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πλήρωσε πρώτον τήν άνασκαφήν τοΟ ναού τού Δαφνηφά- 
ρου Απόλλωνος, εκ τού οποίου προέρχονται τά έν τφ 
Μουσείω τής Χαλκίοος σπουδαιότατα άρχαι'κά αγάλματα, 
ήρεύνησεν έπειτα άρχαΐον υδραγωγείου, το όποιον έκ τού 
κέντρου τής πόλεως έφερεν (ίδωρ εις οικοδόμημά τι άπέ- 
χον έκατ'ον μέτρα άπ'ο τού ναού, έσκαψεν έπί τής άκρο- 
πόλεως τής Ερέτριας καί άπεκάλυψε διάφορα ιδιωτικά 
οικήματα, τελευταίου δέ ήρεύνησε σπήλαιόν τι κείμενον 
1 ι/2 ώραν μακράν τής πόλεως, έν τω όποίω εϊχον εύρεθή 
ύπ'ο χωρικών λίθινά τινα εργαλεία καί προϊστορικά αγγεία’ 
όμοιων αγγείων τεμάχια εόρε καί δ ίδιος, πιθανόν δέ είναι, 
οτι τό σπήλαιόν έχρησίμευσεν εις τους προϊστορικούς χρό
νους ώς τόπος λατρείας.

Βορειότερου τής Βοιωτίας, Ιν Φωκίδι, ό έφορος κ. 
Σωτηριάδης έξηκολουθησε τάς δοκιμαστικάς σκαφάς έν 
τω προϊστορικά) συνοικισμώ τής 'Αγ. Μαρίνης, περί οδ 
έγινε λόγος καί έν τή περυσινή λογοδοσία. Ώς δέ προε- 
βλέπομεν τότε, τά πορίσματα τής νέας έρεύνης ύπήρξαν 
πολλου λόγου άξια. Έκ δυο βόθρων, οίτινες έσκάφησαν 
έπί τής ύψίστης επιφάνειας το0 συνοικισμού, έβεβαιώθη, 
δτι τά γνωστά γραπτά νεολιθικά ή, κατά τον κ. Σωτηριά- 
δην, χαλκολιθικά άγγεΐα άπαντώσιν εις τό κατώτατον 
στρώμα τής επιχώσεως, τό όποιον εχει πάχος 31/2 μέ
τρων' κατόπιν έρχεται άλλο στρώμα τοΟ αύτού πάχους 
περιέχον άγγεΐα του πρωίμου χαλκού αιώνος, καί τρίτον 
άκολουθεΐ τό μυκηναϊκόν στρώμα. Παρεντίθεται άρα μεταξύ 
τών νεολιθικών ή χαλκολιθικών άγγείων καί τών μυκη
ναϊκών μακρά χρονική περίοδος, ή του πρωίμου χαλκού 
αιώνος, καθ’ ήν έσχηματίσθη έπίχωσις πάχους 3Υ2 μέ
τρων. Έκ τουτου δέ καί έκ παραβολής προς τήν κεραμεικήν 
τής Κρήτης συμπεραίνει δ κ. Σωτηριάδης, ότι τό τέλος 
τού νεολιθικού ή χαλκολιθικοΰ αιώνος έν Φωκίδι πρέπει
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νά τεθή περί τά μέσα της τρίτης προ Χρ. χιλιετηρίδος. 
Το συμπέρασμα τοΟτο συμφωνεί τελείως προς τά πορί
σματα των εν Θεσσαλία γενομένων πρό τινων ετών υπό της 
Εταιρείας άνασκαφών, πόσον δε μεγάλη είναι ή σημασία 
αύτοΟ διά τήν γνώσιν της άρχαιοτάτης ιστορίας τοΰ πο
λιτισμοί) εν τη δορειοτέρα Έλλάδι, είναι περιττόν νά 
έξάρωμεν ένταΟθα.

Έν Θεσσαλία εργάζεται άπό έτών, ώς είναι γνωστόν, 
ο έφορος κ. Άρβανιτόπουλλος, όστις κατά το παρελθόν 
έτος ένήργησε δαπάναις της Εταιρείας τρεις άνασκαφάς. 
Έν Γόννοις έςηκολούθησε τήν ερευνάν τοΟ ναοΟ τής ’Αθή
νας καί εδρε περί τάς 2ο νέας έπιγραφάς, αρχιτεκτονικά 
μέλη καί άγαλμάτια πήλινα, χαλκάς τινας πόρπας κ. τ.τ. 
Έν Σέσκλω άνέσκαψε πέντε τάφους γεωμετρικής εποχής 
περιέχοντας πήλινα άγγεΐα, λίθινα σφονδυλια, χαλκά μα
χαίρια, δακτυλίους καί ψέλια ομοίως χαλκά καί [ψήφους 
περιδέραιων ές ΰαλομάζης. Έν Δολοπία δέ, έπί τοΟ όρους 
Ίτάμου καί παρά τό χωρίον Δρανίστα, έκαθάρισε θολω
τόν τάφον, έν ω ειχον ταφή τριάκοντα καί είς νεκροί’ τά 
κτερίσματα αυτών είναι μεγάλα τινά πήλινο γεωμετρικά 
αγγεία, εν μικρόν όστέϊνον άγγεϊον φέρον χρυσοΟν περί
βλημα, θήκαι μαχαιρών όστέϊναι μετ ’ έγγεγλυμμένων 
παραστάσεων, τετράγωνα μικρά όστέϊνα κοσμήματα φέ- 
ροντα έγγλυφον σφίγγα, λίθοι μετ’ έγγλυφων ζώων, χρυ- 
σαϊ σφραγίδες μετ’ έγγλυφων παραστάσεων καί άλλα τινά 
μικροτέρας άξίας πράγματα. Καθόλου δυνάμεθα έκ τής 
έκθέσεως τοΟ κ. Άρβανιτοπουλλου νά είκάσωμεν, ότι τά 
κτερίσματα τοΟ πλουσίου τούτου τάφου εχουσιν μεγίστην 
σπουδαιότητα διά τήν γνώσιν τής τόσον σκοτεινής ακόμη 
έποχής, εις τήν οποίαν άνήκουσιν.

Έν Πελοποννήσω έγιναν άνασκαφαί ύπό τών έφορων 
κυρίων Ρωμαίου, Οίκονόμον καί Κυπαρίσση.
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Ό συνοικισμός της Αγίας Μαρίνης.

Η έν Φωκίδι άνασκαφική εργασία τοΟ έτους τουτου 
εϊνε έξακολούθησις της πέρυσιν έν τώ προϊστορικά» συνοι- 
κισμώ της 'Αγίας Μαρίνης άρξαμένης (ίδε Πρακτικά το0 
1910 σελ. 163 έ.). Κατά το αύτό και πέρυσι σύστημα 

άνέσκαψα βόθρους εύρεΐς, άλλα νυν Τήκοντας διά παντός 
τοΟ πάχους τοΟ γηλόφου μέχρι του παρθένου εδάφους, 

ό'περ έν τινι τουλάχιστον σημείω ευρον κείμενον 8y2 μέ
τρα Οπό την άνωτάτην γεωργουμένην έπιφάνειαν. θά 
προετίμων, εννοείται, την άνόρυξιν εύρείας τάφρου διηκού- 
σης άπό τοΟ ενός μέχρι του άλλου άκρου τοΟ συνοικισμοΟ 
κατά το έξ εκατόν περίπου μέτρων πλάτος αύτοΟ, ή καλλί- 
τερον: την άνασκαφήν εύρέος τμήματος τής ράχεως προς 
παρακολουθησιν τών άμέσως σχεδόν Οπό την επιφάνειαν 
άναφαινομένων λίθινων τοίχων προμυκηναϊκών κατοικιών 
καί περισυλλογήν τών εις τά αύτά άγγεϊα άνηκόντων 
όστράκων, καθόσον ταυτα πολλάκις εις ικανών μέτρων απ’ 
άλλήλων άπόστασιν εύρίσκονται διεσπαρμένα. Τό πλεο
νέκτημα τούτο βεβαίως δεν παρουσιάζουν οί κατ’ ανάγκην 
προς τά κάτω βαθμηδόν στενουμενοι βόθροι. Καί ή εξα
γωγή δέ τών χωμάτων έκ τών τοιουτων όρυγμάτων διά 
τών συνήθων ζεμπιλίων άπό τών μεταξύ τοΟ 3ου καί τοΟ 
8ου ή 9ου μέτρου διαστρώσεων παρέχει μεγάλας δυσκο
λίας. ’Αλλά προς τοιαύτην εργασίαν ήσαν άνεπαρκή τά 

φέτος διατεθέντα χρηματικά μέσα.
'Οπωσδήποτε καί οί βόθροι παρέσχον σαφή τεκμήρια
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τής διαδοχής των διαφόρων ειδών τής κεραμικής κατ’ανα

δρομήν άπό των μυκηναϊκών χρόνων μέχρι τής πρώτης 
εποχής, καθ’ήν άνθρωποι, καταλιπόντες οφθαλμοφανή εις 
ημάς τής διαβάσεώς των τά ίχνη, ωκησάν ποτέ ένταΰθα.

Ό πρώτος κατά την δυτικήν τού συνοικισμού πρόσβα- 
σιν, σχεδόν εις τό ήμισυ τού ΰψους του γηλόφου, άνορυ- 
χθεις βόθρος εφερεν εις φώς άμέσως υπό τό γεωργούμενον 
νυν έδαφος — μεστόν τουρκικών μόνον καί νεωτάτων δστρά- 
κων—τά έκ τών άνασκαφών Χαιρωνείας καί Δραχμανίου 

γνωστά, ύπό λιθίνων εργαλείων καί λεπίδων όψιδιανοΟ 
συνοδευόμενα «νεολιθικά» αγγεία πάντων τών ειδών εκεί
νων, τά όποια περιέγραψα έν τη Αρχαίολογικί] Έφημε- 
ρίδι τοΟ έτους 1908 σελ. 63-96. Τό στρώμα τούτο άπε- 
δείχθη ενταύθα εχον πάχος 5 μέτρων. Ή πρώτη δε επί 
τοΟ παρθένου εδάφους διάστρωσις εΰρέθη κειμένη 3 πε
ρίπου μέτρα ύπό τήν νυν επιφάνειαν τής πέριξ του συνοι
κισμού πεδιάδος, ποτάμοχώστου κατά τό μέρος τούτο. Ό 
Κηφισός ρέει σήμερον έν περίπου χιλώμετρον άπωτέρω 
προς νότον. ’Αλλά πολύ αρχαία, παναρχαία μάλλον, 
κοίτη τού ποταμού παρατηρεϊται άμέσως ύπό τον συνοι
κισμόν, πεπληρωμένη νΰν ΐλύος καί άμμου, καλλιεργου- 

μένη δέ καί βαμβακόφυτος τό πλειστον. Ή κοίτη αύτη 
φέρει ετι τό άπό τών τουρκικών χρόνων παραδοθέν ξενικόν 
όνομα « ΙΙοτόκι», όπερ σημαίνει ρεύμα. Όντως δέ καί σή
μερον ετι, κατά μακράς περιόδους, έν καιρώ πλημμύρας 

τά έκ τής νΰν κοίτης τού ποταμού ύπερχειλούντα ύδατα 
εις ταύτην τήν παναρχαίαν κοίτην εισρέουσι καί τόν πέριξ 
τύπον κατακλύζουσιν, ώς τούτο συνέβη φέτος κατά τήν 
έκτάκτως μεγάλην πλημμύραν τής 1 Αύγούστου. Τόν 

παμπάλαιον λοιπόν συνοικισμόν πρέπει νά νοήσωμεν ίδρυ- 
θέντα ποτέ ένταΰθα έπίτηδες παρ’ αυτήν τήν όχθην τού
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ποταμού, δστις καί σήμερον κατά τους πλείστους μήνας 
τού έτους άφθονεϊ ύδατος, ενίοτε δέ καθ’ άπαν το έτος, 
δταν συχνότερον βρέχη περί τον Παρνασσόν, κατά δέ τους 

παλαιούς χρόνους δικαιότερου βεβαίως έκοσμειτο διά του 
επιθέτου «καλλίναος».

Έπί της αυτής κλιτύος καί ολίγον ύψηλότερον τού 
βόθρου τούτου, εγγύτερον άρα προς την επίπεδον, πολύ 
έκτεταμένην επιφάνειαν τοΟ γηλόφου, έπεχείρησα την σκα* 
φήν δευτέρου ορύγματος. Ενταύθα ύπό το γεωργούμενον 
έδαφος, δπερ ώσαύτως περιείχε συντρίμματα τουρκικών 

καί νεωτάτων άγγείων, άπήντησα κατ’ άρχάς ικανά 

όστρακα τών άγγείων εκείνων, τά όποια πέρυσι παρετή- 
ρησα κατά την πρώτην έπί τών εύρέων νώτων του συνοικι
σμού άνασκαφικήν απόπειραν άφθονοΟντα ευθύς ύπό το γεωρ* 
γούμενου έδαφος έν στρώματι πάχους 3 Χ/2 μέτρων (ίδε 
Πρακτικά του 1910 σελ. 164). ΤαΟτα είνε τά « καμα
ραϊκά», ώς ειπον τότε, ύπό Furtwang'ler έπικληθέντα, 
καθόσον ό'μοια καί έν Όρχομενώ εις τάς ύπ’ αύτοΰ τό 
1903-1905 γενομένας άνασκαφάς εύρέθησαν, φέροντα 
μέλαν γάνωμα καί διάκοσμον έπ’ αύτοΰ γεωμετρικόν 
λευκού άλαμποΰς, σχεδόν ύποκιτρίνου χρώματος. Επειδή 
αμέσως κατωτέρω αύτών έν τώ έν λόγω όρύγματι ήρχι- 
σαν αύθις άναφαινόμενα τά προμνημονευθέντα «νεολιθικά», 
δεν έξηκολούθησα ένταύθα την περαιτέρω σκαφήν, αλλά 
μετέβην εγγύς τών πέρυσιν άνασκαφέντων βόθρων προς 

το νοτιανατολικόν τού συνοικισμού άκρου έπί τής ύψίστης 
αύτοΰ έπιφανείας προς άκριβεστέραν νύν μέχρι τού παρ
θένου έδάφους έξέτασιν τού χώρου ένταύθα.

Δύο βόθρους άνώρυξα έν τή θέσει ταύτη, τον ένα παρά 
τον άλλον, άμφότεροι δέ παρέσχον τά αύτά φαινόμενα 
τριπλής έναλλαγής τής κεραμικής, ήτις αποτελεί τόν δια
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κριτικόν χαρακτήρα τοΟ συνοικισμοΟ τουτου. Ιο Οπό τοΟ 

αρότρου καθ’ έκαστον έτος άπ'ο αιώνων καί χιλιετηρίδων 
ίσως άνασκαλευόμενον φυτικόν έδαφος, πάχους 40 περί

που εκατοστών τοΟ μέτρου, περιείχε καί ένταΟθα όστρακα 
τουρκικών μόνον καί νεωτάτων χρόνων. Αλλ ύπ’ αυτό 

άμέσως άνεφάνη στρώμα πάχους ενός περίπου μέτρου, 
άφθονα περιέχον όστρακα μυκηναϊκών αγγείων, καί δη 
τών τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων, καί πολυάριθμα 
τών μινυείων έπικληθέντων βαθέος τεφροΟ χρώματος. 

Εόθϋς δέ. κατόπιν πάλιν ήρχισαν άναφαινάμενα τά μνη- 
μονευθέντα «καμαραϊκά» άλλα πολυπληθή ένταΟθα καί 
έν στρώματι πάχους 3Υ2 μέτρων περίπου. Μετά τών προ- 
μυκηναϊκών τούτων άνάμικτα έξηκολουθησαν άπαντώντα 
κατ’ άρχάς μέν ϊκανώς πολυάριθμα, βαθμηδόν δέ ολίγο· 
στεύοντα μέχρι τελείας έξαφανίσεως τά μινύεια. Τέλος 
ύπό τό στρώμα τοΟτο τών 3γ2 μέτρων περίπου ένεφανί- 
σθη αόθις εις πάχος άλλων 3Υ2 μέτρων περίπου τό άφθο- 
νοΟν δστράκων πάντων τών ειδών τών τής Χαιρωνείας 
καί Ελατείας «νεολιθικών» άγγείων έν συνοδεία λίθινων 
εργαλείων καί λεπίδων όψιδιανοΟ, αλλά καί μετά λειψά
νων ένταΟθα σαφεστάτων τής χρήσεως τοΟ χαλκοΟ κατά 
την αυτήν έποχήν. Διότι άκριβώς εϊς την έσχάτην διά— 
στρωσιν τοΟ κατωτάτου στρώματος, εύθΰς επί τοΟ παρθέ
νου εδάφους, εύρέθησαν έν μια μέν θέσει χαλκά ψέλλια μετά 

βελονοειδών χαλκών έργαλείων, έφαρμοζομένων εις οστείνας 
λαβας, αίτινες παραπλευρως κείμεναι εύρέθησαν μετά πλή
θους μικρών κογχυλίων, άναμφιβόλως άποτελουντων όρ
μον- εν άλλη οέ δυο μικρά χαλκά εγχειρίδια, ομοιότατα 
κατα το σχήμα προς τά έν Κρήτη έν τώ πρωτομινωικού 
στρώματι εύρεθέντα. Ετι δέ χαλκοΟς έγκοπεύς λιθοξόου 
ή ξυλουργοΟ καί σφραγίς μικρά κωνοειδής έκ στεατίτου,

S08
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φέρουσα εγχάρακτον σημεϊον τριών καθέτων γραμμών 
τεμνομένων εν μέσω ύπό οριζόντιας *).

Εάν έξαιρέσωμεν τά μινύεια—τά όποια εΰρομεν παρα* 
κολουθοΟντα απλώς ώς ιδιαίτερον είδος τά έπικρατοΟντα 
έν τψ άνωτάτω, ύπό το φυτικόν έδαφος, στρώματι μυκη
ναϊκά κα'ιτά επικρατέστατα έν τώ Οπό τούτο «καμαραϊκά»— 
τά λοιπά ήτοι ταΰτα τά καμαραϊκά, τά μυκηναϊκά και τά 
«νεολιθικά» άποτελουσιν έκαστα ομογενή τάζιν διάφορον 
την μίαν τής άλλης. Περί τής μυκηναϊκής ώς διακεκριμέ
νης τοιαΰτης περιττός εινε πας λόγος. ’Αλλά καί τά κα
μαραϊκά είτε γάνωμα (Firnis) μέλαν φέροντα μετά δια
κόσμου χρώρ,ατος λευκό0 άλαμποΟς είτε τοΟτον μόνον έπί 
του άγανώτου πηλοΟ είτε μονόχρωμα, δεικνυουσι κατά το 
σγήμα τελείαν όμογένειαν. Τά «νεολιθικά» τέλος, τά 
γραπτά, διακρίνονται μεν εις δύο ίκανώς διάφορα άλλήλων 
είδη κατά τά σχέδια τοΟ διακόσμου καί το χρώμα αύτοΟ 
(ερυθρόν στίλβον ή μέλαν θαμπόν ήτοι αμαυρόν, matt), 
ωσαύτως δε έν μέρει καί κατά το σχήμα' άλλ έχουσι καί 

σημεΐά τινα έπαφής, άπαντώσι δέ καί ανάμικτα μετ’ άλ
λήλων, ώστε δύνανται ομοίως νά θεωρηθώσιν άποτελοΰντα 
όμογένειαν ιδίαν, εις ήν συνανήκουσι καί τά μονόχρωμα 
είτε μέλανος πηλοΟ είτε ύπερύθρου καί ύποκιτρίνου, στιλ
βωμένα πάντα μηχανικώς καί ταΟτα καθώς καί τά γραπτά 
τοΟ έρυθροΟ διακόσμου καί τά όλίγιστα μέλανα εγχά
ρακτα. Αύτόδηλον εΐνε λοιπόν ότι καί τά «καμαραϊκά» 

καί τά «νεολιθικά» πρέπει νά θεωρηθώσιν άντιστοιχ οΟντα 
εις δύο διαφόρους διαδοχικάς χρονικάς περιόδους, όπως τά 

μυκηναϊκά εις τρίτην. ’Επειδή δέ καί τά στρώματα εΐνε 1

1) ‘Η άνάλυσις των /αλκών αντικείμενων εδωκε χαλκόν 92, 28 ή 92, 28, 
κασσίτερον δε 0,288 η 0,300 επί τοις εκατόν. "Ωστε πρόκειται ετι περί καθα
ρού χαλκού μετά τινων ελα/ίστων ακαθαρσιών καί ου/ί περί κρατερώματος 
( μπρούνζου ).

14
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μεγάλου πάγους, το μέν καμαραϊκόν 3Υ2 μέτρων, το δε 
νεολιθικόν 3Υ2 μέν έν τοΐς δυσίν όρύγμασιν, 5 δε έν τώ 

τρίτω, αί περίοδοι αδται πρέπει νά θεωρηθώσιν ίκανώς 
μακραί. Πόσον μακραί, Θά προσπαθήσωμεν νά έξετάσω- 

ιαεν κατωτέρω.

Γνώρισμα ιδιαίτερον έχει έκάτερον των δύο πρώτων 

διαδοχικών στρωμάτων, τό «νεολιθικόν» δηλαδή και το 
προμυκηναϊκον «καμαραϊκόν», καί τόδε. ΛίΘινον κτίσμα δεν 

άπήντησα κανέν έν τω νεολιθικώ. Εδρον όμως τεμάχια ικανά 
των πηλοχρίστων τοιχωμάτων καλαμοπλέκτων καί αχυ

ροσκεπών πάντως καλυβών. Οό'τε τό σχήμά των οιακρί— 
νεται ούτε τό μέγεθος. ’Αλλά τοΟτο είνε βέβαιον, ότι κατά 
τον νεολιθικόν αιώνα αί κατοίκισα τών άνθρώπων ένταϋθα, 
όπως καί πλεισταχοΟ άλλαχου, ήσαν άπλούσταται καλύ- 
βαι, ομοιαι προς τάς σημερινάς τών φερέοικων ποιμένων 
τής Ελλάδος («Βλάχων»). Μετά χώματος ανάμικτος τέ
φρα, οστά βοών, αιγοπροβάτων, κέρατα βοών, έλάφων, ή 
όδόντες χοίρων, ή μάλλον ίσως αγριόχοιρων, καί όστά λε
πτά πτηνών, είνε λείψανα τών απορριμμάτων τών οικη
μάτων τούτων. Ενιαχού παρετήρησα καί το δάπεδον 
στρωμένον με λιθάρια τοΟ ποταμοΟ. Σκελετούς ανθρωπί
νους δεν άπήντησα. ’Απαξ μόνον κρανίον ήμιεφθαρμένον 

άνευ σκελετοΟ, οο τις πιθανώς κρύπτεται εντός το Ο μή άνα- 
σκαφέντος χώματος, διότι τό κρανίον άπήντησα ακριβώς 
εις τό τοίχωμα του ορύγματος. Κτιστοί όμως βεβαίως δεν 
ήσαν οί τάφοι. Γούναντίον του προμυκηναϊκοΟ «καμαραϊ
κοί) » στρώματος οί άνθρωποι σαφώς φαίνονται κατοική- 
σαντες οικίας λιθοκτίστους, έξ ών τοίχοι διεσώθησαν. Άλλ’ 
ούτε το σχήμα τών οικιών ού’τε τό μέγεθος ήτο δυνατόν 

νά διακριθώσιν εντός τών στενών όρυγμάτων. Οί δέ έν 
αύτοΤς εΰρεθέντες τάφοι είνε κιβωτοειδεϊς ύπό πλακών λι-
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Οίνων περιεχόμενο! έκ των τεσσάρων πλευρών, και άνωθεν 
ομοίως ύπό πλακών καλυπτόμενοι. Οι νεκροί ειχον την 

Οέσιν κατακεκλιμένων όκλαδιών (liegender Hocker). 
Γά οστά εις την επαφήν έκονιοποιοΟντο. Καύσεως νεκρών 
οϋοέν σημειον εύρέθη. ’Ελάχιστα τεμάχια ανθράκων εινε 
ίσως λείψανα μικράς Ουσίας εντός τοΟ τάφου. Όμοιόν τι 

παρετήρησα άλλοτε έν τάφω αΐτωλικώ τοΟ 200 περίπου 
προ Χριστού, ήτοι παρά τον σκελετόν μικρότατον σωρόν 
άνθράκων καί τέφρας, τον φλοιόν αύγοΟ όρνιθος καί μικρά 
οστά πτηνού.

Είδικώτερον περί τής διαδοχής τών διαφόρων στρω
μάτων λαλών, πρέπει νά σημειώσω τά εξής.

Πρώτον τά στρώματα δεν διακρίνονται άλλήλων διά 
τίνος δαπέδου. Μόνον ή μεταβολή τού είδους τών οστρά
κων δεικνύει τό τέλος τοΟ ενός καί τήν αρχήν τού άλλου 
στρώματος.

Δεύτερον ή μεταβολή τής κεραμικής εινε άπάτομος 
άνευ μεσολαβούντων ειδών. Ηδη ή αρχή τοΟ «νεολιθικού» 
εινε αΐφνιδία έμφάνισις ποικίλων γραπτών άμα καί μονο- 
χρώμων ειδών προχωρημένων κατά τήν τέχνην τού σχε
δίου, του χρωματισμού, τής καθαρότητος καί όπτήσεως 
τού πηλοΰ, τής λεπτότητος καί λειότητος τών τοιχωμά
των, τής στιλβώσεως. Ολως πρωτογενές κατώτατάν τι 
είδος δεν εύρέθη" τοιοΟτον είδος δεν εύρον ού'τε έν Χαι- 
ρωνεία ούτε έν ταΤς άλλαις Οέσεσι, τάς οποίας μέχρι τούδε 
ήρεύνησα έν τή φωκική πεδιάδι περί τήν Έλάτειαν ή κατά 
τόν άνω ροΰν τού Κηφισού παρά τήν άρχαίαν Δρυμαίαν (νύν 

χωρίον Γλούνιτσα). Καί έν ταις περί τόν Όρχομενόν άνα- 
σκαφαΤς τών Βαυαρών τού 1903 καί εξής τό άρχαιότατον 
παρατηρηθέν στρώμα αντιστοιχεί καθ’ ό'λα προς τό τής 
Χαιρωνείας-Έλατείας (ίδε OrchomenOS, υπό Heinrich 
Bulle σελ. 17). Ή κεραμική λοιπόν τέχνη φαίνεται
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είσελάσασα εις την χώραν ήδη εν τινι προόδφ ευρισκόμενη. 
’Επειδή έν τώ «νεολιθικφ» στρώματι παρετήρησα κατα 
αέν την κατωτάτην διάστρωσιν πλεονάζοντα μάλλον τα 
ερυθρόν στιλπνόν διάκοσμον φέροντα επί εδάφους άνοικτοΟ 

•/ρώματος (λευκοΟ ή ύπερύθρου), κατά δε την άνωτάτην 
μάλλον τά θαμπού (άμαυροίί matt) διακόσμου, έσκέφθην 
μήπως όντως ταΰτα άνεπτύχθησαν ύστερώτερα εκείνων. 
Άλλ’ επειδή καί ανάμικτα εύρέθησαν έκάτερα μεθ’ έκατέ- 
οων, έν Χαιρωνεία οέ ιδίως τά μέν πρώτα εύρίσκονται ές 
ίσου πολυπληθή εις πάσας τάς διαστρώσεις έν στρώματι 
πάχους 4 μέτρων, τά δέ δεύτερα ένεφανίσθησαν μόνον έν 

πολλω βάθει αύτοΟ, κλίνω μάλλον νά πιστεύσω, ώς καί 
άλλοτε παρετήρησα (ίδε ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα τοΟ 
1908 σελ. 97 έ.), 6'τι μετά τινας αγνώστους εις ήμάς άρ- 
/άς πρωτογόνου είδους ή κεραμική άνέπτυξε συγχρόνως 
πάντα τά «νεολιθικά» αύτής είδη, κατά τοΟτο οέ μόνον 
το πολΰ προχωρημένον στάδιάν της έμφανίζεται έν τώ 
«νεολιθικφ» στρώματι τής άπο του ΌρχομενοΟ μέχρις 
Ελατείας χώρα.

Τρίτον- τά λίθινα έργαλεΐα καί αί λεπίδες οψιδιανοί» 
πολυπληθή εΐνε καθ’ άπαν τό «νεολιθικόν» στρώμα. Κα
τόπιν άμέσως άμφότερα όλίγιστα κατ’ άρχάς έμφανίζονται. 
Επειδή οέ, ώς ανωτέρω παρετήρησα, καί ό χαλκός ήδη 

προφανώς εΐνε έν χρήσει κατά τήν «νεολιθικήν» περίοδον, 

αναμφίβολον εΐνε ό'τι ή έλλειψις τών λίθινων έργαλείων 
καί όψιδιανών έν τώ προμυκηναϊκώ «καμαραϊκό)» στρώ- 
ματι σημαίνει τελείαν έπικράτησιν τοΟ χαλκού ένταΟθα. 
’Αλλά καί τό «νεολιθικόν» δέν δυναται πλέον άρθώς ν’ 
άποκαλήται οΰτως' δικαίως δυναται νά όνομάζηται μόνον 
χαλκολιθικόν καί προς άκριβή χαρακτηρισμόν του λοιπού 
θά ονομάζω αυτό ουτω καί τά αγγεία αύτοΰ επομένως δχι 
πλέον νεολιθικά άλλα τοΟ χαλκολιθικοΟ αιώνος. Το άρχαιό-
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τατον άρα γνωστόν μέχρι τοΰδε στρώμα της περί Όοχο- 
μενόν καί Έλάτειαν χώρας, άλλα καί της Φθιώτιδας καί 
Θεσσαλίας, πρέπει να θεωρηθή σχηματισθεν κατά τους 

τελευταίους χρόνους τού νεολιθικοΟ αίώνος καί τάς άρχάς 
του χαλκού. Κυρίως νεολιθικόν αιώνα, ώς έγνώρισεν αυ
τόν ή Κρήτη π. χ., οέν φαίνεται ό'τι έγνώρισεν ή Ελλάς.

Τέταρτον- ή προμυκηναϊκή «καμαραϊκή» περίοδος τοΰ 
συνοικισμοί» 'Αγίας Μαρίνης χαρακτηρίζεται υπό ομογε
νούς ολωε διόλου τάξεως αγγείων, ώς προανέφερα. Άλλ’ 
έν τη κατωτάτη διαστρώσει, ήτοι εύθΰς υπέρ το χαλκολι- 
Οικόν στρώμα, εύρον έν τώ τελευταίω τουλάχιστον όρύγ- 
ματι πλήθος μεν των μονοχρώμων εις την τάξιν ταύτην 
άνηκόντων αγγείων, οϋδέν ό'μως τών μέλαν γάνωμα φε- 
ρόντων μετά, λευκοΰ διακόσμου, θά. ήδύνατο λοιπόν νά. 
ύποτεθή ό'τι τό γάνωμα εισήχθη αργότερα κατά τον καθα- 
ρώς χαλκοΟν τούτον αιώνα καί ούχι εύθΰς αμέσως έν τή 
αρχή αύτοΟ. Άλλ’ έπειδή έν άλλω όρύγματι καί τά γα- 
νωμένα αγγεία εύρον εύθΰς ύπεράνω τών χαλκολιθικών, 
πιθανώτερον Φαίνεται ότι ό χαλκούς αιών έγνώρισεν εύθΰς 
έξ άρχής τό γάνωμα. Διά. τά προμυκηναϊκά αγγεία μετε- 

χειρίσθην μέχρι τοΰδε την όνομασίαν «καμαραϊκά». 
’Αλλά ήδη πέρυσι (ίοε Πρακτικά τού 1910 σελ. 1()4) 
παρετήρησα ότι τό όνομα τούτο οέν εΐνε ορθόν, διότι φέ
ρει σύγχυσιν προς τά. Κρητικά τής μεσομινωϊκής περιό
δου, άπο τών όποιων πρέπει άπολύτως νά διακριθώσι τα 
τής Άγιας Μαρίνης. Έπρότεινα τότε τό όνομα τών τού 
«πρωτογόνου γανώματος» (Urfirnis), δανεισθείς αύτό 
έκ τής ονοματολογίας τών εύρημάτων τού Ορχομενοΰ υπό 
Furtwangler κατά τάς άνασκαφάς του 1903 καί έξης. 
Αλλά καί τούτο οέν εΐνε όρθάν διότι Urfirnis δύναται 
νά εΐνε μόνον ή πραγματική άρχγή τού γανώματος, ήτις 
εύρέθη έπί τινων όστράκων τ^ΰ χαλκολιθικου στρώματος
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έν Χαιρωνεία - Έλατεία καί έν Ορχομενώ’ το τών προ- 
μυκηναϊκών όμως τής Αγίας Μαρίνης γάνωμα εενε αλη
θές τοιοΟτον, άνεπτυγμένον πλέον τελείως, καίπερ άνευ 
λάμψεως, καί εντελώς όμοιον προς το τών πρωτομινωικών 

τής τρίτης εποχής (Early Minoan III). Περί τούτου 
έπείσθην παραβαλών πολλά τεμάχια Κρητικά προς τά 
τής Αγίας Μαρίνης. ’Ορθόν λοιπόν εϊνε ν’ άποκαλώμεν 
τά προμυκηναϊκά Αγίας Μαρίνης ή ούτως ή πρωτομινωικά.

Ή τελευταία αύτη παρατήρησις δίδει αφορμήν νά έξε- 
τάσωμεν το χρονολογικόν ζήτημα τής διαδοχής τής κερα
μικής τών στρωμάτων του συνοικισμοί! τής Αγίας Μα
ρίνης καί τής άρχαιοτάτης κεραμικής έν γένει τής περί 
Όρχομενόν, Χαιρώνειαν καί Έλάτειαν χώρας.

Το προμυκηναϊκόν τής 'Αγίας Μαρίνης στρώμα φαί
νεται δυνάμενον νά χρονολογηθή κατά τά δμοια εντελώς 
προς τά πρωτομινωικά 111 άγγεΐά του, ήτοι περί τά τέλη 
τής τρίτης χιλιετηρίδος. ΤοΟτο δε λέγω, εννοείται, μόνον 
εάν ύποτεθή δτι τά αγγεία ταΟτα ή εισήχθησαν έκ τής 
Κρήτης εις Φωκίδα ή έποιήθησαν έν Φωκίδι κατ’ έπίδρα- 
σιν τής κρητικής κεραμικής. Ότι δεν εισήχθησαν έκ τής 
Κρήτης εις Φωκίδα, είνε άναμφισβήτητον. Διότι ναι μέν 
τελείως όμοια είνε τά τής 'Αγίας Μαρίνης (καί τάντί- 
στοιχα του Ορχομενου εννοείται) προς πολλά τών τής 
Κρήτης προμυκηναϊκών III· άλλά το σχήμα πολλών 
ραμφοστομων καί άλλων τής Αγίας Μαρίνης δεν άπαντά 

διόλου έν Κρήτη’ τά ραμφόστομα ταΟτα τής 'Αγίας Μα
ρίνης εχουσι πάντα προφανή ομοιότητα προς σώμα νη- 
νός, καθό προβάλλοντα προς τά εμπρός τό στήθος, όπως 
τά πτηνά ταΟτα, μέ τον άνατεταμένον λαιμόν, καί το 
οώμα όπισθεν ούτως εΐπεϊν έλκοντα, τοιαΟτα δέ δεν 
Οπάρχουσιν εν Κρήτη. Κς άλλου ύπάρχουσιν έν Κρήτη
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■κολλά πρωτομινωικά .111, τά όποια ούτε κατά το σχήμα 
(π. χ. τά ομοιότροπα προ; πρόχους τείου, Theekan- 
nen) ού'τε κατά τον λευκόν γεωμετρικόν διάκοσμον 
εχουσιν άντίστοιχα έν Άγια Μαρίνη, και'περ άλλως παν
τελώς ομοιον γάνωμα φέροντα. Μένει λοιπόν νά δεχΟώ- 
μεν μόνον ότι το γάνωμα τούτο μετά τού συστήματος τού 
λευκού διακόσμου είσήχΟη έκ Κρήτης εις Φωκι'δα καί Όρ- 
χομενόν, δπου ΙφηρμόσΟη εις την έγχωριαν κεραμικήν. 

Και είνε μεν αληθές οτι πρωτόγονόν τι γάνωμα άπαντα, 
ώς προανέφερα, και έν Φωκίδι-Όρχομενφ έν τφ χαλκο- 
λιΟικώ στρώμάτι' άλλ’ ίσως καί τούτο έγεννήΟη έξ επι
δράσεων τού κρητικοΰ πρωτομινωικού 1 ή II. Και αν δέ 
έγεννήθη έν Φωκίδι-Όρχομενφ ώς έπιχώριος νεωτερισμός, 
πάλιν όμως ή ταχύτερα και μεγαλειτέρα αύτοΰ έν Κρητη 
τελειοποίησις, ύπερακοντίζουσα τάς μικρά; έκείνας φωκι- 
κάς άρχάς, είσήχΟη αύτουσία εις τήν βορείαν ’Ελλάδα. 
Κατ’άλλον τρόπον αδύνατον είνε νά νοηΟή ή τελεία όμοιό- 
της τού κρητικοΰ καί τού οωκικού-όρχομενίου γανώμα- 
τος καί τού έτι γεωμετρικού λευκού διακόσμου. Ηδη λοι
πόν έκ τούτου πάντα λόγον έχομεν νά Οεωρήσωμεν σύγ
χρονον προς το πρωτομινωικόν III το προμυκηναικόν 
στοώμα τής Αγίας Μαρίνης. (Περί Όρχομενοΰ δεν λέγω 
τίποτε, διότι έκεΐθεν έχομεν τεμάχια αγγείων, άλλ’ ούδε- 
μίαν είδησιν περί ιδιαιτέρου στρώματος. 1 ά τεμάχια κεΐν- 
ται έν κιβωτίοις έν τώ μουσείω Χαιρωνείας μέ τήν ση- 
μείωσιν «Urfirilis» ή «Kamares», εΐ καί πάντα είνε 
ενός καί τού αύτοΰ είδους ήτοι πρωτομινωικά III).

Άλλ’ ή τρίτη τοΰ πρωτομινωικού στρώματος τής Κρή
της έποχή είνε βραχυχρόνιος, τιΟεμένη κατ’ άκρίβειαν υπό 
τών άρχαιοδιφών τής μεγαλονήσου εις τά. 2400-2200, 
ένώ το προμυκηναικόν στρώμα τής Αγίας Μαρίνης οιά
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της ανώτατης δίαστρώσεως συνάπτεται προς τούς εσχά

τους μυκηναϊκούς χρόνους ήτοι τούς περί τον 14ον αιώνα 
περίπου. Ή λοιπόν πρέπει νά δεχθώμεν ότι μετά το 2200 
περίπου έμεινεν ακατοίκητος ό συνοικισμός οΰτος τής Φω- 
κίδος μέχρι τοΟ 1400 περίπου, ή ότι ή τρίτη πρωτομι
νωική εποχή παρετάΟη ένταΟθα έπ'ι πολύ μακρότερον χρό
νον ήτοι έπ'ι ικανούς ετι αιώνας. Η πρώτη όμως ύπό- 
θεσις αναιρείται έκ του ότι τά ευθύς σχεδόν έν άρχή τής 
προμυκηναϊκής εποχής έν Άγια Μαρίνη εμφανιζόμενα μι- 

νύεια αγγεία, κατόπιν βαθμηδόν πληθυνόμενα μέχρι τής 
τελευταίας διαστρώσεως, απαράλλακτα έξακολουθοϋσι και 
άμέσως ύπεράνω αυτής έν τώ μυκηναϊκά» στρώματι. Τά 
αγγεία ταυτα καθιστώσιν άναμφισβήτητον τήν άδιάσπα- 
στον συνέχειαν του οικισμού ενταύθα καί τήν άδιάσπαστον 

επομένως παράτασιν του προμυκηναϊκοΟ στρώματος άπό 
τής πρώτης αύτοΰ αρχής περί τό 2400-2000 μέχρι τοΟ 
1400 περίπου, ήτοι έπ'ι δέκα περίπου αιώνας. 'Ο χωρικός 
συνοικισμός τής Άγιας Μαρίνης δεν έγνώρισεν, ώς μαίνε
ται, άλλην άνάπτυξιν τής κεραμικής ή εκείνην, εις ήν 
εισήλθεν άπαξ άμοΟ ελαβεν ώθησίν τινα έκ Κρήτης διά 
τής έκεΐθεν εισαγωγής ή τελειοποιήσεως του γανώματος 

τών άγγείων. Άν ήτο προοδευτικός, άν δεν ήτο συντηρητι
κός επιχώριος, θά έδέχετο έκ Κρήτης καί τά λοιπά συναφή 
προς τήν τρίτην πρωτομινωικήν εποχήν αύτής στοιχεία 
ήτοι τά ποικιλότερα σχήματα καί σχέδια τοΟ διακόσμου 
τών άγγείων τής Κρήτης τής αυτής εποχής. ΤοΟτο όμως 
δεν επραςε, ώς βεβαιούμεθα έκ του μεγάλου πλήθους τών 
έν τώ προ μυκηναϊκώ στρώματι όλως όμοειδών προς άλ- 
ληλα όστράκων. ΙΙιθανον νά εΐσήγεν άπλώε έκ Κρήτης 
δι’ ιδιαιτέρας χρήσεις καί περιστάσεις ένίοτε καί καλλί
τερα άγγεϊα τών κατόπιν κρητικών έποχών. Άλλ’ άν 
ΤοΟτο όλίγιστοι εϋπορώτεροι επραξαν— καί ίσως εύρεθώ-
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σιν έν περαιτέρω άνασκαφαις του συνοικισμού τοιαυτα 
Γyv/j — ό πληθυσμός όμως έν γένει οέν ήσθάνθη, ώς φαί

νεται, ποτέ την άνάγκην ταύτην. Μακράν της θαλάσσης 
καί του μεγαλειτέρου κέντρου τής χώρας , δπερ ήτο μό
νον ό Όρχομενός, έξηκολούθησε την χωρικήν του ζωήν 
άνευ στενωτέρας συνάφειας προς την διαπόντιον συγκοι
νωνίαν. Αλλως ουδέ έν Όρχομενψ εύρέθησαν εισηγμένα 
έκ Κρήτης αγγεία τής μεσομινωι'κής περιόδου, ή τής πρώ
της εποχής τής έσχάτης μινωϊκής. Ιίολυτελέστερα αγγεία 
έκ Κρήτης ήρχοντο, ώς φαίνεται, σπανιώτερον ένταΰθα 
καί, καθώς προεϊπα, πιθανώς μόνον δι’ ιδιαιτέρας χρήσεις. 
Πραγματικώς εις τον παρά το Δραχμάνι τάφον ηγεμονι
κού τίνος προσώπου,ον περιέγραψα έν Mitteilungen τού 
1907 σ. 402 έ. και έν ’Αρχαιολογική έφημερίδι του 1908 
σ. 94, εύρέθησαν δύο ραμφόστομοι πρόχοι τού τύπου των 
μεσομινωϊκών, αν μη έκ Κρήτης εισηγμέναι, τούλάχιστόν 
όμως κατά μίμησιν των κρητικών έν Φθιώτιδι κατεσκευα- 
σμέναι. Ή πρόοδος άρα άπο τής πρωτομινωικής διά τής 
μεσομινωι'κής περιόδου μέχρι τής έσχάτης μινωϊκής (Late 
Minoan) έθιξε και την βορείαν ταύτην ελληνικήν χώ
ραν. Αλλά τά καλλίτερα τής τέχνης προϊόντα, ώς εικός, 
δέν ήσαν πολύ κοινά καί περιωρίσθησαν εις στενώτερον κύ
κλον τής κοινωνίας τοΰ άγροικοτέρου τούτου πληθυσμού 
καί εις όλιγωτέρας χρήσεις.

Τήν χρονολόγησιν του προμυκηναϊκού στρώματος τής 
Αγίας Μαρίνης περί τά τέλη τής γ’ χιλιετηρίδος απαιτεί 
καί ή εξής παρατήρησις. Μεταξύ των αγγείων αυτού εύρί- 
σκονταί τινα πλατύστομα μέ τά χείλη όχι περιφερικά ορι
ζοντίους, αλλά λοξά (abgeschragte), άντιστοιχοΟντα έν 
μέρει προς τά τρωικά τής δευτέρας πάλεως τού Ιλίου 
(Troja II), ής ή ηλικία TCcpt τουζ (χι/τουζ ypovouc 'Tocor- 
σεται. Αλλ’ όπερ σπουδαιότερου, μεταξύ των προμυκη-
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ναϊκών 'Αγίας Μαρίνης παρουσιάσθησαν και δυο - τρ tα 
τεμάχια των κυκλαδικών εκείνων αγγείων, τά όποια καί 
πολλαχοΟ άλλοΰ εύρέθησαν, ιδίως δε εν Αιγίνη πολυά
ριθμα, οπού ύποθέτω ένεκα της ποιότητας του πηλού ότι καί 
το κέντρον της κατασκευής αύτών ύπήρξε (ίδε Άρχαιολ. 
Έφημ. τοΟ 1908 σελ. 90). Ό Furtwangler ώνόμα- 
σεν αυτά χειροποίητα πρώιμα μυκηναϊκά καί άνήκουσι 
πάντως εις την νεωτέραν κυκλαδικήν περίοδον. Επομένως 
καί διά τούτων φερόμεθα αύΟις εις το δεύτερον ήμισυ τής 
τρίτης χιλιετηρίδος ή καί εις έτι νεωτέραν έποχήν πιθανώς.

*Αν δεχθώμεν ότι το προμυκηναϊκόν στρώμα 'Αγίας 
Μαρίνης άνέρχεται εις τούς μικρόν προ τοΟ 2000 χρόνους, 
τότε το άμέσως ύπ’ αυτό κείμενον χαλκολιθικόν πρέπει νά 
χρονολογηθή ώς άνήκον περίπου εις τό πρώτον ήμισυ τής τρί
της χιλιετηρίδος, αν μή ίσως καί πρότερον. Διότι ναι μέν 
ή προϋπόθεσίς ότι ό σχηματισμός τοΟ προμυκηναϊκοΟ ήκο- 
λούθησε κατά χρόνον άμέσως τό χαλκολιθικόν, δεν εινε 
αυταπόδεικτος. Πάντως όμως ή συνοχή τών δύο καθίστα
ται διά τούτου βέβαια, ότι τά μέν λίθινα εργαλεία καί οί 
όψιδιανοί του χαλκολιθικοΟ ετι ελάχιστοι άπαντώσιν έν τή 
άρχή μόλις τοΟ προμυκηναϊκοΟ, ή δέ ολοσχερής χαλκή 
εποχή) τούτου βεβαίως δεν έβράδυνε πολύ ν’ άκολουθήση 
τήν έν έκείνω ήδη άπαντώσαν χρήσιν τοΟ χαλκοΟ. Αυτή 
δέ πάλιν αυτή ή άρχομένη ενταύθα χρήσις του μετάλλου 
μαρτυρεί, ότι έν τώ χαλκολιθικφ αίώνι τής Αγίας Μα- 
ρίνης καί επομένως πάσης τής περί Έλάτειαν, Χαιρώνειαν 
καί Όρχομενόν χώρας εύρισκόμεθα έγγύς που εις τά 3000 
προ Χρίστου. Ο χαλκός δέν έγινε βεβαίως γνωστός εν- 
ταΟθα πρότερον ή έν Κρήτη καί έν Τρωάδι, αλλά πιθα- 
νώτατα ούχί καί βραδύτερον. Άλλ’ έν μέν τή Κρήτη βέ
βαια εϊνε ή χρήσις αύτοΟ κατά τήν άρχήν τής πρωτομι
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νωϊκής περιόδου, έν δέ τη Τρφάδι γνωστός ήτο καί έν 

αύτή τη πρώτη πόλει του ’Ιλίου, έν ή ύπερίσχυον έτι τά 
λίθινα εργαλεία. Ή αρχή λοιπόν τής χαλκολιθικής περιό
δου έν Φωκι'δι καί τη όμορούση Βοιωτία, ίσους δέ καί έν 
άπάση τη Βορειανατολίκή Έλλάδι, πρέπει νά τεΟή εις 

τά τέλη περίπου τής τετάρτης χιλιετηρίδος, όπως εν τε 
τή Τρωάδι, δπου ή πρώτη πόλις άνέρχεται ώς υποτίθεται 
μέχρις ίσως καί πέραν τοΟ 3000 προ Χρίστου, καί έν 
Κρήτη, δ'που ή πρωτομινωική έποχή αναβιβάζεται μέχρι 
τής πρώτης δυναστείας των Βασιλέων τής Αίγυπτου, ήτοι 
ολίγον προ τοΟ 3000.

Οτι εις τό 3000 περίπου — διά νά άναφέρωμεν ένα 
στρογγυλόν αριθμόν — ανέρχεται ή πρώτη αρχή του οικι
σμού τής Αγίας Μαρίνης κατά τον χαλκολιθικόν τής Βό
ρειας Ελλάδος αιώνα, δυνάμεθα ίσως νά συμπεράνωμεν 
καί έκ τοΟ πάχους των εις τρεις διαφόρους έποχάς άντι- 
στοιχούντων στρωμάτων. ’Απολύτως δεν εϊνε βεβαίως δυ
νατόν ούδέ κατά προσέγγισιν νά προσδιορίσωμεν τον χρό
νον του σχηματισμοί) των στρωμάτων τούτων καί επομέ
νως τήν διάρκειαν του χαλκολιθικοΰ καί του προμυκηναϊ- 
κοΟ αίώνος. Διότι τί γνωρίζομεν περί των συνθηκών του 
βίου τών ανθρώπων έκείνων; Πιθανωτέραν ό'μως πρέ
πει νά θεωρήσωμεν τήν ΰπάθεσίν δτι μόνον εν πάνυ 
μακρώ χρόνω ήτο δυνατόν νά σχηματισθή τό χαλκολι- 

θικόν τούλάχιστόν στρώμα. Διότι καί άν ακόμη κατά 
συχνά διαλείμματα αντικαθίσταντο διά νέων έκάστοτε αί 
καλαμόπλεκτοι καί χορτοσκεπεϊς καλύβαι τών ανθρώπων 
έκείνων, καί άν έτι πάντα τάπορρίμματα τών οικιών αυτών 
καί τών κτηνών των ή κόπρος καί τών άλωνίιυν των τά 
άχυρα δεν άπεμακρύνοντο έκ τής περιοχής τοΟ χωρίου, 
πάλιν ή άνύψωσις του εδάφους αυτοί) δέν ήτο δυνατόν νά 
προβαίνει άλματικώς ούτως ειπεΐν. Τά υλικά ταΰτα δεν
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εινε τοιαύτα ώστε νά σχη[κατίζωσι στερεόν και παράμονον 
οπωσδήποτε στρώμα' πατουνται και κονιοποιοΰνται διά 
τής τριβής ανθρώπων καί ζώων, και κατά τούς Ηηρούς μή
νας διασκορπίζονται 6π’ αυτών ευκόλως, κατά δέ τον χει
μώνα ύπο τών βροχών παρασύρονται ή βορβοροποιούμενα 
πάλιν εις κόνιν κατόπιν μεταβάλλονται καί διασκορπίζον
ται. Τούτο οέ τόσον εύκολώτερα γίνεται όσον περισσότερον 
ανυψώνεται το έδαφος καί επικλινές κατ’ άνάγκην καθί
σταται. ’Αλλά πάλιν δτι χιλιετηρίς ολόκληρος έχρειάζετο 
ίνα το εδατος οικουμένου χωρίου, καλύβας ώς οικήματα 
εχοντος, άνυψωθή κατά έν μέτρον, ώς ύπετέΟη διά τον 
σχηματισμόν του προσομοίου νεολιθικού στρώματος τής 
ΚνωσοΟ, Φαίνεται εις ήμάς υπερβολικόν. Η κατά εν μέ- 
τοον άνύψωσις Θά έγινεν έν χρόνου κατά πολύ βραχυτέρω 
διά τινας εΐδικώς ΐσχύσαντας έν του συνοικισμώ τούτου λό
γους. Ώς παρετηρήσαμεν ανωτέρω, οί*άνθρωποι κατοίκη
σαν παρ’ αυτήν την όχθην τοΟ ποταμού, όστις κατ’ έτος, 
ώς σήαερον, κατέκλυζε διά τών ύδάτων του την πεδιάδα 
έν μέν χειμώνι διαρκώς σχεδόν, έν δέ θέρει πλέον ή 
άπας. Ή άνάγκη έπομένως έδίδασκε τούς ανθρώπους νά 
λαμβάνωσι συχνάκις προφυλακτικά κατά τών πλημμυρών 
μέτρα καί βεβαίους έπραττον παν το δυνατόν ίνα εΰρίσκουν- 
ται πάντοτε έν ταΐς κατοικίαις τουν ύψηλότερον τής έπι- 
τανείας τών ύδάτων, καί διά τεχνητών άκόμη ανυψώσεων 
τού έδάφουε τού γωρίου. Τόσου δέ μάλλον βέβαιον θεωοώ 
τούτο, καθόσον έν άλλου συνοικισμψ μικροί», δλι'γον άπέ- 
χοντι τούτου, παρά το έγγύτατα κείμενον σημερινόν χου- 
ρίον Μάνεση, καθαρώτατα βλέπει τις πώς διά συσσωρεύ- 

σεους χωμάτων έξορυχθέντων έκ τού ύπο τον συνοικισμόν 
τόπου εΐργάσθησαν οί κάτοικοι πρός άνύψουσιν τού έδάφους 
αυτού. ’Ακόμη σαφέστατα διακρίνονται τά ίχνη του όρύγ-
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ματος, εξ οδ άνεσκάφησαν τά χώματα1). Δέχομαι διά τοΟτο 
οτι καθόσον διά της άποτιθεμένης έπΐ των αγρών το0 πο- 
ταμοΟ ιλύος άνυψώνετο το έδαφος αυτών, κατά τοσοΟ- 
τον καί οί κάτοικοι τοΟ χωρίου έλάμβανον ανάλογα προ- 
Φυλάξεως μέτρα καί ότι επομένους έπΐ μάλλον καί μάλλον 
'υψηλότερα τάς κατοικίας των έκτιζαν. Τό μυκηναϊκόν τοΟ 
συνοικισμοΰ στρώμα εινε ενός μέτρου. Οί τελευταίοι το0 
μυκηναϊκού αΐώνος χρόνοι (Late Minoan III), εις ους 
καί μόνον άντιστοιχοΟσι τά αγγεία, δεν περιλαμβάνουσι 
βέβαια μακράν περίοδον. Πιθανώς δυο-τρεις αιώνας μό
νον. Εάν λοιπόν δεχθώμεν άναλογίαν τινά αύξήσεως τοΟ 
εδάφους μεταξύ τοΰ μυκηναϊκού καί χαλκολιθικοΟ στοώ- 
ματος — διότι καί κατά τάς δύο ταύτας περιόδους ό συνοι
κισμός δεν ήτο εΐμή χωρικός —, τότε το 3*/2 μέτρα του
λάχιστον πάχος εχον χαλκολιθικόν πρέπει νά έσχηματίσθη 

εντός χιλιετηρίδος περίπου. Φθάνομεν τοιουτοτρόπως πάλιν 
εις τάς άρχάς τής τρίτης χιλιετηρίδος διά την πρώτην 
έγκαθίδρυσιν ανθρώπων έν τώ τόπω τούτω. — Καί έννοώ 
μέν κάλλιστα πόσον επισφαλείς εΐνε οί τοιοΟτοι ύπολο- 
γισμοί.Άλλ’ εάν πάλιν δεχθώμεν πολύ χρονιωτέραν τών 

στρωμάτων την αυξησιν, επί παραδείγματος: Ενός μέ
τρου κατά χιλιετηρίδα, τότε διά τών δύο στρωμάτων, τοΟ 
προμυκηναϊκοΰ καί χαλκολιθικοΟ ήθέλαμεν άναδράμη εις 
δέκα ή δώδεκα χιλιετηρίδας άπό τών ύστέρων μυκηναϊ
κών μέχρι τής πρώτης εισαγωγής τοΟ χαλκού εις την 
Φωκίδα, καί τοΟτο ούδείς βέβαια δύναται νά θεωρήση 
αποδεκτόν.’Αλλά καί νά καταβιβάση τις την πρώτην ηλι
κίαν τοΟ χαλκολιθικοΟ στρώματος, λόγου χάριν μέχρι 
τών αρχών τής δευτέρας χιλιετηρίδος, δεχόμενος πέντε 
περίπου αιώνας διά τον σχηματισμόν τών δύο ύπό το μυ-

*) Ο τόπος ενταύθα δεν εινε ποταυ,όγωστος, ώστε- ούδεμία επηλθε υ,ετα- 
βολή εις τό άο/ικόν έδαφος.
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κηναϊκόν στρωμάτων, εϊνε εντελώς αδύνατον. Περί τού
του έχομεν πειστικωτάτην απόδειξη* την έξης.

Γά Χαιρωνειακά καί Φωκικά αγγεία τα φέροντα επί 
λευκοΟ ή υποκίτρινου ή ύπερύθρου εδάφους ερυθρόν γεω

μετρικόν διάκοσμον (ίδε Αρχαιολογικήν Εφημερίδα τοΟ 
1908 σελ. 78 ομάδα 4), εικόνα 8, 9 και πίνακα παρέν
θετου α,) άποτελοΟσιν εύδιακριτότατον ιδιαίτερον γένος, τ'ο 
όποιον άδύνατον εΐνε νά συγχυσθή προς άλλο. Τα άγγεΐα 
ταΰτα άνεγνωρίσθησαν καί εις την Λευκάδα καί εις την 
Ιταλίαν εις νεολιθικά ή μάλλον ίσως καί έκεϊ χαλκολι- 

θικά στρώματα (ίδε Peet, Aegean civilisation in Italy 
έν Annual of the British School 13, 1906-7, σ. 416 έ.). 
"Αν είν ε τα αυτά καί έν Αΐγύπτω έν Άβύδω κατά τους 
·/ρόνους των πρώτων δυναστειών άναγνωρισθέντα, δέν δύ
ναμαι νά κρίνω έξ αύτοψίας. Άλλ’ έν τώ Μουσείψ Ηρα
κλείου τής Κρήτης έν τή προθήκη τών νεολιθικών ΦαιστοΟ 
παρετήρησα 14 τεμάχια χαιρωνειακών-φωκικών άγγείων, 
τά όποια ούδεμίαν απολύτους σχέσιν εχουσι προς την 
κρητικήν κεραμικήν καί εινε άναμφιβόλως εισηγμένα εκ 
τίνος τόπου τής βόρειας Ελλάδος μεταξύ το0 ΌρχομενοΟ 
καί Θεσσαλίας, μάλλον δέ ίσως έκ Χαιρωνείας-Φωκίδος, 
όπου πολυπληθέστατα εύρίσκονται, διότι έκεϊ καί κατεσκευά- 
ζοντο, ώς φαίνεται. Τά τεμάχια ταΰτα δέν άνήκουσιν εις 
το νεολιθικόν στρώμα ΦαιστοΟ, εις ό άπέδωκεν αύτά ό 

Mosso (ίδε Monumenti antichi 19, 1908, ceramica neo- 
litica di Phaestos σελ. 141-224, tav. I πλήν τοΟ τε
μαχίου ΰπ’ άρ. 1), άλλά, καθώς έπληροφόρησέ με ό κ. 
Mackenzie, εις τό πρωτομινωικόν. Εάν λοιπόν αί άρχαί 
τούτου όρθώς χρονολογοΟνται περί το 3000 προ ΧριστοΟ, 

τότε αναμφίβολον καθίσταται ότι εις τούς αυτούς χρόνους 
άνήκουσι καί αί άρχαί το0 χαλκολιθικοΟ αιώνος τής περί 
Έλάτειαν, Χαιρώνειαν καί Όρχομενδν χώρας, καθώς καί
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συμπάσης της Βόρειας Ελλάδος' διότι πανταχοΟ ενταΟθα 
μέ τά αγγεία τοΟ αίώνος τούτου άρχεται των πρό της 
μυκηναϊκής εποχής οικιστών της (χώρας ή αρχαιότατη 
κεραμική.

Άλλα τινες άρά γε ήσαν οί οικισταί οδτοι; Καί ύπήρ- 
ξεν άρα γε αδιάκοπος ή εθνολογική αυτών συνάφεια δι 
άμφοτέρων των δυο πρώτων περιόδων τοΰ ήμετέρου συν- 
οικισμοΟ μέχρι τής μυκηναϊκής καί των εσχάτων χρόνων 
αυτής;

Έξετάσωμεν πρώτον το δεύτερον έκ τών ζητημάτων 
τούτων.

II κεραμική του χαλκολιθικοΟ στρώματος εΐνε τόσον 
ούσιωδώς διάφορος τής τοΟ επομένου προμυκηναϊκοΟ, τό
σον ελλείπει πάσα σχέσις μεταξύ άμφοτέρων, ώστε δυσκο- 
λώτατον άποβαίνει να οεχθώμεν ακολουθίαν τών αυτών 
ανθρώπων από τοΟ ενός εις το άλλο.Έξ οίωνδήποτε λό
γων καί αν ύποθέσωμεν έπελΟοΟσαν την καθολικήν με
ταλλαγήν τής κεραμικής άπο τοΟ πρώτου στρώματος εις 
το δεύτερον, πάλιν θά ήτο αδύνατον νά μή συναντήσωμεν 
στοιχειά τινα τουλάχιστον τής παλαιοτέρας έν τή άμέσως 
άκολουΟούση περιόδω, εάν οί αύτοί άνθρωποι ήσαν φορείς 
άμφοτέρων. Ότι οί τοΟ χαλκολιθικοΟ αίώνος άνθρωποι 
ήθελον παντελώς εγκατάλειψη τούς τρόπους τής ίδιας αυ
τών τέχνης καί άν άκόμη άλλοθέν ποθεν ήθελεν αίφνης 
είσβάλη εις τήν χώραν των παντάπασίν όθνεία τις καί 
διάφορος, εΐνε εντελώς άπαράδεκτον. Τόσον εΐνε τό πλή
θος τών ειδών τής χαλκολιθικής κεραμικής, ώστε καί άν 
νέος τις τρόπος ήθελεν έπικρατήση διά τά πολυτελέστερα, 
τά πενιχρότερα ό'μως τά διά τάς κοινοτάτας χρήσεις 
προωρισμένα άδύνατον εΐνε νά μή ήθελον έςακολουθήση 
μένοντα εις χεϊρας τών ανθρώπων του λαοΟ. Εΐνε λοιπόν
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άναμφιβολον οτι άλλη φυλή ύπήρξεν ή κατοικήσασα τον 
τόπον κατά τον χαλκολιθικόν αιώνα περί τά τέλη τής 

τετάοτης καί τάς άρχάς τής τρίτης προ ΧριστοΟ χιλιε- 
τηρίδος καί άλλη ή καταλαβοΟσα τάς πρώην εκείνων 
θέσεις άπο των μέσων περίπου τής τρίτης χιλιετηρίδος 

καί διατηοήσασα αύτάς μέχρι τουλάχιστον των εσχάτων 

μυκηναϊκών χρόνων. Καί από του προμυκηναϊκοΟ στρώ
ματος εις τό μυκηναϊκόν ή μεταβολή τής κεραμικής εϊνε 
τόσον απότομος, ώστε παντελώς άπίθανον Οά έφαίνετο 

ενταύθα ομοίως δ'τι οί αυτοί άνθρωποι καί κατά τάς δύο 
ταύτας περιόδους κατώκησαν τον τόπον, άν δεν είχομεν 
συνδέοντα στενώ; αύτάς καί εΐσάγοντα από τής προηγη- 
θείσης εις τήν έπομένην τά μινύεια άγγεϊα. Τά άγγεΐα 
ταΟτα, παντελώς διάφορα κατά τά σχήματα, τό χρώμα 

καί τον πηλόν τοΟ λοιποΟ γένους τών προμυκηναϊκών 
τών άντιστοίχων προς τά πρωτομινωικά, διήκουσιν, ώς 
προαναφέραμεν, διά παντός τοΟ στρώμ,ατος τούτων καί 
συναναμιγνύονται κατόπιν προς τά μυκηναϊκά. "Αν εΐχεν 
έπέλθη αιφνίδια διακοπή τής συνάφειας τών κατοίκων με
ταξύ τής μιας περιόδου καί τής άλλης δΓ έποικήσεως 
νέας φυλής καί ύποχωρήσεως τής πρώτης, άπορον θά ήτο 
πώς ήθελε διατηρηθή κατ’ άμφοτέρας τόσον άδιατάρακτος 
ή συνεχής χρήσις τοΟ αύτοΟ είδους τής κεραμικής.

Δεχόμεθα λοιπόν μεταβολήν τών οικιστών τής χώ
ρας κατά τήν άπό τοΟ χαλκολιθικοΟ αίώνος εις τήν 
τοΟ χαλκοί) μετάβασιν, ήτοι κατά τά μέσα που τής 
τρίτης χιλιετηρίδος' αδιάσπαστου δέ συνάφειαν του πλη
θυσμοί) διά πάντων τών κατόπιν χρόνων τοΟ προμυ- 
κηναϊκοΟ καί μυκηναϊκού αίώνος ήτοι μέχρι τοΟ τέλους 
περίπου τής δευτέρας χιλιετηρίδος. Καί όφείλω μεν νά 
ομολογήσω δτι τελείως άποδεικτικήν δύναμιν δεν εχει ο 
λόγος, δΤ 0ν εις τήν γνώμην ταύτην αποκλίνω. Διότι καί
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ή αποτομος εςαφανισις του πρωτομινωικού ειόους των 
αγγείων τοΰ προμυκηναϊκοΟ στρώματος έν τώ άκολουθοϋντι 
μυκηναϊκώ εΐνε παράδοξος. ’Εάν δε το αύτ'ο φαινόμενον 
της άποτόμου καί τελείας έξαφανίσεως πάντων των χαλ- 
κολιθικών ειδών έν τω άκολουθοϋντι προμυκηναϊκώ στρώ- 
ματι δίδη αφορμήν νά πιστευσωμεν εις την έγκατάστα- 
σιν όλως νέας φυλής επί των ερειπίων τής παλαιάς, διατί 
νά μή δεχΟώμεν την αυτήν εθνολογικήν μεταβολήν έπελ- 
θοΟσαν καί κατόπιν άπό τοΟ προμυκηναϊκοΟ εις τον μυκη
ναϊκόν αιώνα. Τά μινΰεια αγγεία, ήθελε τις δικαίως 
ισχυρισθή, δυνατόν νά ήσαν εισηγμένα έξωθεν κατά τον 
προμυκηναϊκόν αιώνα, δυνατόν επομένως νά ’εξηκολούθη- 
σεν ή εισαγωγή των καί κατά τους κατόπιν χρόνους, ότε 
άλλη φυλή χρησιμοποιήσασα μόνον τά μυκηναϊκά αγγεία 
έγκατεστάθη έπι τών ερειπίων τής προμυκηναϊκής. Η 
ύπόθεσις ημών επομένως, θά έλεγέ τις, τότε μόνον θά εί- 
χεν ασφαλή βάσιν, εάν θετικώς έγνωρίζαμεν ότι τά μι- 
νυεια άγγεια ήσαν όντως, όπως τό ονομα αυτών θέλει, 
προϊόντα τής κεραμικής τής μεγάλης φυλής τών Μινυών, 
ήτις κατά τήν δευτέραν χιλιετηρίδα έδέσποζεν ώς φαίνε
ται τής άπό ΊωλκοΟ μέχρις ΟρχομενοΟ χώρας καί άπε- 
τέλει μόνη, ή αύτή κυρίως, τον πληθυσμόν αυτής. Αλλά 
τήν βεβαίωσιν ταύτην, εφόσον περί βεβαιότητος δύναται 
νά γίνη λόγος έν ζητήμασι, περί τών οποίων τό πολϋ ει- 
κασίαι μόνον δύνανται μέχρι τίνος νά θεωρηθώσιν άποχρών- 
τως δικαιολογημένα!, έλπίζομεν ότι θά παράσχιομεν κατω
τέρω. “Αλλως περί τής απόπειρας ήμών ταΰτης προς τήν 
κατά το δυνατόν διαφώτισιν τών προκειμένων σκοτεινών 
προβλημάτων τής προϊστορικής έθνολογίας, όφείλομεν έν 
γένει νά παρατηρήσωμεν τό έξής. Τό Ολικόν, επί τοΟ 
οποίου τάς παρατηρήσεις μας στηρίζομεν, εΐνε ετι έλάχι
στόν, επειδή καί σποοαδικαί αόνον έτι καί πολύ όλίγαι
’ill I
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είνε αί σχετικού έρευναι. Ό,τι επομένως προσπαθοΟμεν 
νά διασαφήσωμεν έχει περιωρισμένην μόνον σημασίαν, 
διότι όρμώμεθα έκ μοναδικών φαινομένων ενός τόπου καί 
διά τοΟτο μόνον μετ’ έπιφυλάξεως παραδεχόμεθα έπί το0 
παρόντος ώς τα μόνα πιθανά δσα ή εν τώ μέλλοντι κτη- 
θησομένη πείρα ίσως καί ώς ορθά θάποδείξη, ίσως όμως 
καί ούσιωδώς θά τροποποιήση ή έντελώς θά μεταβάλη.

Έάν άναχωρήσωμεν έκ της όποθέσεως δ'τι εις τό άπό 
των αρχών της τρίτης μέχρι τοΟ τέλους περίπου τής δευ- 
τέρας χιλιετηρίδος διάστημα εξάπαντος άπαξ τούλάχιστον 
έπήλθεν έθνολογική τις μεταβολή εις τον πληθυσμόν τής 
περί Έλάτειαν καί Χαιρώνειαν καί Όρχομενόν χώρας, 
τότε άμέσως τιθέμεθα προ τοΟ ζητήματος ποιον άρά γε 
ήτο τό πρώτον κατοικήσαν αυτήν έθνος καί ποιον τό κατό
πιν έπελθόν. Πρώτον έννοειται όνομάζομεν εκείνο, τό 
όποιον εύρίσκομεν ένοικον έν τή χώρα κατά τον χαλκο- 
λιθικον αιώνα ήτοι άπό τών άρχών ήδη τής τρίτης ή 
έστω άπό τών τελευταίων αιώνων τής τετάρτης χιλιε
τή ρίδος, έάν τυχόν ύποτεθή ό'τι αί άρχαί τοΟ χαλ- 
κολιθικοΟ αίώνος Φωκίδος μετά τής πλησιεστέρας βόρειας 
καί νοτίας χώρας καί αί σύγχρονοι ώς φαίνεται άρχαί τής 
πρωτομινωικής περιόδου άνατρέχουσι μέχρις έκείνου 
τοΟ χρόνου. Καί είνε μεν όλως διόλου φυσικόν νά δεχθώ- 
μεν ότι καί προ τοΟ άρχαιοτάτου τούτου ορίου τοΟ χαλ- 
κολιθικοΟ αίώνος ή χώρα δεν ήτο άκατοίκητος 6π’ αν
θρώπων, οίτινες ώς είνε επόμενον θά άνήκον εις τον προη- 
γηθέντα τοΟ γαλκολιθικοΰ καθαρώς νεολιθικόν αιώνα τής 
τε Ελλάδος καί άλλων πιθανώς πλησίον ή μακράν αυ
τής χωρών. ’Αλλά τήν ύπαρξιν τών ανθρώπων τούτων 
ούδέν λείψανον τών έργων των τεκμηριοΐ. Καί έπειδή 
αδύνατον θά ήτο νά μή άπαντήσωμεν τοιαΟτα αύτών λεί
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ψανα εις τοσαύτας έξερευνηθείσας θέσεις προϊστορικάς καθ’ 

άπασαν τήν Βορειανατολικήν Ελλάδα, εάν όντως είχον 
προϋπάρξη οί νεολιθικοί ούτοι άνθρωποι, άναγκαίως πρέ
πει να δεχθώμεν οτι άνθρωποι μέν ύπήρξαν εξάπαντος 

ένταΟθα και προ του χαλκολιθικοΟ αιώνος, άλλ’ έν τόσον 
έτι ταπεινή πολιτιστική καταστάσει ώστε ώρισμένως έστε- 
ροΟντο και των στοιχειωδεστάτων γνώσεων της κεραμικής 
τέχνης καί τής χρήσεως νεολιθικών εργαλείων. "Αν ήσαν 
άγριοι έτι καί αύτ'ο τοΟτο κτηνώδεις ή ήμερώτεροι καί 
παλαιολιθικοί, ώς ή'θελέ τις κρίνη κατ’ αναλογίαν έκ των 
παλαιοτάτων Φαινομένων τής ζωής τοΟ άνθρώπου έν Εύ- 
ρώπη, δεν εινε δυνατόν να γνωρίζωμεν. Άλλ’ εξάπαντος 
δεν εινε δυνατόν καί να ύποθέσωμεν ό'τι οί άνθρωποι ούτοι 
ήσαν οί παλαιότατοι έκεΐνοι τής Ελλάδος κάτοικοι, οί'τι- 
νες προηγήθησαν των έν τινι παλαια έπογή έποικησάν- 
των εις αυτήν πρώτων καί παλαιοτάτων Ελλήνων, οί 
παντάπασιν άλλογενεϊς έκεΐνοι, έξ ών παρεδόθησαν εις 
τους "Ελληνας καί εις τήν γλώσσαν αύτών παρέμειναν 
κατά τά θετικά τής συγκριτικής γλωσσολογίας εξαγόμενα, 
τά ούδεμίαν προς αυτήν έχοντα σχέσιν όνόματα πληθυος 
όρέων, ποταμών καί τόπων τής ’Αττικής, Βοιωτίας καί 
άλλων χωρών. Οί άλλογενεϊς ούτοι προ τών Ελλήνων 
κάτοχοι τής χώρας ήσαν άναμφιβόλως έθνος συγκεκροτη- 
μένον πλέον καί λαός ευρισκόμενος ήδη έν πολιτιστική 
τινι καταστάσει, άγοΟ ήτο δυνατόν τόσον νά έπιδράση έπί 
τών κατακτητών του Ελλήνων, ώστε νά δώση εις αυ
τούς καί δάνεια γλωσσικά. Άλλ’ εινε παραδεδεγμένον σή
μερον ύπό τής έπιστήμης ό'τι οί έκ βορειότερων χωρών έποι- 
κήσαντες εις τήν Ελλάδα "Ελληνες δεν εινε δυνατόν νά 
κατήλθον έκ τών παλαιοτέρων των εστιών είο τάς νέας 
πρό άμνημονεύτων κυριολεκτικώς χρόνων. Οσα πιστεύ
ονται σήμερον περί τής πρώτης έγκαταστάσεως τών ίνδο-
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ευρωπαϊκών φυλών εις τάς εύρωπαϊκάς χώρας, οέν αφή
νουν '/-αμμίαν αμφιβολίαν δτι ή Ελλάς οέν κατωκήθη 
ύπ'ο τών Ελλήνων προ τών μέσων τής τρίτης χιλιετηρί- 
δος. "Αν λοιπ'ον τοΟτο ύπ’ όψει λάβωμεν και συνάμα άνα- 
λογισΟώμεν ό'τι ούδενός έθνους τα ίχνη εύρίσκομεν έν 
Ελλάδι προ του χαλκολιθικοΟ τούτου αίώνος, τότε ώς 

μόνον όρθόν συμπέρασμα θά έξαγάγωμεν εκ τούτου, ότι 
ακριβώς του χαλκολιθικοΰ τούτου αίώνος οί άνθρωπο;, 
ήσαν οί προκάτοχοι τών Ελλήνων έν τή χώρα.

Ή παραδοχή τής ύποθέσεως ταύτης, εινε άληθές, άν 
Φαίνεται δίδουσα την λύσιν εις το προκείμενον εθνολογι
κόν ζήτημα, άλλά προσθέτει βμως νέον πάλιν εις αύτό 
ένεκα μιας προηγουμένως γενομένης παρατηρήσεως. Έ- 
μνημονεύσαμεν δηλονότι οτι ή κεραμική τοΟ χαλκολιθι- 
κοΟ αίώνος φαίνεται εις ημάς ευθύς έξ αρχής ήδη εύρι- 
σκομένη έν πολύ προχωρημίνω σταδίω άναπτύςεως. Οί 
άνθρωποι λοιπόν τών χρόνων εκείνων, οίτινες κατ’ ούδένα 
τρόπον δέν άποδεικνύονται τάς ρίζας των έχοντες έν αυτή 
τή χώρα, ήσαν ομοίως έπήλυδες, ώς μετ’αύτούς κατόπιν οί 
Ελληνες, καί τό ερώτημα τότε άμέσως γεννάταί, πόθεν 

λοιπόν ήλθον καί αύτοί καί τήν πρώτην έγκατάστασίν 
των έκαμαν έν τή χώρα καθ’ ούς χρόνους προφανώς ή 
μετάβασις έτελεϊτο άπό τοΟ νεολιθικού εις τον μεταλλικόν 
αιώνα. Αλλ’ εις το ερώτημα τοΟτο ούδεν μέσον υπάρχει 
σήμερον νά δοθή άπάντησις. Μόνον έκτεταμέναι καί ποι
κίλα*. ερευναι καθ’ ολην τήν ελληνικήν καί τήν καθόλου 
χερσόνησον τοΟ Αίμου θά παράσχωσιν ίσιος άφορμάς προς 
τόσον θεμελιώδη έζέτασιν τοΟ εθνολογικοί) ζητήματος, το 
οποίον έπασχολεϊ ημάς ένταΟθα. Εις ημάς παρουσιάζε
ται τοΟτο μόνον καθόσον σχετίζεται πρός τούς έποικήσαν- 
τας τήν χώραν Έλληνας κατόπιν ενός αλλογενούς έθνους
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κατέχοντας πρότερον αύτήν. Και επειδή οι’ άλλους λόγους 
οέν θεωρείται πιθανόν δτι οί Έλληνες εις τάς τελευταίας 

των έδρας κατήλθον προ τής τρίτης χιλιετηρίδος, οί προ 
ταύτης ώς κάτοικοι τής χώρας άπαντώντες είνε οί ζη
τούμενοι εκείνοι αλλογενείς. Περαιτέρω όμως δεν δυνά- 
μεθα νά παρακολουθήσωμεν αύτους ού'τε να φθάσωμεν 
μέχρι των πηγών τής ύπάρςεώς των. "Αν δικαιούμεθα νά 
έκφέρωμεν και ενταύθα μίαν ύπόθεσίν, τότε δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν αύτους απλώς ανήκοντας εις τήν μοίραν εκεί
νην των λαών, οίτινες δεχθέντες τήν πρώτην προσβολήν 
έκ τών εισορμώντων ές ανατολών εις τήν Ευρώπην Ινδο- 
ευοωπαικών έθνών ύπεχώρησαν μέχρι τής νοτιωτάτης 
άκρας τής χερσονήσου, όπου βραδύτερον όμως επίσης εις 
τήν ορμήν τών Ελλήνων ένέδωκαν. Ό χαλκολιθικός πο
λιτισμός τής Ελλάδος θά εύρίσκετο τοιουτοτρόπως σχέ- 
σιν έχων προς τον τών βορειοτέρων τής χερσονήσου τού 
Αίμου χωρών καί έκεΐθεν πηγάζων, όπερ ίσως είνε το μό
νον πιθανόν έξ όσων περί τής γενέσεως καί άρχής αύτου 
δυνάμεθα νά εικάσωμεν. Η προ ταύτης τής άρχαιοτάτης 
ήμΐν προσιτής εποχής πολιτιστική κατάστασις τής Ελ
λάδος παραμένει είσέτι μυστήριον. Ισως ό'μως καί τής 
ύπάρΗεως τών έτι παλαιοτέρων εκείνων ανθρώπων εύρε- 

Οώσί ποτέ ίχνη.

Τους περιλαλήτους Μινύας, ήτοι τήν προ τής δωρι

κής μεταναστάσεως κατά τους μυκηναϊκούς τούλάχιστόν 
χρόνους, βεβαίως όμως καί πρωτίτερα άρξασαν έν τή 
χώρα ουλήν άδύνατον είνε κατόπιν νά μή δεχθώμεν ώς 
καταλιποΟσαν τής ύπάρξεώς της τά ίχνη έν τώ μυκηναϊκώ 

κατά πρώτον λόγον, άλλα καί έν τφ προμυκηναϊκφ στρού- 
ματι. Ή φυλή αυτή είνε μία πραγματικότης έν τή παν
αρχαία μυθική ιστορία τής Ελλάδος τουλάχιστον καθ
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δλην τήν άπό των εσχάτων μυκηναϊκών χρόνων μέχρι 
των αρχών της δευτέρας χιλιετηρίδος εποχήν. Διότι προς 
το όνομα αύτής δεν συνδέεται μόνον ή αναμφισβήτητος 
άκμή τής περί τον Όρχομεν'ον χώρας εις το δεύτερον ήμισυ 
τής χιλιετηρίδος, άλλα και δλη ή προϊστορία τών χρόνων 
τούτων, δση ύπολανθάνει εις τούς άρχαιοτάτους μύθους 
τής Ελλάδος και διά την οποίαν άνάγκη ν’ άπαιτήσωμεν 
περίοδόν τινα προτέρων αιώνων ύπερβαίνουσαν ίσως καί 
τα μεθόρια τής δευτέρας προς την τριτην χιλιετηρίδα. 
Φθάνομεν τοιουτοτρόπως εις τούς χρόνους, καθ’ ούς έθέ- 
σαμεν τήν άρχήν τοΟ σχηματισμοί! τού προμυκηναϊκοΟ 
στρώματος, οπότε και άναγκαίως πλέον φερόμεθα εις τήν 
ύπόθεσιν δτι τά άγγεΐα αυτού δεν δύνανται άλλως νά έξη- 
γηθώσιν ή ώς προϊόντα τής κεραμικής τής φυλής ταύ- 
της. Ζήτημα μόνον εινε ποια εκ τών δύο ειδών τών έν 
λόγφ άγγείων πρέπει νά θεωρήσωμεν άνήκοντα εις αύτήν, 
αν τά μινύεια έπικληθέντα ή τά άνάλογα προς τά τής τρί
της Αποχής τών πρωτομινωικών. Διότι τά πρώτα, ώς δεν 
σχετίζονται κατ’ ούδένα τρόπον προς τήν προηγηθεΐσαν 
άνάπτυξιν τών χαλκολιθικών, τοιουτοτρόπως κατ’ ούδένα 
λόγον δεν δύνανται νά ύποτεθώσιν ώς ειδός τι, όσονδή- 
ποτε ιδιόρρυθμον καί μεμονωμένον, τής λοιπής κεραμικής 
τού αίώνος, ήτοι τών πρωτομινωικών Φωκίδος. Πρέπει λοι
πόν νά διακριθώσιν ώς διάφορον τήν προέλευσιν έχοντα 
τά πρωτομινωικά άγγεΐα ίζ ενός καί έξετέρου τά «μινύεια», 
επομένως τήν έτεραν μόνον ομάδα ν’ άποδώσωμεν εις τούς 
Μινύας, τήν δέ άλλην νά θεωρήσωμεν ώς ξένην προς τήν 
δημιουργίαν αύτών καί παρείσακτον έκ βιομηχανίας άλλο- 
τρίας. Η εξήγησες τής ύποθέσεως ταύτης θά δώση καί τήν 
τελικήν διασάφησιν το Ο έπασχολοΟντος ημάς εθνογραφικού 
προβλήματος επί τή βάσει πάντοτε τών ειδικών δεδομένων 
τής έν τώ συνοικισμώ τής 'Αγίας Μαρίνης άνασκαφής,
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μέχρις οδ μέλλουσαι άνακαλύψεις έν πλησιεστέροις ή άπω- 
τέροις τόποις παράσχωσιν άφορμάς άσφαλεστέρας ίσως θέ- 
σεως τοΟ ζητήματος καί πληρεστέρας αύτοΟ διαφωτίσεως. 
Τά αγγεία τοΟ συνοικισμού τά άντιστοιχοΟντα προς τά 
τής τρίτης εποχής πρωτομινωικά εΐνε φανερόν άλως διόλου 
διά τίνων έπιδράσεων ήτο δυνατόν νά ελθωσιν εις φως εν 
Έλλάδι. Το γάνωμα, ή χρήσις το0 λευκοΟ αλαμπούς 
ήτοι ύποκιτρίνου χρώματος διά τον διάκοσμον, έν μέρει το 
σχέδιον τοΟ διακόσμου, καθιστώσιν αναμφισβήτητου την 
έκ τής Κρήτης καταγωγήν των αγγείων. ’Εάν καί τά 
σχήματα αυτών συνέπιπτον προς τά Κρητικά, τότε ούδε- 
μιάς άλλης άποδείξεως θά έχρηζεν .6 ισχυρισμός οτι καί 

έκ τής Κρήτης είσήχθησαν. ’Αλλά τοΟτο δεν συμβαίνει 
ένταΟθα Τά σχήματα μάλιστα δεικνύουν σαφώς οτι καί 
τι άλλο έθνικόν στοιχείου εις την κατασκευήν αδτών έπέ- 
δρασε καί τοιουτοτρόπως πρέπει νά δεχθώμεν ότι τής πα
ραγωγής αδτών τόπος ήτο ή περί τήν Έλάτειαν καί τον 
Όρχομενόν χώρα, έν ή καί μόνον εϋρίσκονται. ’Επειδή 
δέ έξω αδτής ούτε έν ΦΟιώτιδι οό'τε εν Θεσσαλία άπηντή- 
θησαν, δπου έν τούτοις ίκαναί θέσεις ήρευνήθησαν έπιδεί- 
ξασαι πάσαν τήν άνάπτυξιν τής προϊστορικής κεραμικής 
από τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τών μυκηναϊκών, πρέ
πει νά ύποθέσωμεν οτι ιδιαίτερός τις λόγος συνέτρεξεν ί'να 
ή κατασκευή αυτών περιορισθή μόνον έντός τών στενών 

ορίων τής περί Έλάτειαν καί Όρχομενόν μικροτάτης 
χώρας. *Αν όμως οί Μινυαι ήσαν οί κατασκευασταί των, 
τότε δεν βλέπομεν διατί ή χρήσις αυτών δεν έγενικευθη 
καθ’ δλην τήν εύρεϊαν έπικράτειάν των μεταξύ τουλά

χιστον ΊωλκοΟ καί ΌρχομενοΟ, άφοΟ ή έκ Κρήτης έπί- 
δρασις προς έμφάνισιν τοΟ είδους τουτου τής κεραμικής 
μόνον διά τής επικοινωνίας τής βορειανατολικής Ελλάδος 
προς τήν νήσον τοΟ Μίνωος δυναται νά έξηγηθή, ή δ’ έπι-
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κοινωνία αύτη ήτο άποτέλεσμα τής άπό πάντων των λι

μένων τής επικράτειας τών Μινυών προς τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου καθόλου, και προς την Κρήτην ιδιαιτέρως, τακτι

κής βεβαίως συγκοινωνίας.
Άναγκαζόμεθα λοιπόν να δεχθώμεν ότι μικρά τις 

φυλή, άγνωστον πώς έν τή επικράτεια τών Μινυών μι- 
κράν τινα θέσιν κατασχοΰσα, διά τινα ανεξιχνίασταν σή
μερον λόγον εις στενήν σχέσιν έλθοΰσα προς την Κρήτην, 

τήν κεραμικήν ταυτην ώς ιδιαιτέραν όλως διόλου βιο
μηχανίαν άνέπτυξεν. Ήσαν άρά γε οδτοι οι Ελικώνιοι 

Θράκες, οίτινες ώς ιστορική ώσαύτως πραγματικότης 
πρέπει νά νοηθώσιν έν τή προϊστορία τής Ελλάδος, έθνος 
ούχί Μινύειον, επί τέλους όμως βεβαίως μετ’ αύτών 
συγχωνευθέν; ή ήσαν άποδασμός τις τών Κρητών, οίτινες 
κατά τινα τύχην έν τοΐς χρόνοις έκείνοις τών συνεχών 
εθνικών μεταναστάσεων αίφνης εύρέθησαν έν ξένη χώρα 
ένσφηνωμένοι, όπου ύπό τινα ιδιότητα ώς άποικοι χρή
σιμοι εις τον τόπον εδρον ύποδοχήν καί διαρκή κατοικίαν; 
Εις τα: άπορίας ταύτας άπάντησιν δέν είνε βεβαίως δυ
νατόν νά δώσωσιν εις ημάς αί άνασκαφαί. Άλλ’ αί έξ 
αύτών πηγάζουσαι παρατηρήσεις προκαλοΟσι τοιαύτην τινά 
έξήγησιν. ’Εάν δέ ταυτην δεχθώμεν ώς πιθανήν, τότε εΰ- 
κολον εϊνε νά νοήσωμεν καί τήν ΰπαρξιν τών μινυείων 
αγγείων έν τώ προμυκηναΐκώ καί τώ μυκηναϊκά» στρώ- 
ματι τοΰ συνοικισμού. Ίαΰτα άπαντώσιν όχι μόνον εις 
πασας τάς προϊστορικάς θέσεις κατ αναδρομήν άπό τών 
μυκηναϊκών χρόνων προς άρχαιοτέραν προφανώς εποχήν 
εντός τών χωρών τής έπικρατείας τών Μινυών άπό τής 
Θεσσαλίας προς τα νοτιώτερα, άλλά καί έξω αύτών μέ- 
χρις Αττικής καί Μυκηνών καί τής Δυτικής Πελοπον- 
νήσου, όπου άλλως ομοίως οί Μινύαι ώς ένοικοι μνη
μονεύονται, και μέχρι τής νήσου Μήλου· Ιαΰτα λοιπόν
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Οκ δεχθώμεν ώς προϊόντα της ιδιαιτέρας κεραμικής τοΰ 
έθνους, ή οποία έξ άρχών παλαιοτάτων όρμηθεΐσα ήδη 

κατά την τρίτην χιλιετηρίδα, ευθύς δηλονότι μετά την 
εγκατάστασιν των πρώτων Ελλήνων άποίκων, έπειτα διε
τή ρήθη μετ' αύτών μέχρι των τελευταίων χρόνων τοΰ 
μυκηναϊκού αΐώνος και τής καταλύσεως των παλαιών 
άχαϊκών κρατών.

Ο συνοικισμός τής Αγίας Μαρίνης είνε ό πρώτος 
μέγας καί τού όνάματος τούτου καθ’ όλα άξιος μεταξύ 
πάντων των μέχρι τοΰδε έν Φωκίδι καί τή όμορούση Βοιω
τία έρευνηθέντων. Άνέφερα καί πέρυσιν έν τοΐς Πρακτικοΐς 
(σελ. 160 έ.) ότι ισχυρούς λόγους έχω ν’άμφιβάλλω πολύ 
αν αί λοιπαί άνασκαφεϊσαι ύπ’έμοΰ θέσεις περί την Ελά- 
τειαν καί ή έν Χαιρωνεία μοναδική — μαγούλα Μπαλω
μένου κοινώς ονομαζομένη— είνε καθαροί συνοικισμοί, 
εις τάς οικίας τών οποίων εννοείται δύνανται νά εΰρίσκων- 
ται καί νεκροί τεθαμμένοι (ίδε καί Πρακτικά τοΰ 1909 
σελ. 123 έ.). Πολύ μάλλον μοί ραίνονται ότι ήσαν ιδιαί
τεροι τόποι ταφής καί μάλιστα καύσεως νεκρών, ώς 6 
έν Χαιρωνεία γήλοφος, του οποίου τό κέντρον τούλά- 
χιστον δεικνύει όλα τά σημεία αποκλειστικού τόπου 
καύσεως νεκρών. Την αυτήν έντύπωσιν έλαβα καί έκ 
τού κωνοειδούς μικρού καί μόλις ολίγον έκ τού πέριξ 
εδάφους κατά το κέντρον άνακύπτοντος γηλόφου προς 
δυσμάς τού Δραχμανίου έν τοις άγροϊς Γιαννακοπούλου 

— Πιπέρη παρά τούς αμπελώνας τοΰ χωρίου. Τό κέντρον 
τούτο ολόκληρον, ήτοι ή κορυφή τού κώνου, άποτελεΐται 
έκ σωρού κολοσσιαίου καθαράς τέφρας. Καί ή τέφρα αύτη 
εξάπαντος δεν προέρχεται ούτε έκ πυρποληθεισών καλυ
βών ούτε εξ άπορριμμάτων κατοικιών ανθρώπων. Ρλνε 

σωρός ύψους 5 μέτρων άπό τού αρχικού έδάφους, δπερ
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ένταΰθα έκειτο πολύ κατωτέρω της νΰν έπιφανείας των 
άγρών, πάντων ποταμοχώστων ένεκα των έκ τοΟ εγγύς 
βουνού ρευμάτων, τά όποια κα'ι σήμερον όλοέν άνυψώ- 
νουσι τό έδαφος. Άλλα το ζήτημα τοϋτο χρήζει ιδιαιτέρας 
έξετάσεως, ήτις θά είνε δυνατή μόνον όταν ή ένεργουμένη 
άνασκαφή έκτελεσθή συστηματικώς' διότι ή μέχρι τοοδε 
ερευνά εις πάσας τάς περί την Έλάτειαν θέσεις ένεκα 
υών σχετικώς μικρών διατιθεμένων μέσων—καί ούχ 
ήττον ένεκα των ύπό των ιδιοκτητών παρεμβαλλομέ- 
νων δυσκολιών—μόνον ως δοκιμαστική δύναται νά 
θεωρηθή. Καί έν αύτψ τψ γηλόφω Χαιρωνειας μόνον το 
κέντρον άνεσκάφη τελείω; όπωσοΰν. Τουναντίον ό συν
οικισμός τής Αγίας Μαρίνης φέρει πάντα τά χαρακτη
ριστικά τόπου κατοικηθέντος έπί μακρότατον χρόνον καί 
ύπό πυκνής όμάδος άνθρώπων. Εινε καί ό πρώτος βε- 
βαιώσας ήμας ότι τό νεολιθικόν στρώμα, τό όποιον έν 
πλείσταις θέσεσιν άπό τής Θεσσαλίας μέχρις Όρχομενο0 
εις φώς ήλθε, έσχηματίσθη τό πολύ κατά τά τέλη τού 
νεολιθικού αιώνος καί ακριβέστερου μάλιστα έν τή πρώτη 
αρχή τού μεταλλικού τής χώρας ταύτης. Εινε δέ καί 

ό πρώτος έπιδείξας ολόκληρον στρώμα περιέχον προϊόντα 
τής κεραμικής έκ τού μεταξύ τού νεολιθικού ή χαλκο- 
λιθικού καί τού μυκηναϊκού αιώνος διαρρεύσαντος μακρού 

χρόνου. Τήν βεβαιότητα άλλως περί τής μακράς διαρ- 
κείας τής μεσολαβούσης ταύτης περιόδου παρέσχεν ώσαύ- 
τως ό συνοικισμός οδτος.

Εις τάς λοιπάς θέσεις οί συνοικισμοί — αν εινε καί 
καθ όσον εϊνε συνοικισμοί — έγκατελείφθησαν εύθύς κατά 
το τέλος τού νεολιθικού ή’τοι χαλκολιθικοΰ αιώνος, κα
τόπιν δέ έχρησιμοποιήθησαν πάλιν μόνον έπί τών μυκη
ναϊκών χρόνων, καθώς ιδίως ό μνημονευθείς παρά τό 
Δραχμάνι, έν μέρει δέ ώς φαίνεται καί τής Χαιρωνείας
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και άλλος τις παρά τήν Έλάτειαν, άνατολικώς τοΟ Δραχ- 

μανίου έν άγροϊς Χέβα. ΤοΟτό μοι έδωκεν άλλοτε άφορ- 
μήν νά πιστεύσω δτι 6 νεολιθικός, ή μάλλον ώς καί τότε 
ύπώπτευσα (ίδε Πρακτικά τοΰ 1910 σελ. 166 καί Άρχ. 
Εφημερ. του 1908 σελ. 67) χαλκολιθικος αιών, διήρ- 

κεσεν έν τη βορειοανατολική Έλλάδι μέχρι των άρχών τοΰ 
μυκηναϊκοΟ. Αλλά τήν γνώμην ταύτην πρέπει νά θεωρήσω 
νυν έσφαλμένην καί ν’ αποδεχθώ μακραίωνα ακολουθίαν 
χρόνων χωρίζουσαν τον χαλκολιθικον αιώνα άπ'ο τής έσχά- 
της εποχής τοΟ μυκηναϊκοΟ. Καί ή άπόπειρα διακρίσεως 
διαφόρων εθνικών στρωμάτων εν τώ πληθυσμώ τής χώρας 
κατά το μακρ'ον τοΟτο διάστημα κατέστη δυνατόν νά βασισθή 
μόνον έπί τών ιδιαιτέρων φαινομένων τοΟ σχηματισμοΟ 
τών στρωμάτων καί τής αλληλουχίας τών ειδών τής κε
ραμικής τοΟ συνοικισμοΟ τής 'Αγίας Μαρίνης.’Αλλά καί 

έν αύτφ μόνον συστηματικωτέρα έν τώ μέλλοντί άνασκατή 
δύναται νά βοηθήση ημάς εις τον έλεγχον περί τής όρθό- 

τητος ή μη τών ανωτέρω έκτεθέντων εξαγομένων τής μέχρι 
τοΰδε έρεΰνης.

ΛΓατα Νοέμβριον τον 1911.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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