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την προσφοράν ταύτην εις την άποκάλυψιν τοΟ έν θήβαις 
οικοδομήματος καί, ίνα γίνη άρχή του έργου, έψήφισε τ'ο 
άναγκαϊον ποσ'ον προς κατεδάφισιν των κρεοπωλείων καί 
άνοικοδόμησιν αύτών άλλαχοΟ' δυστυχώς δμως αί δημο- 
τικαί άρχαί των θηβών δεν φαίνονται μέχρι τοοδε πολύ 
πρόθυμοι νά διευκολύνωσί το εργον, ό'περ την πόλιν των 
πρώτην θά έτίμα καί θά ωφελεί.

Έν Χαιρωνεία καί Φωκίδί ό έφορος κ. Σωτηριάδης έςη- 
κολούθησε τάς επί προϊστορικών θέσεων έρευνας, άς άπό 
ετών ενεργεί εις τάς χώρας ταύτας, άνεκάλυψε δέ εν Φω
κίδί προς το χωρίον «Καλύβια Αγ. Μαρίνης» νέαν θέσίν, 
ήτις κατά την γνώμην του είναι αληθής καί σημαντικός 
προϊστορικός συνοικισμός. Έν αύτφ έσκαψε τρεις βόθρους 
μέχρι βάθους 3 Vs μ. καί εδρε πλήθος αγγείων άνηκόντων 
εις τον πρώιμον (προμυκηναϊκόν) χαλκοΟν αιώνα, ούδέν δε 
τεμάχιον τοΟ λιθικοϋ αίώνος ούδέ έργαλεΐον τι λίθινον, 
πλήν μιας λεπίδος όψιανοΰ. Ούδεμία λοιπόν αμφιβολία 
απομένει, ότι ή έπίχωσις τών 3 V2 μ· έσχηματίσθη μεταξύ 
τοΟ λιθικοΟ αίώνος καί τής μυκηναϊκής εποχής. Ή παρα- 
τιήρησις αυτή είναι σπουδαία διά τον άκριβέστερον καθορι
σμόν τής χρονολογίας τών διαφόρων προϊστορικών περιό
δων έν Βοιωτία, δικαίως δέ ό κ. Σωτηριάδης έν τή προς 
την Εταιρείαν έκθέσει του ελπίζει άξιόλογα συμπεράσματα 
έκ τής περαιτέρω σκαφής του συνοικισμοί; τούτου.

Έν Θεσσαλία: είργάσθη καί πέρυσιν ό έφορος κ. Άρβα- 
νιτόπουλος. Έν μικρά σκαφή γενομένη επί τοΟ λόφου τών 
Άγ. θεοδώρων τοΟ Βόλου, ένθα έκείτο ή άρχαία Ίωλκός, 
εδρε τρεις έπιγραφάς καί άρχιτεκτονικά τινα μέλη δωρι- 
κοΟ ναοΟ, βαθύτερον δέ τεμάχια άγγείων καί πόρπας γεω- 
μετρικάς. Εν ΓΙαγασαΐς έπεράτωσε την έξερεύνησιν του 
δευτέρου πύργου τοΟ περιέχοντος γραπτάς στήλας καί εδρε 
περί τάς 100 νέας στήλας, ών μία μετά γραπτής είκόνος
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Αί κατά το έτος τούτο έν Χαιρωνεια καί Φωκίδι άνα-7 I I

σκαφαί άπέβλεψαν κατά πρώτον λόγον εις την έξέτασιν λε

πτομερειών έν ταΐς αύταΐς έκείναις προϊστορικαϊς θέσεσιν, 
έν αΐς άπ'ο τοΰ 1902 αί έργασίαι μετά μικρών διακοπών 
έξακολουθούσιν.

Έν Χαιρωνεια έν τη γνωστή θέσει μεταξύ τής σιδηρο
δρομικής στάσεως καί του Κηφισού, τη επικαλούμενη 

«Μαγούλα Μπαλωμένου», άπεδείχθη καί πάλιν ότι τά 
ποικίλα είδη τών χειροποιήτων αγγείων, περί ών έν τοΐς 
μέχρι τούδε σχετικοϊς δημοσιεύμασιν έγινε λόγος, άπαν- 
τώσιν άνάμικτα άπό τής κορυφής τού γηλόφου μέχρι τής 
κατωτάτης έπιφανείας τής άντιστοιχούσης προς την έπι- 
φάνειαν τών σημερινών πέριξ άγρών. Άλλ’ άρχικώς τό 
φυσικόν έδαφος ήτο χαμηλότερον του σημερινού καί έπειδή 
ή στάθμη τών ύπογείων ύδάτων, ένεκα τής άνυψώσεως 
τής κοίτης τοΟ παραρρέοντος ΚηφισοΟ, είνε σήμερον ϋψη- 
λοτέρα τής προ χιλιετηρίδων, ή σκάφη είνε αδύνατος εις 
τό κατώτατον στρώμα τοΰ γηλόφου. ’Αντί χώματος έξά- 
γεται ένταΰθα μόνον βόρβορος. ’Αλλά καί έν αύτώ άπαν- 
τώσι τά αύτά άγγεΐα όποια εύρίσκονται έν τοις άμέσως 
ανωτέρως μέχρι τής κορυφής. ’Ιδίως τά τόσον διακριτικά 
παχυρρεύστου έρυθρού χρώματος διά του διάκοσμον έπί 
λευκού έπιχρίσματος (Charoniagattung), πολυάριθμα 
έδώ καί έν άγροΤς Χέβα παρά τό Δραχμάνι, εύρίσκονται 
ομοίως άφθονα έπί τής κορυφής όπως καί κατωτέρω μέχρι 

τού βορβόρου.
Κατωτέρω δέ τού βορβορώδους στρώματος ούδεμία δο-
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κίμή επί του παρόντος είνε δυνατή, επειδή το ύδωρ ενταύθα 
άναβλύζει ώς έν φρέατι. 'Αδηλον δθεν παραμένει πόσον 
βαθύτερον τής σημερινής των άγρών επιφάνειας κεΐται το 
φυσικόν έδαφος, έφ’ οδ πρώτον κατωκησαν άνθρωποι κατά 

τον προϊστορικόν αιώνα.
Εγγύς τοΟ κέντρου τοΟ γηλόφου, εις βάθος 372 μ. 

(άπό τής κορυφής αύτοΟ μετρουμένων) παρατηροΟνται 
λείψανα τοίχων έκ λίθων λογάδων έν σχήματι άλλα μεν 
άψιδόειδεϊ, άλλα δε τετραπλεύρω. Έτι δ’ άπωτέρω άνε- 

καθάρθησαν τοίχοι έκ λίθων ωσαύτως λογάδων οριζόντιοι 
καί καθέτως τεμνόμενοι ύπό άλλων, λείψανα, ώς φαίνεται, 

μείζονός τίνος οικήματος, οδ όμως τό όλον σχέδιον δεν ήτο 
δυνατόν κατά τήν γενομένην σκαφήν νά εξακριβώσω. Ισως 
τούτο έπιτευχθή έν άλλη σκατική απόπειρα.

Έν δέ τή Φωκίδι άκριβής αύθις έξέτασις τών δύο παρά 

το Δραχμάνι καί τήν Έλάτειαν προϊστορικών τεχνητών 
γηλόφων κωνοειδούς σχήματος, ήτοι το0 άνατολικώς τοΟ 

Δραχμανίου έν άγροΐς Χέβα καί τοΟ δυτικώς του Δραχμα- 
νίου περί τούς άμπελώνας έν άγροΐς Γιαννακοπούλου-Πι- 
πέρη, παρουσίασε τά εξής φαινόμενα:

Έν άμφοτέροις άξιοπαρατήρητον εινε, ώς καί πέρυσιν 
έν τοΐς Ιΐρακτικοΐς έσημείωσα, δτι έν τφ κέντρω άκριβώς, 
ήτοι κατά τήν κορυφήν τοΟ κωνοειδοΟς ύψώματος, ολό
κληρον τό άνώτερον στρώμα μέχρις ίκανοΟ βάθους σύγ- 
κειται έκ καθαράς σχεδόν τέφρας. Μάλιστα έν τώ τυμβο- 

ειδεΐ ύψώματι τών άγρών Γιαννακοπούλου - Πιπέρη ό μέ- 
γας οδτος σωρός τέφρας έξικνεΐται εις βάθος 5 μέτρων. 
ΊοΟτό μοι δίδει αφορμήν νά ύποπτεύσω, ώς καί άλλοτε 
έσημείωσα, ότι ένταΰθα πρόκειται ούχΐ περί συνοικισμοΟ 
κυρίως είπεΐν, αλλά περί τόπου θυσιών έπιταφίων καί καύ
σεως νεκρών. Οτι δέ καί σκελετούς όφθαλμοφανώς κεκαυ- 
μένων νεκρών εδρον έν τώ προϊστορικά) γηλόφω τής Χαι-
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ρωνείας, έσημείωσα άλλοτε. Εν τούτω τώ της Χαιρω- 
νείας κατέστη καί άλλως άναμφήριστον ότι πρόκειται περί 
πυρών μεγάλων, ή ές ών τέφρα μετ’ ανθράκων άνάμικτος 
έσχημάτισε παχότατον στρώμα ρεΰσαν έκ τίνος κέντρου 
ύψηλοτέρου, εστίας δηλονότι μεγάλης πυράς ή εστιών 
πλειόνων πυρών, προς το κατώτερον έδαφος πανταχάσε.

Τά δέ αγγεία μονόχρωμα, τε καί γραπτά παντός είδους, 
τα οποία ήδη έοημοσιεόθησαν, άπαντώσιν έν τοΐς άγροΐς 
Χέβα μόνον μέ/ρι βάθους έν γένει δυο μέτρων. Κατόπιν όμως 
εις το κατώτερον μέχρι τοϋ ιρυσικοΰ έδάφους στρώμα ενός έτι 
μέτρου παρετήρησα, ότι παύουσιν εντελώς τά γραπτα καί 
άπαντώσι μόνον μονόχρωμα. ΈνταΟθα λοιπόν δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν, όσον τουλάχιστον επιτρέπει ή μέχρι τοΟδε έζέ- 
τασις, δυο περιόδους χρήσεως του κωνοειδούς υψώματος, 
μίαν παλαιοτέραν έν χρόνω καθ’ όν τά γραπτά άγγεια άκόμη 
δεν είχον άρχίση νά κατασκευάζωνται ή νά εισάγωνται, καί 
μίαν νεωτέραν κατά χρόνον, καθ όν έγίνετο πλέον χρήσις καί 
παντοειδών γραπτών προς τοΐς μονοχρώμοις. Άλλως όμως 
ου'τε ένταΟθα οΰτε έν τοΐς άγροΐς Γιαννακοποόλου- Πιπέρη 
ούτε έν Χαιρωνεία παρετήρησα έπιστρώσεις διαφόρους, άρα 
καί διαφόρων χρονικών περιόδων, αλλά ύψωμα μόνον ομο
γενές καί είδη ώσαυτως άγγείων ποικίλα μέν, άλλ ανάμι
κτα πάντα.

Έν το1 ΐς άγροΐς Γιαννακοποόλου Πιπέρη έσημείωσα καί 
τοΟτο, ότι το άνω στρώμα ήμίσεος μέχρις ενός μέτρου περι
έχει πλήθος άγγείων μυκηναϊκών τής έσχάτης μυκηναϊ
κής έποχής (τής «έσχάτης Μινωϊκής 3», έν μέρει όμως 
καί «2»), ανάμικτα δέ μετ’ αυτών πολλά τών έπικληθέντων 
μινυείων (κατά την υπό Furtwaengler ονομασίαν τών έν 
Όρχομενώ εύρημάτων) καί ικανά τών έχόντων πρωτόγο
νον γάνωμα (Uifinis κατά Furtwaengler ώσαυτως), έτι 
δέ καί τινα τών εις την έπικληθεΐσαν Aphidnagruppe
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άνηκόντων, ών πλεΐστα έν Αιγίνη ιδίως, άλλα καί πλειστα 
χού αλλού, ΰπό Furtwaengler έσημειώθησαν ύπο το 

όνομα «τών χειροποιήτων πρωίμων μυκηναϊκών » (friih- 

mykenisch handgemachtes). Κατόπιν ύπο τό στρώμα 

τούτο μέχρι τού φυσικού εδάφους, όπερ εύρίσκομεν εις [Βά
θος πέντε μέτρων άπό της κορυφής τού κώνου, άπαντώ- 
σιν άναικις πάντα τα έν ταΐς λοιπαΐς προϊστορικαϊς θέσεσι 
Χαιρωνείας καί Δραχμανίου παρατηρηθέντα μονόχρωμα 

καί γραπτά αγγεία, άφθονώτερα τα θαμπού (matt) χρώ
ματος, όλιγώτερα τά παχύρρευστου ερυθρού διά τον διά
κοσμον. Διάκρισις όμως άκριβής τού άνωτάτου Μυκηναϊ
κού στρώαατος άπό τού κατωτέρου τούτου δεν εΐνε δυ- 
νατον νά γίνη. Τά Μυκηναϊκά, Μινύεια, τά τού πρωτογό
νου γανώματος καί τά χειροποίητα πρώιμα μυκηναϊκά (τά 
της «Άφίδνης» ή όρθότερον «αίγινητικά») συναντώνται καί 
συναναμιγνύονται προς τά λοιπά προϊστορικά άγγεϊα τε καί 
λίθινα εργαλεία καί τάς όψιανοΰ λεπίδας.

Γενικώς περί πασών τών προϊστορικών τούτων θέσεων 

παρά τό Δραχμάνι καί την Χαιρώνείαν πρέπει νά παρατη 
ρήσω, ότι μετάλλου μέν ούδέν ίχνος παρουσίασαν, λίθινα 
δέ έργαλεϊα παρέσχον πάμπολλα καί όψιανών λεπίδας 
άπειροπληθεϊς. Τών λίθινων πελέκεων μόλις δύο ή τρεις 
είνε διάτρητοι. Δυνάμεθα λοιπόν εύλόγως νά θεωρώμεν τά 
λείψανα αυτών άνήκοντα εις τον νεολιθικόν αιώνα καί δη 

εις μίαν καί μόνον ώρισμένην περίοδον αύτού, χαρακτηρι- 
ζομένην όπό τών παντοειδών εγχαράκτων ή μονοχρώμων 
καί γραπτών αγγείων, τά όποια έν άλλοις δημοσιεύμασι 
περιέγραψα ώς συνυπάρχοντα εϊς τό προϊστορικόν τούτο 
έδαφος.

’Αλλά τον «νεολιθικόν» τούτον αιώνα δεν πρέπει, νο
μίζω, νά θεωρώμεν τοιοΰτον ύπό την αύστη ράν τής λέξεως 
έννοιαν ή'τοι άπολύτως άμέταλλον. Δεν ήξεύρω αν οϊ διά
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τρητοι λίθινοι πελέκεις προς εφαρμογήν στυλεοΟ δύνανται 
νά έξηγηθώσι κα’ι άλλως ή ώς μίμησις μόνον χαλκών τοι- 

ούτων. Άλλ’ ή εποχή των μινυείων άγγειων βεβαίως ήτο 
μεταλλική πλέον άνήκουσα εις τον πρώιμον χαλκοΟν αι
ώνα. 1ά μινύεια δέ ταΟτα άκολουθούσι κατά πόδας εις τα 
νεολιθ ικά μεθ ών εύρίσκονται πολλαχώς άναμεμιγμένα. 
’Ωστε και τούτο καθιστά πιθανόν ό'τι ή έκ μιας μόνης περι
όδου συνισταμένη νεολιθική εποχή τής Χαιρωνείας καί Φω 
κίδος άμέσως εφάπτεται του χαλκοΟ αΐώνος, επομένως λή
γει κατά τήν αρχήν των μυκηναϊκών χρόνων.

Οτι δέ πάλιν τνς είρημένας προϊστορικάς θέσεις δεν 
εϊνε όρθον νάποκαλώμεν προϊστορικούς ή νεολιθικούς «συν
οικισμούς», παρετήρησα και ανωτέρω. Ό τής Χαιρωνείας 

γήλοφος άνέπτυξα ήδη καί άλλοτε ό'τι εϊνε, τούλάχιστον 
κατά το κέντρον, μάλλον ιερός τόπος καύσεως νεκρών. 
’Αλλά καί τά δύο κωνοειδή χαμηλά ύψώματα παρά το 
χωρίον Μάνεσι έν τώ κέντρψ τής Φωκικής πεδιάδος καί τά 
δύο ό'μοια τού Δραχμανίου φαίνονται έχοντα ό'μοιον χαρα
κτήρα ένεκα τοΟ έκ μεγάλου σωρού τέφρας, σχεδόν καθα- 
ράς, σχηματισμού τής κορυφής τού κώνου, τέφρας ήτις 
άναμφηρίστως δεν δύναται νά προέρχηται it άπορρίμμά- 
των κατοικιών ανθρώπων άλλά μόνον έκ μεγάλων πυρών. 
’’Αλλως ούδέ τών άπλουστάτων άνθρωπίνων κατοικιών 
ίχνη εύρον έν αύτοΐς δηλοΰντα ό'τι πρόκειται περί συνοικι
σμοί) αριθμού τίνος τούλάχιστον οικογενειών. Εϊνε καί 
μικρότατοι τήν εκτασιν οί κωνοειδείς οδτοι γήλοφοι ώστε 
καί διά τούτο ήκιστα φαίνονται έχοντες μορφήν καί μέγε
θος συνοικισμών έστω καί μικροτάτων.

Νέαν δέ έργασίαν έπεχείρησα έν άλλη θέσει τής Φωκι
κής πεδιάδος κειμένη κατά τήν οδόν τού Δραχμανίου προς 
τό ύπό τον Παρνασσόν χωρίον «Καλύβια τής Αγίας Μα
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ρίνας» καί δή έγγύς τής άριστεράς όχθης τοΟ Κηφισού.
ΈνταΟθα πρόκειται περί άληθοΟς προϊστορικού συνοι

κισμού καί δή εκτάκτως μεγάλου, διακρίτοΰ έν τη όμα- 
λωτάτη πεδιάδι ώς ράχεως ύψηλής τουλάχιστον ώς 10 
μέτρα ύπέρ τους πέριξ άγρούς, το δε μήκος καί πλάτος 
100 μέχρις 150 μέτρων. Το ύψωμα φαίνεται μακρόθεν 
ώς μέγα έπίμηκες χωματόβουνον εντός τής πεδιάοος. 

’Επειδή δε το μέρος αυτής τοΟτο βεβαίως έν οιαστήματι 
χιλιετηρίδων ύψώθη πολύ ένεκα των προσχώσεων του Κη- 
φισοΟ, τό αρχικόν τής ράχεως ύψος πρέπει να ύπολογισθή 
ίσως καί εις δεκαπέντε μέτρα.

Εις τρία διάφορα σημεία έσκαψα ενταύθα βόθρους εύρεΐς 
βάθους μέχρι 3 ι/2 μ., έν αύτοΐς δε άπήντησα τοίχους πα- 
χεΐς λίθων λογάδων, τρεις τάφους καί πλήθος αγγείων 
άνηκόντων εις τό είδος των ύπό Furtwaengler έν Όρχο- 
μενώ εΰρεθέντων, νΟν έν τω Μουσείω τής Χαιρωνείας άπο- 
κειμένων «καμαραϊκών» έπικληθέντων, τινά δέ καί τού 
είδους των χειροποιήτων πρωίμων μυκηναϊκών τής «Αί- 
γίνης» καί των μινυείων έπικληθέντων. Ούδέν απολύτως 
έν τω άνασκαφέντι χώρψ θραΟσμα εύρέθη των χειροποιή- 
των έκείνων νεολιθικών τα όποια παρέσχον οί περί ών 

ανωτέρω έγινε λόγος προϊστορικοί γήλοφοι Χαιρωνείας καί 
Δραχμανίου. Ούδέν ωσαύτως έργαλεΐον λίθινον ήλθεν εις 
φώς, όψιανοΟ δέ μία μόνη λεπίς. Τα «καμαραϊκά» άγγεΐα 
τα όποια βεβαίως δεν είνε καμαραϊκά Κρητικά άλλά το0 

έπικληθέντος πρωτογενούς γανώματος^Γίΐπιϊβ), είνε έν μέ- 
ρει τουλάχιστον τροχοποίητα, ό δέ λευκού χρώματος διάκο
σμος επί τοΟ μελανού ή μάλλον μολυβδοχρόου γανώματος 
ή καί έπί τής φυσικής έρυθράς έπιφανείας του αγγείου, 

συγκειται ή έκ ζωνών άπλών ή έκ ζώνης πλέγματος ρόμ
βων. Οί τάφοι είνε έπιμήκεις οριζόντιοι λάκκοι περιβαλ
λόμενοι καί σκεπαζόμενοι ύπό λίθινων πλακών. Οί σκελε
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τοί άνευ ίχνους καύσεως κεινται έν θέσει όκλάδην κατα- 
κειμένου (liegender Hocker) άνευ κτερισμάτων.

’Επειδή τά έν λόγω αγγεία ή τα θραύσματα αύτών εύρέ- 
θησαν όμοια εις άπαν τ'ο άνασκαφέν μέρος εις βάθος 3 Χ/2 μ. 
εντός κα'ι έκτος των τάφων παρά τούς τοίχους και ΰπ’ 
αύτούς, άρα τό στρώμα τοΟτο τούλάχιστον εκπροσωπεί 
μίαν καί τήν αυτήν εποχήν, ήτις προς μέν τον νεολιθικόν 
αιώνα οΰοεμίαν δεικνύει σχέσιν, προφανώς δέ προηγείται 
άμέσως τής μυκηναϊκής εποχής, άνήκουσα εις μίαν πρώι
μον περίοδον τού χαλκού αΐώνος.

’Αλλοτε ώνόμασα «Καμαραϊκόν» κατά τήν ύπό Furt- 
waengler ονοματοθεσίαν τό μοναδικόν θραΟσμα άγγείου, 
όπερ εύρον έν τώ βορείως τοΟ Δραχμανίου, έν θέσει καλού
μενη «τούμανο», τύμβω τάφου γυναικός, άνήκοντος εϊς 

πρώιμον έποχήν τοΟ χαλκοΟ αΐώνος. Τό ΘραΟσμα τοΟτο δέν 
είνε μέν έντελώς δμοιον προς τά απειροπληθή τοΟ συνοι
κισμού τής 'Αγίας Μαρίνης, άλλ’ άρμοδιώτερον θά ήτο 
νά κληθή μέ τό όνομα τούτων ήτοι τών τοΰ πρωτογόνου 
γανώματος καί προς ταΰτα νά ταύτισθή. Προς αποφυγήν 
συγχύσεως ανάγκη -είνε νά μή γίνεται πλέον ή χρήσις τοΟ 
ονόματος «Καμαραϊκά» προς χαρακτηρισμόν τών άγγείων 
τούτων.

Συγκεφαλαιών δύναμαι νά είπω, δτι αί κατά τό έτος 
τοΟτο γενόμεναι έρευναι καί παρατηρήσεις εις τάς προϊστο
ρικός θέσεις τής Χαιρωνείας καί τής Φωκικής πεδιάδος δέν 
παρέχουσι μέν πλήρεις έν πασι τάς· αποδείξεις, άλλ’ έπι- 
τρέπουσι τό πιθανόν συμπέρασμα, ότι τά εύρήματα πάντα 
περιορίζονται εις έποχήν, ήτις είνε ή τελευταία τοΟ νεολι- 
θικοΟ αΐώνος περίοδος, άμέσως εφαπτομένη τοΟ χαλκοΟ 
αΐώνος, ή αύτο τοΟτο άνήκει εις τήν πρώτην περίοδον τού
του άνευ άναφοράς πλέον προς έκεϊνον.

Καί τής μέν δευτέοας ταύτης κατηγορίας είνε άναμφη-
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ρίστως τά εύρήματα του προϊστορικού συνοικισμοί» τής 
Αγίας Μαρίνης' άνήκουσι δήλα δή ταΟτα εις τον πρώιμον 

τής χώρας χαλκό Ον αιώνα. Τής δε τελευταίας νεολιθικής 
περιόδου, τής ήδη μεταβαινούσης εις τον χαλκοΟν αιώνα, 

επομένως μεσαζούσης λιθοχάλκου τίνος έποχής (Stein- 

kupferzeit κατά Hubert Schmidt), είνε, καθώς φαίνεται, 
πάντες οί προϊστορικοί γήλοφοι Χαιρωνείας, Μάνεσι, Δραχ- 
μανίου, βεβαίως δέ καί οί άλλοι μικρότεροι, τους όποιους 
εις άλλα μέρη τής Φωκικής πεδιάδος παρετήρησα άλλα 
δεν έξήτασα άκόμη ή άτελώς έξήτασα, ώς π. χ. ό παρά 
την άρχαίαν Δρυμαίαν ύπό το νυν χωρίον Γλουνιστα άνα- 
τολικώς τοΟ σιδηροδρομικοί! σταθμοί» τοΟ χωρίου Σουβά- 
λας μέγας κωνοειδής γήλοφος καί άλλος τις πολύ μικρός 

καί χαμηλός άνατολικώς τοΟ σιδηροδρομικοί! σταθμοί» 
Κραβασαρά-Δαυλίδος. Ισως μάλιστα ή μεσάζουσα λιθό- 
χαλκος εποχή παρετάθη έν Φωκίδι καί τοϊ'ς γειτονικοΐς 
τόποις μέχρι τής έσχάτης Μυκηναϊκής, διότι μόνον έξ 
αυτής εύρέθησαν άγγει'α πλεΐστα μέν έν τώ γηλόφω 
άγρών Γιαννακοπούλου-Πιπέρη άποτελοΟντα στρώμα 
ολόκληρον, ολίγιστα δέ μόνον τεμάχια έν Χαιρωνεία καί 
έν γηλόφω Δραχμανίου άγρών Χέβα. Νομίζω δ’ ότι 

δεν έπιτρέπεται ή άντίρρησις ότι πιθανόν νά παρενε- 
βλήθη μέγα χρονικόν διάστημα μεταξύ τοΟ τέλους το0 
νεολιθικοί» αίώνος καί τοί» Μυκηναϊκοί) καί ότι ή άνάμι- 
ξις τών εσχάτων Μυκηναϊκών άγγείων μετά τών πρωί
μων Μυκηναϊκών, τών μινυείων, τών τοί» πρωτογόνου γα- 
νώματος προς τά νεολιθικά δεν σημαίνει άμεσον χρονικήν 
άκολουθίαν έκείνων κατόπιν τούτων. Δώτι οί τόποι τής γονι- 
μωτάτης χώρας τής Φωκικής πεδιάδος καί τής Χαιρωνείας 
αδύνατον είνε νά ύποτεθή ότι μεθ’ οΐασδήποτε μετανα
στεύσεις λαών καί καταστροφάς έμειναν άνθρώπων έρημοι 
επί μακρότερόν πως χρόνον' αδύνατον επομένως θεωρώ
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τήν ύπόθεσιν ό'τι μετά τινα υποθετικόν έξαφανισμόν καί 
εκλεεψ’.ν των νεολιθικών ανθρώπων ή ερημιά κατέλαβε τήν 
χώραν έπ'ι μάκρους αιώνας ή άνθρωποι διήλθον δι’ αύτής 

οιτινες ούδέν απολύτως ίχνος τής μακρας των έν τή /ώρα 
διαμονής κατέλιπον. Διά τούτο δεν θεωρώ τυχαίαν τήν 
άμέσως ύπέρ τά νεολιθικά εΰρεσιν έν πάσι τοΐς προϊστορικοΐς 

γηλόφοις πρωίμων Μυκηναϊκών και εσχάτων Μυκηναϊκών 
αγγείων αλλά τεκμήριον τής αμέσου ακολουθίας τών πρωί
μων Μυκηναϊκών και κατόπιν τών λοιπών μυκηναϊκών 

χρόνων μετά τους νεολιθικούς. ΔΓ ό και τήν έσχάτην περί
οδον ταύτην εν Φωκίδι και Χαιρωνεία, τήν όποιαν έκπρο- 
σωποΰσι καί όμοειδεΐς προϊστορικαί θέσεις, κλίνω πάντοτε 
νά θεωρήσω ώς παρατεινομένην διά το0 πρώτου ήμίσεος 
τής δευτέρας προ Χριστού χιλιετηρίδος μέχρι το0 δευτέρου.

ΙΙρός έζακρίβωσιν τοΰ χρονολογικοί) τούτου προβλήμα
τος, καθώς καί τού ζητήματος τής άναπτύξεως καί διαδο
χής τών διαφόρων ειδών τής κεραμικής έν Φωκίδι καί 

έν Χαιρωνεία άπό τών νεολιθικών μέχρι τών Μυκηναϊκών 
χρόνων, σπουδαίαν συμβολήν νομίζω θά παράσχη ή έξα- 
κολούθησις τής άνασκαφής του προϊστορικοί» συνοικισμοί» 
τής 'Αγίας Μαρίνης. Το μέγα ύψος αύτοί» δικαιολογεί τήν 
ελπίδα ό'τι εις τά κατώτερα στρώματα θά εόρεθώσι τά 
στάδια τής άναπτύξεως, τά όποια προηγήθησαν τών πρωί
μων μυκηναϊκών χρόνων, οίτινες ενταύθα εκπροσωπούνται 
ύπό τών τού πρωτογόνου γανώματος καί τών μινυείων 
αγγείων.

Κατά Δεκέιχβρων του 1910.

Γεώργιος Σωτηριαδης
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