
7. ΑΝ ΑΣ ΚΑΦΑΙ ΕΝ ΙΩΛΚΩι

'Η υπό αισίους μάλλον οιωνούς άρξαμένη πέρυσιν άνασκαφή τοΰ μυκη
ναϊκού ανακτόρου τής Ίωλκοΰ (πρβ. ΠΑΕ 1956, σ. 119 έξ.) άνεκόπη εφέ
τος, διότι ή συστηματική καί εις έκτασιν σκάφη κατέστη αδύνατος, τό μέν 
λόγιρ τοΰ γενικωτέρου περιορισμού των οικονομικών πόρων τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας, κυρίως όμως επειδή κατά τό διαρρεύσαν έτος ούδεμία έγένετο 
πρόοδος εις τό θέμα τής άπαλλοτριώσεως των ύπερκειμένων τοΰ ανακτόρου 
οικημάτων. Ότι αι δυσχέρειαι άνασκαφής εντός κατψκημένου χώρου είναι 
μεγάλαι ήτο γνωστόν έξ ύπαρχής· καί τό απελπιστικόν προηγουμενον τοΰ 
ανακτόρου τών Θηβών διδάσκει, δτι καί σήμερον ακόμη θ’ άπαιτηθή αγών 
μακροχρόνιος διά νά δημιουργηθοΰν απλώς αί προϋποθέσεις συστημα
τικής άνασκαφής τής θέσεως, υπό τον δρον πάντοτε δτι ή ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία καί ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία θά πεισθοΰν περί τής ανάγκης τής 
άποκαλυψεως τοΰ ’Ανακτόρου.

Ή εφετινή έρευνα έν Ίωλκφ περιωρίσθη εις μέν τό Άνάκτορον εις 
τήν στρωματογραφικήν έξέτασιν τμημάτων τής έπιχώσεως κατά τήν τομήν 
τοΰ ΒΔ. άκρου τοΰ γηλόφου τής Ίωλκοΰ («Κάστρο» τοΰ Βόλου ή «Παλιά», 
θέσις «Κιούπι»), Ιπεξετάθη δέ καί εις τήν θέσιν τής αρχαίας Νη λείας (χερ
σόνησος «Ταρσανάς» ή «Πευκάκια», έναντι τοΰ Βόλου), δπου ό Fr. Stahlin 

έτοποθέτει τήν «νεκρόπολιν τής Ίωλκοΰ» ’.

I. Άνάκτορον. Τά κυριώτερα πορίσματα τής περιωρισμένης έρεΰνης 
τών στρωμάτων εις τήν περιοχήν τοΰ ανακτόρου υπήρξαν τά εξής:

α) Προς οίκοδόμησιν τοΰ ΥΕ ΙΙΙΒ ανακτόρου, τοΰ πυρποληθέντος περί 
τό τέλος τής ΥΕ ΙΙΙΓΊ περιόδου, κατεστράφησαν παλαιότερα οικήματα, ανα
γόμενα, ως συνάγεται εκ τής λεπτομερούς έξετάσεως τών ύπολειφθέντων λει
ψάνων, εις τήν αρχήν τής «Μυκηναϊκής» περιόδου, πολιτιστικώς έμφανιζομέ- 
νης ενταύθα ως «Μεσοελλαδικής» (: εντόπια χονδροειδή μονόχρωμα αγγεία, 
εντόπια Μινυεια, δυο μόνον ΥΕ I ό'στρακα). Οΐκοθεν νοείται, δτι, εάν ύπεράνω 1

1 Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έγένετο ή στρωματογραφική έρευνα εις 
τό άνάκτορον τής Ίωλκοΰ και ή στρωματογραφική τάφρος I έν Νηλείφ Τήν περαιτέρω 
δαπάνην τών άνασκαφών άνέλαβεν ή «Φιλάρχαιος Εταιρεία» τοΰ Βόλου, διαϋέσασα 
πρός τοΰτο δωρεάς τοΰ προέδρου αυτής κ. Ν. Μπρισίμη καί τοΰ κ. Γ. Λοΰλη. Εις τήν 
κατάταξιν τών ευρημάτων έβοήθησεν ή άρχαιολόγος δίς Μ. Παπαδοπούλου, τήν δέ 
επιστασίαν τών άνασκαφών εϊχεν ό τεχνίτης κ. Μ. Νικολαράκης.
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τών οικημάτων αυτών ύπήρχον άλλα, νεώτερα, YE II κλπ., έξηφανίσθησαν 
κατά την ϊσοπέδωσιν τοΰ χώρου.

β) Πλήν τοΰ εικαζόμενου κυρίως «μεγάρου» τοΰ ανακτόρου ύπήρχον 
και άλλα πολυτελή ή μεγάλα κτίσματα επι τοΰ λόφου. Τοΰτο συνάγεται έκ 
τής εύρέσεως δαπέδων έκ λευκοΰ ασβεστοκονιάματος (stucco) εις θέσιν άπέ- 
χουσαν 150 μέτρα από τών άποκαλυφθέντων πέρυσι τμημάτων τοΰ ανακτό
ρου, προς τό βόρειον άκρον τοΰ γηλόφου.

γ) Έβεβαιώθη προσέτι δτι τά σημερινά δρια τοΰ γηλόφου συμπίπτουν 
περίπου προς τον πυρήνα μόνον τής προϊστορικής Ίωλκοΰ κα'ι δτι ή έκτασις 
τής πόλεως κατά τούς προμυκηναϊκούς καί τούς μυκηναϊκούς χρόνους ήτο 
κατά πολύ μεγαλυτέρα. ’Απότομοι τομαϊ τών έπιχιύσεων, ιδίφ κατά την ΒΔ., 
την Β. καί τήν ΒΑ. πλευράν τοΰ γηλόφου, οριζόντια δάπεδα πανταχοΰ καί 
σημαντική υψομετρική διαφορά αυτών από τοΰ πέριξ εδάφους, άποδεικνυουν, 
δτι επανειλημμένοι σκαφαί καί άπολήψεις χωμάτων έκ τής περιμέτρου τοΰ 
λόφου περιέστειλαν τά δρια αύτοΰ είς τά δυο τρίτα περίπου τής αρχικής 
έκτάσεως.

δ) Βορειότερον τοΰ ακραίου τοίχου τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος τοΰ 
ανακτόρου, έσημειώσαμεν τήν παρουσίαν πηλοχρίστου κυκλικής εστίας, 
κειμένης πιθανώς κατά τό άκρον ή τό μέσον αιθούσης. Έκ τών κινητών ευ
ρημάτων πλήν τής κεραμεικής, σημειοΰμεν πήλινα ειδώλια έκ τοΰ δαπέδου 
τής αιθούσης ταύτης καί έν δστέϊνον κομβίον, κοσμούμενον διά συγκεντρικών 
κύκλων, έκ τής σκαφής κατά τό βόρειον άκρον τοΰ λόφου.

II. Νήλεια. Από μακροΰ χρόνου ήσαν γνωστά προϊστορικά καί δή μυ
κηναϊκά λείψανα έκ τής έναντι τοΰ Βόλου χερσονησοειδοΰς άκρας «Ταρσανάς» 
— γνωστοτέρας σήμερον υπό τό ό'νομα «Πευκάκια» (είκ. 1 καί πίν. 16α). “Ηδη 
τό 1889 δ Ρ. Wolters(AM 14, 1889, 262 έξ.) έδημοσίευσεν άξιόλογον ομάδα 
μυκηναϊκών καί άλλων αγγείων, προερχομένων κατά τό πλεΐστον έκ τάφων 
τής θέσεως ταύτης καί άποκειμένων είς τήν ιδιωτικήν συλλογήν Άποστολίδου, 
ή οποία πρό τινων ετών περιήλθεν εις τό Μουσεϊον Βόλου. Μυκηναϊκοί τά
φοι είς τόσον μικράν άπόστασιν από τής Ίωλκοΰ (1.5 χιλιόμ.) δικαιολογοΰν 
ϊσως τήν εικασίαν τοΰ Stahlin (Das hellenische Thessalien, 1926, 64), 
δτι αυτόθι έκειτο «ή νεκρόπολις τής Ίωλκοΰ». Άλλ’ ή άνασκαφική ημών 
έρευνα έν Ν η λεία δεν άπέβλεψεν εις τήν άναίρεσιν τής καταφανώς εσφαλμέ
νης αυτής άπόψεως· μοναδικός σκοπός μας ύπήρξεν δ έλεγχος τής στρωματο
γραφίας τών έπιχώσεων, προτοΰ ή οϊκοδόμησις παρεμβάλη ανυπέρβλητα εμ
πόδια είς τήν έρευναν. Διότι έκ τής σπουδής τών έπιφανειακών ένδείξεων επί 
τής θέσεως ταύτης προέκυψαν σαφή μαρτύρια τής ύπάρξεως αυτόθι σπου- 
δαιοτάτου μυκηναϊκού καί προ μυκηναϊκού συνοικισμού. Τον 
συνοικισμόν αυτόν έσημείωσαν απλώς δ Τςουντας (Δ-Σ σ. άριθ. 1) καί δ
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Αρβανιτοπουλος, δσπς μάλιστα άνέσκαψεν επ’ αυτού (πρβ. ιδία ΠΑΕ 1912, 
173 και Wace · Thompson, Prehistoric Thessaly, 1912, 207), άναζη- 
τών τάφους.

Τοπογραφικώς ή χερσόνησος τοϋ Ταρσανά (Πευκάκια), υψομέτρου 17 μ., 
κεϊται εις τό ΒΑ. άκρον τής αρχαίας Δημητριάδος καί αποτελεί τό δεξιόν 
κεράς τοϋ μεγάλου βορείου λιμένος τής πόλεως, τοΰ νανστά&μον βαοι-

Είκ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον τοϋ χώρου τής Νηλείας (παρά τήν Ίωλκόν).

λεΰοι Μακεδόνων (Στράβων, IX 436, 15), τοϋ πολεμικού δηλαδή λιμένος τής 
Δημητριάδος.

Πολύ προ τοΰ «συνοικισμού» τής Δημητριάδος (περί τό 290 π.Χ.) εις 
τήν θέσιν αυτήν ήκμασεν αρχαιότερος οικισμός, τον όποιον ό Stahlin όρ- 
θώς έταύτισε προς τήν Ν ή λείαν (Stahlin, έ'.ά. 77 καί Stahlin-Meyer - 
Heidner, Pagasai und Demetrias, 1934, 166 εξ.), ζητουμένην παλαιότε- 
ρον εις τάς υπώρειας τοΰ ΙΙηλίου, επί τοΰ υψώματος «Νεβεστίκι» (άρχ. Με
θώνη, πιθανώς), ή επί τοΰ παρά τον Βόλον υψώματος «Γορίτσα» (άρχ. Όρ-
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μίνιον;)1. 'Υπέρ τής ταυτίσεως αυτής συνηγορούν αί άρχαϊαι μαρτυρίαι καί 
αί αρχαιολογικοί ενδείξεις: Έν πρώτοις τό χωρίον τοϋ Στράβωνος IX 5, 15: 
’Έκτισε δε Δη μητριός δ Πολιορκητής επώνυμον εαυτόν την Δ ημητριάδα με
ταξύ Νηλείας και Παγασών επι ϋαλάττη, τάς πλησίον πολίχνας 
εις αυτήν σννοικίσας Νήλειάν τε και Παγ ασ άς..., σαφώς όρίζον δτι ή 
Δημητριάς έκτίσθη μεταξύ τής Νηλείας και των Παγασών, κειμένων πολύ 
πλησίον (αί Παγασαί καί ή Δημητριάς συγχέονται συχνά εις αρχαία κείμενα, 
ή δέ Νήλεια αφανίζεται όλοκληρωτικώς, άφ’ δτου περιελήφθη είς την Δημη- 
τριάδα). ’Έπειτα ή μαρτυρουμένη καί άλλοθεν λατρεία τής ’Αφροδίτης Νη
λείας έν Δημητριάδι, είς την οποίαν άναφέρεται επιγραφή έκ Δημητριάδος, 
εύρεθεΐσα έν Ιωλκφ (IG IX 2, 1125), έπιβεβαιοΰται έξ αναθηματικού πλακι
δίου μετά παραστάσεως γυναικείου αιδοίου (προφανώς αναθήματος είς Άφρο- 
δίτην), εύρεθέντος τφ 1929 είς την περιοχήν τού Ταρσανά, τήν είκαζομένην 
θέσιν τής Νηλείας1 2 3 *.

Άπό τήν μυθολογίαν έξ άλλου γνωρίζομεν, δτι ό επώνυμος τής Νηλείας 
ήρως είναι 6 Νηλεΰς, αδελφός τού βασιλεύοντος τής Ίωλκού Πελίου καί γε
νάρχης μετέπειτα τής έν Πΰλφ δυναστείας τών Νηλειδών. Οι δύο αδελφοί, 
τέκνα δίδυμα τής συζύγου τού πρώτου βασιλέως τής Ίωλκού Κρηθέως Τη- 
ροΰς, έκ τού Ποσειδώνος, έκτοπίσαντες τον νόμιμον κληρονόμον τού θρόνου 
Αΐσονα, έβασίλευσαν τής Ίωλκού. ’Αλλά—κατά τήν μυθολογίαν πάντοτε — 
εστασ ίασαν δε ύστερον προς αλληλονς και Νηλευς μεν έκπεσών ηκεν είς 
Μεσσήνην και Πόλον κτίζει (Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, I 9, 8). ’Αν ή πα- 
ράδοσις ένέχει πυρήνα αλήθειας (καί περί αυτού δεν δικαιούμεθα να άμφι- 
βάλωμεν προκαταβολικώς), ή Νήλεια, ή έπώνυμος τού Νηλέως πόλις, 
πρέπει νά παρουσίαση αξιόλογα μυκηναϊκά λείψανα.

Προφανώς άρα δεν οφείλεται εις σύμπτωσιν τό γεγονός, δτι ή δοκιμα
στική άνασκαφή τού φθινοπώρου τού 1957 έφερεν είς τό φώς έν Νηλεία τό
σον πλούσια στρώματα τής 'Υστεροελλαδικής Ι-ΙΙΙ (Μυκηναϊκής) περιόδου, 
οΐα ούδαμού αλλαχού τής Θεσσαλίας εύρέθησαν μέχρι τονδε, πλήν ίσως τής 
Ίωλκού. Παλαιότερα ευρήματα τής Μέσης καί Πρωίμου Χαλκοκρατίας εις τά 
κατώτερα στρώματα καί ολίγα λείψανα τής νεωτέρας Νεολιθικής Περιόδου, 
συνέβαλον εις τήν ολοκλήρωσή τής εικόνος τής μακράς ζωής τού σπουδαίου 
αυτού προϊστορικού κέντρου τού Παγασιτικού 8.

1 Πρβ. StAhlin, Hell. Thessalien, 77 σημ. 2.
2 Πρβ. Ν. Δ. ΠαΠΑΧΑΤΖΗΝ, Τά λείψανα καί ή ιστορία τών αρχαίων πόλεων τής 

περιοχής τοΰ Βόλου, Α έκδ. 1937, σ. 72.
3 Ό ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΕ 1912, 174) μέ θαυμαστήν διορατικότητα έξαίρει

τήν σημασίαν τοΰ μυκηναϊκού συνοικισμού τής Νηλείας.
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Είκ. 2. Νήλεια: Στρωματογραφική τομή τών έπιχώσεων,
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ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Δυο υπήρξαν οί τομείς τής έρευνης εν Νηλεία κατά 
την πρώτην δοκιμαστικήν περίοδον: ΐ) Τάφρος κατά τήν προς νότον τής 
ά'κρας απότομον τομήν των έπιχώσεων, γενομένην προ έβδομήκοντα καί πλέον 
έιών, κατά τήν κατασκευήν τοϋ λιμένος τοΰ Βόλου (Τάφρος I).

2) Δοκιμαστικά! τάφροι επί τοΰ επιπέδου χώρου αμέσως ύπεράνω τής 
τομής καί βορειότερον, εντός τοϋ άγροϋ Χριστοπουλου (Τάφρος II).

Ή πρώτη άπέβλεψεν άποκλειστικώς εις τήν στρωματογραφίαν, έσκάφη 
δέ άνωθεν κλιμακοειδώς μέχρι τοΰ στερεοΰ βράχου, ένφ αί οριζόντιοι περιω-

Είκ. 3. Νήλεια: Νεολιθικά όστρακα ρυθμοϋ Διμηνιου.

ρίσθησαν εις τό μυκηναϊκόν στρώμα καί τήν άνίχνευσιν αρχιτεκτονικών λει
ψάνων εντός αυτοΰ.

Ή σχηματική τομή τής είκόνος 2 δεικνύει σαφώς τήν μορφήν τών δια
δοχικών στρωμάτων τής έπιχώσεως εις τήν στρωματογραφικήν τομήν τής Τά
φρου I: Ή δλη επίχωσις έχει εις τό σημεΐον τοΰτο πάχος 8.50 μέτρων, διαι
ρείται δέ εις είκοσι τέσσαρας επαλλήλους στρώσεις, άντιστοιχουσας προς 
ισαρίθμους φάσεις τής ζωής τοΰ συνοικισμοΰ, ό'χι δμως πάντοτε πρός αρχιτε
κτονικός περιόδους.

1. Νεολιθική περίοδος: Εις τον πυθμένα εντελώς καί επί τοΰ στερεοΰ 
βράχου παρετηρήθη λεπτή στρώσις τέφρας, εντός τής οποίας ευρέθησαν ολίγα 
όστρακα τής Νεωτέρας Νεολιθικής, όμοΰ μετά δυο ά'λλων τής Πρωίμου Χαλ- 
κοκρατίας. Καθαρόν στρώμα τής Νεολιθικής Εποχής δεν έσημειώθη εις τον 
λίαν περιωρισμένον χώρον τής εις βάθος σκ«φής. Έξ άλλων δμως θέσεων 
τοΰ συνοικισμοΰ προέρχονται πολλά καί χαρακτηριστικά δείγματα τοΰ ρυθμοΰ 
τοΰ Διμηνίου (εΐκ. 3) καί ά'λλων συγχρόνων (πρβ. Θεσσαλικά 1, 1958, 3 έξ.,
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ΐδίμ σ. 10 εξ., είκ. 10, 11 κα'ι 12), έκ των οποίων πιστοποιείται δτι ό συνοικι
σμός είχεν ίδρυθή από των νεολιθικών ήδη χρόνων.

2. Πρώιμος χαλκοκρατία: Τό κατώτατον στρώμα τής έπιχώσεως, πά
χους 2.50 μ. περίπου, υποδιαιρείται εις επτά στρώσεις (24-18), εκ τής κερα- 
μεικής δέ συνάγεται δτι καλύπτει την Πρωτοελλαδικήν III-II περίοδον και 
πιθανώς μέρος μόνον τής ΠΕ I. Τό στρώμα άποτελεΐται από διαδοχικός 
στρώσεις πηλοϋ, τεφροχωμάτων, δαπέδων καί άντιστοίχων ή ανεξαρτήτων 
απ’ αυτών τοίχων, λιθόκτιστων πάντοτε. Ή άνωτάτη στρώσις (18) άποτελεΐ- 
ται κυρίως έκ τέφρας καί ανθράκων· εκτείνεται δέ επί πολύ καί πέραν τών 
ορίων τής τομής, ώστε δύναται νά χαρακτηρισθή ως τό «στρώμα καταστρο
φής» τοΰ Πρωτοελλαδικού συνοικισμού διά πυρός.

Τό περίεργον είναι δτι καί ή επομένη στρώσις (17) περιεΐχεν ό'στρακα 
αγγείων προφανώς πρωτοελλαδικών, αλλά μετ’αυτών καί έν γραπτόν άμαυ- 
ρόχρωμον, τό όποιον εΐμεθα ήναγκασμένοι νά θεωρήσωμεν «Μεσοελλαδι- 
κόν», επειδή προς τό παρόν τίποτε δεν είναι γνωστόν περί τής θεσσαλικής 
γραπτής κεραμεικής τού τέλους τών Πρωτοχαλκών χρόνων. Συμβατικώς δέ 
θεωρούμεν τήν στρώσιν ταΰτην (17) άναγομένην εις τήν αρχήν τής επομένης, 
Μεσοελλαδικής περιόδου, τής οποίας καθαρά ίχνη σημειούμεν εις τήν επομέ- 
νην (16) στρώσιν (Μινυεια).

2. Μέοη χαλκοκρατία: Εις τήν περίοδον αυτήν αντιστοιχεί τό μεσαΐον 
στρώμα τής επιχώσεως, πάχους 3.50 μ. περίπου, διαιρούμενον εις 10 στρώσεις 
(8-17) καί άποτελούμενον ομοίως έκ πηλού καί τεφροχωμάτων διαδοχικώς, 
αλλά μέ περισσότερα καί σαφέστερα δάπεδα οικημάτων καί αρχιτεκτονικά λεί
ψανα. Εις τήν στρώσιν 15 π.χ. έσημειοόσαμεν τέσσαρας επαλλήλους στρώσεις 
τού δαπέδου οικήματος. Κατά τά ά'λλα δέν υπάρχει ένδειξις καταστροφής εις 
τό τέλος τής περιόδου, ού'τε εις ένδιάμεσον φάσιν τής ζωής τοΰ μεσοελλαδι- 
κοΰ συνοικισμού.

4. ’Υστεροελλαδική περίοδος: Τά λείψανα τής σπουδαίας ταύτης πε
ριόδου καλύπτουν τό άνώτερον μέρος τής έπιχώσεως, έχουν πάχος 2.50 μ. καί 
υποδιαιρούνται είς 7 στρώσεις (1 -7). Καί έδώ πάλιν ή κατωτάτη στρώσις (7) 
δυσκόλως δύναται νά χαρακτηρισθή «Μυκηναϊκή», έπειδή ή μεγάλη πλειονό- 
της τών αγγείων, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ανάγεται είς μεσοελλαδικούς 
τύπους. Τό άνώτερον μέρος τής έπιχώσεως (1), κείμενον επί τής επιφά
νειας σχεδόν κατά τό σημεϊον τούτο, ήτο τεταραγμένον (ελληνιστικά όστρακα). 
Πρέπει επίσης νά σημειώσωμεν, δτι ή στραισις 1 δέν ανάγεται είς τό τέλος 
τής μυκηναϊκής περιόδου καί άρα είναι ένδεχόμενον νά εύρεθή είς ά'λλα 
σημεία τού συνοικισμού ακόμη παχυτέρα μυκηναϊκή έπίχωσις. 'Οπωσδήποτε, 
ή παρουσία έν Νηλεία στρώματος μυκηναϊκού, πάχους 2.50 μέτρων καί πλέον, 
είναι κάτι πρωτοφανές έν Θεσσαλία καί έν ασφαλές δεδομένον, τό όποιον
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ούδεμία θεωρία περί «πολιτιστικής καθυστερήσεως» τής Θεσσαλίας κατά τήν 
κρίσιμον ταυτην περίοδον δΰναται νά κλονίσω. Έπί πλέον ή κανονική τάξις 
των στρώσεων εις τάς έπιχώσεις τής Νηλείας θ’ άποτελέση εις τό μέλλον έξο- 
χον πηγήν άντλήσεως ασφαλών πληροφοριών περί τών υποδιαιρέσεων τής 
μυκηναϊκής καί τών παλαιοτέρων περιόδων τής Χαλκοκρατίας, δταν μάλιστα 
συνδυασθή μέ τήν ερευνάν τής στρωματογραφίας τής Ίωλκοϋ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ. 1. Εις τό «Πρωτοελλαδικόν στρώμα έση- 
μειώθησαν τμήματα λιθόκτιστων τοίχων, προφανώς εύθυγράμμου κατόψεως, 
μεταξύ τών στρώσεων 23 - 24 καί ανωτέρω εις τήν στρώσιν 20, οπού ό τοί
χος είναι έκτισμένος τεχνικώτατα διά σχιστόλιθων μέτριου μεγέθους. Όπως 
έν Ίωλκώ καί εδώ οί τοίχοι τών οικημάτων τής πρωίμου Χαλκοκρατίας είναι 
ισχυρότεροι τών τής Μέσης. Δάπεδα εύρέθησαν πλείονα καί at οικοδομικά! 
φάσεις φαίνονται τουλάχιστον τέσσαρες· τεμάχιον ωμής πλίνθου έκ τής άνω- 
δομίας τών οικημάτων εκ τοϋ στρώματος τής καταστροφής (18) έχει πά
χος 0.065 μ.

2. Εις τό «Μεσοελλαδικόν» στρώμα έχομεν σαφή λείψανα πέντε επαλ
λήλων αρχιτεκτονικών φάσεων, μέ λιθόκτιστα κατά τήν κρηπίδα οικήματα, 
τών οποίων δμως άγνοοϋμεν έπί τοϋ παρόντος τό διάγραμμα, έπειδή —πλήν 
τοϋ περιωρισμένου τής τάφρου — οί τοίχοι παρουσιάζονται έν τομή. Εις έν 
σημεΐον (μεταξύ τών στρώσεων 13 καί 14) νεώτερος τοίχος συνέπεσεν απο
λύτως προς ά'λλον, παλαιοτέρου οικήματος (πρβ. τό σχέδιον τής εικ. 2). Πηλός 
καί τέφρα έναλλάξ σχηματίζουν τάς στρώσεις 9 καί 8, at όποΐαι ανάγονται 
εις τό τέλος τής Μέσης Χαλκοκρατίας. Ύπεράνω δέ αυτών ή έπίχωσις συνε
χίζεται μέ τήν ιδίαν υφήν, τήν συνέχειαν δ’ αυτήν προσεπιμαρτυρεΐ καί ή 
όμοιότης τής δομής τών αρχιτεκτονικών λειψάνων. Σημειωτέου, δτι τέσσαρες 
ασφαλώς, ένδεχομένως δέ καί πέντε έπάλληλοι αρχιτεκτονικά! φάσεις παρετη- 
ρήθησαν εις τάς «μεσοελλαδικάς» έπιχώσεις τής γείτονος Ίωλκοϋ, δπου τά 
οικήματα, καθ’ δσον έδείχθη έκ τής δοκιμαστικής άνασκαφής τοϋ 1956, ήσαν 
έπίσης εύθυγράμμου κατόψεως.

3. Εί; τό «Μυκηναϊκόν» στρώμα έν Ν η λεία έχομεν αρκετά λείψανα 
εύθυγράμμου κατόψεως YE III οικημάτων έντός τής τάφρου II. Εις τήν 
στρωματογραφικήν τομήν δμως διακρίνονται τέσσαρες έπάλληλοι αρχιτεκτο
νικά! φάσεις, έκ τών όποιων αϊ δυο παλαιότεραι, άν κρίναιμεν έκ τής κεραμει- 
κής, ανάγονται εις τήν YE I καί II φάσιν τής περιόδου. Διά τάς έπομένας 
δυο δέν δυνάμεθα έπί τοϋ παρόντος νά παρατηρήσωμεν άλλο τι πλήν τοϋ 
δτι ανάγονται εις τήν YE III A - Β.

Καί εις τήν στρωματογραφικήν τομήν καί εις τό νοτιώτερον τμήμα τών 
δοκιμών έντός τοϋ άγροΰ Χριστοποΰλου, τά άποκαλυφθέντα τμήματα μυκη
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ναϊκών οικημάτων είναι μάλλον ευτελή, δμοια προς τα μεσοελλαδικά, με τοί
χους μέσου πάχους 0.70 μ.

Παρόμοια μυκηναϊκά οικήματα έσημείωσεν ό Αρβανιτοπουλος (ΠΑΕ 
1916, 31 και ΑΕ 1916, 121) δυτικώτερον τής χερσονήσου, ασφαλώς δε καί 
εις άλλας περί τό ύψωμα θέσεις θά ήσαν κατεσπαρμέναι οίκίαι τής μυκηναϊ
κής Νηλείας, άνήκουσαι εις κοινούς θνητούς.

Ή κατοικία τοΰ ά'ρχοντος τοΰ συνοικισμού μόνον εις τό ύψηλότερον ση- 
μεΐον θά έπρεπε νά ζητηθή, άλλ’ επί τής κορυφής τής χερσονήσου δεν υπάρ
χει έπίχωσις καί ό βράχος εμφανίζεται εις την επιφάνειαν.

’Ολίγον κατωτέρω τής κορυφής και πλησίον τομής των έπιχάισεων προς 
τό ναυπηγειον Χριστοπουλου (τομής όφειλομένης πάλιν εις χωματοληψίαν 
κατά την κατασκευήν τού λιμένος τοΰ Βόλου), άπεκαλύφθησαν τά λείψανα 
μεγάλου κτηρίου, κατευθυνομένου από Ν. προς Β. περίπου, τοΰ οποίου 
οί τοίχοι, έπηλειμμένοι έσωτερικώς δι’ήχυρωμένου πηλού, φθάνουν εις τό 
μέγα πάχος τοΰ 1.30 μ., ένφ καθ’ ύψος σφζονται πολλαχοΰ ύπεράνω τού μέ
τρου. ’Άνοιγμα θύρας κατά τό μέσον τοίχου έχει εύρος 2.10 μ. Λόγφ των 
εξαιρετικών αυτών στοιχείων του τό κτήριον τούτο ήρευνήθη μέ ιδιαιτέραν 
προσοχήν, άλλ’ ή έπισήμανσις αυτού συνέβη προς τό τέλος τών δοκιμών, δταν 
τά οικονομικά μέσα ειχον ήδη εξαντληθή.

Ή νεωστι ίδρυθεΐσα «Φιλάρχαιος Εταιρεία τοΰ Βόλου» προθύμως διέ
θεσε τά μέσα διά τήν συνέχισιν τών εργασιών επί μίαν ακόμη εβδομάδα, 
αλλά καί πάλιν ή έρευνα δεν ωλοκληρώθη, άφεθεϊσα δι ά'λλους, καλυτέρους 
καιρούς. "Ο,τι εκτίθεται επομένως εις τά εξής πρέπει νά θεωρηθή προσωρι
νόν καί δχι πάντοτε απολύτως έξηκριβωμένον.

Τό σχέδιον τής εικόνος 4 δεικνύει σαφώς τά άποκαλυφθέντα διά τών 
δοκιμαστικών τάφρων κτίσματα: Εις τό βόρειον μέρος τμήματα τού μεγάλου 
κτηρίου, τό όποιον κατευθύνεται περίπου από νότου προς βορράν, έχει άνοιγμα 
θύρας 2.10 μ. (Ε) καί τοίχον προς Α. σωζόμενον εις μήκος 8.20 μ. μέχρι 
τοΰ σημείου, δπου νεώτερος τοίχος κατέστρεψε τήν συνέχειαν. Προσκεκολλη- 
μένος εις τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ κτίσματος αύτοΰ φαίνεται τοίχος κοινός, πλά
τους 0.70 μ., κατευθυνόμένος προς Ν. καί καμπτόμενος εΐτα είς άπόστα- 
σιν 5.70 μ. κατ’ ορθήν γωνίαν προς δυσμάς. Τό δάπεδον τοΰ ουτω περικλειο- 
μένου προς Ν. τοΰ μεγάλου κτηρίου χώρου άπετελεΐτο εκ γής απλώς, απέδωσε 
δέ ολίγα άλλ’ άμιγώς ΥΕ ΙΙΙΑ όστρακα αγγείων.

Νοτιώιερον, άλλος τοίχος εγκάρσιος εκφύεται, τρία μέτρα δυτικώτερον 
τής ΝΑ. γωνίας, σχηματιζομένου ουτω άγκώνος.

Δυστυχώς τά λείψανα ταΰτα καί τό πρός βορράν μεγαλύτερον κτήριον 
εύρέθησαν εις μικρόν από τής επιφάνειας βάθος, διακοπαί δέ τής συνεχείας 
τών τοίχων καί άλλαι διαταράξεις είναι καθ’ δλην τήν έκτασιν συχναί.
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Εντός τοϋ μεγάλου κτηρίου ή έπίχωσις εύρέθη διά τον αυτόν λόγον 
πολλαχώς τεταραγμένη: πολλά τεμάχια όξυπυθμένων αμφορέων ελληνιστικών 
χρόνων καί τινα γραπτά σύγχρονα δ'στρακα άνευρέθησαν βορειότερον τοΰ τοί
χου, τοϋ έ'χοντος τό ευρύ θύρωμα, ό'χι μόνον εις τό άνώτερον μέρος τής έπι- 
χώσεως, άλλ’ ενίοτε και εις σημαντικόν βάθος. Καί τό δάπεδον ακόμη (άπο- 
τελούμενον εκ πεπατημένου πηλοΰ) εΐχεν εκεί καταστροφή εκ τών παραβιά
σεων των ελληνιστικών χρόνων. Πανταχοΰ εξ ά'λλου συνηντήσαμεν μυκηναϊκά 
όστρακα, κατά τό πλεΐστον ΥΕ ΙΙΙΑ, όχι μόνον έν τή έπιχώσει, αλλά καί επί 
τών ενιαχού σφζομένων τμημάτων τοΰ δαπέδου. Τέλος κατά τήν ΝΑ. έ'σω γω
νίαν εις βάθος 1.00 μ. από τής σφζομένης άνω επιφάνειας τοϋ τοίχου άνευρέθη 
εστία (;) ή μεταλλουργική έγκατάστασις (;) έκ πηλοΰ ίσχυρώς κεκαυμένου. "Αν 
κρίνωμεν έκ τών μυριάδων όστρέων πορφύρας, άτινα ευρέθησαν εις τον χώ
ρον αυτόν, κατατεθραυσμένα εις μικρά τεμάχια, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι 
προορισμός τοϋ εργαστηρίου, εις τό οποίον ανήκει ή εστία (;), ήτο ή επεξερ
γασία τής πορφύρας. Σημειοΰμεν λοιπόν τά λείψανα πορφυρείου έν Νη- 
λεία, ασφαλώς αναγόμενου εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους. ’Οστρεα πορφύρας 
ευρέθησαν καί εις τό επιφανειακόν στρώμα, δπου, ώς έσημειώθη ήδη, άφθονα 
ήσαν τά ελληνιστικά όστρακα· προφανώς άρα πορφυρεΐον ύπήρχεν εις τήν 
αύτήν θ έσιν καί πολύ μεταγενέστερον, τοϋ το δέ είναι εντελώς φυσικόν, άφοϋ 
καί σήμερον έν άφθονίςτ απαντάται εις τον Παγασιτικόν ή πορφύρα1.

Άνατολικώς τοΰ μακροϋ προς Β. κατευΟυνομένου τοίχου τοΰ κτηρίου 
(χώρος Γ έν τώ σχεδίφ τής είκ. 4) άνεκαλύφθη αποθέτης μυκηναϊκών αγ
γείων κατά μάζας σεσωρευμένων καί εις δύο στρώματα. Παρά τό περιωρι- 
σμένον τοΰ χώρου τής σκαφής ύπελογίσθη δτι τά εδρεθέντα τεμάχια καί 
όστρακα άνήκον εις υπέρ τά 300 αγγεία. ’Άνευ έξαιρέσεως δέ ανάγονται εις 
τήν ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον.

Έφ’ δσον τά αγγεία ταΰτα είναι σύγχρονα προς τό κτήριον (καί περί 
τούτου χαρακτηριστική έ'νδειξις είναι τό δτι έφάπτονται τοΰ τοίχου, μη χωρι- 
ζόμενα απ’ αύτοΰ διά τάφρου θεμελίου), πρέπει νά δεχθώμεν δτι τοΰτο δεν 
έξετείνετο προς άνατολάς καί δτι μέγα μέρος του κατεστράφη κατά τήν έκ- 
σκαφήν τής προς τά δυτικά μεγάλης τομής προς χωματοληψίαν. Επειδή δέ 
κατά σημαντικόν ποσοστόν τά αγγεία είναι θαυμασίας ποιότητος καί συχνά 
γραπτά, δικαιούμεθα νά είκάσωμεν, δτι τό ασφαλώς διώροφον τοΰτο κτίσμα 
(τοίχοι πάχους 1.30 μ.!) άπετέλει τήν κατοικίαν τοΰ άρχοντος τοΰ συνοικι- 
σμοΰ. Τά εύρεθέντα λείψανα ανήκουν βεβαίως εις τό ισόγειον τής κατοικίας, 
ένφ τά αγγεία τοΰ αποθέτου άπερρίπτοντο προφανώς έκ τοΰ άνω ορόφου.

1 Μεταξύ τών άλλων ονομάτων ήκουσα παρ’ άλιέων τής Ν. Άγχιάλου καί τό 
♦προφύλα» (=πορφύρα).
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Αί ανωτέρω παρατηρήσεις δεν είναι οΰτε πλήρεις ούτε πάντοτε ασφα
λείς· τολμώ δμως νά τάς διατυπώσω, επειδή μετά την εν Νηλείρ δοκιμήν 
δεν φαίνεται άπίθανον, δτι έν σημαντικώτατον μυκηναϊκόν κέντρον πρέπει 
κάποτε νά άποκαλυφθή εδώ, είς άπόστασιν έλαχίστην από τής βασιλευούσης 
Ίωλκού. Τήν πίστιν μου αυτήν ελπίζω δτι θά ένισχΰσουν και τά έκ τής κερα- 
μεικής τοϋ συνοικισμού συναγόμενα.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ. 1. Νεολιθική περίοδος. Παρετηρήσαμεν ανωτέρω δτι 
είς τον πυθμένα τής στρωματογραφικής τάφρου I εύρέθησαν ολίγα νεώτερα 
νεολιθικά όστρακα· ελλείψει δυνατότητος εύρυτέρας σκαφής τό πρόβλημα 
τούτο άφέθη νά έρευνηθή είς τό μέλλον. Έπί τού παρόντος αρκετά είναι καί 
ασφαλή τά επιφανειακά λείψανα, προερχόμενα έξ αγρού παρακειμένου, δπου 
ή ά'ροσις είς βάθος διά μηχανικού έκσκαφέως έ'φερεν είς τήν επιφάνειαν πλεϊ- 
στα όστρακα τού ρυθμού τού Διμηνίου (Β3α 1-2) (εϊκ. 3)1.

2. Πρώιμος χαλκοκρατία. Καί ή κεραμεική τής περιόδου ταύτης, λόγψ 
τού περιωρισμένου τής εις βάθος σκαφής, δεν είναι ά'φθονος, επαρκής δμως 
οπωσδήποτε διά νά πείση, δτι, πλήν τής εντοπίου κεραμεικής, εις τον συνοικι
σμόν εϊσήγοντο καί αγγεία Urfirnis, άρίστης ποιότητος, έν οις καί αί χαρα
κτηριστικοί πρωτοελλαδικοί Sauce-Boats. ’Αγγεία Urfirnis κατεσκευάζοντο 
έν Θεσσαλίμ (Ίωλκός, ’Άργισσα, Κουτσόχειρο κ.ά.), άλλ’ ένταύθα μερικά 
τουλάχιστον όστρακα είναι καταφανώς έπείσακτα.

Ελάχιστα έστιλβωμένα όστρακα δύνανται ίσως ν’ άναχθούν εις τήν 
ΠΕΙ περίοδον, έπί τού παρόντος όχι μετ’ ασφαλείας. Άντιθέτως ή ΠΕ II 
αντιπροσωπεύεται έπαρκώς (Urfirnis άρίστης ποιότητος, χονδροειδή τήγανα 
[Pans], αμφορείς, χυτραι κλπ.).

Έκ τής ΠΕ III έ'χομεν, πλήν ά'λλων, καί έν πλήρες άγγείον, τον αμφο
ρέα τής είκόνος 5, τυπικού «Πρωτοελλαδικού» σχήματος. Όπως έν Ίωλκφ 
καί έκ τής Νηλείας έλλείπουν μέχρι τοΰδε γραπτά αγγεία τής Πρωίμου Χαλ- 
κοκρατίας· κατά τά ά'λλα δμως δεν βλέπω τον λόγον, διά τον όποιον ή πε
ρίοδος αυτή δεν θά ήδυνατο νά όνομασθή εις τούς συνοικισμούς τού Βόλου 
« Π ρωτοελλαδ ική ».

3. Μέση Χαλκοκρατία. Ή κεραμεική τής περιόδου περιλαμβάνει μονό
χρωμα, μινόεια καί άμαυρόχρωμα αγγεία. Τά άμαυρόχρωμα έμφανίζονται 
ενωρίς (πιθανώς από τού «στρώματος τής καταστροφής»), κοσμούνται δέ κατά 
κανόνα μέ απλά γραμμικά σχέδια. Χαρακτηριστική είναι ή εΐκονιζομένη 
(είκ. 6) έλλιπής πρόχους. Προς τό τέλος τής περιόδου άφθονοΰν τά πολύχρωμα 
όστρακα, είς τά σχέδια δέ προστίθεται ή κυματοειδής γραμμή, υποκάτω ευ
θειών ταινιών.

1 ’Εκτενέστερα περί τών νεολιθικών τής Νηλείας καί τής περιοχής τής Ίωλκοΰ 
βλ. είς Θεσσαλικά 1, 1958, 3 έξ.
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Τά μινύεια είναι κατά μέγα μέρος έξοχου ποιότητος, τόσον δέ άφθονα, 
ώστε άρκοϋν νά κατατάξουν τον συνοικισμόν μεταξύ των καθαρώς «Μεσοελ- 
λαδικών». "Αλλοτε τέφρα διαφόρων αποχρώσεων καί τόνων, άλλοτε μελανό- 
τεφρα, αποτελούν την χαρακτηριστικήν κεραμεικήν τού στρώματος καί ανή
κουν εις τά τυπικά σχήματα (: κύλικες ύψίποδες, ποτήρια, βάσεις μετ’ επαλ
λήλων πλαστικών δακτυλίων κλπ.). Ή εξαιρετική αφθονία μινυείων αγγείων 
εις τήν Νήλειαν δεν αποτελεί φαινόμενου μεμονωμένον: εις τήν Ίωλκόν, 
τήν Μαγούλαν Άϊδινιώτικην καί εις άλλους συνοικισμούς τού Παγασιτικοΰ, 
ή κεραμεική αύτη κατασκευάζεται εις ποσότητας καί χαρακτηρίζει τήν αντί
στοιχον πολιτιστικήν περίοδον.

4. Υστεροελλαδική περίοδος. Ό πλούτος τής μυκηναϊκής κεραμεικής 
έν τή θέσει ταύτη άπετέλεσεν αληθώς έκπληξιν! Παρά τό λίαν περιωρισμέ-

νον τής σκαφής τά όστρακα 
είναι απειράριθμα, πολλά 
δέ έξ αυτών πάλιν είναι 
ασφαλώς επείσακτα καί δή 
άργολικά. Λυπούμαι διότι 
επί τού παρόντος δεν είναι 
δυνατόν νά είκονισθούν 
επαρκή δείγματα τής κερα- 
μεικής τής θέσεως, απλούς 
δέ κατάλογος των σχημά
των καί τών διακοσμητικών 
θεμάτων θά άπέβαινεν, άνευ 
εικόνων, περιττός. Χρησι- 
μώτεραι ίσως είναι επί μέ- 

Είκ. 5. Νήλεια: Πρωτοελλαδικόν II άγγεϊον. ρους τινές παρατηρήσεις:
Αρκετά είναι τά YE I

όστρακα. Ελλείψει πλήρων οπωσδήποτε σχημάτων είναι δυσχερής ή άνίχνευ- 
σις τού τόπου προελεύσεως τών αγγείων. Σημειώ όμως ότι εις δύο ή τρεις 
περιπτώσεις είμαι βέβαιος ότι έ'χομεν εντόπια δείγματα.

Άφθονώτερα είναι, φυσικά, τά YE II αγγεία καί όστρακα. Πλεϊστα 
έξ άλλου τών υπό τού WOLTERS δημοσιευομένων εκ τής θέσεως αγγείων 
εις τήν περίοδον ταύτην ανάγονται (πρβ. πίν. 16, β-γ). "Αξιόν ιδιαιτέρας ση
μειώ σε/ος θεωρώ μονόχρωμον κύπελλον, τό όποιον εύρέθη 0.50 μ. βαθύτε- 
ρον YE III τοίχου έντός τής τάφρου I καί υπό τήν βάσιν φέρει χαραχθέν 
προ τής δπτήσεως τό αριθμητικόν σύμβολον i 111 ( = 4). ’Αποτελεί τό ωχρόν 
τούτο δείγμα έ'νδειξιν τής γνώσεως καί τής χρήσεως τής γραμμικής γραφής Β 
εις τήν μυκηναϊκήν Θεσσαλίαν;
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Εις τον μνημονευθέντα «άποθέτην» εξαιρετικούς αφθονα είναι τά όστρακα 
γραπτών αγγείων, μεταξύ αυτών δέ πάλιν συχνότερον θέμα είναι ή πορφυρά 
κατ’ εξοχήν, σπανιώτερα δέ άλλα θαλάσσια ζφα (Furumark, Mot. 23, 31) 
(πίν. 17, α), κοσμοΰντα συνήθως κύλικας τοΰ λεγομένου τύπου των Ζυγου- 
ριών (πίν. 17, β), άλλ’ ενίοτε καί άλλων σχημάτων αγγεία.

Το κόσμημα τής πορφύρας καταντά ουτω τυπικόν εις την κεραμεικήν 
περιόδου τίνος έν Νηλεία (ΥΕ ΙΙΙΑ: 2e - ΙΙΙΒ) καί, καθώς έ'χομεν σύγχρονον 
κατεργασίαν τής πορφύρας κατά χώραν, δεν είναι ίσως τυχαία ή προτίμησις.

Το τέλος τής μυκηναϊκής περιόδου έν τή θέσει ταύτη δέν είναι γνωστόν 
ακόμη, επειδή ή άνασκαφική έρευνα υπήρξε, τοπικώς τουλάχιστον, υποτυπώ
δης. Κεραμεική πάντως νεωτέρα τής 
ΥΕ ΙΙΙΒ φάσεως δέν φαίνεται να 
ύπάρχη (εξαιρέσει ελάχιστων οστρά
κων τής ΥΕ ΙΙΙΓ: 1, σποραδικών), 
τουλάχιστον στρωματογραφικώς βε
βαιωμένη. Θεωρητικώς είναι άπίθα 
νον, δτι θέσις τόσον επίκαιρος έγκα- 
τελείφθη ακατοίκητος πρό τοΰ τέ
λους τής μυκηναϊκής περιόδου, άφοΰ 
μάλιστα δέν λείπουν τά πρωτογεω
μετρικά ίχνη.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. ’Από 
τό ΠΕ III στρώμα έ'χομεν καρφίδα 
εκ καθαρού χαλκού, μήκους 0.11 μ., 
τομής κυκλικής, ά'λλην δέ επίσης εκ 
χαλκού, παχυτέραν και μήκους μό
λις 0.07 μ. έκ πρωίμου φάσεως τοΰ 
μεσοελλαδικού στρώματος. ’Άμορφα 
τεμάχια χαλκού εύρέθησαν καί εις 
τό μυκηναϊκόν στρώμα.

Ειδώλια πήλινα εύρέθησαν ελά
χιστα καί ελλιπή, έξ αυτών δέ έν 
ανάγεται πιθανώς εις την ΙΊΕ περίοδον, εύρέθη δμως επί τής επιφάνειας καί 
ενθυμίζει έντόνως τήν κεφαλήν κυκλαδικών μαρμάρινων ειδωλίων, άλλα δέ 
επίσης λίαν ελλιπή, προέρχονται εκ τοΰ μυκηναϊκού στρώματος.

Έμνημονεύσαμεν ήδη τήν εύρεσιν στρωμάτων εκ τεθραυσμένων δστρέων 
πορφύρας εντός τοΰ μυκηναϊκού (ΥΕ ΙΙΙΑ: 2) στρώματος. Ή κατάστασις εις 
τήν οποίαν εύρέθησαν τά ό'στρεα μαρτυρεί δτι ύπέστησαν προηγουμένως 
κατεργασίαν, ασφαλώς δέ ή αλιεία καί ή επεξεργασία τής πορφύρας θά πρέπει
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νά ήσαν σπουδαία και κερδοφόρος ασχολία των κατοίκων τής μυκηναϊκής 
Νηλείας.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Ή κατ’ ανάγκην περιωρισμένη δοκιμαστική 
άνασκαφή άπέδειξεν δτι έπ'ι τής χερσονησοειδοΰς άκρας τοϋ «Ταρσανά» 
( = Πευκάκια), δπου κατά την πιθανωτέραν εικασίαν τοποθετείται ή αρχαία 
Νήλεια, είχεν ίδρυθή από των νεολιθικών χρόνων συνοικισμός, άκμάσας καθ’

Είκ. 7. Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ κυλιξ έκ Νηλείας (άναιταράστασις).

δλην την διάρκειαν τής εποχής τοΰ χαλκού, μάλιστα δέ κατά τούς μυκηναϊ
κούς χρόνους.

Ή άπόστασις τού συνοικισμού αυτού από τής Ίωλκού είναι, κατ’ ευ
θείαν γραμμήν, μικρότερα τού 1.5 χιλιομέτρου, ώστε είναι φυσικόν νά συν
δέεται ή θέσις ίστορικώς καί πολιτιστικούς στενότατα μέ την Ίωλκόν. Κατ’ 
ακολουθίαν καί ή έρευνα αυτής δεν δυναται νά χωρισθή άπ’ εκείνης.

Η θέσις τής Νηλείας δεσπόζει τής εισόδου τού εσωτερικού μυχού τού 
Παγασιτικοΰ κόλπου καί δή τοΰ μεγάλου βορείου λιμένος τής Δημητριάδος 
των ιστορικών χρόνων. Δεδομένου δέ ότι ή Ιωλκός είναι κατ’ ουσίαν αλίμε
νος, ανοικτή δηλαδή ακτή («συνεχής αΐγιαλός»), ό λιμήν καί ή άκρα τής Νη
λείας θά είχον τήν αυτήν μεγάλην αξίαν καί κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους. 
Ότι διά τού λιμένος αυτού διεξήγετο κατ’ εξοχήν το έμπόριον τού μυκηναϊ
κού κόσμου τού νότου μετά τού εσωτερικού τής Θεσσαλίας θεωρώ πιθανώ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:05 EEST - 52.90.75.110



Δη μητριού Ρ. Θεοχάρη: Άνασκαφαι έν Ίωλκφ 69

τατον, όπως βέβαιον νομίζω τό δτι 6 λιμήν αυτός ήτο υπό τον έλεγχον τής 
Ίωλκού: Ή Νήλεια είναι κατ’ ουσίαν ό λιμήν τής Ίωλκοϋ. Ή 
παρουσία ενός ανεξαρτήτου συνοικισμού εις τήν άμεσον γειτονίαν τής Ίωλκοΰ 
θά παρέμενεν άλλως ανεξήγητος, καίτοι βεβαίως δέν δΰναται ν’ άποκλεισδή ή 
ύπαρξις κάποτε ανταγωνισμού μεταξύ των δύο συνοικισμών. Μαρτύρων μά
λιστα αυτού δύναται να δεωρηδή ή δρυλουμένη διάστασις μεταξύ Πελίου 
και Νηλέως, ή οποία άπέληξεν εις τήν ήτταν καί άποχώρησιν τού τελευταίου 
εις τήν Πύλον.

Ό συνοικισμός τής Νηλείας κατά τήν Υστεροελλαδικήν περίοδον είναι 
καθαρώς «μυκηναϊκός», ως άποδεικνύεται εκ τού πλούτου τής γραπτής τυ
πικής μυκηναϊκής κεραμεικής τής δέσεως. "Οτι ό χαρακτήρ ούτος δέν 
οφείλεται εις απότομον άποικισμόν, είναι επίσης καταφανές. Δέν υπάρχει 
«έκμυκηναϊσμός», άλλα πρόκειται περ'ι μυκηναϊκού συνοικισμού. Κατά τον αυ
τόν λόγον και ό συνοικισμός τής Μέσης Χαλκοκρατίας είναι «Μεσοελλαδικός».

Αί άνασκαφα'ι τού μέλλοντος — εάν κάποτε διενεργηδοΰν συστηματικώς — 
δά διευκρινήσουν ασφαλώς πολλά σημεία, τά όποια παραμένουν ακόμη σκο
τεινά· άλλ’ από τοΰδε δικαιούμεδα ν’ άποβλέπωμεν προς τήν Ίωλκόν καί 
τήν Νήλειαν μέ πολλάς και μεγάλας ελπίδας, ως προς δέσεις, εκ τής έρεύ- 
νης τών οποίων δύνανται νά φωτισδούν σημαντικά! περίοδοι τής δεσσαλικής 
προϊστορίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΠίΝΑΞ lfi ttAE 1957.—7. anaSkαφαι εν ιωλΚΩι

β. Πρώιμα μυκηναϊκά αγγεία έκ Νηλείας.

γ. Μυκηναϊκόν άγγεϊον έκ Νηλείας.
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ΠΑΕ 1957.—7. αναςκαφαι εν ιολΚΑ ΓΓίΝΑΞ 1

α. Τεμάχια μυκηναϊκών κυλικών «θαλασσίου ρυθ·μοΰ» 
(πορφύραι - όκτάποδες).

β. Άναπαράστασις γραπτής μυκηναϊκής κΰλικος.
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