8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΩΛΚΟΥ

Διά τρίτην κατά σειράν περίοδον αί άπδ του 1956 άρξάμεναι άνασκαφικαί
ερευναι έν Ίωλκώ ( πρβ. ΠΑΕ 1956, 119 έξ., 1957, 56 έξ., Archaeology II,
1958, 13 έξ. καί ΠΑΕ 1960, έν τώ οίκείω τόπφ), συνεχίσθησαν καί κατά τδ
έτος 1961, περιορισθεϊσαι καί πάλιν εις την στρωματογραφίαν, έπειδή δεν έπετεύχθη είσέτι ή κατεδάφισις των ύπερκειμένων τοϋ μυκηναϊκού άνακτόρου τμη
μάτων τοϋ τουρκικού τείχους καί κατά συνέπειαν δεν ήτο δυνατή ή άποκάλυψις
αύτοϋ. Εις τον τομέα τοϋ Άνακτόρου ό έρευνηθείς χώρος ήτο έλάχιστος, ή σκαφή
δέ κυρίως άπέβλεψεν εις τήν διακρίβωσιν λεπτομερειακών τινων στοιχείων
περί τοϋ ύπερκειμένου τοϋ «στρώματος καταστροφής » Πρωτογεωμετρικού
οίκισμοΰ. Πολύ εύρυτέρα ύπήρξεν, άντιθέτως, ή έ'ρευνα εις τον τομέα τής
στρωματογραφικής τομής, οστις κεΐται εις μικράν άπο τοϋ άνακτόρου άπόστασιν, νοτιώτερον, είς τήν δυτικήν επίσης κλιτύν τοϋ λόφου τοϋ Κάστρου τοϋ
Βόλου (σήμερον «Παλιά» ), έναντι τής θέσεως «Κιούπι '».
Αί δυσχέρειαι υπήρξαν καί έφέτος μεγάλαι, άφ’ ένος λόγω τής άπασχολήσεως των συνεργείων μέ τήν έκκαθάρισιν καί άποκομιδήν τών έρειπίων
κατεδαφισθέντων οικημάτων, άφ’ έτέρου δέ διότι ό προς σκαφήν χώρος περιωρίζετο έκ τών παραπηγμάτων, τά όποια είναι κατεσπαρμένα εις τά κράσπεδα
τοϋ λόφου.
Είς τον τομέα τοϋ Άνακτόρου άνεσκάφη χώρος 10 τετραγωνι
κών μέτρων, έφαπτόμενος σχεδόν τοϋ θεμελίου τοϋ Τουρκικού τείχους 1
2,
1 Κατά τάς άνασκαφικάς εργασίας τήν κυρίαν ευθύνην της έποπτείας τής σκαφής
είχεν ή άρχαιολόγος κ. Μαρία Δ. Θεοχάρη, είς τήν όποιαν οφείλεται καί ή τελική
καταταξις καί έπιστημονική ταξινόμησις τών ευρημάτων.
Ό τεχνίτης κ. Μιλτ. Σιώτης είχε τήν έπιστασίαν τών άνασκαφών καί αί δ. Μα
ρία Κακάνη καί Αίκατερ. Παπαζαφείρη τήν ευθύνην τής καταγραφής τών ευρημάτων
κατα τήν άνασκαφήν καί είς τά ευρετήρια τοϋ Μουσείου Βόλου, άντιστοίχως.
Εις τήν άμέσως προ τών άνασκαφών έκτασιν «Κιούπι», παραχωρηθεΐσαν, παρά
την άντίδρασιν τής ’Αρχαιολογικής 'Τπηρεσίας, είς άθλητικόν σωματεΐον τοϋ Βόλου,
ύπό τοϋ Ταμείου Εθνικής Άμύνης, ήπειλήθη ή δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου
έντός τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου, άποσοβηθεΐσα τήν τελευταίαν στιγμήν. Προσετέθη οΰτω
άλλη μία πρόσθετος δυσχέρεια καί συνεχής άπειλή διά τό έργον τών άνασκαφών.
2 Κατά τήν άνασκαφήν τοϋ θεμελίου τοϋ τείχους, τό όποιον ύπέρκειται τοϋ άνα
κτόρου, άπεδείχθη οτι πρόκειται περί μεταγενεστέρας επισκευής, μερικά δέ τμήματα αύτοΰ είναι έντελώς σύγχρονα. Φαίνεται άρα κάπως υπερβολική ή βεβαιότης, με τήν οποίαν
ό Ν. ΓΐΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΕΒΣ 8, 1931, 110 έξ., ίδίςι σ. 113) άποφαίνεται, οτι «τό
μέχρι τών ήμερών ήμών διασωθέν φρούριον είναι αύτό τό Βυζαντινόν». Δέν υπάρχει
άμφιβολία, οτι ΰφίστανται εις τινα σημεία λείψανα τοϋ βυζαντινού τείχους, άλλά ύπό
τήν διασωθεϊσαν μέχρι τών ήμερών μας μορφήν του τό φρούριον τοϋ Βόλου είναι τουρ
κικόν, κατά μέγα μέρος;
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ήρευνήθη δέ ή ύπερκειμένη των τοίχων του τελευταίου μυκηναϊκού ανακτόρου
έπίχωσις τής Πρωτογεωμετρικής περιόδου, πάχους 1.20 μ. κατά τό σημεΐον
αύτό. Τό μόνον άξιον λόγου αρχιτεκτονικόν λείψανον ήσαν δύο τμήματα τοίχων
άντιθέτου φοράς, ήτοι άπό Ν. προς Β. καί άπό Δ. προς Α. βαινόντων, ώς καί
επάλληλα δάπεδα έκ πηλοϋ, σχετιζόμενα προς τούς τοίχους ή άσχετα προς
αυτούς. ’Ολίγον νοτιώτερον του σημείου αύτοΰ καί έντός τής μεγαλυτέρας
αιθούσης του άποκαλυφθέντος τμήματος του τελευταίου ανακτόρου (Α)
διεπιστώθη, ότι όρυγμα πρωτογεωμετρικόν, στενούμενον προς τά κάτω, είχε
διατρήσει τό έκ λευκού άσβεστοκονιάματος δάπεδον τής αιθούσης.
Περαιτέρω σκάφη εις τον τομέα αυτόν ήτο αδύνατος άνευ κατεδαφίσεως
του τείχους καί των οικημάτων καί τό έ'ργον δεν ήτο δυνατόν να έπιχειρηθή
μέ τά οικονομικά μέσα, τά όποια διεθέτομεν.
Εις τον τομέα τής στρωματογραφικής τομής ( πρβ. κάτοψιν είκ. 1 )
διηυρύνθη μεγάλως ή πέρυσιν άρξαμένη τομή των έπιχώσεων καί ό
χώρος ( 17.50 X 11 μ. ) διηρέθη εις κανονικά τετράγωνα, έντός των
οποίων ή σκάφη προύχώρησε κατά στρώσεις έκ των άνω προς τά κάτω, μέχρι
βάθους 6.25 μ. άπό τής έπιφανείας τής άνατολικής παρειάς τής τομής. Διεκρίθησαν έν όλω τριάκοντα έπάλληλοι στρώσεις έξ αύτών δέ μόνον αΐ τρεις άνώτεραι περιεΐχον λείψανα μεταγενέστερα τής πρωτογεωμετρικής περιόδου
(πίν. 17α). Τά λοιπά πέντε περίπου μέτρα άνήκουν εις την Πρωτογεωμετρι
κήν καί τήν 'Υστεροελλαδικήν III περιόδους. Αΐ έπιχώσεις είναι οριζοντίους
έστρωμέναι, καίτοι εύρίσκονται εις τήν παρυφήν του λόφου" τούτο έξηγεϊται
έκ των έπανειλημμένων άπολήψεων χώματος έκ τής περιμέτρου τού γηλόφου
τής Ίωλκοΰ, ιδίως κατά τάς άρχάς τού αίώνός μας1.
Κατά τήν λεπτομερειακήν σπουδήν τής στρωματογραφίας, ή οποία, λόγω
τής σπουδαιότητος άμφοτέρων των περιόδων, Πρωτογεωμετρικής καί ΤΕ III,
έγένετο μέ ρυθμόν βραδύν, δέν διεπιστώθη στρώμα καταστροφής, χωρίζον
τάς δύο αύτάς πολιτιστικάς περιόδους, κατ’ άντίθεσιν προς τάς γενομένας
έν τω άνακτόρω παρατηρήσεις. ’Εκεί ή πυρπόλησις τού μεγάλου κτηρίου ήτο
ολοκληρωτική καί τά ’ίχνη τής τεράστιας πυρκαϊάς καταφανή, ένω εις τον
συνοικισμόν δέν φαίνεται ( τούλάχιστον είς τό τμήμα πού άνεσκάφη ) ούδεμία
1 Είναι βεβαιωμένου, δτι μεγάλαι άπολήψεις χωμάτων διά τήν έπίχωσιν τοϋ λιμένος τοϋ Βόλου έλαβον χώραν είς τήν δυτικήν ίδια κλιτύν τοϋ λόφου, άλλαι κατά
τό άνατολικόν μέρος, χάριν τοϋ σιδηροδρομικοΰ στάθμου καί είς τό βόρειον άκρον διά
τήν άνέγερσιν μεγάλου εργοστασίου. Οΰτω περιωρίσθη κατά πολύ ή άρχική έκτασις τοϋ
λόφου, ή όποια θά ήτο άρχικώς πολύ μεγαλυτέρα, άν κρίνωμεν έκ τής διαπιστώσεως,
δτι τά στρώματα των έπιχώσεων είς τό άκρον είναι όριζόντια. Περισσότερον δλων όδυνηρά ύπήρξεν ή χωματοληψία τής βορειοδυτικής πλευράς, έκ τής όποιας κατεστράφη
μέρος τοϋ μυκηναϊκού ανακτόρου.
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απότομος αλλαγή μεταξύ του τέλους τής μυκηναϊκής καί των αρχών τής πρωτο
γεωμετρικής περιόδου. Κατά την περυσινήν σκαφήν εις τον αυτόν τομέα εΐχεν
έκληφθή ως « στρώμα καύσεως » λεπτή στρώσις άνθρακούχου γής, έκτεινομένη
επί πολύ εντός τής τάφρου, άλλ’ άνήκουσα εις εστίας οικημάτων, ως άπέδειξεν
ή εφετινή έρευνα.
Τά οικοδομικά λείψανα τής Πρωτογεωμετρικής περιόδου είναι μάλλον
πενιχρά, επειδή ή σκαφή δεν έξετάθη πέραν των ορίων τής τομής καί ό χώρος
περιωρίσθη λόγω τής κλίσεως του εδάφους εις τά άνώτερα μέρη τών έπιχώσεων. Διεπιστώθη πάντως, οτι έχομεν τρεις άσφαλώς καί πιθανώς τετάρτην
επαλλήλους άρχιτεκτονικάς φάσεις τήςπεριόδου ταύτης.Τά οικήματα φαίνονται
πάντα εύθυγράμμου κατόψεως, είναι δέ λιθόκτιστα κατά τό θεμέλιον καί τήν
κρηπίδα, ένώ ή άνωδομία άπετελείτο έξ ωμών πλίνθων. Οί τοίχοι σώζοντα1·
πολλαχοϋ μέχρις ύψους ενός περίπου μέτρου, έχουν τό σύνηθες πάχος 0.55 0.65 μ. καί δεν διαφέρουν κατά τήν δομήν τών μυκηναϊκών, αλλά καί τών προμυκηναϊκών. Έκτος μεμονωμένων τοίχων, τά σημαντικώτερα λείψανα είναι
τμήματα δύο οικημάτων έκ τής τελευταίας καί τής πρώτης φάσεως τής περιό
δου, μικρόν μέρος τών οποίων κείται έντός τής τομής. Ή έπέκτασις τής σκαφής
δεν είναι προς τό παρόν δυνατή άνευ προηγουμένης άπαλλοτριώσεως οικοπέδων
καί οικημάτων. Δεν υπάρχει δμως άμφιβολία, δτι σπουδαιότατα λείψανα τής
τόσον ολίγον γνωστής έν Έλλάδι περιόδου ταύτης θά άποκαλύψη εύρυτέρα
έρευγςξ έν Ίωλκώ (πίν. 17β ).
\ Τής 'Υστεροελλαδικής III περιόδου άνεκαλύφθησαν έντός τής τομής πέντε
επάλληλοι άρχιτεκτονικαί φάσεις ή οΐκοδομικαί περίοδοι, άπό βάθους 4.00 μ·
μέχρις 6.25 μ., καλύπτουσαι τό σύνολον τής ΤΕ III ( Α-Γ : πρώιμος φάσις ).
Κατά τήν δομήν τά οικήματα αύτά δεν διαφέρουν τών Πρωτογεωμετρικών
αΐσθητώς ( λιθόκτιστος κρηπίς, πλινθίνη άνωδομία κλπ. ), είναι δέ επίσης
εύθυγράμμου κατόψεως (τοίχος αψιδωτός άνήκει πιθανώς εις βοηθητικόν
χώρον) (πίν. 18α-β καί 19α). Εξαιρέσει ενός «μεγαροειδοΰς» οικήματος τών
άρχών τής ΤΕ ΙΙΙΒ, του όποιου σημαντικόν τμήμα άπεκαλύφθη, τά λοιπά
λείψανα είναι τοίχοι μεμονωμένοι καί δεν παρέχουν επαρκή διά τήν γνώσιν
τής μορφής τών οικημάτων στοιχεία. Περισσοτέρας λεπτομέρειας γνωρίζομεν
περί τών δαπέδων, άτινα συνήθως άποτελοΰνται έκ γής πεπατημένης ή πηλού,
εις τινα μέρη δέ είναι χαλικόστρωσα καί εις χώρους υπαίθρους διά πλακών
έστρωμένα. Έστίαι μόνιμοι δέν εύρέθησαν, αλλά πάντως ή θέσις τής πυράς
έντός τών δωματίων ήτο ώρισμένη. Εις δύο περιπτώσεις διεπιστώθη ή ύπαρξις
δοκών προς στήριξιν τής στέγης.
Γενικώς, τά μυκηναϊκά οικήματα τής Ίωλκοΰ δέν παρουσιάζουν τίποτε
τό ίδιάζον, φαίνονται δέ μάλλον πενιχρά καί κοινά. "Αν κρίνωμεν έκ πολλών
ένδείξεων ( λείψανα κεραμεικοΰ κλιβάνου, σκωρίαι καί άμορφα τεμάχια χαλκού,
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χαλκουργική χοάνη ), οί κάτοικοι αυτών ήσχολοϋντο καί μέ την κεραμεικήν,
την χαλκουργίαν καί άλλας τέχνας. |
Τάφοι άνεσκάφησαν εφέτος εντός τής τομής είκοσι οκτώ, άλλοι δέ
τρεις έξω αύτής. Έκ του συνόλου των 31 τάφων μόνον τέσσαρες (ύπό στοιχεία
XLVII-L) ήσαν μεταγενέστεροι, κεραμοσκεπεΐς, έσχατοι ρωμαϊκοί ή παλαιο
χριστιανικοί, ένώ οί λοιποί είκοσι έπτά (Τάφοι XIX-XLVI) πρωτογεωμε
τρικοί, πάντες δέ παιδικοί. Ό άριθμός των παιδικών αυτών τάφων είναι
οπωσδήποτε μέγας, άν ληφθή ύπ’ οψιν τό περιωρισμένον του χώρου, ή δέ πα
ρουσία αυτών μεταξύ τών οικημάτων μαρτυρεί περί τής ύπάρξεως σταθερού
έθίμου ταφής τών παίδων εις τον συνοικισμόν
Άντιθέτως, εις τό στρώμα
τής ΤΕ III περιόδου δέν άνεκαλύφθησαν τάφοι, τούτο δέ άσφαλώς δέν είναι
τυχαΐον.
Οί παιδικοί πρωτογεωμετρικοίτάφοι είναι κιβωτιόσχημοι (πίν. 19βκαί20α),
κατά κανόνα μικρών διαστάσεων ( τό μήκος αύτών ποκίλλει από 0.55 μ. μέχρις
0.94 μ. καί τό πλάτος άπό 0.18 μ. μέχρι 0.47 μ. ), σχηματίζονται διά λεπτών,
καθέτως έμπεπηγμένων εις τό έδαφος πλακών σχιστόλιθου καί καλύπτονται
δι’ όμοιων πλακών συχνά καί τό δάπεδον αυτών είναι έστρωμένον διά πλακιδίων.
Κατ’ έξαίρεσιν εις τάφος άπετελεΐτο έξ απλού ορύγματος καί έτερος ήτο άβαθής
λάκκος, καλυπτόμενος υπό λίθων. Άλλ’ εις τάς περιπτώσεις αύτάς όρθότερον
είναι νά όμιλώμεν περί ταφής ή περί τάφου. Τά κτερίσματα ήσαν γενικώς
ολίγα καί μάλλον πενιχρά, περιελάμβανον δέ 24 πλήρη άγγεΐα, πάντα μικρά,
πόρπας όλίγας καί έτι σπανιώτερον σφονδύλια, ψηφίδας όρμων, ψέλια καί
δακτυλίους. Συνηθέστερον σχήμα τών άγγείων είναι τό κύπελλον, έπειτα δέ ό
σκύφος καί ή πρόχους· σπανιώτερον εύρίσκονται οίνοχόαι, άμφορίσκοι καί
«θήλαστρα ». 'Όπως ήτο φυσικόν, τά σκελετικά λείψανα δέν διετηροΰντο
καλώς-ό πληρέστερον διατηρούμενος σκελετός νηπίου τού τάφου XLII έξήχθη
ως εόρέθη μετά τού δαπέδου τού τάφου καί μετεφέρθη εις τό Μουσείον τού
Βόλου. ’Εντός αυτού εύρέθησαν κύπελλον μόνωτον καί ψηφίς όρμου έξ ύαλομάζης. Τών άλλων τάφων δέν είναι σκόπιμον νά έπιχειρηθή έδώ λεπτομερής
περιγραφή, μνημονεύομεν όμως άπλώς τά κυριώτερα στοιχεία μερικών έξ
αύτών :
Τάφος XXV. Κιβωτιόσχημος, μήκος 0.56, πλάτος 0.20 μ. έσωτερικώς
(πίν.20β ). Άπηρτίζετο έκ τεσσάρων πλακών καί κατηυθύνετο άπό Ν. προς Β.,1

1 Τά νεκροταφεία τών ένηλίκων κατά την πρωτογεωμετρικήν καί την γεωμετρικήν
περίοδον έξετείνοντο εις τρεις τουλάχιστον θέσεις, πλησίον τοϋ λόφου καί μέχρι τών
ΒΑ. ορίων τοϋ συγχρόνου συνοικισμού της Νέας ’Ιωνίας. Άφ’ έτέρου είναι πιθανόν, ότι
οί μυκηναϊκοί τάφοι, τούς οποίους άορίστως μνημονεύουν παλαιότεροι Ιρευνηταί έν
Ίωλκω, ήσαν μάλλον Μεσοελλαδικοί.

4
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μέ τδ κρανίον προς τδ νότιον μέρος. Παρά τδ στήθος ή θαυμασία μικρά πρόχους
του πίν. 22α καί πλησίον των ποδών τριφυλλόσχημος οΐνοχόη.
Τάφος XXVII. Κιβωτιόσχημος, 0.77x0.23 μ., διετήρει άρκετά λείψανα τοϋ
σκελετού, ή κεφαλή του οποίου εκειτο εις τδ βόρειον μέρος. ’Αγγεία τρία, ήτοι
κύπελλον (πίν. 21γ ) παρά την κεφαλήν, προχοΐσκη εις τήν αυτήν θέσιν κα£
κατά τούς πόδας θήλαστρον. ’Εντός τοϋ τάφου αύτοϋ εύρέθησαν επίσης χαλκοΰν
ψέλιον κατά τδν πήχυν τής άριστερας χειρός, πόρπη χαλκή πλησίον τής κεφαλής
καί έ'λασμα χαλκοΰν παρά τούς πόδας.
Τάφος XXXVIII. Κιβωτιόσχημος, 0.80x0.40 μ. έσωτερικώς, άπδ Β. πρδς
Ν. κατευθυνόμενος, περιείχε μόνον λείψανα τοϋ κρανίου εις τδ Β. μέρος καί
ελάχιστα άλλα όστα. ’Εντός τοϋ τάφου εύρέθησαν δύο τοξοειδείς χαλκαΐ πόρπαι,
ψέλιον χαλκοΰν καί άλλο σιδηροΰν, ως καί μία αιχμή έκ χαλκοΰ. ’Εκτός δέ
δύο κύπελλα καί μία μικρά πρόχους

( πίν. 21δ ).

Τάφος XLIII. Κιβωτιόσχημος έπίσης, 0.66χ0.22 μ., περιείχε πλήν ολίγων
οστών βρέφους έν κύπελλον καί έν θήλαστρον. Χαλκή πόρπη φυλλόσχημος καί
δύο ψήφοι όρμου έκ φαγεντιανής καί καρνεολίου, ήσαν τά λοιπά τοϋ τάφου
κτερίσματα.
Τά άγγεΐα των παιδικών τάφων, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, είναι πάντα
μικρά (πίν. 22β), έξ αύτοϋ δέ εΐκάζομεν, ότι καί δύο κύπελλα ( πίν. 21α-β )
μικρά, εύρεθέντα εις τήν έπίχωσιν τοϋ συνοικισμού, έκ τάφων πιθανώς προέρ
χονται.
Περί τής κεραμεικής τής 'Υστεροελλαδικής III περιόδου παρατηροΰμεν,
ότι κατά μέγα μέρος ( περίπου 85 ο)ο ) είναι εντόπιας προελεύσεως, ένώ τά
ολίγα σχετικώς επείσακτα ( τρίωτοι άπιόσχημοι άμφορεϊς

ή κρατηρίσκοι,

ψευδόστομοι αμφορείς, ρυτά καί κύλικες ) είναι κυρίως γραπτά. Τά σχήματα
τών εντοπίων αγγείων είναι ποικίλα : πρόχοι, σκύφοι, κύπελλα μετά ή άνευ
προχοής, λεκάναι, κύλικες μονόχρωμοι καί γραπταί, επειτα δέ χύτραι, πίθοι
ή πιθοειδή αγγεία, πύραυνα, άρυτήρες κ.ά.
Τά διακοσμητικά θέματα τών έντοπίων μυκηναϊκών ( έννοοΰμεν πάντοτε
ΤΕ III ) άγγείων είναι λίαν ενδιαφέροντα, επειδή, ένώ κατά τδ σχέδιον

προ

δίδουν τοπικήν προέλευσιν, δεν άφίστανται γενικώς τών « κλασσικών » μυκη
ναϊκών θεμάτων, μιμούνται δέ άκόμη καί σπάνια θέματα καί έντελώς άσυνήθη1.
'Η γενικευμένη κοσμητική ομοιομορφία τής μυκηναϊκής, ιδία τής εύρύτερον
διαδεδομένης YE III, κεραμεικής είναι βεβαίως γνωστή, άλλά πάντως προκαλεΐ
έντύπωσιν όπλούτος καί ή ποικιλία τών θεμάτων ένδς άπομεμακρυσμένου τοπικού1
1 Μνημονεύομεν μερικά έκ τών παρά Furumark θεμάτων, τά όποια μέ έλαφροτάτας ένίοτε παραλλαγάς άνεγνωρίσθησαν καί έν ’Ιωλκω : Μ. 18 (F. 42 καί 45), Μ. 19
(F. 47), Μ. 20, Μ. 23 (F. 51), Μ. 24, 1, 2, 3,

4, Μ.

25, Μ. 29,

16,

17,

18,

Μ. 44, 2, Μ. 46, Μ. 48, 5, Μ. 50, 8 - 9, Μ. 70, Μ. 72, 7, Μ. 75, Μ. 77 κ. όί.
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έργαστηρίου, ώς το τής Ίωλκοΰ. Σημειοΰμεν έπίσης οτι καί εφέτος εύρέθησαν
τεμάχια τοϋ μεγάλου κρατήρος (;) μετά παραστάσεων άνθρωπίνων μορφών
( πρβ. Έργον 1960, εΐκ. 73α ), χρονολογουμένου έκ τοΰ στρώματος τής
εόρέσεως εις τδ 1200 π.Χ. Τδ άγγεϊον αύτό είναι άσφαλώς εντόπιον, όμιλεϊ
δέ εύγλώττως περί των δυνατοτήτων τοΰ τοπικοΰ έργαστηρίου.
’Ολίγα είναι τά κεραμεικά λείψανα τής ΤΕ ΙΙΙΑ φάσεως,

επειδή δεν

άνεσκάφη έν έκτάσει έπίχωσις τής εποχής αύτής. Άντιθέτως άφθονα είναι κατ’
έξοχήν τά άγγεϊα καί τά όστρακα τής ΤΕ ΙΙΙΒ (περιόδου λίαν μακρας, ώς άποδεικνύει τδ πάχος των έπιχώσεων ) καί κατά δεύτερον λόγον τής πρωίμου
φάσεως τής ΤΕ ΙΙΙΓ 1.

Τής όψιμου φάσεως τής περιόδου αυτής έλάχιστα

όστρακα εύρέθησαν.
Τεχνικώς παρατηροΰμεν ήδη άπό τής ΤΕ ΙΙΙΒ τάσεις πρδς τδν γεωμετρισμόν, ήτοι ψυχρότητα καί σχηματοποίησιν των κοσμημάτων, γωνιώδη
περιγράμματα των άγγείων, γυμνήν καί άνεπίχριστον επιφάνειαν τοΰ βάθους.
Οότω περί τδ τέλος τής μυκηναϊκής περιόδου τά μονόχρωμα όστρακα δεν
είναι δυνατόν νά διακριθοΰν άπδ των πρωτογεωμετρικών, ένώ άφ’ ετέρου τά
πρωιμώτερα

πρωτογεωμετρικά θά ήτο

δυνατόν

νά

χαρακτηρισθοΰν

ώς

« ύπομυκηναϊκά »
Άπδ τά συμπληρωθέντα άγγεϊα τής ΤΕ III περιόδου (πρβ. καί πίν. 23α)
μνημονεύομεν τά χαρακτηριστικώτερα, ήτοι κρατήρα μετά προχοής, τοΰ τέλους
τής ΤΕ ΙΙΙΒ (Fur- σχήμα 281 ), ύψους 0.26 μ., κοσμούμενου διά καστανοφαίου χρώματος (πίν. 23β), άμφορέα τής ΤΕ ΙΙΙΑ ( Fur. σχ. 74 ), κύλικας
μονοχρώμους, τοΰ χαμηλοΰ, γωνιώδους τύπου

( εΐκ. 2 )

καί τοΰ

ύψηλοΰ

( ΤΕ ΙΙΙΒ ), άμφορίσκον γραπτόν, έντόπιον ( ΤΕΙΙΙ A 2 όψ. Fur· σχ. 191),
υδρίαν τής ΤΕ ΙΙΙΓ1, κοσμουμένην διά τοΰ θέματος Fur· 72,7 (πίν. 23γ),
έκ των χονδροειδών δέ οικιακής χρήσεως άγγείων τριποδικήν δίωτον χύτραν,
πρόχουν χειροποίητου καί

άμφορέα μετ’ έπιπέδου

πυθμένος ( εΐκ. 3 ) κ.ά.

’Εν συνόλω τά πλήρη ή άσφαλώς συμπληρούμενα άγγεϊα είναι είκοσι.
Τήν κεραμεικήν τής Πρωτογεωμετρικής περιόδου γνωρίζομεν πρδς τδ
παρόν πληρέστερου έκ τών τάφων, διότι έκ τοΰ συνοικισμοΰ εχομεν μέν άπειρίαν
οστράκων, άλλ’ έξ αυτών μόνον τρία άγγεϊα συνεπληρώθησαν. Τοΰτο δεν μειώνει
τήν άξίαν τοΰ άποσπασματικοΰ άλλά πλουσίου ύλικοΰ τοΰ συνοικισμοΰ, τδ
όποιον άκόμη δεν έμελετήθη πλήρως. Τά συχνότερα σχήματα εις τά άγγεϊα
τοΰ συνοικισμοΰ είναι ό άμφορεύς, ή πρόχους καί ό σκύφος, ένώ σπάνιαι
φαίνονται αί οΐνοχόαι καί τά κύπελλα.
’Επείσακτα καί δή άττικά άγγεϊα δεν κατωρθώθη νά διακριθοΰν μεταξύ
τοΰ πλήθους τών οστράκων, κατά πασαν πιθανότητα δέ έλλείπουν παντελώς.
Άφ’ ετέρου παρετηρήθη έπίμονος προτίμησις τοΰ έρυθρωποΰ χρώματος εις
τήν βαφήν καί τήν κόσμησιν τών άγγείων τής Ίωλκοΰ —χαρακτηριστικόν
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το όποιον σαφώς αντιδιαστέλλει τήν κεραμεικήν αυτήν άπό την σύγχρονον
άλλων περιοχών. Έάν αί παρατηρήσεις, τάς οποίας διατυπώνομεν έδώ, άποδειχθοΰν όρθαί κατά την έπέκτασιν τών άνασκαφών, ή Ίωλκός πρέπει νά
θεωρηθή αυτόνομον

κέντρον

του

πρωτογεωμετρικού πολιτισμού καί
μάλιστα πρώιμον.
Διάφορα ευρήματα. Τά σπου
δαιότερα

έξ

τάλλινα,

μεταξύ αύτών δέ πάλιν

αυτών

είναι

τά με

μοναδικόν είναι μολύβδ^νοΛϋάγγεΐον,
διαμέτρου 0.44 μ., εύρεθέν ίσχυρώς
συμπεπιεσμένον

εις στρώμα

τής

ΤΕ ΙΙΙΒ. Δυστυχώς ή κατάστασις
του

μολύβδου

δεν έπέτρεψε τήν

άνέλιξιν του άγγείου, του οποίου τό
άκριβές σχήμα παραμένει άγνω-

Είκ. 2. Μυκηναϊκή μονόχρωμος κύλιξ.

στον. Σημειοΰμεν επίσης χαλκοϋν
μαχαιρίδιον μετά τριών ήλων κατά τήν λαβήν ( ΎΕ ΙΙΙΒ ) καί μικράν λεπίδα
.έτέρου (ΤΕ ΙΙΙΓ1 Πρώιμ.). Άπό τό τελευταϊον μυκηναϊκόν στρώμα προέρ-

Είκ. 3. Οικιακής χρήσεως αγγεία έκ τού μυκηναϊκού συνοικισμού
α. ϋψος 0.147 μ.

β. ύψος 0.174 μ.

χονται καί ραβδία άμορφου χαλκού, ώς καί σκωρίαι χαλκού, τά λείψανα δέ
ταΰτα έν συνδυασμώ μέ τήν ευρεσιν τμήματος χαλκουργικής χοάνης καί
λίθινης μήτρας δι’ εγχυσιν κοσμημάτων, μαρτυρούν περί έντοπίου κατεργασίας
τών μετάλλων κατά τήν περίοδον αυτήν.
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’Από τά μετάλλινα ευρήματα τής Πρωτογεωμετρικής περιόδου τά μάλλον
άξιοσημείωτα είναι τέσσαρες χαλκαϊ πόρπαι ( ών αί τρεις τοΰ λεγομένου
τοξοειδούς τύπου

έκ των τάφων XXXI, XXXVIII και XVLI ),

τύπου σιδηρά πόρπη, λίαν ώξειδωμένη

όμοιου

(τάφου XLI ) καί φέρουσα ϊχνη

υφάσματος, σιδηροΰν ψέλιον κ.ά.
’Από τά λίθινα ευρήματα, τά πλεϊστα είναι μυκηναϊκά, κυρίως σφονδύλια
έκ στεατίτου, κωνικά ή άμφικωνικά, έ'πειτα δέ τριπτήρες, έλάχισται λεπίδες
πυρίτου καί όψιανοϋ κλπ. Ψήφοι ορμών έκ λίθων ήμιπολυτίμων, έξ ύαλομάζης
ή φαγεντιανής, εύρέθησαν καί εις τό μυκηναϊκόν στρώμα καί έντός τάφων.
Άναφέρομεν τέλος όστείνας περόνας έκ του μυκηναϊκού στρώματος.
Ειδώλια.

Τά

πήλινα

μυκηναϊκά

ειδώλια άποτελοΰν

άλλο χαρακτηρι

στικόν εδρημα, κυρίως έπειδή προέρχονται έκ τοΰ συνοικισμού καί οόχί έκ
τάφων. ’Εξαιρέσει ενός καί τινων τεμαχίων ειδωλίων ζώων, πάντα είναι
έντόπια καί άνάγονται κατά τό πλεϊστον εις τον τύπον Φ. “Εντονον τοΰ τύ
που ΨΨ(ΤΕ ΙΙΙΓ1 )

άνευρέθη έφέτος. ’Εκ των ειδωλίων ζώων έχομεν μόνον

τεμάχια ( βοών ή ταύρων ) καί έν λίαν μικρόν, πιθανώς κυνός, ένω πτηνών
εύρέθησαν έφέτος δύο, άμφότερα γραπτά.
Γενικαί

παρατηρήσεις.

Ή διατύπωσις συμπερασμάτων έκ μιάς

πε-

ριωρισμένης είς έκτασιν σκαφής δεν είναι δυνατή, φρονώ δμως δτι δεν είναι
άσκοπος ή έκθεσις γενικών τινων

παρατηρήσεων,

βασιζομένων

έπί των

στοιχείων, τά όποια προς τό παρόν κατέχομεν.
α) Τό σπουδαιότερον πόρισμα τής έφετινής σκαφής είναι ή διαπίστωσις
τής ύπάρξεως παχυτάτης (3 μ. περίπου) έπιχώσεως τής Υστεροελλαδικής III
περιόδου, ύπεράνω δέ αύτής έπιχώσεως δύο περίπου μέτρων, άναγομένης
είς την Πρωτογεωμετρικήν περίοδον. Καθ’ δσον γνωρίζομεν έπί τοΰ παρόντος,
οχι μόνον έν Θεσσαλία, άλλά καί έκτος αυτής δεν έσημειώθησαν τόσον παχέα,
όριζοντίως έστρωμένα καί άδιατάρακτα, στρώματα τών δύο αυτών καίριων
περιόδων τής έλληνικής πρωτοϊστορίας. Πρόκειται πιθανώς περί τής εύκρινεστέρας στρωματογραφικής είκόνος τών δύο περιόδων έν Έλλάδι, ύπό την
έννοιαν δτι συνυπάρχουν είς την αύτήν θέσιν. Παρέχει δηλ. ή Ίωλκός μοναδικάς
δυνατότητας λεπτομερειακής σπουδής δύο περιόδων, τά χρονολογικά προ
βλήματα τών όποιων προσελκύουν ιδιαιτέρως τό ένδιαφέρον τών έρευνητών.
β) Έσημειώσαμεν άνωτέρω, δτι έκ τών έφετινών άνασκαφών είς τον
υστεροελλαδικόν καί τον πρωτογεωμετρικόν συνοικισμόν τής Ίωλκοΰ δεν
προέκυψαν ένδείξεις άποτόμου καταστροφής ή ριζικής άλλαγής μεταξύ τών δύο
αύτών περιόδων. Μετά τό τέλος τής μυκηναϊκής περιόδου τό πολύ δυνάμεθα
νά είκάσωμεν κάποιον κλονισμόν, ακόμη δέ καί χρονικόν κενόν μιάς γενεάς
( καίτοι δέν ύπάρχουν άποδείξεις σχετικαί ), δχι δμως άλλαγήν τοΰ πολιτι
στικού φορέως. Τουλάχιστον είς τήν κεραμεικήν, οί ίδιοι άνθρωποι, οΐ αύτοί
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τεχνΐται ζούν καί παράγουν εις το μεταίχμιον των δύο εποχών. Δεν παρετηρήθη
δηλαδή εις τον συνοικισμόν κάτι άνάλογον προς τήν βεβαιωμένην πυρπόλησιν
του

μυκηναϊκού

άνακτόρου.

Είναι πιθανόν δτι ή πυρπόλησις του άνακτόρου οφείλεται εις εισβολήν
( των Θεσσαλών ; ), ή οποία δεν έξειλίχθη κατ’ άνάγκην εις κατάληψιν ή
υποταγήν, πολλώ μάλλον δέ είς άλλαγήν πληθυσμού ή έκτοπισμόν των παλαιών
κατοίκων. Τα αρχαιολογικά δεδομένα συνηγορούν ύπέρ τής έκδοχής δτι ή
Ίωλκός συνέχισε τήν μακράν ζωήν της μετά τδ τέλος της μυκηναϊκής περιόδου
μέ τον αότδν βασικώς πληθυσμόν.
Κατά πασαν πιθανότητα, ή Ίωλκός είναι έν άπό τά κέντρα, τά όποια
έπέζησαν τού μεγάλου κλονισμού τού τέλους τής 'Υστεροελλαδικής Περιόδου
καί κατά συνέπειαν δύναται νά θεωρηθή ώς μία έκ τών θέσεων, είς τάς οποίας
άνεπτύχθη ό νέος ρυθμός τής πρωίμου φάσεως τής ’Εποχής τού Σιδήρου.
Μέ θαυμαστήν διορατικότητα ό

Τςουντας

(Αί προϊστ; άκροπόλεις

Διμηνίου καί Σέσκλου, 400 ) είχε χαρακτηρίσει τήν Ίωλκόν ώς τον « σημαντικώτατον » Θεσσαλικόν συνοικισμόν τής Χαλκοκρατίας καί ό χαρακτηρισμός
άπεδείχθη άπολύτως ορθός, τούλάχιστον διά τήν μυκηναϊκήν περίοδον, μετά
τήν έπισήμανσιν τού ’Ανακτόρου καί τής παχυτάτης έπιχώσεως τής YE III.
Δεν υπάρχει δμως έπισήμως οΰδεμία άμφιβολία περί τού προέχοντος ρόλου,
τον όποιον έπαιξε καί κατά τήν Πρωτογεωμετρικήν περίοδον τό μέγα αύτό
πολιτιστικόν κέντρον, τό όποιον εόστόχως άπεκλήθη « Κνωσός τής Θεσσαλίας ».
’Από τής άπόψεως αυτής άποτελεϊ δυστύχημα διά τήν έ'ρευναν τό γεγονός,
δτι άπό τού 1956, λόγω τεχνικών απλώς δυσχερειών, αί όποΐαι εόχερώς θά
ήδύναντο νά άντιμετωπισθοΰν, αν υπήρχε

σοβαρά προς τούτο πρόθεσις, αί

άνασκαφαί δέν ύπερέβησαν άκόμη τό στάδιον τών δοκιμών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΑΕ 1961. — 8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΩΛΚΟΥ

ΠίΝΑΞ 17

β. Επάλληλοι οικοδομικού φάσεις τής πρωτογεωμετρικής (άνω) καί τής τρίτης
μυκηναϊκής περιόδου (κάτω).
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ΠΑΕ 1961.—8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΩΛΚΟΥ

ΒΕ&!ΙΗη

Μ

ΠίΝΑΞ 18

β. Οικήματα των τελευταίων μυκηναϊκών φάσεων.
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ΠΑΕ 1961.

— 8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΩΛΚΟΥ

α. ’Άποψις τοϋ κεντρικού τμήματος τής άνασκαφής.

β. Πρωτογεωμετρικός τάφος πλησίον τοίχου μυκηναϊκού οικήματος.
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ΠίΝΑΞ

19

ΠίΝΑΞ 20

ΠΑΕ 1961.—

8.

α. Πρωτογεωμετρικός παιδικός τάφος XLVI.

β. Πρωτογεωμετρικός τάφος XXV.
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αναςκαφαι ιωλκου

ΠΑΕ 1961. —8.

ΠίΝΑΞ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΙΩΛΚΟΥ

21

Πρωτογεωμετρικά κύπελλα α. ΰψ. 0.056 μ. β. ΰψ. 0.045,μ. έκ τοϋ συνοικισμού Ίωλκοϋ.

γ. Κυπελλον τάφου XXVII (ΰψ. 0.072 μ.).

δ. Πρόχους τάφου XXXVIII (ϋψ. 0.12 μ.).
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ΠίΝΑΞ

22

ITAE 1961. —

8.

αναςκαφαι ιωλκου

α. Πρόχους τάφου XXV (ΰψ. 0.12 μ).

β. Πρωτογεωμετρικά αγγεία : 1 τάφου XXXI καί 2 τάφου XXXVI.
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IIAE 1961.—8.

Πιναξ 23

αναςκαφαι ιωλκου

α. Γραπτά μυκηναϊκά αγγεία έπ τοϋ συνοικισμού (συμπληρω'θ’έντα).

β. Μυκηναϊκός κρατήρ μετά προχοής (ϋψ. 0.26 μ.)

γ. Μυκηναϊκή υδρία (ΰψ. 0.405 μ.).
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