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Η 3η συνάντηση 

του Μυκηναϊκού Σεµιναρίου 

θα πραγµατοποιηθεί στις 19:00 

στο Αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 

(Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων 

Ακαδηµίας 50) 

 

 

Το βορειότερο µυκηναϊκό κέντρο στην περιφέ-
ρεια του µυκηναϊκού κόσµου, η Ιωλκός, άρχισε να 
αποκαλύπτεται από τα ευρήµατα των ανασκαφών 
από το 1956 ως σήµερα στις θέσεις Κάστρο (Πα-
λιά), στο ∆ιµήνι και στα Πευκάκια. Στο Κάστρο 
έχει ανασκαφεί τµήµα του µυκηναϊκού οικισµού 
και µεγάλο τµήµα από το νεκροταφείο,  στο ∆ιµήνι   
ένας εκτεταµένος, καλά οργανωµένος µυκηναϊκός 
οικισµός µε διοικητικό κέντρο και στα Πευκάκια 
ανασκάπτεται ένας παραθαλάσσιος οικισµός στον 
οποίο διαπιστώνονται εµπορικές, βιοτεχνικές αλλά 
και λατρευτικές δραστηριότητες. Οι τρεις αυτοί γει-
τονικοί µυκηναϊκοί οικισµοί είναι πλέον παραδεκτό 
ότι αποτελούν το βορειότερο µυκηναϊκό κέντρο, 
την Ιωλκό.  

 

Το νεκροταφείο του µυκηναϊκού οικισµού Κά-
στρο του Βόλου αποτελεί ένα µοναδικό ανασκαµ-
µένο µέχρι στιγµής σύνολο, όχι µόνο για την περιο-
χή του Βόλου αλλά και για όλη τη Θεσσαλία, όσον 
αφορά τον αριθµό των τάφων αλλά και την πρωι-
µότητα της χρονολόγησής του. Η γεωγραφική θέση 
του οικισµού, σε κοµβικό σηµείο για την επικοινω-
νία και το εµπόριο µέσω θαλάσσιων και οδικών 
δικτύων, αφ΄ενός µε τη θεσσαλική ενδοχώρα και 
αφ΄ετέρου µε τα παράλια της κεντρικής και νότιας 
Ελλάδας και το Αιγαίο, υπήρξε ισχυρό κίνητρο για 
την πρώιµη παρουσία των Μυκηναίων, όπως απο-
δεικνύεται από τους τάφους των πολεµιστών. Θα 
επιχειρηθεί η παρουσίαση και χρονολόγηση του 
υλικού και θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα τοπικά 
χαρακτηριστικά του.  

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιµιλία Μπάνου 



 

 

MYCENAEAN SEMINAR             Thursday, 28th  January 2016 

The warrior graves and the Mycenaean presence 

in the area of Iolkos 
 
 

speaker: 

Dr Anthi Batziou 
Director, Ephorate of Antiquities of Magnesia 

 

 

 

The 3rd meeting of the 

Mycenaean Seminar will be at 19:00 

in the A. Τritsis Amphitheatre 

(Cultural Centre of the Municipality of Athens 

Akadimias 50) 

The lecture will be held in Greek. 

 

Iolkos, the northernmost Mycenaean centre in 

the periphery of the Mycenaean world, was first 

identified through the finds of the excavations con-

ducted since 1956, at the sites of Kastro (Palia), 

Dimini and Pefkakia. At the site of Kastro was ex-

cavated part of the Mycenaean settlement and a 

large section of the cemetery. At Dimini, was un-

covered an extensive and well organised Mycena-

ean settlement, including an administrative centre, 

and at Pefkakia, a seaside settlement, with com-

mercial, workshop and even religious activities. It 

is now believed that these three neighbouring sites 

comprise what is known as Iolkos, the northern-

most Mycenaean centre in Greece.  

The cemetery of the Mycenaean settlement at the 

site of Kastro, in Volos, is the only properly exca-

vated funerary site, not only in the area of Volos but 

also in Thessaly as a whole, as regards both the 

number and the early date of the graves.  The geo-

graphical location of the settlement, lying at a cross-

roads as regards communications and trade, both 

with inland Thessaly and with the Aegean and vari-

ous coastal areas of central and southern Greece, 

was a strong incentive for the early presence of 

Mycenaeans, as attested by the extant warrior 

graves. The speaker will present the excavated ma-

terial from the cemetery and will discuss its chro-

nology, as well as its idiosyncratic, local characteris-

tics.  
 

The Organising Committee: 

Nagia Polychronakou-Sgouritsa, Iphiyenia Tournavitou, Emilia Banou 


