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5· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προς βορράν των Τεμπών, μεταξύ τής ανατολικής πλευράς τοΰ Όλυμ
που και τής θαλάσσης τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, έξετείνετο μέχρι τοΰ ποταμού 
Άλιάκμονος, εις άπόστασιν έβδομήκοντα περίπου χιλιομέτρων, ή αρχαία Μακε
δονική χώρα Πιερία. ’Άδηλον αν τό δ'νομα τών κατοίκων, Πίερες, είναι εθνι
κόν, ή γεωγραφικόν δοθέν εκ τοΰ τόπου. Ώς λαός δμως οί Πίερες σχετίζον
ται προς την παναρχαίαν θρυλικήν Θρακικήν φυλήν διότι ακριβώς εις τήν 
χώραν των ταυτην, παρά τούς πρόποδας τής κατοικίας τών θεών, εύρίσκετο 
τό κέντρον τής θρακικής λατρείας τών Μουσών καί τού Διονύσου, καί παρά 
τήν πόλιν Δΐον εύρίσκετο δ τάφος τοΰ μυθικού Όρφέως, καθώς παραδίδει 
δ Παυσανίας (εν Βοιωτικοΐς IX, 30. 7 ε. Πρβλ. καί Στράβωνα 330 c. 17. 18).

Κατά τούς άρχαιοτέρους ιστορικούς Ελληνικούς χρόνους, περί τάς άρχάς 
τοΰ 7ου αίώνος, οί Μακεδόνες κατέκτησαν τήν Πιερίαν. Καί προσήριησαν 
αυτήν έκτοτε εις τό κράτος των, αφού οί Πίερες έκβληθέντες εκ τών εστιών 
των μετφκίσθησαν εις τήν παρά τό όρος Πάγγαιον χώραν (Θουκυδ. II 99), 
πόλεις έκτοτε έχοντες εκεί τον Φάγρητα καί τό Πέργαμον, έτι δέ τάς Κρηνί- 
δας, νεμόμενοι τά περί αύτάς έν τώ Παγγαίω κείμενα χρυσού μεταλλεία καί 
πέραν αυτού μέχρι τής θαλάσσης εκτεινόμενοι. Τούτο τό τελευταΐον δηλοΐ δ 
Ηρόδοτος (VII 112), αφηγούμενος τά τής πορείας τοΰ Ξέρξου, στρατεύον- 
τος επί τήν Ελλάδα, συμμαρτυρεΐ δέ καί δ Θουκυδίδης (έν II 99).

Οί δέ Μακεδόνες ή Μακεδνοι (ύψηλόκορμοι σημαίνει ή λέξις· μακεδνή 
λέγεται ή αΐγειρος ήτοι τό δένδρον ή λεύκη παρ’Όμήρφ- πρβ. μακρός, 
μήκος, μηκεδανός), ελληνικόν Δωρικόν έθνος κατά τον Ηρόδοτον, μέ τό 
ύπερήφανον τούτο δ'νομα «Μακεδνοι» εγνωρίζοντο κατά τήν μαρτυρίαν του 
(I 56), δτε κατφκουν έτι εν τή Πίνδφ. Εκεί δέ βεβαίως ήλθον εκ τής μετά 
ταύτα ’Ηπείρου κληθείσης χώρας μετά τών λοιπών δμοφύλων των, κατά τάς 
άρχάς τού σιδηρού αίώνος έν τέλει τής δευτέρας προ Χριστού χιλιετηρίδος, 
ήτοι κατά τούς χρόνους τών μεγάλων μεταναστάσεων τών έθνών έν τή νοτιο
ανατολική Ευρώπη καί τή Μικρά Άσία καί Συρία μέχρι τής Αΐγύπτου. Πολυ
πλάνητου τό έθνος κατώκησε καί τήν περί τήν Όσσαν καί τον ’Όλυμπον 
χώραν. Άλλ’ ένώ οί έκ τής Πίνδου άποσχισθέντες καί εις τήν Δρυοπίδα, τήν 
κατόπιν Δωρίδα, ύστατα μεταβάντες κατήντησαν ακολούθως εις τήν Πελο
πόννησον ως «Δωρικόν τε καί Μακεδνόν» έθνος καί Δωριείς ένταύθα έκρά- 
τησε νά καλώνται, οί τό όνομα Μακεδόνες διατηρήσαντες κατώκησαν κατά τά 
βόρεια πέραν τοΰ Τυμφρηστού τήν Έλίμειαν περί τήν κοιλάδα τού μέσου 
Άλιάκμονος καί τήν Όρεστίδα ωσαύτως (περί τό Κέλετρον ήτοι τήν σημερινήν
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Καστοριάν, ένθα και τό Όρεστικόν "Αργος υπήρξε) και την ετι βορειοτέραν 
Λυγκηστίδα ή Λΰγκον κατά τό νότιον μέρος τής πεδιάδος τοΰ νΰν Μονα-

Χάρτης Πιερίας κατά Heuzey.

στηρίου, και την Πελαγονίαν· κέντρον δε τοΰ πρωτογόνου των μετέπειτα 
κράτους έσχον πάσαν την μεγάλην χώραν την άποτελουμένην τοϋτο μέν εκ
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τούτων των εστιών των και τής Έορδαίας έ'α ήτοι τοΰ μεταξύ Λυγκηστίδος, 
τής πρωτενούσης Εδέσσης καί τής Έλιμείας τόπου, τούτο δε εκ τής Άλμω- 
πίας, ήτοι τών σημερινών Μογλενών, καί έκ τής ’Αμφαξίτιδος καί τής Μυγ- 
δονίας ανατολικώς — χώραν ήδη τόσον μεγάλην δσον δίς ή Θεσσαλία πάσα. 
Εις τούτο δε τής δυνάμεως χωρήσαντες, καί την Πιερίαν μετά ιαύια ως εΐπο-* 
μεν προς νότον κατέλαβον καί πέραν τής Μυγδονίας πρός τε την Κρηστωνίαν 
καί Βισαλτίαν καί πρός την κοιλάδα τοΰ Στρυμόνος την αρχήν των έξέτειναν.

*

Ταύτα μετ’ακρίβειας άφηγεΐται ό Θουκυδίδης ^11 99), παρέχων οΰτω 
την άσψαλεστάτην ιστορικήν παράδοσιν τής άρχαιότητος περί τής γενέσεως 
καί πρώτης αρχής καί περί τής αύξήσεως μετά ταύτα τού αρχαίου Μακεδονι
κού κράτους μέχρι τών χρόνων τού βασιλέως Περδίκκου Β'. Ό Περδίκκας 
οΰτος ήτο υιός καί διάδοχος τού επί τών Περσικών πολέμων βασιλεΰσαντος 
τής Μακεδονίας ’Αλεξάνδρου Α' υιού τού Άμυντου Α', μνημονευόμενος 
συχνάκις υπό τοΰ Θουκυδίδου έν τή εξιστορήσει σπουδαίων συμβάντων τού 
Πελοποννησιακοϋ πολέμου έν ταΐς βορείαις χώραις. Έβασίλευσεν από τού 
463 περίπου προ Χριστού μέχρι τοΰ 414 ως φαίνεται, καταλιπών τον θρό
νον εις τον υιόν του ’Αρχέλαον 1.

1 Τόν Μακεδονικόν θρύλον περί τοΰ βασιλικού οίκου τής χώρας άφηγεΐται ό Ηρό
δοτος έν VIII 137. 138.— Περί τής αρχαιότατης Ιστορίας τής Μακεδονίας σημεΐον άνα- 
χωρήσεως αποτελεί τό μνημονευθέν περίφημον χωρίον τοΰ Θουκυδίδου II 99. Τά δέ 
τών νειοτέριον Ιστορικών ερευνών περί τοΰ θέματος τούτου δύνανται να συνοψισθώ- 
σιν ώς εξής.

Έτι έπί τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου ύφίσταντο διάφορα μικροκράτη Μακεδονικά, 
έπί τών οποίων τήν ηγεμονίαν ήσκει ή Κάτω Μακεδονία («ή παρά τήν θάλασσαν νΰν 
Μακεδονία» τοΰ Θουκυδίδου)· ώστε ή κυρίως αυτή Μακεδονία ήτο κατάκτησις τών ορει
νών φυλών, αί όποΐαι κατοικούσαν δυτικώς τής παραλιακής πεδιάδος. ’Επειδή δέ ή 
Έορδαία υπό τοΰ Θουκυδίδου ωσαύτως καταλέγεται μεταξύ τών κατακτηθέντων τόπων, 
άρα αί έστίαι τών ορεινών φυλών πρέπει νά εκειντο δυτικώς καί νοτίως, τουτέστι είς 
τήν Όρεστίδα καί τήν Έλίμειαν, στενώς συνδεόμενοι πρός τήν "Ηπειρον καί τήν 
βορείαν Θεσσαλίαν. Ή τής Έορδαίας κατάκτησις, αν καί ό Θουκυδίδης τελευταίαν 
αυτήν αναφέρει, πρέπει νά ήτο τό πρώτον βήμα πρός αΰξησιν τής άρχής τών Μακεδόνων 
βασιλέων,διότι έκ τής κοιλάδο; τοΰ Άλιάκμονος φέρει εις αυτήν εύκολος διάβασις· άπαι- 
τεΐ δηλαδή τοΰτο ή θέσις της. "Αλλως και δ Θουκυδίδης καί ό Στράβων (VII 326) τήν 
Λυγκηστίδα καταλέγει είς τήν "Ανω Μακεδονίαν, ή οποία μόνον άπότήν Έορδαίαν ήδύ- 
νατο νά κατακτηθή καλλίτερα, έ'νεκα τών κακών συγκοινωνιών μεταξύ τής άνω κοιλάδος 
τοΰ Άλιάκμονος καί τής πεδιάδος τοΰ Μοναστηριού. Είς τήν πεδιάδα ταύτην είσέβαλον 
οί Λυγκησταί, Μακεδονική φυλή κατά Θουκυδίδην II 99 καί IV 83 (Άρριβαιος ό Βρομε
ρού ήτο έπί Βρασίδα βασιλεύς «Λυγκηστών Μακεδόνων») καί άπωθήσαντες τού; κατοί
κους Πελαγόνας είς τά βορειότερα, είς τόν περί τόν νΰν Περλεπέ τόπον, έξεμακεδόνισαν 
τήν χώραν. Οί Πελαγόνες οδτοι ήσαν προφανώς 6,τι οί Πελασγοί τής Θεσσαλικής Πελασ- 
γιιότιδος, τουτέστι Έλληνες Πελασγοί, οί όποιοι μπορούσαν νά κατοικοΰν καί βορείως
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*

Ή Πιερία άπετέλει την κλείδα τής Μακεδονίας προς την Θεσσαλίαν και 
την λοιπήν Ελλάδα διά τής κοιλάδος τών Τεμπών. Άξιολογωτέραν δέ μεταξύ 
των πόλεων της θέσιν κατεΐχεν έν αύτή τό Δΐον. Τούτο συνάγεται έκ τών 
λόγων τού Θουκυδίδου πάλιν εν IV 78. Ό ιστορικός, τέλειος αναμφίβολος 
γνώστης τής Μακεδονικής χώρας, δπου και τά κτήματά του ειχεν απέναντι τής 
Θάσου, όμιλον περί τής έν έτει 424 εκστρατείας τού Βρασίδου, δτε ούτος 
έπεχείρει να προσβάλη τούς ’Αθηναίους εις τάς έν Μακεδονία κτήσεις των 
και μετά τού στρατού του διά τής Θεσσαλίας πορευθείς καί διά τής Περραι
βίας κατόπιν, καί τών στενών επομένως τής Πέτρας, εις την Πιερίαν είσελθών 
είχε φθάση ήδη εις τό Δίον, έξαίρει την σημασίαν τής όχυράς ως φαίνεται 
πόλεως, ά’ρισια τουλάχιστον κειμένης διά την ά'μυναν κατά τού έκ Θεσσαλίας 
καί τών Τεμπών όρμωμένου έχθρού καί ωσαύτως διά την κατ’ αυτού διά 
τών Τεμπών έπίσης έκ Μακεδονίας έπίθεσιν. «Ές Δΐον», λέγει «τής Περδίκ- 
κου αρχής — άφίκετο ό Βρασίδας—«δ, υπό τφ Όλύμπφ, Μακεδονίας προς 
Θεσσαλούς πόλισμα κεΐται».

Ή πόλις άναφέρεται ά'λλως καί υπό τού Παυσανίου, ώς εΐπομεν 
(IX 30,7, ωσαύτως έν X 13,4)· πολλάκις δέ καί υπό τού Πολυβίου, Λιβίου, 
Στράβωνος, Πλουτάρχου, ’Αθηναίου, Άρριανού, Διογένους Λαερτίου, Στε
φάνου Βυζαντίου. Άλλ’ έφόσον αί ειδήσεις αύται άναφέρονται είς πολεμικός 
περιστάσεις, ή σπουδαιότης τής πόλεως διά την έπίκαιρον θέσιν της ή ρητώς 
δηλούται ή οπωσδήποτε ΰποσημαίνεται. Τούτο παρατηρεΐται ιδίως είς τά 
λεγάμενα περί αυτής υπό τού Πολυβίου καί τού Λιβίου, ίστορούντων τά τού

τοΰ Όλυμπου, άφοΰ κατοικούσαν ήδη έν Θεσσαλία· ήιο δυνατόν δηλονότι ένας «Πελασ
γικός» πληθυσμός ώς «τό πρώτον κύμα» τής έπήλυδος 'Ελληνικής φυλής ήδη κατά τήν 
τρίτην χιλιετηρίδα πρό Χρίστου νά είχε κατοίκηση τάς τε βορείως καί τάς νοτίως τοΰ 
Όλυμπου χώρας, πρό τής είς Μακεδονίαν έτι παλαιοτέρας εισβολής τών θρρκο - φρυγι
κών φυλών καί τελευταίον τών Δωριέων Μακεδόνων. Αί Αίγαί δε ή Έδεσσα, ή υπό 
τών πρώτων ήδη κατακτητών Μακεδόνων πρωτεύουσα κατασταθεΐσα, έκειτο ακριβώς είς 
τήν έξοδον τής όδοΰ, ή οποία ά.τό τήν Έορδαίαν φέρει είς τήν Κάτω Μακεδονίαν τήν 
αυτήν οδόν διήρχετο καί ή παλαιά Έγνατία οδός καί σήμερον ή σιδηροδρομική γραμμή. 
Τοιουτοτρόπως κατόπιν άπό τό βασιλικόν κέντρον τής θαυμασίας θέσεως τής Εδέσσης, 
όπόΟεν τό βλέμμα είς τήν ύποκειμένην αχανή πεδιάδα άνεμποδίστως μέχρι θαλάσσης 
βυθίζεται, ήτο δυνατόν πλέον ή Μακεδονική φυλή ύπό τήν αρχηγίαν ενός ηγεμονικού 
γένους, τοΰ τών Άργεαδών (Άργεάδαι όνομα οικογένειας, οίκου, όχι Άργεΐοι) ν’ άνα- 
λάβη τήν κατάκτησιν καί τής Κάτω Μακεδονίας. Ώς θεμελιωτής δέ τοΰ κράτους παρου
σιάζεται ήδη παρ’ Ήροδότφ VII 137. 138 ό Περδίκκας (Α'), όστις καί παρά Θουκυ
δίδη τίθεται πρώτος είς τήν σειράν τών Μακεδόνων βασιλέων, όνομαστί παρ’ άμφυτέ- 
ρων, τοΰ τε Ηροδότου καί τοΰ Θουκυδίδου, άπαριθμουμένων άπό Περδίκκου Α', τοΰ 
κατακτητοΰ καί τής Πιερίας, μέχρι τοΰ ’Αλεξάνδρου Α', τοΰ Περδίκκου Β', καί τοΰ 
’Αρχελάου.
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πολέμου των Ρωμαίων προς τούς Μακεδόνας επί Φιλίππου Ε' καί τοΰ υίοΰ 
αύτοϋ ΙΊερσέως. Καί ό μέν Λίβιος όμιλεΐ ρητώς περί των σπουδαίων οχυρω
μάτων της, άντλών πάντως τά περί τούτων έκ τοΰ Πολυβίου, τοΰ οποίου αί 
σχετικαί ειδήσεις δεν περιεσώθησαν έν τοϊς σωζομένοις βιβλίοις τοΰ αύτό- 
πτου γενομένου των πραγμάιων 'Έλληνος ιστορικού· ή ακολουθών άρίστας 
ωσαύτως ρωμαϊκάς του πηγάς, συμμαρτυρούσας περί των γεγονότων καί προ
ερχόμενος παρά τών συμπραξάνταιν εις αύιά στρατιωτικών Ρωμαίων άνδρών. 
Παρά τοΰ Πολυβίου δέ ιδίως μανθάνομεν, δ, τι άλλως εκ τών υπό τοΰ

Τό στενόν ιής Πέτρας.

Λιβίου συγκεντρωθεισών πληροφοριών ασφαλώς συνάγεται, πόσον σπουδαία 
ήτο ή θέσις καθόλου τοΰ Δίου, ασχέτως ήδη προς πάσαν τυχόν δχύρωσιν) 
ως βάσεως επιχειρήσεων πολεμικών, καθό κειμένου εις τό καταλληλότατον 
διά τάς συγκοινωνίας σημεΐον, τοΰτο μέν επί τής μεγάλης παραλιακής όδοΰ 
μεταξύ τών εκτεταμένων πεδιάδων τής ένδον Μακεδονίας καί τών Τεμπών 
τοΰτο δέ κατά την προς αυτό έξοδον τοίν δύο άλλων σπουδαίων επίσης οδών: 
τής μιας από τής Θεσσαλίας άλλ’ ό'πισθεν τοΰ μεγίστου ό'γκου τοΰ Όλύμπου 
διά τής Περραιβίας φερούσης, είτα διά τών στενών προς την Πέτραν καί την 
άνω Πιερίαν επομένως, παρά την σημερινήν Κατερίνην τής δέ άλλης από 
τής άνω Μακεδονίας, ήτοι τής Έλιμείας, Όρεστίδος, Λυγκηστίδος, Πελαγο- 
νίας διά τοΰ ζυγοΰ τών Καμβουνίων, παρά τήν Πέτραν αΰθις, εις την Πιε
ρίαν επίσης κατευθυνομένης.
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Καί πραγματικώς ούτω την θέσιν ιοΰ Δίου καί σήμερον δύναται νά 
εκτίμηση τις, καί άλλως δέ αυτήν νά έξηγήση, διότι άνομοίως δλως διόλου 
προς πάσαν ελληνικήν πόλιν ή Πιερική αυτή οΰτε άκρόπολιν έχει οΰτε δμως 
εις ράχην τινά βουνού ή επί υψώματος κεΐται, άλλ’ έν ομαλή πεδιάδι μικρόν 
χώρον καταλαμβάνει, δσον περιχαρακωμένου μικρού στρατοπέδου, έστερη- 
μένη μέν τής παντού αλλού κατά τήν ΐδρυσιν πόλεων άπαιτηθείσης φυσι

κής δχυρώσεως, έξ άλλου 
δμως υπό τής φύσεως 
πάλιν καί αυτή καλώς 
εξησφαλισμένη.

Ή περί τό Δΐον χώ
ρα παρέχει έν γένει τήν 
εξής εικόνα.

*

Ή Πιερική πεδιάς 
καθόλου, πλατεία οπωσ
δήποτε εις τό νοτιώτα- 
τον τμήμά της τό προς 
τά Τέμπη μεταξύ τών 
χαμηλοτέρων προβού- 
νων τού Όλυμπου καί 
τής θαλάσσης, στενεύει 
κατόπιν περί τον Πλα- 
ταμώνα (αρχαία: Ηρά
κλειον),αρκετά δέ περαι
τέρω πάλιν τό δεύτερον 
πλατύνεται, δταν ύπερ- 
βώμεν τήν από τού ση
μερινού Λιτοχώρου προς 
τήν θάλασσαν διά τών 

Διάγραμμα Δίον στάδιον, δέατρον. ράχεών του καί τής κοί
της τού χειμαρροποτά-

μου Βύθου (αρχαία: Ένιπέως) καθήκουσαν γραμμήν. ’Αλλά καί εδώ, άπωτέρω 
μάλλον καί μόλις περί τήν σημερινήν Κατερίνην, ή πεδιάς φθάνει εις τό 
μέγιστον πλάτος της τών δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων. Τουναντίον ακρι
βώς εις τό μέσον μεταξύ τών σιδηροδρομικών σταθμών Λιτοχώρου καί 
Κατερίνης, περί τον μικρότατον παράλιον συνοικισμόν « Καλύβια Λιτοχώρου» 
(ένθα καί ή σιδηροδρομική στάσις Δΐον - Καρίτσα), ή από τής θαλάσσης μέχρι 
τής ρίζης αυτής τού Όλύμπου άπόστασις δέν υπερβαίνει τά έξ περίπου χιλιό-
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μέτρα. Καί κατά μέν τά πρώτα τέσσαρα περίπου ή πολύδενδρος πεδιάς είναι 
όμαλωτάτη, εν μέρει μόνον σήμερον καλλιεργουμένη, διότι τό πλεΐστον αυτής 
κατακλύζεται υπό τών ύδάτων και εις έλος μεταβάλλεται άπασα τον χειμώνα, 
ενφ πολύ μέρος και κατά τό θέρος ελώδες παραμένει. Κατά δε τά δυο άλλα, 
βαθμηδόν γίνεται ανωφερής, ύψουμένη ίκανώς περί την ρίζαν τοϋ βουνού' 
διότι από άμνημονεύτων χρόνων ενταύθα χειμαρρώδη ποτάμια, οι φοβεροί 
τού τόπου ξηρόλακκοι λεγόμενοι κατά τάς συχνάς πολυομβρίας καί τούς 
πυκνούς νιφετούς από τών κορυφών τού ,ό'ρους διά βαθυτάτων χαραδρών 
όρμητικώτατα κατερχόμενα, κατακυλίουν κολοσσιαίους σωρούς χωμάτων καί 
λίθων καί χαλίκων Ιπί πάσης τής έμπροσθεν τού όρους έκτάσεως.

Έκ τών δυο λοιπόν τούτων τμημάτων τής πεδιάδος, τό δεύτερον τό 
πετρωδέστατον είναι μέχρι σημείου τίνος τουλάχιστον εντελώς ακατάλληλον 
προς ΐδρυσιν πόλεως. Τό σημεΐον τούτο είναι εκείνο, μέχρι τού οποίου ή 
δύναμις τών ρευμάτων προλαμβάνει νά σκορπίση εις τάς βαθείας πρώτον 
κοίτας καί εις τά χαμηλότερα έπειτα εδάφη μεγάλους έτι βράχους καί στρώ
ματα ολόκληρα ογκωδών λίθων. Μόνον δέ κατωτέρω τών εδαφών τούτων 
ή γή γίνεται εις ικανόν πλάτος καλλιτέρα καί περί τά χωρία ήδη Καρίτσα 
καί Μαλαθριά εντελώς αγαθή καλλιεργήσιμος καί οικήσιμος. Άλλ’ ή αμέσως 
πάλιν προς αυτήν συνεχομένη, καθαρώς χωματώδης καί πλούσια εις φυτείαν, 
γονιμωτάτη καί χαμηλή πλέον πεδιάς, πλήρης πηγών άφθονων ύδάτων, αύθις 
προς ΐδρυσιν πόλεως τουλάχιστον γίνεται εντελώς ακατάλληλος. Τά άφθονα 
ταΰτα ύδατα, όσα ως φανερός ποταμός — Ούρλιάς σήμερον ούτος παρά τό ό'ρος 
καλείται, Έλικών δέ παρά Παυσανία —έκ τής μέχρι τής κορυφής τού Όλύμ- 
που άνερχομένης μεγίστης τού Όλύμπου χαράδρας κατερχόμενα καί εντεύθεν 
ήδη τής ρίζης τού βουνού εις τήν βαθεΐαν έτι χαραδρώδη κοίτην επί βραχύ 
ρέοντα, μετ’ού πολύ,αϊφνης καταδύονται εις τήν γήν, καί μόνον μετά διάστημα 
αρκετόν, πλέον τού ενός χιλιομέτρου, αύθις εμφανίζονται, κάτωθεν τών δύο 
μνημονευθέντων χωρίων, εις τήν χαμηλήν πεδιάδα. Εις έ'να δέ ποταμόν—Βα- 
φύραν τούτον ονομάζει ό Παυσανίας καί άλλοι αρχαίοι—συνερχόμενα καί 
εξ άλλων^άναριθμήτων αυτόθι αλλεπαλλήλων πηγών εις ποτάμιον βαθύ καί 
άδιάβατον δγκούμενα, σκορπίζονται αύθις εις τήν πεδιάδα καί σχηματίζουν 
τό έκτεταμένον πολύδενδρον έ'λος της. ’Αλλά καί άνευ αυτού, τό κέντρον 
τής πεδιάδος κατάτό ήμισυ πάντως τής σημερινής έκτάσεώς της, δεν είναι δυνα
τόν νά,μήν έγίνετο βαλτώδες οπωσδήποτε πάντοτε ένεκα τών άναποφεύκτων 
πλημμυρών τών μεγάλων ξηρολάκκων, καθό ολίγον μόνον υπέρ τήν επιφά
νειαν τής^θαλάσσης ύπερκείμενον, ή νά μήν ήτο διαρκώς καθ’υπερβολήν 
υγρόν καί τελματώδες πάλιν ως έκ τών μέχρι τού έδάφους άνερχομένων υπο
γείων ύδάτων. Δεν γνωρίζομεν μάλιστα αν καί ή όχθη τής θαλάσσης ήτο 
καί προ αιώνων ή μάλλον χιλιετηρίδων ήδη τόσον μακράν όσον σήμερον, διότι

5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:53:21 EEST - 2.85.0.15



66 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1928

ή υπό τοΰ Στράβωνος (ρ. 330 c) οριζόμενη άπόστασις μεταξύ θαλάσσης 
καί Δίου ώς οΰσα κατά τήν αρχαιότητα επτά σταδίων το πολΰ, δηλαδη ενός 
καί ήμίσεος περίπου χιλιομέτρου ή ενός μιλίου ρωμαϊκού κατα Λιβιον, δεν 
συμφωνεί με την σημερινήν τών τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων. Η όχθη 
υψώνεται άλλως, πλήν εκ των ποταμίων προσχώσεων, και εισχωρεί μακρύ- 
τερα αείποτε προς τήν θάλασσαν διά τών υπό τοΰ πέλαγους εκβραζομένων 
χαλίκων, οί όποιοι καταχώνουν καί τάς εις αυτό έκβολάς τών ρευμάτων καί 
προκαλοΰν ούτω τάς τελματώδεις συναγωγάς αυτών.

Εις τήν μεσαίαν δμως ζώνην τής πεδιάδος επί τής ως εΐρηται γραμμής

Έκβολαί χοϋ Βαφΰρα (Χελοπόιαμος).

μεταξύ τών σταθμών Λιτοχώρου καί Κατερίνης καί δή ακριβώς εις τό περί 
τήν Καρίτσαν καί Μαλαθριάν σημεΐον, δπου καί μόνον ήτο δυνατή ή ΐδρυ- 
σις πόλεως, εκεί συνέβαινε νά συντρέχη καί πας λόγος ιδρυσεως αυτής, ώς 
εμνημονευσα, δια την δεσπόζουσαν σπουδαίων συγκοινωνιών επίκαιρον θέσιν. 
Καί ούτως έκτίσθη ενταύθα τό Δΐον.

Η πόλις ητο μαλιστα αληθής πύλη στενής διόδου, δυναμένη εντελώς 
ν αποκλείση εις τον νοτιοθεν ερχόμενον εχθρόν τήν προέλασιν προς τήν 
Μακεδονίαν τών μεγάλων περί τον ’Αλιάκμονα καί Λουδίαν καί ’Αξιόν 
πεδιάδων, αν μόνον διά μικράς προσπάθειας ήθελε χρησιμοποιηθή, καταλ
λήλως ένισχυομένη η πλεονεκτική αυτής θέσις απλώς, ώς λέγει ό Λίβιος (44, 6). 
Ιήν ενίσχυσιν δέ θα έδιδε προχείρως καί ένας απλούς χάραξ, παρατηρεί ό αυτός
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Λίβιος, εγειρόμενος βεβαίως, ως θά είκάσωμεν, από ιοΰ νοτιοδυτικού τείχους 
τού περιβόλου τού Δίου προς τό δ'ρος, δπου ά'λλως δύο παράλληλοι βαθεΐαι 
κοΐται τών χειμαρροποτάμων ή ξερολάκκων, μέτάς αποτόμους όχθας’των υψη
λός καί τάς βραχώδεις προεξοχάς τού Όλυμπου, άλλας τόσας δηλονότι εξαίρε
τους θέσεις φυλακής κατά τού εχθρού, καί σήμερον δεικνύουν πόσον ασφαλής 
ήδύνατο νά κατασταθή ό τόπος υπό μικράς επιτηρούσης δυνάμεως έναν- 
τίον αντιπάλου ισχυρός, ζητούσης νά Ικβιάση την δίοδον. ’Αλλά καί τείχος 
ακόμη αντί χάρακος ήδύνατο νά κατασκευασθή, προσθέτει ό Λίβιος, εις τήν 
αυτήν θέσιν προς δχύρωσιν τής διόδου καί άντιμετώπισιν τού εχθρού Ινταύθα, 
εάν δ Περσεύς, διότι περί τούτου τού τελευταίου ήγεμόνος τής μεγαλοδυνά- 
μου Μακεδονίας πρόκειται καθώς ό Πολύβιος (εν άποσπάσμ. Βατικανοίς) 
με πόνον καί άγανάκτησιν παρατηρεί (πρβ. και Λίβιον τά αυτά επί λέξει 
λέγοντα nisi dii mentem regi adeniissent 44, 6), δεν είχεν άπολέση τόσον 
τάς φρένας, ώστε αντί τής θαρραλέας εύκολου άμύνης μέ αποτέλεσμα βέβαιον 
τον εντελή τού εχθρού ό'λεθρον, ως λέγει ό Πολύβιος, νά προτίμηση ό ανά
ξιος άνθρωπος έγκαταλείπων έν πάση σπουδή τό Δΐον, νά φύγη δρομαίως 
πριν έμφανισθή ακόμη δ εχθρός, καί νά παρασκευάση τοιουτοτρόπως ό ίδιος 
τήν εαυτού μέν κατόπιν ήτταν καί τό οίκτρόν τέλος, τού δε έθνους του 
τήν ύποδούλωσιν.

*

Άλλ’ εάν τό Δΐον, κατά τήν πρώτην του ήδη γένεσιν εν παλαιοτάτη 
άρχαιότητι, διά ταύτην τήν σημασίαν του προ πάντων, ως ή σπουδαιοτέρα 
πόλις τής ωραίας χώρας τής φυλής καί εις τον Δία άφιερώθη, καθώς τό 
ό'νομά της δηλοΐ, τον άνωθεν έκ τών κορυφών τού Όλύμπου επ’ αύτήν εφο- 
ρώντα ύψιστον θεόν, συνάμα κάποιαν ιερότητα ώς έκ τούτου ωσαύτως πρέ
πει νά προσέλαβε ακόμη τότε εις τά δμματα τού περί αύτήν συγκεντρωμέ
νου άρχαιοτάτου λαού. "Ενα έξαιρετικώς σεβαστόν Ιερόν ίδρύθη πάντως εις 
αύτήν ευθύς έκ πρώτης αρχής, καί τό τέμενος, δ βωμός, ό ναός τέλος τού 
μεγάλου Διός πρέπει νά παρέμειναν άναμφιβόλως έσαεΐ σεβαστά καί ώς 
τοιαύτα νά έτιμήθησαν υπό τών πρώτων οικιστών καί υπό τών διαδεχθέν- 
των αύιούς Μακεδόνων κατακτητών, κατά τον ίδιάζοντα τρόπον τών Ελλή
νων πάντων τουτέστι διά θυσιών πάγκοινων καί πανηγύρεων καί αγώνων. 
Γνωρίζομεν τόύλάχιστον δτι δ φιλοτιμότατος καί πολιτικώτατος ’Αλέξανδρος 
δ Άμύντου διά τού δποίου τό πρώτον ε’ισάγεται έπί τών Περσικών πολέμων 
ή Μακεδονία εις τήν λαμπροτάτην περίοδον τής καθόλου ιστορίας τού Ελλη
νικού έθνους μέ τήν μνείαν ύπό τού Ηροδότου (V 18 22) μια; παράτολμου 
καί έπικινδυνοτάτης άλλ’ εύγενεστάτης πράξεως τού νεαρού ήγεμονίδου Μακε- 
δόνος, βασιλεύοντος έιι τού πατρός του, έφιλοδόξησε κατόπιν νά μετάσχη καί 
τού Πανελληνίου ’Ολυμπιακού άγώνος καί μειέσχεν εις αύτόν. ’Αλλά καί τήν
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πάτριον θυσίαν είς τον Δία τον Όλύμπιον, είς τον υιόν τοϋ οποίου οί Ήρα- 
κλεΐδαι Άργεάδαι βασιλείς τής Μακεδονίας τό γένος των άνήγον, θά είχε 
προσφέρη ό ’Αλέξανδρος εκείνος άναμφιβόλως πολλάκις ήδη πρότερον, και 
την πανήγυριν θά είχε τελέση και εις τον αγώνα τον ’Ολυμπιακόν αυτόθι 
πρώτον, ώς κοινωνήσας τής αυτής πάντων τών Ελλήνων αγωγής δ θερμουρ- 
γός Μακεδών βασιλόπαις θά είχε ζωηρώς πολλάκις πρότερον μετάσχη.

*

Διότι κυρίως μέν μέγας κοσμητής τών εν Δίφ πανηγυρεων και αγώ
νων, τοΰ ’Ολυμπιακού άγώνος ως ρητώς λέγεται, παραδίδεται ό μετά ταΰτα 
τής Μακεδονίας βασιλεύσας 414-399 προ Χρ. μεγαλοπράγμων ήγεμών 
’Αρχέλαος ό Περδίκκου. ’Αλλά τό ιερόν τοϋ Διός καί ό ναός αυτού, καί πάν δ,τι 
μετ’αυτού άναγκαίως συνείχετο, ήτοι κτίσματα διάφορα καί αναθήματα, καί 
ή θυσία κατά πρώτον λόγον καί ή πανήγυρις καί ό αγών ούχ ήττον, αν καί 
δλιγώτερον πολυτελή, δεν θά είχαν λειψή εκεί από πολύ άρχαιοτέρων χρό
νων, ως δεν είχαν λείψη από ούδεμιάς άλλης ελληνικής πόλεως. Ελληνική 
δέ, καί παναρχαία μάλιστα ελληνική πόλις, ήτο καί τό Δΐον, καί “Ελληνες 
ήσαν οί ΙΊίερες, καί με τον Δία καί τούς ’Ολύμπιους θεούς αρχίζει σύμπασα 
ή ελληνική ιστορία. 'Οπωσδήποτε, ασφαλώς γνωρίζομεν τί ήτο από τής 
παναρχαίας ήδη έμφανίσεώς της ή Μακεδονική καθόλου φυλή· άσφαλέστε- 
ρον δέ τί ήσαν οί πρώτοι αυτής βασιλείς· καί σαφώς πλέον από τοϋ ’Αλε
ξάνδρου τοϋ Άμύντου, τοϋ φίλου τής Ελλάδος καθ’δν τρόπον φίλος τής 
Ελλάδος έκλήθη καί δ γνωστότατος βεβαίως "Ελλην, δ 'Ιέρων τών Συρα
κουσών ασφαλέστατα δέ πλέον (καί σαφέστατα από τοϋ ’Αρχελάου τοϋ Περ
δίκκου, εννάτου αυτού μετά τούς οκτώ άλλους προβασιλεύσαντας προγόνους 
του. Ό Θουκυδίδης, δεχόμενος καί «βαρβάρους» υπηκόους τών Μακεδόνων, 
τούς Μακεδόνας δμως τούς κατακτήσαντας πάσας τάς ανωτέρω μνημονευ- 
θείσας χώρας τοΰ πρωτογόνου καί τοϋ συγχρόνου του Μακεδονικού κράτους, 
σαφέστατα από τών «βαρβάρων» άλλων συμμάχων εθνών, ώς “Ελληνας 
εννοείται, διαστέλλει, ένφ άλλαχοΰ είς τούς «βαρβάρους» έτι καταλέγει καί 
αυτούς τούς άναμφισβητήτως "Ελληνας ωσαύτως Αίτωλούς τής πρεσβυτέ
ρας Ελλάδος.

Πάντως από τοΰ ’Αρχελάου αρχίζει ή δευτέρα, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, 
περίοδος τής ιστορίας τοΰ Δίου ώς διασήμου πλέον θρησκευτικού κέντρου 
τής Μακεδονικής φυλής· άλλ’ακόμη καί τοΰ πολιτικώς από τούτων ήδη τών 
χρόνων προδήλως είς τήν άνωτέραν αποστολήν εν τή συνειδήσει τών πολιτι- 
κωτάτων ηγεμόνων του κεκλημένου Μακεδονικού κράτους μεταξύ τών Ελλή
νων πάντων καί εν τφ μέσψ τών ενδόξων ήδη γεραιοτέρων ελληνικών πολι
τειών, καί ύπεράνω έτι αυτών.

/
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*

Μία αυτοτελής εθνική πολιτική κα'ι μία ωσαύτως φιλόδοξος κυριαρχική 
τών ισχυρών δυναστών της ήτο αδύνατον νά μήν έμπνεύση τάς πράξεις πάν
των τών βασιλέων της απέναντι τής λοιπής Ελλάδος. Τό κράτος ειχεν αύξηση 
προς άνατολάς δπως ήτο φυσικόν, άναλώμασι τών θρακικών μικροφυλών, 
τών όποιων ή χώρα άπετέλει άδιάσπαστον συνέχειαν τοϋ πολύ Ισχυροτέρου 
και άσυγκρίτως βέβαια πολιτειακώς καλλίτερα ωργανωμένου κράτους τών 
Μακεδόνων. Ή πλεονεκτική κυριαρχική πολιτική τών ’Αθηναίων εκεί, τούς 
έδίδασκε τί έπρεπε νά ζητήσουν και αυτοί προς ίδιον δφελος, καί τούς προ- 
εκάλει μάλιστα προς τούτο. Ούτως ή κατοχή τών φυσικών προς τήν θάλασσαν 
διεξόδων τής χώρας ήτο επόμενον νά έγγραφή ενωρίς ήδη εις τό πρόγραμμα 
τής εξωτερικής πολιτικής τών ηγεμόνων της. Ή άλληλομαχία ακολούθως εντός 
τής σφαίρας τών Μακεδονικών δλως συμφερόντων μεταξύ τών ’Αθηναίων 
καί Σπαρτιατών κατόπιν, ή συμφορά τών ’Αθηναίων κατά τήν επί Σικελίαν 
εκστρατείαν, έδιδαν πολύ ήδη προ τού τέλους τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
σπουδαίας άφορμάς εις τούς Μακεδόνας βασιλείς νά καθορίσωσιν ακριβέστερα 
τήν πολιτικήν των. "Οταν δέ μετά ταύτα έδειξε καί ή Σπάρτη τάς κακάς 
τάσεις της καί αί Θήβαι μετ’ αυτήν δχι διαφορετικός καί ό Θεσσαλός ταγός 
Ίάσων ανέπτυσσε ένα νέον πρόγραμμα ελληνικής πολιτικής τών ήπειρωτι- 
κών, δπως είπε, μεσογειακών δηλαδή καί γεωργικών πλουσίων βορείων ελλη
νικών λαών, τών Θεσσαλών καί Μακεδόνων (ίδέ Ξενοφώντα έν Έλληνικοΐς 
VI, 1, 4 έ. 12), ή δέ ’Όλυνθος έδιδεν ένα τολμηρόν παράδειγμα ομοσπον
διακής πολιτικής εις τόπους τών μεθορίων, ένθα ή Μακεδονική δύναμις 
ήδύνατο νά βλέπη ίδικά της μόνον ζωτικά συμφέροντα νά διακινδυνεύουν, 
τότε τά πράγματα, περί ών εδώ όμιλοϋμεν, έλαβον τήν τελείαν πλέον άνά- 
πτυξιν των μεθ’ δλων τών μεγάλων επί Φιλίππου επακολούθων των.

Άλλ’ ένα αιώνα πρωτίτερα, πολύ πριν ή εις τήν ωριμότητα ταύτην 
φθάσουν, δεν ήτο επίσης δλιγώτερον φανερόν, προς ποιους προσεχείς τουλά
χιστον σκοπούς έτειναν. Καί τών σκοπών τούτων δεν ήτο δλιγώτερον ενδει
κτικόν, ούτε τής έπιτεύξεως αυτών δλιγώτερον παρασκευαστικόν δ,τι οί 
Μακεδόνες βασιλείς ένήργουν ήδη προς ενίσχυσιν πρώτον εσωτερικήν τού 
κράτους των, ώς απαραίτητον δρον τής άνυψώσεως τής θέσεως αυτού εν 
γένει ώς ελληνικής δυνάμεως καί τής επιβολής του επομένως μεταξύ πάντων 
τών λοιπών εύδοξούντων Ελλήνων. Εξηγούμαι:

*

Ή προσπάθεια προς προσέγγισιν περισσοτέραν έναντι τής ύπερόχως 
άναπτυχθείσης πολιτιστικώς καθόλου νοτίας Ελλάδος, φαίνεται ήδη είς τάς 
τάσεις καί τήν πολιτικήν ’Αλεξάνδρου τού υιού τού Άμύντου επί τών Πέρσι-
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κών. Και είναι αδύνατον νά μή δεχθώμεν δη τοιαύται προσπαθειαι θα ένε- 
ψύχωναν δλους τούς άπομεμακρυσμένους μάλλον από τοΰ μεγάλου εθνικοϋτων 
κέντρου, δταν γνωρίζωμεν πόσον εκ τής καταπληκτικής τών Ελλήνων προοδου 
έσπευσαν καθ’ άπαντα τον τότε χρόνον νά ωφεληθούν και οί ολίγον προς 
αυτούς σχετισθέντες αλλοεθνείς ή βάρβαροι ολως γείτονες των, οι αλλοτριοι 
δλως πρώτον Αιγύπτιοι βασιλείς κατά τον 7ον αιώνα και οί Ασιάται επειτα 
και Ευρωπαϊκοί βαρβαρικοί γείτονες επί πάντων τών ορίων τής ελλη
νικής φυλής' οίον οί σύνοικοι αυτοί καί πάροικοι τών Μακεδόνων Θράκες.

Ό ’Αρχέλαος δμως πρόγραμμα ολόκληρον άνέπτυξεν άνυψώσεως τής 
δυνάμεως καί τής επιρροής τού κράτους του διά βάσιμου δραστηριωτάτης 
εργασίας προς ένίσχυσιν τής ευημερίας τής χώρας, προς ήμέρωσιν αυτής, 
προς κατασκευήν δημοσίων έργων ένθυμιζόντων μόνον τά δμοια τών 'Ρω
μαίων επί δημοκρατίας καί επί αύτοκρατόρων, προς ψυχαγωγίαν έτι καί προς 
ανατροφήν τοΰ λαού καί προς πλήρωσιν άνωτέρων πνευματικών αναγκών 
αυτού, προς ένίσχυσιν ούχ ήττον τής άμύνης τής χώρας καί προς πολεμικήν 
τέλος ένίσχυσιν τοΰ κράτους διά βελτιώσεως τής στρατιωτικής του δργανώσεως.

Τά κυριώτερα στοιχεία τού προγράμματος τούτου τού ’Αρχελάου περί 
τής έσωτερικής του πολιτικής έκτίθενται υπό τοΰ Θουκυδίδου εις την ίστορι- 
κώς σπουδαιοτάτην, δλιγόλογον παρεκβολήν αυτού περί τών Μακεδονικών 
πραγμάτων έν βιβλίφ δευτέρφ κεφαλαία» έκατοστφ τής συγγραφής του. Καί 
είναι περίεργον δτι ό βαθυγνώμων ιστορικός είς δύο τόπους αυτής παρεκ
βαίνει είς ιδιαιτέραν μνείαν τής Μακεδονίας, ώς έάν έβλεπεν δ άνήρ δτι 
κάτι ύπέροχον κατφκει είς τήν ψυχήν κα τό πνεύμα τού λαού της καί ώς 
νά απέδιδε κάποιαν ύπερτέραν σημασίαν είς τήν χώραν ταύτην, τό όποιον 
δεν έστοχάσθη ποτέ ίσως κανείς άλλος από τούς λογίους καί σοφούς "Ελληνας 
τής τότε νοτίας Ελλάδος.

Περί ενός μόνον στοιχείου τοΰ προγράμματος τού ’Αρχελάου λαμβάνο- 
μεν άλλοθεν γνώσιν καί τούτο άναφέρεται είδικώς είς τήν προσοχήν, τήν 
οποίαν έστρεψεν ό μεγαλοπράγμων αναμορφωτής βασιλεύς προς τό Δΐον ώς 
έκπολιτιστικόν τής χώρας του κέντρον καί ιδιαίτερον ένδιαίτημα τών Μουσών, 
άρχαιόθεν άλλως ήδη ώς ΓΙιερίδων λατρευομένων. Ό ’Αρχέλαος ύπήρξεν ό 
πρώτος ίσως δχι απλώς είσαγαγών είς τό Δΐον θυσίας πανδήμους είς τήν 
παλαιάν ίεράν τών Μακεδόνων πόλιν προς τιμήν τού Διός, άλλ’ ό πρώτος 
τόσον μεγαλοπρεπείς θυσίας τοΐς θεοΐς έν Δίω συντελέσας, ώστε υπό τής ιστο
ρίας αύται νά έξαίρωνται, καί ό πρώτος πάντως σκηνικούς αγώνας Δϊί καί 
Μούσαις καταδείξας καί τήν πανήγυριν έφ’ ημέρας έννέα συντελέσας, έκάστη 
τών Μουσών έπώνυμον ημέραν άναδείξας (Διοδ. XVII, 16). Τό παράδειγμα 
αυτού, τό όποιον θά ήκολούθησαν κατόπιν καί οί άλλοι βασιλείς, μεγαλωστί 
αργότερα διεπλάτυνεν ό Φίλιππος (Διοδώρου XVI 55) τό 347 π. X. μετά
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την ά'λωσιν τής Όλΰνθου ’Ολύμπιά εν Δίφ και τοϊς θεοΐς επινίκια μεγαλο
πρεπείς θυσίας συνιελών, πανήγυριν δε μεγάλην συνεορτάζων, «ώς είχεν όμως 
όρισθή αΰτη ήδη από των προτέρων χρόνων». Τό αυτό έπραξε καί ό ’Αλέ
ξανδρος κατόπι τό 335 π. X , οπότε καί σκηνικοί έτι αγώνες άναφέρονται 
(Διοδώρου XVII 16), των οποίων δμως ως έμνημονεύθη ανωτέρω, πρώτος 
ιδρυτής ήτο ό ’Αρχέλαος. Αυτός είναι, δστις, ώς γνωστόν, καί τον Εύριπίδην 
εξ ’Αθηνών προς παράστασιν τών τραγφδιών του εις τό Δίον έκάλεσεν, δπου 
καί θέατρον χάριν αύτοΰ έκτισε, καί τον ποιητήν Άγάθωνα ωσαύτως προσείλ- 
κυσεν, δπως καί τον Ζεϋξιν αυτόν εις τήν πρωτεύουσαν ’Έδεσσαν έφερε προς 
διακόσμησιν τών ανακτόρων του. Τό θέατρον καί πάσαι αί καλαι τέχναι 
έπρεπε να λαμπρύνουν τήν ίεράν πόλιν τών Μακεδόνων, λόγιμοι άνδρες να 
τιμήσωσι τήν Μακεδονικήν Αυλήν, τουτέστι τήν υψηλήν περί τον βασιλέα κοι
νωνίαν, ώς μαρτυρεί καί ή προς τον Σωκράτη άπευθυνθεΐσα πρόσκλησις τοΰ 
’Αρχελάου, τό Δΐον ούτω να καταστή θρησκευτικώς διά τον βορράν δ,τι ήσαν 
οί Δελφοί καί ή ’Ολυμπία διά τήν νοτίαν Ελλάδα καί είς αυτό νά έπιδειχθή 
ή δόξα καί ή λαμπρότης τοΰ νέου περί τήν παλαιοτάτην κοιτίδα τοΰ έθνους 
σχηματισδέντος ελληνικού κόσμου, τοΰ οποίου ή είκών αδύνατον ήτο νά μήν 
είχε κάμη έντύπωσιν είς μικρούς καί μεγάλους καθ’ δλην τήν Ελλάδα καί 
προκαλέση τον θαυμασμόν καί τήν ενδόμυχον εύχαρίστησιν τών σωφρόνων 
άνδρών μεταξύ αυτών. "Ο,τι εξ ά'λλης αφορμής έκ τών υστέρων ούτως εΐπεΐν 
μάς γίνεται κατόπι γνωστόν περί τής εξωτερικής απλώς τοΰ Δίου λαμπρό- 
τητος κατ’ εικόνα τών Δελφών εκείνων καί τής ’Ολυμπίας διά τοΰ Πολυβίου 
(IV 62, 1-3) περί τά τέλη τοΰ τρίτου αίώνος π. X. (τό 220), δεικνύει πόσον 
σοβαρώς είχαν μελετήση οί Μακεδόνες βασιλείς κατά τον πέμπτον ήδη αιώνα 
τό ζήτημα τής χαρακτηριστικής εκείνης εργασίας τοΰ μεγαλοπράγμονος ’Αρχε
λάου υπέρ τοΰ κράτους καθόλου καί κατ’ ιδιαίτερον τρόπον διά τής άναδεί- 
ξεως τοΰ Δίου είς τό μέσον τοΰ κόσμου τοΰ βορρά. Καί αν ό Επαμεινώνδας 
μεγαλορρημόνως έξήγγελλε τήν Μεγάλην του ’Ιδέαν νά άφήση νά λάμψη επί 
τής Καδμείας ή δόξα τής Άκροπόλεως τοΰ ΓΙερικλέους, μεταφέρων είς εκεί
νην τά Προπύλαια ταύτης, ένας δχι δλιγώτερον μεγαλεπήβολος Μακεδών 
αρχηγός δυνάμεως άσυγκρίτως σπουδαιοτέρας τής τών Θηβών (τό έμαρτύρησε 
κατόπιν ή Χαιρώνεια) ήδύνατο νά όνειρευθή καί σοβαρώς μάλιστα νά μελε
τήση τό λαμπρότερον μέλλον τοΰ έθνους του καί τοΰ κράτους. Πριν άποθάνη 
ό ’Αρχέλαος προ πολλοΰ ήδη είχεν έπίδη καί τής δυνάμεως τών ’Αθηνών 
τήν πτώσιν καί τής Σπάρτης τήν οϊκτράν διαδοχήν. Ήδύνατο επομένως νά 
προβλέψη ίσως ένεκα τούτου τί έμελλε νά συμβή μετά ταΰτα τά συμβάντα 
είς τήν Ελλάδα δλην. Καί είχεν αΐσθανθή βεβαίως δλην τήν σημασίαν τών 
εν ’Ασία γεγονότων μετά τήν εκστρατείαν τοΰ Κύρου καί τό καταπληκτικόν 
έργον τών δεκακισχιλίων μισθοφόρων Ελλήνων. Ούτε έπηκολούθησαν τά
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πράγματα κατόπιν άλλως η δπως ώνειρεύθησαν αυτά καί ώθησαν προ των 
οφθαλμών των οι διορατικώτεροι κα'ι μεγαλεπηβολώτεροι εν Έλλάδι άνδρες 
τότε ακόμη. "Οτι έχρειάσθησαν άλλα τεσσαράκοντα έτη διά νά πραγματο
ποιηθούν αί ΐσχυραί σκέψεις, δεν σημαίνει τίποτε. Τον καιρόν των περιμένουν 
συνήθως κα'ι αΰταί. Έν τφ μεταξύ κάπως εΐχε φαντασθή τί ήδυνατο πραγμα- 
τικώς νά γίνη και αυτός ό τύραννος των Φερρών, προβάς ίκανώς εις την 
πολιτικήν, ή οποία μετά τήν θλιβερόν αποτυχίαν των τριών προηγηθεισών 
ήγεμονίδων πόλεων τής Ελλάδος, έμελλε νά θριαμβεύση διά τοϋ Φιλίππου 
και τοϋ ’Αλεξάνδρου. ’Αλλά και ό Φίλιππος και ό ’Αλέξανδρος, άξίως τής 
μεγαλοφυΐας των, έφεραν εις μεγαλοπρεπές πέρας μόνον δ,τι διενοήθησαν, 
συμφώνως εννοείται και προς τούς καιρούς καί τά πράγματα, έν οίς έζων, 
δλο ι ίσως οί από τριών αιώνων βασιλείς τής χώρας και προήγαγον οί μεγαλο- 
πραγμονέστεροι εξ αυτών, καί μεταξύ αυτών κανείς ίσως άλλος τόσον δσον 
ό σπουδαιότατος πάντων, δ,τι δΰναται πιστεύω νά κληθή Ιθνική Μακεδονική 
πολιτική. Καί θά έννοοϋμεν τήν κίνησιν ταύτην εις τάς ιδέας καί τά πράγ
ματα καλλίτερα, αν ήθελαν διασωθή δύο ακόμη ίστορικαΐ ειδήσεις περί 
Μακεδονίας, όποΤαι είναι αί δύο έξαιρέτως έκλεκταί τοϋ Θουκυδίδου. ’Αλλά 
τοιαΰτα πράγματα δεν ήτο δυνατόν νά είσέρχωνται εις τήν διάνοιαν ιστορι
κού τής νοτίας Ελλάδος, αν δεν ήτον αυτός άλλος Θουκυδίδης. Ένας Μακε- 
δών δέ ιστορικός, όποιος ήτο Πτολεμαίος ό στρατηγός τοΰ ’Αλεξάνδρου καί 
μετά ταΰτα βασιλεύς τής Αίγύπτου, καί ό όποιος ως ιστορικός μάς εμφανί
ζεται παρά τώ Άρριανώ παντάπασι διαφέρων τών συγγραψάντων ιστορίας 
μετά τον Θουκυδίδην καί Ξενοφώντα, δεν μάς εσώθη. Υποθέτω δμως υπήρξε 
κάπου εξάπαντος, αν καί δεν έγραψεν ίσως.

*
Τό Δΐον έσωζε τήν λαμπρότητα, τήν όποιαν έδωκεν είς αυτό ό ’Αρχέ

λαος καί έμεγάλυναν ό Φίλιππος καί ’Αλέξανδρος, καί εις τούς υστέρους 
καλούς έτι Μακεδονικούς χρόνους, όταν εβασίλευεν αυτής ό προτελευταίος 
Άντιγονίδης Φίλιππος Ε'. ΈπΙ τής βασιλείας αυτού τό 220 π. X. ύπέστη 
τελείαν καταστροφήν καί ή πόλις καί τά ίερά της καί πάντα τά έν αύτοίς 
κτίσματα καί αναθήματα, όποια έκόσμουν είς τήν Ελλάδα πάντας τούς 
όμοιους τόπους καί μάλιστα τούς έξοχωτέρους έξ αυτών. Είς τούτους δέ ανήκε 
τό Δΐον. Τήν Ελλάδα έφθειρε τότε έ'νας έμφύλιος τριετής πόλεμος μεταξύ 
τής Αϊτωλικής συμπολιτείας καί τοϋ Φιλίππου τής Μακεδονίας μετά τών 
εκατέρωθεν συμμάχων. Αϊτωλικός στρατός υπό στρατηγόν τον Σκόπαν έπω- 
φεληθείς τήν έν τή μέση Έλλάδι απουσίαν τοΰ Φιλίππου, διήλθεν ανεμπό
διστος τήν Θεσσαλίαν καί εΐσελθών άπροσδοκήτως είς τήν Πιερίαν, έφθειρε 
μέν αυτήν καί έλαφυραγώγησε, έπιτεθείς δέ κατά τοϋ Δίου, τό όποιον προ 
τοϋ επικειμένου κινδύνου οί κάτοικοι ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι, «είσελ-
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ι

θών εις την πόλιν, τά μέν 
τείχη κατέσκαψε κα'ι τάς οΐ- 
κίας κα'ι τό γυμνάσιον. Προς 
δέ τούτους ένέπρησε τάς 
στοάς τάς περί τό τέμενος 
καί τά λοιπά διέφθειρε των 
αναθημάτων, δσα προς κό
σμον ή χρείαν υπήρχε τοΐς 
εις τάς πανηγύρεις συμπο- 
ρευομένοις, άνέτρεψε δέ και 
τάς εικόνας τών βασιλέων» 
(Πολύβιος V 62, 3). Τοΰτο 
ήτο επονείδιστος πράξις, την 
οποίαν δμως έτι μάλλον επο
νείδιστο ν καθίστα ή ανοχή 
τών συμπατριωτών τοϋ Σκό- 
πα προς τον άνδρα, δστις, 
επιστρέψας εις την Αιτωλίαν, 
άφοϋ είχε διεξαγάγη πόλεμον 
δχι μόνον κατά τών ανθρώ
πων, αλλά καί κατά τών 
θεών», ως λέγει ό Πολύβιος, 
«ούχ ως ήσεβηκώς, άλλ’ ως 
αγαθός άνήρ εις τά κοινά 
πράγματα γεγονώς, ετιμάτο 
έν τή πατρίδι του καί περιε- 
βλέπετο, πλήρης ελπίδων κε
νών καί φρονήματος αλόγου 
πεποιηκώς τούς Αίτωλούς». 
Αλλά τοιαύτη είχε καταν- 
τήση τότε ή κατάστασις τής 
Ελλάδος. Καί τοϋ Φιλίππου 
τά αντίποινα δεν ήσαν καλ
λίτερα, διότι καί αυτός έξε- 
δίκησε την ανοσίαν πράξιν, 
καταστρέψας τον Θέρμον τής 
Αιτωλίας καθ’ δμοιον τρό
πον μετά δύο έτη,τό 218 π.Χ. 
Ή αυτή τύχη κατελάμβανε
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τότε καί ενα τρίτον ιερόν πανάρχαιον καί σεβάσμιον τής Ελλάδος, τό τοϋ 
Δωδωναίου Πελασγικού Διός μετά τής πόλεως Δωδώνης. Καί ό μεν Θερμός 
καί ή Δωδώνη (Πολύβιος IV 67,3. V 6,6. 7-8) δεν ήδύναντο πλέον ν’άνα- 
λάβωσιν εκ τής καταστροφής. ’Αλλά τό Δΐον δ Φίλιππος καί δ διάδοχός του 
είχαν πάντα_τά υπό τής πλούσιας των χώρας καί τοϋ μεγάλου των κράτους 
παρεχόμενα μέσα νά άναστήσωσι περίβλεπτον όμοίως. Καί εκόσμησαν καί 
έπλούτισαν αυτό αΰθις, ως φαίνεται βέβαιον, πολύ γενναιοδώρως. Ό ΓΙερσεύς 
Ιγκαταλείπων αυτό εις την τύχην του, ό'τε μωρώς ύπεχώρει εις την Πύδναν, 
αφού συμπαρέλαβε καί πάντας τούς κατοίκους μετά γυναικών καί τέκνων, 
μετέφερεν άμα εις τον τόπον τής φυγής καί τούς χρυσούς ανδριάντας (Πολύ
βιος 28, 11). Ό αυτός Πολύβιος (28,71) δμιλεΐ κατωτέρω καί περί τής εις 
Ρώμην υπό τοϋ Μετέλλου εκ τού Δίου απαγωγής των εϊκοσιπέντε χρυσών 
άνδριάντων τών εν τή [μάχη τοϋ Γρανικοϋ πεσόντων εταίρων, υπό τοϋ 
Λυσίππου ποιηθέντων, τούς δποίους δ Αλέξανδρος είχε στήση εις τό Δΐον. 
Άλλ’ άπορον, πώς ήδύναντο νά σωθώσιν οϋτοι κατά την επιδρομήν τών 
Αίτωλών, καί από την σύλησιν ύπ’ αυτών καί από την καταστροφήν τοϋ 
ίεροΰ τής πόλεως.

*

Καταστροφήν δμως νέαν δπωσδήποτε δεν ύπέστη πλέον τό Δΐον. Οί 
Ρωμαίοι βεβαίως δεν έσύλησαν αύτό ως οί Αιτωλοί, καί αν ακόμη πολυτε
λέστερα ή άξιολογώτερα αναθήματα άφήρεσαν έκ τοϋ ίεροΰ του διά νά 
κοσμήσωσι δΓ αυτών τον θρίαμβόν των επί τή νίκη. Αύτό τό ιερόν καί τά 
περί αύτό κτίσματα βεβαίως δεν έπαθαν επί τών Ρωμαίων τίποτε. Ή πόλις 
άλλως έδέχθη αργότερα αποικίαν Ρωμαϊκήν καί έξηκολούθησεν ύπάρχουσα 
καθ’όλους τούς αύτοκρατορικούς χρόνους. Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς 
τούλάχιστον άναφέρεται Ιπίσκοπος Δίου παρακαθήσας τό 347 μετά Χρ. είς 
τήν εν Σαρδική (τή σημερινή πρωτευούση τής Βουλγαρίας Σόφια) Ικκλη- 
σιαστικήν σύνοδον. Ύπό τών Γότθων δεν έμεινεν ίσως άβλαβης. Άδηλον 
πάντως αν επέζησε επί πολύ τούς χρόνους τών συνεχών σλαυϊκών επιδρομών 
κατά τον 60ν ήδη αιώνα. Δύσκολον είναι νά γνωρίζωμεν καί αν πραγματι- 
κώς ύπήρχεν έτι καί κατά τον δέκατον αιώνα, μόνον εκ τοϋ δτι άναφέ- 
ρεται πολύ μετά ταϋτα, τον δέκατον ακριβώς αιώνα, ύπό Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογέννητου. Περί τών κατόπιν τυχών της δεν είναι τίποτε απολύτως 
γνωστόν. Κατά τούς νεωτάτους χρόνους άνεγνώρισε τήν θέσιν της περιο- 
δευων του εις την βορειαν Ελλάδα δ Άγγλος περιηγητής συνταγματάρχης 
Leake (Travels in the northern Greece κεφ. XXX τοϋ γ' τόμου). 
Μετ’ αύτόν δ Heuzey (Le mont Olympe et l’Acarnanie σελίς 113 έ.) είδε 
καί περιέγραψεν ωσαύτως αύτό, περίπου δπως τό βλέπομεν σήμερον.
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*

Ή θέσις τοΰ Δίου είναι πραγματικώς αναμφισβήτητος και συμφανε- 
στάτη. Κατά την νεωστί διά τούτο γενομένην άνασκαφικήν ερευνάν εις αυτήν 
φροντίδι καί δαπάνη τής Αρχαιολογικής Εταιρείας και τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης δεν ύπήρχεν ανάγκη νά πιστοποιηθή αυτή ιδιαιτέρως. Και ή 
σκαπάνη έτέθη αμέσως εις ενέργειαν εκεί δπου έπρεπε. Κατά τάς σημερινάς 
δμως παρατηρήσεις ή περιγραφή των σωζομένων ερειπίων τής πόλεως 
δΰναται νά γίνη κατά τι άκριβέστερον παρά δπως παρέδωκαν αυτήν εις 
ημάς οί δυο μνημονευθέντες έρευνηταί.

Ό περίβολος τής πόλεως Δίου σώζεται αν μή εντελώς εις τήν κατάστα- 
σιν, εις τήν οποίαν είδαν αυτόν δ Leake καί δ Heuzey, άλλ’ίκανώς πάν
τοτε, ώστε ή διεύθυνσις των τειχών καί ή ακριβής των θέσις νά είναι 
αναμφισβήτητος.

Μέ τήν νοτιοανατολικήν των γωνίαν τά τείχη ταϋτα στηριζόμενα ακρι
βώς εις τον πενιχρότατον σημερινόν συνοικισμόν Μαλαθριά, ά'λλοτε τουρκι
κόν κτήμα (τσιφτλίκι, δχι δηλαδή Ιλεύθερον χωρίον), διαγράφουν μέ τάς 
τέσσαρας πλευράς των τραπέζιον σχεδόν έμβαδοΰ τριακοσίων πεντήκοντα ή 
τετρακοσίων στρεμμάτων ήτοι τριάντα πέντε περίπου εκταρίων καί τι 
ίσως πλέον.

Ή ανατολική πλευρά, ή προς τήν θάλασσαν, δεν φαίνεται, καί δ Leake 
δε καί δ Heuzey δεν είδαν αυτήν, διότι κεΐται εντός διαρκώς ελώδους χώρου. 
Ύπ’ αυτήν ακριβώς ρέει καθ’δλην τήν έ'κτασιν καί μετ’αυτήν εξακολουθεί 
κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν επί πολύ τήν πορείαν του ό ποταμός τοΰ Δίου, δ 
Βαφυρας τών αρχαίων.

Εις τάς τρεις ά'λλας πλευράς δχι μόνον ή διεύθυνσις τοΰ τείχους παρα
μένει ασφαλής, αλλά καί τά θεμέλια αυτού, ολίγον άλλως σήμερα άνυψού- 
μενα εκ τοΰ εδάφους, φαίνονται καθαρά, δπου τουλάχιστον δεν κρύπτονται 
εντελώς μεταξύ τών πυκνοτάτων θάμνων τοΰ ύψηλοτέρου κάπως άναχώμα- 
ματος, επί τοΰ δποίου είναι κτισμένα τά τείχη. ’Αφανή δμως εντελώς καθί
στανται εις ολίγα σημεία.

Σχεδόν κανέν ίχνος δεν μένει σήμερον εκ τών πύργων μόνον, τούς 
δποίους μνημονεύει δ Heuzey. Δεν ήδυνήθην δε νά εξακριβώσω εν γένει τήν 
θέσιν οΰτε νά βεβαιώσω επομένως τήν ΰπαρξιν ούδενός πύργου ούτε εκεί 
δπου νομίζω δτι αδύνατον θά ήτο νά έκλειψη έ'κτοτε πάν τοιοΰτον ίχνος. 
Πρέπει δμως νά μελετήσω τό πράγμα κατά τήν προσεχή έπανάληψιν τών 
άνασκαφών άκριβέστερον. Έδώ βεβαιώνω μόνον δτι ή συστηματική έκμε- 
τάλλευσις τών ερειπίων ύπό τών χωρικών τοΰ παρακειμένου βορείως μεγα- 
λειτέρου χωρίου Καρίτσας, ή προς λιθολογίαν ή προς άναζήτησιν αρχαίων, 
έφθειρε πλεϊστον δσον τά τείχη κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν ιδίως,
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καθώς κατέστρεψε πρότερον ήδη και πλείστους ρωμαϊκών χρόνων μετά ρωμαϊ
κών και ελληνικών επιγραφών επιτύμβιους λίθους τής μεταξύ Δίου καί Καρί- 
τσας αρχαίας νεκροπόλεαις. Πολλά τεμάχια αυτών είναι έντειχισμένα εις τάς 
οικίας τοϋ χωρίου. ’Άλλα εις τάς αύλάς των κεΐνται. Πολλά περισυνελέχθη- 
σαν πρό τινων ετών εις δωμάτων τοΰ σχολείου καί περιεγράφησαν υπό τοΰ 
κ. Γεωργίου Π. Οικονόμου εις τάς Έπιγραφάς τής Μακεδονίας τάς έκδοθεί- 
σας ύπ’ αύτοϋ τφ 1915.

Τά τείχη ήσαν ίσοδομικώς κτισμένα διά μεγαλολίθων λαξευτών μόνον 
κατά τό προς τά έξω μέτωπον. Τό προς τά έσωθεν δεν φαίνεται πλέον, ώς 
καταρρεΰσαν καί λιθολογηθέν ή κρυπτόμενον είς την γήν μεταξύ τών πυκνο- 
τάτων θάμνων. Διά τούτο καί τό πάχος τών τειχών δεν ήδυνήθην προχείρως 
νά εξακριβώσω, αλλά καί ουδέ έπεχείρησα τούτο, ■ διότι μέσα καί χρόνον 
ήθελα νά χρησιμοποιήσω εν τή πρώτη ταΰτη περιόδφ τών άνασκαφών κατά 
τό παρελθόν θέρος μόνον διά την κυρίως άνασκαφήν εντός τής πόλεως δπου 
καί έπίστευσα, τον Πολύβιον άκολουθών, δτι πρέπει εξάπαντος ν’άναζητηθή 
τό ιερόν τού Δίου.

Ύπό τά τείχη, υπό τά νοτιοδυτικά τουλάχιστον τά προς τον ’Όλυμπον 
καί υπό τό νοτιανατολικόν έξωθεν, είναι φανερόν δτι είχε κατασκευασθή ποτέ 
τάφρος. "Οτι σκοπόν αύτη είχεν οχυρωτικόν, είναι δυνατόν. ’Αλλά δεν είναι 
αμφιβολία δτι κυρίως ήτο άναγκαιοτάτη προς προφύλαξιν καί τών τειχών, καί 
τής πόλεως επομένως, από τάς επικινδύνους πλημμύρας μάλλοντών εκ τοΰ Όλύμ- 
που κατερχομένων χειμαρρωδών ποταμίων, τά όποια κατάτό θέρος μόνον είνε 
κυρίως ξερόλακκοι. Κατά τήν αίφνιδίαν δμως τήξιν τών χιόνων τοΰ όρους ή 
κατά τάς θυελλώδεις βροχάς τοΰ χειμώνος γίνονται αληθείς ποταμοί, πνίγον- 
τες τήν πεδιάδα καί κατακλύζοντες άμφότερα τά χωρία. ’Εντός έτι τοΰ Δίου 
παρετήρησα είς μίαν τουλάχιστον θέσιν δτι ή ιλύς τών ρευμάτων, κατά και
ρούς καλύψασά ποτέ δλην τήν περιφέρειαν, άνυψώθη ένεκα τών τοιούτων 
πλημμυρών τών δύο προσβαλλόντων αυτήν ξερολάκκων μέχρις ενός σχεδόν 
μέτρου. Ή βαθεΐα καί μεγάλη ύπό τό ΝΑ τείχος σωζομένη τάφρος, περι- 
συνάγουσα τά νερά ταΰτα, είναι φανερόν δτι, περί τό σημερινόν έκκλησίδων 
«Άγιασμα τής Αγίας Παρασκευής» ύπό τά μεγάλα πυκνά ένταΰθα φυόμενα 
δένδρα καί τό πηγάζον παρ’ αυτό άφθονώτατον ρυάκιον έφερε μετά τών 
ύδάτων καί αυτού τοΰ ρυακίου είς τον αμέσως εκεί παραρρέοντα ποταμόν Βα- 
φύραν. ’Ακριβώς δε ένταΰθα σώζονται φανερά τά λείψανα τών διοχετευτικών 
έργων τών Μακεδύνων βασιλέων, μεγαλόλιθοι ως φραγμός εις τά χείλη τών 
οχθών τοΰ ρυακίου, άπωτέρω δε καί τοΰ είς δν τούτο συμβάλλει ποταμού 
Βαφύρα. Τά έργα ταΰτα μάλιστα ήσαν προφανώς τόσον σπουδαία, έκταθέντα, 
ώς είπα, καί είς τον ποταμόν, ώστε νά κατασταθή οΰτος ναυσίπορος, καθώς 
μαρτυρεί ό Παυσανίας (IX 30,8), εντεύθεν μέχρι θαλάσσης.
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Τό υπό τοΰ Leake ως λείψανου 
σταδίου αρχαίου σημειοΰμενον, βε
βαίως έ'ξω τοΰ περιβόλου τοΰ Δίου, 
τό όποιον οΰτε ό Heuzey άνεΰρεν, 
ύποπτεύω μόνον ποΰ ήδύνατο να 
έχη παρατηρήστ) ό Leake, αλλ’ 
οίνευ άνασκαφικής ερεύνης δέν δύ
ναμαι ετι να βεβαιώσω.

Τό θέατρου δμως σώζεται κα
λώς, έξω τής πόλεως προς νότον Ιν 
όμαλώ επίσης τόπω, δπως περίπου 
πρέπει νά είδεν αυτό καί ό Leake, 
επειδή επί τοΰ δλως διόλου ομαλού 
πεδινού τόπου, ένθα τό Δΐον κεΐται, 
ή καί εκτός αυτού, δέν ήτο δυνατόν 
νά κτισθή τούτο, άνορυσσομένου εϊς 
λόφον τινά φυσικόν τού κοίλου μέ
ρους τού θεάτρου. Διό ενταύθα 
άνηγέρθη μέγα καί υψηλόν μηνο
ειδές χώμα γης προς ΐδρυσιν τών 
εδωλίων. Έκ τούτων δμως ουδέ 
λίθος σώζεται' ουδέ εκ τής σκηνής 
φαίνεται τί σωζόμενον ετι λείψανον. 
’Ίσως δμως έλθη τι εις φώς, δταν 
ερευνηθή καλλίτερα ό τόπος διά 
σκαφής. Σήμερον καί τής ορχήστρας 
ή θέσις είναι αγρός καλλιεργημένος, 
κείμενος κάπως βαθύτερα τοΰ προ 
τοΰ θεάτρου ίσοπέδου δπου θά ήγεί- 
ρετο ή σκηνή.

Όλίγον κατωτέρω τού θεάτρου 
είδεν ό Leake λείψανα κτίσματός 
τίνος, τά όποια μάλιστα έσημείωσεν 
ως λείψανα τού ιερού τού Διός. 
Εύρήκα καί εγώ λίθους τινάς λα
ξευτούς εκεί μεγάλους πλατείς ώς 
εκ στυλοβάτου αρχαίου, χωρίς νά 
δυνηθώ νά εξετάσω καλλίτερα τό 
πράγμα έ'νεκα τών πολλών άνα-

ο-ρ·
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βρυόντων ύδάτων. Άλλα και Άλλως το ιερόν τοΰ Δίου δεν θά επρεπε νά 
ζητηθή ένταΰθα έ'ξω τοΰ περιβόλου. Περί τούτου πεισθείς, έσκαψα προς άνα- 
ζήχησιν αύτοΰ μόνον εντός τοΰ περιβόλου, εντός τής πόλεως δηλονότι Δίου. 
Άλλα διατί τούτο έπραξα καί πώς τήν γνώμην έσχημάτισα ότι τό ιερόν τού 
Διός εξάπαντος έ'κειτο εντός τής πόλεως πρέπει νά εκθέσω ένταΰθα.

Τό Δΐον ήτο βεβαίως μικρά πόλις. Καί αν μάλιστα ύποτεδή ότι κατε- 
λάμβανε τό πλεΐστον τού εντός τοΰ περιβόλου χώρου (διότι θά είχε βέβαια 
καί αγοράν καί ναούς κ.τ.τ.), πάλιν δεν θά περιελάμβανεν άρκετάς οικίας, 
ένεκα τοΰ μικρού της χώρου, ώστε νά είναι άξιολογωτέρα κάπως κατά τό 
μέγεθος πόλις. Μικράν τήν λέγει καί ό Λίβιος (44,7) urbem non magnam, 
πόλιν όχι μεγάλην, αν καί άλλως μετά θαυμασμού όμιλε! περί τών κτισμά- 
των της, τοΰ πλήθους τών κοσμούντων αυτήν αγαλμάτων καί τών λαμ
πρών οχυρωμάτων (exornatam publicis locis et multitudine statuarum 
munitamque egregie). Αλλά προκειμένου περί τοΰ ιερού τοΰ Δίου, περί 
τοΰ ναού δηλαδή τοΰ Διός, ό Λίβιος (44,6) ρητώς λέγει ότι ούτος έ'κειτο εν 
τή πεδιάδι, έ'ξω τοΰ Δίου, διαστέλλων οΰτω σαφώς τό ιερόν από τής πόλεως: 
partem planitiae aut Jovis templum aut oppidum tenet. "Οτι δέ όντως 
ούτως άντελαμβάνετο τό πράγμα ό Λίβιος, μαρτυρεί καί τό χωρίον (44,7) 
ένθα όμιλε! περί τής στρατοπεδεύσεως τοΰ ρωμαϊκού στρατού έξω τής πόλεως 
«υπό τον ναόν», μεθ” ό καί μόνον ό Ρωμαίος στρατηγός «εϊσήλθεν εις 
τήν πόλιν».

Ό Λίβιος όμως κάτι τι πρέπει νά παρεννόησεν εις τήν πηγήν, τήν 
οποίαν αντέγραψε. Έκτος ότι αδύνατον είναι νά είχε μείνη ό ναός τοΰ Διός, 
τό κέντρον δηλαδή τής λατρείας έν τώ τόπω, όπου καί αί θυσίαι προσεφέ- 
ροντο καί αί πανηγύρεις έτελοΰντο, έξω παντός τείχους καί περιβόλου, 
αφύλακτος μέ τόσα πλούσια αναθήματα καί εις πάσαν εχθρικήν επιβουλήν 
εκτεθειμένος, αλλά καί υπό τοΰ Πολυβίου βεβαιούμεθα ότι εντός τής 
τειχισμένης πόλεως έ'κειτο καί ό ναός καί πάντα τά λοιπά μετ’ αυτού συνε
χόμενα κτίσματα. Άνεφέρθημεν εις τό σχετικόν χωρίον τοΰ Πολυβίου ανω
τέρω, βεβαιότατον δέ είναι ότι ό ιστορικός ούτος έγνώρισε καλώς τον τόπον 
δ ίδιος, ενώ περί τοΰ Λιβίου δέν γνωρίζομεν τουλάχιστον τοΰτο. Ό Πολύ
βιος (28, 1) ρητώς λέγει ότι κατά τον Περσικόν πόλεμον μεταβάς ως πρε
σβευτής εις τήν Μακεδονίαν, αυτός μετά τών περί αυτόν εκεί «μείνας, 
μετείχε τών ενεστώτων πραγμάτων». Γράφων δέ ότι δ Σκόπας, ευρών υπό 
τών ένοικούντων έγκαταλελειμμένον τό Δΐον, «είσελθών (εις τήν πόλιν εννοεί
ται) τά τείχη κατέσκαψε καί τάς οικίας καί τό γυμνάσιον, ένέπρησε δέ καί 
τάς στοάς τάς περί τό τέμενος», δέν αφήνει καμίαν αμφιβολίαν ότι καλά 
έγνώριζεν ό,τι έλεγε.
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Μετά την σαφή λοιπόν ταύτην δήλωσιν τοΰ Πολυβίου δεν είχα πλέον 
να αμφιβάλλω ποΰ και μόνον είχα νά στρέψω την προσοχήν διά νά εΰρω, 
άνασκάπτων τά καλλιεργούμενα σήμερον εδάφη τής πόλεως, τά ίχνη οπωσδή
ποτε τοΰ παλαιού ίεροΰ τοΰ Διός ή ούτινοσδήποτε άλλου αρχαίου μνημείου 
τής πόλεως, εξ δσων μνημονεύει ρητώς ό Πολύβιος, ή άλλων άγνωστων έκ 
τών ύπαρχουσών πηγών τής ιστορίας τής μακεδονικής άρχαιότητος. Διότι 
όσονδήποτε καί αν ταϋτα υπό τών βαρβάρων κατεστράφησαν ή υπό τοΰ 
χρόνου άνήκεστον ύπέστησαν φθοράν, δμως τά ίχνη των εντελώς ποτέ δεν 
θά έξηφανίσθησαν. Μυρία παραδείγματα εξ ελληνικών τόπων μάς διδά- 
σκουσι τοΰτο. Ή τύχη δέ τοΰ όμοιοπαθοΰς προς τό Δϊον Θέρμου, ή οποία 
διόλου δεν έφάνη φθονερή ως προς τήν μέχρις ημών διάσωσιν λειψάνων 
τινών τουλάχιστον τής παλαιάς του λαμπρότητος, έθέρμανε πάντοτε τήν ελπίδα 
μου δτι και τό Δΐον θά εφύλαξε κάποια υπόλοιπα εκ τών ιδικών του θησαυ
ρών. Πόσον δέ σπουδαιότερον, καί άσυγκρίτως μάλιστα ίσως σπουδαιότερον 
Θά ήτο τό κέρδος έκ τών ενδεχομένων ευρημάτων τοΰ Δίου, αν ταΰτα ήθελε 
τύχη νά είναι διαφωτιστικά σημείων τινών τής άρχαιοτέρας Μακεδονικής 
ιστορίας, δέν χρήζει έξηγήσεως. Ένεπίγραφά τινα βάθρα τών μαρτυρουμένων 
ανδριάντων τών πρώτων βασιλέων τής Μακεδονίας καί μία έστω επιγραφή 
διαφωτίζουσα τό πρόβλημα τής αρχαίας Μακεδονικής διαλέκτου, έ'καστος 
εννοεί ποιου ανυπολογίστου κέρδους θά ήσαν καί εκείνα καί αύτη μάλιστα 
ή τελευταία διά τήν επιστήμην.

*

Επειδή δέ μία αρκετή έκτασις τής πόλεως δέν είναι πιθανόν δτι περιεϊχέτι 
άλλο πλήν κατοικιών διά τόν μικρόν πληθυσμόν της, άπέβλεψα κατά πρώτον 
λόγον εις τάς θέσεις δπου προ πάντων ήλπιζα δτι άφεύκτως έπρεπε νά κρύ- 
πτωνται επισημότερα αρχαία κτίσματα. Καί τοιαύτας θέσεις παρετήρησα εις 
έξέχοντάς τινας δχθους (δχτους ονομάζουν αυτούς καί οί χωρικοί μας) επί τοΰ 
όμαλοΰ εδάφους, οί όποιοι άλλως καί παρουσίαζαν μέγα πλήθος λίθων οικο
δομών, πολύ ασβεστοκονίαμα έξ αυτών διάχυτον, ογκώδεις τινάς λαξευτούς λί
θους καί ιδιαιτέρως άπειρον πλήθος τεμαχίων πλίνθων οπτών. Οΰτω τά πάντα 
έδήλουν δτι έπρόκειτο περί λειψάνων ρωμαϊκών κτισμάτων καί δή ασφαλώς 
εσχάτων ρωμαϊκών χρόνων. .Τά γράμματα τών επί πλίνθων έκτύπων λέξεων 
ΔΙΟΥ μετά τινων ιχνών ενίοτε καί δευτέρας λέξεως, επί ολίγων δέ καί ό 
τύπος μικρού χριστιανικοΰ σταυροΰ μετά τήν λέξιν «Δίου», καθίστων βεβαίαν 
τήν εποχήν τών τοιούτων στρωμάτων, τά όποια ένιαχοΰ ενταύθα ανυψώ
νονται έως πέντε μέτρα υπέρ τό σημερινόν χαμηλότερον έδαφος τών πέριξ 
καλλιεργουμένων αγρών. Ή εργασία αύτη υπήρξε πολύ δύσκολος καί δαπα
νηρά, διότι ανάγκη ήτο νά έξορύσσωνται καί μεταφέρωνται πέραν τών προς 
σκαφήν ώρισμένων θέσεων καί τών σιτοφόρων αγρών τής ποτέ οικουμένης
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πόλεως σωροί μεγάλοι οικοδομικών λίθων, πλήν τοΰ άφθονωτάτου ύλικοΰ 
τών θραυσμάτων κεράμων και πλίνθων ή ογκωδών ήδη γωνιαίων λίθων. 
Οι δχθοι δεν έκαλλιεργήθησαν προφανώς ποτέ οΰτε ήτο δυνατόν νά καλλιερ
γηθούν. Άλλ’ έκαλύπτοντο δλοι από δένδρα άγρια πυκνά και από πυκνό
τερους θάμνους.

Ύπό τό τόσον υψηλόν στρώμα τών ρωμαϊκών κα'ι παλαιοχριστιανικών 
λειψάνων ήδυνάμην νά ελπίσω οτι θά μοΰ άπεκαλυπτετο και τό ελληνικόν 
στρώμα, ελληνιστικών φυσικά χρόνων εν αρχή και έπειτα αρχαιότερων 
ελληνικών. Άλλ’ δτε καί μέχρι τών πέντε μέτρων έφθασεν ή εργασία, 
παρέστη ή ανάγκη νά διακοπή αυτή κατά τό θέρος διά νά επαναλη- 
φθή μόνον περ'ι μεσοϋντα ’Οκτώβριον, ως ήλπιζα τότε. Ούτως έπρεπε νά 
κανονισθοΰν τά πράγματα, οριζόμενα και ύπό τών διατιθεμένων εκάστοτε 
πόρων κα'ι ύπό κλιματικών λόγων. Ό ελώδης πυρετός είναι μέγα τοΰ τόπου 
κακόν από τοΰ Αύγουστου και τοΰ ’Ιουλίου μέχρι τέλους τοΰ φθινοπώρου. 
Καθ’ δλον τον ’Ιούνιον ήδη κα'ι ’Ιούλιον παρεΐχον τακτικάς δόσεις κινίνης 
καθ’ ημέραν έκ τοΰ ταμείου τών άνασκαφών είς τούς έργάτας και εις τάς οικο
γένειας των προς άναστήλωσιν τής ύγείας των ή προς προφύλαξιν από τοΰ 
μιάσματος. Τό αύτό εννοείται έκαμνα κα'ι εγώ ό Ιδιος μετά τοΰ περί εμέ 
μικροΰ προσωπικοΰ. Διά τούς έργάτας, τούς πλείστους έρχομένους έκ μακρυ- 
νοτέρων χωρίων, δέν ύπάρχει κατοικία. Όλοι διανυκτερεύουν έν ύπαίθρφ. 
Αι κατοικίαι τών χωρικών τής Μαλαθριάς εινε καλύβαι ισόγειαι μέ πλε
κτούς κλάδους δένδρων έπιχρισμένους μέ πηλόν, δσαι δέν είναι δλως άχύριναι. 
'Όταν κτισθή μία μικρά αποθήκη κατάλληλος προς τοποθέτησιν καί φύλαξιν 
τών εύρημάτων τής άνασκαφής, λιθόκτιστος ή πλινθόκτιστος καί μέ ορο
φήν καί στέγην, τότε θά έχη κατοικίαν καί ό ενεργών τάς άνασκαφάς καί οι 
ξένοι έργάται.

*

Είς μόνας τάς θέσεις δμως τών λειψάνων ρωμαϊκών ή παλαιοχριστια
νικών στρωμάτων δέν άνεζήτησα τά μακεδονικά κτίσματα. Ευθύς έκ πρώτης 
στιγμής ώδηγήθην είς την έργασίαν καί έκ τών έξης παρατηρήσεων.

Είς δύο σημεία είκασα εισόδους είς τον περίβολον τοΰ Δίου μίαν είς 
τό νοτιοδυτικόν καί άλλην εις τό ΝΑ τείχος, αν καί ούδέ ίχνος πύλης διεσώθη 
εις αύτά. Ώρισμέναι οδοί έκ τών περιχώρων καί έκ τών άπωτέρω τόπων 
ωσαύτως, φέρουσι καί έφερον βεβαίως πάντοτε είς τάς εισόδους ταύτας. 
Άλλ’ είς τό βόρειον τείχος, προς τό όποιον μεγάλη οδός έφερεν έξάπαντος 
έπίσης, σώζεται κάλλιστα καί ή πύλη. 'Υπό τών χωρικών καί χαρακτηρίζεται 
αύτη μέ τό ό'νομα «Πόρτες»· ήτο δέ φαίνεται καί ή σπουδαιοτέρα πάντοτε. 
Τό άνοιγμα, τό ακριβές πλάτος καί αί έκ μεγαλολίθων ύψηλών παραστάδες 
αύτής, κατακείμεναι νυν έπί τοΰ έδάφους, είναι συμφανή πάντα. Έκεΐ καί τό

6
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έδαφος έσωθεν είναι στρωμένον μέ μεγάλας και παχείας πλάκας, έμφαινού- 
σας την εις τό εσωτερικόν τοΰ περιβόλου κατευθυνομένην έξωθεν σημαντικω- 
τέραν οδόν, πλάτους υπέρ τά τέσσαρα μέτρα και μέ περιθώριον εξ ορθοστατών 
μακρών όγκηρών λίθων, κροκκαλοπαγών. ’Ήρκεσε ολίγη παρακολοΰθησις 
αυτής διά μέσου υψηλών πυκνών θάμνων, έπειτα δέ βαθμηδόν διά τών 
σιτοφόρων αγρών, διά νά πιστοποιήσω, κατ’ ευθείαν από τής πύλης γραμ
μήν πάντοτε, τήν οδόν ταύτην καλώς σωζομένην εις μικρόν βάθος υπό τό 
άροτριώμενον έδαφος καθ’ δλην της τήν έκτασιν μέχρι διακοσίων μέτρων. 
Διό και δέν αμφέβαλλα πλέον δτι αυτή ήτο ή κεντρική προς τό τέμενος κα'ι τον 
ναόν ή τον βωμόν φέρουσα έκ τής Μακεδονίας ’τοΰ κέντρου καί τοΰ βορρά 
οδός καί νά ονομάσω μάλιστα αυτήν, καθόσον παρετείνετο εντός αυτού τοΰ 
Δίου, Ίεράν οδόν.

Συγχρόνως παρά τον μνημονευθέντα δχθον, πλησιέστερον κάπως προς τό 
ΝΑ τείχος, άπεκάλυπτα ά'λλην μίαν οδόν όμοίαν εντελώς προς τήν ανωτέρω, 
αρκετά μόνον στενωτέραν, πλάτους μέτρων 3,30, καί ταύτην πάλιν στρεφο- 
μένην κατ’ ευθείαν γωνίαν εγγύς ά'λλου μικρού δχθου, ήτοι σωρού ερειπίων 
παλαιού κτίσματος, προς τήν ως είπα κεντρικήν ή ίεράν οδόν. Πλάτος αύτη 
έχει μ. 3,78, κατά δέ τάλλα είναι ομοίως άμφότεραι προς τήν ίεράν οδόν 
κατεσκευασμέναι. Ή τού μικροτέρου πλάτους μέτρων 3,30 κατευθύνετο προ
φανώς προς τήν είσοδον τήν από νοτιονατολών. ’Ολίγον δμως πριν φθάση 
είς αυτήν, τήν εύρον κατεστραμμένην προ πολλού ως φαίνεται υπό τών 
ανέκαθεν καλλιεργούντων τούς αγρούς εκεί, διότι παλαιόθεν πρέπει νά είχε 
μείνη ένεκα τής χαμηλότητος τοΰ εδάφους άποκεκαλυμμένη πάντοτε. Είς τήν 
είσοδον εδώ τήν από ΝΑ τό τείχος εις τήν μόνην σωζομένην κατωτάτην 
στρώσίν του φαίνεται έχον πάχος μέτρων τριών. ’Αλλά τήν άκριβεστέραν 
έξέτασιν τού πράγματος άφήκα δι’ άλλην περίστασιν. Πάντως δμως είς τό 
σημεΐον τούτο δέν ήτο δυνατόν νά λείπη μία είσοδος καί πύλη επομένως· διότι 
καθ’ δλην τήν έκτασιν τής νοτιανατολικής πλευράς τού τείχους, διατρέχοντος 
πολύ υψηλόν δ'χθον ύπεράνω τής τάφρου, δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη άλλη 
θέσις προς είσοδον. Ή δέ βατή οδός ή από Καρίτσας καί τών περί αυτήν 
τόπων προς τήν Μαλαθριά φέρει καί σήμερον διά τής μεγάλης πύλης (Πόρτες) 
τού βορείου τείχους καί τής πόλεως Δίου (σήμερον λέγεται τούτο Κάστρο), 
προς ταύτην τήν ΝΑ είσοδον τού φρουρίου, εξ ής άρχιζέ ποτέ καί ή αρχαία 
πλακόστρωσις τής εσωτερικής οδού τού πλάτους τών μέτρων 3,30.

*
Άλλ’ εδώ πρέπει νά ύπομνήσω δσα παρεπάνω έλέχθησαν περί τής 

φροντίδος τού ’Αρχελάου προς κατασκευήν οδών «ευθειών» άνά πάσαν 
τήν χώραν.

Τον πέμπτον προ Χριστού αιώνα δτε ό Τππόδαμος ερρυμοτόμει τον
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Πειραιά, είσήγετο βεβαίως ένας σπουδαίος νεωτερισμός, προκειμένου περί 
οδοποιίας, είς δλην την Ελλάδα.

Ό ’Αρχέλαος έμιμεΐτο το παράδειγμα των ενδόξων ’Αθηνών καί άλλων 
ίσως ελληνικών πόλεων καί έκαμνε τό αυτό εις τήν Μακεδονίαν έν γένει διά 
τάς μεγάλας συγκοινωνίας τοΰ κράτους του, τό όποιον ήτο μία μεγαλογρα- 
ψία τών ελληνικών πολιτειών, δυνάμενον νά περιλάβη έν έαυτφ πλειστάκις τήν

Μέτωπον τοΰ αρχαίου τείχους έπισκευασθέν διά λίθων ρωμαϊκού μνημείου.

’Αττικήν τών ’Αθηναίων καί τήν Λακωνικήν τών Σπαρτιατών καί λαόν είχεν 
ομογενή, δυνατόν καί πλούσιον, άσυγκρίτως πολλαπλάσιον. Δεν είναι άραπαρά
δοξον ότι ή οδοποιία είς τήν ύπαιθρον χώραν δεν έσταματοϋσεν εμπρός είς 
τάς πΰλας τών πόλεων, άλλ’ έξετείνετο καί εντός αυτών. Τό Δϊον ήτο προφα
νώς δημιούργημα κυρίως τοΰ ’Αρχελάου, πάντως κατά ένα γενικώτερον σχέ- 
διον περί τής άναδείξεως αυτοί ως σπουδαίου κέντρου τής χώρας του, τό 
όποιον έπρεπε νά λάμψη καί εις τά δ'μματα τών ξένων. Δυνάμεθα ουτω ασφα
λώς νά δεχθώμεν, ότι ή μεγάλη οδός από τής κεντρικής καί άνω Μακεδονίας,
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ήτις έφερεν εξάπαντος προς την Πιερίαν και την Θεσσαλίαν, διερχομένη διά 
τοΰ Δίου, ήγγιζε τάς πύλας του. Τί ά'λλο λοιπόν ώραιότερον ειχεν ό ’Αρχέ
λαος τότε να πράξη εις τό άνακαινιζόμενον καί πολλαχώς εξωραϊζόμενου Δϊον, 
παρά έφαρμόζων τό σύστημα τής οδοποιίας είς την άντιπαρερχομένην ή 
μάλλον αυτό τοΰτο διερχομένην τό Δϊον, την πόλιν τής εκλογής του, μεγάλην 
τής χώρας λεωφόρον, να έφαρμόση αυτό ομοίως και είς τήν εϊσερχομένην 
καί διασχίζουσαν τό Δϊον πομπικήνόδόν και ουχ ήσσον είς τάς λοιπάς 
παρ’ αυτήν, μικροτέρας ρύμας καί οδούς τής πόλεως.

Τό σύστημα δε τοΰτο δεν ήδΰνατο να είναι άπλοΰν καί πρόσκαιρον. 
Δύσκολα θά είχε καταδεχθή ό βαρύς Θουκυδίδης να κάμη λόγον περί αύτοϋ, 
αν ήτο τοιοϋτο, καί αν επομένως δεν ήτο διά λόγους εξαιρετικούς άξιον τής 
προσοχής του. Οί Ιξαιρετικοί δέ λόγοι ήσαν δτι ήτο κάτι τι σπουδαΐον, 0? 
"Ελληνες είχον βέβαια καί οδούς τινας μεγάλης συγκοινωνίας, διά τών οποίων 
καί είς τούς Δελφούς καί εις τήν ’Ολυμπίαν μετέβαιναν, άφοΰ έδέχθησαν καί 
δμοιον πλάτος τών επ’ αυτών τροχιών τών αμαξών των. Άλλ’ έχομεν πλεΐστα 
μαρτύρια περί τής ποιότητος τοΰ συστήματος τής δδοποιίας των είς τάς πολλα- 
χοΰ άποκαλυφθείσας φυσικάς τροχιάς επί τών ορεινών οδών τής χώρας. Έγώ 
παρέσχον τοιαΰτα παραδείγματα καί εκ τής Λακωνικής άλλοτε καί τελευταίως 
εκ τοΰ Μαραθώνος. Ούτε ευθεΐαι δμως ήσαν αί οδοί αύται ούτε πλακό
στρωτοι. Τοιοΰτον άρα σύστημα ευθείας χαράξεως καί πλακοστρώσεως πρέπει 
νά είχεν άποδεχθή καί εΐσαγάγη είς τήν χώραν του μόνον ό ’Αρχέλαος, δπως 
δηλαδή καί βλέπομεν αυτό εντός τοΰ Δίου. ’Αλλά καί αί τής υπαίθρου διά- 
βροχοι καί φοβερά πηλώδεις λεωφόροι τής Μακεδονίας δεν ήτο δυνατόν νά 
είναι ή κάτι τι δμοιον ή καί τό αυτό ίσως πολλαχοΰ, δπερ μάς άπεκαλύφθη 
είς τό Δϊον είς τρεις οδούς τής μικράς πόλεως, αί όποΐαι δεν θά άπήτουν καν 
τόσην πρόνοιαν, έκ μέρους τών κατασκευαστών, αν δεν ύπηγόρευεν αύτάς 
κάποιο γενικώτερον καί μεγαλοπραγμονέστερον κρατικόν σχέδιον, είς μεγάλην 
κλίμακα εφαρμοσθέν.

*

Ή Ιερά οδός (ας ονομάσω ούτως αυτήν προς διάκρισιν από τών άλλων) 
δεν τελευτά εις τό σημεΐον, μέχρι τοΰ οποίου τήν άπεκάλυψα. "Οταν επανα- 
ληφθη προσεχώς ή άνασκαφή, θά φανή ποΰ κατευθύνετο περαιτέρω. Φαντά
ζομαι καί ελπίζω πρός τι σημαντικόν κτίσμα, αγοράν ή πλατείαν, ή ’ίσως καί 
προς αυτό τό τέμενος, τό ποθεινότατον σημεΐον τής συμπάσης ζητήσεώς μου.

Άλλ’είς τό σημεΐον δπου εφθασα, διάβροχον εντελώς καί πηλώδες, διότι 
παράκειται εις τό εντός τοΰ Δίου από αιώνων βεβαίως εκταθέν έλος, άφοΰ 
τά ύδατα τοΰ έξωθεν παραρρέοντος Βαφύρα είσήλθον εντός τοΰ βορειοανα- 
τολικοΰ τείχους, είς τό σημεΐον λέγω, μέχρι τοΰ οποίου έφθασεν ή άποκά- 
λυψις τής Φεράς όδοΰ, εύρήκα μόνον λείψανα τοίχων καί ερειπίων ρωμαϊκών·
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Μεταξύ τών σωρών τούτων λίθων και πλίνθων έξη λ θ εν είς φώς μία μαρ
μάρινη, πολύ καλά διατηρημένη κεφαλή αγάλματος νεανίου καί πούς μαρ
μάρινης τραπέζης μετ’ άγαλματίου προσφυομένου εις το αυτό μάρμαρον 
τού ποδός. Τούτο είναι έ'ρ- 
γον εντελώς δμοιον προς 
δσα εκ ρωμαϊκών καί ελ
ληνιστικών χρόνων είναι 
γνωστά. ’Αρκετά τοιαύτα 
έχει καί τό εν Άθήναις 
εθνικόν μουσεΐον εκ δια
φόρων τόπων άποκείμενα 
εις τάς άποθήκας. Καί ή 
κεφαλή τού αγάλματος τού 
νεανίου πρέπει νά είναι 
υστέρων ελληνιστικών ή 
καλών ρωμαϊκών χρόνων, 
διά τής επί τού τραχήλου 
καί τού λαιμού κατερχο- 
μένης πλούσιας κόμης κα
λού σα κάπως είς παρα
βολήν προς τον τύπον 
Εύβουλέωςή καί ’Αλεξάν
δρου, καί ίσως μάλλον 
είναι ήγεμονίδου τίνοςΜα- 
κεδόνος. Ό αγρός δμως, 
είς τον όποιον έφθασα 
σκάπτων καί άποκαλύ- 
πτων τήν Τέραν οδόν, κεί
μενος επί ύψηλοτέρου κά
πως επιπέδου καί παρα
κείμενος είς δχθον πάλιν 
πλήρη ρωμαϊκών κεράμων 
καί πλίνθων·, πρέπει να Μαρμάρινη Κεφαλή άκερσικόμου νεανίου.

κρύπτη αρχαία κτίσματα.
Είς αυτόν εύρέθη άλλοτε κορμός ρωμαϊκού αγάλματος. Αυτός δε είναι δστις 
έκαλύφθη εν παλαιοΐς ήδη χρόνοις υπό στρώματος ίλύος ποταμού πάχους 
ενός σχεδόν μέτρου υπέρ τό ρωμαϊκόν έδαφος, εκ τών ύδάτων τών ξηροπο- 
τάμων, τά όποια πολλάκις εΐσήλθον ορμητικά εντός τού Δίου καί έτι καί 
σήμερον εισέρχονται είς αυτό. ’Ίσως εντεύθεν δεν θά άπέχη πλέον είμή
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ολίγα μέτρα τό τέμενος ή άλλο τι σπουδαϊον κτίσμα τής αρχαίας πόλεως.
Δεν είναι δέ πλέον μεγάλη (διακο- 
σίων περίπουμέτρων) καί ή άπό- 
στασις μέχρι τοΰ νοτιοανατολικού 
τείχους τοΰ περιβόλου, δπου τό έδα
φος, πλήρες κεράμων, είναι πολύ 
ΰψηλότερον, διότι εκεί πιθανώτατα 
κρύπτονται αρχαία κτίσματα. Καί 
έξωθεν τής γωνίας ταύτης, έξωθεν 
δηλονότι τοΰ τείχους, τό πρόχωμα 
αΰτοΰ ύψοΰται αρκετά υπέρ τό έδα
φος τοΰ μνημονευθέντος ρυακίου 
τοΰ 'Αγιάσματος τής 'Αγίας Παρα
σκευής. Πάμπολλοι είναι ένταΰθα 
οί λαξευτοί ογκόλιθοι, οΐτινες άνή- 
κον ίσως είς τό τείχος ή εϊς τινα 
πύργον ή καί κτίσμα τι άλλο μέγα 
ρωμαϊκόν μάΰλον. ’Αλλά καί εν- 
ταΰθα ή σκαπάνη μόνον δυνατοί 
να διαφώτιση καλλίτερα τα πράγ
ματα ΓΙρός τοΰτο δέ χρειάζεται 
ακόμη αρκετή υπομονή, κατά τό 
παρόν δέ δεν βλέπω ενώπιον μου 
εδώ, παρά μόνον κατώτερα ρω
μαϊκά λείψανα.

Είς τόν δ'χθον, περί τοΰ οποίου 
πρώτον ώμίλησα, ΰπεράνω τής ΰπ’ 
αυτόν φεροΰσης πλακοστρώτου όδοΰ 
τών μ. 3,30, άπεκαλύφθη μεταξύ 
τών λειψάνων προφανώς τής έσχα
της ρωμαϊκής εποχής τοίχος καλώς 
κτισμένος, στερεός, άνήκων είς πα
λαιοχριστιανικήν βασιλικήν. Αυτή 
άπεδείχθη έχουσα μήκος τεσσαρά-

„„ , , , κοντά περίπου μέτρων καί πλάτος
υφις ανερπων εις την οεξιαν πλαγιαν πλευ- , , „

ράν τοΰ ποδός τής τραπέζης. πε0\ m εικοσι· Σωζονταικίονες αρ
κετοί ολόκληροι ή τεθραυσμένοι, 

πλακίδια εκ τοΰ μαρμάρινου της δαπέδου, ψήφοι εύρέθησαν έκ ψηφιδωτών
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αυτής και τεμάχιον κονιάματος χρωματιστού έκ τοιχογραφιών ή διακοσμή- 
σεων. Παρά τον τοίχον δμως ευρέθη εν τεμάχιον δωρικού κιονόκρανου μέ 
επίχρισμα μαρμαροκονίας καλών ελληνικών χρόνων ή ελληνιστικών ίσως, 
εντειχισμένοι δέ παρατηρούνται κολοσσιαίοι λαξευτοί λίθοι, άνήκοντες προ
φανώς εις κτισμα ελληνικών ή ελληνιστικών χρόνων καταρρεΰσαν ή κρημ^Ί- 
σθέν, εξ ου παρελήφθησαν διά νά χρησιμοποιηθούν 
εις την χριστιανικήν εκκλησίαν.

’Αλλά το υποθετικόν κτίσμα τούτο δεν ήτο δυνα
τόν νά έ'κειτο εις ά'λλην θέσιν παρά εις τον αυτόν 
δχθον όπου εκτίσθη ή εκκλησία, διότι μακρόθεν πως 
δεν σύρονται τοιούτων διαστάσεων ογκόλιθοι εις 
μικρολίθους τοίχους. Καί οΰτω δυνάμεθα νά έλπί- 
σωμεν δτι εκεί ακριβώς θά κρΰπτωνται καί τά λοιπά 
αυτού λείψανα.

Ταύτα δμως τά λείψανα δεν ήτο δυνατόν νά 
ζητηθούν αμέσως τότε κατά την σκαφήν, ά'νευ βλά
βης τής εκκλησίας. Διά τούτο θά ζητηθούν μέ άβλαβή 
τρόπον καί διά την διατήρησιν τού χριστιανικού κτί- 
σματος, κατά την επανάληψιν τών άνασκαφών.

Άλλ’ ήδυνήθην νά διαπιστώσω τόσο μόνον, δτι 
ή εκκλησία δεν εκτίσθη επί τού φυσικού εδάφους 
άλλ’ επί έρειιιίων άλλου παλαιοτέρου οικοδομήματος.
Πάντως καί εδώ δ καιρός μόνον θά διδάξη περί 
τίνος πρόκειται.

Την εκκλησίαν ωνόμασα προσωρινώς παλαιο
χριστιανικήν, διότι εις τά καλύψαντα αυτήν χώματα 
καί μεταξύ τής άπειρίας θραυσμάτων ή ολοκλήρων 
πλίνθων, τινών μέ τό βιομηχανικόν σήμα ΔΙΟΥ καί 
παρακείμενον μικρόν σταυρόν, ευρέθη σαν καί ρω- Πούς τραπ£ζης μετά 
μαϊκά νομίσματα μέχρις Ούάλεντος μόνον, εκτός προσφυομένου εις αύ- 

ένός τού ’Αλεξάνδρου. ’Από^“™ς ή Δι°'
Αυτή δέ καθ’ έαυτήν ή εκκλησία δέν μοί φαί

νεται πάλιν άπαξ τότε κτισθεΐσα καί συγχρόνως περίπου καταστραφεΐσα, 
διά νά παραμείνη ώς ερείπιον μέχρις ημών.

Ό ίδών αυτήν κατά τήν άνασκαφήν βυζαντηνολόγος καθηγητής τού 
Άθήνησι Πανεπιστημίου κ. Γ. Σωτηρίου, κρίνων έκ τής μορφής τού Ιερού 
της (τού 'Αγίου Βήματος ώς άλλως λέγομεν), τής χαρακτηριζομένης ώς «σύν
θρονού» (πρβ. Α. Όρλάνδου περί παλαιοχριστιανικών ναών Λέσβου) έθεώ- 
ρησεν αυτήν ενιαϊον κτίσμα. Άλλ’ εγώ προχωρήσας κατόπιν περισσότερον
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εις βάθος, παρετήρησα orι πρέπει νά πρόκειται μάλλον περί δυο αλλε
παλλήλων. Διότι πρώτον άπήντησα εις τό βάθος τούτο άλλο δάπεδον 
αυτής εκ πλίνθων δχι επί τής πλατείας πλευράς των κατακεκλιμενών άλλ’ επί 
τής στενής ράχεως καί προς σχηματισμόν άμα, εν τφ μέσφ τού μεσαίου κλι
τούς, ενός μικρού κύκλου, εντός τού οποίου άκτινοειδώς είναι τοποθετη
μένα κοσμηματικώς τά εδώ πλινθία. Τό βάθος τούτο εύρίσκεται πέντε σχεδόν 
μέτρα υπό την άνωτάτην επιφάνειαν τού δ'χθου- ένψ τό ΰπ’ αυτήν είς ολίγον 
μόνον βάθος κείμενον άνώτερον δάπεδον σύγκειται ως είπα, εκ πλακιδίων 
μαρμάρινων, επί τούτου δέ τού δαπέδου κεΐνται οί λίθινοι μονοκόμματοι κίο-

ΜονόλιΟοι κίονες τής βασιλικής ύπό τάς παρακείμενος βάσεις τοΰ νοτίου κλιτούς.

νες μέ τάς παρακειμένας βάσεις των, εξ ών κατέπεσαν, συμφανεϊς καί καλώς 
διατηρουμένας, προς σχηματισμόν τών δύο εκατέρωθεν στενών κλιτών τής 
βασιλικής. Προς δέ τούτοις είς βάθος άνωθεν εκ τής επιφάνειας τού ό'χθου 
τριών μέτρων, παρετήρησα δύο καλώς σωζομένους τάφους. Οΰτοι αδύνατον 
είναι νά έσκάφησαν εκεί είς τοσούτον βάθος, αλλά μόνον όταν τό καλύψαν 
τήν παλαιοτέραν έρειπωθεΐσαν εκκλησίαν χώμα είχεν άνέλθη ήδη μέχρι δύο 
μέτρων. "Οτε δέ καί αύτη ή τότε επιφάνεια είχεν άνέλθη, ή επίτηδες είχεν 
άναβιβασθή προς ίσοπέδωσιν, είς νέον ύψος, μόνον τότε έκτίσθη ή βασι
λική μέ τό μαρμάρινον δάπεδον καί τούς κίονας τών κλιτών.

Δυστυχώς πάσαι αί παρατηρήσεις μου αύται περιωρίσθησαν κατ’ανάγκην
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εις όρυγμα βαθύ περιλαμβάνον μόνον to Ιερόν μέ τό «σύνθρονον» σχήμα 
του καί τό προ αυτού μέρος τής εκκλησίας· διότι πάσα περαιτέρω σκαφή θά 
ήτο δυνατόν νά γίνη μόνον μέ καταστροφήν δλης τής άνωτέρας βασιλικής 
μέ τούς κίονας καί τό μαρμάρινον δάπεδόν της καί πάντα τά επ’ αυτού. Διό 
άναζητών την περαιτέρω έ'κτασιν τής βασιλικής, παρηκολοΰθησα μόνον τον 
μνημονευθέντα εξωτερικόν βόρειον τοίχον τής εκκλησίας καί δτε έ'φθασα ε’ις 
τό δυτικώτατον αυτού άκρον (τό 'Ιερόν κεΐται εννοείται άνατολικώς), δηλαδή 
είκοσι μέτρα περαιτέρω προς δυσμάς, μόνον εκεί ύπερβάς τον τοίχον είσήλθα

Τό ιερόν τής βασιλικής.

πάλιν εις τό εσωτερικόν τής εκκλησίας καί άπεκάλυψα ούτω εδώ τήν συνέ
χειαν τού μνημονευθέντος μαρμάρινου δαπέδου τού ανατολικού ά'κρου τής 
εκκλησίας. Άλλ’ είς τό σημεϊον τούτο, δπου πρέπει νά ζητηθή καί ή εκ 
δυσμών κυρία αυτής είσοδος, έσταμάτησεν ή άνασκαφή διά νά εξακολούθηση 
προσεχώς, ό'χι μόνον είς τήν περιοχήν τής εκκλησίας αλλά καί περαιτέρω 
παρά τήν νοτίαν αυτής πλευράν επί τού μεγάλου παρακειμένου καλλιεργου- 
μένου αγρού, τού οποίου ή επιφάνεια είναι έξωγκωμένη ώς ράχη, διότι πιθα- 
νώτατα καί αυτή καλύπτει ερείπια κτισμάτων ή εξαρτημάτων τής εκκλησίας.

'Υπό τό κατώτερον, έκ πλινθίων δάπεδον προς τό μέρος τού 'Ιερού, καί 
υπό τον τοίχον αυτού διευθυνόμενον, παρετήρησα μικρόν δχετίσκον τετραγω
νικόν, διά τού οποίου δέν φαίνεται ακόμη πόθεν διωχετεύονιο νερά.
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Άλλα πάντα ταϋτα δεν εξηγούνται, παρά όταν δεχθώμεν δ'τι και ή πρώτη 
κάτωθεν εκκλησία με το εκ πλινθίων δάπεδον εκτίσθη επί ερειπίων κα'ι αυτή, 
ά'δηλον τίνων κτισμάτων. Εκεί δέ ακριβώς παρετηρήθη δτι το υποκείμενον 
στρώμα είναι δχι χώμα στερεόν, φυσικόν, άλλα χαλαρόν και ύπομέλαν ως 
πεπυρακτωμένον. Τούτο δμως περιορίζεται είς εν σημειον μόνον. Κατά δέ 
τά λοιπά ουδεμίαν άσφαλή έ'νδειξιν βλέπω προϋπάρξεως αρχικού ελληνικού 
στρώματος υπό την χριστιανικήν εκκλησίαν, αλλά μόνον το υποθέτω καί το 
θεωρώ πιθανόν, μέχρις ου βεβαιωθώ περί τού εναντίου.

ΜεγαλόλιΟοι έξ αρχαίου χτίσματος έντειχισμένοι είς τήν βασιλικήν.

Καί εις τον παρακείμενον, κεράμων καί πλίνθων θραύσματα πολλά 
παρουσιάζοντα αγρόν, εδοκίμασα είς μικρόν έν αύτώ ύψωμα νά εξετάσω είς 
ολίγον βάθος το χώμα, αλλά δεν εΰρον τίποτε ά'λλο πλήν θραυσμάτων κερά
μων καί πλίνθων ρωμαϊκών καί εδώ.

Τοιουτοτρόπως πανταχοΰ δύναμαι νά ειπω, δπου βαθύτερα ή έπιπολαίως 
έσκαψα, άνεγνώρισα μόνον ρωμαϊκά λείψανα, πλήν εννοείται τής παλαιοχρι
στιανικής εκκλησίας καί τών λαμπρών οδών τής πόλεως- έσχάτης μάλιστα επο
χής ρωμαϊκά, άλλ’ ούτε καί κτίσμα κυρίως ούδέν ρωμαϊκόν, αλλά μόνον υλικόν 
λίθων, πλίνθων καί ασβεστοκονιάματος ή τοίχους άσημάντους. Έν μόνον, 
εξάπαντος ρωμαϊκόν κτίσμα, εύρήκα είς ά'λλην θέσιν καί δχι είς τάς ανωτέρω, 
καλλιτέρας δέ εποχής, παρά εκείνην καθ’ ήν άνεγείρετο ή παλαιοχριστιανική 
εκκλησία, καθώς άπέδειξεν άποκαλυφθείσα μετά σκαφήν δλη του ή κατασκευή.
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*

Εις τοΰτο έπεσύρθη ή προσοχή μου εκ δυο μεγαλολίθων ορθών υψηλών 
τετραγωνικών άνυψουμένων ίκανώς υπέρ τό έδαφος καί, ως έδυνάμην να 
εικάσω, κατά χώραν ίσταμένων. Επειδή έφαίνοντο έγγίζοντες σχεδόν τό νοτιο
δυτικόν, τό προς τον "Ολυμπον τείχος τοΰ περιβόλου, και ειχον δμοιότητα 
προς ύψηλάς παραστάδας, αν και δγκωδεστέρας των παραστάδων τής μνημο- 
νευθείσης μεγάλης πύλης τοΰ βορείου τείχους, υπέθεσα καί εδώ κρυπτομένην 
δμοίαν πύλην. Τό παν δμως ήτο εδώ σκεπασμένον υπό ύψηλοϋ σωροΰ χωμά
των καί πλήθους πετρών, τό τείχος δέ άπεκάλυψα κατόπιν εγγύτατα προς τάς

Παρασιάδες καί άλλοι λίθοι έκ ρωμαϊκού κχίσματος.

ύποθετικάς παραστάδας, προφανώς επιδιορθωθέν είς κακούς χρόνους, ως 
άποδεικνύεται καί έκ τοΰ ύλικοΰ τών λίθων, δλως διαφορετικοΰ τοΰ ύλικοΰ 
τών μεγάλων λαξευτών λίθων τοΰ αρχαίου τείχους, αλλά καί έκ τής κατα
σκευής του. Διά τοΰτο υπέθεσα κατ’ άρχάς δτι πύλη τις έκεΐ ίσως ύπήρχεν, 
δταν δμως τό άρχαΐον τείχος ακόμη ήτο άλώβητον, καθόσον μάλιστα καί αί 
παραστάδες, μετά τών βάσεων των άποκαλυφθείσαι κατόπιν, άπεδείχθησαν δτι 
δεν κεΐνται είς την γραμμήν τοΰ έξ έπιδιορθώσεως μεταγενεστέρας προελθόντος 
τείχους. Άλλ’ δτε άπεμακρύνθησαν κατόπιν τά χώματα, άπεκαλύφθη ύπ’ αυτά 
έ'να τετράγωνον πέντε περίπου μέτρων, είς τό όποιον ασφαλώς άνήκον καί 
οί δύο όρθοί μεγαλόλιθοι, ίσως ως παραστάδες είς ίδικήν του είσοδον.
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"Αλλως to τετράγωνον παρουσιάσθη ως δωμάτων μέ ίσχυροτάτους τοίχους 
κτισμένους διά λαξευτών μεγαλολίθων και μέ καμάραν ως σκεπήν ποτέ, τής 
όποιας μεγάλα τμήματα εκ πλίνθων εκτάκτου μεγέθους καί πάχους δι’ άμμο
κονίας παχυτάτης στερεώτατα συγκολλημένων, διεσώθησαν, κατακείμενα εις 
τό δωμάτων δπως κατέπεσαν εις τινα παλαιάν εποχήν επί τοΰ δαπέδου του. 
Περί τοΰ προορισμού δμως τοΰ δωματίου τοΰτου, κα'ι άφοϋ έκαθάρισα τό 
δάπεδον, τίποτε δεν ήδυνήθην πιθανώτερον να ε’ικάσω παρά δτι ήτο ίσως 
δεξαμενή ΰδατος, αν καί ό ίδιος πάλιν ευρίσκω δτι τοϋτο δι’ ά'λλους λόγους 
δεν φαίνεται ορθόν. Είναι περίεργον δμως δτι οί τοίχοι έχουν καί αντιστη
ρίγματα ισχυρά, ωσάν νά ΰπεβάσταζον μέγα βάρος έσωθεν προς τά έξω 
ώθοΰν τούς πολύ ισχυρούς ήδη τοίχους, υπέθεσα διά τοϋτο δτι ίσως τό μικρόν 
κτίσμα είχεν άρχικώς μόνον τοωϋτον προορισμόν, νά είναι δηλονότι δεξαμενή 
κρήνης, διότι έμπροσθεν αύτοΰ φαίνεται ακόμη δτι έξετείνετο χώρος τις 
ως μικρά πλατεία τρόπον τινά. Άκριβέστερόν τι δμως άλλο δεν έχω νά 
είπώ. Πάντως είνε ρωμαϊκών χρόνων, αν καί καλής εποχής. Τά τοΰ τείχους 
δέ τής πόλεως χρήζουσιν εδώ καλλιτέρας έξετάσεως, διότι καί ολίγον παρέκει 
φαίνεται πώς τοϋτο έπιδιωρθώθη έν τινι καιρφ ανάγκης, άφαιρεθέντων 
λίθων έκ τίνος ρωμαϊκού μνημείου διά νά χρησιμοποιηθώσι προς τήν στιγ- 
μιαίαν χρείαν τής άποκαταστάσεως τοΰ περιβόλου.

Τόσα καί τοιαΰτα είναι δσα έπετεύχθησαν κατά τήν πρώτην τό παρελ
θόν θέρος συντελεσθεΐσαν άνασκαφήν, περιμένοντα συμπλήρωσιν πρώτον 
τής περί αυτά έρεΰνης, καί τής ζητήσεως κατόπιν επέκτασιν, μέ πλείονας δια
σαφήσεις σκοτεινών σημείων καί εις αυτήν καί είς άλλας θέσεις τής πόλεως.

Παρατηρήσεις τινάς καί πρόχειρον δλως διόλου έρευναν έκαμα καί 
έξω τοΰ περιβόλου. Μικρόν τι π. χ. ήσχολήθην εις μεγάλην πάλιν εκκλησίαν, 
παλαιοχριστιανικήν καί αυτήν, καθώς φαίνεται, αμέσως παρά τήν τάφρον 
τοΰ ΝΑ τείχους, καί ευρήκα μεγάλην κρύπτην μέ αρκετούς ολοκλήρους σκε
λετούς, ίσως καί μαρτύρων τοΰ χριστιανισμού. Ανέβαλα δμως τά τοιαΰτα 
δι’άλλην έρευναν.

Καί ολίγον μακρύτερα από τό θέατρον έξήτασα μίαν στιγμήν έ'να 
ευμεγέθη τύμβον καί ευρήκα, έκ μικρών τεμαχίων πήλινων αγγείων κρίνων 
δτι ίσως μάλλον είναι ελληνικών χρόνων. Μήπως τάχα οΰτος ήτο τάφος βασι- 
λέως καί δή τοΰ κτίστου τοΰ θεάτρου ’Αρχελάου; ’Ομολογώ δμως δτι δέν 
αποκλείεται νά είναι ό τύμβος καί ρωμαϊκών χρόνων. Τό ύψος του είναι 
περί τά επτά έως οκτώ μέτρα.

Περισσότερον έπρόσεξα είς τό ύπεράνω τής βαθείας κοίτης τοΰ Ούρ- 
λιά-Έλικώνος καί τοΰ ξηροποτάμου τοΰ προς τήν Καρίτσαν κατερχομένου
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υψηλόν πετρώδες μέγα επίπεδον παρά την ρίζαν τοΰ Όλυμπου, δπου άρκεται 
δεκάδες στρογγυλών πολύ μεγάλων καί μικρών σωρών λίθων, άποτελοΰντων 
τρόπον τινά λείψανα αρχαίων πάντως καλυβών, μέχρις ύψους τίνος τουλάχι
στον λίθινων, αντί τών δλως διόλου άχυρίνων καί πενιχροτάτων τών σημε
ρινών ποιμένων. Άλλ’ ούτε καιρόν ούτε καί μέσα είχα προς τοιαύτας ζητή
σεις. Έπί ενός μικροτάτου φαίνεται παλαιός τάφος κενός. Άλλα ποιων 
ανθρώπων τάφοι πρέπει νά ήσαν τά λίθινα ταΰτα επιβλητικά έργα τών 
χειρών αυτών, αν δλως ήσαν τάφοι;

Τουναντίον ακριβώς ύπεράνω τοΰ χείλους τής χαράδρας, την οποίαν 
διέρχεται παρά την ρίζαν τοΰ ’Ολυμπου τοΰ αύτοΰ ποταμοΰ τό ρεΰμα, παρε-

Γλυπτόν παλαιοχριστιανικής εκκλησίας.

τήρησα κρυπτόμενου υπό πυκνών δένδρων καί θάμνων κυκλικόν τείχος διαμέ
τρου τεσαράκοντα περίπου μέτρων ως περίβολον μικροΰ ναοΰ. Έπί τοΰ ναοΰ 
καί παρ’αυτόν έκτίσθη ποτέ παρεκκλήσιον, τοΰ Αγίου Αθανασίου ερείπιου 
σήμερον. Ό αρχαίος ναΐσκος έχει πλάτος πέντε περίπου μέτρων καί μήκος 
μεγαλείτερον ίσως, διότι 6 τοίχος τής εισόδου τοΰ ναΐσκου συγχέεται προς 
την τοΰ παρεκκλησίου. Οί λίθοι δεικνύουν εργασίαν καθαρώς ελληνικήν, 
ό δέ περίβολος, πάχους δύο μέτρων, τοΰ οποίου οί λίθοι μετετοπίσθησαν κατά 
μέγα μέρος υπό τών ριζών τών δένδρων, είναι χαρακτηριστικόν κατασκεύα
σμα παλαιοτέρων καλών Μακεδονικών χρόνων, πολυγωνικόν, καί ωραΐον 
μάλιστα πολυγωνικόν. Καλώς διατηρείται ή είσοδός του, παρά τό χείλος 
σήμερον τής χαράδρας, κατά την αρχαιότητα ίσως εγγύς αυτής μόνον. Δύο 
εύμεγέθεις βράχοι κυλισθέντες εκεί τεχνητώς εσχημάτισαν τά τοιχώματα εκα·
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τέρωθεν τής μικράς εισόδου. Ή εργασία τινών λαξευτών λίθων τοϋ μετώ
που τοΰ αρχαίου ναϊδίου καί ενός παρ’ αυτό, είναι πολύ επιμελής.

Δυο περίπου χιλιόμετρα άπωτέρω παρά την ρίζαν επίσης τοϋ όρους 
καί παρά την άριστεράν όχθην ενός ξηροποτάμου Γαυρόλακκα λεγομένου, 
εύρίσκεται ά'λλο αρχαίου ναΐσκου καί χριστιανικού άμα παρεκκλησίου έρείπιον. 
Παλιοκκλήσι σήμερον λέγεται. Ικανοί λίαν ογκώδεις λαξευτοί αρχαίοι λίθοι 
παράκεινται. Καί τοϋτο ώς φαίνεται είναι παλαιοτέρων ελληνικών χρόνων ιερόν.

Παρά τον πρώτον ναΐσκον, είς τό όρος ήδη καί επί ύψηλοϋ πυκνοδέν-

Γλυπτόν παλαιοχριστιανικής εκκλησίας.

δρου λόφου, Καστράκι λεγομένου, σώζονται ερείπια χριστιανικής μονής, όπου 
άρχαΐόν τι λείψανον δεν παρετήρησα.

Ό,τι εντός τοΰ περιβόλου τής πόλεως Δίου ένόμισα ότι ταχύτερα θά 
εΰρισκα, τό άρχαΐον ελληνικόν στρώμα, τοϋτο δεν άνεΰρον. Καί τό τέμενος 
ακόμη τοΰ Διός δεν γνωρίζω είς ποιον σημεϊον πρέπει νά ζητηθή. ’Αλλά 
κρίνων εκ τής διευθύνσεως τής από τής βόρειας πύλης έρχομένης κεντρικωτέ- 
ρας βέβαια όδοΰ, πρέπει νά υποθέσω οτι τό τέμενος εκειτο περί την νοτιανα- 
τολικήν μάλλον πλευράν τοϋ περιβόλου ή εγγύς αύτοϋ. Προς τοϋτο τό σημεϊον 
κατευθύνεται ή μεγάλη οδός, εδώ δε υψώνεται καί τό έδαφος αρκετά ώς 
πλατεία ράχη. Πάντως δεν μοι φαίνεται διόλου ενδεχόμενον νά έχουν τόσον 
έκλειψη τά ίχνη τών παλαιών Μακεδονικών κτισμάτων, ώστε νά έγιναν 
ταϋτα εντελώς άφαντα. Καί συληθέντα τά ιερά δεν άπεγυμνώθησαν τών
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λίθων των. Καί άρπαγέντα ή συντριβέντα τά αγάλματα τών θεών καί οί 
ανδριάντες βασιλέων καί άλλων άνδρών,θά άφήκαν δμως εκεί τάς βάσεις των. 
At πυρποληθεΐσαι στοαί καί τό γυμνάσιου πρέπει ούτως ή ά'λλως να παρέ- 
μειναν ευδιάκριτοι, πάντως οί δημόσιοι ακριβώς χώροι είναι αδύνατον να μή 
παρέμειναν διά τινων σημείων ευδηλοι μεθ’ οίανδήποτε καταστροφήν, ήτις 
κατέστησε την μικράν πόλιν άκατοίκητον τόπον. Κάποιο λείψανου επιγρα
φής έτάφη κάπου υπό τό χώμα. Πρός τινα ασφαλή επιτυχίαν, προς μίαν 
ίσως ευχάριστου έ'κπληξιν επιτρέπεται διά τοϋτο ν’άτενίσωμεν εν τώ μέλλοντι, 
αν καί ως προβλέπω, αρκετός καιρός ακόμη δυναται νά παρέλθη εως δτου 
άποκαλυφθή τελείως εις τά σημεία δπου ήρχισεν ή σκάφη τό ρωμαϊκόν πρώ
τον στρώμα. Τό Δΐον, άφοϋ πρός τιμήν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος έδέχθη εις 
τους κόλπους του καί μίαν ρωμαϊκήν αποικίαν, έζησεν επί τών αυτοκρατόρων 
τεσσάρων αιώνων τουλάχιστον βίον άκμαΐον. ’Αλλά καί ή ρωμαϊκή αυτή 
πόλις, ύποστάσα κάποτε μεγάλην φθοράν, ως έκ σημείων τινών δυναταί τις 
νά είκάση, άνέζησε τό δεύτερον πενιχροτέρα βεβαίως, διά νά έκλειψη βρα
δύτερου εντελώς. Μεταξύ τοιουτων ερειπίων γίνεται σήμερον ή εργασία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΝΙΚΟΤΤΟΛΕΩΣ.

Συμφώνως πρός τήν σχετικήν άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου μετέβην περί 
τάς άρχάς ’Οκτωβρίου 1928 εις Νικόπολιν καί εμερίμνησα περί τής αλλαγής 
τής στέγης τοΰ πρός βορραν τής άψΐδος διαμερίσματος τής βασιλικής Δομε- 
τίου. Επειδή δε τά έξ απλής ξηρολιθιάς άνεγερθέντα προ ετών κατακόρυφα 
τοιχώματα ήσαν χονδρά καί ακαλαίσθητα καιηδάφισα αυτά καί τά αντι
κατέστησα δι’ ελαφρών έξ οπτόπλινθων μετά ορθογωνίων πλαγιαστούν φωτα
γωγών τοποθετηθέντων ευθύς υπό τήν υδρορροήν τής έκ φύλλων ψευδαρ
γύρου τετράκλινους στέγης, ταύτης δέ πάλιν τον σκελετόν, άπαρτιζόμενον έξ 
έλαφρών δοκαρίων αντικατέστησα διά νέου έκ χονδροτέρων καί πυκνότερου 
τοποθετημένων ξύλων, άτινα διά σιδηρών αγκαλών συνέδεσα πρός τον πυρήνα 
τοΰ τοίχου.

Ή έντολή τοΰ Συμβουλίου άφεώρα κοί αυτών τών μωσαϊκών τήν στε- 
ρέωσιν, ήτις δμως κατέστη δυστυχώς αδύνατος, λόγω άπασχολήσεως τοΰ 
κ. Ξενοπούλου εις άλλην έργασίαν.

Κατά τον χρόνον τών έργασιών συνεπλήρωσα καί τήν περί τών τειχών 
τής παλαιοχριστιανικής Νικοπόλεως μελέτην μου, ήτις θέλει δημοσιευθή 
προσεχώς έν τή Άρχ. Έφημερίδι.

Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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