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Είκ. 1. «Πόρτες»· ή βορεία Πύλη τού Δίου. Παραστάδες καταπεσοΰσαι
καί άρχή τής πλακόστρωτου Κεντρικής όδοΰ (εκ ΒΔ προς ΝΑ).

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ή κατά το έτος 1928 έπιχειρηθεΐσα to πρώτον άνασκαφή εις τό Δίον
τής Μακεδονίας, δαπάνη κοινή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τοΰ συνεισενεγκόντος καί φέτος ως πέρυσι τό πλεϊστον αυτής Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης και τοΰ Υπουργείου Παιδείας, έξηκολοΰθησε κατά τό λήξαν έτος από
τών μέσων Μαρτίου μέχρι τέλους ’Ιουλίου. Ευθύς δ’ εν άρχή έξεπονήθη ύπό
τοΰ Ταγματάρχου τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας τοΰ Στρατού κ. Στέλιου Γιαννακοποΰλου τό άπαραίτητον διά την εργασίαν χωρομετρικόν σχεδιογράφημα
τής ύπό τών άρχαίων τειχών της—ταϋτα καθ’δλην των σχεδόν την γραμ
μήν καλώς διακρίνονται — περικλειομένης πόλεως. Διά τούτο και ή θέσις
αυτής σήμερον καλείται ύπό τών εγχωρίων «τό Κάστρο». Κατά δέ τά τέλη
τής άνασκαφής ελήφθησαν άρκεταί φωτογραφίαι τών έρευνηθεισών θέσεων
καί τών έξ αυτών εύρημάτων ύπό τών φωτογράφων Θεσσαλονίκης κ. κ.
Λιόντα - Μαυρίδου.
Ή εργασία ήκολοΰθησε φέτος τά ίχνη τών πέρυσιν εντός τοΰ περιβό
λου άνακαλυφθεισών οδών, πασών εύθυγράμμων, στρωμένων με πλάκας
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μεγάλας παχείας και τεμνομένων κατ’ ορθήν γωνίαν πλάτους τής μιας μέν,
ήτις και καθ’ ολον τό μήκος την μικράν πόλιν διασχίζει, μέτρων τεσσά
ρων και τεσσαράκοντα εκατοστών μέχρι πέντε και εξήκοντα εν τέλει, τής
δευτέρας δε (τής προς ταυτην καθέτου) μέτρων τριών και έβδομήκοντα πέντε
εκατοστών, δυο δε άλλων καθέτων πάλιν προς ταυτην την δευτέραν, μέτρων
τριών καί τριάκοντα εκατοστών τής μιας, δυο τής άλλης. Ένετοπίσθη δμως
ή σκάφη εις ευρΰτερον χώρον προ πάντων εκεί οπού παρατηρούνται μακραί
ζώναι έξογκώσεως τού εδάφους, παρακείμεναι εις τάς μνησθείσας οδούς καί

Είκ. 2. Τό τελευταϊον τμήμα (ΝΑ) τής Κεντρικής όδοϋ πλάτους μ. 5,60.

προδήλως κρύπτουσαι ερείπια παλαιών οικοδομημάτων τής πόλεως. Τό έδα
φος εν αύταις σκεπάζεται υπό πυκνοτάτων φυτών καί δένδρων, άλλ’ είναι άνάμικτον με άπειρον πλήθος οικοδομικών λειψάνων ήτοι λίθων, κεράμων, πλίν
θων δπτών (τούβλων) καί ασβεστοκονιαμάτων ’Ρωμαϊκών χρόνων, παρέχει
δ’ εξ άλλου καί ενδείξεις περί προϋπαρξάντων εις τινας θέσεις εκεί πλησίον ή
ολίγον μακρύτερα παλαιοτέρων κτισμάτων Ελληνιστικών, τουτέστι τών
μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνων ή καί παλαιοτέρων ίσως αιώνων τής Μακεδονικής
‘Ιστορίας. Σημειωτέον δτι τό έδαφος άπαν τής πόλεως, ομαλόν εν γένει καί από
αιώνων πάντως καλλιεργούμενον, αποτελεί είς τήν επιφάνειαν τό 'Ρωμαϊκόν
στρώμα. Διότι μετά τήν κατάκτησιν τής Μακεδονίας υπό τών 'Ρωμαίων τό
168 π. X. ή πόλις εδέχθη καί 'Ρωμαϊκήν αποικίαν, ή οποία ίδρυθεΐσα, ώς τό
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έπΐ νομισμάτων δνομά της μαρτυρεί (COLONIA JULIA DIENSIS)
προς τιμήν τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος υπό τοϋ Τιβερίου πιθανώς (14-37
μ. Χρ.), έ'ζησε, ακμαία μάλιστα ως φαίνεται, καθ’ ολην την Αύτοκρατορικήν
εποχήν των τεσσάρων πρώτων μ. X. αιώνων. Σπουδαία όμως πόλις υπήρξε
τό ΔΙον, καθώς εξέθηκα πέρυσι ε’ις τά Πρακτικά τοϋ έτους 1928, και κατά
τούς προ τής κατακτήσεως α’ιώνας, ήδη μάλιστα από τοΰ πέμπτου προ Χρ.
αίώνος, δτε έβασίλευσεν εις τήν Μακεδονίαν 6 μεγαλοπράγμων ’Αρχέλαος
κατά τά έ'τη 414|εως 399 π.Χρ. Τότε τουλάχιστον είχεν εξαιρέτως λαμπρυνθή

Είκ. 3. Τό ψηφιδωτόν της παλαιοτέρας ’Εκκλησίας καί υπό στέγασμα ζίγκου τοίχος
αυτής (δυτικός) ζωγραφιστός. ’Αριστερόθεν τοΰ τοίχου υψηλά ή βάσις κίονος
τοΰ νοτίου κλιτούς τής Εκκλησίας (βασιλικής), τής διαδεχθείσης εκείνην.

διά σημαντικού ίεροϋ τοϋ Διός, έν τφ όποίφ έτελοϋντο μετά μεγάλης επισημότητος επί εννέα ημέρας πανηγΰρεις, θυσίαι πάνδημοι καί αγώνες γυμνικοί,
μουσικοί καί σκηνικοί, εφάμιλλοι τών ’Ολυμπιακών. Ώς δέ ή ’Ολυμπία, οί
Δελφοί, ή Δωδώνη καί άλλοι δμοιοι τόποι τής Νοτίας Ελλάδος, έκοσμεΐτο
καί τό έν Δίω ιερόν διά γυμνασίου ωσαύτως, στοών, σταδίου καί θεάτρου—
τό Στάδιον καί κατ’ εξοχήν τό Θέατρον, εις τό όποιον εξάπαντος πρέπει νά
έδίδαξε καί ό Ευριπίδης, σώζονται έτι — αλλά καί δι’ άλλων αναθημάτων
πολυτελών, οίον αγαλμάτων τών θεών καί ανδριάντων τών Βασιλέων, εν
οΐς ήσαν καί οί χρυσοί υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου μετά τήν επί Γρανικφ μάχην
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άνατεθέντες, ΰπό τοΰ Λυσίππου ποιηθέντες. Καί αν δέ οΰτοι μετεφέρθησαν
υπό ιών 'Ρωμαίων εις την κοσμοκράτειραν πόλιν ως λάφυρον τοΰ Κατακτητοϋ, καθώς παραδίδεται υπό των αρχαίων, δμως κατά τά άλλα έπεριποιήθησαν οί Κατακτηταί την ίεράν πόλιν τών Μακεδόνων κατά τό πρέπον,
καθώς μαρτυρούν καί τά ερείπια αυτής έτι.
Είς έ'να σημεϊον λοιπόν τοΰ μνημονευθέντος χώρου παρακειμένως είς
μίαν εκ τών παλαιών όδών|τής πόλεως, είς τό όποιον ήδη εν αρχή τής έρεύ-

Είκ. 4. Σπόνδυλοι καί κιονόκρανου ελληνιστικών χρόνων.

νης κατά τό 1928 παρετηρήθησαν τά λείψανα παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας
σχήματος Βασιλικής τοΰ πέμπτου, ώς υποθέτω, αίώνος, ή σκάφη έφερεν είς
φώς πέρυσι δ,τι αρκετά δπωσδήποτε σώζεται έτι εξ αυτής, ώστε νά φαίνεται
καλώς τό διάγραμμά της. Άλλ’ ΰπό τό δάπεδον αυτής, είς βάθος μέτρων
2,20 άπεκαλΰφθη τμήμα ενός άλλου ωραίου ψηφιδωτού δαπέδου καί τοίχος
ωσαύτως, φέρων επί τοΰ κονιάματος διάκοσμον εκ ζωγραφιστών γεωμετρικών
σχημάτων. Πρόκειται άρα περί οικοδομήματος παλαιοτέρου τής Βασιλικής,
αλλά τά περί τούτου εις άλλην άνασκαφήν μόνον θά είναι δυνατόν νά διασαφηθούν. Τής Βασιλικής τό μήκος είναι περί τά 30 μέτρα, τό δέ πλάτος περί
τα 20. Σώζονται μονόλιθοι μαρμάρινοι κίονες, ακέραιοι ή συντετριμμένοι, εκ
τών διαχωριζόντων τά κλίτη αυτής. Είχε καί εξαρτήματα ή Εκκλησία, τά

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

Γ. Σωτηριάδη: Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας

73

οποία δεν απεκαλύφθησαν εντελώς ακόμη· ώς φαίνεται δέ κατεστράφη ποτέ
ήδη κατα τον πέμπτον αιώνα. Ό ανατολικός τοίχος έχει ενωκοδομη μένους
λίθους λαξευτούς ογκωδέστατους και τεμάχιον ωραίου δωρικού κιονόκρανου,
ώς λείψανα άναμφιβόλως παλαιού Ελληνικού Ναού εις τινα πλησίον θέσιν
ύπάρξαντος. Τα εύρεθέντα είς τα χώματα νομίσματα φθάνουν μέχρι τού τέλους
τού τετάρτου αιώνος, άλλα έν τουλάχιστον είναι τού πέμπτου. Ή σκάφη δμως
εδώ απέχει πολύ από τό να τελείωση τό έργον της· τώρα εύρίσκεται μόλις
είς την πρώτην αρχήν της. Eivat δέ καί δύσκολος ένεκα τών σωρών απείρων

Είκ. 5. Μαρμάρινη κεφαλή άδριάντος τού αΰτοκράτορος
Σεπτιμίου Σευήρου υπερφυσικού μεγέθους.

λίθων καί τούβλων τών άναμίκτων μέ τά χώματα, τά οποία ούτε έξορύσονται ευκόλως έκ τοσούτου βάθους διά την μεγάλην έπίχωσιν, άλλα προ πάν
των δεν δύνανται νά μεταφερθούν μακράν ένεκεν ελλειψεως τών καταλ
λήλων μέσων. Τά μόνα μας μέσα είναι ώς γνωστόν τό πτύον καί τό «ζεμπίλι»
σήμερον.
’Όχι μακράν τής Εκκλησίας, προς τό δυτικόν αυτής μέρος, καί τό χαμη
λόν ομαλόν καλλιεργούμενου έδαφος έδειξεν υπό έπίχωσιν αρκετήν ερείπια
χτισμάτων 'Ρωμαϊκών χρόνων, ένα καλώς κτισμένου οχετόν οδού καί άτάκτως
εκεί έρριμένα τεμάχια σαρκοφάγου μέ γλυπτάς παραστάσεις, θηρευτικής σκη-
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νης, πιθανώς τοΰ Καλυδωνίου κάπρου. Άλλ’ εδώ μόνον μικρά δοκιμή έγινε
προς έξέτασιν τοΰ εδάφους εις ένα ώρισμένον σημεϊον και βεβαίωσιν περί
τής ΰπάρξεως αυτόθι επί τοΰ παρόντος μόνον ρωμαϊκών λειψάνων.
'Ολόκληρον δέ κτίσμα καλών 'Ρωμαϊκών χρόνων ως εΰμέγεθες δωμάτιον
μέ λείψανα τής ϊσχυροτάτης του καμάρας, άπεκαλύφθη παρά τό νοτιοδυτικόν
τείχος τοΰ περιβόλου τής πόλεως. Οί λίθοι τών τοίχων τοΰ κτίσματος τοΰτου
είναι ογκωδέστατοι λαξευτοί.'Ως φαίνεται τό οικοδόμημα άνήκεν είς τό'Ρωμαϊ
κόν ΰδραγωγείον τής πόλεως, τοΰ οποίου τά ίχνη ήδυνήθην νά παρακολου
θήσω είς τό σημεϊον τοΰτο έξωθεν τοΰ τείχους μέχρι τινός. Έβαινε πιθανώς
προς τό δυο χιλιόμετρα άπέχον άφθονον ποτάμιον, σήμερον Οΰρλιάς καλούμενον, δπερ εκ μεγάλης χαράδρας τοΰ Όλυμπου καταρρέον αΰθις κατόπιν
καταδύεται είς την γήν διά νά εμφανισθή εκ νέου παρά τό ΒΑ τείχος τής
πόλεως, καί έτι μάλλον βορείως αυτής παρά τό χωρίον Καρίτσα σχηματίζον
τον πολλαχώς μαρτυροΰμενον ποταμόν τοΰ Δίου Βαφΰραν, ναυσίπορον εν
τή άρχαιότητι.
Είς τό δεύτερον σημεϊον τής εργασίας, ό'που άπεκαλύφθη ή πλάτους δύο
μέτρων στενή, ωραία δμως πλακοστρωμένη οδός, εΰρέθησαν ογκώδεις σπόν
δυλοι μαρμάρινοι καί κιονόκρανον δωρικόν, από οικοδόμημα μέγα Ελληνι
στικών μάλλον Μακεδονικών χρόνων. Διά λίθων άλλων προερχομένων εκ
τοιούτου οικοδομήματος έκτίσθη τοίχος ολόκληρος είς χρόνους υστέρους, άποκαλυφθείς εδώ διά τής σκαφής εις βάθος αΰθις ικανόν εντός πυκνής συστάδος δένδρων. Έξ αΰτοΰ κατέπεσαν, ως εικάζω, καί οί έντειχισθέντες τότε
παλαιοί σπόνδυλοι, καθώς παρετήρησα καί εις άλλους τοίχους. ’Αλλ’ ή σκάφη
εδώ μόλις έθιξε τό έδαφος, διότι τελεία άποκάθαρσις ωρισμένων θέσεων τής
εν Δίφ εργασίας δι’ άπομακρύνσεως λίθων, τούβλων καί χωμάτων από ίκανοΰ βάθους είναι, ως προεϊπα, εν τώ παρόντι αδύνατος.
'Αξιοσημείωτος εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή άνδριάντος υπερφυσικού
μεγέθους τοΰ αΰτοκράτορος Σεπτιμίου Σευήρου καί βάθρον άλλου άνδριάντος μετ’ επιγραφής 'Ρωμαϊκής άφιερωτικής εις τον Αΰτοκράτορα Τιβέριον
εΰρέθη Ιπίσης εδώ. Καί ταΰτα είχαν έντειχισθή μετ’ επιτύμβιας 'Ρωμαϊκής
στήλης είς τοίχον υστέρων χρόνων εγκαρσίως τέμνοντα τήν στενήν οδόν.
Τεμάχια επιγραφών 'Ρωμαϊκών καί υστέρων ελληνικών χρόνων εΰρέθησαν
καί άλλα. Παρακειμένως άπεκαλύφθη ωσαύτως άξιόλογον ψηφιδωτόν μεγάλης
αιθούσης ή αυλής μέ ακέραιον σχεδόν άναβρυτήριον εν μέσφ καί μέ ψηφι
δωτόν περί αυτό μικρόν, δεικνΰον παράστασιν καρχαριών. Οί μολύβδινοι
σωλήνες τοΰ αναβρυτηρίου εΰρέθησαν κατά τήν σκαφήν σωξόμενοι άνέπα-
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φοι μετά τοΰ μαρμάρινου περίγυρου τοΰ αναβρυτηρίου. Μετά την σκαφήν
διηρπάγησαν υπό τών αγρίως λατομησάντων και τα τείχη πρότερον καί την
προς την Καρίτσαν νεκρόπολιν τοΰ Δίου παροίκων χωρικών ή άλλων. Τό
χωρίον ή Καρίτσα κεΐται περί τα πεντακόσια μέτρα βορειότερον τοΰ Δίου.
*0 μεταξύ τόπος είναι ή αρχαία νεκρόπολις- υπάρχει καί άλλη προς νότον τής
πόλεως πέραν τοΰ θεάτρου.
Ή παρακολοΰθησις τής πλατυτέρας τών οδών, τής διασχιζοΰσης τήν
πόλιν από τής Βόρειας πλευράς τοΰ Περιβόλου, δπου διακρίνεται καλώς καί

Είκ. 6. Ψηφιδωτόν οικίας ρωμαϊκών χρόνων μέ άναβρυτήριον.

ή αρχαία πύλη (τήν οδόν ταυτην ωνόμασα τήν 'Ιεράν οδόν, διότι ύπώπτευσα
δτι θά κατέληγεν εις τό δνομαστόν έν Δίφ Ιερόν τοΰ Διός), ή παρακολούθησις λέγω προς τήν διευθυνσιν, δπου ή οδός αυτή πλατύνεται μέχρι μέτρων
πέντε καί εξήκοντα εκατοστών, μέ έ'φερεν είς άποκάλυψιν ολοκλήρου τμήματος,
τοΰ σπουδαιοτέρου πιθανώς, τής 'Ρωμαϊκής πόλεως. Λουτρόν μέ σωλήνας
μολυβδίνους διά τό θερμόν ύδωρ, φέροντας καί τό δνομα τοΰ έργοστασιάρχου Νεικοπολιανοΰ, ωσαύτως μεγάλη καί είς μήκος αρκετόν εκτεινομένη υπό
νομος αποχετευτική καί τά εδάφη οικιών ιδιωτικών ή ίσως διαμερισμάτων
ενός μεγάλου οικοδομήματος μέ δάπεδα ψηφιδωτά πολύ αξιόλογα γεωμετρι
κών χρωματιστών σχημάτων, ήλθον ενταύθα είς φώς. Εις τά ψηφιδωτά

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

76

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

ταΰτα παρουσιάζονται εγκατεσπαρμένοι πολλοί σταυροί ως κόσμημα όπερ άπηγορεύθη υπό τής Εκκλησίας περί τον εκτον αιώνα μόνον, καθ’ δσον γνωρίζω.
’Αλλά τάφροι απλώς ήδυναντο νά άνοιχθούν εδώ, είς βάθος μέχρι τριών
καί τεσσάρων μέτρων. Λίθοι καί χώματα νά μεταφερθούν μακράν ώστε
ν’ άποκαλυφθή εκτεταμένος τις χώρος, έμεινε καί εδώ άνεκτέλεστον έ'ργον.
Σημειώνω μόνον δτι ή υπόνομος, καμαρωτή πλινθόκτιστος κατά στερεώτατον
'Ρωμαϊκόν τρόπον ή εν μέρει καλυπτομένη με δγκωδεστάτους λίθους, προερχομένους από παλαιότερα κτίσματα 'Ελληνιστικά ή αρχαιότερα, είναι τόσον
υψηλή, ώστε νά διέρχεται τις αυτήν δλίγον μόνον κΰπτων. Τό εσωτερικόν τών
τοιχωμάτων της φέρει ώραΐον επίχρισμα ερυθρωπόν. Τόση φιλοκαλία ώδήγησε τούς κτίστας καί είς τήν εργασίαν των ταύτην. Ή υπόνομος, δεχομένη
τούς μικρούς δχετούς τών παρακειμένων οικιών, κατευθΰνεται παρά τό λουτρόν έξω τής πόλεως, προς άνατολάς.
Ένφ περί τούτο τό μέρος τής άνασκαφής ήσχολούμην, έκρινα καλόν νά
επανέλθω καί είς ένα ζήτημα, τό όποιον είχα θέση πέρυσι κατά τήν έναρξιν
τής Ιργασίας.
Ήρχισα αυτήν από τής βόρειας πύλης τού περιβόλου (Πόρτες νύν) καί
τήν κατηύθυνα προς εκείνο τό μέρος, δπου μέ ώδήγει ή πλατεία πλακόστρω
τος οδός, ή κεντρική ή μία κεντρική οδός τής πόλεως, ή 'Ιερά οδός ώς προχείρως τήν ώνόμασα. Καί ταχέως άπεδείχθη δτι αύτη διασχίζει κατ’ ευθείαν
γραμμήν δλην τήν πόλιν πλατυνομένη μέχρι μέτρων 5,60 είς τό τελευταϊόν της
(ΝΑ) τμήμα, καθώς τούτο φέτος μόνον εξηκριβώθη, δταν έφθασα έως ΙκεΤ
σκάπτων. Συγχρόνως εδοκίμασα νά εξετάσω τά 'Ρωμαϊκών προφανώς χρόνων
λείψανα κτισμάτων, τά όποια υπό πυκνότατα δένδρα διεκρίνοντο επάνω είς τό
έξωγκωμένον ένεκα τούτων ακριβώς έδαφος, αποτελούν μακράν ζώνην από
ΝΔ προς ΒΑ. Εγγύς που εδώ, αλλά περισσότερον προς τό μέσον τής πόλεως
εύρέθη ή Βασιλική, παρά τήν ανατολικήν δέ πλευράν ταύτης ή πλακόστρωτος
οδός ή κατευθυνομένη προς ΝΑ μέχρι τής εξόδου προς τό Άγιονέρι καί ή
προς αυτήν κάθετος ή κατευθυνομένη προς ΒΑ διά νά συναντήση αυτή τήν
πρώτην άναφερθεΐσαν πλατείαν κεντρικήν πλακόστρωτον (τήν Τεράν).
Άλλ’ ενφ συνήντων 'Ρωμαϊκών χρόνων μόνον λείψανα επί τού εδάφους!
τάς οδούς εθεώρησα ά'νευ δισταγμού άναγομένας εις τήν αυτήν καί τά τείχη
τού περιβόλου τής πόλεως εποχήν, δηλαδή είς τούς περί Αρχέλαον (414-399
π. X.) Μακεδονικούς χρόνους. Ό οικοδομικός τρόπος καί ή ώραιότης τών
τειχών τούτων, δταν ταΰτα ακόμη έσώζοντο περισσότερον ακέραια παρά σήμε
ρον, έκαμε τόσην έντύπωσιν είς τον Γάλλον αρχαιολόγον τών μέσων τού
παρελθόντος αίώνος, τό 1855, Leon Heuzey, ώστε καί αυτός νά άναγάγη
τήν κτίσιν των εις τον πέμπτον προ Χρ. αιώνα. Αλλά κρίνων περί τών ύπό
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Είκ. 7. 'Αψιδωτός νεκρικός θάλαμος.

τοΰ ’Αρχελάου κατά την μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου (II 100) συντελεσθέντων
έργων οδοποιίας εν Μακεδονία, άνήγαγον εγώ καί τών εντός τής πόλεως
ευθειών στερεωτάτων οδών την κατασκευήν εις τον ’Αρχέλαον.
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Πάντα δμως τά ενώπιον μου λείψανα εις τό έδαφος είναι ρωμαϊκά, δεν
αμφιβάλλω δέ σήμερον δτι και τό πλακόστρωμα τοϋ τέρματος τής κεντρικής
όδοΰ ΰπέστη ανακαινίσεις εν ρωμαϊκοΐς χρόνοις. Διότι πώς άλλως θά ήτο
δυνατόν νά γίνη εν πόλει, ήτις τόσους αιώνας έζησε και ήκμασεν επί 'Ρωμαίων
(τέσσαρας έως πέντε) δσους καί επί τών Μακεδόνων βασιλέων από ’Αρχε
λάου μέχρι Περσέως; Επιδιορθώσεις ρωμαϊκός παρετήρησα καί εις οικοδο-

Είκ. 8. Ή δεξιά τής εισόδου τοΰ τάφου γωνία τοΰ προθάλαμου.

μήματα Μακεδονικών χρόνων έξω τής πόλεως παρά τό θέατρον εις τά χείλη
αυτά τοϋ έλους καί εν μέρει εντός αΰτοϋ. Τά έργα τά παρά τό ΝΑ τείχος
εις τάς παρειάς τής μεγάλης ύπ’ αυτό τάφρου καί ρυακος παρά τό 'Αγιονέρι
λεγόμενον, σκιαζόμενον υπό μεγάλων δένδρων (θά ειπώ άλλοτε περί τών
έργων τούτων) είναι εντελώς ρωμαϊκά. Τοιουτοτρόπως έκ τούτων ώρμήθην νά
υποβάλω είς έλεγχον αϋθις φέτος καί την περί τής ηλικίας τών πλακοστρώτων οδών περυσινήν γνώμην μου.
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Άνεσήκωσα λοιπόν εκ τής ασφαλούς των θέσεως άρκετάς πλάκας αυτών,
άλλ’ ούδαμού εύρηκα τό έλάχιστον λείψανου κεράμων ή πλίνθων, πλήθος εκ
των οποίων εύρίσκεται επί παντός τού εδάφους τής πόλεως, εντός καί ενια
χού καί έκτος αυτής. Επειδή δε καί ή βορεία πύλη τού φρουρίου (Πόρτες
σήμερον ως είπα) είναι μετά τών λοιπών τειχών παλαιόν Μακεδονικόν κτίσμα,
άπ’ αυτής δε αμέσως, συνημμένου προς αυτήν, αρχίζει καί τό πλακόστρωμα
τής οδού καί τό εις ταΰτην καί τάς άλλας τρεις δμοιον εις δλας περιθώριον εξ
ογκωδών ορθοστατών, άρα καί ταΰτα πρέπει να είναι έ'ργον τών Μακεδόνων
βασιλέων καί, ως δυνάμεθα μάλιστα ακριβέστερα νά εΐπωμεν, αυτού τού κτί-

Είκ. 9. Ό παρά τό θέατρον τύμβος.

στου καί εξωραϊστού τού Δίου ’Αρχελάου. Πιστεύω δηλαδή δτι ή περιτείχισις
τής πόλεως καί ή οδοποιία εν αυτή είναι σύγχρονος εργασία, τού 5ου προ
Χρ. αίώνος.
Συνδέων δε τάς παρατηρήσεις μου αΰθις προς τήν συντελεσθεϊσαν φέτος
εργασίαν, κρίνω αναγκαίου νά προσθέσω τά ακόλουθα. Ή εργασία θά επα
ναλαμβάνεται κατ’ έτος καί θά διαρκέση πάντως χρόνον τινά, ίσως καί πολυν.
’Ήδη αμέσως έξω τής πόλεως, μόλις ήρχισα τήν έρευναν εκεί δπου ύπώπτευσα
τήν ΰπαρξιν τάφων, καί ευθύς εις τό πρώτον τυμβοειδές κύρτωμα τού εδάφους
κατά τήν έξοδον εκ τής πόλεως διά τίνος νοτιοδυτικής πύλης τού περιβόλου,
είς βάθος δύο μέχρις επτά μέτρων (εΐς πέντε μέτρων βάθος είναι τό κατώφλιον
τής εισόδου τού τάφου), άπεκαλύφθη, δεν τολμώ νά ε’ιπώ ακόμη πόσον αρχαίων
Μακεδονικών χρόνων τάφος κατασκαφής, ως οίκημα κάλλιστα σωζόμενον
μέγα λιθόκτιστον μέ δύο δωμάτια ήτοι προθάλαμον καί νεκρικόν, τούτον μεν

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

80

Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1929

καμαρωτόν διά λαξευτών λίθων ογκωδών, άριστα συνηρμοσμένων, εκείνον
δέ μέ όριζοντίαν οροφήν έκ λίθινων δοκών και πλακών. Εις τον τάφον
τούτον κατέβηκα διά τής οπής, την οποίαν ήνοιξαν εις την καμάραν άνωθεν
οί αρχαίοι ήδη ώς εικάζω τυμβωρύχοι, Ικτοπίσαντες έναν μόνον λίθον τής
καμάρας. Ό σκελετός τού νεκρού σώζεται, και μαρμάρινοι πλάκες τής κλίνης
αυτού άποκεκυλισμέναι εκ τού μνήματος. Τό έδαφος δλον σκεπάζεται μέ
εΐσρεύσαντα έκ τής οπής χώματα. Οί τοίχοι σώζουν πολλά ίχνη τού επι
χρίσματος, μέ χρωματιστόν διάκοσμον. Ή έξωθεν είσοδος μέ παραστάδας, καί
αέτωμα ϊσως, μένει έτι κλεισμένη δι’ αλλεπαλλήλων πλακών όγκωδεστάτων.
Τό άνοιγμα δμως αυτής προς έρευναν τού θαλάμου τού νεκρού είναι
δυσκολον έργον καί δαπανηρόν, διότι χρειάζεται έξωθεν νά σκαφή τάφρος
φέρουσα προς αυτήν, πλάτους ικανού, βάθους δέ μέχρι πέντε παρά τό κατώφλιον καί μήκους 10 ή 12. Τό έργον τούτο διά τό όποιον άλλως δέν είχα
καί τ’ άπαιτουμενα χρηματικά μέσα, διέκοψα τον Ιούλιον μήνα δτε καί
τό καύμα είχεν άποβή άφόρητον καί οί δεινοί τού τόπου πυρετοί συνεκράτουν εις δρια πάντα ζήλον προς την εργασίαν. "Ενεκα τών πυρετών θά είναι
καί αδύνατον νά εξακολουθήση τού λοιπού αύτη κατ’ άλλην ώραν τού έτους
παρά κατά τό έαρ μέχρι τέλους Μαΐου — αν κατορθωθή πρώτον νά ΰπερνικηθή καί άλλη σοβαρά δυσκολία, ή τής ελλείψεως υποφερτού οικήματος διά
τον εργαζόμενον εις τό πενιχρόν χωρίον, δπου αί κατοικίαι είναι ή χορτόπλεκτοι καλΰβαι σκηνιτών βοσκών ή καλαμόπλεκτοι καί πηλόχριστοι ΐσόγειαι
γεωργών. Ή μέχρι τοΰδε χρησιμοποιηθεΐσα, ένα κελλίον δηλαδή μικράς
εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής παραπλευρως τού Νεκροταφείου καί επί
στάβλου ζώων κτισμένον, δέν είναι πλέον προσιτή.
Προσεχώς πρέπει νά ζητηθούν διά τής περαιτέρω σκαφής Ναός τις ή
Γυμνάσιον, έστω καί τής 'Ρωμαϊκής Πόλεως. Τήν άνευρεσιν αυτών προσεδόκων μετά βεβαιότητος άλλοτε εκεί δπου δέν εύρήκα είμή μόνον ένα σπουδαϊον τμήμα τής 'Ρωμαϊκής Πόλεως, καθώς προεΐπα. Διότι τούτο είναι καί
τό κάλλιστον τμήμα τού περιβόλου παρά τον Ποταμόν τού Δίου, ον καί
ναυσίπορον ονομάζει ό Παυσανίας άχρι θαλάσσης, καί παρά τό τέρμα τής
πλατυτάτης τών οδών τής πόλεως, όπόθεν εξήρχοντο οί εις τάς πανηγυρεις
συρρέοντες προς τό Θέατρον καί προς τό Στάδιον. Ή ελπίς μου δμως αυτή
δέν επηλήθευσε. Άλλ’ είς ποιον άρά γε άλλο ομοίως κατάλληλον μέρος τής
πόλεως θά ήτο επίσης πιθανόν νά ύποθέσωμεν δτι έκειτο ό Ναός τού Διός,
περί τού οποίου όμιλεΐ καί ό Πολύβιος (έν 4,61,8) καί ό 'Ρωμαίος ιστορικός
Λίβιος (έν 44, 6) καί τού οποίου τήν θέσιν θά διετήρησαν καί οί 'Ρωμαίοι
κατόπιν αμετάβλητον; Καί τά περί τούτου δμως ανάγκη ν’αναβάλω είς τό
προσεχές ή τά προσεχή έτη τής εργασίας. Τότε θά εκθέσω καί τήν γνώμην,
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ήν έσχημάτισα περί των δυο άλλήλαις αντικειμένων πληροφοριών των ιστο
ρικών τούτων. Και δτι μέν ό ναός έκειτο, όχι εκτός τής πόλεως, ώς φαίνεται
πιστεύων ό Λίβιος, άλλ’εντός αυτής, ως βεβαιώνει ό Πολύβιος, δεν αμφέβαλα
ποτέ. "Αλλο ζήτημα δμως είναι είς ποιον μέρος εντός τής πόλεως πραγματικώς ήγείρετο ουτος.
’Αλλά μετά τον Ναόν κα'ι τό Γυμνάσιον πρέπει ν’ άναζητηθοΰν και τά
λείψανα ή ίχνη τών προγενεστέρων κτισμάτων Μακεδόνων Βασιλέων, καί
ως είπα, τών μέχρις ’Αρχελάου, άλλα διατί δχι καί τών προγενεστέρων τοϋ
’Αρχελάου χρόνων, άφοϋ τό Δϊον ήτο παναρχαία πόλις καί τό ιερόν του
ανέρχεται βεβαίως είς τούς άρχαίους Μακεδονικούς καί παναρχαίους Ελλη
νικούς χρόνους. Πρώτοι κάτοικοι τής Πιερίας, εν ή έκειτο τό Δΐον, ήσαν οί
Πίερες μετατοπισθέντες έκ τοϋ Όλυμπου εις τό Πάγγαιον υπό τοϋ ίστορικώς βεβαιωμένου ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής Βασιλικής Δυναστείας Περδίκκα
A' περί τά 700 π. X. ή ολίγον ύστερον, άφ’ ου ουτος είχεν ενώσει υπό την
αρχήν του δλας τάς Μακεδονικάς Φυλάς τάς προς βορράν τοϋ Όλυμπου
οίκοΰσας μέχρι τοϋ άνω ροΰ τοϋ ’Αξιού, όπόθεν πάλιν δρμώμενος κατέλαβε
τάς Πεδιάδας τών τριών μεγάλων ποταμών μέχρι τοϋ Θερμαϊκού Κόλπου.
Οί Πίερες δε άνατολικώς τοϋ Όλυμπου μεταξύ Τεμπών καί τοϋ κάτω ροϋ
τοϋ Άλιάκμονος άνήκον είς τάς αρχαίας περί τον Όλυμπον ο’ικησάσας Έλληνικάς φυλάς, καί είς την χώραν των έλατρεύθη δ πανάρχαιος, ό Πελασγικός
Ζεύς καί αί Μοΰσαι αί θυγατέρες αύτοϋ καί τής Μνημοσύνης, παρά τό Δΐον
δε διέτριψεν ό Όρφεύς καί έκει έδεικνΰετο μέχρι τών εσχάτων χρόνων τής
άρχαιότητος ό τάφος του, περί τάς εγγύτατα τοϋ Δίου αρχαίας κώμας ΓΙίμπλειαν καί Λείβηθρον, εις την θέσιν ίσως περίπου τοϋ σημερινού Λιτοχώρου,
ή μάλλον ίσως ίκανώς νοτιώτερα αύτοϋ παρά τήν εκβολήν άλλου ποταμού,
παρά τήν νΰν Ζηλιάναν ή Σλιάναν, τον Σΰν ίσως ή δπως άλλως τών αρχαίων.
Πρέπει ν’ άναμείνωμεν λοιπόν ακόμη, αλλά καί έπιμόνως νά ζητήσωμεν. Τό βορειανατολικόν τμήμα τής πόλεως μετεβλήθη είς έλος διά τοϋ παραρρέοντος καί έξαπλωθέντος εις αυτήν ποταμού. 'Ένα άλλο τμήμα αυτής προς
τά δυτικοβόρεια κατέχεται σήμερον υπό πυκνοτάτου δρυμού. Άλλο πάλιν,
προς τό Δυτικόν μάλλον έπεχώσθη μέχρι τριών μέτρων υπό τών κατ’
έτος πλημμυρούντων τον τόπον ξηροποτάμων, χειμαρρωδών δηλονότι ποτα
μών τοϋ Όλυμπου. Υπάρχει λοιπόν πολύς τόπος ακόμη προς έξέτασιν, εντός
τής πόλεως άλλ’ αρκετός άλλος καί εκτός αυτής, μάλιστα παρά τήν ρίζαν τοϋ
Όλυμπου, αλλά καί ευθύς έξωθεν τοϋ ΝΑ τείχους, ολίγον ανωτέρω τοϋ
σημερινού Άγιονέρι, δπου παρετήρησα παλαιοχριστιανικήν πιθανώς εκκλη
σίαν καί κρύπτην αψιδωτήν περιέχουσαν σκελετούς τινας.
Έν τέλει πρέπει νά παρατηρήσω δτι καί παρά τό έξω τής πόλεως θέατρον
G

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

82

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1929

έσκαψα καί εύρηκα τον Α. στυλοβάτην μετά λειψάνων σπονδύλων δωρικών
κιόνων Ελληνικού Ναού. Παρ’ αυτήν δέ κολοσιαίους λαξευτούς οικοδομικούς
λίθους εν μέσψ πυκνότατου δρυμού τόσον παρά τά χείλη τού σημερινού
έλους, ώστε εις μικρότατου μόνον χώρον ήδυνήθην εντός βορβόρου νά μετα
κινήσω λίθους καί ερευνήσω μεταξύ κορμών καί ριζών δένδρων. Έφανερώθη
όμως καί εδώ οικοδόμημα, δεικνύον μέν 'Ρωμαϊκήν εργασίαν πολλαχού, αλλά
καί Ελληνικήν κατά τά ά'λλα, τουτέστι παλαιόν Μακεδονικόν κατά τήν πρώτην του ύπόστασιν, ώς δεικνύει καί ή θέσις του παρά τό μέγα Θέατρον τού
’Αρχελάου. Έδώ ή εργασία θά ήτο δυνατή μόνον κατά Σεπτέμβριον μήνα,
δν τύχη καί αυτός νά είναι ξηρός. Άλλ’ είναι τότε ή χειριστή εποχή διά τούς
ελώδεις πυρετούς, καί τήν δυσκολίαν αυτήν δεν επιτρέπεται νά παραβλέψη
τις, οίκών έν Δίφ άνευ κατοικίας καί μάλιστα κατοικίας καλώς «οχυρωμένης
κατά τών κωνώπων διά συρματοπλέκτων.
'Ένεκα τού μεγέθους του, αλλά καί διότι πλησίον τού θεάτρου κεΐται,
εΐλκυσε τήν προσοχήν μου καί άλλος τύμβος, ήδη μάλιστα κατά τήν πρώτην
περίοδον τής άνασκαφής τού 1928. “Υψος έχει επτά ή δκτώ μέτρων καί
διάμετρον περί τά δεκαπέντε. Εις τούτον όμως έπροτίμησα νά εξακολουθήσω
τήν έρευναν μόνον κατά διαλείμματα, ώστε ούτω ή πολλή άναγκαίως δαπάνη
νά κατανεμηθή εις μακρότερον χρόνου διάστημα. 'Ρωμαϊκών χρόνων ό τύμβος
βεβαίως δεν είναι. Ή σταυρωτή όμως τάφρος τήν οποίαν ήνοιξα εις αυτόν,
δεν παρέσχε μέχρι τούδε διά τών μικρών εύρεθέντων τεμαχίων αγγείων καί
βεβαίαν τινά μαρτυρίαν περί τής παλαιοτέρας πάντως ηλικίας του. Δεν
πρόκειται έν τούτοις έδώ ού'τε καί περί προϊστορικού τίνος συνοικισμού όμοιου
προς τούς συνήθεις έν Μακεδονία, οϊτινες διακρίνονται διά τού ονόματος
«Τοΰμπες». Άλλ’ ήτο άρά γε τάφος ούτος ή άλλον τινά είχε προορισμόνΣπεύδω νά σημειώσω ένταύθα έπίσης ότι καί ό ολίγον έξω τού γειτονικού
χωρίου Καρίτσα μέγας τύμβος δεν φαίνεται ότι είναι προϊστορική «Τούμπα»,
καθώς ού'τε καί ό παρά τόν Κορινόν, ολίγον άπωτέρω τής Κατερίνης, παρα
κείμενος εις όμοιόν του, όστις καλύπτει τάφον, όν προ πολλοΰ άνοιγμένον
είδε ό Leon Heuzey καί περιέγραψε (έν Le Mont Olympe et l’Acarnanie
σ. 172 πίναξ χρωματιστός).
Τών καλλιτέρων πολυχρώμων ψηφιδωτών τών οικιών τού Δίου ρωμαϊ
κών χρόνων τού 4ου μετά Χρ. αΐώνος έξεπόνησεν ό τεχνίτης τού Μουσείου
κ. Γεώρ. Κοντογεώργης πιστά αντίγραφα χρωματιστά.
Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1929.
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