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2.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΔΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έν τοΐς Πρακτικοΐς τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τοΰ παρελθόντος
έτους έχει γίνη μνεία αρχαίου τίνος Μακεδονικού τάφου, άποκαλυφθέντος
ολίγον έξω μιας των έναντι τοΰ Όλυμπου πυλών τής πόλεως Δίου, ημέρας τινάς μόνον προ τής διακοπής των εργασιών περί τά τέλη ’Ιουλίου τοΰ αύτοϋ έτους
Ό τάφος σύτος είναι τυμβόχωστον κτίσμα λίθινον, έν σχήματι μικροΰ
ναοΰ μέ είσοδον έχουσαν ύψος μέτρα 2,85, πλάτος δέ 1,30 καί έπιστεφομένην υπό αετώματος καί τρίγλυφου ζώνης μήκους μέτρων 5,20. Άπο-

Είκ. 1. Ή είσοδος τοΰ κτίστου τάφου.

τελείται τοιουτοτρόπως δ τφος τοΰτο μέν έκ προθαλάμου μήκους μέτρων 4,
πλάτους μέτρων 2, καλυπτομένου υπό οροφής οριζόντιας έκ λίθινων πλακών
μεγάλων, στηριζομένων τούτων επί ογκωδών δοκών λίθινων' τοΰτο δέ έκ
νεκρικού θαλάμου, προς ον φέρει έκ τοΰ προθαλάμου θΰρα δίφυλλος μαρμά
ρινη, μεταξύ μαρμάρινων παραστάδων, καί μέ ύπέρθυρον ωσαύτως καί κατώφλιον λευκοΰ μαρμάρου. Ή θύρα αυτή έχει ύψος μέτρων 2,60, πλάτος δέ
κάτω μέν 1,30 μ., άνω δέ 1,23 μ., ήτοι είναι στενωτέ'ρα έπάνω υπό τό
ύπέρθυρον κατά επτά εκατοστά τοΰ μέτρου. Τό σχήμα τοΰτο τής θύρας γνω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 03:08:18 EEST - 2.85.0.15

Γ. Σωτηριάδου: Άνασκαφαί Δίου Μακεδονίας

37

στον έκ Μυκηναϊκών ήδη μνημείων, εμφαίνει κλασικόν μάλλον τρόπον οικο
δομής. Ό νεκρικός θάλαμος έχει μήκος μέτρων 4, πλάτος μ. 3.50 και ύψος
μέχρι τής οροφής τής καλυπτοΰσης αυτό λτθίνης άψΐδος (ήτοι καμάρας) μέτρα
4,70. Οί λίθοι των τοίχων τοϋ οικοδομήματος είναι λαξευτοί ογκώδεις κάλλιστα ήρμοσμένοι, καθ’ δλον τό έκ 45 εκατοστών τοΰ μέτρου πάχος τών
τοίχων. Καί ή καμάρα ωσαύτως είναι κτισμένη στερεώτατα μέ όμοιους λίθους
ώς όγκους κυβικούς πεντήκοντα εκατοστών τοΰ μέτρου, κάλλιστα καί τούτους
ήρμοσμένους καί μέ σιδηράς δε έ'τι σφήνας εύαρμοστότατα προς άλλήλους
συνδεδεμένους.
Πάσα ή εσωτερική επιφάνεια τών τοίχων καί τής καμάρας ωσαύτως,
επίσης ή εξωτερική επιφάνεια τοϋ μετωπιαίου τοίχου καί τοΰ θριγκού φέρουσιν
επίχρισμα ασβεστοκονιάματος έκ δύο αλλεπαλλήλων στρώσεων, όπως παρατηρεΐται τούτο καί είς τούς έκ πώρου ναούς τής αρχαίας Ελλάδος προς άπόκρυψιν τής όχι ωραίας όψεως τού κατωτέρου υλικού τών λίθων. Έκ τών
στρώσεων τούτων ή μέν μία, ή επί τοΰ λίθου πρώτη, είναι έκ καθαράς άσβε
στου, παχεΐα τόσον μόνον, όσον δια νά καλύπτη τήν τραχείαν τών κροκα
λοπαγών λίθων έπιφάνειαν, ή δέ έπ’ αυτής άλλη είναι λεπτοτάτη έκ καθαρωτάτης ασβέστου, λεία δέ καί στιλπνή ως στιλπνός χάρτης είς μέν τούς τοί
χους λευκή, είς δέ τό τύμπανον τοΰ αετώματος χρώματος λευκοκιτρίνου
(ώχρας)’ αλλαχού όμως φέρει κοσμήματα έγχρωμα, έν πολλοίς σημείοις, ώς
προανέφερα, πολύ καλώς σωζόμενα.
Αί παρατηρήσεις τάς οποίας έκαμα μετά τήν άνασκαφήν τοΰ τύμβου
καί κατά τήν έρευναν έν τφ έσωτερικώ τοΰ τάφου, όταν έκαθάρισα αυτόν
από τών πολλών κατά τον μακρόν χρόνον είσρευσάντων είς άμφοτέρους τούς
θαλάμους χωμάτων, ώσαύτως δέ κατά τήν έξέτασιν στοιχείων τινών αρχιτε
κτονικών καί στοιχείων τής διακοσμήσεως τών αρχιτεκτονικών μελών, οιον διά
τοΰ λεσβίου κυματίου, μέ έφεραν εις τό συμπέρασμα, ότι τό μνημεΐον τούτο
ανάγεται εις τούς καλλίστους Ελληνιστικούς χρόνους, τούς χρόνους τής δόξης
έτι τής αρχαίας Μακεδονίας περί τά 300 προ Χριστού, αν δέν είναι ίσως καί
κατά τι άρχαιότερον. ’Αλλά τό θέμα τούτο πρέπει νά έξετασθή άκριβέστερον.
Διά τό περίεργον δέ μόνον, αλλά καί διά τήν σημασίαν συνάμα τοΰ πράγ
ματος ίίά αναφέρω απλώς, τί προ πάντων, μετά τήν άποκόμισιν τουλάχιστον
τών χωμάτων έκ τού νεκρικού θαλάμου, μέ ώδήγησεν εις τήν ανωτέρω σκέψιν
περί τής χρονολογίας τοΰ τάφου.
'Ότι τον τάφον εΰρήκα ληστευμένον καί, ώς έπείσθην ευθύς έξ αρχής,
ληστευμένον προ τοΰ τέλους ακόμη τής άρχαιότητος (καθώς νΰν μετά τίνος
βεβαιότητος εικάζω ύπ’ όψιν έχων καί άλλα διδόμενα τών άνασκαφών) περί
τά 470 μετά Χριστόν, είχα δηλώσει καί πέρυσι. Οί τυμβωρύχοι είσεχώρησαν είς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 03:08:18 EEST - 2.85.0.15

38

Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1930

αυτόν άνωθεν, εντέχνως μετακινήσαντες μάλλον παρά βιαίως άποσπάσαντες ένα
λίθον έκ τής καμάρας ύπερθεν τοΰ νεκρικού θαλάμου. Έκ τής οπής ταΰτης,
συγχωσθείσης προ αΙώνων υπό στρώμα γής πάχους δυο μέτρων, είσέρρευσαν
χώματα πολλά εις τον νεκρικόν θάλαμον τά όποια υπό την οπήν μεν έ'φθασαν κωνοειδώς εις ύψος δύο περίπου μέτρων, άπωτέρω δέ εις τάς ά'λλας πλευ-

Είκ. 2.

Μία γωνία τοΰ προθάλαμου.

Γ1 . I

ράς τοΰ θαλάμου εις πολύ δλιγοότερον ώς είκός. Άφαιρέσας μετά πάσης τής
άπαιτουμένης προσοχής τά χώματα, καθαρώτατα ά'λλως μείναντα, διότι μικρόν
κατά μικρόν εισέρρεαν άνωθεν διά μικροτάτης καθώς καλώς έβεβαιώθην
οπής, εύρήκα τό δάπεδον μετά τών άνατετραμμένων, υπό των τυμβωρύχοι
άναμφιβόλως, πολλών καί μεγάλων μαρμάρων τής κλίνης τοΰ νεκρού.
Τό δάπεδον σύγκειται εξ ογκολίθων λαξευτών κάλλιστα ήρμοσμένων.
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Μόνον οί υπό την κλίνην αγρίως συνετρίβησαν και άπεσπάσθησαν, υπό τών
τυμβωρύχων πάλιν, προς άναζήτησιν βεβαίως πλήν των επί τής κλίνης
τιμαλφών, καί άλλων υποπτευόμενων ώς κεκρυμμένων υπό γης θησαυρών.
’Ακριβώς λοιπόν εις μικρόν ρήγμα τοΰ δαπέδου, σκεπασθέν όμως τοϋτο
καθ’ ολοκληρίαν υπό μεγάλου μαρμάρου τής κλίνης, άνατραπέντος διά τών
χειρών τών αυτών τυμβωρύχων, ευρήκα προσεκτικώς άνασκαλεΰων το παρ
θένον ύπ’ αυτό χώμα τοΰ εδάφους, έφ’ ου κατεσκευάσθη το λίθινον δάπεδον,
τεμάχια μικροτάτου αγγείου τών περί τα 300 προ Χρίστου ελληνιστικών
χρόνων. ΙΊαρέκει δε επί τοΰ δαπέδου καί εντελώς υπό τα είσρευσαντα άνωθεν
διά τής οπής ξένα χώματα εΰρέθησαν δυο λύχνοι πολύ μεταγενέστεροι, ήτοι
τών μετά Χριστόν αιώνων καί μόλις μάλιστα τών πρώτων Χριστιανικών
χρόνων. Άλλ’εάν εδώ εις τούς οφθαλμούς μου παρουσιάζετο μία ασφαλής
ένδειξις τοϋ χρόνου, καθ’ δν έσυλήθη ό τάφος, διότι οί τυμβωρύχοι εις τό
βαθύτατον σκότος αύτοΰ δεν ήδύναντο βέβαια νά έργασθοΰν χωρίς φώς, εκεί
έβλεπα άναμφιβόλως την εποχήν καθ’ ήν έκτίζετο ό τάφος καί παρεσκευάζετο τό έδαφος τής οικοδομής του ολίγον τι υπό τό άρχαΐον έδαφος τής γής
εις τοΰτο τό σημεΐον, καθώς δι’ Άλλων πάλιν παρατηρήσεων καί περί τούτου
έβεβαιώθην. Ό επί τής οικοδομής τύμβος εσχηματίσθη εννοείται μετά την
συντέλεσιν αυτής, διά φορητών χωμάτων. "Οτι δε οί τυμβωρύχοι ουδέ νά
διανοηθοϋν ήδύναντο νά φωτισθοΰν από τόφώς τής ήμέρας διά τής μεγάλης
εισόδου, μαρτυρεί ή κατάστασις, εις ήν ευρήκα αυτήν. Τ11το ασφαλέστατα
κλεισμένη καθ’ δλον της τό πλάτος καί τό ύψος από τοΰ κατωφλιού μέχρι
κορυφής δι’ όγκωδεστάτων λαξευτών λίθων μήκους μ. 1,80 καί πάχους 60
εκατοστών. Έκ τούτου κατανοεί τις καί πόση εργασία έχρειάσθη κατά την
έπαναληφθεΐσαν τον παρελθόντα Μάρτιον καί μέχρι Σεπτεμβρίου παραταθεΐσαν άνασκαφήν προς άνόρυξιν πρώτα βαθείας τάφρου από άποστάσεως
δέκα καί δώδεκα μέτρων, επικλινούς, διηκούσης μέχρι τοΰ βάθους τοΰ τύμβου,
καί την μετακίνησιν έπειτα τών άποκλειόντων την είσοδον ογκολίθων.
Άλλ’ είναι ανάγκη νά εξηγήσω, διατί προ πάντων ως εξαιρετικόν ευτύ
χημα πρέπει κατά την γνώμην μου νά θεωρηθή ή διάσωσις, ή τελεία μάλι
στα τοΰ μνημείου τούτου τής Μακεδονικής άρχαιότητος ως κτίσματος απλώς,
καί πλήν τούτου αν ίσως ΰπάρχη καί εύρημά τι μνείας καί λόγου άξιον,
μετά τήν πλήρη άπογύμνωσιν τοΰ τάφου υπό τών έπιδεξίων καί εμπείρων
τυμβωρύχων. Καί υπάρχει όντως τοιοΰτον εύρημα, τό όποιον μάλιστα δύναται νά χαρακτηρισθή καί ώς ένα ώραΐον κειμήλιον άποκρυφθέν εις τά σκο
τεινά, σιωπηλά βάθη του επί 23 αιώνας, διά νά παρουσιασθή αυτό σήμερα
εις τά όμματά μας ώς τι πρόσφατον αληθώς καί νεουργόν καί ά'ξιον ελπίζω
πάσης προσοχής παρ’ ημών. Τοΰ μνημείου ώς τοιούτου ή διάσωσις είναι
πράγματι έ'να άξιόλογον γεγονός είς τήν ιστορίαν τών εν Μακεδονία άνασκα-
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φών, διότι είναι μοναδικόν. Τό κτίσμα τοΰ Δίου είναι πολύ μεγαλόπρεπεστερον πάντων των τριών όμοιων εν τή Μακεδονική γη μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων, τοΰ εγγύς τοΰ Δίου πρώτον εν Κορινφ τής σημερινής Κατερίνης
κατά την προς την Πΰδναν οδόν παρατηρηθέντος προ έβδομήκοντα ήδη ετών
τυμβοχώστου ωσαύτως καί ανοικτού τον καιρόν εκείνον, δπως καί σήμερον,
εις τούς ποιμένας ως στάβλου προβάτων, αν καί ό τύμβος εκείνου είναι ούχί
μικρός ως ό τοΰ Δίου, άλλα μέγας καί τόσον κολοσσιαίος μάλιστα όσον οί
προϊστορικοί, «Τοΰμπες» λεγόμενοι κοινώς Τύμβοι τής Μακεδονίας. Έχαρακτήρισεν ά'λλως εκείνον ό παλαιός ερευνητής τής Μακεδονίας δνομαστός
Γάλλος αρχαιολόγος Leon Heuzey (le Mont Olympe et l’Acarnanie,
1860) ως ρωμαϊκόν κτίσμα τοΰ πρώτου μετά Χριστόν αίώνος, άγκαλά καί
τούτο δεν είναι πιστεύω τόσον βέβαιον, δσον ένόμισεν εκείνος. ΔΓ ο καί εκεί
χρειάζεται άνασκαφή καί καλλιτέρα έρευνα, ήτις μάλιστα δεν θά περιορισθή
εις τον συζητούμενον τάφον τής θέσεως ταύτης, αλλά θά έπεκταθή καί εις τον
παρακείμενον εις αυτήν ά'λλον προσόμοιον, κολοσσιαΐον τύμβον. Διότι καί
αυτός πιθανώτατα ομοίως κρύπτει μόνον κτιστόν τάφον, καί τούτον καθώς
έξωθεν τουλάχιστον φαίνεται, άσύλητον ίσως. 'Ως λίαν σπουδαίος έπειτα καί
εφάμιλλος προς τον τού Δίου παρουσιάσθη ό έν Λαγκαδά παρά την Θεσσα
λονίκην επί Τουρκίας έν έτει 1910 υπό νεωτέρων τυμβωρύχων ανακαλυφθείς
υπό κολοσσιαΐον επίσης τύμβον, ύφους μέτρων είκοσι. Άλλ’ ό τάφος ούτος,
δστις ώς έρείπιον μόνον διεσώθη, κατεστράφη εντελώς τότε ακόμη, καταρρεύσας καί καταχωσθείς ένεκα καθιζήσεως ή κατολισθήσεως τοΰ εδάφους.
Περιγραφήν αυτού έχομεν έξαίρετον παρά τού έν Κωνσταντινουπόλει αρχαιο
λόγου Μακρίδη-Μπέη (έν Jahrbuch des Κ. Deutschen archaolog. Insti
tute τού 1911). Καί ό υπό κατασκαφέντα προς άφαίρεσιν των λίθων του καί
έκλείψαντα τύμβον παρά την Νάουσαν προ χρόνων παρατηρηθείς δεν υπάρ
χει πλέον, καταστραφείς, ως ήκουσα, προ εικοσαετίας καί πλέον ίσως. Έπρόφθασεν όμως νά περιγραφή τό σημαντικόν έν αύτώ γενόμενον εύρημα ζωγρα
φιστής έπί μαρμάρου είκόνος τοΰ τεθνεώτος, πολεμιστού ιππότου καταβάλλοντος διά τής καλώς γνωστής Μακεδονικής σαρίσης βάρβαρον εχθρόν πεζόν,
δημοσιεύσας προ δεκαετίας καί άντίγραφον ταύτης ό Δανός αρχαιολόγος
Kinch έν τοΐς Πρακτικοΐς τής έν Κοπεγχάγη ’Ακαδημίας.
Παραμένει λοιπόν ό τοΰ Δίου μνημειακός τάφος μέχρι σήμερον τουλάχι
στον, όντως μοναδικός έν Μακεδονία, άξιοσπούδαστος καί διά τούτο έτι, διότι
διά την ασφαλή του χρονολογίαν δύναται νά χρησιμεύση καί ώς κριτήριον
έκ παραλλήλου προς πάντα τά τοιούτου είδους ευρήματα, όποια είναι τά τρία
μνημονευθέντα καί άλλα ίσως μέλλοντα νά παρουσιασθοΰν έν τή Μακεδο
νική χώρα παραπλήσια. Υπέδειξα ανωτέρω τον έν Κορινώ άνεξέταστον έτι
κολοσσιαΐον τύμβον, δστις δεν ανήκει εις τούς προϊστορικούς καί πιθανοχατα
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διά τοΰτο, ως είπα, κρύπτει, κτιστόν τάφον επίσης. Άλλα καί τρίτος άλλος
κολοσσιαίος τύμβος εγγύτατα τοΰ Δίου κείμενος, ολίγον έξω τοΰ χωρίου Καρίτσα, τάφον δμοιον πρέπει νά καλΰπτη. Προϊστορικός βέβαια δεν είναι οΰτε
αυτός. Καί δυο άλλοι ωσαύτως, μικρού μεγέθους, τον αυτόν προορισμόν θά
είχαν, δ μέν παρά τό ΝΛ τείχος τοΰ Δίου εξω τής αυτής πόλης εγειρόμενος,
ολίγον μακρυτερα τής οποίας κεΐται καί ό περί οΰ ενταύθα πραγματευόμεθα,
υ δέ πλησίον τοΰ θεάτρου τοΰ Δίου υπό την σκαπάνην νΰν από προπέρυσι
ακόμα, καί πέμπτος τέλος άλλος άπωτέρω τοΰ Δίου, άλλ’ εν τή περιοχή πάλιν
αΰτοΰ έσημειώθη προ εκατονταετίας ήδη υπό τοΰ περιηγητοΰ Leake (Tra
vels in Northern Greece) εις την αυτήν κατηγορίαν άνήκων, στεφανώνων
την υψηλήν άκρολοφίαν τοΰ χωρίου Σπί (Σουπί μάλλον καί πάντως ό'χι
Sphigi ως σημειώνεται υπό Leake καί Heuzey), εν τώ άνατολικω άκρω
τής ράχεως τοϋ χωρίου Κουντουριώτισσα παρά την δεξιάν όχθην τοΰ ποταμού
Μαυρονέρι.
Φέρουν δέ τά μνημεία ταΰτα ένα τοιοΰτον ασυνήθη εν Έλλάδι, εΐδικώς
δέ Μακεδονικόν μόνον δυνάμενον νά δνομασθή χαρακτήρα, καί μάλιστα Μα
κεδονικόν των Ελληνικών άποκλειστικώς χρόνων, διότι καί μόνον έν Μακεδο
νία παρείχοντο τότε προς άνάπτυξιν αυτοΰ αι άπαιτουμεναι συνθήκαι. 'Η
Μακεδονία ήτο πλουσιώτατος τόπος, χλιδήν επιτρέπουν καί πολυτέλειαν άγνω
στον εις την λοιπήν 'Ελλάδα. Αλλά καί εις τήν Μακεδονίαν μόνον ήκμασεν
εκ παλαιού ήδη, έτι δέ μάλλον κατά τούς επί Φιλίππου καί Αλεξάνδρου καί
μετά τον Αλέξανδρον χρόνους μία άνωτέρα στρατιωτική τάξις ισχυρά καί
πλουσιωτάτη αυτή προ πάντων, δυναμένη νά έπιδεικνυη εις τον βίον της τήν
μεγαλοπρέπειαν εκείνην, τής οποίας μίαν ιδέαν μάς δίδουν καί των νεκρών
τής χώρας τά γνωστά γενόμενα μνημειακά οικήματα. Ή τάξις αυτή ήτο ή
τών εύγενών αυτής, οί οποίοι περί τον Βασιλέα συγκεντρουμενοι όπως κατά τήν
ομηρικήν αρχαιότητά ποτέ οί άνακτες καί βασιλήες περί τον άνώτερον ένα
βασιλέα μέ τούτων καί τό όνομα έγνωρίζοντο καί ήσαν πραγματικώς οί σύν
τροφοι καί φίλοι, οί έρίηρες «εταίροι» αυτοΰ. ’Οκτακόσιοι εκ τών αρχηγών
τών εύγενών τής Μακεδονίας είχαν έκαστος τόσον πλοΰτον, οσον δεκακισχίλιοι μόλις όμοΰ εκ τών ευπατριδών ή ιππέων, καί παχέων άλλως δι’ εύνόητον
λόγον όνομαζομένων, εις τάς παλαιάς αριστοκρατικός τής λοιπής 'Ελλάδος
πολιτείας. Ούτως οί νεκροί οί κατατεθέντες εις τούς τυμβήρεις μεγαλοπρεπείς
καί πολυτελείς τάφους τής Μακεδονίας ήδυναντο κάλλιστα νά είναι επιφανείς
άνδρες έκ τής τάξειος εκείνης τής άνωτέρας Μακεδονικής κοινωνίας. Τό δέ
εύρημα τό έν τώ ήμετέρω τοΰ Δίου τάφω γενόμενον έφάμιλλον προς τό έν τώ
τής Ναοΰσης τύμβφ παρατηρηίίέν άλλ’ έκλιπόν, ώς φαίνεται, δυστυχώς καθά
εΐπομεν έκτοτε, είναι τό εξής:
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Ό εις τον τάφον κατατεθείς νεκρός άνεκλίθη, εν φερέτρφ ίσως κλεισθείς
πολυτελεΐ βεβαίως, ξυλίνω ή μεταλλίνφ (εκ τινων περισσευόντων δι’ ένα μόνον
νεκρόν οστών τής σπονδυλικής στήλης συμπεραίνω, δτι αργότερα πρέπει νά
προσήλθεν εις αυτόν καί ή σύζυγος). Το δέ φέρετρον, αν τοΰτο ΰπεδέχθη αυτόν
καί όχι πολυτελής στρωμνή απλώς, άπετέθη, ώς έδηλώθη ανωτέρω, εις κλίνην
μαρμαρίνην. Κλινών τοιουτων απεικονίσεις με ποικί
λας μάλιστα διακοσμήσεις γνωρίζομεν έκ παραστάσεων
αγγείων. Ποιαν δέ θέσιν ακριβώς έκαστον τών συναποτελουντων την κλίνην ταυτην μαρμάρων κατελάμβανεν 'εις αυτήν, ευκολον ήτο διά καταμετρήσεων νά
προσδιορίσω άλανθάστως. 'Η κλίνη, έπακουμβοΰσα εις
τον απέναντι τής θύρας τοίχον, ήτο τετραγωνική μέ
έκάστην πλευράν μήκους μέτρου ενός καί δγδοήκοντα
εκατοστών, υψους δέ ενός. Οι εκατέρωθεν τής προσό■ψεως τής κλίνης μαρμάρινοι πόδες, ως δυο όρθοστάται στηρίζοντες τάς επ’ αυτών έπακουμβουσας δυο έπιμήκεις πλάκας, έφ’ ών έ'κειτο ό νεκρός, έχουσιν ενός
περίπου τετραγωνικού μέτρου επιφάνειαν, ή δέ στενή
πλευρά τής προσόψεως αυτών κοσμείται υπό ανθε
μίου δηλουμένου εις μεν τάς έλικας πλαστικώς καί
διά χρώματος επίσης ζωηρού έρυθροΰ τούτου, κατά
δέ τά φύλλα μόνον διά τού αυτού ερυθρού.χρώματος.
Το μεταξύ τών δύο ορθοστατών μέτωπον τής κλίνης
άποτελεΐται έκ τριών έπιμήκων μαρμάρων. Τό κατώτατον Ικ τών τριών, αρκετά πλατύ, δέν φέρει ή δέν
σώζει καμμίαν διακόσμησιν. Εις κλίνην παραστάσεως
αγγείου εις τήν θέσιν ταύτην απεικονίζεται λέων καθήμένος (πρβ. Ancient furniture, A history of
Greek κτλ. υπό Gisella M. A. Richter, 1926). ’Ίσως
καί εν τώ ήμετέρΐΰ τάφφ όμοια ή ανάλογος ήτο ή
παράστασις, εξίτηλος γενομένη διά τον λόγον δτι τά jϊΐκ. 3. Πούς της κλίνης·
μάρμαρα ταΰτα ευρήκα κείμενα επί τοΰ δαπέδου εντός
πηλού, δστις έσχηματίσθη έκ τής χρωματιστής έπιστρώσεως δι’ ασβεστοκονιά
ματος όλου τού έξ ογκωδών λίθων άποτελουμένου δαπέδου άμφοτέρων τών
θαλάμων ένεκα τής φοβέρας έν τώ τάφφ υγρασίας. Εΰρήκα τάς μαρμαρίνας
παραστάδας τής θύρας καθύγρους καί τήν επιφάνειαν τών τοίχων ομοίως,
αργά δέ μόλις έσκέφθην νά αερίσω τον τάφον κατασκευάσας άεροδόχον έν εΐδει καπνοδόχου επί τής άψΐδος. Καί τήν είσοδον δέ έγκαίρως έξησφάλισα διά
σιδηράς κιγκλιδωτής θύρας, ώστε φώς οπωσδήποτε καί καθαρώτερος αήρ νά
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εισέρχεται δι’ αυτής εις τό «κατασκαφές οίκημα άΐδιον» τοΰ ποτέ νεκροΰ,
τοϋ οποίου δμως και πολλά οστά ήδυνήθην νά περισυλλέξω και παρά την
ποτέ κλίνην ν’ άποθέσω.
Ε’ις το τρίτον εγκάρσιον τοϋ μετώπου μάρμαρον μέ την λευκήν λείαν
επιφάνειαν του, κάθυγρον, αν καί έλαφρότερον πηλώδη αυτήν, εύρηκα μι
κρά λείψανα παραστάσεως ζωγραφιστής εξίτηλου υπό τοΰ χρόνου γενομένης.
Τό μάρμαρον τούτο έχει επιφάνειαν ενός μέτρου καί δγδοήκοντα εκατοστών
επί πεντήκοντα εκατοστά καί δύναται νά φαντασθή κανείς πόσον μεγάλη
ίσως είκών άνεπτΰσσετο έν αυτή, άπολεσθεΐσα δμως διά παντός δι’ ήμάς.
Άλλ’ ε’ις τό μεταξύ των δυο μνημονευθέντων εγκαρσίων μεσαϊον μετωπιαΐον μάρμαρον μήκους εννοείται καί αυτό μέτρου 1,80, πλάτους δμως
μόνον 0,22 πλήν τοΰ άνωθεν γεισοειδώς προεξέχοντος ολίγον κανόνος πλά
τους 0,04, ταχέως έξεπληρώθη ή βεβαία μου σχεδόν ελπίς, δτι εδώ θά εΰρισκα
τέλος πολύ σπουδαιότερα ίχνη παραστάσεως ζωγραφικής πλήρους, έν εϊδει
ζωοφόρου ως έκ τής θέσεως καί τοϋ έπιμήκους καί μετά μικρού γείσου, ώς
είπα, σχήματος τοΰ λίθου. Ή βεβαία μου αύτη ελπίς έστηρίζετο επί τοΰ
τρόπου τής διακοσμήσεως νεκρικών κλινών, περί τοϋ οποίου τελείαν ιδέαν
δίδει γνωστή παράστασις μιας πολυτελούς τοιαΰτης παριστανομένης επί αγ
γείου (ίδέ Ancient furniture υπό Gisella Richter σ. 69).
Δεικνύει αύτη εις όμοίαν θέσιν τοΰ μετώπου τής κλίνης ζφοφόρον άποτελουμένην έκ σειράς μικράς ίππων έν βαδίσματι. Άλλ’ έγεννήθη ε’ις τήν
διάνοιαν μου καί έκ τής πρώτης μου έπί τών μαρμάρων τής κλίνης τοΰ ήμετέρου τάφου παρατηρήσεως, ως ανωτέρω άνέφερα, περί τών ζωγραφιστών
ανθεμίων ε’ις τάς κατά μέτωπον στενάς πλευράς τών εκατέρωθεν ορθοστατών
μαρμάρων ήτοι προσθίων ποδών τής κλίνης. Δεν έπίστευα ώς δυνατόν
πράγμα, εις αυτούς μόνον νά ειχεν έξαντληθή ή ζωγραφική διακόσμησις τής
κλίνης. Ό νεκρικός θάλαμος έπρεπε νά είναι τό παναμοιότυπον θαλάμου ή
αιθούσης τοΰ πραγματικοΰ μεγάρου τής κατοικίας τοΰ τεθνεώτος, δταν ούτος
έζη. Καί αυτή ή διακόσμησις τών ποδών τής κλίνης δι’ ανθεμίων ξωγραφιστών, αλλά παριστανομένων ώς πραγματικών φυτών άνερχομένων άναμέσον
τών κλάδων των έκ τών δοχείων, απέδιδε τον αληθινόν στολισμόν τής αιθού
σης τοΰ ζώντος. 'Υπεράνω τής κλίνης εύρήκα υπό τό διάζωμα τό χωρίζον
τούς τοίχους τοΰ θαλάμου από τής άψΐδος αυτού τάς θέσεις ήλων χαλκών, έξ
ών ήσαν άνηρτημένα σκεύη πιθανώς ή έσθήτες ή τοιουτότροπα άλλα κτερίσματα, άλλ’ ίσως καί πίνακες ζωγραφιών ένθυμίζοντες πάλιν τήν διακόσμησιν
τοΰ θαλάμου τοΰ έγκοσμίου μεγάρου τοϋ νεκροΰ. Άλλα καί αν τούς πίνακας
τούτους ακριβώς δεν δύναμαι νά βεβαιώσω ώς αληθώς έδώ ύπάρξαντας, άσφαλεστάτην δμως ένδειξιν τής αλήθειας τής άντιλήψεώς μου περί τής ιδέας, ήτις
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υπηγόρευε τον τρόπον τής διακοσμήσεως τοϋ νεκρικοί θαλάμου, παρέχει καί
άλλο σπουδαϊον λείψανου αυτής. Πλατεία ζώνη περιθέουσα δεν γνωρίζομεν
πλέον πόσον μέρος τής βάσεως τής άψΐδος υπεράνω τής κλίνης, σώζει εναργή
λείψανα παραστάσεως λεόντων έν βαδίσματι, ήτις δεν δόναται ίσως νά είναι
άλλο τι ή ένθύμησις έν μικρογραφία των πραγματικών τοιχογραφιών, αΐτινες
έκόσμουν ακριβώς ό,τι ήθελε νά παραστήση διά τοί νεκρικοί θαλάμου ό διακοσμητής, ήτοι την αληθινήν επί γής κατοικίαν τοί άποθανόντος.
Άλλ5 οι όρθοστάται πρόσθιοι πόδες τής κλίνης είρέθησαν εις τόσον
καλήν θέσιν, ήν παρά τον τοίχον έ'λαβον άνατραπέντες υπό των τυμβωρύχων
επί τοί δαπέδου τοί θαλάμου, εκατέρωθεν μάλιστα ομοίως, ώστε αί στεναί
αυτών μετωπιαΐαι πλευραί, ως μή έγγίζουσαι διόλου τον πηλόν καί καλώς
σκεπασμένοι υπό μόνον τών άνωθεν είσρευσάντων ξηρών λεπτών χωμάτων,
ήδυνήθησαν καί κάλλιστα νά διασώσουν την ζωγραφίαν των. Το μεσαΐον
όμως μετωπιαΐον μάρμαρον, τό όποιον εύιΤυς εις πρώτην στιγμήν υπώπτευσα
δι’ δν λόγον είπα ως φέρον γραπτήν ζωοφόρον, κατέκειτο μέ τήν ζωγραφισμένην επιφάνειαν επί τοί πηλοί τής έπιστρώσεως τοί δαπέδου. Ό πηλός
άπεδείχθη κατόπιν, αφοί μετά μυρίας προφυλάξεις έξήχθη εκ τής κακής αυτής
θέσεως τό μάρμαρον, δτι έφθειρε καί παντελώς έξηφάνισε τό μέγιστον μέρος
τής έγχροόμου παραστάσεοίς. Ή επιφάνεια τοί μαρμάρου έφερεν έλαφράν
μόνον έπάλειψιν ερυθροί χρώματος έφ’ ής κατόπιν έζωγραφήθη ή παράστασις πολυχρώμως. Εις τον πηλόν επομένως εύκολου ήτο νά έπικολλήσουν τά
χρώματα ταίτα καί νά έξαφανισθοίν ή νά άντικατασταθοίν υπό τοί άποσκληρυνθέντος ρίπου. Άλλ5 ευτυχώς οπωσδήποτε εις εν τμήμα τουλάχιστον τοί
μαρμάρου διεσώθησαν οι τρεις καλπάζοντες έξ αριστερών προς τά δεξιά
ιππείς, τους οποίους καλλίτερου πάσης περιγραφής θά παρουσίαζεν εις τον
αναγνώστην τό πιστόν έγχρωμον αντίγραφου αυτών έκπονηθέν υπό τοί
εμπείρου ζωγράφου κ. Σόλωνος Φραγκουλίδου Κυπρίου, ενταύθα δέ δεικνύει
ζιγκογράφημα τοί διά μελάνης σχεδιογραφήματος αυτών.
Οί ιππείς, οί μετά πλήρους εμπειρίας καί ασφαλείας έπιβαίνοντες τών
ίππων, είναι ίπποδρομοίντες Σκύθαι ή Θράκες οί δύο προίτοι, "Ελλην δέ
μάλλον ό τρίτος, έξ ών άπεσβέσθη έν τώ πηλώ ή κεφαλή δυστυχώς, σαφές
δμως παραμένει τό διάγραμμα τοί σώματος καί τοί χιτώνος ή τών χιτώνων
καί τής χλαμίδος καί ζωηρός ό ποικίλος χρωματισμός αυτών. Ό πρώτος φέρει
άναξυρίδα Περσικήν καί ό δεύτερος ομοίως, ό τρίτος έχει γυμνάς τάς κνήμας. Ή άνεμιζομένη χλαμύς τοί πρώτου είναι χρωματισμένη κυανή, ό χιτών
έρυθρός καί τά σανδάλια ωσαύτως. Κ) δεύτερος φαίνεται φέρων χιτώνα, τοί
όποιου αί χειρίδες τουλάχιστον σώζουν τό κυανοίν χρώμα. 'Ο τρίτος έχει
γυμνάς τάς κνήμας καί φέρει δύο χιτώνας, τον ένα μακρότερον ύποκίτρινον
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φαινομενικώς, τον άλλον βραχΰτερον κυανόχρουν. Ωραία δηλοΰνται έπι τοΰ
μαρμάρινου πίνακος πάντα ταϋτα. Άλλ5 άριστοτεχνικώς ειργασμένοι είναι οί
ίπποι, εύρωστα, εΰγενή ζφα. 'Ο πρώτος αναχαιτίζεται βιαίωςΰπό τοΰ ίππέως,
ορθουμένου στερεώς επί τής ράχεώς του καί σφίγγοντος ασφαλώς τά σκέλη
προς τά δπίσω εις την κοιλίαν, αναγκαζόμενος προς τοϋτο ένεκα τοΰ άδη

λου νΰν εμποδίου, τής στάσεως ίσως τοΰ προηγουμένου ίππου, δστις έξέλιπεν εντελώς εκ τής εικόνος. Ή κεφαλή τοΰ ίππου είναι λίαν χαρακτηριστική
τοΰ ίίυμοειδοΰς, πλήρους ορμής ζώου. Διά τών οπισθίων δε τοΰ σώματός
του ανακαλεί αρκετά τήν μορφήν τοΰ θαυμάσιου ίππου τοΰ Δαρείου εις τό περίφημον ψηφιδωτόν τής Πομπηίας, συντεθέν βεβαίως κατά πρωτότυπον πίνακα
ποιηθέντα υπό μεγάλου Άλεξανδρηνοΰ ζωγράφου. Άλλ’ όμοίαν καταγωγήν
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δεικνύει και ή τοϋ ήμετέρου τάφου είκών. Έξαιρέτως επιτυχής παρουσιά
ζεται εις το βλέμμα μας και δ δεύτερος σωζόμενος ίππεύς διά τοΰ έν τφ σφο
δροί καλπασμω καταπεσόντος εις γόνατα ίππου, τοϋ οποίου ή κεφαλή εκφρά
ζει δλον τό ά'λγος τοΰ δυστυχήσαντος εϋγενοΰς ζώου. Και ό τρίτος ωσαύτως
διά τής θριαμβευτικής στάσεως τοΰ ΐδικοΰ του ίππου, ώς δεικνύει δλη του ή
κίνησις, αλλά προ πάντων ή καμπυλοειδής άνύψωσις τής ουράς ομοίως
παρουσιαζομένη εις τούς θριαμβεύοντας Κενταύρους τής ζφοφόρου τοΰ Παρθενώνος— διά νά αναφέρω ένα μέγα παράδειγμα — ενώ οί νικημένοι έν
αυτή καταβιβάζουν καί κρύπτουν σχεδόν τό χαρακτηριστικόν τοΰτο ά'κρον
τοϋ σώματός των.

Είκ. 5. Ό εις γόνατα πιττών ίππεύς καί ό προτρέχων αύτοΰ.

Οι τρεις περισωθέντες ιππείς εκ τοΰ συνόλου των λοιπών τής παραστάσεως τής μακράς ζωοφόρου — οί σύμπαντες θά ήσαν εξάπαντος τετράκις
τόσοι—, δεν άποζημιώνουσι βεβαίως ημάς τελείως διά τήν έξαφάνισιν των
άλλων. Ώς βλέπομεν διατεταγμένους καί άπεικονιζομένους αυτούς, στάσις,
ζωή καί κίνησις ολως διάφορος τοΰ ενός από τοΰ άλλου έχαρακτήριζε πάντας,
καί τίς οιδε πόσαι έναλλαγαί τοΰ χαρακτηρισμοΰ ενός έκάστου θά έποίκιλλον
τήν πολυμερή αυτών ακολουθίαν. Άλλ’ ένεκα τούτου δικαιούμεθα έτι μάλλον
νά έξάρωμεν τήν καλλιτεχνικήν αξίαν τοΰ έργου, περί τοΰ οποίου μαρτυρεί τό
έλάχιστον μόνον άλλ’ ώραιότατον εις ημάς άπομεΐναν δείγμα αύτοΰ. Ό μέγας
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αναμορφωτής τής Μακεδονίας κατά τον αιώνα τοΰ Περικλεούς βασιλεύς ’Αρ
χέλαος (414-399 προ Χρ.) έφερεν εις το ΔΙον μετά τοΰ μεγάλου Εύριπίδου,
ώς δργανωτοΰ θά έλέγαμεν σήμερον τοϋ Μακεδονικού θεάτρου, καί τον μέγαν
ζωγράφον τής εποχής Ζεΰξιν διά νά κόσμηση τά ανάκτορά του εις την πρω
τεύουσαν τοΰ κράτους διά τής τέχνης του. Ή καλλιτεχνία είσήγετο τοιουτο
τρόπως καί αυτή εις τήν Μακεδονίαν έκ των αν
θηρών κέντρων εν τή Νοτία Έλλάδι, δι’ ενός
τών μεγάλων εκπροσώπων αυτής έν τή ζωγρα
φική. Τό αυτό έπρεπε νά έγινε βεβαίως καί διά
τήν αρχιτεκτονικήν,διά νά κτισθοϋν έννοείταιπρώ
τον πριν ζωγραφηθοϋν τά ανάκτορα τοϋ ήγεμόνος.τής χώρας, καί επίσης διά τό Δΐον πάντως,
τό όποιον μεμαρτυρημένως ό ’Αρχέλαος διά καλ
λιτεχνών διακοσμήσας μετέβαλεν εις ’Ολυμπίαν
τής βόρειας Ελλάδος. Τά έν IIαλατίσια ή Παλατίτσα λείψανα θαυμαστών αρχιτεκτονικών κτισμάτων καλλίστης Ελληνικής εποχής τά περιγραφέντα καί άπεικονισθέντα εις τά συγγράμματα
τοΰ αρχαιολόγου Leon Heuzey μετά τοϋ Daumet (έν Mission archeologique de Mace
doine, 1876), δίδουν έπίσης ύι^ηλήν ιδέαν περί
μιας ακμής τής καλλιτεχνικής δράσεως έν Μακε
δονία, περί τής οποίας παραβλητέα καί τά υπό
τοϋ κ. Γειυργίου Οικονόμου ε’ιρημένα έν Athen.
Mitteilungen τοϋ 1920, σ. 75. (Die Bronzen
von Pella). ’Επί Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου ως
προς τήν δ'ψιν ταΰτην τής μορφώσεως τής Μα
κεδονικής κοινωνίας έγιναν άνευ αμφιβολίας
πολύ περισσότερα πράγματα. Ή μετάδοσις δμως
τών αγαθών τούτων δεν θά ήτο διόλου ορθόν
νά ύποτεθή δτι περιωρίζετο εν Μακεδονία, ώς
λέγεται πάντοτε, εις τον στενόν μόνον τής Βασι- Είκ.β.Τό φ(Ηνικοειδές πλέγμα,
λικής Αυλής κύκλον. Νομίζω δεν δίδεται, ώς
έδει, αρκετή προσοχή εις τούτο, δτι ό Μακεδονικός λαός, γεωργικός κατ’ εξο
χήν καί κτηνοτροφικός έν τώ συνόλφ αύτοΰ εν τή ύπαίθρφ χώρα, διά τοΰ
αστικού δμως τών πόλεων αύτοΰ πληθυσμοΰ εύρίσκετο εις στενωτάτην επαφήν
προς τον καθόλου πολιτιστικόν βίον τής Ελλάδος πάσης έκ τε τών σημαντι
κών πόλεων τής παραλίας τής χώρας καί τών πολυπληθών ά'λλων τής μεσογαίας καί τής Χαλκιδικής. Τον προ πάντων γεωργικόν Μακεδονικόν τούτον
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λαόν 6 ’Αρχέλαος.έκρινε τόσον άξιον προσοχής και τιμής ώστε διά τής δημι
ουργίας τοϋ τακτικού πεζοΰ στρατού τής χώρας νά -θέση τους, χωρικούς τό πλεΐστον βεβαίως, όπλίτας ά'νδρας παραλλήλως προς τούς από αιώνων εύγενεϊς
τής χώρας ίπττότας εταίρους, όνομάσας αυτούς πεζεταίρους. Οί πλεΐστοι
έκ τούτων έγίνοντο τοιουτοτρόπως καί μέτοχοι άνωτέρου πολιτιστικού βίου.’Αλλά
τά αριστοκρατικά γένη τής χώρας τά συγκροτοϋντα τό μόνον σημαντικόν έως
τότε ιππικόν σώμα τοϋ στρατού αυτής καί περιστοιχίζοντα τον βασιλέα καί κατά

Ε’.κ. 7. Ζώνη λεόντων έν βαδίσματι καί κεφαλών λεόντων.

τό πλεΐστον καθ’έαυτά ήδη ένταΐς έστίαιςτων άνώτερον άγοντα βίον ανέκαθεν,
δεν θά εκοινώνουν βέβαια τής Ελληνικής ζωής, σωματικής άθλήσεως καί
πνευματικής μορφώσεως δλιγώτερον ή δσον ήτο γνωστή αύτη έν τή Αυλή,
άσκουμένη υπό ενός’Αλεξάνδρου Α', άγωνισθέντος εν’Ολυμπία, καί των δια
δόχων αυτού, οί όποιοι πάντες εΰρίσκοντο εν στενή επικοινωνία μέ την λοι
πήν Ελλάδα καί μέ τήν εστίαν προ πάντων τής Ελληνικής παιδεύσεως καί
τής καλλιτεχνικής ζωής, μέ τάς ’Αθήνας, εξ δλως ιδιαιτέρων πολιτικών λό
γων καί αμοιβαίων σχέσεων. 'Η κατάστασις αύτη ήδύνατο νά έπιδράση έπειτα
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και μέχρι των παραμικροτέρων συνθηκών τής κοινωνικής ζωής. Ή Ελληνική
δμως ζωή ανέκαθεν είχεν ωραίας συνήθειας, έξωραϊζομένας υπό των καλλιτε
χνικών της όρμεμφύτων. Αί τάσεις δέ αδται πάλιν ήδΰναντο να εκδηλωθούν
ύψηλοφρονέστερα και έπιδεικτικώτερα εις περιστάσεις σπουδαιοτέρας τής ζωής
εκείνων, οί όποιοι καί έκ τής μορφώσεώς των έλάμβανον άνωτέρας εμπνεύ
σεις, βοηθούμενοι προς τοϋτο καί υπό τοϋ πλούτου των. Τοιουτοτρόπως αί
καλλιτεχνικοί έξεις καί απολαύσεις τής ζωής έπέδρων καί μέχρι τών περί τήν
ταφήν συνθηκών, καθώς αύταί πάλιν έκ τών εις φώς έξερχομένων σήμερον
έργων, τά οποία προεκάλουν έν τινι μορφή τής τέχνης, τή αρχιτεκτονική ή τή
εικαστική, γίνονται προ τα>ν δφθαλμών μας μάρτυρες τής πραγματικής ποτέ
άσκήσεως αυτής. 'Η συνήθεια μάλιστα ιδιαιτέρως τών περί τήν ταφήν αγώ
νων ήδύνατο νά έπιζή εις τούς Μακεδόνας από τών ομηρικών ήδη χρόνων, αί
παραδόσεις τών όποίιον καί εις άλλας εκδηλώσεις τοΰ πατριαρχικού βίου τής
φυλής των παρέμενον ζωντανώτεραι. 'Η ζιροφόρος δμως τοΰ τάφου τοΰ Δίου
παριστάνει αναμφιβόλους ιππικόν αγώνα δρόμου, δστις ακριβώς ήτο αχώρι
στος από τιϋν περί τήν ταφήν άλλων όμοιων, τοϋν γυμνικίσν τα>ν ηρώων, κατά
τούς χρόνους ακόμη τής ομηρικής βασιλείας καί φυσικόν διά τούτο ήτο, εις
χρόνους προ πάντων μεγάλης άνθήσεως καλλιτεχνικής τής Ελλάδος, ή άνάμνησις αυτού ως καλλίστου άγώνος διά τήν περίλαμπρον στρατιωτικήν κοινωνίαν τής Μακεδονίας νά θεωρηθή διά τής καλλιτεχνικής του αναπαραστάσεως καί ώς κάλλιστον κτέρισμα παρατιθέμενον εις τον τάφον ενός ευπατρί
δου τής χώρας ταύτης.
Αί άνασκαφαί τοΰ Δίου τής Μακεδονίας, πόλεως ήτις ήκμασε μέν κατά
τούς ενδοξότατους χρόνους τής άρχαιότητος από τοΰ πέμπτου τουλάχιστον
μέχρι τοΰ δευτέρου αίώνος προ Χριστού, αλλά τήν σημασίαν της, άνάλογον
βέβαια προς τούς καιρούς, διετήρησε καί καθ’ δλους τούς τέσσαρας πριυτους
τουλάχιστον μετά Χριστόν αίώνας, είχαν κατά τό λήξαν έτος καί άλλους καρ
πούς. Τής γενομένης όμως αυτόθι καί άλλης εργασίας πλήν τής περί τον
τάφον δεν δύναται νά γίνη πληρεστέρα περιγραφή έν τώ παρόντι διότι, ή
σκαφή γίνεται έτι δι“ άνορύξεως τάφρων καί όχι άποκομίσεως τών μεγάλων
σωρών λίθων καί χωμάτων, οΐτινες έσχηματίσθησαν εκατέρωθεν τα>ν τάφρων,
ώστε τοιουτοτρόπως νά άκολουθήση ό τέλειος καθαρισμός τοΰ εύρέος χώρου.
Πρόκειται περί τής έξερευνήσεως τής θέσεως ένθα άπεκαλύφθη κατά τό
πρώτον ήδη έτος τών άνασκαφών μία μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική
τοΰ πέμπτου, υποθέτω, αίώνος, κατά δέ τό λήξαν ή άναζήτησις αύτη έπροχώρησε τόσον, ώστε νά καταρτισθή καί τό σχέδιον τοΰ άξιοσημειώτου χριστια
νικού οικοδομήματος έκπονηθέν υπό τοΰ έπιμελητοΰ μηχανικοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Κατσάνου. Διά τής προσφάτου ταύτης έρεύνης
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ήλθον εις φως αρκετά νέα πράγματα καί έπιγραφαί εκ των περί τον τρίτον
καί τέταρτον καί πέμπτον χριστιανικόν αιώνα χρόνων. Αύταί δε προερχόμε
νοι εξ άρχαιοτέρας εκκλησίας, ής το ψηφιδωτόν δάπεδον άνευρέθη ακριβώς
2 μ. 20 υπό το διά μαρμάρινων πλακιδίων στρωμένον δάπεδον τής Βασιλι
κής. Καί το σπουδαΐον είναι, ότι ή αρχαιότερα αΰτη εκκλησία, άνήκουσα ίσως
εις τον τρίτον, προκωνσταντίνειον δηλαδή αιώνα, πιθανώς δεν ήτο άρχικώς
εκκλησία αλλά διπλή αίθουσα οικίας ιδιωτικής, χρησιμοποιηθεϊσα ως ευκτή
ριος χριστιανικός οίκος. Έξ αυτής δέ προέρχονται καί αί έν τη Βασιλική
ευρεθεΐσαι έπιγραφαί, καί γλυπταί τινες πλάκες μαρμάρινοι, θωράκια υπο
θέτω. Αί έπιγραφαί, πάσαι «υπέρ ευχής τοϋ δεινός» δεν είναι σύγχρονοι. 'Η
άρχαιοτέρα προφανώς δεικνύει Ελληνικόν έ'τι τρόπον γραφής καί μορφής
τών γραμμάτων, εγχαραγμένων κατ’ ΐσην άπόστασιν άπ’ άλλήλων καί κατά τό
αυτό μέγεθος άνευ κεραιών (apices) έπιμελώς λίαν. Αί λοιπαί δύνανται νά είναι
καί τοΰ πέμπτου αίώνος. Καί τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής παλαιοτέρας εκκλη
σίας έχει σχήματα γεωμετρικά καί περίπλοκα πλέγματα, δλως. διάφορα τών
πολλών ψηφιδωτών δαπέδων οικιών τοΰ τετάρτου μέχρι τό πολύ πέμπτου
’ίσως αίώνος μετά Χριστόν. Είναι δέ καί οχι ένιαίον τό ψηφιδωτόν δάπεδον
τής εκκλησίας ταύτης, αλλά πολύ διάφορον τό έν τοΰ ά'λλου, ως νά έπρόκειτο
περί δύο διαφόρων δωματίων, δ'χι δέ περί ενός συνεχοΰς κλιτούς εκκλησίας,
ήτις δέν ήτο καί Βασιλική, αλλά μονόκλιτος δσον φαίνεται εκ τών μέχρι
τοΰδε ατελών έ'τι άνασκαφών. Καί οί τοίχοι, οί προς δυσμάς τουλάχιστον,
διότι τούς ά'λλους δέν άπεκάλυψα ακόμη, φέρουν χρωματιστόν κόσμημα έν
εϊδει κιγκλιδωτοΰ, έρυθρόν καί ύπομέλαν έναλλάξ, έπί τοΰ κονιάματος τής
έσωτερικής έπιφανείας. Παράκεινται εις την Βασιλικήν καί τά λείψανα κυκλικοΰ κτίσματος, μέ ίσχυροτάτους τοίχους, ίσως βαπτιστηρίου.
Έν τή νοτιανατολική δέ περιοχή τής πόλεως Δίου, ένθα τοποθετώ) τό ιερόν
τοΰ Δίου (πρβ. έν τοΐς Πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τεύχους ’Ιανου
άριου τοΰ 1931 τό ά'ρθρον: Ό Πολύβιος καί ό Λίβιος περί τής θέσεως τοΰ
ίεροΰ τοΰ Δίου), μόλις ήδυνήθην νά καθαρίσω μέρος μόνον τοΰ χώρου έκ
τών δενδροειδών παλιουρών άκανθών. Ή θέσις αύτη είναι ανάγκη νά έξετασθή πρώτη κατά τήν προσεχή περίοδον τών άνασκαφών τοΰ Δίου. Μεταξύ
άσημάντων ά'λλων λειψάνων ρωμαϊκών χρόνων εύρέθη ένταΰθα κατά τήν σκαφήν τεμάχιον έπιτυμβίας πλακός μέ τό δνομα (Μάξ-ή Δέκ-) ιμος άρχισυνάγωγος. Δέν είναι δέ παράδοξον, δτι έν τή μικρά ανθηρά Ελληνική πόλει έχούση
καί άξιόλογον ρωμαϊκήν αποικίαν, από Τιβερίου τουλάχιστον ύπήρχεν έπί
’Αποστόλου Παύλου ήδη καί αξιόλογος ιουδαϊκή παροικία έγγύς τής Θεσσαλο
νίκης καί τής Βέροιας ά'λλη.
Προσεχώς ίσως καταστή δυνατόν νά έξετασθή έπαρκώς καί ό .δεύτερος
παρακείμενος εις τον ανωτέρω περιγραφέντα Μακεδονικόν τυμβόχωστον τάφον
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τύμβος, διά τοΰ οποίου εσχάτως έσκαψα τάφρον μόνον, διερχομένην διά τοϋ
κέντρου του, άλλ’ οΰχί ακόμη μέχρι τοΰ αρχαίου φυσικοϋ εδάφους. Τοιαΰτην
δοκιμαστικήν εργασίαν έκαμα, ανεπαρκή εισέτι, και εις ά'λλον πολύ μεγαλείτερον τύμβον, ολίγον άπωτέρω τοϋ θεάτρου τοϋ Δίου κείμενον έν μέσω νεκρο
ταφείου αρχαίου Μακεδονικού. Παρ’αυτήν την ρίζαν τοΰ Όλυμπου, ΰπεράνω
τής χαραδρώδους κοίτης τοΰ σημαντικοΰ ποταμίου Οϋρλιά, τοϋ Βαφύρα των
αρχαίων, καί παρά τήν Καστράκι λεγομένην θέσιν, παρετήρησα δεκάδας τινάς
κωνοειδών αθροισμάτων λίθων, έν μέρει όγκωδεστάτων, καλυπτόντων τάφους
αρχαίους εικάζω. Τό Καστράκι τούτο, δπου δμως μόνον μοναστηριού παλαιού
λείψανά τινα ά'λλοτε εΰρον, ύψωμα

προβάλλον ολίγον

εκ τοΰ Όλυμπου,

ίσως ήτο τδ παλαιότατον Δΐον, δπου κατόπιν μετεφέρθη κάτωθεν τής υπώ
ρειας εις τήν πεδιάδα. Σπουδαία

λείψανα τοίχων αρχαίων, περιβαλλόντων

μεγάλας αύλάς γεωργικός υποθέτω, παρετήρησα εις τήν «Παλαιά Μαλαθριά»
παρά τό βουνόν, τήν προηγηθεΐσαν τής νεωτέρας Μαλαθριάς τοΰ Δίου. Μέγιστον περίβολον αρχαίας πόλεως παρετήρησα παρά τήν θαυμασίαν θέσιν τής
Λούκοβης, νέου δλως διόλου χωρίου, πλησίον τής μονής τής Πέτρας, τρεις
περίπου ώρας από τοΰ Δίου.
Οί εντός ύδάτων σήμερον πολυάριθμοι τάφοι τής αρχαίας νεκροπόλεως
τοΰ Δίου, τής μεταξύ αυτού καί τοϋ χωρίου Καρίτσας αμέσως έξω τής βόρειας
πύλης τοΰ Δίου, μαρτυροΰσι πόσον μακράν τής πόλεως πρέπει νά ήτο κατά
τήν αρχαιότητα τό τέναγος, δπερ καί μέγα μέρος αυτής νΰν κατακλύζει εντός
τοΰ ΒΑ τείχους καί τούς τάφους έθεσε προ αιώνων βεβαίως υπό τό ύδωρ.
Καί τό πλησίον τοΰ θεάτρου σημαντικόν Ελληνικόν κτίσμα κατά τά
θεμέλιά του, ρωμαϊκόν δέ κατά τήν ύπεράνω αύτοΰ οικοδομήν, κείται σήμε
ρον εις τά χείλη τοΰ έλους ή εντελώς εντός αύτοΰ. Τό έ'λος σχηματίζει ό
παρ’ αυτό τό Δΐον σήμερον, δχι δέ πλέον ως ό Λίβιος λέγει κατά Πολύβιον,
μόνον εις τάς έκβολάς του έκχειλίζων κατά τήν αρχαιότητα ποταμός Βαφύρας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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