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Εις την αρχήν λ. χ. τής βόρειας στοάς επί τοϋ δαπέδου άνεφάνησαν 
αποτυπώματα θωρακίων τοϋ 5ου ή 6ου αί. Ιπί τοϋ εκ κορασανίου υποστρώ
ματος (βλ. είκ. 10), δπερ άποδεικνΰει δτι εις μεταγενεστέρας έπισκευάς ειχον 
χρησιμοποιηθή ταΰτα ως πλάκες δαπέδου.

Ό,τι ποριζόμεθα επομένως ασφαλώς μέχρι τοϋδε εκ τής ένεργουμένης 
άνασκαφής είναι 1) δτι έχομεν ενώπιον ημών τμήματα κτίσματος ρωμαϊκού 
τοϋ 3ου ίσως μ.Χ. αίώνος 2) δτι ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν περί τους χρόνους 
τοϋ ’Ιουστινιανού κατά την οικοδομήν μεγαλοπρεπούς χριστιανικού ναού 
και 3) δτι τδ μνημεΐον τοΰτο ύπέστη μεγάλας επισκευάς κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους τής ζωής τής πόλεως, ήτοι κατά τον 70ν αιώνα.

Διά τήν τελικήν δμως διευκρίνισιν τοϋ σοβαρωτέρου ίσως κτίσματος 
τούτου τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας, είναι απόλυτος ανάγκη άπαλ- 
λοτριώσεως τών οικοπέδων Βοΐνογλου καί Καροκανίδόυ, άτινα έχουσι τούς 
κλήρους τών άριθ. 748 καί 750, διότι ό εις τήν διάθεσίν μου χώρος περιλαμ
βάνει μόνον τό Αΐθριον καί τήν σειράν τών προσκτισμάτων, ών επιβάλλεται 
ομοίως ή συνέχισις τής έρεύνης, δι’ δ καί παρακαλώ τήν ’Αρχαιολογικήν 
Εταιρίαν ϊνα συστήση τήν άπαλλοτρίωσιν ταΰτην εις τό Σ. Ύπουργεΐον.

Γ· Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ή άνασκαφική εργασία, έν τή υπό τον ’Όλυμπον καί παρά τον Θερ
μαϊκόν κόλπον αρχαία πόλει τής Μακεδονίας Δίω, έξηκολούθησε καί κατά τό 
λήξαν έτος, κατά μέν τό θέρος από τής 1ί« ’Ιουνίου μέχρι τής 4ί? ’Ιουλίου, 
κατά δέ τό φθινόπωρου επί τινας ημέρας μεταξύ τής 12η? ’Οκτωβρίου καί 
τής 15η? Νοεμβρίου. Κατά τον τελευταίου τούτον χρόνον έκτίζετο αυτόθι 
δαπάνη τοϋ Υπουργείου Παιδείας υπό τήν έπίβλεψίν μου τό μικρόν τοπικόν 
Μουσεΐον προς διαφύλαξιν τών ευρημάτων τών άνασκαφών, αλλά καί 
προς περισυλλογήν τών πολυαρίθμων έκ τοϋ Δίου υπό τών εγγύς χωρι
κών προς ίδιοτελεΐς οικοδομικούς σκοπούς έν έσχάτοις καιροΐς συληθέντων 
αρχαίων λίθων, είτε μελών τούτων αρχιτεκτονικών είτε επιτύμβιων στηλών 
ένεπιγράφων, κοσμουμένων καί υπό γλυπτών πολλάκις παραστάσεων αξιόλο
γων. Ή σύλησις αϋτη φορητών αντικειμένων καί ή άγρια καταστροφή τών 
δυνατών καί ωραίων τειχών τοϋ Δίου, χρονολογουμένων από τής βασιλείας 
τοϋ μεγάλου άναμορφωτοΰ Βασιλέως τής Μακεδονίας ’Αρχελάου (414-399 
προ Χρ.), έγινεν έν μέρει προ τοϋ 1912 ακόμη, αλλά καί μετά τό έτος δυστυ
χώς τής έλευθερίας υπό τών χωρικών ιδίως τοϋ παρακειμένου χωρίου Καρί- 
τσας. Οι αυτοί άνθρωποι συνεπικουρούντων καί τών ϋπερθεν τοϋ χωρίου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:18:45 EEST - 2.85.0.15



44 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1931

Μαλαθριάς, τοϋ νΰν Δίου, ενιδρυμένων Σαρακατσαναίων, έξηκολούθησαν ατι
μωρητί συλώντες και καταστρέφοντες τα αρχαία και κατά την τελευταίαν 
τετραετίαν τών άνασκαφών. ’Από τούς Καριτσιώτας μάλιστα δεν ευτύχησα 
ν’ άποσπάσω ού'τε δσα αποδεδειγμένους και μεμαρτυρημένως άφήρεσαν ούτοι 
άπ’ αυτού τού πεδίου τών άνασκαφών κατά την απουσίαν μου. Κατακρατούν 
δέ ανέκαθεν καί πάμπλειστα εις τάς αύλάς καί τάς οικίας των μετακομισθέντα 
προ τής ένάρξεως τών άνασκαφών άρχαΐα, ενεπίγραφους πάλιν λίθους επι

τύμβιους καί γλυπτά. Ούτω εκ τής καλύ- 
βης μιας κακοβούλου γραίας μόλις ήδυ- 
νήθην βία ν’ άποσπάσω ένα ένεπίγραφον 
λίθον χρησιμεύοντα ως πλάκα τής εστίας, 
επί τής οποίας έκαιε τό πύρ. ’Αλλά προς 
τελεσφόρον γενικωτέραν ενέργειαν παρά 
τοΐς χωρικοΐς άνάγκη είναι ν’ άσκηθή βία, 
ή οποία μόνον τών ’Αρχών τού Κράτους 
έργον δΰναται νά είναι. Έν τούτοις παρά 
τής χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας 
έως τώρα δεν ΐσχυσα νά λάβω ποτέ καμ- 
μίαν άπολύτως βοήθειαν.

Ή κατά τον ’Ιούνιον άνασκαφή συνέ
πιπτε προς την χειριστήν ώραν τού έτους 
ένεκα τών ολέθριων ελωδών πυρετών τού 
τόπου. Διά τούτο καί άδύνατον εστάθη 
νά παραταθή ή εργασία περισσότερον χρό
νον. ’Αλλά τό θέρος καί δι’ ά'λλον λόγον 
ήτο άκατάλληλος προς άρχαιολογικάς ερευ
νάς εποχή. Τό Δΐον άποτελεΐ επιφάνειαν 
επίπεδον τετρακοσίων τό πολύ στρεμ

μάτων, έξ ών μέρος μεν κατακλύζεται ύπό τών ύδάτων τού ποταμού χει- 
μώνός τε καί θέρους, ά'λλο δέ μέρος είναι τόσον έμπεποτισμένον ύπό τών 
ύδάτων τού παρακειμένου έλους ώστε νά άναβλύζουν ταΰτα αφθονα, μόλις 
ή σκαπάνη προχωρήση ήμισυ τό πολύ μέτρον ύπό τό έδαφος ή καί όλιγώ- 
τερον πολλαχού. Τό δέ λοιπόν καλλιεργήσιμον τμήμα κατείχετο πέρυσι άπαν 
ύπό τού πρωΐμως εκεί άναπτυσσομένου άραβοσίτου, όπου εννοείται καμμία 
έρευνα δέν ήτο πλέον δυνατόν ύπ’ εμού νά γίνη. ’Εδώ έπρεπε νά ευχαρι
στηθώ μ’ ένα πτωχόν τυχαϊον εύρημα παιδίσκης εργάτιδος, ένα μικύλλον 
κερδώον Έρμήν χαλκούν, κρατούντα τό κηρύκειον μέ την δεξιάν καί βαλάν- 
τιον μέ την άριστεράν. Είς δύο άλλας θέσεις άκαλλιεργήτους ήδυνήθην εις 
μέν την μίαν νά σκάψω μακρόν καί πλατύν δοκιμαστικόν χάνδακα καί νά

Είκ. 1. Επιτύμβια στήλη ριομ. χρόνων.
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άνευρα) πολλά ρωμαϊκών χρόνων τειχία, μεταξύ των οποίων άνέβλυζεν ήδη 
τό ύδωρ πολύ είς ελάχιστου βάθος εκ τού υπεδάφους. Εις δε την ά'λλην 
σημαντικωτέρους τοίχους των αυτών πάλιν χρόνων, καί να πιστοποιήσω 
άμα τήν παρ’ αυτούς ύπαρξιν καί άλλων αρχαίων κτισμάτων καλυπτόμενων 
υπό σωρών χωμάτων καί ρωμαϊκών λειψάνων οικοδομικών, τά όποια εις 
άλλην μόνον περίστασιν θά καταστή δυνατόν να ερευνηθοΰν, καθόσον 
ΰπ' αυτά πιθανώτατα κρύπτονται καί παλαιοτέρων κτισμάτων τά εδάφη. Είς 
τρίτην δε θέσιν άνέσκαψα καί εν μέρει έκαθάρισα άρχαΐον Μακεδονικόν καί,

Είκ. 2. Ρύαξ άναβλύζων έκ τής υπό τό τείχος τοΰ Δίου πηγής Άγιονέρι.

ως φαίνεται εκ τινων ωραίων λειψάνων μαρμάρινων κιόνων, ελληνιστικών 
χρόνων κτίσμα ίσως όμως καί αύτοϋ τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, εάν τά δύο 
ως τεκτονικά σημεία είς τον κεντρικόν άκατέργαστον κύκλον σπονδύλων έγγε- 
γλυμμένα γράμματα ΒΑ πρέπει ν’ άναγνωσθώσι Βασιλέως ’Αλεξάνδρου, 
καθώς άναγινώσκονται ταΰτα καί επί χαλκών νομισμάτων παρά τήν κεφα
λήν αύτοΰ. ’Ενταύθα ό'μως ανάγκη είναι νά γίνη έντατικωτέρα εργασία 
διά νά καθορισθοΰν τά πράγματα άκριβέστερον. Επειδή δε εν μακρά γραμμή 
πολλών μέτρων παρά τό ειρημένον κτίσμα, μέτωπον ε'χον 12 μέτρων καί 
πλάτος 15, επιστοποίησα καί άλλοτε τήν ΰπαρξιν εύρείας πλατείας, περιστοι- 
χιζομένης υπό εύρυχώρων δωματίων, χρόνων καί Μακεδονικών άρχαιοτέρων 
καί ρωμαϊκών ωσαύτως, ίσως πρόκειται εδώ περί αγοράς ή γυμνασίου, 
καλυπτομένου ό'μως δυστυχώς υπό τόσον άβαθοϋς στρώματος φυτικού 

χώματος, ώστε νά μήν ελπίζω ότι ύπ’ αυτό κρύπτονται σημαντικά όπωσδή-
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ποτέ λείψανα παλαιών ερειπίων, διότι ό τόπος από πολλοΰ ανασκαλεύεται 
κατ’ έτος υπό τοϋ αρότρου ή τής σκαπάνης. ’Οφείλω όμως να παρατηρήσω 
ότι κατά τό πρώτον έτος τής άνασκαφής παρά την αντίθετον πλευράν τής αυτής 
πλατείας άνευρέθη ή έν Πρακτικοΐς 1928 δημοσιευθεΐσα μαρμαρίνη κεφαλή 
νεαρού ήγεμονίδου Μακεδόνος, αν μη ίσως και αυτού τού Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου εν εφηβική ηλικία.

Εις τετάρτην θέσιν και πλησίον αρχαίας οδού πλακόστρωτου, ως πασαι 
αί οδοί τοϋ Δίου, εύρέθησαν διά τής σκαφής μόλις υπό τό νϋν έδαφος καί

Εϊκ. 3. Τοίχοι οικημάτων προρρωμαϊκών χρόνων.

άλλα λείψανα κτισμάτων Μακεδονικών, δπου όμως ό πηλός δεν επέτρεπε 
άκριβεστέραν έρευναν. Εις πέμπτην δε άλλην, ολίγον έξω μάλιστα τού 
αρχαίου τείχους τής πόλεως, περί την πηγήν καί τά δένδρα τού λεγομένου 
‘Αγιονέρι, άπήντησα ωραίους πάλιν τοίχους εκ λίθων μεγάλων λαξευτών 
καί καλώς ήρμοσμένων άνευ εννοείται συνδετικής ύλης, χωρίζοντας δωμάτια 
μεγάλα ως περί στοάν αΰθις, καί περαιτέρω άλλα οικήματα ιδιωτικά. Τούτο 
είναι άξιόλογον εύρημα, διότι έξ αυτού άποδεικνΰεται ότι άπας δ μέγας νϋν 
ελώδης χώρος, εις δν φέρει ή κεντρικωτέρα τήν άρχαίαν πόλιν διασχίζουσα 
πλακόστρωτος οδός πλάτους μέτρων 5,60 προς ένα άρχαΐον δωρικόν ναόν
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παρά to θέατρον, άπετέλει κάλλιστον μέρος τής πόλεως παρά τον 1 μ. βαθύν 
καί 8 μέτρα νϋν πλατύν ποταμόν. Αλλά ταύτα πάντα δύνανται νά έξετασθώσιν 
επιμελέστερον συν τφ χρόνφ μόνον καί δταν ot χρηματικοί πόροι διά τάς 
άνασκαφάς γίνουν ίσως δαψιλέστεροι. Τό άρχαΐον Δΐον κατά τον πέμπτον 
ήδη προ Χριστού αιώνα είχε καταστή διά τών Ιν αύτφ τελουμένων πανηγυρεων 
καί αγώνων γυμνικών, μουσικών, θυμελικών καί ιππικών αυτό τούτο ή 
’Ολυμπία τής βορείας Ελλάδος, ηύξήθη δε καί έκοσμήθη έτι μάλλον επί 
Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου καί τών κατόπιν Βασιλέων. Καί δταν δέ παρέ-

Είκ. 4. Τοίχοι οικημάτων προρρωμαϊκών χρόνων.

διδεν ή πρότερον πάντοτε ένδοξος καί υπερήφανος Μακεδονία, ένεκα ενός 
μωρού καί άνάνδρου βασιλέως, τάς τύχας της εις χειρας τών άγερώχων 
κατακτητών Ρωμαίων τον 2ον προ Χρ. αίώνα, τό Δΐον εθαυμάζετο ακόμη 
υπό τού Πολυβίου καί τού Τίτου Λιβίου διά τά σπουδαΐά του οχυρώματα, 
διά τά περικαλλή οικοδομήματα καί διά τό πλήθος τών αγαλμάτων 
αυτών. Πώς νά μη φαντασθώμεν λοιπόν καί ημείς την πόλιν, συμμαρτυ- 
ρούντων καί τών νΰν άποκαλυπτομένων λειψάνων της, άσυγκρίτως σπουδαιο- 
τέραν παρά δσον συνηθίζομεν νά ύποθέτωμεν περί τοιούτων δυσεξελέγκτων 
μέχρι προ ολίγου διά πολιτικούς ή δημοσίας ασφαλείας λόγους αρχαιολογικών
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τόπων, ορμωμενοι εκ των εντυ
πώσεων, τάς οποίας λαμβάνο- 
μεν έκ τών λοιπώνκαλώς έρευ- 
νηθέντων κέντρων τής ιστορίας 
καί τής τέχνης τής αρχαίας 
Ελλάδος, καί να μην ελπίσω- 
μεν εκ τοΰ χρόνου πλουσιώ- 
τερον τον αρχαιολογικόν θερι
σμόν αυτής; ’Ήδη δέ νομίζω 
δτι πληρέστατα εδικαίωσαν 
τάς Ιλπίδας ταυτας καί άλλα 
ευρήματα καί ή προπερυσινή 
άνεΰρεσις τοΰ αρχαίου Μακε
δονικού τυμβοχώστου τάφου, 
τών πρωίμων ελληνιστικών 
χρόνων, περί τοΰ οποίου ίκα- 
ναί πληροφορίαι πρόκεινται 
εις τα προ μικρού εκτυπωθέντα 
Πρακτικά τής Εταιρείας τού 
προαπελθόντος έτους καί άλλα 
αλλαχού μικρά δημοσιεΰ- 
ματά μου.

Τό άξιολογώτατον εκείνο 
εύρημα τού τάφου μέ έπεισε 
διά τούτο κατά τό παρελθόν 
θέρος νά μην άφήσω ανεξε
ρεύνητου καί τον παρακείμε
νον εις αυτόν καί προσκεκολ- 
λημένον σχεδόν εις μίαν τών 
πυλών τής πόλεως παρεμφερή 
προς αυτόν δεύτερον τύμβον. 
Καί ή μεν διά τού κέντρου 
αυτού άνορυχθεΐσα τάφρος 
μέχρι βάθους 5 μέτρων, δεν 
ενεφάνισεν, ως ήλπιζα, καί 
δμοιον τού προπερυσινού τά
φον, ούτε δλως τάφον οίονδή- 
ποτε. Άλλ’ ως έκ τής θερινής 

νοσώδους ώρας τοΰ έτους — άς προσθέσω καί τών λίαν περιωρισμένων χρη-
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ματικών μέσων — δεν ήτο δυνατόν νά εξακολουθήσω ενταύθα την εργασίαν 
και είς τά άλλα σημεία τοΰ τύμβου, όχι εις τό κέντρον αυτού απλώς. "Ισως δέ 
δεν άποβή ματαία ή ζήτησις ούτε είς αυτόν ούτε εις τους δυο τρεις άλλους 
είς τάς αύτάς θέσεις τΰμβους, κειμένους παρά την προς τον "Ολυμπον φέρου- 
σαν εκ τοΰ Δίου σημαντικήν οδόν προς αρχαία μικρά ιερά, ών δεικνύουν τά 
λείψανά των, παρά την ρίζαν τοΰ θείου ό'ρους, των οποίων την έρευναν επί
σης εξ ανάγκης ανέβαλα μέχρι τής προσεχούς άνοίξεως.

Ευτύχησα δμως δΓ άλλων παρατηρήσεων, περιερχόμενος τούς περί τό 
Δΐον τόπους νά εκτείνω την ερευνάν μου έως εις αυτούς κατά τον φθινοπω
ρινόν ιδίως χρόνον μεταξύ 15η? ’Οκτωβρίου καί 15η5 Νοεμβρίου, ως προειπα, 
καί νά συγκομίσω άλλα τινά κέρδη Ικ ταΰτης, πάντως, ως υποθέτω, αξιοση
μείωτα καί προσοχής χρήζοντα.

Περί τούτων δέ θά μοί επιτραπή ενταύθα ν’ αναφέρω συντόμως τουλά
χιστον τά δέοντα, διότι ελπίζω δτι, αν ή άνασκαφή έπαναληφθή τήν προσεγ- 
γίζουσαν άνοιξιν, ήδη τό προσεχές θέρος ή τό φθινόπωρον θά δυνηθώ νά 
διαλάβω περί αυτών άκριβέστερον.

Καί πρώτον εμελέτησα, έπανειλημμένως τρεις φοράς τούς τόπους περιελ- 
θών, ειτα δέ καί μετά δύο αξιωματικών τής Γεωγραφικής τού Στρατού μας 
Υπηρεσίας, τό πεδίον τής εν Πύδνη μάχης τού 168 προ Χρ., έργον διεξα- 
γάγών αναγκαιότατου διά λόγους ιστορικούς. Οί ύποχρεωτικώτατοι είς τήν 
τοπογραφικήν μου ταύτην εργασίαν Κύριοι ’Αξιωματικοί οί παρασχόντες 
κατά παράκλησίν μου τήν λίαν σπουδαίαν διά τήν έρευναν βοήθειάν των, 
ταγματάρχης τού Πεζικού κ. Σερέπετζης καί λοχαγός κ. Παπαδάκις καταρ
τίζουν προς χρήσιν τοΰ υπουργείου τής γεωργίας τον ακριβέστατου τού τόπου 
χάρτην είς κλίμακα τοιαύιην, ώστε καί τά ελάχιστα αυτού σημεία νά κατα
στούν ευσύνοπτα καί κατάδηλα. Ίδικόν μου έργον θά είναι κατόπιν νά χρη
σιμοποιήσω τό εκ τοΰ χάρτου τούτου λαμβανόμενον τοπογραφικόν τού πεδίου 
τής μάχης σχέδιον καί τό σχέδιον εν γένει τών από Πύδνης τόπων μέχρι τής 
σημερινής Κατερίνης, δπου πράγματι παρά τον Πέλεκα νύν, εν τή άρχαιότητι 
Λεΰκον καλούμενου ποταμόν συνεκροτήθη ή μάχη, συμφώνως προς τάς 
λεπτομερείς καί θαυμασίας περί αυτής αφηγήσεις τού τε αύτόπτου γενομένου 
τών πραγμάτων μεγάλου "Ελληνος Πολυβίου, τον όποιον γνωρίζομεν έκ τού 
άντιγράψαντος αυτόν Ρωμαίου Τίτου Λιβίου, καί τοΰ εξ αρίστων πηγών 
άντλήσαντος, ζωγραφικωτάιου δέ εις τήν περιγραφήν του Πλουτάρχου εν 
Βίφ Αιμίλιου Παύλου.

Κατά τήν αυτήν περίστασιν ευτύχησα εις τό νύν χωρίον Λιμπάνοβον 
παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Κολινδρού ίκανώς βορείως τής Κατερίνης 
νά άνεύρω καί αντιγράψω δύο άξιοσημειώτους έπιγραφάς τοΰ 15ου αίώνος 
μετά Χρ. εν καταρρέοντι ήδη ναϊδίψ χριστιανική), εξ ών ή μία τοΰ έτους

4
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1480 περίπου περιέχει τα ονόματα τοΰ Μητροπολίτου τής χώρας, τοϋ πρω- 
θιερέως και κοινοτικών τινων ’Αρχών. Ή όίλλη άναφέρεται εις τούς κορυ
φαίους ’Αποστόλους Πέτρον καί ΓΙαΰλον μέ λέξεις μεγαληγόρους, διότι εις 
αυτούς ήτο αφιερωμένος ό έν λόγφ ναός, δστις κατά τούς τότε χρόνους ήτο, 
ως φαίνεται, σημαντικώτερόν τι κτίσμα.

Δεύτερον κατέγινα εις την μελέτην τών αξιοσημείωτων μακρών σειρών 
πολλαπλών, δύο καί δύο ήμισυ μέτρα παχέων τειχών παλαιός ελληνικής επο
χής καί άκριβέστερον, ως πιστεύω, τών χρόνων έτι τής φυλής τών ΓΙιερών, έξ 
ών και αί κατόπιν Έλικωνιάδες Μοΰσαι τό πρώτον Πιερίδες έκλήθησαν. Τούς 
Πίερας εξέβαλεν εκ τών υπό τον ’Όλυμπον μεταξύ Τεμπών καί Άλιάκμονος 
παμπαλαίων εδρών των καί μετώκισεν είς τό πέραν τοΰ Στρυμόνος ΓΙάγ- 
γαιον ό'ρος, ίνα τα εκεί χρύσεια μεταλλεία εργάζωνται, ό αρχηγέτης τής τών 
Άργεαδών δυναστείας Μακεδόνων Βασιλέων περί τό 700 π. Χρ. ή μεταξύ που 
τοΰ 700 καί 650, Περδίκκας Α', οίκίσαςτήν χώραν των διά γνησίων Μακεδόνων.

Τρίτον. Τών αύτών Πιέρων, ώς πιστεύω, εσημείωσα τέσσαρας ώρας 
δυτικώς τοΰ Δίου είς τάς παρά την Πέτραν δασωδεστάτας καί ώραιοτάτας 
ά'λλως κλιτΰς τοΰ Όλύμπου την θέσιν πόλεως σπουδαίας, την οποίαν ούτε 
ό τοΰ 1806 σπουδαιότατος περιηγητής ’Άγγλος συνταγματάρχης Λήκ έγνώ- 
ρισε ούτε άλλος τις έμνημόνευσεν. Τό ό'νομά της μένει άγνωστον Κρύπτον
ται τά σπουδαία τείχη αυτής μεταξύ πυκνότατων λοχμών, περιλαμβάνοντα 
εντός τοΰ μεγάλου περιβόλου των σημαντικά λείψανα ύπερμεγέθων κωνοειδών 
σωρών μεγαλολίθων, ύψουμένων ύπεράνο) κολοσσιαίων λίθων, τμημάτων μάλ
λον βράχων, διά χειρών ανθρώπων τεχνικώς ήρμοσμένων προς συγκρότησιν 
Ισχυροτάτης κυκλικής αύτών βάσεως. ’Επειδή τά χόρτα ενταΰθα αύξάνουν 
τον ’Απρίλιον πυκνότατα καί υψηλά, πυκνότατοι δε είναι καί οί τών λιθο- 
σωρών τούτων υψηλοί θάμνοι, ή ερευνά τοΰ τόπου δύναται νά γίνη μόνον 
περί τά τέλη τοΰ χειμώνος τον Μάρτιον μήνα, δταν τά χόρτα ακόμη είναι 
άπεξηραμένα, άνευ φύλλων δέ και οί θάμνοι. Περίεργον είναι δτι ούδέ οί 
πέριξ μικράς τινας εκτάσεις νΰν καλλιεργοΰντες ολιγάριθμοι γεωργοί άντελή- 
φθησάν ποτέ δτι τοιαΰτα πράγματα υπάρχουν εκεί καί δεν έπρόσεξαν ούδέ 
είς τά κάλλιστα έν τισι σημείοις σωζόμενα τοΰ περιβόλου τής πόλεως ταύτης 
τείχη, μετ’ επάλξεων μάλιστα, παχέα μέχρι τριών μέτρων. "Οταν είπα είς 
αύτούς δτι τείχη αρχαία ήσαν δ,τι είχον εμπρός των, δτι «κάστρα ή καστρά- 
κια» ονομάζει πανταχοΰ τής Ελλάδος ό ελληνικός κόσμος αύτά, έφαίνοντο 
άγνοοΰντες καί τήν λέξιν ακόμη ταύτην. Οικιακήν όμως γλώσσαν λαλοΰν 
οΰτοι οί άλλαχόθεν ελθόντες εδώ γεωργοί τήν βλαχικήν. ’Αλλά αί παρατη- 
τηρήσεις μου δεν αφήνουν καμμίαν αμφιβολίαν, δτι γυμνούς τινας αύτόθι 
νΰν εντός τών πυκνοτάτων δασών καλλιεργησίμους χώρους μεταξύ τοΰ βρα- 
χωδεστάτου άλλως λοιποΰ εδάφους, έπιμελώς είχαν γεωργήσει πλήν τών
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πολύ αρχαίων Πιέρων ίσως, καί οί μακαρίας μνήμης φίλεργοι καλόγηροι τής 
από τοϋ 14ου τουλάχιστον αίώνος γνωστής μονής τής Πέτρας, ήν αντικατέ
στησε σήμερα μέγα Σανατώριον, μη λειτουργήσαν εΐσέτι.

Τέταρτον. 'Ολόκληρον το φυσικόν χαλικόστρωμα ως λέγουν οί γεωλόγοι 
ή υψηλόν «ξηροκάμπι» κοινώς τής ρίζης τοΰ Όλυμπου παρά την αριστεράν 
λίαν ύτ|τηλήν και απότομον πλατυτάτην κοίτην τοΰ ποταμού Ούρλιά, τοΰ 
Βαφύρα των αρχαίων, όπου ούτος θορυβώδης μεταξύ βράχων κατέρχεται 
Ικ φάραγγος τοϋ Όλυμπου, κατέχεται υπό «τροχάλων» πολυαρίθμων. Είναι

Είκ. 7. Θωράκιον τής Βασιλικής τοΰ Δίου.

δέ αί τροχάλαι αύται τής γλώσσης τοΰ λαού μας σωροί τυμβοειδεΐς μεγαλο- 
λίθων, ών αί κυκλικαί βάσεις αποτελούνται υπό ογκωδών λίθων. "Ο,τι προ- 
χείρως ήδυνήθην να πιστοποιήσω περί αυτών (κεΐνται ως ήμίσειαν ώραν 
νοτιοδυτικώς τοΰ Διού) είναι ότι έκρυπτόν ποτέ εν τφ κέντρα) των τάφους, 
διότι εύρήκα εις δυο έξ αυτών, εις τριάκοντα περίπου εν όλφ άριθμουμένων, 
όντως τάφους συλημενους οριζοντίους διά πλακών σχηματιζομένους καί από 
βορρά προς νότον βλέποντας, χρόνων προρρωμαϊκών.

Εκειντο δε οί τάφοι οΰτοι, καθώς μετά πολλάς ζητήσεις μεταξύ θάμνων
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Είκ. 8. Δύο βράχοι κυλισθέντες εις τάς δχθας κοίτης ποταμού 
κατά τούς αιώνας τών παγετώνων τοϋ Όλυμπου.

επιστοποίησα, έξω τοΰ περιβόλου πόλεως αρχαίας εκτεινόμενης μεν κάτω τής 
ρίζης τοΰ Όλυμπου παρά τον Βαφΰραν επί τοΰ αΰτοΰ φυσικοΰ χαλικοστρώ- 
ματος, άκρόπολιν όμως έχοΰσης ύψωμα λοφοειδές άνερχόμενον εξ αυτής τής 
ρίζης τοΰ όρους, καλοΰμενον νΰν Καστράκι. Επ’ αυτής ήδυνήθην μεταξύ

πυκνών θάμνων ν’αναγνωρίσω λείψανα εκκλησίας ή μονής μάλλον. Άλλ’ ή 
αρχαία πόλις, ήτις πρέπει νά έκειτό ποτέ ενταΰθα, ίσως ήτο ή αυτό τό 
παλαιότατον Δΐον, πριν έτι μετατοπισθή τοΰτο εις τό εν τή ομαλή πεδιάδι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:18:45 EEST - 2.85.0.15



54 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1931

και εγγύς τής θαλάσσης ιστορικόν Δΐον, ή άλλη τις μικρά πόλις. Ό περίβο
λός της όμως είναι πολύ ευρύς, εκτεινόμενος αρκετά κάτω εις τό ξηροκάμπι 
εκ τής πεπλατυσμένης κορυφής τοϋ υψώματος.

Παρεμπιπτόντως θά μνημονεύσω κα'ι άλλην μου παρατήρησιν παρά την 
ρίζαν τοΰ Όλύμπου, πλησίον τοϋ Παλαιομαλαθριά λεγομένου έρειπιωμένου 
χωρίου, αλλά ταύτην καθαρώς γεωλογικήν και ούχί αρχαιολογικήν. Πρόκειται 
περί κοίτης ποταμού βεβαίως άπωτάτης τίνος γεωλογικής περιόδου, εις ήν 
οί τότε παγετώνες τοϋ Όλύμπου εξώθησαν εις μακράν σειράν εκατέρωθεν επί 
των οχθών βράχους πελωρίους τοΰ Όλύμπου, ώσεί επίτηδες εκεί κανονικώς 
τεθειμένους. Ταϋτα θά εξηγήσω καλλίτερα εις τούς ήμετέρους γεωλόγους.

Άλλ’ έβεβαιώθην πέντε ώρας νοτίως τοϋ Δίου καί εις την εκ τής χαρά
δρας του τρομακτικήν πράγματι κατάπτωσιν τοϋ «’Αγριοχοίρον» ως 
εκλήθη υπό τών αρχαίων ποταμοΰ, τοΰ «Συός», δτι εντός δυσπρόσιτου σήμερον 
νεκροταφείου ολίγων τάφων εις τά λεγάμενα Καλύβια τοΰ θαυμαστού διά 
τήν θέσιν του χωρίου Σκοτίνας άντικαθίστα ποτέ τό νϋν εκκλησίδιον 
άξιόλογον άρχαΐον ιερόν. Εις εκ τών μεγαλολίθων αύτοϋ ήτο βεβαίως βάσις 
αρχαίας στήλης, ως δεικνύει ή εγκοπή επί τής όμαλωτέρας επιφάνειας τοϋ 
λίθου. Βεβαίως πρέπει νά έκειντο περί τήν θέσιν ταύτην τά υπό τών αρχαίων 
καλούμενα Λείβηθρα, ως έσημείωσε καί ό Heuzey προ 70 σχεδόν ετών. 
(Πρβλ. περί τούτου τά εν Πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών μηνός 
Φεβρουάριου 1932 σημειούμενα). Έδώ δέ πρέπει νά υπήρχε καί ό κατά 
Παυσανίαν τάφος τοΰ Όρφέως, αλλά καί αί Πιερίδες Μοΰσαι δεν ήδύναντο 
παρά τό Δΐον καί υπό τον Όλυμπον νά εϋρουν μεγαλοπρεπεστέραν εν τώ 
θείω τούιφ δρει οΐκησιν. Τό πολύ, προς αυτήν δύναταί πως ν’άμιλλάται ή 
νοτίως τοϋ Λιτοχώρου ωραία μικρά χαράδρα μέ πλούσιον ρύακα άείρρουν 
καί μονήν νϋν άνευ μοναχών, έξω τής οποίας εύρήκα καί φανερά λείψανα 
θραυσμάτων κεραμικών αρχαίας τίνος άλλης κώμης, ούχί δμαις τής Πιμ- 
πλείας, ώ: ήθελεν ό Λήκ (Leake), η τις έ'κειτο πλησίον μάλλον τών θρυλι
κών ως αυτή Λειβήθρων παρά τον καταστρεπτικόν κατά τάς συχνάς πλημ
μύρας του ποταμόν Σΰν.

Έν τέλει θά μοί έπιτραπή νά έκφράσω πλείστας χάριτας προς τούς 
άνω μνησθέντας αξιωματικούς τής Γεωγραφικής Υπηρεσίας τοΰ Στρατού 
δι’ άλλην λίαν σπουδαίαν επικουρίαν αυτών εις τό εν Δίφ αρχαιολογικόν 
έργον. Έξεπόνησαν χωρομετρικόν σχέδιον τής πόλεως Δίου, έν τώ όποίφ 
προσδιόίρισαν ακριβώς πάσας τάς θέσεις τών άνασκαφών. ’Αλλά δι’ όροσή 
μων καθώρισαν ωσαύτως μετά πάσης ακρίβειας καί πάντα τά αρχαιολογικά 
περί τήν πόλιν σημεία, διά νά έξαιρεθή τοιουτοτρόπως ό χοίρος άπας ό 
αρχαιολογικός από τής διανομής είς τούς γεωργούς, λαβόντας ήδη τούς υπό 
τοΰ Νόμου ώρισμένους κλήρους των είς τάς άλλας τής περί τό Δΐον άπαλ-
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λοτριωθείσης χώρας εκτάσεις. Τοιουτοτρόπως θά ει'μεθα άπηλλαγμένοι τοΰ 
λοιπού των αναπόφευκτων συζητήσεων περ'ι αποζημιώσεων εκεί όπου πρό
κειται περ'ι τόπων αύθαιρέτως πολλάκις υπό τοΰ τυχόντος καταπατουμένων 
κατ’ αρχήν μή άνηκόντων εις τους καλλιεργοΰντας ή ά'λλως νεμομένους την 
γην, άλλα δημοσίας χρήσεως προς έκτέλεσιν άνασκαφικών εργασιών.

Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗι ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ή άνασκαφή αυτή άρξαμένη κατά τό παρελθόν έτος έπανελήφθη και 
κατά τό θέρος τοΰ 1931. Διηυκόλυνεν αυτήν ή εξαγορά τοΰ ίσοπέδου σχεδόν 
άγροΰ, όστις άπετέλει τό βόρειον τμήμα τής άνασκαπτομένης πόλεως. Τήν 
δαπάνην άνερχομένην εις 50 χιλ. δραχμών κατέβαλεν ό δήμος Φλωρίνης 
προτάσει τοΰ Δημάρχου κ. Σαπουντζή, ψήφο) τοΰ δημοτικού συμβουλίου, 
έγκρίσει τοΰ Νομάρχου κ. Μπάλκου και συνεπινευόντων πάντων τών εκλε
κτών πολιτών.

Έν μέσω τοΰ άγροΰ έσκάφη ταινία άπό νότου προς βορράν, άπεκαλύφθη- 
σαν δέ ερείπια οικιών συνεχή εις βάθος 0,50-1.30. Άβαθέστερον εύρέθησαν 
τά ερείπια είς τό νότιον μέρος, επειδή εκεί ό άγρός άνηφορίζει, τά δέ χώματα 
κατέρρευσαν προς τό ταπεινοΰμενον βόρειον μέρος. "Ενεκα τής άπογυμνώ- 
σεως ταΰτης τοΰ νοτίου μέρους επαθον υπό τής καλλιέργειας έν τώ μακρώ 
χρόνω τά τε ερείπια κα'ι τά εν αύτοΐς σκεύη. Διά τοΰτο κατά τό βόρειον 
μέρος και τά επιπόλαια χώματα άκόμη ένεΐχον θραύσματα άγγείων, ά'τινα 
έδει νά κεΐνται νοτιώτερον εντός τών οικιών βαθέως.

Ή κατασκευή τών οικιών είνε διά λίθων τά κάτω, διά πλίνθων δέ 
ωμών τά ά'νω, ώς περιέγραψα έν τή περυσινή μου έκθέσει.

’Ολοκλήρους οικίας δέν άπεκάλυψεν ή άνασκαφή, άλλ" όσα μόνον μέρη 
αυτών εύρέθησαν έν τή σκαφείση ταινία. Ή μέθοδος τής σκαφής άπέβλεπεν 
εις τήν ευχερή άποκσμιδήν τών χωμάτων, ή δέ διάκρισις τών οικημάτων 
άφέθη διά τον προσεχή χρόνον. "Απορον εινε, ότι δέν φαίνεται σαφής οδός 
τις άκόμη.

Τά έν τοΐς έρειπίοις άγγεΐα, μεγάλα (πίθοι) ή μικρά, ε’ινε κατά τό πλεΐστον 
τεθραυσμένα. Πίθοι τινές όμως διατηρούνται άκέραιοι, ών τινες ΰψ. 1 50 μ.

Επειδή τά άγγεΐα δέν συνεκολλήθησαν άκόμη ούτε πάντα ούτε όλα, 
συνοπτικώς άναφέρω άγανώτους υδρίας διώτους μέτριου μεγέθους, πολλάς 
κύλικας μελαμβαφεΐς μετ’έντύπου άστεροειδοΰς κοσμήματος και άνθεμίων 
Ιντός έν μέσφ, σκύφους ή σκύφον μετ’ άναγλύπτων βωμών και έρωτιδέων, 
έτερον μετ’ άναγλύπτων σκηνών συνουσίας, έτερον τεμάχιον μετά γραμμάτων
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