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Τό νέον ψηφιδωτόν της Πέλλης, έν σχέσει
πρός τό προαναφερθέν τής Βεργίνας, είναι λιτότερον, άπλούστερον καί σχεδόν χωρίς προοπτι
κήν διάθεσιν. Α1 λεπτομέρειαι τής παραστάσεως
τής σκηνής τοϋ γρυπός κλπ. είναι γραμμικοί,
ένθυμίζουσαι τήν τεχνικήν τών παραστάσεων έπί
έρυθρομόρφων άγγείων. Ή σύγκρισις δέν γίνεται
δΓ άξιολόγησιν, άλλα διά νά δειχθή ή χρονολογι
κή διαφορά τοΟ ήμετέρου ψηφιδώματος, τό όποιον
άναμφιβόλως είναι παλαιότερον τοΟ τής Βεργίνας.
Ώς πρός τήν τεχνικήν, ούδεμία διαφορά ύπάρχει άπό τά άλλα ψηφιδωτά δάπεδα τής Πέλλης.
Καί έδώ έχουν χρησιμοποιηθή μικροί ποτάμιοι
χάλικες είς τά αυτά χρώματα (κυριαρχοΟν τό μέλαν καί τό λευκόφαιον ) καί κονιάματα, τά όποια
παρατηρεϊται ήδη ότι είναι έπί τής έπιφανείας
χρωματισμένα άναλόγως πρός τά χρώματα τών
ψηφίδων τών έπί μέρους λεπτομερειών. Ώς υπό
στρωμα τής ψηφιδωτής έπιφανείας έχουν χρησιμοποιηθή χάλικες ποτάμιοι, μεγ. διαστ. περί
που 0,10 μ., στερεωμένοι δι’ ίσχυροϋ κονιάματος
(Πίν. 397δ).
Στερεωτικά! καί συντηρητικοί έργασίαι
Αί έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως περιωρίσθησαν είς τό τετράγωνον 5 τοϋ τομέως I
καί είς τόν τομέα VI.
Είς τό πρώτον συνεκολλήθησαν άρχιτεκτονικά
τινα μέλη τοΟ περιστυλίου τής αύλής καί — κυ
ρίως — άπεσπάσθησαν είς τεμάχια τά ψηφιδωτά
δάπεδα τών δωματίων Γ (παράστασις άρπαγής
τής 'Ελένης ) καί I (παράστασις Άμαζονομαχίας)17.
Είς τόν τομέα VI άπεσπάσθη έπίσης τό ψηφι
δωτόν δάπεδον τής μικρός θόλου, ένταχθέντων
καί τών θραυσμάτων έκείνων τά όποια εύρέθησαν
είς τό άνάχωμα τοϋ άποχετευτικοΰ χάνδακος,
άπορριφθέντα όπό τοϋ μηχανικοϋ έκσκαφέως.
Είς τήν άπόσπασιν καί συντήρησιν τών ψηφιδω
τών είργάσθη, έκτός τοΟ είδικοϋ άρχιτεχνίτου τής
Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως
κ. Δημ. Σκόρδου, καί ό κ. Κωνστ. Ήλιάκης, ζω
γράφος, ώς καί οί είδικευθέντες έντόπιοι τεχνΐται Άλεξ. Καλιοντζής καί Κωνστ. Γεωργούσης.
Τό Μουσειακόν Περίπτερον
Έπερατώθη ήδη τό κτήριον καί άναμένεται ή
παραλαβή αύτοΰ18. ’Αναγκαία όμως είναι ή έπανόρθωσις κακοτεχνιών τινων, ή συμπληρωματική
έκτέλεσις ώρισμένων έργων στεγανότητος καί
άσφαλείας, ή ήλεκτροδότησις καί ή διαμόρφωσις τοΟ πέριξ χώρου.
X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ
17. ΑΔ 17 ( 1961/2) Πίν. 241-244.
18. ΑΔ 18 (1963) σ. 206.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ

Είχον πάντοτε καί έχω άκόμη καί τώρα τάς
άμφιβολίας μου διά τό έάν καλώς έπραξα καί άντεστάθην είς τά πολλά έμπόδια, τά όποία συνήντησεν ή πρότασίς μου νά συνέχιση ή Φιλοσοφική
Σχολή τοΟ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τήν
άνασκαφήν τοϋ Δίου, τήν όποιαν παλαιόν μέλος
της, ό Γ. Σωτηριάδης, ήρχισε τό πρώτον. Διότι
ή καταστροφή καί ή έρήμωσις είναι τόσον με
γάλη!
Ή έπιμονή μου όμως δικαιώνεται άνά πάσαν
στιγμήν, όταν άκόμη καί είς αύτήν τήν περιοχήν,
είς τήν μεγαλυτέραν γειτονικήν πόλιν μας, είς
τήν Κατερίνην, συχνά μάς έρωτοΟν μέ άπορίαν
«τί είναι τό Δϊον καί κατά ποΟ πέφτει;»
Καί άν άκόμη δέν κερδίσωμεν καί πολλά πρά
γματα, άν δέν κερδίσωμεν τίποτε περισσότερον,
άπό τοΟ νά μάθουν οί "Ελληνες, ότι τό Δϊον ήτο
κάποτε μία άρχαία έλληνική πόλις, ή ίερά μάλι
στα πόλις τών άρχαίων Μακεδόνων, πιστεύομεν
ότι καί τότε άκόμη άξίζει ό κόπος.
Ή πρώτη έφετινή περίοδος τών έργασιών είς
τό Δϊον1, μετά τήν κατά τό παρελθόν έτος γενομένην έκπόνησιν τοϋ τοπογραφικοϋ χάρτου τοϋ
άρχαιολογικοϋ χώρου (Πίν. 405), χωρίζεται
είς δύο:
1. ’Από τής 17ης ’Ιουνίου μέχρι 13ης ’Ιου
λίου, όπότε ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν τήν
έργασίαν διά τήν έλλειψιν έργατών, διότι οί κα
πνοπαραγωγοί χωρικοί ήσαν άπησχολημένοι μέ
τάς προσωπικάς έργασίας των.
2. Άπό 9ης μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου.
Ένετοπίσθησαν αί έργασίαι τοϋ πρώτου μέ
ρους τής περιόδου είς τήν νοτίαν πλευράν τοϋ
περιβόλου τής άρχαίας πόλεως, όπου καί ή άρ
χαία, όπως φαίνεται, τάφρος, είχον δέ ώς άντικειμενικόν σκοπόν των τήν έξακρίβωσιν τής έποχής όχι μόνον τοϋ τμήματος τούτου, άλλά μέ τόν
καιρόν καί όλοκλήρου τοϋ περιβόλου. Διότι ή
κάτοψις τοϋ Δίου είναι ένδεχόμενον νά είναι ή
τό παλαιότερον παράδειγμα άρχαίας πόλεως είς
«τετράγωνον σχήμα», όπως ρητά όνομάζει οϋτω
ό Στράβων τήν Θεσσαλικήν Άλον (XII 565), ή
τούλάχιστον τό σύγχρονον μέ έκείνην καί δεύ
τερον, μέχρι σήμερον, γνωστόν παράδειγμα (Fr.
1.
'Εδαπανήθησαν καί διά τά δύο τμήματα τής περιόδου
δραχμαί 50.000 άπό τό είδυζόν κεφάλαιον τού προϋπολο
γισμού τοΰ Πανεπιστημίου. Τάς έργασίας διηύθυνεν ό καθη
γητής κ. Γ. Μπακαλάκης. Έλαβε μέρος είς τάς άνασκαφάς
ό βοηθός τής έδρας τής Βυζαντ. ‘Αρχαιολογίας κ. Ν. Νικονάνος καί οί τριτοετείς καί τεταρτοετείς φοιτηταί τοϋ ίστορικοαρχαιολογικοϋ τμήματος, Ήτου Μαρία, Κομπότη Αίκατερίνη, Μπίμπα 'Αννα, Γαλάνης Λεωνίδας, Riiscli Alfred,
Χιόνης Κωνσταντίνος.
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2. Αί διαστάσεις τής «τετραγώνου» Άλου είναι κατά τόν
Stahlin 750 :710 μ., ή περίμετρος είναι 2,9 χλμ. και ή
έπιφάνειά της 0,53 τ. χλμ. Αί διαστάσεις τής δυτικής άκεραίας πλευράς τοϋ «τετραγώνου» Δίου είναι περί τά 620 μ.
( βλ. Π ί ν. 405). ’Εάν καί τής βόρειας ή άνατολικής ήτο
περίπου τό ίδιον, τότε ή περίμετρός του θά ήτο 2.5 χλμ. καί
ή έπιφάνειά του 0,38 τ.χλμ. Παραδόξως, κατά σύμπτωσιν, καί
ή άνατολική πλευρά τής "Αλου, όπως καί τοϋ Δίου, έχει
καταστραφή ύπό τών ύδάτων.
3. Εύρίσκεται ό πύργος άκριβώς απέναντι τής οΙκίας τοϋ
χωρικοϋ ’Αθανασίου Μπεκιάρη.
44

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 02:07:13 EET - 107.20.105.197

1.

I■
I

I

Σχέδ.

Stahlin, Das Hellenische Thessalien, 178 κ.έ.).
Πρόκειται βεβαίως διά τήν νεωτέραν πόλιν, ή
όποία πιστεύεται δτι ίδρύθη υπό τού Δημητρίου
τοϋ Πολιορκητοΰ2.
Τό Δϊον όμοιάζει άκόμη τόσον πολύ μέ έκείνην τήν πόλιν, καί ώς πρός τό ότι δέν προσερείδεται, όπως συνήθως, έπάνω εις κάποιον λόφον
ή πρόβουνον, άλλ' άπλώνεται είς τήν πεδιάδα,
δέν έχει δηλ. άκρόπολιν.
"Αν μέ τήν πάροδον τών έργασιών θά καθορισθή
μίαν ήμέραν ή ήλικία τού περιβόλου τοϋ Δίου,
τότε ή κάτοψις τής θρςμακής Σευθουπόλεως, τών
πρωίμων έλληνιστικών χρόνων, θά είναι τό τρί
τον μέχρι τοΟδε γνωστόν παράδειγμα περιβόλου
είς «σχήμα τετράγωνον» καί ούχί μία πρωτοτυ
πία (Dimitrow D. Ρ., Seuthopolis, Antiquity,
XXXV (1961) 91 - 102 ).
Ή νοτία πλευρά τού περιβόλου τοϋ Δίου ήτο
κατ’ άποστάσεις κάπως όρατή είς όλόκληρον τήν
έκτασιν άπό τοϋ γωνιαίου ΝΔ. τετραπλεύρου πύρ
γου καί μέχρι τοϋ περιφράκτου χώρου μέ τά πανύ
ψηλα δένδρα, γύρω άπό τό προσκύνημα « "Αγιο
Νέρι». Διέκρινε κανείς μεταξύ τών θάμνων, σύρ
ριζα μέ τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους ή τής άνωδομής τοϋ άσβεστοκτίστου βυζαντινοΰ (;) περι
βόλου, πελωρίους άρχαίους δόμους (Σχ έ δ. 1, α ).
Τήν έκτασιν ταύτην παρηκολούθησε καί ό Γ.
Σωτηριάδης, ό όποιος έπιμένει μάλιστα ότι δέν
παρουσίαζε καμμίαν διαμόρφωσιν πύργων (ΠΑΕ
1928,64 μέ τοπογραφικόν διάγραμμα καί σ. 76 ).
Άντιθέτως, ό L. Heuzey όχι μόνον όμιλεϊ περί
τετραπλεύρων πύργων, άλλά δίδει καί τάς δια
στάσεις των (Le Mont Olympe et l’Akarnanie,
116).
Αί έργασίαι ήρχισαν έφέτος άπό τοϋ πύργου
’63α (1963 α )3, ό όποιος ούτε ό πρώτος τής νο
τιάς πλευράς είναι, οϋτε καί ό γωνιαίος, άλλ’ άπλούστατα διότι έφαίνετο μέγα μέρος του είς τό
πρανές χείλος τής παραλλήλου μέ τό χείλος τά
φρου. Φαίνεται ότι ό Σωτηριάδης δέν έσκαψεν
είς τό σημεϊον αυτό. Ό πύργος άπεκαλύφθη έπομένως άργότερον καί ίσως όλίγον κατ’ ολίγον μέ
τήν λιθολόγησιν τών κατοίκων τής Μαλαθριας,

Τμήμα τοϋ νοτίου περιβόλου τοϋ Δίου: α. Πρό τής άνασκαφής, β. Μετά τήν άνασκαφήν τοϋ 1963
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ή όποια λέγεται σήμερον πλέον καί έπισήμως
Δΐον (Σχέδ. Γ Π ί ν. 406 α). Μέ τήν πρό
οδον τών εργασιών άπεδείχθη, ότι έκκινοϋντες
άπό του πύργου ’63 α καί πρός τάς δύο κατευθύν
σεις, προς άνατολάς καί δυσμάς του, θά εΐχομεν καί άλλους όμοιους πύργους. Άνασκάπτοντες οΰτω, άφ’ ένός μέν κατά μήκος τής έξωτερικής δψεως τού περιβόλου, άπεκαλύψαμεν πρός
δυσμάς τού πύργου ’63 α καί εις άπόστασιν
33.70 μ.4,5 άπό τής άνατολικής γωνίας του, τόν
πύργον ’63 β, άφ’ έτέρου δέ πρός τήν άντίθετον
κατεύθυνσιν, όπου φαίνεται πάλιν ότι δέν άνέσκαψεν ό Σωτηριάδης, άπεκαλύψαμεν τόν πύρ
γον ’63 β' είς άπόστασιν 33.70 μ.δ άπό τής άνα
τολικής γωνίας τοΰ πύργου ’63α (Σχέδ. Γ
Π ί ν. 406 β - δ ). Δυστυχώς ό πύργος ’63 β' είναι
έν μέρει κατεστραμμένος. ΈκκινοΟντες άπό τής
δυτικής γωνίας τού πύργου ’63 β πρός δυσμάς
του άνεζητήσαμεν τόν πύργον ’63 γ, τοΰ όποιου
τήν ΰπαρξιν έβεβαίωσε μόνον ή σειρά τών «πλακαρών» λίθων τής εΰθυντηρίας του καί είς μέγα
σχετικώς βάθος. Οί καθέτως έπί τής εΰθυντηρίας
τοποθετημένοι δόμοι τοΰ κορμού τού πύργου ’63 γ
είχον άφαιρεθή. (Σχέδ. Γ Π ί ν. 406 ε - ς',
407 α-β ). Ή άπόστασις μεταξύ τών πύργων ’63 β
καί ’63 γ είναι 33 μ. (=100 άρχαϊοι πόδες).
Ή δοκιμαστική σκαφή τού Σωτηριάδου αμέσως
δυτικώς τοΰ πύργου ’63 γ ήτο άκόμη φανερά,
έφαίνοντο δέ καί at δύο άλλεπάλληλοι σειραί τών
δόμων τής έξωτερικής δψεως τής νοτιάς πλευράς
τού περιβόλου. Ή άπόστασις άπό τής δυτικής
έξωτερικής γωνίας τοΰ πύργου ’63 γ μέχρι τής
άνατολικής γωνίας τοΰ γωνιαίου πύργου είναι
κατά τι μεγαλυτέρα, 34.40 μ. Άντιθέτως άπεκαλύ
ψαμεν τόν γωνιαΐον ΝΔ. πύργον μέχρι τής εύθυντηρίας του καί άπό δλας τάς πλευράς του, αν καί
έφαίνετο ότι, είς τά άνώτερα τοΰλάχιστον σημεία
του, τόν εΐχεν άποκαλύψει καί ό Σωτηριάδης
(Σχέδ. Γ Π ί ν. 407 γ - ς').
Πρός τήν άντίθετον κατεύθυνσιν, πρός άνα
τολάς, άνεζητήσαμεν πέραν τοΰ πύργου ’63 β'
καί κατ’ άναλογίαν μέ τάφρους πλάτους ένός μέ
τρου καί πλέον είς ίσας περίπου άποστάσεις πύρ
γους άλλά δέν ήτο δυνατόν νά βεβαιώσωμεν τήν
παρουσίαν πύργων είς τά ύποθετικά ή θεωρητικά
σημεία ’63 γ', ’63 δ καί ’63 ε, διότι ή έπίχωσις
έχει σημαντικόν πάχος ή βάθος, θά πρέπη δέ είς
τό μέλλον νά άποκαλυφθή ή εξωτερική δψις τοΰ
τείχους καθ’ δλην τήν διαδρομήν του.

Πέραν τοΰ τελευταίου θεωρητικού σημείου δέν
έπροχωρήσαμεν, έκαθαρίσαμεν όμως τό τείχος
έξωτερικώς, είς τό σημείον άκριβώς δπου κόβε
ται έγκαρσίως άπό τόν σημερινόν καρρόδρομον
καί τό περίφραγμα τοΰ χώρου περί τό «"Αγιο
Νέρι». Μόνον είς τό σημείον αύτό, τό όποιον άνέσκαψεν ό Σωτηριάδης, έχομεν πρός τό παρόν τό
άρχικόνπλάτος τοΰ περιβόλου, 3.40μ. (Σχέδ. 1).
Ή έξερευνηθεϊσα άπόστασις μεταξύ τών δύο
πύργων, άπό τοΰ ΝΔ. γωνιαίου μέχρι καί τοΰ ’63 β',
είναι 134.80 μ. Άν προσθέσωμεν είς αΰτά καί 5 x
7.20 μ. (= τό μήκος τής προσόψεως τών πύρ
γων6) τότε φθάνομεν τά 170.80 μ. Ή άπόστασις
μεταξύ τοΰ πύργου ’63 γ' καί ’63 δ είναι άλλα 80 μ.
Τό όλικόν τοιουτοτρόπως μήκος τής έξερευνηθείσης πλευράς φθάνει τά 250 μ. περίπου, ή άπόστασις δέ τοΰ θεωρητικού σημείου ’63 δ άπό τοΰ
περιφράγματος περί τό «"Αγιο Νέρι» είναι άκό
μη 80 μ. περίπου.
Τό τείχος, είς δσα σημεΐά του άπεκαλύφθη,
άποτελεϊται άπό άδρούς άλλά έπιπέδους «πλακαρούς» λίθους, οί όποιοι έτοποθετήθησαν όριζοντίως έπί τοΰ στερεού έδάφους καί άποτελοΰν τήν
εύθυντηρίαν του. Έπ’ αΰτών ύψώνονται κάθετοι
μεγάλοι καί έπιμελώς έξειργασμένοι δόμοι. Συνή
θεις διαστάσεις 1.75 x 0,75 μ. Ή έξωτερική όρατή δψις τών δόμων είναι άλλοτε έλαφρώς κυφωτή
(rustica) [( Π ί ν. 408 α - γ), άλλοτε πάλιν κά
πως «κατάμιτη». Οί κρόταφοι τών δόμων είναι
πάντοτε «καλοδουλεμένοι καί καλογωνισμένοι».
Τό ΰλικόν είς δλας τάς περιπτώσεις είναι κροκαλο
παγής έντόπιος λίθος, προερχόμενος άπό τά γύρω
πρανή καί τούς πρόποδας τοΰ Όλύμπου.
Σώζονται είς τήν άρχικήν των θέσιν κατά μέ
σον όρον δύο μόνον σειραί δόμων. Διά τήν τρίτην έχομεν είς πολλά σημεία καί κυρίως είς τόν
ΝΔ. γωνιαΐον πύργον ΰλικόν άπό δευτέραν χρήσιν. Δόμους δηλ. τοποθετημένους μέ τάς κοιλό
τητας τών συνδέσμων (τόρμους) τής πρώτης
χρήσεως κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή έπιφάνεια,ή όποια έκαλύπτετο κάποτε, νά είναι σήμερον
πρόσοψις. Αί διαφορετικαί διαστάσεις, τό δια
φορετικόν ύλικόν κλπ. τών δόμων αύτών ύποδηλώνουν ίσως δτι δέν άνήκον άρχικώς είς τόν πε
ρίβολον. Άντιθέτως, πολυγώνιοί τινες δόμοι, άπό

4. Άπό τήν άπόστασιν ταύτην άνεσκάφησαν περί τά 26

Ό L. Heuzey σημειώνει ώς διαστάσεις τών πύργων, τούς

6.

Διαστάσεις τών πύργων.

ΝΔ. γωνιαίου: κυρίων όψεων 7 μ., πλαγίων 3.20 μ.
πύργου ’63α: προσόψεως 7.20 μ., πλαγίων 3.70 μ.
πύργου ’63β: προσόψεως 7.20 μ., πλαγίων 3.58 μ.
Εύθυντηρίας πύργου ’63γ: προσόψεως 7.50 μ., πλαγίων 3.60

μ., όσον τό μήκος τής τάφρου. Πλάτος τής τάφρου περί τό

όποιους έκεΐνος

1 μ.

προφανώς μέ τούς ήμετέρους: προσόψεων 6.70 μ., πλαγίων

5. Από τήν άπόστασιν ταύτην άνεσκάφησαν 13 μ.

έμέτρησε και οί όποιοι δέν ταυτίζονται

5.78 μ.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

δευτέραν πάλιν χρήσιν, είναι ένδεχόμενον νά προ
έρχονται άπό περίβολον παλαιοτέρων χρόνων.
"Οτι άπό τήν δευτέραν σειράν καί έπάνω έχομεν
μίαν άκόμη νεωτέραν έπισκευήν είναι όλοφάνερον.
Διά τόν σχηματισμόν τών πλαγίων πλευρών
των πύργων, άλλοτε μόλις προσαρμόζονται οί εις
όρθήν γωνίαν, έν σχέσει πρός τήν πρόσοψιν τοϋ
τείχους, τοποθετημένοι καί έξέχοντες δόμοι, ή δέ
γραμμή τοϋ τείχους συνεχίζεται όπισθεν αύτών
καί έντός τού πυρήνος τών πύργων, άλλοτε πάλιν
εισχωρούν οί δόμοι καί πέραν τής προσόψεως τού
τείχους, όπότε διακόπτεται ή κυρία γραμμή του.
Ή πρώτη περίπτωσις έβεβαιώθη μέ τήν άποκάλυψιν τής άθικτου εύθυντηρίας τού πύργου ’63 γ
καί τά σημεία τής προσαρμογής των δόμων του,
οί όποιοι σήμερον λείπουν, έπί τής συνεχιζόμε
νης προσόψεως τού τείχους ( Π ί ν. 406 ε - ς',
407 α-β, 408 δ ), ή δευτέρα δέ είς δύο άλλα σημεία
τού πύργου ’63 β', όπου φαίνονται οί είσέχοντες
δόμοι ( Π ί ν. 408 ε - ς'). Έσωτερικώς των δό
μων, οί όποιοι άποτελούν τόν «φλοιόν» τών πύρ
γων, εχομεν ώς «παραγέμισμα» άκανονίστους λί
θους, μετά μίαν σειράν άπό περισσότερον κανο
νικούς λίθους καί πέραν αύτών τό άρχικόν έδα
φος. "Ολαι αί λεπτομέρειαι συγγενεύουν μέ έκείνας των τειχών τής θεσσαλικής "Αλου (Stahlin
έ.ά. σ. 179 καί είκ. 24 ).
Πρός τό παρόν τούλάχιστον δέν είναι δυνατόν
νά καθορισθή πότε έγινεν ή πρώτη, ύπεράνω
τών δύο σειρών τών όμοιογενών δόμων, είς ύψος,
έπισκευή τού τείχους. Ή δευτέρα έπισκευή τού
άσβεστοκτίστου τείχους θά πρέπη νά είναι άπό
τούς πρωίμους άκόμη χριστιανικούς χρόνους.
Είς τό πάχος τού τείχους, τό όποιον είναι τώρα
στενότερον (2 μ.), εχομεν «παραγέμισμα» άπό
τεμάχια γλυπτών μεταγενεστέρων χρόνων, επι
τύμβιων βωμών καί λατινικών έπιγραφών ( Π ί ν.
409 α). Τό μικρόν μέγεθος τών τεμαχίων είναι
ένδεικτικόν τού σκοπίμου έπί τόπου τεμαχισμού
των καί τής τοποθετήσεώς των έντός τοϋ άσβεστοκονιάματος, τό όποιον είναι πολύ πτωχόν είς
περιεκτικότητα άσβέστου καί εϋθρυπτον. Ή έπι
σκευή αύτή έχει χρησιμοποιήσει είς πολλά ση
μεία καί όπτοπλίνθους, διαστάσεων 0,25 x 0,35
χ 0,035 μ., τούς όποιους παρενέβαλε πολλάκις
μεταξύ τών κενών, τών παρουσιαζομένων μεταξύ
τών δόμων τής πρώτης έπισκευής ή καί είς ση
μεία, όπου εϊχομέν ποτέ μικρός, τετραπλεύρους
έπιφανείας δόμων έγκαρσίως τοποθετημένων, είς
έν είδος «έμπλέκτου» τοιχοδομίας (Π ί ν. 409 β ).
Διά τό πότε έθεμελιώθη τό άνασκαπτόμενον
τείχος δέν έχομεν καμμίαν άλλην ένδειξιν έκτος
άπό έλάχιστα «δλυνθιακά» όστρακα, τά όποια
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εύρέθησαν είς τό στερεόν έδαφος, σύρριζα μέ
τήν εύθυντηρίαν του. Πρόκειται περί μικρών άώτων φιαλών (Πρβλ. Excavations at Olynthus V,
πίν. 175, άριθ. 874 κ.έ., πίν. 176. XIII, πίν. 219,
άριθ. 759, πίν. 224, άριθ. 785 κ.έ.).
Τά άρχαιότερα νομίσματα τής έφετινής άνασκαφής, τά προερχόμενα προφανώς άπό τά άδιατάρακτα σημεία, είναι τού 4ου-3ου π.Χ. αί. ( άριθ.
ήμερ. 2,4,6,9,12,17,18), δέν άποτελούν όμως
άδιάσειστον στρωματογραφικήν ένδειξιν.
Οϋτω τό σημεϊον τού περιβόλου, τό όποιον
έξηρευνήθη έφέτος, είναι άδύνατον νά ήμπορή
νά άναχθή είς τά έτη τής βασιλείας τού ’Αρχε
λάου, τού ίδρυτοϋ τής πόλεως. "Οτι πρέπει νά
άναχθή είς τό δεύτερον ήμισυ τού 4ου αίώνος έξάγεται όχι μόνον άπό τάς άνωτέρω παρατηρήσεις,
άλλά καί άπό τόν τρόπον τής έπεξεργασίας τών
δόμων του καί γενικώς άπό τό οικοδομικόν σύ
στημά του, τό όποιον όμοιάζει πολύ μέ έκεϊνο
τοϋ περιβόλου τής θεσσαλικής "Αλου, τών χρό
νων τής βασιλείας Δημητρίου τού Πολιορκητοϋ,
ή αύτής τής Δημητριάδος.
Είναι πολύ ένωρίς άκόμη διά νά καθορισθή
έπακριβώς, ποία θά είναι ή σχέσις τοϋ άποκαλυφθέντος τμήματος τοϋ περιβόλου πρός τό συνολι
κόν «τετράγωνον σχήμα» τής κατόψεως τής πό
λεως, άν δηλ. καί τό σύνολον είναι άπό τόν 4ον
π.Χ. αί. καί δέν έχωμεν πουθενά ίχνη άπό τόν
περίβολον τοϋ ’Αρχελάου ή έάν έχωμεν κάπου
καί μέρος άπό έκεΐνον ή καί άν ήμπορή τό «τε
τράγωνον σχήμα» νά άναχθή άκόμη καί είς τούς
χρόνους τοϋ ’Αρχελάου.
Είς τό πλάτος τών κατά μήκος τής προσόψεως
τοϋ νοτίου τμήματος τοϋ περιβόλου καί τών πύρ
γων του τάφρων, καί είς βάθος πάντοτε όλιγώτερον άπό τό έπίπεδον τής εύθυντηρίας του, άνευρέθησαν πολλοί καμαροσκέπαστοι τάφοι, οί ό
ποιοι κατά κανόνα περιεΐχον ένα μόνον σκελετόν.
Οί τάφοι άποτελοΰνται άπό 4 στρωτήρας μεταγε
νεστέρου λακωνικοΰ τύπου, τοποθετημένους άνά
δύο άντωπά - τοξωτά καί άπό δύο πολύ στενοτέρους καλυπτήρας (Πίν. 409 γ - ε). Ούδέν κτέρισμα ή άντικείμενον προερχόμενον έξ αύτών
έχομεν, τό όποιον θά ήμποροϋσε νά χρησιμεύση
ώς χρονολογική ένδειξις. Έάν κρίνη κανείς άπό
τήν μορφήν καί τήν ύπόστασιν τών στρωτήρων καί
καλυπτήρων, τά σφραγίσματα τών κεραμέων κλπ.,
θά πρέπη νά άναχθοϋν αί ταφαί είς τούς όψιμους
ρωμαϊκούς χρόνους. ’Από μερικάς παιδικάς ταφάς
κατά τά σημεία ’63 γ', ’63 δ έχομεν δύο χρυσά καί
δύο χαλκά ένώτια καί χάνδρας άπό ύαλόμαζαν.
Είς τινα σημεία έχομεν καί άσβεστοκτίστους
όμαδικούς τάφους. Ένα σύρριζα μέ τήν βορείαν
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πλευράν τοΟ γωνιαίου πύργου ( Π ί ν. 410 α )
καί ένα άλλον μέ τήν δυτικήν ( Π ί ν. 410 β ).
Είναι φκοδομημένοι μέ λίθους καί όπτοπλίνθους.
Ό πρώτος είχε καμάραν, ή όποια κατέρρευσεν, δ
δεύτερος δέ όριζοντίαν στέγην, κατεσκευασμένην
έκ διφόρων μαρμάρων είς δευτέραν χρήσιν. Εΐχον καί οί δύο στενήν είσοδον είς μίαν των στε
νών πλευρών των. Ό πρώτος είχε καί έν είδος
ένδιαμέσου δαπέδου, έκ δύο μεγάλων πλακών
διατρήτων, όπως τά δάπεδα τών «χώρων» είς τά
«columbaria».'Ομοιους τάφους άνέσκαψεν είς πολ
λά σημεία τής νοτίου πλευράς τοϋ τείχους καί ό
Σωτηριάδης. Καί οί κτιστοί τάφοι δέν μας έδω
σαν κτερίσματα. "Αν τό ύπ’ άριθ. 7 νόμισμα τοΰ
Πρόβου άποτελή ένδειξιν στρωματογραφικήν διά
τήν χρονολόγησιν τοϋ όμαδικοΰ τάφου τής βόρειας
πλευράς τοϋ γωνιαίου πύργου, τότε καί τά άλλα
μεταγενέστερα νομίσματα τής άνασκαφής δικαιο
λογούνται άπό τούς άκόμη μεταγενεστέρους τά
φους, οί όποιοι θά πρέπη νά προηγούνται δπωσδήποτε τής έποχής τοΰ άσβεστοκτίστου περιβόλου.
"Αν καί δέν άποτελή έντατικήν προσπάθειαν
διά τήν άναζήτησιν τοΰ ίεροΰ τοϋ Διός, τό όποιον
πιστεύομεν ότι θά πρέπη νά άναζητηθή μάλλον
κάπου έξωτερικώς τοϋ νοτίου περιβόλου, δοκι
μαστική τάφρος άνατολικώς τοϋ κοίλου τοΰ
θεάτρου καί είς άρκετήν άπόστασιν άπ’ αΰτοΰ
ούδέν δυστυχώς άπέδωσεν, εί μή μόνον μεταγε
νέστερον άρχιτεκτονικόν μέλος καί πολλά αλλε
πάλληλα στρώματα άμμοχαλίκων καί κροκαλών.
Μία άλλη τάφρος, είς τήν αυτήν κατεύθυνσιν,
άλλά πολύ νοτιοανατολικώτερον, είς τά χωράφια
τών Ν. Ζαβαντία καί Κ. Τσιούτρα, όπου ή βλάστησις άπετέλεσεν ενδειξιν, ότι ήτο δυνατόν είς
βάθος νά είχομεν έρείπια, άπεκάλυψε μέ τήν πρό
οδον τών έργασιών «πόδιόν» τι, τό όποιον δέν
άνεσκάφη είσέτι όλοτελώς. Είς τό σημεΐον τής
εύθυντηρίας του άναβλύζει ύδωρ. Άπό τά άσβεστόκτιστα χαλάσματα τής έπιχώσεως, τούς χον
δρούς όπτοπλίνθους, τήν έργασίαν τών λίθων καί
τήν τομήν τής έπιστέψεώς των (Π ί ν. 410 γ - ζ' )
συμπεραίνομεν ότι πρόκειται περί κατασκευάσμα
τος τών χρόνων τής όψιμου άρχαιότητος. Πέραν
τοΰ βορειοανατολικοΰ τμήματος τοΰ «ποδίου»
εχομεν τήν άρχήν ένός άψιδωτοΰ τοίχου, ό όποιος
δέν άπεκαλύφθη είσέτι πλήρως.
Είς τήν έκθεσίν μας έπισυνάπτομεν σημείωμα
τής Έπιμ. ’Αρχαιοτήτων κ. Μ. Οίκονομίδου, ή ό
ποια είχε τήν καλωσύνην νά καθαρίση καί νά έξετάση τά νομίσματα τής έφετινής πρώτης περιόδου,
διά τοϋτο δέ τήν εΰχαριστοΰμεν θερμώς καί έδώ.
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

*

Νομίσματα έκ τής άνασκαφής τοϋ Δίου
Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφικής περιό
δου είς τό Δϊον τής Μακεδονίας, τό θέρος τοΰ
1963, εύρέθησαν δέκα όκτώ χαλκά νομίσματα
σχετικώς καλής διατηρήσεως, πλήν ένός τελείως
έφθαρμένου, τών όποιων ή περιγραφή παρατίθε
ται κατωτέρω.
Μακεδονία

Περδίκκας Γ' ( 364 - 359 π.Χ. )
Έμ. Κεφαλή Ήρακλέους δεξ. Όπ. ’Επιγραφή
έφθαρμένη. Λέων πρός δεξ. θραύων δόρυ f,
πρβλ. Sylloge DNM άριθ. 519-521. Εύρέθη άνα
τολικώς τοΰ πύργου ’63 α καί είς βάθος 1 μ. Ήμερ.
άριθ. 2 (21 - 6 - 1963 ).
Φίλιππος Β' ( 359 - 336 π.Χ.)
Έμ. ’Ανδρική νεανική κεφαλή δεξ. Όπ. [ ΦΙ ]
ΛΙΠΠΟΥ Ίππεύς πρός δεξ. ·*-, πρβλ. Gaebler πίν.
XXXI, άριθ. 9 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 581 κ.έ. Εύρέθη
είς τήν τάφρον τοϋ ΝΔ. γωνιαίου πύργου είς βά
θος 3.25 μ. Ήμερ. άριθ. 10 (29 - 6 - 1963 ).
Φίλιππος Β' ( ;)
Έμ. ’Ανδρική νεανική κεφαλή άρ. Όπ. Έπιγρ.
έφθ. Ίππεύς πρός δεξ. |, πρβλ. Weber πίν. 79, άριθ.
2068 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 1146. Εύρέθη παρά «τήν
τομήν Σωτηριάδη», είς βάθος 2 μ. Ήμερ. άριθ.
12 (1 -7-1963 ).
Κάσσανδρος (316-297 π.Χ.)
1)
Κεφαλή Ήρακλέους δεξ. Όπ. ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ]
ΚΑΣΣΑΝΔ[ΡΟΥ] Ίππεύς πρός δεξ.
πρβλ. Gae
bler πίν. XXXII, άριθ. 7 καί Sylloge έ.ά. άριθ. 1146.
Εύρέθη είς άπόστασιν 5.70 μ. άνατολικώς τοϋ
πύργου ’63 α καί είς βάθος 1 μ. Ήμερ. άριθ. 3
(21 - 6 -1963 ). 2) Έτερον νόμισμα τοΰ αύτοϋ
τύπου, έχον διάφορα μονογραφήματα, i , πρβλ.
S. έ.ά. άριθ. 1148. Εύρέθη είς άπόστασιν 6.20 μ.
άνατολικώς τοΰ πύργου 63 α καί είς βάθος 1.76 μ.
Ήμερ. άριθ. 4 (22 - 6 - 1963 ).
3) Όμοιον μέ τά δύο προηγούμενα, άλλά μονογρ.
έφθ.11. Εύρέθη είς τό όρυγμα Α' τοΰ πύργου
’63 α. Ήμερ. άριθ. 15 (8 -7- 1963 ).
’Αντίγονος Γονατάς ( 277 - 239 π.Χ. )
1) Έμ. Κεφαλή Άθηνάς μετά κορινθιακού
κράνους δεξ. Όπ. Πάν καί τρόπαιον yf, πρβλ. S.
έ.ά. άριθ. 1205 κ.έ. Εύρέθη είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ
γωνιαίου πύργου, είς βάθος 2.80 μ. Ήμερ. άριθ.
9 ( 28 - 6 - 1963 ).
2) Όμοιον f . Εύρέθη είς τήν έσωτερικήν πλευ
ράν τοϋ τείχους, είς τήν τομήν Α τοΰ πύργου ’63α,
1.Ή κοπή καί τών τριών νομισμάτων τοϋ Κασσάνδρου
μεταξύ τοϋ 306 - 297 π.Χ.
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ΠΙΝΑΞ 405

Τοπογραφικόν σχέδιον Δίου. Αί άνασκαφικαί έργασίαι έγιναν εις τήν κάτω πλευράν (νοτίαν)τοϋ περιβόλου

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 406

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Δίον: α. Πύργος ’63α, β. Πύργος ’63 β, γ. Δυτική όψις Πύργου ’63 β, δ. ΝΑ. γωνία Πύργου ’63 β',
ε. Δυτική πλευρά εύθυντηρίας Πύργου ’63 γ, ς' Νοτία πλευρά τής ιδίας εύθυντηρίας
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

ΠΙΝΑΞ 407

Δΐον: α. ’Ανατολική πλευρά εύθυντηρίας ’63 γ, β. Σημεΐον έπαφής τής ανατολικής πλευράς τοϋ Πύργου
’63 γ πρός τό τείχος, γ. Βόρεια πλευρά γωνιαίου Πύργου, δ. Δυτική πλευρά τοϋ ίδιου Πύργου,
ε. ’Ανατολική πλευρά τοϋ ίδιου Πύργου, ςλ Νοτιά πλευρά τοϋ ίδιου Πύργου
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 408

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 0 964)

Αϊον: α - β. Τό τείχος δυτικώς τοϋ Πύργου ’63 α, γ. Τό τείχος δυτικώς τού Πύργου ’63 β, δ. Τό τείχος
εσωτερικής τοϋ Πύργου ’63 γ, ε - ς'. Δυτική καί ανατολική γωνία τοϋ Πύργου 63 β'
Γ. ΜΠΑΚΑΑΑΚΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 0 964)

ΠΙΝΑΞ 409

Δΐον: α. ’Από τό «παραγέμισμα» τοΰ άσβεστοκτίστου τείχους, β. Τό τείχος δυτικώς τοΰ Πύργου '63 α,
γ - ε. Κεραμοσκέπαστος τάφος

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 410

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Δϊον: α. Τάφος παρά τήν βορείαν πλευράν τοϋ γωνιαίου Πύργου (δάπεδον), β. Τάφος παρά τήν
άνατολικήν πλευράν τοϋ γωνιαίου Πύργου (όροφή), γ-ς'. «Πόδιον» χωραφιού Ζαβαντία - Τσιούτρα,
νοτία όψις, ανατολική όψις, βορειοανατολική γωνία, έπίστεψις
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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