
346 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΙΟΥ 

Α. Νότιος περίβολος τής πόλεως

Συντόμου διάρκειας ήτο καί κατά τό παρόν 
έτος ή έργασία μας1 εις τόν «κλασσικόν » το
μέα τής άνασκαφής είς Δΐον, έντοπισθεΐσα είς 
τόν νότιον περίβολον τής πόλεως.

Παρηκολουθήσαμεν διά δευτέραν φοράν, ό- 
πωσδήποτε δέ έντατικώτερον, τό τμήμα τοϋ πε
ριβόλου άπό τοΰ πύργου ’63 β ( βλ. ΑΔ 19 ( 1964 ): 
Χρονικά, σ. 344 κ.έ. ) καί μέχρι τού περιφράγμα-

σιμοποιήσεως τών μηχανικών μέσων τής Νο
μαρχίας Πιερίας.

Αί παρατηρήσεις, αί όποίαι έγένοντο κατά 
τήν άνασκαφήν τού 1963, περί τού τρόπου οίκο- 
δομήσεως τού τείχους κλπ., καθώς καί περί τής 
χρονολογήσεως τοδ τμήματος αύτοδ είς τά μέσα 
τοΟ 4ου π.Χ. αί., έπεβεβαιώθησαν καί κατά τό πα
ρόν έτος.

Μία διεύρυνσις τής τομής είς τό έσωτερικόν 
τοΟ τείχους, είς τό σημεΐον όπου ή άμαξιτή όδός 
καί τό περίφραγμα πέριξ τοΟ Άγιονερίου ( Π ί ν.

τος πέριξ τοΟ 'Αγιονερίου, όπου, όμως, μόνον ένα 
πύργον (’65 ) ήδυνήθημεν είσέτι νά βεβαιώσω- 
μεν, είς άπόστασιν 96 μ. άπό τής άνατολικής 
πλευράς τοϋ πύργου ’63 β'. Αί διαστάσεις τοϋ νέου 
πύργου είναι 7 x 3.50 μ. Ή παλαιοχριστιανική 
άνωδομή του έχει ταράξει κάπως τήν εύθυντηρίαν 
καί τήν πρώτην σειράν τών δόμων του.

Ή μεταξύ τών πύργων ’63 β' καί ’65 άπόστασις 
είναι άκριβώς ή άπαιτουμένη διά δύο άκόμη πύρ
γους. Παρά τάς προσπάθειας μας όμως δέν κατέ
στη δυνατόν νά βεβαιώσωμεν τάς θέσεις των.

Ή σκέψις μας διά μίαν όλικήν άποκάλυψιν τής 
έξωτερικής δψεως τοΰ νοτίου περιβόλου τής άρ- 
χαίας πόλεως άνεβλήθη καί πάλιν, διότι τοΰτο 
θά ήτο λίαν δαπανηρόν, άκόμη καί διά τής χρη-

1. ΕΙργάσθημεν άπό 20 Σεπτεμβρίου έως 9 ’Οκτωβρίου 
1965 μέ 10 έργάτας κατά μέσον όρον ήμερησίως.Έκ τοϋ σχε
τικού κονδυλίου τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Πανεπιστημίου 
έδαπανήθησαν δρχ. 20.000. Χρέη βοηθοϋ άνέλαβεν ό φοιτητής 
τοϋ Ιστορικού - άρχαιολογικοϋ τμήματος τής Φιλοσ. Σχολής 
κ. Άναστ. Χρηστίδης. Τά δύο σχέδια είναι τοϋ φοιτητοϋ τής 
Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Δημ. Κωτσάκη.

367 α-β) καί όπου τό « λιθολόγημα » σφζεται είς 
άρκετόν, ίσως δέ τό άρχικόν, ΰψος, έδειξεν, ότι 
ή έπίχωσις είς τά κατώτερα άδιατάρακτα στρώμα
τα συνίστατο έκ διαλελυμένων, ώμών πλίνθων. 
Προέρχεται δηλαδή έκ τής άνωδομής τοϋ τεί
χους. Είς τό σημεΐον τοϋτο, ώς έχει σημειωθή 
καί είς τήν προηγουμένην έκθεσιν (βλ. ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, σ. 344 κ.έ.), τό «λιθολόγημα» 
σφζει τό άρχικόν πλάτος του, ήτοι 3.40 μ.

Είς έτερον σημεΐον τοϋ δυτικοϋ περιβόλου, όλί- 
γον πρό τοϋ γωνιακοϋ ΒΔ. πύργου τής παλαιοχρι
στιανικής άνωδομής τοϋ τείχους, όπου ό χείμαρ
ρος κατέφαγε μέγα μέρος του, ήτο άνάγκη νά έρ- 
γασθώμεν έπ’ όλίγον διά νά καθαρίσωμεν, σχε- 
διάσωμεν καί φωτογραφήσωμεν τά ύπολείμματα 
τοΰ άρχαίου τείχους, τά όποια άπεκάλυψαν είς 
τό σημεΐον αύτό οί κατασκευασταί τής νέας γε- 
φύρας, οί όποιοι έτοποθέτησαν κροκαλοφόρα συρ
ματοπλέγματα διά τήν « μαλακήν » πτώσιν τών 
ύδάτων τοϋ χειμάρρου ( Π ί ν. 367 γ - δ, 368 α - β· 
Σχέδ. 1).
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Είς τό σημεϊον τούτο σφζεται, εις μήκος 5.25 μ., 
μόνον ή εύθυντηρία τού τείχους καί έν συνεχείμ, 
έπί 9 είσέτι μ., ή εύθυντηρία καί ή πρώτη σειρά 
των δόμων τής έξωτερικής όψεως. Τό άρχικόν 
πλάτος τού τείχους καί έδώ, όπως καί είς ετερα 
σημεία, ήλαττώθη κατά τούς παλαιοχριστιανι
κούς χρόνους είς 2.10 μ. Διά τούτο καί ή έσω- 
τερική δψις τού τμήματος τούτου, τό όποιον σώ
ζεται μόνον είς μήκος 6.50 μ., είναι άσβεστό- 
κτιστος, δηλ. έχει «μυστρωθή», άφού έκόπη 
τό πάχος τού τείχους.

Τά άδιατάρακτα χώματα καί είς τό σημεϊον αύτό 
είναι ερυθρωπά, ήσαν δηλαδή αί διαλελυμέναι, 
ώμαί πλίνθοι τής παλαιάς άνωδομής τού τείχους. 
Τά έντός αύτών άνευρεθέντα όλίγα όστρακα καί 
χαλκά νομίσματα βεβαιώνουν, ότι καί τό τμήμα 
τούτο τού δυτικού περιβόλου είναι σύγχρονον τού 
μεγαλυτέρας έκτάσεως άνασκαφέντος τμήματος 
τού νοτίου, έκτίσθη δηλαδή κατά τά μέσα τού 
4ου αί. π.Χ.

Β. Ρωμαϊκόν Ώδεϊον

Είς τούς άγρούς τών Ν. Ζαβαντία καί Κ. Τσι- 
ούτρα, έκτός τού περιβόλου τής πόλεως καί άνα- 
τολικώς τού θεάτρου, συνεχίσαμεν τήν άποκάλυ- 
ψιν τής έξωτερικής όψεως τού άσβεστοκτίστου 
καμπύλου τοίχου ένός μεγάλου ήμικυκλικοΰ οι
κοδομήματος, ίσως ώδείου. Κατά τήν προηγου- 
μένην περίοδον τών έργασιών μας εΐχομεν άπο- 
καλύψει τό άνατολικόν άκρον ( ;) καί μικρόν 
μέρος τού καμπύλου τοίχου- τά έσωθεν αύτοΰ τε
τράπλευρα τμήματα τής οίκοδομής περιεγράψα- 
με ώς « πόδιον » καί παρετηρήσαμεν, ότι είς τό 
« πόδιον » τούτο εύρομεν σφηνοειδείς δόμους έκ 
διαλελυμένης καμάρας. Ήδη είναι βέβαιον, ότι 
ό έξωτερικός καμπύλος τοίχος, ώς καί ό άμέσως 
έσωθεν καί παράλληλος τούτου, ύπεβάσταζον με- 
γάλην καμάραν. 'Εφέτος άπεκαλύφθησαν ένδιά- 
μεσα άνοίγματα. Οί δύο παράλληλοι τοίχοι έχουν 
μόνον είς τά άνοίγματά των μεγάλους δόμους, ώς 
όρθοστάτας, πέραν δέ τούτων συνεχίζουν άσβε- 
στόκτιστοι ( Π ί ν. 368 γ - ε- Σ χ έ δ. 2 ). Ή έπί- 
χωσις είς τό άνασκαφέν τμήμα άποτελεϊται άπό 
σαθρόν άσβεστοκονίαμα, κροκάλας καί όπτο- 
πλίνθους. Όλίγα όστρακα άνάγονται είς τόν 3ον 
μ.Χ. αί. Δέν έφθάσαμεν, όμως, είσέτι είς σημεϊον, 
όπου ίσως θά έχωμεν περισσότερα στοιχεία περί 
τού προορισμού καί τής χρονολογήσεως τού οι
κοδομήματος, τό όποϊον καί έκ τού παρατιθεμένου 
Σ χ ε δ. 2 φαίνεται πελώριον. Ή άκτίς του είναι 
περίπου 29 μ.

Έν τεμάχιον έκ κροκαλοπαγούς λίθου, έπί τού 
όποιου σώζονται τρεις λαξευτοί βαθμίδες ( Π ί ν.

369 α) δυνατόν νά άνήκη είς κερκίδα (πρώτη 
σειρά) κοίλου. Μεγ. σο>ζ. μήκος 1.25, ΰψ. 0,45, 
πλ. 0,95 μ. Πλάτος βαθμιδών 0,32 - 0,34, ϋψ. 0,18 - 
0,26 μ.

Δέν προέβημεν είς τήν άποκάλυψιν τού χώρου, 
τόν όποιον περικλείουν οί καμπύλοι τοίχοι. Μία 
τομή, όμως, είς τό σημεϊον τούτο, άπεκάλυψε χα
μηλόν τοίχον, ό όποιος σχηματίζει γωνίαν καί ού- 
δέποτε ήτο υψηλότερος, διότι εύρομεν τήν άνω 
άπόληξίν του. Ή θέσις του δέν έσημειώθη άκό- 
μη είς τό Σ χ έ δ. 2 ακριβώς καί δέν φαίνεται ότι 
έχει σχέσιν πρός πόδιον σκηνής φδείου.

Άμέσως πρός Ν. τού « ποδίου » καί πολύ πλη
σίον πρός τό σημεϊον Β ( Σ χ έ δ. 2), όπου τό 
τμήμα μέ τάς βαθμίδας, άναβλύζει άφθονον καί 
καλόν ύδωρ. ’Εάν τό ύδωρ δέν άνέβλυζεν έκεϊ 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους, μέ βάσιν τήν άπό- 
ληξιν τού τοίχου, θά ήδύνατο νά σκεφθή κανείς 
μήπως πρόκειται περί πελωρίου νυμφαίου μάλ
λον παρά ώδείου.

Τό τελευταίου θά ήρμοζε πολύ περισσότερον 
πρός τήν λατρείαν τού Διός 'Ολυμπίου. Διά τήν 
θέσιν τού ίεροΰ τού Διός, είναι δυνατόν είς τό 
μέλλον τό πρώτον άνασκαπτόμενον οικοδόμημα 
τής ρωμαϊκής άποικίας είς τό Δΐον νά άποτελέση 
μίαν ένδειξιν ή γενικώς στοιχείου διά τήν το
πογραφίαν τού Δίου.

Είς τάς διαφόρους τομάς, τάς γενομένας είς 
τόν μεταξύ ώδείου καί θεάτρου χώρον, άπεκα
λύφθησαν μόνον άθλια έρείπια ιδιωτικών ίσως 
οικιών τής ύστάτης ρωμαϊκής έποχής καί ό
λίγα τεμάχια γλυπτών, ένώ οί χωρικοί κατά τήν 
καλλιέργειαν ευρίσκουν πάντοτε είς τόν ίδιον χώ
ρον κάποιον εύρημα. Τό 1964 κατά τήν άροσιν 
άπεκαλύφθησαν δύο μεγάλα τεμάχια έκ δύο έπι- 
γραφών ( ψηφισμάτων ). Ή γραφή τού ένός είναι 
στοιχηδόν, άνήκει δέ είς καλούς χρόνους. Τό 
έτερον θά πρέπη νά είναι έλληνιστικόν. Καί είς 
τάς δύο έπιγραφάς άναφέρεται τό ιερόν τον Διός 
'Ολυμπίου. Αί έπιγραφαί μετεφέρθησαν ύπό τού 
έπιτίμου ’Εφόρου κ. X. Μακαρόνα είς τό Μου
σείου Θεσσαλονίκης.

Γ. 'Επιτύμβιος « τράπεζα »

Ή άνασκαφή δέν παρέσχε, μέχρι τοΰδε τούλά- 
χιστον, έντυπωσιακά κινητά καί άλλα εύρήματα. 
Έν άπλούστατον, άλλά σημαντικόν διά τόν τύ
πον του, έπιτύμβιον μνημείον εύρέθη έντετειχι- 
σμένον έντός τοίχου τής νοτίας πλευράς τού αί
θριου τής παλαιοχριστιανικής Β' βασιλικής, τήν 
όποιαν άνασκάπτει ό καθηγητής κ. Πελεκανίδης. 
Είς τήν καλωσύνην του χρεωστώ τήν άδειαν, ό
πως τό άναφέρω ένταΰθα. Τό άρχαίον μέ τήν ίδι-
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κήν του φροντίδα μετεφέρθη, μόλις άνεγνωρίσθη, 
εις τό τοπικόν Μουσεΐον.

Πρόκειται περί ένός χαμηλού, τετράπλευρου, 
βαθροσχήμου έπιτυμβίου μνημείου ( Π ί ν. 369 
β-γ), έκ χονδροκόκκου μαρμάρου. Διαστάσεις 
0,81 χ 0,60, ύψος 0,26 μ. "Υψος κροτάφων, άνευ 
τών κυματίων, 0,175 μ. Ή άνω έπιφάνεια καί αί 
τέσσαρες κάθετοι πλευραί τοΟ λίθου είναι καλώς 
είργασμέναι. Αί άνω καί κάτω εδραι τοϋ κυβοσχή- 
μου λίθου κοσμοΟνται διά κυματίων. Έπί τής 
προσόψεως, κατά άπροσδοκήτως άνισον κατανο
μήν τοΟ χώρου, ύπάρχει ή έπιγραφή: αριςτοτιμα ·; 

ςοςο(Υ). Ένφ δηλαδή ή έπιγραφή άρχίζει άρι- 
στερά τφ βλέποντι άμέσως μετά τήν γωνίαν τοδ

λίθου, πρός τά δεξιά τό τέλος αυτής άπέχει τής 
άντιστοίχου γωνίας κατά 0,27 μ.'Υψος των γραμ
μάτων ρ, ι, τ, ο 0,39 μ. Διάμετρος τού ο 0,03 μ. Τό 
μνημεΐον θά πρέπη νά χρονολογηθή είς τό β' ήμι- 
συ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

Ώς ήδη έλέχθη, ή άνω έπιφάνεια τοΟ λίθου είναι 
λεία. Οΰτω τό λιτότατον κατασκεύασμα είναι αυ
τό τούτο τό έπιτύμβιον μνημεΐον, ό δέ τύπος του 
δέν είναι άλλος ή μή κυριολεκτικώς ή έπιτύμβιος 
«τράπεζα», τήν όποιαν άνεζήτησε νά εύρη είς 
διάφορα παρόμοια έπιτύμβια μνημεία ό νέος, έλ- 
πιδοφόρος άρχαιολόγος κ. Γ. Δεσπίνης (ΑΕ 
1963, 46 κ .έ.).

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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Δϊον: α. Τεμάχιο ν έκ κερκίδος άπό τό κοΐλον φδείου (;), β - γ. Επιτύμβιος «τράπεζα
(Μουσεϊον Δίου)

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
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