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ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΥ
Το αρχαίο στάδιο Δίου
είναι μια χωμάτινη
κατασκευή. Βρίσκεται
στο χώρο των ιερών,
νότια του τείχους της
πόλης και
βορειοανατολικά του
ελληνιστικού θεάτρου.

Το Στάδιο είναι με τον
αριθμό 2

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΥ
Η χρονολόγηση του σταδίου του Δίου
στηρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό
νομισμάτων, τα οποία βρέθηκαν κατά την
ανασκαφή. Αντιπροσωπεύονται με
νομίσματα σχεδόν όλοι οι Μακεδόνες
βασιλείς, από τον Αλέξανδρο Α΄ (498-454
π.Χ.) έως τον Φίλιππο Ε΄ (238-179 π.Χ.).
Το παλαιότερο νόμισμα είναι ένα ασημένιο
τετρώβολο (με άλογο στη μία πλευρά και
κράνος στην άλλη) του Αλεξάνδρου Α΄, τα
νομίσματα του οποίου κυκλοφορούν
αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του.
Ωστόσο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’
όψιν ότι το νόμισμα αυτό, σε συνδυασμό
με τους προβληματισμούς που
αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να
οδηγήσει την κατασκευή του σταδίου
αρκετά χρόνια πριν από την εποχή του
Αρχελάου, ο οποίος θα πρέπει να ήταν
απλά ο αναμορφωτής των εν Δίω
Ολυμπίων.

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΥ
Το στάδιο του Δίου σχετίζεται με
τα «εν Δίω Ολύμπια», για τα
οποία μας πληροφορούν οι
αρχαίες πηγές. Η τέλεση αυτών
των αγώνων πιστοποιείται και
από επιγραφή του τέλους του 4ου
π.Χ. αι., η οποία είναι σήμερα
εκτεθειμένη στο αρχαιολογικό
μουσείο του Δίου. Στην επιγραφή
αυτή, η οποία ήταν στημένη στο
τέμενος του Ολυμπίου Διός,
αναφέρονται γυμνικοί και
σκηνικοί αγώνες, οι οποίοι
τελούνταν προφανώς στο στάδιο
και στο θέατρο του αρχαίου Δίου,
της ιερής πόλης των Μακεδόνων,
το οποίο θα μπορούσε χωρίς
υπερβολή να χαρακτηρισθεί ως η
Ολυμπία ή οι Δελφοί του βορρά.

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΥ
Σύμφωνα με τα ανασκαφικά
δεδομένα, το στάδιο του Δίου
κράτησε έως τα ρωμαϊκά χρόνια
την αρχική λιτή χωμάτινη μορφή
του, ενώ το θέατρο δέχθηκε στον
3ο π. Χ. αι. ριζική ανακαίνιση με
τη διεύρυνση του κοίλου και την
κατασκευή λαμπρού λίθινου
κτιρίου σκηνής με μαρμάρινο
προσκήνιο. Είναι προφανές ότι
και τα δύο αυτά μνημεία
σχετίζονται άμεσα με τη λατρεία,
όπως προκύπτει, τόσο από την
στενή σχέση τους με τα ιερά έξω
από τα τείχη της πόλης , όσο και
από τις αναφορές στις πηγές για
τα «εν Δίω Ολύμπια».
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