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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟλΟΓΙΚΟΥ 

XQPOY ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟ-ΚΑΤΣΟΥΡΚΑ
ΣΚΑΛΙΝ ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΟΥ MNHMEIOY 

ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

Σ't'ά 1973 και 1974 .εlχ>α ffιν εύ~ 
Κal@ί:Β νa έπ~~~εφθω έJτα.ν~ιληJ.ΙΙμΒ

νσ., έίw ,μόvοs, είτ.ε .με τη σuινοδεία 

τofi τανματάιριχη ΣτυιΝΙJα.νοu Πετάιση, 

~:ίτε τοϋ Πανα.Ύ. ΚΟiλΙJοϋ, άπΟ τfιν Κυ

<),ρέα, τΙ{; τοπιοiθ~σu~ <<"Α γ. Δη1μη't'ρ·ι
α.νο~>>, <<Κiα-vσαηρικάς>> ~αι <<Σχα:λίν>> 

και νί'ι δια:πvστώσω την UΠΙα.ρι$η λsι

ψάνων ψηιφuδωτων δ1απέ:δων, οστριι

κιιw ά."Ι!ο θραύσματ.α πή~ιWJ)ν ά'Υί'εί

ων ~σι διλιλιων άu~αuολοvικών στοι

χ<ε>ί-ων, ιμ8 άπ:στέ:λεσμα νla δημσσuε\5-

σω μιιfι 0'8ι:ριa WtO (iριθρ,α σtΟ ΠΗριο

διiΚΟ <'Κ uπρuακο~ Λόγο~>> κ-αι mιι
ράλληλα στην 1Jiμ8ρήισια έφηιμ;ε;ρ(διι 

τfjς Αε-rχωσίαι;; <<Έλευθε.ρ{α>>. Τ·αυ

τόχe<ονα στο σι,wέδριο έλιληνιΚ'Οi3 

mολιι'Σ'tσ~μοϋ που δι>ορνάνιοσε ό <<Στα

σίνας>> εtχα τiιν ε'\'JικιαΙJρίiα να άνα

πτύξω ιmο το βήμα τοϋ σuν.εδρtο·" 

στη σχετικη εLσηγητικη Ε.Κiθειση 

που ΕΚΙαμα στο συινέιδριο .με ΟΟμα: 

(<ΠJερ'i. το δασί.λειον των χ m·ρων>> -
τη,. Ιtvώνκη Ιt-ι•άιληψηs f.nοοτα

μένηι;; προσπάθ81101S 'V'ια ~πι

σήμσ:rοτι τής ~ύfyι;•σας fί καί 

Π. :ΕΤΥ ΛΙΑΝΟΎ" 

της άχ!]ΟΟολης; των Χ~. Στο 

ι:JΙΙWέδιρ•UΟ e"t'Ulε '\'a mροι8δρ,εοοι κατii 
την διάe"Κει.α τijς FΙίισηγητικijs μιου 

έκ;θε~σηι;; ό διJε'L~υνffιις; τοu Ί1μή·μα

't(>ς 'Α.ρχσοο'tήτων Δ,ρ Β άσοι;; Κα{!«

ϊ'tώρ.vηι;, που .μας; rοωmε, τη διια6ιε

tlαίωση π~ θa umο6οηθοuσε ιπfιν 

πiροώltηση τfίs σχετικής ·~~ εtσή

νη,ση~. 

''Ύ~ Ιtπο τi,s έν~ει~ μ.αι;; 

αύτ8ι;; άνατέθηικιε στον φίιλσ άριχ,αιο· 

λι}";ι~ο λ.ειιτου•ρ""ι'Ο τού aρχ•wιιολσyωrοί'\ 

μιη,σείου κ. Δi'jιμο ~ρήστου να mι

Ο!>'ειψθεί την Π'ΒQΙJΟχη κ.αi νa ύπο6ά

λιει, άφοii 11Jρο6εί σιτJι .σχετΙJΧη δι.ε

('εύνηιση, τi.s ειση"Vή•οοιs 'Σ'Ο\'1. 

Ηρατ.μ·αηικa ό Δijιμος ΧQιήιΟ!fοσ, 

αυνοδιε:υόμιενος /ιπιο JΙΙέν.α .κσι το φί

λο Πιανατ.ιώτη Κολιό, έ,πuσκιέφθηχ:ε 

τη'\' περιοχη κ•αi 1ΙJ(!'ΟΧό)eηισε ·στftν 

δuερεi""'·Ιlισfι τη~; με άπ.οτέ,λ.ε~σΙμα va 
Jl)ρο6εί ·στt)ν σύνταξη ~με iιιμ. 5) 6) 
7 4) τής;, ά~ό.λ.οιυθηι;; eκιθε~σηι;; πotJ yιfι 

:tΙQώτη φοιρa δηιμ.οσιιεύο1;1μ;ε σ~ φrοτο

n"Π(α. 
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• ι;;;: &φόρμ}ί~ οει.pδ!ς δηι1οσ~.εuμι1των ε:tς ·•fιν 
fιj!.ιι:ρησtιχν t.yημ<;ρ{δα •.t;λεΙJ&εpCο: πr;ρC ταν ι1~w-~ολογ~-
1.111ν ~ιαταλοt παιν τίiiν 'Λρχ.χ€ων Χ6τρwν trι;~ coii ι.μευνητοΌ 
τσ\J κev;ρου 'Ι:;π~στημcνL•ιt!ν 'Ερεuνί;;ν ;ι, ,;~ο:ι;ο;.ι ):τυλι..ανv{},, 
η.:::.τδπιν cχετι.1·~C'J ~&~·{ι-0· .. ~, ··c~ν 27ην fιο.tου Ι9ιίι~ ϊ~μοt~::ην 
<:ϊς, l;;~ι,<.6~LO\i (;~;~i)ει,•i~!J0~\1 • .;;;.C yc\i~Hfj\1 ι,,ι,.c,·,,.~;:ιισ~ν ·~;σU 
l!.Jς l':\.1 ~ ιiρ,,,.C~L.:Jλ:.yι.ν..ot; λt'JρCUι ·~ιcι.μέVΟ\J ί' .. (;i··C ·,.,5 :ν j..;.!λι.υν 

~:.~~ ει.~~~~:~ο·~~ :tί:~ -~ο~_ ~~ω~:. ~~~1 ~ ~~~'?!~(-.~~:~ ... ~~:·' :~z·~~~~·~:·.~~(~ ~. . ,, 
ι.ι....'ιl σι 11 " .... ,JΙ..\ί-.. .. ζ .. o .• J.,'-uCι:..:.,. Jί,LUς ι~: 1j.~·•·!''ι..~ ι..V':_. 1 ''!..""""'v~'r-~~fi 
.:.·:~ "'··"λCv•' 

" • v 
)Jl{:. ι:fιν τοιιu.)ι:σCc~ν ιvAfi..O~ .·.;μr:~μι. .. ::.ν~)ι;, .<:,\.:Ίν 

~ι:C~ ._/ ι:.:.:~C~,-~ ι_~·~, .. l);,:.o:~·~t~~υ ~~ι.,l:.:.:~: ~.:'.~ιt.;, ~·~:i~."'-~·:~.C· .. ~~:, '.:'~~C 
.. Or..: ~t-l..t..Vtl~<,._OV ... ι.ι.1 utl•:...vΛ·ι.t.\J,JU ι;;J.\),,._..-tι,.;..ι~ . ..r.;.,.t :.ν.,..,j ... ,.ν 

§!:~~tii!~ζ~~~*~~jiij;\1~;j~~~1;~ti!~~'.:;:~ 
,;u;J ~Λ rCG'J --'ifj..'.ί)ι:ρ ιuvo~J 4νcυρfΟη"'::"~ν :Jοτρα~~ ·cιμ~ ι~ρό ~η (ι. 
''/''o,5fiiι •ou :-:M~tou. ,,ι;.r.·C ·.4 ;>CιΟ μ. μ.ψεCοι,; -ruv ιρc~~· 
;:Ι.uν -;;ψ;, t:ιι;:.Λιισ'"'ς v'"'-C tιιC bεw.ιό{,ον·•·οι,; Μ:χ;ου, ι;:::μt •δν 
rι;Ωτcι.μ6:V e. Ασϊ~Q.Οί;6·ι.·c~·.μον iJ r-.ρος;r..ι:νCΌ:;, τr. <.1;τι,;_;ομ:.'ι,~~.•υ Ί~!· 6ι τf:tv 
ι!ι:1',ί δ;:ολ~v . τ(ίίν Χ(,.ψωv, cιναι. ιω:;;ι·:·μνfj τά t;~νη rlεoλ~&r.<tol.i 
C:~Jνοι.. r~t.σμoU με. τ~, δει.. y~.d~:ι:ων Η("Ο/~ι. ~L Η,:Jν ~ .. ._,ι Wν tte~C κΟi'"ι.ι~νtιJV 
:;;,:. &vδεσ!·~ου, 

"1\1._λif.;JUf;vτo:. lJ~:~."{}l"~!Jζ .. ;:.ι..ραμι:ι:~ι·[Jι; l.J.t τQ:ν. ;,;~~f?}·VV 
·•α:{;>ϊ;WJ; -;c;ιπCΙ,οντα~ &πολ·~ν~ς ·,+ 1··~ ..,;& Ι::rι:~λεγl\ι·">; ~ ..... ·ι;"ιν 
eοG;ινν ..x&Qωv ματ&; ·,;fιν G;μ \"-~Oλj't'·.:>t~Y ~π~σκδ1tr)ΟLν το{! Ι958 
H.C~,C 1;{:, -φεροvτι~ τ&.;· ό.:;·.·:.λr:/'·::~·ου:,.. ~>; . .ω.ί.ψc(Η_:. e·\Jr~-;nμCv~~ 
CS Ι490ο I49l 9 Ι·Ψ~Ξ, 149.3, Ι'>:Υ~~ Η35. 

~.ι~ ·~&~~ ;o1tσ:.)ι:c:C;,r.ς 1:l~·.:u:.· ... Q:,.<:1. ;"Ι,Ln ~~(.ι.,' ~~κ(,d\.(,νΗ 

(σ;>..~ ~~!ΙΙce~:/)ιι~~~ .. (~~μ .. )μ • l)ε}• • !ΙΟ ~c.;'fr ΊΙΙ :ι:ιΛ.;"";i)f.. ;1Uησαv 

~;,,;:~r.~.Ξ~ ~~ι"ι:~.~·~·~,'~,!~'·5~~~:,.;~(~,\~~c'' ";;~ι~~~ξ~ν:ι~;!~/!~.[);~~~~ων· 
:.~, jι:.~~- ~ι:~ ~~·~c:~ο~~υι~:~ χpuνολοyι.~~?ι~ _._μ~~~.;·?~·.~ !~ρχα.t·,r,Sν ~ 
!. ..... , '·i·tι•οf,uζ;c.:ν"ι.ν;~,ψδνtJ\1• (\-." .~01/Jt '"υί'9). 1Jε-ι;;c.~,tl 
τϊ:ν λr;φσr.vτων δε~γμ&των r;t •Giν 1οιαταλοC;>c.:οι ;οίί i:Λου 
άφχ;ι~οkοy~ν.ο!J χόρου :ιλr::ονe·~ιη τ;& ο,.α~σμrχ.·tα c:r:λCν'''''' 
.!::t.C,ωJ..Cων w:ι' fι &γγεbι,:ιλ;.•σ •''κfj -.αιν '.ιολλcμιμ'>,;;!!.Jν 1~etι: 
l'•~:.τι.Ί:wν Χρδ,c~.η·, 
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Τό:ση fttΠ\' rJ αl,σωδοξtα roi5 Δ. 
Χ'tΙΙ't(r·εου γιιχ τfιν θετι.κ1) άπόληξη 
τή·~;, ;rι:·ρ,ωτοοο:υλί.a~ ;~ κσl των 
π~ρσι:v:rf'αθειώv μw;; π,ου brαινειλημ
μ/iνσ, ,~.to\; ύπ}:IJ•αλε την εLσήyηιση "''ι 
Ι«tθυ,ρfισο:υιμ;ε XHi. την έξι,~ιδι~ευ:μένη 
άtnιαω~ο"Ι'ικ·ι'1 ι'ι.:rιοσrολη ;vου τυχον 
e.α ι';,mι;Ου:μοiσwμ,ε: οο11ηδική, 6ρF.τ

τα:ν,ι.κtΊ. ά;με~:ικ•αν:tκi} κ.λ.π. 
Λοναριάζα:με μ.άλiJΟ"t.α, va f~ιση-

1'ηθοfιμR. ά:νέ/γερση τοi1 όμοιό)•ματο~ 
HJ•i'ι πε:~ίφηιμου aγάJvμ.ατος τού Σε
.π'tίι;μί.ου Σ.ε{iήροtι, που ορ[m<ετ·αι 
στο κηπeιια.κ(ι άρχαωλΟΎικΟ μου
tJ1είο, ΚΙα:θ<Ο~,; καi eκ&ση άμιοιω.μά
Τt!)\' li:Jvλ6>'ν ι:'r.ιιαλιμάτων που Ηρέ.θη-
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)'.U\' στη·\' ΠεριΟ'lή, σf: μiliR ΚιfL·Ιινούρ · 
-yια άyορa που όW'Jιeε1.:όμrιιιnε νit 
aVCΙJ{)t11ίλ{~}Ι0()\ίiμε, 

Δυuτυrχύ)ς ·iι λυ:ίλα.•Ί-;cι τηb τ·αυρ
:κικfίc~ εiοι6ο/ ... 'fίς Jlioυ ση1μειιΜ:}η:.ο, 
πρi.ν πιε,ρ.άσουν κάν δυ6 μij"·ει;; ι'ι.ΠΙ) 

n'1ν Ίπuεριοιμηνία τi]s εκΗε:σ·ης :ό:νf::χο
ψε μ:ιLζt .μΕ ολη την 11ι?α'\"ωδt.σ. πο1'J 
έ:πfφε,ρ,ε στον τόtvο μσι; - y...π;.\ τήv 

ιί)ρ,αί·α αυ·tη πολιτωτικiι κ.ί:vηαη 
στη-.· κω.μόπολη, πο·υ αν δλοικJ.;ηρω < 

'1--ό'rαν ά.σφα~ θ(ι 8χηvε κtιννούι!
Ί"VΟ φffiι; στην ΠΟιλ1Π~(ω'\'η Κιαi τ6Ηο 
π.λοΟΟια ίοτοeαι'f! κ.αt πολι r~σt~ι,κιfι 
διιαδριομη τi)ι;; Ο·μ:ορφης κωμό:πιι\λης;, 




