
13. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΤΙΚΙΛΙ ΤΑΣ

(Ελληνικός Τομεύς )
Εις τον άπό μακροΰ γνωστόν προϊστορικόν συνοικισμόν της ’Ανατολικής 

Μακεδονίας « Ντικιλί Τάς » ( άνακαλυφθέντα κατά την διάρκειαν του Α' πα
γκοσμίου πολέμου ύπό των Blegen καί Welch καί δοκιμαστικώς έρευ- 
νηΟέντα τω 1921 ύπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής) ήρχισαν κατά 
τό θέρος τοϋ 1961 συστηματικαί άνασκαφικαί έρευναι, δαπάναις τής άρχαιο- 
λογικής Εταιρείας, μέ την συμμετοχήν καί τής Γαλλικής Σχολής.

Προετοιμάζουσα τό έδαφος, ή 'Τπηρεσία ’Αρχαιοτήτων άπηλλοτρίωσε 
τριάκοντα περίπου στρέμματα άγρών διά σημαντικής δαπάνης, εις την οποίαν 
συνέβαλε καί ή Γαλλική Σχολή, άναλαβοϋσα προσέτι τήν άνέγερσιν παρά 
τον χώρον τής σκαφής έργαστηρίου καί αποθήκης.

Τήν διοικητικήν διεύθυνσιν των εργασιών εΐχεν ό ’Έφορος των αρχαιο
τήτων τής περιοχής, κ. Δημήτρ. Λαζαρίδης, τών άνασκαφικών δέ εργασιών 
προΐσταντο έκ μέρους τής Γαλλικής. Σχολής ό κ. Jean Deshayes καί έκ 
μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ό ’Έφορος αρχαιοτήτων Δημήτριος Θεο
χάρης, βοηθούμενος υπό τής Έπιμελητρίας Δδος Αίκατερ. Ρωμιοπούλου, μεθ’ ής 
συνειργάσθη καί διά τήν σύνταξιν τής παρούσης έκθέσεως.

1. Ό συνοικισμός είναι χαμηλός γήλοφος (πίν. 42α), εύρίσκεται 
δέ πλησίον μεγάλης πηγής καί παρά τήν όχθην τοϋ άποξηρανθέντος έλους τών 
Φιλίππων. Άκριβέστερον, ή θέσις κεΐται ολίγον βορειότερον τοϋ 15°υ χιλιομ. 
τής άπό Καβάλας εις Δράμαν αμαξιτής όδοΰ καί εις άπόστασιν 2.5 χιλιομέ
τρων άνατολικώς του άρχαιολογικοΰ χώρου τών Φιλίππων (είκ. 1).

Κοινή ύπήρξεν ή επιθυμία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τής Γαλλικής 
Σχολής συστηματικής έξερευνήσεως τοϋ συνοικισμού αύτοΰ, επειδή άφ’ ένός 
τά ολίγα περί τής πρώτης δοκιμής καί τής κεραμεικής αύτοΰ (πρβ. BSA 
23, 1918/19, 44 έξ. καί BCH 45, 1921, 543 έξ. ) δημοσιευθέντα δεν ήδύναντο 
νά θεωρηθούν έπιστημονικώς επαρκή, άφ’ ετέρου δέ ή γεωγραφική θέσις τοϋ 
συνοικισμού καί ή σχετική σπάνις έξηκριβωμένων ειδήσεων περί τής προϊστο
ρίας τής ’Ανατολικής Μακεδονίας γενικώτερον, προσέδιδον ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον εις τήν έρευναν. Πράγματι, μόνον δύο συνοικισμοί τής περιοχής, οί τοϋ 
Πολυστύλου καί τοϋ Άκροποτάμου, άνεσκάφησαν δοκιμαστικώς ύπό τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ολίγον προ τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου (πρβ. 
ΙΙΑΕ 1938, 103 έξ. καί AJA 43, 1939, 344 καί 45, 1941, 557 έξ. ), ενώ
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έκτοτε νέα στοιχεία προέκυψαν έκ της τοπογραφικής έρεύνης και νέοι προϊ
στορικοί σταθμοί έπεσημάνθησαν. Έξ αύτών μνημονεύομεν τον της Γαλη- 
ψοΰ (πρβ. F. ScHACHERMEYR,'Die altesten Kult. Grieclienl., 108 έξ.) καί

ΕΙκ. 1. Κάτοψις τοϋ κυρίου τομέως των ελληνικών άνασκαφών.

τον παρά το χωρίον Δήμητρα ( Συλλογή οστράκων εις το Μουσεΐον τής 
Καβάλας ), οί όποιοι είναι καί οί σπουδαιότεροι.

2. Αί άνασκαφαί τοϋ 1961 τόσον τοϋ Γαλλικού τομέως ( κειμένου 
παρά την κορυφήν τοϋ γηλόφου ), όσον καί τοϋ Έλληνικοΰ ( κατά τά άνατολικά 
κράσπεδα αύτοΰ ), ειχον κατ’ ανάγκην άνιχνευτικόν χαρακτήρα' διότι ή
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άπαλλοτρίωσις των άγρών δεν είχε συντελεσθή πλήρως καί ή ύφισταμένη 
επί τοϋ λόφου φυτεία καπνοΰ δεν έπέτρεπεν έκτεταμένας διά τάφρων ανιχνεύ
σεις. Εις τά ολίγα σημεία, τά όποια άφήνοντο έλεύθερα προς σκαφήν, αί έργα- 
σίαι περιωρίσθησαν εις σπουδήν κυρίως τής στρωματογραφίας καί την στα
τιστικήν μελέτην τής κεραμεικής κατά στρώσεις καί κατηγορίας. 'Η μέθοδος 
αύτη δεν αποδίδει, ώς γνωστόν, εντυπωσιακά αποτελέσματα, προσφέρει όμως 
ήλεγμένον στρωματογραφικώς ύλικόν - καί αύτοΰ ακριβώς έχει άνάγκην ή 
προϊστορική έρευνα τής περιοχής.

Κατά σύμπτωσιν εις άμφοτέρους τούς τομείς των άνασκαφών ήρευνή- 
θησαν εφέτος μόνον στρώματα τής Χαλκοκρατίας—κυρίως τής πρωίμου—καί 
μεταγενέστερα, ενώ τά Νεολιθικά στρώματα μόλις έθίγησαν εις τό βάθος 
δοκιμαστικών ταφριδίων.

Τό πάχος τών έπιχώσεων έξ άλλου, ύπερβαΐνον τά τέσσαρα ενιαχού δέ 
καί τά πέντε μέτρα, ύπήρξεν ό κύριος λόγος τοϋ περιορισμού τών άνασκαφών 
προς τό παρόν εις τά άνώτερα στρώματα.

3. Στρωματογραφία - ’Αρχιτεκτονικά λείψανα.
Εις τό Ελληνικόν τμήμα τών άνασκαφών ό κύριος τομεύς είχε διαστά

σεις 10.00 επί 10.00 μέτρα, διήρέθη δέ εις τετράγωνα πλευράς 4.50 μ., χωρι- 
ζόμενα διά διαδρόμων, πλάτους 1.00 μέτρου ( βλ. κάτοψιν είκ. 1 ).

Πλήν τοϋ τομέως αύτοΰ ήρευνήθη τό όρυγμα φρέατος, τό όποιον έφθασεν 
εις βάθος 14.00 μέτρων άπό τής έπιφανείας μέχρι τών γεωλογικών στρωμάτων 
(άποθέσεις μάργης τοϋ παλαιού έλους, ιζηματογενή πετρώματα ). Δοκιμα
στική τάφρος ήνοίχθη τέλος ολίγον δυτικώτερον τοϋ φρέατος, μέχρι βάθους 
2.00 μ. άπό τής έπιφανείας.

Εις τον κύριον τομέα τών άνασκαφών, μετά τάς πρώτας τεταραγμένας 
έκ τής καλλιέργειας έπιφανειακάς στρώσεις, άνεφάνησαν έπάλληλοι στρώσεις 
πηλοΰ καθ’ ολην σχεδόν τήν έκτασιν τής άνασκαφής, μαρτυροΰσαι περί τής 
ύπάρξεως διαδοχικών φάσεων οίκισμοΰ ( σταθερά δάπεδα, λείψανα εστιών ). 
’Εκ τών οικημάτων όμως δεν περιεσώθησαν λείψανα, ώστε ή μορφή αύτών 
παραμένει άγνωστος. Πιθανώτατα πρόκειται περί οικημάτων έξ εόφθάρτων 
υλών, καλυβών δηλ.

Καθαρωτέρα έδόθη ή είκών τών άλλεπαλλήλων αύτών δαπέδων καί εστιών 
είς τό τετράγωνον 3, οπού διεκρίθησαν πέντε διαδοχικαί φάσεις οίκισμοΰ 
άνήκουσαι, ώς συνάγομεν έκ τής κεραμεικής, είς τήν πρώιμον Χαλκοκρατίαν. 
Λείψανα διαλελυμένων λιθόκτιστων τοίχων συνηντήθησαν ήδη είς τό πρώτον 
άδιατάρακτον στρώμα έντός τοϋ τετραγώνου αύτοΰ, τοΰ τετραγ. 1 καί άλλαχοΰ, 
ούδέν όμως άσφαλές τμήμα τοίχου άνευρέθη.

Είς τό δεύτερον στρώμα, πλήν τών επαλλήλων δαπέδων, άνεκαλύφθησαν 
καί άλλα, σπουδαιότερα, άρχιτεκτονικά λείψανα. Πλεΐστα τεμάχια πηλοΰ
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έπαλείψεως τής στέγης, φέροντα έκτυπα κοιλώματα καλάμων καί κλάδων, 
ενίοτε δέ καί δοκών στηρίξεως, εύρέθησαν κυρίως εις τό βόρειον τμήμα του 
τετραγώνου 2, σποραδικώς δέ καί άλλαχοΰ. Εις τό τετράγωνον 3 εις βάθος 
0.55 μ., τοιχάριον λιθόκτιστον έβαινε παραλλήλους προς κτίσμα τετράγωνον (;), 
του οποίου μέρος άπεκαλύφθη, ήτο δέ έκτισμένον μετά μεγίστης προσοχής 
διά μικρών πλακοειδών λίθων, χωρίς διάκενα, καί έστρωμένον διά πηλοϋ. 
Ποιος ό προορισμός του κτίσματος αύτοΰ (πίν. 43α) δέν έξηκριβώθη, είκάζο- 
μεν όμως οτι έχρησιμοποιεΐτο ως έδρανον ή κλίνη, διότι ό χώρος εις τον 
όποιον άνήκει δέν παρουσίασεν ίχνη μαγειρικής ή άλλης παραλλήλου χρήσεως.

Εις βάθος περίπου 1 μέτρου άπό τής επιφάνειας έσημειώθησαν εντός του 
τετραγώνου 3, άλλά καί του ύπ’ άριθ. 1, όπαί πασσάλων κατά σειράν, 
λοξώς διευθυνόμεναι άπό ΝΔ. προς ΒΑ. (βλ. κάτοψιν είκ. 1 καί πίν. 42β). 
Αί όπαί τών πασσάλων αυτών ανοίγονται εντός σταθερού δαπέδου έκ πηλοϋ 
καί ορίζουν άσφαλώς τήν κατεύθυνσιν του δυτικοΰ όρίου πασσαλοπήκτου 
οικήματος. Τό οίκημα φαίνεται δρομικόν ( ύπελογίσθη εις 11.00 τουλά
χιστον μέτρα τό εντός τής σκαφής μήκος αύτοΰ ), χωρίζεται δέ πιθανώς 
διά δύο τοιχαρίων ( εντός τών τετραγώνων 3 καί 2 ) εις τρία δωμάτια, έξ ών 
τό νότιον είχε τήν εστίαν, τό δέ βορειότερον ίπνόν, διατηρηθέντα κατά χώραν 
( βλ. κάτοψιν είκ. 1 τετρ. 2, Ε2 ). 'Ο ίπνός τοΰ τελευταίου αύτοΰ δωματίου 
έστεγάζετο ιδιαιτέρως ή εϊχεν όπαΐον, άν κρίνωμεν έκ τών παρ’ αύτόν πολλών 
οπών έμπήξεως δοκών καί τών λειψάνων τοΰ πηλοϋ έπαλείψεως τής στέγης 
τοΰ τμήματος αύτοΰ.

"Εξω τοΰ οικήματος αύτοΰ, δηλ. δυτικώτερον, άνεκαλύφθη εις τό τετράγ. 1 
τό κατάστρωμα όδοΰ ή διόδου μεταξύ οικημάτων, εις τρεις έπαλλήλους 
στρώσεις. Τό πλάτος αύτής δέν φαίνεται μεγαλύτερον τών 0.90 μ.

'Η εΰρεσις τοΰ άξιολόγου αύτοΰ άρχιτεκτονικοΰ λειψάνου δέν έπέτρεψε 
συνέχισιν τής σκαφής εις βάθος. Μόνον εις τά άνατολικώτερα τετράγωνα 2 
καί 4 άνεσκάφησαν τμήματά τινα μέχρι βάθους 2.50 καί 4.00 μ.

Συγκεκριμένως κατά τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ τετραγώνου 2 μικρά δοκιμή 
( 2.00 έπί 1.00 μ. ) έφθασε μέχρι βάθους 4.00 μέτρων, μέχρι τοΰ σημείου, 
όπου ή υγρασία τοΰ έδάφους ήμπόδισε τήν συνέχισιν. Είναι άξιον σημειώσεως 
δτι εις τό δοκιμαστικόν αύτό ταφρίδιον καί εις βάθος 3.65 μ. άπό τής επιφάνειας 
συνηντήσαμεν τοίχον λιθόκτιστον, πλάτους 0.75-0.80 μ., άνήκοντα εις τον 
Νεολιθικόν συνοικισμόν. Έντύπωσιν προκαλεΐ ή στερεά κατασκευή τοΰ 
πρωίμου αύτοΰ οικήματος έν συγκρίσει προς τά εύτελή οικήματα τής έποχής 
τοΰ Χαλκοΰ.

4. Κεραμεική. Εις τήν επιφανειακήν καί τήν πρώτην κάτωθι αύ
τής στρώσιν τά κεραμεικά λείψανα ήσαν άνάμεικτα, μέ πάεονάζοντα μάλιστα 
τά νεολιθικά. ’Ολίγον κατωτέρω όμως, εις τό πρώτον άδιατάρακτον στρώμα
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τής επιχωσεως, ή κεραμεική—εξαίρεσε!, ολίγων μεταγενέστερων οστράκων— 
άπεδείχθη άναγομένη εις τούς χρόνους τής πρωίμου Χαλκοκρατίας. Μόνον 
είς τό τέλος του δευτέρου στρώματος, ήτοι εις βάθος 0.70 έως 1.10 μ. (κατά τήν 
κλίσιν του εδάφους καί τοΰ στρούματος), διεπιστώθη άνάμειξις τής κεραμεικής 
τής Χαλκοκρατίας μετά νεωτέρων Νεολιθικών οστράκων. 'Η άνάμειξις 
αυτή οφείλεται ασφαλώς εις τάς πολλάς όπάς τών δαπέδων καί ούχί είς 
πολιτιστικόν συγχρονισμόν.

Καθαρώς Νεολιθικά στρώματα μόνον είς τό κατώτερον μέρος τής είς 
βάθος δοκιμής του τετραγώνου 2 συνηντήθησαν, άλλά καί εκεί τό άνασκαφέν 
τμήμα ήτο τόσον μικρόν, ώστε δεν έγένοντο ασφαλείς παρατηρήσεις. ’Επίσης 
είς βαθύτερα σκάμματα εντός του τετραγώνου 4 εύρέθησαν από βάθους 1.65 
καί κατωτέρω Νεολιθικά όστρακα.

'Η κεραμεική τής πρωίμου περιόδου τής εποχής του Χαλκού περιλαμβά
νει τάς έξης κατηγορίας αγγείων : α) Χονδροειδή άγγεΐα, κατά μέγα ποσοστόν. 
Τό χρώμα τής επιφάνειας ποικίλλει άπό του κεραμόχρου μέχρι του μελανού, 
άλλ’ ό κεραμόχρους καί ό καστανός τόνος είναι συνηθέστεροι. Τά άγγεΐα αύτά 
είναι μονόχρωμα καί σπανίως έγχάρακτα ( κοσμήματα αμελή, εύθύγραμμα 
ή καμπυλόγραμμα ). Κοσμούνται έπίσης διά πλαστικών σχοινοειδών ταινιών 
καί φέρουν συχνά άποφύσεις. Λαβαί ταινιόσχημοι ή τετρημέναι καί άτρητοι 
αποφύσεις.

Τά έγχάρακτα πληροΰνται ενίοτε διά λευκής άσβεστώδους όλης.
β) Λεπτά άγγεΐα, μελανά, καστανά, μελανοκαστανά ή διαφορόχρωμα 

( ερυθρόν καί μελανόν κατά τόπους ). Ταύτα είναι σχετικώς σπάνια, άνήκουν 
δέ είς φιάλας μέ είσέχοντα χείλη ή σκύφους (;).

Σχήματά τινα καί άποφύσεις ενθυμίζουν έντόνως άνάλογα άγγεΐα τής 
Τροίας I ( τών μέσων ή όψιμων φάσεων ) καί τής Χαλκιδικής, άλλ’ άκριβής 
άντιστοιχία προς ευρήματα μιας πολιτιστικής περιοχής δεν διεπιστώθη. 
Γενικώς ή κεραμεική τής Χαλκοκρατίας δεν δύναται νά άναχθή είς « Έλλα- 
δικούς » τύπους ή προς ομάδας βορειοτέρων χωρών ( Γιουγκοσλαβίας, 
Βουλγαρίας ). Καί ή φύσις τοΰ υλικού, τό όποιον προς τό παρόν έχομεν προ 
οφθαλμών δεν επιτρέπει άσφαλεΐς συγκρίσεις, διότι ελάχιστα άγγεΐα συνε- 
πληρώθησαν ( πίν. 43β.γ).

Χαρακτηριστικά τινα τεχνικά γνωρίσματα ( πεπλατυσμένα καί ίσχυρώς 
πρόςτά έσω καμπτόμενα χείλη, άτρητοι ή τετρημέναι άποφύσεις ύπό τό χείλος, 
λαβαί κλπ.) μαρτυρούν ότι εύρισκόμεθα είς προήμους χρόνους τής Χαλκοκρα
τίας. Πέραν αυτού, ελάχιστα όστρακα ένθυμίζοντα κεραμεικήν τύπου Vinga ή 
Gumelni^a δεν δύνανται νά τεκμηριώσουν άμεσον καί κατ’ εύθεΐαν επι
κοινωνίαν μέ τούς πολιτισμούς αυτούς. Ούδέν έπείσακτον έπίσης έκ τής νοτιω- 
τέρας 'Ελλάδος εύρέθη, ώστε ή σχετική χρονολογία νά διευκρινηθή.
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Άν αί παρατηρήσεις ημών είναι ακριβείς, ή τεχνική τής κοσμήσεως των 
άγγείων διά γραφίτου ( Graphitmalerei ) δεν είναι άγνωστος καί κατά την 
πρώιμον Χαλκοκρατίαν εις τον συνοικισμόν τοΰ Ντικιλί Τάς, τούλάχιστον 
είς τάς πρωιμωτέρας φάσεις τής περιόδου (πίν.44α).

'Η Νεολιθική κεραμεική του συνοικισμού άνάγεται βασικώς εις τάς 
έξής τρεις χαρακτηριστικάς κατηγορίας : α) Κεραμεική κοσμουμένη διά 
γραφίτου ( απλή καί εγχάρακτος ). β) ’Εγχάρακτος καί γ) Γραπτή (κυρίως 
διά μελανού έπί έρυθροΰ ) ( πίν. 44β ).

Έκ των τριών αυτών κατηγοριών τά διά γραφίτου κοσμούμενα καί τά 
εγχάρακτα είναι τά πολυπληθέστερα καί αυτά άποτελοΰν τήν χαρακτηριστικήν 
κεραμεικήν τοΰ συνοικισμού κατά τήν νεωτέραν Νεολιθικήν Περίοδον.

Ή γραπτή διά μελανού έπί έρυθροΰ κεραμεική φαίνεται παλαιοτέρα τών 
λοιπών κατηγοριών. Δυστυχώς, τά έκ περιωρισμένων σκαμμάτων προερχόμενα 
νεολιθικά όστρακα τής έφετινής σκαφής δεν είναι έπαρκή διά τήν συναγωγήν 
πορισμάτων οριστικών, οΰτε δύνανται νά θεωρηθούν άντιπροσωπευτικά 
δείγματα.

5. Διάφορα ευρήματα. Έκ τών μετάλλινων τό σπουδαιότερον εύρη
μα είναι μικρός χρυσοΰς κύλινδρος, άνήκων πιθανώς είς όρμον καί 
εύρεθείς έντός έπιχώσεως τής πρωίμου Χαλκοκρατίας. Τής αυτής έποχής με
τάλλινα ευρήματα είναι χαλκή καί άλλη όρειχαλκίνη βελόνη καί βώλος έκ 
μολύβδου.

Σημειοΰνται έπίσης καί σκωρία χαλκού έκ τοΰ αύτοΰ στρώματος. 
’Ολίγα πήλινα ειδώλια ( δύο γυναικών, έξ ών τό έτερον έντόνως «στεα- 
τοπυγικόν » ) άνθρωπίνων μορφών καί έν ζώου εύρέθησαν είς άσφαλεΐς 
στρώσεις, άλλα δέ προέρχονται έκ τεταραγμένων έπιχώσεων καί έκ τής έπι- 
φανείας. Τυπολογικώς άνήκουν είς γνωστά έκ τοΰ συνοικισμού αύτοΰ παλαιό- 
τερα δείγματα (πίν. 45α).

’Άφθονα εύρέθησαν πήλινα σφονδύλια, ών πολλά έγχάρακτα, ένώ έλάχι- 
στοι ήσαν οί πεσσοί σφενδονών (πίν. 45β).

Λίθιναι άξΐναι καί σμΐλαι εύρέθησαν έπίσης άρκεταί, ως καί πολλοί 
λεπίδες έκ πυριτόλιθου (πίν. 46α). Δύο μόνον λεπίδια έξ όψιανοΰ, πιθανώ- 
τατα μηλιακής προελεύσεως, προέρχονται έπίσης έκ τής άνασκαφής.

Ό άνιχνευτικός χαρακτήρ τών άνασκαφών καί ό περιορισμός αυτών 
είς τα άνωτέρω στρώματα τής έπιχώσεως μ.όνον τήν διατύπωσιν προσωρινοΰ 
χαρακτήρος παρατηρήσεων επιτρέπει.

Γενική είναι ή έντύπωσις περί τής ύπάρξεως ίδιομόρφου πολι
τισμού είς τον συνοικισμόν αυτόν (πιθανώς δέ καί είς τήν εύρυτέραν 
περιοχήν αύτοΰ ) κατά τήν πρώιμον Χαλκοκρατίαν. 'Η κεραμεική τούλάχιστον
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φαίνεται έξ ί'σου διάφορος της « Έλλαδικής » δσον καί τής αντιστοίχου χρο- 
νικώς βορειοτέρων χωρών.

’Αναμφισβήτητος έξ άλλου είναι κάποια έπαφή προς την Τρψάδα καί την 
ΒΔ. Μικράν ’Ασίαν, κατά πάσαν πιθανότητα έμμεσος. Ποιοι υπήρξαν οί 
διάμεσοι σταθμοί τής επικοινωνίας αυτής δεν γνωρίζομεν προς τό παρόν.

Ή Νεολιθική κεραμεική τοΰ Ντικιλί Τάς, άφ’ ετέρου, δεν είναι έπαρκώς 
τεκμηριωμένη εϊσέτι διά στρωματογραφικών παρατηρήσεων καί τό υλικόν 
έν γένει είναι άνεπαρκές. "Ωστε καί περί αυτής άσφαλή καί οριστικά συμπε
ράσματα δεν είναι δυνατόν νά εξαχθούν.

Παρατηρήσεις τινές δύνανται νά διατυπωθούν από τοΰδε, έστω καί άν θε
ωρηθούν κάπως παρακεκινδυνευμέναι : Εις την διά γραφίτου κοσμουμένην 
καί την έγχάρακτον κεραμεικήν άναμφισβήτητος είναι ή συνάφεια προς τον 
λεγόμενον « Πολιτισμόν τής Gulmenita I ». Ή γραπτή έξ άλλου διά 
μελανού έπί έρυθροϋ κεραμεική φαίνεται έξ ίσου διαφέρουσα τοΰ πολιτισμού 
« Starcevo III », όσον καί του ρυθμοϋ τοΰ Διμηνίου, προς τον όποιον 
έχει μεγάλας τεχνικάς αναλογίας.

Βέβαιον έπίσης φαίνεται, δτι τό Ντικιλί Τάς δεν είναι έν έκ τών κυρίων 
κέντρων παραγωγής τών γραπτών αγγείων, τά όποια ό SCHACHERMEYR 

χαρακτηρίζει διά τοΰ δρου Galepsos-Typus. Τό κέντρον αύτό, κατά τάς 
τοπογραφικάς ένδείξεις, τάς όποιας προς τό παρόν κατέχομεν, πρέπει νά τοπο- 
θετηθή εις τούς παρά τάς δχθας τοΰ Στρυμόνος συνοικισμούς καί πιθανώς 
τον συνοικισμόν τής Δήμητρας.

Τέλος, προκειμένου περί τής διά γραφίτου κοσμούμενης κεραμεικής, 
δεν υπάρχουν προς τό παρόν ένδείξεις, έπιτρέπουσαι χρονολόγησιν αύτής προ 
τών αρχών τής Τροίας I καί προ τοΰ λεγομένου « Πολιτισμοΰ τής Λαρίσης ». 
’Απολύτους χρονολογίας δεν είναι δυνατόν, φυσικά, νά διακινδυνεύσω μεν, 
άλλά φρονοΰμεν δτι ή Νεωτέρα Νεολιθική τοΰ Ντικιλί Τάς δεν δύναται νά 
χρονολογηθή πολύ προ τοΰ 2.800 π.Χ.

’Εκ τής συνεχίσεως τών έρευνών εις τον λίαν ένδιαφέροντα αυτόν προϊστο
ρικόν σταθμόν δικαιούμεθα νά άναμένωμεν πολύ πλέον άσφαλή καί σημαντικά 
διά τήν γνώσιν τής προϊστορίας τής περιοχής πορίσματα. Τό μόνον δέ δπερ 
από τοΰδε καταλήγοντες σημειώνομεν είναι, δτι εις τήν περιοχήν αυτήν φαί
νονται συναντώμενα πολιτιστικαί έπιρροαί καί ρεύματα έκ πολλών κατευ
θύνσεων καί δτι ή άνάμειξις τών διαφόρων αύτών επιδράσεων άποτελεΐ τό 
ίδιότυπον χρώμα τοΰ πολιτισμοΰ αύτής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΩΜΙΟΤΤΟΥλΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:24 EEST - 52.90.75.110



ΓΓίΝΑΞ 42 ΠΑΕ 1961.—13. αναςκαφαι ντικιλι τας

α. Γενική άποψις τοΰ γηλόφου τοΰ συνοικισμού Ντικιλι -Τάς (από Δυσμών).

β. Λεπτομέρεια λιθόκτιστου εδράνου (;) τοϋ τετραγώνου 3.
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β. Μονόχριυμον άγγεΐον τής πρωίμου 
χαλκοκρατίας.
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ΠίΝΑΞ 44 ΠΑΕ 1961.—13. αναςκαφαι ντικιλι τας

α· ’Όστρακα κοσμούμενα διά γραφίτου καί εγχάρακτα.

β. Γραπτά καί εγχάρακτα (νεολιθικά) όστρακα.
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α. Πήλινα ειδώλια, β. Πήλινα σφονδύλια.
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ΠίΝΑΞ 46 IIAE 1961. —13. αναςκαφαι ντικιλι τας
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