
38 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961

( Γαλλικές τομεύς)
Ό γήλοφος του Ντικιλι-Τάς ύψοΰται εκατοντάδα περίπου μέτρων νο- 

τίως τής άρχαίας όδοΰ Καβάλας-Δράμας, άνατολικώς τοϋ Κάστρου των 
Φιλίππων.'Η αφθονία των νεολιθικών καί των ρωμαϊκοβυζαντινών οστράκων, 
άτινα καλύπτουσι τήν έπιφάνειάν του, είλκυσαν ταχέως την προσοχήν των 
άρχαιολόγων. Οί επιστήμονες, οίτινες συνώδευον κατά τον πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον τον άγγλικόν στρατόν τής Θεσσαλονίκης, ήδυνήθησαν νά σταχυολογή- 
σουν επί τοϋ λόφου πολυάριθμα τεμάχια μελετηθέντα ύπό τοϋ F· Β· Welch 

(BSA 23, 1918-9, σ. 44-50): έπειτα ή Γαλλική Σχολή άνέλαβε τήν έκτέ- 
λεσιν δοκιμαστικής σκαφής ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ L· Renaudin ( BCH 
45, 1921, 543-44 καί 46, 1922, 527-28).

Αΐ έργασίαι αύται έπανελήφθησαν πρό τίνος εις μεγαλυτέραν κλίμακα, 
έν συνεργασίφ μετά τών Ελλήνων άρχαιολόγων, καθ’ ήν άπεφασίσθη ότι 
έκάστη τών δύο άποστολών θά άνέσκαπτεν εις διάφορον μέρος τοϋ τόπου, 
τοΰθ’ δπερ θά έπέτρεπεν αντίστοιχον έλεγχον τών έπιτευχθέντων αποτελεσμά
των. Ή Γαλλική αποστολή, ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ J. Deshayes, άνέλαβε τήν 
έκτέλεσιν σειράς δοκιμών πλησίον τής κορυφής τοϋ λόφου, ενώ ή Ελληνική 
άποστολή διευθυνομένη ύπό τοϋ Δημ. Θεοχάρη, θά άνέσκαπτε παρά τήν βάσιν 
τής άνατολικής κλιτύος τοϋ λόφου.

Τέσσαρα τετράγωνα, πλευράς 4 μ., ήνοίχθησαν είς τήν παρυφήν τοϋ 
γηλόφου, τά όποια έπειτα συνηνώθησαν κατόπιν άφαιρέσεως τών μεταξύ των 
διαδρόμων, άποτελέσαντα μίαν καί μόνην τάφρον 19 X 4 μ. προσηνατο- 
λισμένην άπό ’Ανατολών προς Δυσμάς.

Ή άνασκαφή ήνωχλήθη σημαντικώς έκ τών διαταραχών, τάς οποίας 
προεκάλεσαν ζώα σκάπτοντα τήν γήν, τά όποια εκοίλαναν τό γήπεδον προξε- 
νήσαντα εόρείας καί πολυαρίθμους τρώγλας. Τούτου ένεκα ό καθορισμός τής 
στρο^ματογραφίας άπήτησε μεγάλας προφυλάξεις.

Προς Άνατολάς, παρά τήν επιφάνειαν τοϋ εδάφους, άπεκαλύφθη 
στρώμα έκ χωμάτων περιοριζόμενον ύπό καμπύλου τοίχου, τό όποιον 
δύναταί τις νά έρμηνεύση ώς τύμβον. Προς Δυσμάς συνηντήθησαν λείψανα 
ευτελών κτισμάτων, άντιστοιχούντων προς τά δάπεδα 1 καί 3, βυζαντινής 
καί ύστερορρωμαϊκής εποχής. Περαιτέρω διεπιστώθη ή παρουσία συνεχοΰς 
διαδοχής δαπέδων, προγενεστέρων τής ρωμαϊκής εποχής, άτινα φέρουσι τούς 
άριθμούς άπό 4 έως 10. Τινά έξ αύτών είναι άπλαΐ στάθμαι κατοχής π.χ. τό 
δάπεδον 5 χαρακτηριζόμενον έκ τής άφθονίας οστών καί συντριμμάτων, τά 
όποια τό καλύπτουν (πίν. 46β). ’Άλλα είναι άληθή δάπεδα έκ πεπατημένης 
άργίλου καί μάλιστα οπτής ή είδους τίνος κονιάματος έξ άργιλώδους γής 
μεμειγμένης μετά μικρών χαλίκων. Τινά τών δαπέδων αύτών παρουσιάζουσιν 
άρχιτεκτονικά ’ίχνη, ώς ή «πλάξ» τοϋ τετραγώνου D (πίν. 47α) Τά άνευρε-
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θέντα λείψανα έπιτρέπουσι νά άναπαραστήσωμεν είς την στάθμην ταύτην 
καλύβας έξ άχυρώδους πηλού. Δυστυχώς δλαι αί κατασκευαί αύται έφθάρησαν 
υπό τοϋ πυρός αί δέ αναστατώσεις, τάς οποίας έπροξένησαν τά σκάπτοντα 
την γην ζώα, δεν έπέτρεψαν νά εύρεθή μετά βεβαιότητος το σχέδιον ού- 
δεμιας τών κατοικιών τούτων

Άπεκαλύφθη ώρισμένος άριθμός οστέινων ή λίθινων εργαλείων (ιδία 
ωραίων αιχμών βελών), τά πλέον όμως ενδιαφέροντα ευρήματα ανήκουν 
είς την περιοχήν τής κεραμεικής (πίν. 47β).

Αυτή πράγματι αποκαλύπτει τοϋτο το ουσιώδες γεγονός, την ΰπαρξιν 
επί τοπίου, τό όποιον αί προγενέστεραι σύντομοι εκθέσεις έθεώρουν ώς μόνον 
νεολιθικόν, έγκαταστάσεως χρονολογουμένης άπό της Μακεδονικής έποχής 
τοϋ χαλκού. Ή παρουσία βεβαίων καί κα?\ώς καθωρισμένων δαπέδων θά 
έπιτρέψη μετά πλήρη μελέτην τής κεραμεικής τον καταρτισμόν, διά πρώτην 
φοράν έν Μακεδονίφ, μιας στρωματογραφίας τής έποχής του χαλκού.
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