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Les fouilles de l’École française 
d’Athè nes à Philippes, commen-
cées en 1914, ont été actives de 
1920 à 1937, avant leur reprise 
en 1977. Elles ont produit un im-
portant matériel scientifique, pho-
tographies, dessins d’architecture, 
manuscrits et estampages, conser-
vé aux archives de l’EFA et dans 
le riche fonds photographique Paul 
Collart de l’université de Lausanne. 
À partir d’une documentation 
presque entièrement inédite, le pré-
sent ouvrage, centré sur la période 
1914-1950, qui prolonge l’expo-
sition du centenaire inaugurée à 
Thessalonique et à Kavala en oc-
tobre 2014, retrace l’histoire des 
fouilles, évoque les méthodes et les 
conditions de travail des archéolo-
gues, et fait revivre les paysages 
et les populations d’une région qui 
s’est profondément transformée.

Οι ανασκαφές της Γαλλικής Σχο-
λής Αθηνών στους Φιλίππους, που 
ξεκίνησαν το 1914, ανέπτυξαν 
δραστηριότητα από το 1920 έως 
το 1937, προτού ενεργοποιηθούν 
εκ νέου το 1977. Από τις ανασκα-
φές αυτές προέκυψε σημαντικό 
επιστημονικό υλικό, φωτογραφίες, 
αρχιτεκτονικά σχέδια, χειρόγραφα 
και έκτυπα, που διατηρούνται στα 
αρχεία της ΓΣΑ και στο πλούσιο 
φωτογραφικό αρχείο Paul Collart, 
του Πανεπιστημίου της Λοζάνης. 
Βασισμένο σε μία σχεδόν εξ’ ολο-
κλήρου ανέκδοτη τεκμηρίωση, το 
παρόν έργο, ως προέκταση της 
έκθεσης που εγκαινιάστηκε  στη 
Θεσσαλονίκη και την Καβάλα τον 
Οκτώβριο του 2014, εστιάζει 
στην περίοδο 1914-1950 και αφη-
γείται την ιστορία των ανασ καφών, 
κάνοντας αναφορά στις μεθόδους 
και τις συνθήκες εργασίας των αρ-
χαιολόγων και ξαναζωντανεύοντας 
τους τό πους και τους πλη θυ σμούς 
μιας περιοχής, η οποία υπέστη ριζι-
κές μεταβολές.
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