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7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑι ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Είς τό υπό τοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας ψηφισθέν κονδυλίου διά τήν 
κατά τό τρέχον έτος συνέχισιν τής έν Καλαμίτσα άνασκαφής προσετέθη και 
ετερον κατά τι μικρότερον εκείνου εκ μέρους τοΰ Φιλάρχαιου ’Αδελφάτου 
Καβάλας καί οΰτω ήδυνήθημεν επί δίμηνον περίπου νά έργασθώμεν, ήτοι 
τον Αύγουστον κα'ι Σεπτέμβριον.

Ή ανάγκη τής δλοτελοΰς διασαφήσεως τοΰ σχεδιαγράμματος τοΰ περι-

Είκ. 1· Τετράπλευρος κτιστή εστία (Ε) επί τοΰ δαπέδου 
τοΰ διαμερίσματος α' τοΰ σχεδιαγράμματος παρ. πίν. Α.

βόλου τής Καλαμίτσας, εις τό μόνον ασαφές σημεΐον Π 2 τοΰ σχεδίου 1 των 
ΠΑΕ 1935 σ. 30-31 και ύποσημειώσεως 1, επέβαλε τήν είς τό σημεΐον 
εκείνο Ιντόπισιν τής έφετεινής ερεύνης.

Καθώς φαίνεται είς τό παρατιθέμενον σχεδιάγραμμα παρ. πίν. A II, τό τέως 
μόλις ορατόν καί έξέχον νοτίως τής τετράπλευρου καταλήξεως τοΰ περιβόλου 
σκέλος (ΠΑΕ 1935 σ. 30 σχέδ. 1), άνήκεν εις τον ανατολικόν τοίχον όλοκλή- 
ρως άποκαλυφθέντος τετράπλευρου κτηρίου, τοΰ οποίου τό νότιον καί δυτικόν 
εν μέρει τμήμα κατεστράφη υπό των έπικαθημένων νεωτέρων κτηρίων. Τό
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Είκ. 2. Τετράπλευρος κτιστή εστία (Ε) επί τοΰ δαπέδου τοΰ 
διαμερίσματος β’ τοΰ σχεδιαγράμματος (παρ. πίν. Α).

Είκ. 3. Διάφορα όστρακα έκ Καλαμίτσας. Τά δύο πρώτα (άνω αριστερά) φέ
ρουν τόν γεωμετρικόν έξ ομοκέντρων κύκλων καί καθέτων γραμμών εναλλάξ 
(τριγλύφων καί μετοπών) διάκοσμον (πρβ. ΠΑΕ 1935 σ. 34 καί είκ. 8) εις 
τήν πρός χρονολόγησιν προσπάθειαν τών όποιων άς προστεθή καί ή όμοιό- 
τηςτών έκ Πάρου οστράκων Ε. Buschor Ath. Mitt. 1929, σ. 143 καί πίν. πα
ρένθετος LI. Τά δύο αμέσως κατά σειράν επόμενα (κάτω άκρον δρομέως 

καί μέρος τοΰ σώματός του (;) είναι άνατολίζοντα—νησιωτικά.
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Είκ. 4. Δύο μεγάλα θραύσματα μελανόμορφου αγγειογραφίας 
έκ τοΰ διαμερίσματος α'·

τής επιφάνειας τοΰ φυσικού βράχου, εΰλόγως δέ έξελήφθη κατά τό παρελθόν 
έτος ώς πύργος (ΠΑΕ έ. ά. είκ. 1).

Έκ τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ κτηρίου μόνον μικρόν τμήμα σώζεται εις τό 
σημείον τής συναντήσεώς του μετά τοΰ εσωτερικού χωριστικού τοίχου, τό 
όποιον σημείον καί μόνον μάς δίδει τό εσωτερικόν πλάτος τού κτηρίου.

Τής σφζομένης ΒΔ γωνίας τού κτηρίου τό ύψος είναι πολύ μικρόν καί

τετράπλευρον τούτο κτήριον (15X12 μ.) είναι μία αρχική τοΰ περιβόλου προς 
Ν άπόφυσις. Ή εξωτερική ό'ψις τού ανατολικού τοίχου του αποτελεΐται έκ 
τετραπλεύρονν υπερμεγέθων δόμων γρανίτου, σώζεται εις ύψος 2.50 μ. από
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μόνον to σχέδιόν της διαφαίνεται, εν άντιθέσει προς τό έξ αυτής και προς Δ 
έκτεινόμενον σκέλος τοΰ περιβόλου, έσωτερικώς τοϋ οποίου ήρχισεν ή έρευνα 
κατά τό παρελθόν έτος. Έσωτερικώς τό κτήριον χωρίζεται δι’ ενός τοίχου 
είς τό μέγα ανατολικόν διαμέρισμα (8X5,50 μ.) α', καί δι’ ενός ετέρου καθέ
του επί τοΰ πρώτου, είς τά δυο μικρότερα β' (5X5 μ.) καί γ' (4χ5 μ.).

Οί εσωτερικοί τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι εκ πλακωτών ακατέργαστων 
δόμων γρανίτου κειμένων έν πηλφ, πάχους 0,60-0,70 μ., ύψους σφζομένου 
0,50 μ.).

Έπί τοΰ διαμερίσματος γ' είς μεταγενεστέρους χρόνους έπεκάθησε

Εικ. 5. Οί περιβάλλοντες τόν πύργον ογκόλιθοι από ΒΔ.

μικρότερον Ιπιπόλαιον κτίσμα, τοΰ οποίου τά τοιχάρια είναι κατεσκευασμένα 
εκ λίθων καί θραυσμάτων κεράμων στέγης, παρίστανται δέ έν τφ σχεδίφ 
διά γραμμών σταυρωτών. Ή εντός αυτών τών τοιχαρίων έπίχωσις περιεΐχεν 
ό'στρακα μέ λεπτάς παραλλήλους αυλακώσεις, συνήθεις εις ΰστερορρωμαϊκοΰς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Εντός τών διαμερισμάτων α' καί β', καί έπί τοΰ βράχου, τοΰ χρησιμο- 
ποιηθέντος ώς μόνου δαπέδου ολοκλήρου τοΰ κτηρίου, υπάρχουν τά μικρά 
τετράπλευρα κατασκευάσματα Ε καί Ε' (είκ. 1-2). Άμφότερα άποτελοΰνται 
έκ στενομάκρων δόμων γρανίτου πλάτους 0,25 μ. καί μήκους άνω τοΰ μέτρου.
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ΌλικαΙ διαστάσεις τοϋ Ε είναι 1,50X 1,22 μ., τοΰ δέ Ε' μέγα μέρος κατε- 
στράφη υπό τής παρακειμένης νεωτέρας οικοδομής. Ή μόνη διαφορά των 
κατασκευασμάτων είναι, δτι τοΰ μέν Ε ή ά'νω επιφάνεια ήτο έπικεκαλυμμένη 
διά στρώματος πηλοΰ (πάχους 7 εκ.) φέροντός ποτέ άχυρα καί πυρακτωθέν- 
τος, ενφ τοΰ Ε' διά πυρακτοτθεισών ωσαύτως πλακών γρανίτου. Ύπό τό 
στρώμα τοϋ πηλοΰ τό Ε περιεΐχεν έπίχωσιν εντός τής οποίας εύρέθησαν 
μικρού μεγέθους δ'στρακα χονδροειδή οικιακής χρήσεως, οστά ζφων, δστρεα 
θαλάσσια κα'ι δ'στρακον σκΰφου κοσμούμενου διά στιγμών (ΠΑΕ έ. ά. σ. 35

Είκ. 6. Μαρμάρινον θραύσμα στήλης δρου (:) και αρχιτεκτονικόν 
μέλος φέρον άναθύρωσιν.

είκ. 8. 1). Ή έπίχωσις τοϋ Ε' ήτο πτωχοτέρα είς περιεχόμενον, είχεν όμως 
φανερώτερα τά ίχνη τοϋ πυρός.

Άμφότερα τά κτίσματα νομίζομεν δτι δΰνανται νά έρμηνευθώσι μόνον 
ως τετράπλευροι εστίαι, κείμεναι είς τό μέσον τών διαμερισμάτων αυτών, 
κατά μίαν αρχιτεκτονικήν παράδοσιν αρκούντως βεβαίως παλαιοτέραν. Έάν ή 
ΰπόθεσις αυτή άληθεύή, τότε πρέπει νά φαντασθώμεν άναλόγως κατεσκευα- 
σμένην καί την στέγην τών διαμερισμάτων αυτών, φέρουσαν δηλαδή οπαία 
άνωθεν τών εστιών. Πρωτογονισμός καί συντηρητικότης άλλωστε χαρακτη
ρίζει την έμφάνισιν τοϋ συνόλου.

Εντός τής επιχώσεως τής καλυπτοΰσης τό κτήριον a' β' γ' εύρέθησαν 
διάφορα όστρακα (είκ. 3), παρά δέ την εστίαν Ε τά δύο μεγάλα μέρη λεβη- 
τοσχήμου αγγείου μετά μελανόμορφου παραστάσεως πολεμιστών καί τεθρίπ
που άρματος (είκ 4).
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Τό περιθέον την στεφάνην τού αγγείου κυμάτιον, αί μορφαί των πολε
μιστών, τά λευκά και Ιώδη επίθετα χρώματα, αί Ιγχάρακτοι λεπτομέρειαι τής 
χαίτης τοΰ λευκού ίππου, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία καλής μελανόμορφου 
"Αττικής αγγειογραφίας τοΰ έκτου π. X. αίώνος, καί ή σταθερωτέρα άπόδει- 
ξις τής αναγωγής τής αρχής τής οίκήσεως τής Καλαμίτσας ήδη εις τούς 
χρόνους εκείνους, εις τούς οποίους έδέχθημεν καί τά μετά γεωμετρικού 
διακόσμου όστρακα τής άνασκαφής (ΠΑΕ ε. ά. σ. 37).

Ή χρήσις τού έξέχοντος τετράπλευρου κτηρίου α' β' γ' ως ά'κρας πυρ- 
γοσχήμου τοΰ περιβόλου φαίνεται ότι έγκατελείφθη ποτέ καί άπεκόπη τότε 
ολόκληρον εκ τοΰ υπολοίπου περιβόλου διά τής παρεμβολής ενός ογκώδους

ΕΙκ. 7. Δίωτος μελαμβαφής σκάφος έκ Καλαμίτσας.

κατασκευάσματος, χαρακτηριζόμενου επί τού σχεδιαγράμματος (παρ. πίν. A II) 
ως πύργου (12μ.χ4χ4 ύψος σωζόμενον).

Άποτελεΐται ό πύργος αυτός εξ ενός εξωτερικού τοίχου πλάτους περίπου 1 
μέτρου καί εσωτερικού ακανόνιστου πυρήνος (παραγεμίσματος) (σχεδιαγρ. παρ. 
πίν. A II καί τομήν T-Τ'). Κατά τά ΒΔ δ πύργος προσενισχύθη εξωτερικώς διά 
μεγάλων ογκολίθων (1,95 X 1,78) δίκην ορθοστατών τοποθετηθέντων (είκ. 5)f 
ωσαύτως δέ καί εκ τών ΝΑ, οπότε 6 βόρειος τοίχος τοΰ εγκαταλειφθέντος 
διαμερίσματος α' έδιπλασιάσθη (τομή T-Τ'). Είνε φανερός ό σκοπός τού 
ο'γκου αυτού, ώς προστατεύοντος τον περίβολον εις τό σημεΐον εκείνο, ένω 
ή σύγχρονος ύπαρξίς του καί δμού μετά τού α' β' γ' κτηρίου δεν νοείται.

Έσωτερικώς τού πύργου καί μεταξύ διαφόρων τοίχων, τών οποίων 
ή έρευνα άνεβλήθη διά τό προσεχές εύρέθησαν τά έν τή είκόνι 6 είκονιζόμενα 
μοναδικά έκ τής σκαφής μέχρι σήμερον μαρμάρινα τεμάχια. Τό αριστερόν 
τής είκόνος εινε τμήμα στήλης διαφόρου πλάτους καί άνήκεν ϊσως εις όρο-
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θετικήν επιγραφήν δυστυχώς μή διασωθεΐσαν, to δε δεξιόν φέρει ώραίαν 
άναθυρωσιν καί άνήκεν εις άγνωστον μέν έργον ή κτίσμα, άλλα καλής εποχής. 
Τό μάρμαρον άμφοτέρων είνε Θάσιον. "Αλλα κινητά ευρήματα εις τό σημεΐον 
αυτό είνε πάμπολα όστρακα νεωτέρων μελαμβαφών διώτων συγκολληθη- 
σομένων σκυφων έξ ών 6 εις ακέραιος (είκ. 7), και αί εξής ενσφράγιστοι 
λαβαί όξυπυθμένων αμφορέων (είκ. 8).

Άριθ. 1. Λαβή, διαστάσεις σφραγΐδος 0,035x0,020 μ. τέττιξ ανάγλυ
φος ΔΑΜΑΣΤΗΣ [ΠΥΛΑ]ΔΗΣ. Όμοιαι Μουσεΐον Θάσου άριθ. ευρετηρίου 22δ, 
378, 927, 269 κλπ. Μ. Pridiki τύρετήριον τών ενσφραγίστων ώτων .... 1917

Είκ. 8. Σφραγίσματα όξυπυθμένων αμφορέων έκ Καλαμίτσας.

(Ρωσιστί) άριθ. 288- 290 και 438 μέ τό ίδιον μέν σήμα, άλλ’ ά'λλα κυρία 
ονόματα *.

’Αριθ. 2. Λαβή, διαστάσεις αί αΰταί, κάμπη ανάγλυφος. ΔΑΜΑΣΤΗΣ [ ] 
ΣΓΤΟΣ [Θ]ΑΣ[ΙΩΝ],

Άριθ. 3. Λαβή, διαστάσεις 0,034X0,017 μ., πτέρυξ άνάγλυφος. ]να[ ]- 
ΛΥπι[ ] θας[ΙΩΝ ]. Όμοιαι Θάσου άριθ. 191, 193 χωρίς καί εκεί νά σώζωνται 
πλήρεις αί έπιγραφαί.

Άριθ. 4. Λαβή, διαστάσεις αί αΰταί, στλεγγίς άνάγλυφος. [θ]ΑΣιων κ[]
ΓΛ[ ].

]ΣΟΚ[
Άριθ. 5. Λαβή, διαστάσεις σφζόμεναι 0,045X0,015 μ. ]φιλοςτο[

Άριθ. 6. Λαβή, διαστάσεις 0,030x0,015 μ. α>Ι. 1

1 Εις τήν παρατεθεΐσαν εις τά ΠΑΕ 1935 σ. 38 σημ. 1 περί τών αμφορέων 
βιβλιογραφίαν άς προστεθή καί ή τής V. Grage, Die Used for Amphora Stamps, He
speria IV, 121 κέξ.
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Άριιθ. 7. Λαβή, διαστάσεις σφζόμεναι 0,030x0,025 μ. βότρυς ανάγλυ
φος. ή επιγραφή έφθάρη τελείως· δμοιαι Μ. Θάσου 42,824 «Χαιρέας Θασίων», 
619 «Κλεοφών Θ.», 625 Λύσανδρος Θασίων».

Άριθ. 8. Στεφάνη, 0,035x0,014 μ. torsvs (ΠΑΕ έ'.ά. σ. 40 σχέδ. 3,17). 
Άριθ. 9. Στεφάνη, 0,035x0,014 μ. diodor (ΠΑΕ ε. ά. σχέδ. 3,15). 
Άριθ. 10. Στεφάνη, 0,063x0,012 μ. tarp (ΠΑΕ έ. ά. σχέδ. 3,19-20). 
Άριθ. 11. Στεφάνη, 0,062X0,012 μ. tricvndi (ΠΑΕ έ. ά. σχέδ. 3,10). 
Άριθ. 12. Λαβή, 0,050x0,010 μ. ν arion.

Άριθ. 13. Λαβή, 0,090X0,012 μ. είκ. 8, 13.

Άριθ. 14. Λαβή, διαστάσεις σφζόμεναι 0,030x0,011 μ. acae].

Άριθ. 15. Στεφάνη, διαστάσεις 0,032X0,012 μ. εικ. 8. 15.
Άριθ. 16. Λαβή, διαστάσεις σφζόμεναι 0,018X0,011 μ. βα.

Γ. ΜΤΤΑΚΑΛΑΚΗΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΑΜΝΙΣΩι ΚΡΗΤΗΣ

Αί άνασκαφαι τού έτους τοΰτου ήρχισαν τήν 16ην Νοεμβρίου καί !πε- 
ρατώθησαν κατά τήν 23ην Δεκεμβρίου μετά μικρών διακοπών εν τφ μεταξύ 
λόγω καιρικών ανωμαλιών. Κατά τήν παρούσαν άνασκαφικήν περίοδον Ιπε- 
ζητήθη κυρίως να έξακριβωθή ή εκτασις τού ιερού, εις τρόπον ώστε νά 
καταστή υπολογίσιμος ή άπαιτηθησομένη δαπάνη διά τήν ολοσχερή άποκά- 
λυψιν τοΰτου. Αντί νά περιορισθώμεν εις μικρόν μέρος, τού οποίου τήν 
άνασκαφήν νά διεξαγάγωμεν μέχρι τού πυθμένος, ώς έπράττομεν μέχρι τοΰδε, 
έξετάθημεν τουναντίον εις μεγάλην επιφανειακήν σκαφήν μή ύπερβαίνουσαν 
τό βάθος τού ρωμαϊκού στρώματος. Μόνον κατά τάς τελευταίας ημέρας τής 
άνασκαφής έπροχωρήσαμεν επί μικρού τμήματος μέχρι τού βάθους τού 
κεκαυμένου μελανού στρώματος, αλλά χωρίς νά δυνηθώμεν νά φθάσωμεν 
εις τό τέλος τοΰτου.

Αί διεξαχθεΐσαι ε'ρευναι απέδειξαν, δτι τό ιερόν εκτείνεται εις μεγάλην 
έτι έ'κτασιν προς Νότον καί ιδίως προς Δυσμάς, παρουσιάζον διάφορα δωμά 
τια, εις τρόπον ώστε νά μή είναι έτι δυνατός ο προσδιορισμός τών ορίων 
του μετ’ ακρίβειας. Τά άποκαλυφθέντα διαμερίσματα είναι πάντα τεθεμε- 
λιωμένα επί τής άμμου καί αρα άνήκουσιν εις τό μεταγενέστερον ρωμαϊκόν 
στρώμα. Μεταξύ τών διαμερισμάτων τοΰτων εν παρουσιάζει περί τό μέσον
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