6. ΑΝΑΣΚΑφΑΙ ΕΝ ΑΡΝΗι ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ή συνέχεια των εις "Αρνην (Γκλά) τής Βοιωτίας άνασκαφικών ερευ
νών ύπήρξεν εφέτος, ενεκα τοΰ περιωρισμένου της διατεθείσης πιστώσεως,
βραχεία. Ύπό τής Γεωγραφικής δμως Υπηρεσίας Στρατού1 έγινε, κατόπιν ίδικής μας παρακλήσεως, ή τοπογράφησις ολοκλήρου τής άκροπόλεως μετά τής
περιοχής της, ύπό δέ τοΰ άρχιτέκτονος κ. Έμμ. Ζαχαράκη εσχεδιάσθησαν αί
δύο εκ των τεσσάρων πυλών (Σχέδιον Γεωγρ. 'Υπηρεσίας) (είκ. 1, 2 και 3).
Ή άνασκαφή μας περιωρίσθη α) εις τον καθαρισμόν τοΰ δεξιμ τφ είσερχομένφ θυρωρείου τής Βορείου πύίιης (είκ. 2, πίν. 13α και β) β) εις τον κα
θαρισμόν καί τήν άνασκαφήν τών δύο εισόδων καί τών δύο θυρωρείων τής
διπλής ΝΑ. πύλης (είκ. 3, πίν. 14α καί β) καί γ) είς τον καθαρισμόν τοΰ αρι
στερά τφ εΐσερχομένφ θυρωρείου τής Νοτίας πύλης (είκ. 4, πίν. 15α).
Τό θυρωρεΐον τής Βορείου πύλης (πίν. 13β), διαστάσεο)ν 3.20X1.50 μ.,
μέ άνοιγμα εισόδου προς άνατολάς επί τής διόδου τής πύλης 1.50 μ., σώζει
τούς τοίχους του είς ύψος 1.25- 1.30 μ., συνδέεται δέ δργανικώς προς τήν
πυργοειδή άπόληξιν τοΰ τείχους.
Τά εντός τής επιχώσεως τοΰ θυρωρείου εύρεΟέντα YE III ό'στρακα δί
δουν τήν χρονολογίαν τής κατασκευής τόσον αύτοΰ τοΰ θυρωρείου δσον καί
τής μετ’ αύτοΰ συνδεόμενης πυργοειδούς άπολήξεως τοΰ τείχους. Τήν αυτήν
άλλωστε χρονολογίαν δίδουν καί τά ό'στρακα τής διόδου τής πύλης, καθώς
καί τοΰ απέναντι τοΰ θυρωρείου και αριστερά τφ εΐσερχομένφ άνασκαφέντος
ύποστέγου, τοΰ οποίου οί τοίχοι, σχηματίζοντες σχήμα Π, σώζονται είς
ύψος 2 μ. περίπου (πίν. 15β).
Ό ύπόστεγος αυτός χώρος δμοΰ μετά τοΰ θυρωρείου άπετέλει τήν εσω
τερικήν τής πύλης όχύρωσιν. Ό δέ μεταξύ τών δύο αυτών κτισμάτων ευρύς
χώρος θά έπέτρεπε τήν άνετον κίνησιν τών φρουρών καί έν γένει τών υπερα
σπιστών τής πύλης.
Εις τήν Βόρειον αυτήν πύλην θά κατέληγεν ασφαλώς ή εκ τής πεδιά.
δος από τών ΒΔ., ήτοι από τών Κωπών (τοΰ σημερινού χωρίου Κάστρου ή
1 Τον Ταξίαρχον κ. Προκ. Άγγελόπουλον καθώς καί τόν βοηθόν του Λοχαγόν
κ. Κωνσταντινέαν, οί όποιοι μέ τό ειδικόν τοπογραφικόν συνεργεϊόν των έξετέλεσαν
μετά τόσης προθυμίας τήν τοπογράφησιν ολοκλήρου τής νησϊδος μετά τής περί αυτήν
περιοχής ευχαριστώ καί ένταΰθα θερμότατα.
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1.

Διάγραμμα τοΰ περιβόλου τής νΑρ\ης εκπονηθεί' υπό τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας τοΰ Στρατού.
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Τοπόλιας), καί τοΰ Όρχομενοϋ προς την άκρόπολιν άγουσα οδός, καθώς καί
ά'λλη συνδέουσα πιθανώτατα αυτήν πρός την άκρόπολιν τής 'Αγίας Μαρίνας1,
από δέ τής δευτέρας, τής νοτίας θύρας τής πύλης άρχομένη ευδιάκριτος ήδη
οδός διασχίζει τό εσωτερικόν τής άκροπόλεως με κατεύθυνσιν πρός νότον.
ti

ώ

Μακροτέρας διάρκειας ύπήρξεν ή εργασία μας εις τάς εισόδους καί τα
θυρωρεία τής ΝΑ. διπλής πύλης (είκ. 3, πίν. 14α καί β).
Ένταϋθα έξηκολούθησεν ή άπομάκρυνσις ό'γκων λίθων μεγάλων δια4.

4

Είκ. 3. Ή ΝΑ. διπλή πύλη μετά των δύο αυτής θυρωρείων.

στάσεων, οι όποιοι εφρασσον τάς διόδους, καθώς καί τής κάτωθεν των λίθων
σημαντικής έπιχώσεως.
Επίσης συνεπληράιθη ό καθαρισμός τών παρ’ εκάστην των διόδων, δεξιμ τφ εϊσερχομένφ, υπαρχόντων θυρωρείων.
Τά εις την έπίχωσιν τών εισόδων καί τών θυρωρείων άνευρεθέντα
ό'στρακα ανήκουν καί πάλιν εις την YE III περίοδον, τό δέ έπικρατέστερον

1

Noack, Arne, AM 19, σ. 445.
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είδος των αγγείων, ώς εικάζεται εκ τοΰ πλήθους τών ποδών, είναι αί ύψίποδες κύλικες.
Εϊς την ανατολικήν, τήν δεξιά τω εΐσερχομένω εκ τής πεδιάδος, είσοδον
τής πύλης και περί τό μέσον τής δυτικής παρειάς αυτής, εκεί δπου τό μεταξύ
τών δύο εισόδων τμήμα τοΰ τείχους συνδέεται προς τό θυρωρεΐον τής άριστεράς εισόδου, άνευρέθησαν εις βάθος 1.20 μ. από τής σωζομένης άνω επι
φάνειας τοΰ τοίχου τοΰ θυρωρείου ευμεγέθη τμήματα χαλκών ελασμάτων
προερχόμενων προφανώς έκ τής έπενδύσεως ξύλινης θύρας.
Τα ευρήματα ταϋτα επιβεβαιώνουν τήν θέσιν τής θύρας, τήν οποίαν
ακριβώς καθορίζει —δπως άλλωστε καί εις τήν παραπλεύρως δίοδον τοΰ μυ
κηναϊκού αύτοΰ διπύλου άλλα καί εις τάς άλλας τρεις πύλας — εγκάρσιος τοί
χος μεταξύ τών δύο εσωτερικών παρειών τών πυργοειδών απολήξεων τοΰ
τείχους, ό όποιος θά έχρησίμευεν έν μέρει μέν ως κατώφλιον τής θύρας, έν
μέρει δέ ως θεμέλιον τών εκατέρωθεν αυτής παραστάδων. Όπισθεν τών θυρών, δεξιά τώ είσερχομένφ, ανοίγεται καί έδώ άνά έν θυρωρεΐον. Τοΰ θυρωρείου
τής άριστεράς εισόδου, τοΰ οποίου αί έσωτερικαί διαστάσεις είναι 3X3.10 μ.,
τό δέ σωζόμενον τίψος τών τοίχων 1.60 μ., άπεκαλύφθη τό διά πλακοειδών
λίθων κατεσκευασμένον κατώφλιον τής εισόδου του, πλάτους 0.55 - 0.60 μ.,
καί βαθμΐς ύπεράνω αύτοΰ άποτελοΰσα τό εις τό σημεΐον τούτο άκρον τοΰ
δαπέδου, τό όποιον σώζει έν μέρει τήν έπίσης έκ πλακοειδών λίθων στρώσίν
του. ΔΤ όμοιας στρώσεως φαίνεται δτι έκαλύπτετο καί τό δάπεδον τής διόδου
τής πύλης, ως μαρτυρούν ολίγοι πλακοειδείς λίθοι σωζόμενοι προ τοΰ κατω
φλιού τοΰ θυρωρείου.
Έπί τοΰ δαπέδου τοΰ θυρωρείου, επί τοΰ κατωφλιού καί επί τοΰ προ
αύτοΰ λιθοστρώτου τμήματος τής διόδου ευρέθη παχύ στρώμα αιθάλης μετά
τεμαχίων άπηνθρακωμένου ξύλου μαρτυρούν καταστροφήν έκ πυρκαϊάς.
Καί τοΰ θυρωρείου τής δεξιάς εισόδου, τών αύτών περίπου μέ τό προηγούμενον διαστάσεων (2.40X3 μ.) καί μέ σωζόμενον ύψος τών τοίχων 1.10 μ.,
συνεπληρώθη σχεδόν ό καθαρισμός αποκαλυφθέντων τοΰ κατωφλιού τής εισό
δου καί τής έν μέρει διασωθείσης στρώσεως τοΰ δαπέδου του.
Καί εδώ πυκνόν στρώμα αιθάλης έκάλυπτε τό εσωτερικόν τοΰ θυρω
ρείου, τό κατώφλιον καί τό δάπεδον τοΰ προ τοΰ θυρωρείου τμήματος τής
διόδου.
Καί είς τήν πύλην ταύτην μέ τάς δύο εισόδους, όπως καί εις τήν Βόρειον,
τά θυρωρεία εΰρίσκονται, ώς έλέχθη ήδη, δεξιά τώ είσερχομένφ. Έπίσης είς
άμφοτέρας τάς πύλας τά θυρωρεία συναπτόμενα όργανικώς μετά τοΰ τείχους
ή τών πυργοειδών αύτοΰ απολήξεων άποδεικνύουν τό σύγχρονον τής κατα
σκευής τής όλης περί τάς πύλας όχυρώσεως. Άφοΰ δέ τά άνασκαφικά δεδο
μένα χαρακτηρίζουν τά θυρωρεία ώς άνήκοντα είς τήν YE III εποχήν, άναγ-
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καΐον συμπέρασμα είναι, ότι καί αί πΰλαι μέ τούς πύργους των καθώς καί τά
σκέλη των μετ’ αυτών συνδεομένων τμημάτων των τειχών εις τούς αυτούς
χρόνους ανήκουν. Είναι δε τούτο στοιχεΐον σπουδαιότατον διά την χρονολο
γικήν τοποθέτησιν καί τής διπλής —ίσοδομικής καί πολυγωνικής ταυτοχρό-

Είκ. 4. Ή Νοτία πύλη μετά τοΰ θυρωρείου καί τοΰ υπόστεγου αυτής χώρου.

νως—τεχνοτροπίας τής τειχοδομίας, ή οποία απαντάται καί εις τάς δύο αύτάς
πύλας, κατά την εξωτερικήν καί εσωτερικήν δ'ψιν τών πύργων, καθώς καί κατά
τήν εξωτερικήν καί τήν εσωτερικήν δ'ψιν καί τών προς αυτούς συνεχομένων
τμημάτων τών σκελών τοΰ τείχους.
’Ολιγοήμερος τέλος ύπήρξεν ή εργασία μας είς τήν είσοδον καί τά εκα
τέρωθεν αυτής δωμάτια τής Νοτίας πύλης (εικ. 4, πίν. 15α). ’Ενταύθα ή
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εκσκαφή και ό καθαρισμός άπεκάλυψαν σχεδόν εξ ολοκλήρου ιό αριστεροί τφ
εισερχομένφ θυρωρεΐον καί τον απέναντι αυτού ύπόστεγον χώρον, ό όποιος
διά μετασκευής μετεβλήθη μεταγενεστέρως επίσης εις κλειστόν χώρον χρησιμεΰων καί αυτός πιθανώς ως θυρωρεΐον.
Διά τών μέχρι τοΰδε ερευνών μας εις τάς τρεις ταΰτας πΰλας διεπιστώθη
το ακριβές αυτών διάγραμμα, το όποιον δεν μάς έδωσαν οί παλαιότεροι ερευνηταί τής άκροπόλεως DE Ridder καί Noacic. Επίσης καθωρίσθη ή δλη
εσωτερική διαρρύθμισις τών εισόδων μετά τών θυρωρείων, τών ύποστέγων
χώριον καί τών διπλών αυτών ξύλινων θυρών τών επενδεδυμένων διά χαλ
κών ελασμάτων. Τά εις τήν ΝΑ. πύλην ευρεθέντα, ως ελέχθη, τμήματα τοιουτων ελασμάτων, όμοΰ μετάτινων ήλων, μαρτυρούν ό'χι μόνον περί τής ακριβούς
θέσεως τής θυρας αλλά καί περί τού τρόπου τής διά χαλκής έπενδΰσεως προ
στασίας αυτής. Έκτος τούτων ή εις ικανόν ύψος καί εις καλήν σχετικώς
κατάστασιν διατήρησις τών πύργων ή πυργοειδών απολήξεων τού τείχους, ό
τρόπος τής κατασκευής των διά μεγάλων ορθογωνίων καί άδρώς πελεκημένων λίθων, καθώς καί ή εις αυτούς ένσωμάτωσις τών θυρωρείων καί ύπο
στέγων μάς άγουν εις τήν ΰπόθεσιν, ότι ή όλη κατασκευή των μέχρι καί τών
ύψηλοτέρων αυτών σημείων ήτο λιθίνη, ενφ τού περιβόλου πιθανώτατα από
τίνος σημείου καί άνω ήτο έξ οπτόπλινθων. Τέλος ή καλή αυτή διατήρησις
τών πύργων καί τών μετ’ αυτών συνδεομένων βοηθητικών κτισμάτων, τά
πανταχοϋ άπαντώντα έντονα ίχνη πυρκαϊάς αλλά προ πάντων τό πλήθος τών
οστράκων καί λοιπών κινητών ευρημάτων καταρρίπτουν τήν παλαιότερον διατυπωθεΐσαν γνώμην, ότι ή άκρόπολις εγκατελείφθη προτού κατοικηθή καί
προτού ακόμη συμπληρωθή ή οίκοδόμησίς της.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ
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ΠΑ£ 1957.—C. αναςκαφαι εν αρνη.

(γκλα) ΒΟΙΩΤΙΑΣ

α. Βόρειος πύλη.

[5. Θυρωρεΐον Βορείου πύλης.
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ΠίΝΑΞ 14

llAE 1957.-6. λΚ'ΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΝ ΑΡΝΗι (γκλα) ΒΟΙΩΤΙΑΣ

α. Νοτιοανατολική διπλή πύλη. Άποψις εκ τής πεδιάδος.

β. Θυρωρεία τής διπλής πύλης.
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ΠΛΕ 1957.—6. αναςκαφαι

εν αρνηι

(γκλα) βοιωτίας

α. Θυρωρεΐον τής Νοτίας πύλης.

β. Ύπόστεγον τής Βορείου πύλης.
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