
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

Ή έπιφάνεια τοΰ κατωφλιού τής Πύλης τών Λεόντων εις τάς Μυκήνας πα
ρουσιάζει πολλάς κα'ι ποικίλας επεξεργασίας. Τών περισσοτέρων από τα ίχνη αυτά 
ό προορισμός δεν είναι σαφής, μερικά δέ ερμηνεύονται κατά διαφόρους τρόπους 
άπό τούς έρευνητάς πού τά αναφέρουν. Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι νά τά εξέ
ταση καί, διά τοΰ καθορισμού τής λειτουργικής των χρησιμότητος αλλά καί τής 
χρονολογίας των, νά άποκαταστήση κατά τό δυνατόν την εικόνα τοΰ κατωφλίου 
κατά την μυκηναϊκήν έποχήν1.

Ή έγκατάλειψις καί κατερείπωσις τής άκροπόλεως τών Μυκηνών άπό τούς 
ρωμαϊκούς ήδη χρόνους έπέφερεν, όπως είναι φυσικόν, καί την βαθμιαίαν κατάχω- 
σιν τής Πύλης τών Λεόντων. Περί τό τέλος τής Τουρκοκρατίας ήτο χωμένη έξω- 
τερικώς μέχρι τών δύο τρίτων περίπου τοΰ ύψους της, έσωτερικώς όμως τό γέμι
σμα έφθανε μέχρι τής κορυφής τοΰ υπερθύρου1 2 *. Τούτο διότι ένας τοίχος προχεί
ρου, καθώς φαίνεται, κατασκευής έφραζε τό άνοιγμά της συγκρατών την ύψηλοτέ- 
ραν έπίχωσιν είς τό έσωτερικόν της. Ό τοίχος αυτός δεν άναφέρεται μεν άπό τάς 
πηγάς τής έποχής εκείνης, είκονίζεται όμως σαφέστατα τόσον άπό τον DodwELL 
όσον καί άπό τον Gell8. Πότε έκτίσθη είναι άγνωστον. Καθώς φαίνεται ή προς 
τά έξω όψις του έφθανε μέχρι τοΰ σημείου όπου αί παραστάδες σχηματίζουν τάς 
προεξοχάς τής υποδοχής τών θυροφύλλων4.

1 Ή επί τόπου εργασία μου κατά τήν άποτύπωσιν 
τοΰ κατωφλίου διηυκολΰνθη προθυμότατα άπό τον 
έφορον αρχαιοτήτων τής περιοχής κ. Ν. Βερδελήν. 
Μοΰ έδόθη επίσης έπανειλημμένως ή ευκαιρία νά συ
ζητήσω τάς επί τοΰ θέματος απόψεις μου μέ τόν κα
θηγητήν κ. Γ. Μυλωνάν, είς τόν όποιον οφείλω επι
πλέον τήν ύπόδειξιν τοΰ σημείου τής Β. κλιτΰος τής 
άκροπόλεως τών Μυκηνών όπου διατηροΰνται αί μυ
κηναϊκοί άμαξοτροχιαί καθώς καί τήν άδειαν νά άνα- 
φέρω λεπτομέρειας περί τών προσφάτων ερευνών του, 
άδημοσιεύτους άκόμη. Είς άμφοτέρους άπευθΰνω τάς 
θερμοτάτας μου ευχαριστίας διά τό ενδιαφέρον καί 
τήν συνδρομήν των. Ευχαριστώ επίσης τήν άρχαιολό- 
γον δεσποινίδα Μ. Παντελίδου διά τήν βοήθειαν της 
κατά τάς μετρήσεις καί τόν κ. Ν. Τομπάζην, είς τόν 
όποιον οφείλονται αί φωτογραφίαι πού συνοδεύουν 
τό κείμενον.

2 \ν. ι,εακε, Morea II, σ. 360 - 370. ’Επίσης
Ε. dodweu., Classical Tour, II, σ. 238 καί Views

and Descriptions, πίν. 7.
3 ε. dodweli., Views and Descriptions, πίν. 6 

καί w. GELL, The Itinerary of Greece κ.λ., Lon
don 1810, πίν. 8.

4 Τά διάφορα ίχνη είς τάς πλευρικάς επιφάνειας 
τών παραστάδων πού έχουν τήν μορφήν άνωμάλων 
καί ρηχών λαξευμάτων έγιναν άσφαλώς πρός υποδο
χήν τών λίθων τοΰ τοίχου αύτοΰ καί δέν έχουν καμ- 
μίαν σχέσιν μέ ένδεχομένας μεταμυκηναϊκάς διαρρυ
θμίσεις τοΰ κλεισίματος τής θύρας. Τοϋτο φαίνεται όχι 
μόνον άπό τό έπιπόλαιον καί άκατάλληλον τών λα
ξευμάτων αυτών πρός υποδοχήν μοχλών ή άλλων πα
ρομοίων εξαρτημάτων, άλλά καί άπό τό ότι ένα άπό 
αύτά προχωρεί άπό τής πλαγίας επιφάνειας τής άνα- 
τολικής παραστάδος μέχρι τής πρός τά μέσα άκμής 
τής προεξοχής της τήν οποίαν έχει έν μέρει κόψει, 
μέχρι σημείου δηλαδή ευρισκομένου έξω άπό τό θυ- 
ρόφυλλον.
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Πρώτος άνέσκαψε την πΰλην ό Πιττακης το 1841 διά λογαριασμόν τής νεο
σύστατου τότε ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ή ή δέ σύντομος περιγραφή τοΰ Γραμμα- 
τέως τής Εταιρείας δεν αφήνει καμμίαν αμφιβολίαν ότι άπεκάλυψε τό κατώφλιον 
εντελώς. Δεν έξέχωσεν όμως ούτε την πρόσβασιν προς την πύλην, ούτε τον χώρον

λυπτον. Είκοσι περίπου έτη άργότερον ή επιφάνεια του είχε χωθή έκ νέου2 τό 
1874 δέ, όταν ό SchliEmann ήρχισε τάς δοκιμαστικός του άνασκαφάς εις τάς Μυ- 
κήνας, ή έπίχωσις πού είχε σχηματισθή επ’ αύτοϋ είχεν ύψος 0.30 μ.3. Συστημα- 
τικώς έσκάφη ή πύλη καθώς καί ή περιοχή της άπό τον Schliemann τό 1876, 
πού την έδημοσίευσε καί περιέγραψε με άρκετάς λεπτομέρειας καί με σχετικόν, όχι 
απολύτως ακριβές, σκαρίφημα4.

Τό κατώφλιον τής Πύλης τών Λεόντων άποτελεΐται άπό ένα τεράστιον μονό
λιθον άπό άμυγδαλίτην μήκους, όσον φαίνεται εις την πρύσοψιν, 4.70 καί πλάτους 
2.40 μ. (σχ. 1 καί πίν. 8α). 'Η πύλη είναι προσανατολισμένη κατά τρόπον ώστε ή 
εξωτερική όψις τοΰ κατωφλιού νά βλέπη προς ΒΑ. καί ή εσωτερική προς ΝΑ. έχει 
όμως γενικώς επικρατήσει ή συνήθεια νά χαρακτηρίζεται συμβατικώς ή εξωτερική 
ώς βορεία καί ή εσωτερική ώς νοτία. Αί δύο όραταί, κατακόρυφοι, όψεις τοΰ κατω
φλιού είναι λειασμέναι. Ή βορεία λόγω τής χρήσεως καί τής άπορροής τών ύδάτων 
έχει χάσει τήν άκμήν της καί έχει μεταβληθή εις καμπύλην, ή νοτία όμως διατηρεί
ται πολύ καλύτερα καί είναι σχεδόν κάθετος (σχ. 1, τομή Β - Β). Ή επιφάνεια τοΰ 
κατωφλιού είναι λειασμένη με μεγάλην προσοχήν καί επιμέλειαν, όπως φαίνεται δέ 
καί εις τήν τομήν A - Α τοΰ σχ. 1 είναι όριζοντία. Εις τό μέσον της, ή έλευθέρα
επιφάνεια παρουσιάζεται βαθυτέρα κατά 1-2 εκατοστά, προφανώς λόγω τής κυ
κλοφορίας. Ή κοίλανσις αυτή είναι όλιγώτερον έντονος άκριβώς είς τό μέσον, εις
τήν γραμμήν δηλ. τοΰ σκαλίσματος 3 καί τής οπής 6, προφανώς διότι άπό ένα
ώρισμένον χρονικόν σημεΐον καί πέρα ή κυκλοφορία διήρχετο πλέον δεξιά καί άρι- 
στερά τής γραμμής αυτής. Είς τό Δ. μέρος, λοξώς κατά μήκος τής παραστάδος, τό 
κατώφλιον διασχίζεται καθ’ όλον του τό πλάτος άπό βαθεϊαν ρωγμήν τοΰ λίθου σχη- 
ματίζουσαν μικράν διακλάδωσιν προς Δ. καί όφειλομένην είς τήν ύπαρξιν φυσικοΰ 
κομμοΰ έν συνδυασμοί πρός τό βάρος τής υπερκατασκευής5.

Είς τά δύο άκρα τοΰ κατωφλιού πατοΰν αί παραστάδες, επίσης άπό άμυγδα
λίτην, πού δεν καταλαμβάνουν ολόκληρον τό πλάτος του. Αί παραστάδες αύταί εξέ
χουν είς τό πρός Β. άκρον των ολίγον πρός τά μέσα, σχηματίζουσαι εξωτερικούς μέν 
μέτωπον παχύτερον άπό τό υπόλοιπον σώμά των, έσωτερικώς δέ άπό μίαν γωνίαν 
μέ τό βόρειον σκέλος βραχύτατον. Ή προεξοχή αύτή τών παραστάδων συνεχίζεται 
άντιστοίχως καί είς τό ύπέρθυρον μέ άνάλογον επεξεργασίαν, δημιουργειται δέ κατά 
τον τρόπον αυτόν ένα πλαίσιον διά τήν υποδοχήν καί συγκράτησιν τών θυροφύλλων

1 ΠΑΕ 1841, σ. 136- 138. νών, 24 Φεβρουάριου 1874.
2 ε. breton, Quatre jours dans le Peloponese, 4 h. schliemann, Mykenae, a. 138, είκ. 210.

1860, σ. 13. βλ. καί ήμερολόγιον, 4 Νοεμβρίου 1876.
3 η. schliemann ήμερολόγιον άνασκαφής Μυκη- 5 Βλ. ”Εργον 1958, σ. 120.
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τής πύλης. Είς τό εσωτερικόν των δύο αυτών γωνιών έγΰριζαν οί στρόφιγγες τής 
θύρας, τά άκρα τών οποίων εϊσεχώρουν είς αντιστοίχους ύποδοχάς άνοιγμένας τό
σον είς τό ύπέρθυρον όσον καί είς τό κατώφλιον. Αί ύποδοχαί αΰταί είναι αί κοι
λότητες 1 καί 2 (σχ. 1). Σχεδόν είς τό μέσον τής Β. πλευράς τοΰ κατωφλιού, πλη- 
σιέστερον κάπως είς την Α. παραστάδα άπό όσον είς την Δ., συναντά κανείς τό άβα
φες τετράγωνον σκάλισμα 3. Όλίγον έσωτερικώτερον καί επί τής ιδίας περίπου 
γραμμής με την Α. πλευράν τοΰ 3 εύρίσκονται δύο διαδοχικά λαξεύματα, τό μα- 
κρόστενον 4 καί τό κυκλικόν 5. Προς νότον των, καί είς σημεΐον πού συμπίπτει σχε
δόν προς τό μαίίηματικόν κέντρον τοΰ τμήματος τοΰ κατωφλιού τοΰ ευρισκομένου 
είς τό εσωτερικόν τών θυροφύλλων, είναι ανοιγμένη ή στρογγύλη οπή 6. Τέλος, δια- 
σχίζοντα τό πλάτος τοΰ κατωφλιού, υπάρχουν τρία αύλάκια κάθετα προς αυτό. Τά 
δύο, εύθύτερα καί συστηματικωτέρας κατασκευής, έχουν χαραχύή είς τό Α. ήμισυ 
τοΰ κατωφλιού (σχ. 1, 7 καί 8), τό ένα παραπλεύρως τοΰ άλλου. Τό τρίτον (σχ. 1, 9), 
εν μέρει τεχνητόν, έν μέρει έκμεταλλευόμενον την φυσικήν ρωγμήν τοΰ άμυγδαλί- 
του, σημαντικώς δέ βραχύτερον άπό τά προηγούμενα, διασχίζει τό Δ. ήμισυ. Επί
σης, είς τό μέσον περίπου τής Ν. όψεως τοΰ κατωφλιού, ύφίσταται καί τό άνευ 
άριθμοΰ μικρόν μακρόστενον λάξευμα πού έγινε μετά τήν άνασκαφήν τής πύλης 
καί έχρησίμευε διά τήν στερέωσιν τοΰ μεσαίου φύλλου τής συγχρόνου σιδηράς καγκελ- 
λοθύρας, τής καταργη&είσης τώρα. Ή επιφάνεια τοΰ κατωφλιού καλύπτεται επί 
πλέον άπό λεπτά, πυκνά, παράλληλα προς τό μήκος τής θύρας χαράγματα, άλλοΰ 
καλά διατηρημένα καί άλλοΰ μισοσβησμένα άπό τά πατήματα καί τήν ροήν τών 
ύδάτων.

Αύτά είναι είς τό σύνολόν των τά ίχνη πού άφησεν ή κατά καιρούς χρή- 
σις τής πύλης είς τήν επιφάνειαν τοΰ κατωφλιού της. ”Ας έλθωμεν τώρα είς τήν 
συστηματικήν έξέτασίν των.

Αί κοιλότητες 1 και 2 (σχ. 1 καί πίν. 8α) είναι τά μόνα άπό τά ίχνη αύτά 
διά τά όποια ούδεμία υπάρχει άμφιβολία. ’Αντίστοιχοι προς άναλόγους, άλλά πολύ 
κανονικωτέρας κοιλότητας άνοιγμένας είς τό ύπέρθυρον, έχρησίμευον ώς ύποδοχαί 
τών στροφίγγων τών θυρών, έπ’ αύτοΰ δέ συμφωνούν όλοι όσοι ήσχολήθησαν με 
τό θέμα '.

Ή κοιλότης 1 είς τήν γωνίαν τής Α. παραστάδος έχει σχήμα άκανόνιστον έλλει- * 
ψοειδές (0.20 χ 0.35 περίπου) μέ τοιχώματα σχεδόν κάθετα καί άρκετά κανονικά κομ
μένα. Ό πυθμήν της είναι άνώμαλος, έχει δέ δύο μικρότερα επιπόλαια κοιλώματα, 
ένα μικρότερον, περίπου κυκλικόν, διαμέτρου 0.06, σχεδόν άκριβώς είς τήν γωνίαν 
καί ένα όχι πολύ κανονικόν, σχήματος C, κάπως μεγαλύτερον (0.095x0.06), έσωτε- 
ρικώτερα. Τά αύτά περίπου ισχύουν καί ώς προς τήν κοιλότητα 2, τής Δ. παραστά
δος, περισσότερον άκανόνιστον καί κάπως μικροτέραν άπό τήν 1. Τό σχήμά της 1

1 ΠΑΕ 1841, σ. 138. scheiemann, ήμερολόγιον της wace, BSA 25, 1921-23, σ. 13-14 και Mycenae, 
άνασκαφής του υπό ημερομηνίαν 8 Νοεμβρίου 1876. σ. 53. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ancient Mycenae, σ. 24. 
τςουντας, Μυκήναι και μυκηναϊκός πολιτισμός, σ. 16.
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ομοιάζει προς ήμιέλλειψιν με τον μεγάλον άξονα προσανατολισμένον Α. - Δ. (ένφ ή 
αντίστοιχος φορά τής 1 είναι Β. - Ν.), το προς Α. άκρον της δέ συναντά την διακλά- 
δωσιν τής ρωγμής τοΰ βράχου. Εις τό σημεΐον τής επαφής τής ρωγμής προς την 
κοιλότητα σώζεται, κολλημένον έπ'ι τοΰ λίθου, ίχνος χαλκού, προερχόμενοι' ίσως 
άπό την ολικήν ή μερικήν έπένδυσιν τής κοιλότητος προς υποδοχήν καί καλυτέραν 
εφαρμογήν τού άναλόγως έπενδεδυμενού κάτω άκρου τοΰ στρόφιγγος όπως τό γνω- 
ρίζομεν καί άπό τήν Τίρυνθα λ Εις θέσιν ακριβώς αντίστοιχον προς τήν τής κοιλό
τητος 1 διακρίνεται κοίλωμα σχήματος □, άντιμέτωπον καί έντελώς όμοιον κατά τήν 
κατασκευήν καί τάς διαστάσεις προς τό προηγοΰμενον. Τά δυο αυτά κοιλώματα 
φαίνονται νά είναι μεταγενέστερα καί άσχετα προς τά θυρόφυλλα τής θύρας τών 
μυκηναϊκών χρόνων, διότι δεν αντιστοιχούν προς τάς ΰποδοχάς τάς ανοιγμένος εις 
τό ύπέρθυρον, πού εύρίσκονται ακριβώς εις τάς γωνίας τών παραστάδων. ’Ίσως νά 
ανήκουν εις μεταγενεστέραν καί προχειροτέραν διαρρύθμισιν τού ανοίγματος τής 
πύλης, όπως μαρτυρεί καί ή αρκετά επιπόλαια των κατασκευή.

Προς τάς ύποδοχάς τού υπερθύρου δεν αντιστοιχούν άλλωστε ούτε αί κοιλό
τητες 1 καί 2 εις τό σύνολόν των, διότι ή έκτασίς των υπερβαίνει κατά πολύ καί 
τάς ακριβείς θέσεις καί τάς διαμέτρους τών στροφίγγων όπως τάς καθορίζουν αί 
κανονικώταται όπαί (διαμέτρου 0.13) τού υπερθύρου. Ό λόγος διά τον όποιον τούς 
έδόθη αύτό τό μέγεθος αλλά καί τό ανώμαλον τού σχήματος είναι εύνόητος: Προ- 
κειμένου τό βαρύ καί δυσκίνητον θυρόφυλλον νά τοποθετηθή είς τήν θέσιν του μέ 
τά άκρα τών στροφίγγων (μονίμως προσηρμοσμένα επάνω του) είς τάς άντιστοί- 
χους ύποδοχάς των, επάνω καί κάτω, πρέπει, προς διευκόλυνσιν τών σχετικών χει
ρισμών, ή μία άπό τάς ύποδοχάς αύτάς νά είναι αρκετά μεγαλυτέρα τής διαμέτρου 
τού στρόφιγγος, ώστε τό θυρόφυλλον, τοποθετούμενον κατ’ αρχήν λοξώς, νά μετα- 
κινηθή βαθμηδόν καί καταλλήλως μέχρις ότου όλισθήση είς τήν ακριβή του θέ
σιν. Διά νά διατηρηθή είς τήν θέσιν αύτήν τό άνω άκρον χρειάζεται απόλυτος 
προσαρμογή του είς τό σχήμα καί τάς διαστάσεις τής ύποδοχής του. Διά τό κάτω 
άκρον όμως τού στρόφιγγος δεν απαιτείται τόση ακρίβεια, διότι εκεί συντελεί καί 
τό βάρος τού θυροφύλλου. Ως έκ τούτου ήτο έπιβεβλημένον αί μεγαλύτεροι δια
στάσεις καί τό ανώμαλον σχήμα νά δοθούν είς τάς κοιλότητας τού κατωφλιού, όπως 
καί έδόθη σαν.

Τό μεγαλύτερον μέρος τής έλευθέρας επιφάνειας τού κατωφλιού καλύπτεται 
άπό πυκνά, λεπτά και άβαΰ'ή χαράγματα (σχ. 1, κάτοψις καί τομή Β - Β. Επί
σης πίν. 8α). ”Αν καί είναι γενικώς παράλληλα μεταξύ των, δεν έ'χουν χαραχθή με 
μεγάλην προσοχήν, πολλά δέ συγκλίνουν προς τά γειτονικά των ή άποκλίνουν άπό 
αύτά. Είναι φανερόν ότι έχαράχθησαν χωρίς οδηγόν καί μάλλον προχείρως. Είς 
μερικά σημεία παρουσιάζουν διακοπάς τής συνεχείας των πού δεν οφείλονται είς 
φθοράν τής επιφάνειας τού κατωφλιού άλλά είς πλημμελή χάραξιν, άλλού δέ πά- 1

1 dorpfeld, έν schuemann, Tiryns, σ. 320-321.
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λιν παρουσιάζονται βαθύτερα τοΰ κανονικού. Ώς προς την διάταξίν των εμφανί
ζονται πυκνότερα εις τό μέσον τοΰ κατωφλιού καί μάλιστα εις τό προς Α. τμήμά 
του, είναι δε προφανές δτι ούδέποτε έ'φθασαν μέχρι τών παραστάδων. Κατά τό
πους έχουν φθαρή άπό την χρήσιν καί από τά ΰδατα, γενικώς όμως διακρίνονται 
σαφώς, είς μερικά σημεία δέ όπου τό έργαλειον έκτύπησε ζωηρότερον ή ό λίθος 
εύρέθη μαλακώτερος διατηρούν την αρχικήν ταιν σχεδόν μορφήν. Σώζονται συνολι- 
κώς 18 έχοντα οπωσδήποτε σαφή ύπόστασιν καί διατηρούντο τάς κανονικάς απο
στάσεις μεταξύ των, άποσπασματικώς δε άλλα τρία είς τό ΝΑ. μέρος τού κατω
φλιού, εμπρός άπό τά στόμια τών αυλακιών 7 καί 8. Τό πλάτος των είναι 5 πε
ρίπου χιλιοστά, τό βάθος των 0.01 έως 0.015, ή δε μεταξύ των άπόστασις ποικίλ
λει άπό 0.07 έως 0.15 μέ μέσον όρον περί τά 0.10 μ.

Προορισμός των φυσικά ήτυ νά προλαμβάνουν καί νά εμποδίζουν τήν όλί- 
σθησιν τών διερχομένων τήν πύλην, κυρίως δε τών ζώων, καθώς δέχονται άλλωστε 
όλοι όσοι τά αναφέρουν. Ώς προς τήν χρονολόγησίν των φαίνεται νά έχη γίνει 
σιωπηρώς δεκτόν άπό τούς περισσοτέρους ότι άπετέλουν μέρος τής μυκηναϊκής δια- 
μορφώσεως τής πύλης ’. Τούτο όμως δεν είναι δυνατόν, διότι τά χαράγματα αυτά 
είναι άσφαλώς μεταγενέστερα όλαιν σχεδόν τών επί τού κατωφλιού ιχνών όπως θά 
φανή καταιτέρω. Τό πιθανώτερον είναι ότι άνάγονται είς τήν ελληνιστικήν περίο
δον τής κατοικήσεως τών Μυκηνών.

Τό τετράπλενρον σκάλισμα 3 (σχ. 1, βλ. καί πίν. 8 β), διαστάσεων 0.23x0.33, 
εύρίσκεται είς τό μέσον σχεδόν τής άποστάσεοις μεταξύ τών παραστάδων (πλησιέστε- 
ρον προς τήν άνατολικήν) μέ τάς μακράς πλευράς του παρα?Αήλους προς τό μήκος 
τού κατωφλιού. Ή νοτία πλευρά του εύρίσκεται άκριβώς επί τής γραμμής πού 
έσχημάτιζον αί έξωτερικαί όψεις τών θυροφύλλων όταν έκλείοντο, τού σκαλίσματος 
παραμένοντος κατά ταύτα έξω άπό τήν θύραν (βλ. σχ. 2, διακεκομμένη ευθεία 
γραμμή). Τό βάθος του είναι πολύ μικρόν. Συγκεκριμένως, είς τήν Ν. πλευράν του 
φθάνει τά 0.06 είς δέ τήν Β. μόλις τά 0.02 είς τάς γωνίας, ενώ είς τό μέσον τής 
πλευράς του αυτής, λοξώς κατωφερούς προς τά μέσα, δέν υπάρχει κάν σαφής άκμή 
(βλ. σχ. 1, τομή Β - Β καί πίν. 8β).

Τά χαράγματα διά τά ζώα, όσα εύρίσκονται είς τό ύψος τού σκαλίσματος 
(4 άπό κάθε πλευράν), δέν φθάνουν μέχρι τών χειλέων του άλλά σταματούν είς άπό- 
στασιν 0.10-0.15 άπό αύτά (σχ. 1 καί πίν. 8β). Ή δέ επιφάνεια τού κατωφλιού 
είς τήν στενήν αυτήν ζώνην γύρω άπό τά χείλη του, λεία καί κατά τι υψηλότερα 
διατηρημένη άπό τήν κοίτην τών χαραγμάτων, δεικνύει ότι ούδέποτε έσκαλίσθη. Εί
ναι προφανές λοιπόν ότι όταν έγιναν τά χαράγματα τό σκάλισμα 3 ύπήρχεν ήδη 
οί δέ κατασκευασταί των άπέφυγαν νά τό πλησιάσουν.
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1 schuEmann, ήμερολόγιον άνασκαφής Μυκηνών 
4 Νοεμβρίου καί 8 Νοεμβρίου 1876 (όπου αναγράφει 15 
χαράγματα) καί Mykenae, σ. 138 καί είκ. 210 (δπου 
σημειώνονται 22). ’Επίσης wace, BSA 25, 1921 -23,

σ. 14, Mycenae, σ. 53 καί ΜΥΛΩΝΑΣ, Ancient My
cenae, σ. 25. Ό μόνος πού αμφισβητεί, καί εκείνος 
Ιπιφυλακτικώς, τήν χρονολόγησίν των αυτήν είναι ό 
κ. mCiaer (Tiryns III, σ. 71).
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Αί πλευραί του, πλήν τής Β., είναι εύθύγραμμοι μέ τοιχώματα καλοκομμένα, 
αί δε γωνίαι του κανονικαί. Ή ΒΑ. μάλιστα είσέχει εις τό βάθος κάπως προς τά μέσα, 
πράγμα πού σημαίνει δτι εις την κατασκευήν της έχρησιμοποιήθη έργαλεΐον οξύ, 
κρατημένον καθέτως και έν μέρει άντιθέτως προς τήν κατεΰΰυνσιν τοΰ ανοίγματος 
τής γωνίας. Πολύ σαφέστερα ’ίχνη δμως τής κατασκευής τοΰ σκαλίσματος διατη
ρούνται τόσον είς τάς πλευράς δσον καί εις τον πυθμένα του: Πράγματι, επάνω 
εις τά τοιχώματα τών δύο βραχύτερων πλευρών του, τής ανατολικής καί τής δυτι
κής, διατηρούνται πυκναί κάθετοι χαραγαί είς άπόστασιν I - 2 εκατοστών ή μία 
από τήν άλλην (πίν. 8β, τοίχωμα είς τδ βάθος). Αί χαραγαί αύταί συνεχίζονται, μό
λις διακρινόμεναι, είς διάφορα σημεία τού πυθμένος τού σκαλίσματος καί φθάνουν, 
περίπου αντίστοιχοι, είς τήν έναντι πλευράν. Άφ’ ετέρου ή Ν. (μακρά) πλευρά δεν 
παρουσιάζει αυτού τού είδους τάς καθέτους χαραγάς, άλλα σώζει είς τον πυθμένα, 
κατά τό μήκος της καί πλησιέστατα τό ένα πρύς τό άλλο, τά κοίλα ίχνη τού στα- 
ματήματος τής αιχμής τού εργαλείου, καθώς τούτο έπροχώρει κτυπώμενον. Μετά 
τήν εργασίαν τής λαξεύσεως ούδεμία προσπάθεια λειάνσεως καί έξομαλύνσεως τής 
εσωτερικής επιφάνειας τού σκαλίσματος κατεβλήθη, αλλά έμεινεν δπως τό άφησεν 
ό λιθοξόος πού τό κατεσκεύασεν.

Έλαξεύθη λοιπόν τό σκάλισμα 3 κατά τήν μεγαλυτέραν του διάστασιν καί 
κατά τήν λάξευσίν του έχρησιμοποιήθη, χωρίς ιδιαιτέραν προσοχήν, έργαλείον οξύ, 
δηλαδή βελόνι λ Τά ίχνη δέ τής χρήσεως τού βελονιού είς τό σύνολόν των δει
κνύουν δτι τούτο είσεχώρει ύστερα άπό κάθε κτύπημα κατ’ ευθείαν γραμμήν καί 
είς αρκετόν βάθος μέσα είς τον λίθον. Ήτο επομένως αρκετά σκληρόν, άρα σιδη- 
ρούν καί ή διαπίστωσις αυτή τοποθετεί τό σκάλισμα είς τούς ιστορικούς χρόνους 1 2.

Είς τί έχρησίμευσε τό σκάλισμα είναι άδηλον. ’Ασφαλώς δχι ως υποδοχή στη
ρίγματος διά τήν περιστροφήν τών θυροφύλλων, δπως φαίνεται νά έδέχθησαν οί 
δύο ανασκαφείς τής πύλης 3, δεδομένου δτι τά φύλλα αυτά έστρέφοντο είς τάς 
γωνίας τών παραστάδων καί επί πλέον δτι δεν υπάρχει είς τό ύπέρθυρον τό πα-

1 Βλ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 'Υλικά Δομής, 2, σ. 117 καί είκ. 
56, 3.

2 Τό έργαλείον πού άφησεν εις τόν σκληρόν άμυ-
γδαλίτην τά ανωτέρω περιγραφόμενα ίχνη, τό βελόνι, 
σχήματος στενού καί έπιμήκους, μέ αιχμήν λεπτήν, 
πυραμιδοειδή καί όξεΐαν, δέν αποκλείεται νά ήτο γνω
στόν καί έν χρήσει κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, αν 
καί δέν περιλαμβάνεται εις τά μέχρι τοΰδε εΰρεθέντα 
καί γνωστά εργαλεία, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω. 
Καί αν ύπήρχεν δμως θά ήτο βεβαίως χάλκινον ή, 
άκριβέστερον, όρειχάλκινον. Λόγφ τού σχήματός της 
δμως ή αιχμή του είναι έξαιρετικώς ευπαθής καί δέν 
επιτρέπει τήν χρησιμοποίησίν του έπί υλικού σκληρό
τερου άπό αυτό. Ό s. casson (The Technique of 
Early Greek Sculpture, Oxford 1933) υποθέτει 
μέν δτι θά ήτο γνωστόν, δέχεται δμως δτι θά ήτο 
χρησιμοποιήσιμον μόνον είς λεπτάς έργασίας έπί μι
κρών έπιφανειών, καί μέ πολύ υψηλόν ποσοστόν φθο

ράς τών έργαλείων (έ. ά. σ. 27, 177). Τά εργαλεία πού 
έχρησιμοποίουν οί μυκηναϊοι διά τήν κατεργασίαν τών 
σκληρών πετρωμάτων καί πάντως τοΰ άμυγδαλίτου, 
ήσαν κυρίως ή σφύρα, ό πρίων καί τό κοΐλον, σωλη- 
νοειδές τρύπανον (casson, έ. ά. σ. 210. d5rpfeld 

έν schuemann, Tiryns, σ. 303-304. ορλανδος, 

'Υλικά Δομής, 2, σ. 128 καί 129) αυτά δηλαδή τών 
οποίων ή ενέργεια έστηρίζετο δχι είς τήν σκληρότητα 
τοΰ χαλκού αλλά είς τήν έπίδρασιν τής μεταξύ εργα
λείου καί λίθου βοηθητικώς χρησιμοποιουμένης σμύ- 
ριδος ή άμμου.

3 ΠΑΕ 1841, σ. 138. scheiemann, ήμερολόγιον 
8 Νοεμβρίου 1876. 'Ο τελευιαϊος αυτός μετέβαλε προ
φανώς γνώμην διότι είς τήν δημοσίευσιν (Mykenae, 
σ. 138) δέν έπαναλαμβάνει τήν έκδοχήν αυτήν αλλά 
περιορίζεται είς τό νά τό άναφέρη. Ούδεμίαν έπίσης 
έξήγησιν δίδει καί ό ΜΥΛΩΝΑΣ (Ancient Mycenae, 
σ. 25).
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ραμικρόν ίχνος υποδοχής καί στερεώσεως τοΰ 'άλλου άκρου παρομοίου στηρίγμα
τος. Πρέπει επίσης νά άποκλεισθή και ή, μετά πόσης έπιφυλάξεως διδόμενη, ερ
μηνεία τοΰ Wace, κατά την οποίαν θά ήτο δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς υποδοχή 
συρτών πού θά συνεκράτουν τά θυρόφυλλα κλειστά *. Τούτο είναι αδύνατον δε
δομένου ότι τό σκάλισμα εύρίσκεται έξω από τά θυρόφυλλα.

Μία άποψις άκουομένη συχνά επί τόπου, αλλά πού, καθ’ όσον γνωρίζω, δεν 
έχει υίοθετηθή δημοσίρ άπό κανένα1 2, είναι ότι μέσα εις τό σκάλισμα έτοπο- 
θετεΐτο αναλογών διαστάσεων καί σχήματος χαμηλός, ενδεχομένως ξύλινος, πεσ
σός, προοριζόμενος νά σταματά τά κλειόμενα φύλλα τής διπλής θύρας πού, ΰπερ- 
βαίνοντα τό τόξον τής περιστροφής των, θά είχον την τάσιν νά έκφεύγουν προς 
τά έξω. Έφ’ όσον όμως τά φύλλα αυτά διετήρουν τάς διαστάσεις καί ιδίως τό 
ύψος πού ειχον κατά την μυκηναϊκήν εποχήν καί εφόσον οί στρόφιγγές των έκι- 
νοϋντο είς τάς ιδίας ύποδοχάς, ό πεσσίσκος αυτός ήτο τελείως περιττός καί επο
μένως ανεξήγητος. Διότι τά θυρόφυλλα, στρεφόμενα προς τά έξω προκειμένου νά 
κλείσουν, έμποδίζοντο νά προχωρήσουν πέρα τοΰ δέοντος άπό τήν προεξοχήν είς 
τάς παραστάδας καί τήν αντίστοιχον συνέχειάν της είς τό ύπέρθυρον. Ό πεσσί
σκος αυτός θά εϊχεν ενδεχομένως νόημα μόνον έφ’ όσον οί μέν στρόφιγγες θά 
είχον μετακινηθή αρκετά εκατοστά προς τό εσωτερικόν τής πύλης, τά δε θυρό
φυλλα, χαμηλότερα των μυκηναϊκών, δεν θά έφθανον μέχρι τοΰ υπερθύρου. Τούτο 
εκ πρώτης όψεως, αν καί όχι πολύ πιθανόν, δεν φαίνεται ίσως αδύνατον. Πρέ
πει όμως νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι παρόμοια ακριβώς διάταξις θά πρέπει νά γίνη 
δεκτή καί είς τήν Β. Πυλίδα τής άκροπόλεως, όπου υπάρχει, απολύτως αντίστοι
χον είς κατασκευήν, θέσιν, σχήμα καί αναλογίας, σκάλισμα επί τοΰ κατωφλιού, 
μικροτέρων, φυσικά, διαστάσεων (0.22x0.13). Τό δε ύψος τοΰ ανοίγματος τής 
Πυλίδος (2.29 μ.) είναι τόσον ώστε ασφαλώς ουδέποτε θά ήσθάνθησαν τήν ανάγκην 
νά τό μειώσουν.

Τό ερώτημα ώς προς τον λόγον τής ύπάρξεως τοΰ σκαλίσματος 3 παραμένει 
άναπάντητον. Καί, προκειμένου νά δοθή ή ζητουμένη έξήγησις, θά έπρεπε νά 
ληφθοΰν ΰπ’ όψιν τά εξής:

1. Τό έλάχιστον βάθος του εν σχέσει προς τάς γενικάς του διαστάσεις δει
κνύει ότι αυτό πού έτοποθετήθη εντός τοΰ σκαλίσματος, διά νά διατηρηθή μέ

ιαν είς τήν θέσιν του, θά είχεν άφ’ εαυτού αρκετόν βάρος. Θά ήτο, κατά 
ταΰτα, λίθινον μάλλον παρά ξύλινον.

2. ’Αφού έλαξεύθη τό σκάλισμα καί έτοποθετήθη ό,τι έτοποθετήθη, ή πύλη 
έξηκολούθησε νά λειτουργή έπί αρκετόν διάστημα, μάλιστα δε μέ συχνήν διέλευ- 
σιν υποζυγίων, όπως μαρτυρούν τά χαράγματα.

3. Καθώς προκύπτει άπό τήν κατάστασιν τής έπιφανείας τοΰ κατωφλιού ή 
κυκλοφορία διήρχετο δεξιά καί άριστερά άπό τό μέσον τοΰ κατωφλιού. Δηλαδή,

1 Mycenae, σ. 53. χον κείμενον τοΰ Guide Bleu, εκδ. 1962, σ. 468, ή
2 Κάτι παρόμοιον υπονοεί πιθανώς τό άντίστοι- σχετική φράσις όμως δεν είναι πολύ σαφής.
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αυτό πού έτοποθετήθη εις τό σκάλισμα εϊχεν αρκετόν όγκον κα'ι ύψος ώστε νά 
έμποδίζη την διέλευσιν τής κυκλοφορίας από επάνω του.

4. Όποιαδήποτε έξήγησις καί αν δοθή, πρέπει νά ήμπορή νά ίσχύη καί διά 
τήν Β. Πυλίδα, όπου υπάρχει δμοιον σκάλισμα, επίσης μεταγενέστερον καί ασφα
λώς προς έξυπηρέτησιν τοΰ ίδιου σκοπού.

Τό λάξευμα 4 (σχ. 1), μακρόστενου, εντελώς άβαθές, χωρίς σαφή γραμμήν καί 
με στρογγΰλας γωνίας, έχει όλα τά χαρακτηριστικά τής προχείρου καί εκ των 
υστέρων προστεθείσης επεξεργασίας. Διατηρεί καί αυτό ακατάστατα ίχνη εργα
λείου όμοιου προς εκείνο πού έχρησιιιοποιήθη διά τήν κατασκευήν τοΰ σκαλίσμα- 
τος 3. Παρ’ δλον δτι παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τό άνευ αριθμού λά
ξευμα παρά τήν Ν. πρόσοψιν τής Πύλης, ήτο τελείως άσχετον προς τήν σύγχρο
νον καγκελλόθυραν, άσφαλώς δε ανάγεται εις τούς προ τής καταχώσεως τής Πύ
λης χρόνους, δχι δμως εις τούς μυκηναϊκούς, άλλ’ εις πολύ μεταγενεστέρους, δπως 
προκύπτει από τήν κατασκευήν του.

Εις τί έχρησιμοποιεΐτο δεν φαίνεται ευκόλως. Ή θέσις του δμως έν σχέσει 
προς τό σκάλισμα 3, επιπλέον δέ τό σχήμα καί αί διαστάσεις του δίδουν ίσως 
τήν άπάντησιν. Πράγματι, έχει μήκος 0.12 καί πλάτος περίπου 0.02, γενικώς δέ 
τήν έμφάνισιν καί τάς αναλογίας υποδοχής σύρτου, προσαρμοσμένου καθέτως είς 
τό κάτω μέρος κινητού θυροφύλλου με προορισμόν νά τό ακίνητη είς ώρισμέ- 
νην θέσιν. Επιπλέον, είναι παράλληλον προς τήν Ν. όψιν τού σκαλίσματος 3 
(πού εύρίσκεται, καθώς φαίνεται καί είς τό σχ. 2, επί τής ευθείας τής εξωτερι
κής όψεως τής κλειστής θύρας) καί απέχει από τήν δψιν αυτήν 0.13 μ. Εύρί- 
σκεται δηλαδή ακριβώς είς τήν κατάλληλον θέσιν διά νά δεχθή σύρτην, συγκρα- 
τούντα κλειστόν τό αριστερόν (ανατολικόν) θυρόφυλλου, ενόσω τό δεξιόν παρέμενε 
ανοικτόν. Τούτο προκύπτει από τό πάχος τών θυροφύλλων, υπολογιζόμενου με 
ασφάλειαν είς τά 0.115 ‘. Έχρησίμευε δηλαδή είς περιπτώσεις μειωμένης κυκλο
φορίας, οπότε ή θύρα έκρατεΐτο μόνον κατά τό ήμισυ ανοικτή. ’Εάν πρέπει νά 
χρονολογηθή είς τούς προ τής καταστροφής τού 468 π.Χ. ιστορικούς χρόνους ή 
είς τούς ελληνιστικούς είναι άδηλον.

Τό κυκλικόν λάξευμα 5 (σχ. 1 καί πίν. 8α καί 9α) έχει τό σχήμα κάπως 
ακανόνιστου τμήματος σφαίρας διαμέτρου 0.085 καί ελάχιστου βάθος. ’Ίχνη έργα-

1 Διά τόν υπολογισμόν τοΰ πάχους τών θυρόφυλ
λων τής Πύλης τών Λεόντων υπάρχει, ώς έ'νδειξις, ή 
διάμετρος τών υποδοχών τών στροφίγγων τών θυρών 
(0.13 μ.) πού άσφαλώς θά συνέπιπτε σχεδόν πρός αυτό. 
Έχομεν δμως, επί πλέον, καί άλλο, απολύτως ασφα
λές στοιχεΐον: Είς κάθε παραστάδα, ή επιφάνεια τής 
βραχείας προεξοχής της πρός συγκράτησιν τών θυρο
φύλλων προσδιορίζει τήν γραμμήν τής εξωτερικής 
όψεως τής θύρας δταν αύτή ήτο κλειστή. Ή θέσις, 
άφ’ ετέρου, τοΰ εγκαρσίου μοχλού πού έ'κλειε τήν θύ-

ραν, καθοριζομένη άπό τήν τετράγωνον υποδοχήν του 
τήν λαξευμένην επί τής πλευράς τής παραστάδος, συμ
πίπτει, μέ περιθώριον 1 περίπου εκατοστού, πρός τήν 
εσωτερικήν δψιν τής θύρας. Ή άπόστασις επομένως 
μεταξύ τής υποδοχής τοΰ μοχλού καί τής φυλλοδόχου 
προεξοχής ίσούται πρός τό πάχος τών θυροφύλλων.Έν 
προκειμένφ, ή άπόστασις αύτή, μετρουμένη άπό τών 
χειλέων τής υποδοχής (πού παρουσιάζουν πάντως δια
φοράν άπό τό βάθος της) κυμαίνεται, λόγψ τοΰ οτι ή 
όπή έχει κοπή κάπως λοξά, μεταξύ 0.115 καί 0.128.
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λείου δεν φαίνονται, οΰτε υπάρχει κανένα στοιχεΐον πού νά δεικνύη ποιος ήτο 
δ σκοπός τής ύπάρξεώς του. Εύρίσκεται, καθώς φαίνεται καί είς τό σχ. 2, μέσα 
εις την περιοχήν πού έκάλυπτε στρεφόμενον τό αριστερόν θυρόφυλλον, καί πολύ 
πλησίον τοΰ οΰτω διαγραφομένου τόξου. ’Ίχνη εργαλείου δεν σώζει. "Ενα δμως 
από τά χαράγματα τοΰ κατωφλιού τα προοριζόμενα διά τα υποζύγια (τό 10ον 
άπό Β.) διέρχεται άπό επάνω του καί φθάνει μέχρι των χειλέων, τά όποια μά
λιστα χαράζει μέχρι τινός (σχ. 1 καί πίν. 9α). Τό λάξευμα δηλαδή έγινεν δταν τά 
χαράγματα ύπήρχον ήδη καί διέκοψεν ενός τήν συνέχειαν. Είναι λοιπόν μεταγε
νέστερον καί άπό αυτά ακόμη, συνεπώς δέ πιθανώτατα ελληνιστικόν.

‘Η στρογγυλή όπή 6 (σχ. 1, βλ. καί πίν. 8α καί 9α) διαμέτρου 0.15 καί βάθους 
0.10 εύρίσκεται σχεδόν ακριβώς είς τό κέντρον τοΰ κατωφλιού, έ'ξω άπό τήν πε
ριοχήν πού έκάλυπταν περιστρεφόμενα τά θυρόφυλλα (σχ. 2, διακεκομμένοι καμ
πύλοι γραμμαί). “Εχει σχήμα κανονικόν αλλά δχι αΰστηρώς κυκλικόν. Τά. τοι- 
χώματά της είναι εντελώς κάθετα, ό πυθμήν της επίπεδος καί ή γωνία τοΰ τοι
χώματος με τον πυθμένα κάπως στρογγυλεμένη. Ή επιφάνεια είς τό εσωτερικόν 
της είναι λειασμένη κατόπιν προσεκτικής επεξεργασίας χωρίς δμως νά παρουσιάζη 
τήν άψογον στιλπνότητα τών υποδοχών τών στροφίγγων είς τό ύπέρθυρον. Τοΰτο 
θά πρέπει νά άποδοθή μάλλον είς τήν έπίδρασιν τοΰ ύδατος καί τών χωμάτων 
πού τήν έκάλυψαν κατά καιρούς, ενώ αί όπαί τοΰ υπερθύρου, προστατευμέναι 
άπό τάς καιρικάς επιδράσεις, διετήρησαν ακόμη καί τό πρόσθετον γυάλισμα τό 
όφειλόμενον είς τήν συχνήν περιστροφήν τών στροφίγγων. Δεν διατηρεί πουθενά 
όποιοδήποτε ίχνος εργαλείου, φαίνεται δέ νά έχη άνοιχθή με τρύπανον, καί μά-
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λίστα σωληνωτόν, και να ύπέστη έν συνεχεία μίαν πρόσθετον ?^είανσιν τών τοι
χωμάτων της, ιδίως εις τον πυθμένα. Εις την βιβλιογραφίαν άναφέρεται μόνον 
υπό τοϋ Μυλωνά1 έκφράζοντος την γνώμην ότι θά έχρησίμευεν ίσως ως υπο
δοχή ξυλίνου στελέχους συντελοΰντος εις την στερέωσιν τών κλειστών θυρόφυλ
λων. Δεδομένου όμως ότι παρόμοιος κοντός, προκειμένου νά χρησιμεΰση προς 
τοΰτο, θά έπρεπε νά στηθή λοξώς άπό τοϋ κατωφλιού προς την κλειστήν θύραν, 
τά δε κάθετα τοιχώματα τής οπής έν συνδυασμοί προς τό βάθος της αποκλείουν 
οίανδήποτε άλλην θέσιν πλήν τής κατακορύφου, θά πρέπει νά δοθή άλλη έξήγη- 
σις διά τήν χρησιμότητα τής οπής αυτής.

Τά χαράγματα διά τά ζφα πού εύρίσκονται εις τό θψος της δεν φθάνουν μέ
χρι τών χειλέων της, αλλά, όπως συμβαίνει καί με τό σκάλισμα 3, σταματούν εις 
άπόστασιν 5-8 εκατοστών άπό αυτά (σχ. 1 καί πίν. 9α). Έπί πλέον ή περιοχή 
γΰρω άπό αυτά έχει τήν ιδίαν στιλπνήν καί φαινομενικώς ύπερυψωμένην επιφά
νειαν, όπως καί εις τό 3. Είναι φανερόν ότι ή όπή είναι παλαιοτέρα άπό τά χα
ράγματα. Πόσον παλαιοτέρα δεν εϊναι εΰκολον νά προσδιορισθή. Τό σχήμά της 
όμως, αι διαστάσεις της καί προ παντός ή κατασκευή της συνηγορούν υπέρ τής 
πιθανότητος νά άνάγεται εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους, πράγμα πού καθιστά, 
άφ’ ετέρου, τήν παρουσίαν της άκόμη περισσότερον δυσεξήγητον.

Μένουν προς έξέτασιν τά τρία αυλάκια, 7, 8 καί 9 εις τό σχ. 1 (βλ. καί 
πίν. 8α), πού διασχίζουν τό κατώφλιον κατά τό πλάτος του. Άπό αυτά, τό 7 
είναι τό άνατολικώτερον καί τό σχετικώς καλύτερα διατηρημένον. Είναι στενόν, 
ρηχόν, κατά τό μάλλον ή ήττον παράλληλον προς τήν Α. παραστάδα, άπό τήν 
όποιαν άπέχει περίπου 0.25, μέ πλευράς άρκετά εΰθυγράμμους, όχι όμως πολύ 
όμαλώς κομμένας. Εις τό Β. άκρον του πού συμπίπτει προς τήν Β. πρόσοψιν τού 
κατωφλιού έχει πλάτος 0.23, αυτό δε διατηρεί κατά τό μεγαλΰτερον μέρος τής 
διαδρομής του. Τό άρχικόν βάθος τής κοίτης άπό τά χείλη του είναι 0.05, εις 
τήν συνέχειάν του προς Ν. όμως γίνεται όλονέν ρηχότερον, κατά τό τελευταΐον 
τμήμα τής διαδρομής του δε τό πλάτος του φθάνει τά 0.27 ένφ συγχρόνως σβήνει 
εις τήν επιφάνειαν τοϋ κατωφλιού, εις άπόστασιν 0.20 περίπου άπό τήν Ν. πλευ
ράν του, τήν όποιαν δεν φθάνει. Τά χείλη του δεν είναι κάθετα, άλλά λοξά προς 
τά μέσα (σχ. 1, άποψις καί τομή Α-Α), μάλιστα δε άνομοίως λοξά. Ή διαφορά 
αυτή παρατηρεΐται άπό τοϋ ενός χείλους εις τό άλλο άλλά καί άπό σημείου εις 
σημεΐον τού ίδιου χείλους. Ή κοίτη του καλύπτεται έν μέρει άπό τά χαράγματα 
διά τά ζώα, πού παρακολουθούν τήν έκβάθυνσίν του καί είναι φανερόν ότι έγι
ναν μετά τήν κατασκευήν του. Εις τό έσωτερικόν τής κοίτης του αυτής παρου
σιάζουν κάπως μεγαλυτέραν φθοράν άπό ό,τι εις τήν έπιφάνειαν τού κατωφλιού, 
τούτο δε οφείλεται προφανώς εις τήν διά μέσου αυτής ροήν τών ύδάτων.

Τό 8 είναι γενικώς όμοιον προς τό προηγοΰμενον καί έχει χαραχθή πλησίον

1 Ancient Mycenae, σ. 25.
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του, δχι δμως εντελώς παράλληλον προς αύτό ή προς την παραστάδα. Τά χείλη 
του είναι αρκετά ανώμαλα, λοξά προς τό εσωτερικόν τής κοίτης του, κατά τό
πους δέ μόλις διακρίνονται λόγφ τοΰ μικροΰ του βάθους. Πολύ πλατύ εις τό Β. 
άκρον του (0.43), δπου σχηματίζει είς την Β. όψιν τοΰ κατωφλιού ενα είδος εκ
ροής, στενεύει άποτόμως είς τά 0.34, από εκεί δέ προοδευτικώς μέχρι τά 0.22, 
δσον δηλαδή είναι τό πλάτος του είς τό Ν. τέρμα του, εκεί δπου σβήνει χωρίς 
νά φθάση μέχρι τής δψεως τοΰ κατωφλιού. Είς τό Β. στόμιόν του είναι δχι μό
νον πλατύτερον αλλά καί βαθΰτερον άπό τό 7 (σχ. 1, άποψις). Ή κοίτη του δμως 
παρουσιάζεται ανωφερής προς Ν. τόσον, ώστε είς τό μέσον τοΰ κατωφλιού νά έχη 
ήδη βάθος 0.02-0.03, μικρότερον δηλαδή άπό τό αντίστοιχον τοΰ 7, είς δέ τό 
Ν. άκρον του νά σβήνη πριν άπό αύτό. Επιπλέον είναι αρκετά ανώμαλος καί 
άνισοβαθής. Είς τό μέσον τοΰ πλάτους της, κοντά είς τό νότιον άκρον τοΰ αυ
λακιού, ένας άπό τούς σκοτεινοχρώμους χάλικας πού συνθέτουν τον άμυγδαλίτην 
καί πού είναι άπό τά σκληρότερα συ-στατικά του εχει μείνει άκοπος, εξέχει δέ τό
σον ώστε νά φθάνη είς ύψος μεγαλύτερον άπό τό δυτικόν χείλος τοΰ αύλακίου. 
Τό αύτό, είς μικροτέραν δμως κλίμακα, παρατηρείται καί είς άλλα σημεΐά της. 
Πολλά άπό τά χαράγματα διά τά ζώα τό διασχίζουν (συνολικώς 18), άκολουθοΰν 
δέ, ύπερπηδώντα τά χείλη, τήν έκβάθυνσιν τής κοίτης του χωρίς αύτά τά ίδια 
νά γίνωνται αϊσθητώς ρηχότερα. Είναι άρα καί αύτό, όπως καί τό 7, προγενέ
στερον τών χαραγμάτων.

'Η διαπίστωσις αύτή ισχύει καί διά τό 9 πού, συμμετρικόν περίπου επί τής 
επιφάνειας τοΰ κατωφλιού προς τό 8 (βλ. σχ. 1), δέν οφείλεται έξ ολοκλήρου είς 
άνθρωπίνην έπέμβασιν. Ώς δυτικόν του χείλος χρησιμεύει μέχρι τίνος ή πλευρά 
τής ρωγμής τοΰ λίθου πού παρουσιάζει μεγάλην καί άπότομον διαφοράν ύψους 
(0.12 μ.) άπό τήν κοίτην του (σχ. 1, άποψις). Τό άνατολικόν του χείλος είναι 
σαφές μόνον είς τό προς Β. άκρον του, δπου εξέχει περί τά 0.04 άπό τήν κοί
την του, παρακολουθεΐται δέ προς Ν. επί διαστήματος 1 περίπου μέτρου, κατά 
τό μάλλον ή ήττον παράλληλον προς τήν κατεύθυνσιν τής άκανονίστου καί λοξής 
ρωγμής. Είς τό σημεΐον εκείνο τό χείλος σβήνει, ή δέ ρωγμή διασχίζει τό πλά
τος τοΰ αύλακίου λοξώς προς Α. Συνέχεια τοΰ δυτικοΰ χείλους του προς Β. τοΰ 
σημείου τομής του άπό τήν ρωγμήν ύπάρχει, επί μήκους 0.60 μ. περίπου προς 
Ν., είναι δμως άσαφής καί παρακολουθεΐται μέ δυσκολίαν, μοτντευομένη μάλλον 
παρά ορατή. Είναι δηλαδή τό βραχύτερον άπό τά τρία αύλάκια, μέ έμφανώς 
διαμορφωμένα καί τά δύο χείλη μόνον μέχρι τοΰ ήμίσεος περίπου τοΰ πλάτους 
τοΰ κατωφλιού, ενώ ή Δ. του πλευρά προεκτείνεται ολίγον άκόμη προς Ν. χωρίς 
δμως νά φθάνη ούτε τήν νοτίαν του όψιν, άλλ’ ούτε καν τό σημεΐον δπου φθά
νουν τά άλλα δύο.

'Η κοίτη του είναι κατ’ εξοχήν άνώμαλος καί άνισοβαθής. Είδικώς είς τό 
Β. άκρον της είναι βαθυτέρα κατά μήκος τοΰ άνατολικοΰ χείλους της άπό δσον 
είς τό μέσον, άπό δπου δμως χαμηλώνει πάλιν πρύς τήν άλλην πλευράν, καί μά
λιστα άποτόμως, λόγω τής ρωγμής τοΰ λίθου (βλ. σχ. 1, άποψις καί πίν. 8α).
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Ή δέ κατεύθυνσίς του, προφανώς επειδή παρακολουίίεΐ την ρωγμήν πού αποτελεί 
τήν μίαν πλευράν του, είναι λοξή προς το κατώψλιον καί πρός τά άλλα δυο, δπως 
παρατηρεί ήδη ό Schuemann, πού το άποκαλει μάλιστα, με κάποιαν υπερβολήν, 
ήμικυκλικόν'. Καί ήμικυκλικόν μεν δεν είναι, είναι δμως σαφώς καμπΰλον καί, 
εν μέρει τουλάχιστον, σχεδόν άσχημάτιστον.

Τά αυλάκια αυτά άναφέρονται γενικώς είς τήν περί τής Πύλης τών Λεόν
των βιβλιογραφίαν, δχι δμως κατά τον ίδιον τρόπον ή με τήν αυτήν συχνότητα. 
Τό πρώτον, τό 7, μνημονεύουν είδικώς μόνον ό WACE2 καί ό Μυλωνάς3, τό 
•θεωρούν δε καί οί δύο ώς άποχέτευσιν τών όμβριων ύδάτων. Οί παλαιότεροι εί
τε δμιλοΰν εν γένει περί αυλακιών, είτε περιορίζονται είς τά άλλα δύο οσάκις 
εισέρχονται είς λεπτομέρειας. 'Ως πρός αυτά δμως, τό 8 δηλαδή καί τό 9, δλοι 
συμφωνούν με τήν άποψιν δτι είναι τά ίχνη πού έσκαψαν είς τό κατώφλιον με 
τήν πάροδον τού χρόνου οί τροχοί τών αρμάτων καί τών άλλων ενδεχομένως τρο
χοφόρων πού υποτίθεται δτι είσήρχοντο είς τήν άκρόπολιν τών Μυκηνών. "Ολοι, 
πλήν τών δύο άνασκαφέων τής πύλης.

Μετά τήν πρώτην άνασκαφήν τού 1841, ή σχετική έκθεσις τού Γραμμα- 
τέως τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας τά αναφέρει, χωρίς νά καθορίζη τον αρι
θμόν των, ώς σχετικά πρός τό άνοιγμα τών θυρωμάτων ή χρησιμεύοντα διά τήν 
εκροήν τών ύδάτων4. Τέσσαρα έτη άργότερον, είς τήν πρώτην έκδοσιν τών τα
ξιδιωτικών οδηγών τού J. Murray, ό Leake, μή ευρισκόμενος πλέον είς τήν 
Ελλάδα καί συνεπώς χωρίς νά τά έχη ίδή, τά ονομάζει ίχνη τροχών °. Εναντίον 
τής εκδοχής αυτής, πού ήσπάσθησαν εν τω μεταξύ καί άλλοι6 έξεφράσθη έντό- 
νως ό Schuemann7 λέγων δτι πρόκειται περί αποχετεύσεων τών ύδάτων τής 
βροχής, συνεφώνησε δέ με αύτόν καί ό PERROT8. Ό Wace δμως έπανέφερε τήν 
άποψιν τού Leake είς τήν συζήτησιν9 έκτοτε δέ τήν ήκολούθησαν δλοι μέχρι 
σήμερον10. Μερικοί αμφισβητούν μόνον τήν χρονολόγησίν των είς τήν μυκηναϊ
κήν εποχήν, θεωρούν δέ δτι ίσως έγιναν από άρματα μεταγενέστερα Π.

Ώς πρός τό 7 δέν ύπάρχει αμφιβολία: Είναι ασφαλώς έργον ανθρώπινης χει-

1 Ήμερολόγιον άνασκαφής 4 Νοεμβρίου 1876 και 
Mykenae, σ. 138.

2 BSA 25, 1921 - 23, σ. 14, Mycenae, σ. 53.
3 Ancient Mycenae, σ. 25.
4 ΠΑΕ 1841, σ. 138.
5 j. Murray, Handbook for Travellers in Greece, 

έκδ. 1845, σ. 110. Εις τήν έκδοσιν αυτήν τό περί τής 
Πύλης τών Λεόντων κείμενον δημοσιεύεται άνυπόγρα- 
<ρον, χωρίς νά διακρίνεται άπό τό υπόλοιπον, επανα
λαμβάνεται δέ όπως έχει είς τάς εκδόσεις τοΰ 1854, 
σ. 261 καί 1872, σ. 276. Είς τήν έπομένην έκδοσιν, 
τοΰ 1884, κυκλοφορήσασαν 8 έτη μετά τήν άνασκα
φήν καί 6 έτη μετά τό βιβλίον τοΰ Schliemann, ή 
σχετική περικοπή παρατίθεται αΰτουσία, εντός εισα
γωγικών δμως καί μέ τήν υπογραφήν Leake.

6 μ. busch, Griechenland, Reisehandbuch, 1859, 
σ. 109, δπου όμιλεΐ περί δρόμου όδηγοϋντος πρός τήν

πόλην καί χαραγμένου κατ’ αυτόν τόν τρόπον, καί 
J. ρ. mahaffy, Rambles and Studies in Greece, 
1876, σ. 257.

7 Ήμερολόγιον τής άνασκαφής του, 4 Νοεμβρίου 
καί 8 Νοεμβρίου 1876, επιστολή πρός τούς Times 
άπό 28 Νοεμβρίου 1876 (meyER, η. scheiEmann, 

Briefwechsel II, σ. 63-64) καί Mykenae, σ. 137.
8 perkot - chipiez, VI, σ. 314.
9 BSA 25, 1921 - 23, σ. 14 καί, άργότερον, Myce

nae, σ. 53.
10 κ. muleer, Tiryns III, σ. 71. g.karo, RE XV, 

εν λ. Mykenai, σ. 1021. F. ματζ, Die Agais, Hdb. 
der Archaologie, 2, 1, σ. 286. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, Μυκή
νες καί Τίρυνθα, σ. 32. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ancient Mycenae, 
σ. 25. kirsten - kraiker, Griechenlandkunde, έκδ. 

1962, σ 373.
11 Κ. MULEER, G. KARO, F. ΜΑΤΖ, έ. ά.
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ρός μέ προορισμόν την άποστράγγισιν τοΰ κατωφλιού καί τοΰ είς τό εσωτερικόν 
τής πύλης χωρίου. Άφ’ ενός εύρίσκεται είς τόσον μικράν άπόστασιν από τοΰ ύτν- 
ροφύλλου όταν τοΰτο ήτο ανοικτόν κατά μήκος τής παραστάδος, ώστε νά απο
κλείεται τροχός άρματος νά διέλθη δΓ αύτοΰ χωρ'ις τό άκρον τοΰ άξονός του νά 
προξενήση ζημίαν είς την θύραν. Άφ5 ετέρου δεν έχει αντίστοιχον είς την άλ
λην πλευράν τοΰ κατωψλίου, όπως θά ώφειλεν, έφ’ όσον τά ίχνη αυτά, χαρασ- 
σόμενα επί επιφάνειας μέ ένιαίαν σκληρότητα, σώζονται πάντοτε, ώς είκός, δι
πλά. Έπί πλέον, υπάρχουν καί άλλοι λόγοι διά τούς οποίους αποκλείεται τό 7 νά 
έχη σκαφή από τροχούς, οί λόγοι όμως αύιοί δεν ισχύουν μόνον δι’ αυτό, αλλά 
καί διά τά δύο άλλα εξ ί'σου.

Οί τροχοί των αρμάτων, καθώς καί οίουδήποτε άλλου τροχοφόρου, όταν ακο
λουθούν συνεχώς καί κατ' έπανάληψιν την ιδίαν διαδρομήν, χαράσσουν είς την 
επιφάνειαν τά ίχνη των πού είναι κατ’ άρχάς άβαθή, πλησιέστατα τό ένα προς 
τό άλλο, κατά τό μάλλον ή ήττον συμπίπτοντα καί σχετικώς συγκεχυμένα, είς τό 
σύνολόν των δε πλατύτερα τοΰ τροχοΰ πού τά έδημιούργησε. Βαθμηδόν όμως, 
όσον βαθύτερα γίνονται τά ίχνη, τόσον αί προς τά πλάγια κινήσεις τοΰ τροχοΰ 
περιορίζονται, εν τέλει δε διαμορφώνεται είς τό εσωτερικόν τοΰ άρχικοΰ καί τρό
πον τινά πολλαπλού αύλακίου στενότερον καί μόνιμον πλέον ίχνος, πού έχει ώς 
πλάτος τό πάχος ακριβώς τοΰ τροχού καί πού μέ την πάροδον τοΰ χρόνου γίνε
ται όλονέν βαθύτερον καί περισσότερον έκπεφρασμένον. Τά ίχνη αύτά ακριβώς, 
τά εσωτερικά καί στενότερα, λείπουν από τά αυλάκια τής πύλης, διότι δέν είναι 
βεβαίως δυνατόν νά δεχθώμεν τροχοφόρα μέ τροχούς πάχους 25 καί 30 εκατο
στών είς τούς αρχαίους χρόνους. Καί αύτό όμως εάν συνέβαινε, θά έπρεπε του
λάχιστον τά ίχνη αύτά νά είναι όμοια μεταξύ των. Είναι όμως, άντιθέτως, 
άνισοπλατή, τόσον αύτά καθ’ έαυτά όσον καί τό ένα έν σχέσει προς τό άλλο. 
Έπί άποστάσεως μικροτέρας τών 2.40 μ., όσον τό πλάτος τοΰ κατωφλιού, τό 7 
μέ αρχικόν πλάτος 0.23 ευρύνεται προς Ν. κατά 0.04, τό 8, πλάτους είς τό στό- 
μιόν του 0.43, στενεύει κατά 0.18, τό δέ 9 χάνει άπό τά αρχικά του 0.36 τουλάχι
στον 0.02 μέχρι τοΰ σημείου όπου είναι δυνατόν νά παρακολουθηθή.

Έπί πλέον, δέν είναι παράλληλα μεταξύ των. Έάν φέρει κανείς τούς κατά 
μήκος άξονας διά μέσου τής κοίτης των (σχ. 3) παρατηρεί ότι οί άξονες αυτοί 
ακολουθούν διαφορετικήν κατεύθυνσιν ό καθένας. Συγκεκριμένως ό άξων τοΰ 7 
σχηματίζει γωνίαν προς Α., ό άξων τοΰ 8 είναι εύθύγραμμος, ό τοΰ 9 δέ κάμ
πτεται καί αύτός όπως ό τοΰ 7 αλλά υπό άλλην γωνίαν. Έκτος τούτου, καί έάν 
ληφθή ύπ’ όψιν ή γενική των μόνον κατεύθυνσις, φαίνεται ευθύς ότι έπί άπο
στάσεως τόσον περιωρισμένης όσον τό πλάτος τοΰ κατωφλιού τό 7 αποκλίνει άπό 
τό 8 κατά 0.06, τό 9 συγκλίνει προς τό 8 κατά 0.29 τό δέ 8 καί τό 9 συγκλί
νουν κατά 0.24. ’Ίχνη τροχών τοΰ ίδιου οχήματος πού νά μη είναι παράλληλα 
μεταξύ των δέν νοούνται. Τά δέ αυλάκια αύτά δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθούν 
παράλληλα κατά οίονδήποτε συνδυασμόν.

Τό 7 θεωρείται άπό όλους ώς άποχέτευσις, καθώς εΐδομεν. Καί δικαίως. Τό
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9 δμως πού έγινε δεκτόν ώς άμαξοτροχιά, ώς αποτέλεσμα δηλαδή μηχανικής έπι- 
δράσεως από ανθρώπινον κατασκεύασμα, ε’ιναι κατά τό ήμισυ τοΰλάχιστον δη
μιούργημα τής φύσεως, διότι ή προς Δ. π?\,ευρά του είναι ή φυσική ρωγμή τού 
άμυγδαλίτου, προς τήν φοράν καί τό σχήμα τής οποίας προσηρμόσθη ή απέναντι 
της τεχνητή. Έάν δμως τό 7 καί τό 9 δεν έ'χουν γίνει από τροχούς, τότε ασφα
λώς ούτε καί τό έναπομένον μοναδικόν 8. ’Άλλωστε, ή διάκρισις τού ενός από 
τά υπόλοιπα δύο, έν προκειμένω δέ τοΰ 7 από τό 8 καί τό 9, παραβλέπει ότι 
καί των τριών ή κατασκευή, αί διαστάσεις, ή διάταξις καί αί άναλογίαι παρου
σιάζουν τόσας ομοιότητας όιστε κατ’ αρχήν καί προτού άποφανθή κανείς περί

Σχέδ. 3.

τής χρησιμότητός των νά προκύπτη μετά βεβαιότητος δτι τά αυλάκια αυτά έγι
ναν κατά τον ίδιον τρόπον καί διά νά υπηρετήσουν τον ίδιον σκοπόν. Δεν είναι 
δυνατόν λοιπόν νά θεωρηθή τό ένα, τό 7, ώς άποχέτευσις, καί τά υπόλοιπα δύο 
ιός κάτι άλλο, κατά μείζονα λόγον δέ ώς ίχνη σκαμμένα από τροχούς.

Δεν υπάρχει δμως ανάγκη νά περιορισθώμεν εις επιχειρήματα προκύπτοντα από 
τήν έξέτασιν τού κατωφλιού μόνον, διότι ίχνη από τούς τροχούς μυκηναϊκών αρμάτων 
υπάρχουν εις τήν περιοχήν τής άκροπόλεως τών Μυκηνών. Τά προσιτώτερα σή
μερον εύρίσκονται χαραγμένα εις τον βράχον τής βόρειας κλιτύος τής άκροπό
λεως, κάτω περίπου από τήν Β. ΙΙυλίδα καί ε’ις τό επίπεδον τοΰ αρχαίου δρόμου 
•προς Άνατολάς πού συμπίπτει απολύτως με τον σημερινόν κοινοτικόν δρόμον προς 
τήν Περσείαν καί τό Μπερμπάτι. Τά ίχνη αυτά σώζονται, σκαμμένα άπό τούς 
τροχούς εις τήν επιφάνειαν τοΰ κατωφερούς προς Β. βράχου, επί μήκους κάπως
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μεγαλύτερου τοΰ 1 μ., είναι δε τριπλά (πίν. 9β). Τό τέταρτον πού τά συνεπλή- 
ρωνεν αντιστοιχεί προς σημεΐον δπου ό βράχος σχηματίζει κοιλότητα και δεν διε- 
τηρήθη. Ή διαδρομή των είναι περίπου έπί ευθείας, αυτά δε καθ’ έαυτά είναι 
αύστηρώς παράλληλα μεταξύ των καί πολύ κανονικά (σχ. 4). Εις τό χείλος των 
είναι πλατύτερα, τό δε άνοιγμά των εκεί δπου οί τροχοί άρχικώς έταλαντεύοντο 
μέχρις δτου σκάψουν βαθύτερα την κοίτην των ποικίλλει κάπως (τό Α έ'χει πλά
τος εις τό χείλος του 0.20, τό Β 0.22, τό Γ 0.17). Εις τό βάθος δμως ή κοίτη 
των τροχών είναι χαραγμένη κανονικώτατα καί έχει παντού τό αυτό πλάτος (0.08) 
πού αντιστοιχεί προφανώς προς τό πάχος τοΰ τροχού. Τά ίχνη αύτά, μαζί με τό 
μή διατηρηθέν τέταρτον, ανήκουν εις δύο διαφορετικά ζεύγη τροχών, εις δύο διά
δρομός δηλαδή πού ήκολούθουν τά κυκλοφορούντο άρματα καί πού έτέμνοντο, 
διότι τό πλάτος τών μυκηναϊκών δρόμων δεν έπέτρεπε την ΰπαρξιν δύο άνεξαρ-

Σχέδ. 4. Τά ίχνη τών τροχών έπί τοΰ βράχου τής Β. κλιτύος τής άκροπόλεως. '
Τομή από Ν. πρός Β.

τήτων γραμμών κυκλοφορίας. Ή άπόστασις από τής κοίτης Α εις την Β (0.50) 
είναι πολύ μικρά διά νά αντίστοιχη πρός τό πλάτος τροχοφόρου, καθώς επίσης 
καί ή άπόστασις από τής Β εις την Γ (0.65). Προφανώς λοιπόν [τό ένα ζεύγος 
τροχών έσκαψε τά ίχνη Α καί Γ, τών οποίων ή άπόστασις (1.23 μ.) είναι ανά
λογος πρός τό άνοιγμα μεταξύ τών τροχών ενός συνήθους άρματος ή άμάξης2 
τό δε ενδιάμεσον Β θά συνανήκε με τό τέταρτον, τό μή διατηρηθέν.

Ή δ ιαμόρφωσις, αί διαστάσεις, αί μεταξύ των αποστάσεις, δλα τά χαρακτη
ριστικά τών αυθεντικών αυτών ιχνών τών μυκηναϊκών τροχοφόρων είναι διαφο
ρετικά από τά αύλάκια τού κατωφλιού τής Πύλης τών Λεόντων. Καί τά αυλά
κια αύτά είναι άναμφιβόλως οχετοί μέ προορισμόν νά αποστραγγίζουν τήν εσω
τερικούς τής Πύλης περιοχήν από τά ύδατα τών βροχών, λαξευθέντες έκ τών υστέ
ρων, δταν ή άχρήστευσις τών αποχετεύσεων τής άκροπόλεως κατέστησε τήν κα
τασκευήν των άναγκαίαν. Ή περιοχή αυτή, ή μεταξύ τής Πύλης, τού ταφικού 
κύκλου Α καί τής κεκλιμένης ανόδου συγκεντρώνει έπειτα άπό κάθε βροχήν

1 Βλ. steffen, Karten von Mykenae, σ. 10 καί πυλον (1.38 μ.), τά Μικρά Προπύλαια τής Έλευσΐνος
ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί Μυκηναΐος πολιτισμός, σ. 24. (1.32 μ.) καί εις τήν οδόν τών Παναθηναίων (1.50 μ.,

2 Πρβλ. μεταξύ άλλων, τά αντίστοιχα ανοίγματα η. Thompson, Hesperia 29, 1960, σ. 330). 
τών ιστορικών χρόνων είς τό Πομπήϊον παρά τό Δί-
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δυσαναλόγως μεγάλην ποσότητα ύδάτων έν σχέσει προς την περιωρισμένην της 
έκτασιν, λόγω τοΰ ύψηλοΰ ανδήρου κα'ι τής αποτόμου κατωφερείας τοΰ βρά
χου προς Άνατολάς κα'ι των τοίχων τοΰ Σιτοβολώνος και τοΰ περιβόλου τοΰ 
ταφικοΰ κύκλου Α προς Δυσμάς της, πού εμποδίζουν την ταχεϊαν άπομάκρυνσίν 
των. Διά τοΰτο, όταν έκτίσθη ή πύλη και διερρυθμίσθη ή αυλή εις τό εσωτερι
κόν της, κατεσκευάσθη κα'ι σύστημα άποχετεΰσεως από δύο εύρυχώρους κτιστούς 
οχετούς1 πού άπεμάκρυναν τα όμβρια ΰδατα προς την κατεύθυνσιν τοΰ τείχους 
δυτικώς τής Πύλης, άκολουθοΰντες την φυσικήν κλίσιν τοΰ βράχου1 2. Ή κεκλι
μένη άνοδος, όταν έκτίσθη άργότερον3, έφωδιάσθη κα'ι αύτή μέ ένα τουλάχιστον 
οχετόν4 πού, άποστραγγίζων μεγάλο μέρος των ύδάτων της, τά ή μπόδιζε νά προσ
τεθούν εις τά ΰδατα τής αυλής. Σημειωτέον έπιπροσθέτως ότι τό μέρος τής αυ
λής αύτής τό έκτεθειμένον εις τάς βροχάς ήτο τότε μικρότερον άπό ό,τι άργό- 
τερον, διότι τό αμέσως μετά τήν Πύλην τμήμά της ήτο στεγασμένον 5. Δι' όλους 
αυτούς τούς λόγους τό ποσόν των όμβριων ύδάτων πού εΰρισκε διέξοδον διά τοΰ 
κατωφλιού ήτο ασφαλώς μικρόν, και θά άπεμακρύνετο γρήγορα κα'ι ευκόλως.

Τό αποχετευτικόν αυτό σύστημα έλειτούργησε μέχρι των τελευταίων μυκη
ναϊκών χρόνων, οπότε, λόγω τής καταστροφής τής άκροπόλεως, έγκατελείφθη και 
ήχρηστεύθη6. "Οταν, άργότερον, πιθανώς δέ ήδη κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους, 
ή άκρόπολις και μαζί με αυτήν και ή πύλη έγνώρισαν πάλιν περίοδον συστημα
τικής χρησιμοποιήσεως τό πρόβλημα τών ύδάτων πού ασφαλώς κατέκλυζον τήν 
αυλήν έπειτα άπό κάθε βροχήν έχρειάσθη νά λυθή εκ νέου. Άπό τά όστρακα 
τοΰ γεμίσματος τών παλαιών οχετών γνωρίζομεν ότι δεν έπεχείρησαν νά τούς 
άποφράξουν και νά τούς θέσουν εις λειτουργίαν, ούτε κατεσκεύασαν νέους, άλλά 
κατέφυγον εις τήν λύσιν πού μαρτυρεί ή επιφάνεια τοΰ κατωφλιού: Έσκαψαν 
δηλαδή τρία αυλάκια, μέ τό κατάλληλον πλάτος και τήν άπαιτουμένην κλίσιν 
ώστε νά παρέχουν διέξοδον εις τά λιμνάζοντα εις τήν εσωτερικήν αύλήν ΰδατα 
κα'ι νά τά οδηγούν έξω από τήν πύλην, όπου τά παρέσυρε πλέον ή κατωφέρεια. 
Τό ένα μάλιστα άπό αυτά (τό 9) δεν έχρειάσθη κάν νά τό λαξεύσουν εξ ολοκλή
ρου. Απλώς τό προσήρμοσαν εις τήν προϋπάρχουσαν ρωγμήν τοΰ λίθου7. Επειδή 
δέ έπειτα άπό κάθε βροχήν ό μεγαλύτερος όγκος τών ύδάτων συνέρρεεν εις τήν 
άνατολικήν πλευράν τής αύλής, λόγω τής άποτόμου κλίσεως τοΰ βράχου προς Α.

1 ΜΥΛΩΝΑΣ, Ή άκρόπολις τών Μυκηνών, ΑΕ 1958 
(’Αθήνα ι 1961), σ. 192.

2 Τους οχετούς αυτούς άνεκάλυψε πρώτος ό schliE- 
μανν (Mykenae, σ. 89) άνέσκαψε δέ συστηματικώς 
ό wace (BSA 25, 1921 -23, σ. 62 καί πίν. I) καί 
άργότερον ό ΜΥΛΩΝΑΣ (Έργον 1958, σ. 121).

3 ’Έργον 1958, σ. 121-122 καί 1959, σ. 93-94.
4 ’Έργον 1958, σ. 122.
5 wace, BSA 25, 1921 -23, σ. 17 καί πίν. XVIII.
6 wace, BSA 25, 1921 - 23, σ. 62.
7 Τοΰτο αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριον διά τό δτι τά 

αυλάκια είναι μεταγενέστερα τών μυκηναϊκών χρόνων; 
"Οταν έλαξεύθη τό 9, ή ρωγμή είχε τήν μορφήν πε

ρίπου πού εχει καί σήμερον. ’Αλλά τοΰτο ασφαλώς 
δέν συνέβαινεν άρχικώς. Είναι πολύ δΰσκολον νά δε- 
χθώμεν οτι οί κατασκευασταί τής μεγαλοπρεπούς καί 
επιβλητικής αύτής πύλης έτοποθέτησαν εις τήν θέσιν 
τοΰ κατωφλιού έ'να λίθον πού παρουσίαζε τόσον εμ
φανές καί βαθύ ελάττωμα. Ό άρχικός κομμός τοΰ λί
θου θά πρέπει νά ήτο πολύ περισσότερον επιπόλαιος 
καί περιωρισμένος άπό ο,τι τόν κατέστησαν μέ τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου ή διαβρωτική έπίδρασις τών ύδά
των καί αί έκ τών παραστάδων καί τής ύπερκατα- 
σκευής τής πύλης δημιουργούμεναι διατμητικαί τάσεις 
(βλ. καί ”Εργον 1958, σ. 120).
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Πιν. 8

α. Τό κατώφλιον τής Πόλης των Λεόντων, έκ των έσω.

β. Τό τετράπλευρον σκάλισμα είς τό μέσον της βόρειας πλευράς τοΰ κατωφλιού, 
απο Δ. Έπί τής πλευράς είς τό βάθΌς διακρίνονται τά ίχνη τοΰ εργαλείου.
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Πιν. 9

α. Τό κυκλικόν λάξευμα καί ή οπή εις τό κέντρον τοΰ κατωφλιού.

β. ’Ίχνη τροχών έπί τοΰ μυκηναϊκοί δρόμου εις τήν βορείαν κλιτόν 
τής άκροπόλεως των Μυκηνών.
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της καί τών διαφόρων ύπερκειμένων κατασκευών, έλάξευσαν είς τό αντίστοιχον 
τμήμα τοΰ κατωφλιού, τό ανατολικόν, δύο αυλάκια, τό 7 κα'ι τό 8, μεγαλύτερα 
καί τα δύο άπό τό 9. Ίσως τά δύο αυτά νά μή έλαξεύθησαν συγχρόνως άλλα 
τό ένα νά προσετέθη εκ τών υστέρων, όταν διεπιστώθη ή ανεπάρκεια τοΰ άλλου. 
Είς την περίπτωσιν αυτήν τό νεώτερον και τελευταΐον θά πρέπει μάλλον νά εί
ναι τό 7, διότι τό 8 φαίνεται νά έ'χη ύποστή κάπως μεγαλυτέραν φθοράν, είναι 
δε καί συμμετρικόν προς τό 9. Ή χρονική διαφορά όμως αυτή, καί άν ακόμη 
υπήρξε, δεν θά ήτο βεβαίως μεγάλη.

Είναι λοιπόν τά αυλάκια 7, 8 καί 9 μεταγενέστερα τών μυκηναϊκών χρόνων, 
όπως επίσης τό σκάλισμα 3 καί τό λάξευμα 4. ’Ακόμη ύστερώτερα, όπως εϊδο- 
μεν, είναι τά χαράγματα διά τά ζώα, αργότερα δέ κατεσκευάσθη τό 5. Κατά 
πάσαν πιθανότητα τά αυλάκια θά κατεσκευάσθησαν όταν είς τήν κορυφήν τοΰ 
λόφου είχε κτισθή ό αρχαϊκός ναός. Τό σκάλισμα 3 φαίνεται νά είναι σύγχρονον 
ή κάπως νεώτερον, προγενέστερον όμως τής καταστροφής τοΰ 468 π. X., τό δέ 
λάξευμα 4 ή σύγχρονον προς αυτό ή ελληνιστικόν. Τά χαράγματα διά τά ζώα θά 
πρέπει νά ανήκουν είς τήν ελληνιστικήν περίοδον, οπότε ή συστηματική καί πυκνή 
κατοίκησις τοΰ χώρου τής άκροπόλεως θά συνεπήγετο καί τήν κυκλοφορίαν υπο
ζυγίων διά τής πύλης, τό δέ λάξευμα 5 δέν φαίνεται νά είναι πολύ μεταγενέστε
ρόν των. ’Ασφαλώς μυκηναϊκαϊ καί σύγχρονοι φυσικά προς τήν πύλην είναι αί 
κοιλότητες 1 καί 2, ενδεχομένως δέ καί ή οπή 6 υπό τήν έννοιαν τουλάχιστον 
ότι είναι παλαιοτέρα άπό τά χαράγματα καί ότι ή κατασκευή της δέν φέρει τά 
ίχνη μεθόδου καί εργαλείων ασυμβιβάστων προς τήν μυκηναϊκήν εποχήν. Παρ’ 
όλα ταΰτα όμως ούτε είς τϊ έχρησίμευσεν είναι φανερόν οΰτε καί ή χρονική της 
τοποθέτησις είναι βεβαία.

Άφαιρουμένων λοιπόν τών διαφόρων επεξεργασιών τών ιστορικών χρόνων 
πού αλλοίωσαν τήν έμφάνισίν του, τό κατώφλιον τής Πύλης τών Λεόντων πα
ρουσιάζει πλήρη σχεδόν ομοιότητα προς τά άνάλογα κατώφλια τής Τίρυνθος, 
τά μόνα προς τά όποια είναι δυνατόν νά συγκρι&ή λ Ή δέ λεία καί επίπεδος 
έπΐφάνειά του άσφαλώς συνέτεινεν είς τήν γενικήν έντύπωσιν άδιαταράκτου με
γαλείου πού έπροξένει ή πύλη είς όσους τήν άντίκρυζον.

ΣΠ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

1 Είς τήν Τίρυνθα, τόσον τό κατώφλιον τής πόλης 
τής όχυρώσεως οσον καί τό τοΰ πρόπυλου έχουν ώς 
μόνας επεξεργασίας τάς κοιλότητας διά τήν υποδοχήν 
τών στροφίγγων (dorpfeed έν schliemann, Tiryns, 
σ. 221 καί κ. mOj.ler, Tiryns III, σ. 71). Είς τήν

άκρόπολιν τοΰ Γλά τά κατώφλια τών πυλών ήσαν 
κτιστά άπό πλακοειδείς λίθους (ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ, ΠΑΕ 
1957, σ. 51 καί Έργον I960, σ. 40) είς δέ τήν Άσί- 
νην καί τάς ’Αθήνας δέν διετηρήθησαν οΰτε αί πύλαι 
οΰτε τά κατώφλια.
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