
Νεολιθική Εποχή
Neolithic Period

The main entrance to Hellenistic Asine lies on the 
northeast side of the peninsula, at the point where the 
strong wall meets the steep rock of the Acropolis (figs. 
1, 2).  The defense of the gate was reinforced by a square 
bastion on the north (fig. 2i).  During Roman and Byzantine 
periods, the gate was reconstructed with reused ancient 
material. The paved ramp was constructed at that time 
(fig. 2ii).  The long monolithic threshold (2,15 m. long), 
bearing holes to support the two leaves of the double 
wooden door, belonged initially to the Hellenistic gate.  
The Byzantine door was further secured from inside by 
two wooden bars attached to the walls.  Passing through 
the door, the visitor entered a small inner hall and then 
probably ascended a staircase that gave access to the 
town (fig. 2iii).    Extensive additions made of mortar were 
built during the 2nd Venetian occupation.  At that time, a 
limekiln operated inside the remains of the bastion (fig. 
2iv).  

The gate was excavated by the Swedish archaeological 
expedition in the 1920s (fig. 3) but suffered severe damage 
during World War II.

Η πύλη της αρχαίας Ασίνης The gate of ancient Asine

Στη βορειοανατολική πλευρά του λόφου, στο σημείο 
που το ισχυρό τείχος συναντούσε τον απόκρημνο βράχο 
της ακρόπολης, βρισκόταν η κύρια είσοδος στην Ασίνη 
των Ελληνιστικών χρόνων (εικ. 1, 2 ). Η προστασία της 
πύλης ενισχυόταν με τετράγωνο πύργο στα βόρεια (εικ. 
2i).  Η πύλη ανακατασκευάστηκε με υλικό σε δεύτερη 
χρήση στους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους.  Τότε 
δημιουργήθηκε και η επικλινής πλακόστρωτη πρόσβαση 
(εικ. 2ii).  Το μονολιθικό κατώφλι, μήκους 2.15μ., με οπές για 
τη στερέωση των κάθετων αξόνων της δίφυλλης, ξύλινης 
θύρας πιθανότατα άνηκε αρχικά στην Ελληνιστική είσοδο.  
Στους Βυζαντινούς χρόνους, η θύρα ασφάλιζε εσωτερικά με 
δύο ξύλινες αμπάρες που στερεώνονταν στους τοίχους.  Ο 
επισκέπτης περνούσε κατόπιν σε ένα εσωτερικό δωμάτιο 
και μέσω ίσως σκαλοπατιών ανέβαινε προς την πόλη (εικ. 
2iii).  Εκτεταμένες συμπληρώσεις με κονίαμα έγιναν την 
περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας. Την ίδια εποχή λειτούργησε 
ασβεστοκάμινος στο εσωτερικό του πύργου (εικ. 2iv).  

Η πύλη ανασκάφηκε από τη σουηδική αρχαιολογική 
αποστολή τη δεκαετία του 1920 (εικ. 3), υπέστη ωστόσο 
σοβαρές φθορές κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εικ. 1: Άποψη της πύλης μετά τις πρώτες ανασκαφές (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών).
Ph. 1:  View of the gate after the old excavations (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 3:  Άποψη της περιοχής της πύλης πριν τις σουηδικές ανασκαφές (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 3: View of the area of the gate before the Swedish excavations (Archive of the Swedish Institute at Athens)
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 Εικ. 2: Κάτοψη της πύλης 
(Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών).
 Fig. 2:  Plan of the gate
(Archive of the Swedish Institute at Athens)
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