
The hill of Barbouna, 92 m. in height, rises to the northwest of 
the Kastraki peninsula and was used by the residents of ancient 
Asine as a place for habitation, burial and worship (fig. 1).  In the 
2nd half of the 8th century BC, the top of the hill was flattened into 
an artificial plateau where a small sanctuary was erected, perhaps 
that of Apollo Pythaios mentioned in ancient sources.  The original 
apsidal building was replaced by a rectangular temple around 720 
BC, which, after several repairs, continued in use until the early 
5th century BC (figs. 1, 2).  A fortification wall was built in the late 
8th century BC in order to protect the hill from the north, perhaps 
under the pressure of the Argive threat.  Today, the top of the hill 
is occupied by the base of a World War II antiaircraft machine gun. 

The cemetery of the Mycenaean settlement of Asine extended 
over the east and north slopes of Barbouna (fig. 1).  The rock-
cut chamber tombs were used throughout the period. A narrow 
passage or dromos lead to the burial chamber where the dead 
were buried in pits dug into the floor (fig. 3).  The funeral offerings 
(numerous clay vessels, many decorated or plated in tin, stone and 
bone objects, jewelry with precious or semiprecious stones, etc.) 
witness the prosperity of Asine, especially during the 12th century 
BC, arising from its participation in maritime trade (fig. 4).

The southern slope of the hill, directly opposite Kastraki, 
was used as a cemetery in the Middle Helladic, Geometric and 
Hellenistic periods.  A ritual space was also discovered within the 
area occupied by the Geometric cemetery, consisting of three 
stone-paved platforms (fig. 1).  Large vases dating to the late 8th 
- early 7th century BC, mostly amphorae and oinochoae, seem 
to have been deliberately broken on the spot as part of a ritual 
ceremony in honor of the ancestors (fig. 5).  The late Middle Helladic 
and Mycenaean houses found in the same area indicate a growing 
population at Asine that led to an expansion of the settlements 
of the Lower Town to the south slope of Barbouna.  Part of the 
Geometric settlement also covered the same side of the hill.

Ο λόφος της Μπαρμπούνας Barbouna hill
Στα βορειοδυτικά της χερσονήσου Καστράκι δεσπόζει ο ύψους 92 μ. 

λόφος της Μπαρμπούνας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τους κατοίκους 
του οικισμού της Ασίνης ως χώρος λατρείας, κατοίκησης και ταφής (εικ. 
1).  Στην κορυφή του λόφου είχε διαμορφωθεί ένα τεχνητό πλάτωμα, 
όπου από το 2ο μισό του 8ου  αιώνα π.Χ. υπήρχε μικρό τέμενος, ίσως αυτό 
του Απόλλωνος Πυθαίου των φιλολογικών πηγών.  Το αρχικό αψιδωτό 
κτίσμα αντικαταστάθηκε γύρω στο 720 π.Χ. από έναν τετράπλευρο ναό, 
ο οποίος κατόπιν αρκετών επισκευών λειτούργησε έως και τον πρώιμο 
5ο αιώνα π.Χ. (εικ. 1, 2).  Ο λόφος προστατευόταν από βορρά από τείχος 
που κατασκευάστηκε στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., πιθανόν υπό την πίεση 
της αργειακής απειλής.  Σήμερα, στην κορυφή υπάρχει μόνο η βάση ενός 
αντιαεροπορικού πολυβόλου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.    

Το νεκροταφείο του Μυκηναϊκού οικισμού της Ασίνης εκτεινόταν στην 
ανατολική και βόρεια πλαγιά του λόφου (εικ. 1).  Οι λαξευμένοι στο 
βράχο θαλαμοειδείς τάφοι χρησιμοποιούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου.  Ένας στενός διάδρομος, ο δρόμος, οδηγούσε στο νεκρικό 
θάλαμο, στο δάπεδο του οποίου θάβονταν οι νεκροί, τοποθετημένοι σε 
λάκκους (εικ. 3).  Τα κτερίσματα που τους συνόδευαν (πλήθος πήλινων 
αγγείων, διακοσμημένων, επικασσιτερωμένων ή μη, λίθινων και οστέινων 
αντικειμένων, κοσμημάτων από πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους 
κ.ά.) αντανακλούν την ακμή του οικισμού της Ασίνης κυρίως κατά τον 12ο 
αιώνα π.Χ., αποτέλεσμα της συμμετοχής του λιμανιού της στην εμπορική 
κινητικότητα της εποχής (εικ. 4). 

Η νότια πλαγιά του λόφου, απέναντι ακριβώς από το Καστράκι, είχε 
χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο στους Μεσοελλαδικούς, Γεωμετρικούς 
και Ελληνιστικούς χρόνους.  Στην περιοχή μάλιστα του Γεωμετρικού 
νεκροταφείου αποκαλύφθηκε ένας χώρος τελετουργιών, ο οποίος 
αποτελούνταν από τρεις λιθόστρωτες εξέδρες (εικ. 1).  Μεγάλα αγγεία του 
τέλους του 8ου  - αρχών του 7ου αιώνα π.Χ., κυρίως αμφορείς και οινοχόες, 
φαίνεται πως θραύσθηκαν επί τόπου ως μέρος κάποιας τελετής προς τιμή 
των προγόνων (εικ. 5).  Οι οικίες του τέλους της Μεσοελλαδικής και της 
Μυκηναϊκής περιόδου στην ίδια πλαγιά υποδεικνύουν πως η αύξηση του 
πληθυσμού της Ασίνης οδήγησε στην επέκταση των αντίστοιχων οικισμών 
της Κάτω Πόλης και στον απέναντι λόφο.  Στην ίδια περιοχή είχε αναπτυχθεί 
και τμήμα του Γεωμετρικού οικισμού.
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ΕΦΟΡEΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εικ. 5  Γεωμετρικά αγγεία από τις λιθόστρωτες εξέδρες, τέλη 
8ου-αρχές 7ου αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου) 
Fig. 5  Geometric vessels from the stone-paved platforms, 
late 8th-early 7th c. BC (Nafplion Archaeological Museum)

Εικ. 1  Τοπογραφικό σχέδιο του λόφου της Μπαρμπούνας  
Fig. 1  Topographic plan of the Barbouna hill

Εικ. 3  Σχέδιο του θαλαμωτού τάφου I (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 3  Floor plan of chamber tomb I (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 4  Χάλκινο κάτοπτρο 
με ελεφάντινη λαβή από το 
θαλαμωτό τάφο I, 1500-1350 π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)
Fig. 4  Bronze mirror with ivory 
handle from chamber tomb I, 
1500-1350 BC (Nafplion Archaeo-
logical Museum)
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Εικ. 2 Κάτοψη του ιερού του Πυθαίου Απόλλωνα (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
Fig. 2 Floor plan of the sanctuary of Apollo Pythaios (Archive of the Swedish Institute at 
Athens)

Δρόμος
Dromos

Δρόμος
Dromos

Θάλαμος
Chamber


