
The straight coastline of Plaka, with its fertile citrus plain 
inland, stretches from Kastraki to the peninsula of Drepano.  To 
the west, the sandy beach of Tolo lies next to the cove formed 
by Kastraki and the Barbouna hill.  As the landscape and the flora 
and fauna of an area are strongly dependent upon environmental 
conditions, tectonic activity and human intervention, the form 
of this region has changed considerably over the past millennia. 

Geo-archaeological studies have revealed that in the 6th 
millennium BC Kastraki was a rather inhospitable place, a small 
rocky island surrounded entirely by sea (fig. 1).  To the east, 
the coastline extended roughly 700 m. further inland, and the 
sea covered a significant part of the modern plain.  Gradually, 
the marine inlet was transformed into a shallow lagoon due 
to deposition of sediment on the sea floor and the formation 
of an elongated reef by sea currents.  By the end of the 3rd 
millennium BC the lagoon was completely filled with material, 
and the coastline moved further to the south, almost to its 
present location.

The earliest traces of human activity in the area to the east 
of the Acropolis date back to the Middle Helladic period, from 
1900 BC onwards.  In the area occupied today by a camping 
establishment, a cemetery was organized in and around a 
circular stone-built burial mound, a tumulus. The monumental 
structure of the tumulus and the grave gifts found in the cist 
graves manifest the gradual accumulation of wealth by several 
residents of the contemporary village on the northern slope of 
Kastraki (figs. 2, 3).  A small settlement was built in the same 
area in the Mycenaean period and continued in use until 700 BC, 
making Asine one of the few places where life was not violently 
interrupted after the Mycenaean period (fig. 4). 

Γεωμορφολογικές αλλαγές και ανθρώπινη 
παρουσία στα ανατολικά της Ασίνης

Geomorphologic changes and
human activity east of Asine

Από το Καστράκι έως τη χερσόνησο του Δρεπάνου εκτείνεται η σχεδόν 
ευθύγραμμη ακτή της Πλάκας, με την εύφορη πεδιάδα εσπεριδοειδών στο 
εσωτερικό της.  Στα δυτικά, μετά τον ορμίσκο που σχηματίζεται μεταξύ του 
Καστρακίου και του λόφου της Μπαρμπούνας απλώνεται η αμμώδης ακτή 
του Τολού.  Η εικόνα της περιοχής έχει μεταβληθεί σημαντικά τις τελευταίες 
χιλιετίες καθώς το φυσικό ανάγλυφο, η χλωρίδα και η πανίδα ενός τόπου 
εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες, την τεκτονική δράση και την 
ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Γεωαρχαιολογικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως την 6η χιλιετία 
π.Χ. το Καστράκι ήταν ένα μάλλον αφιλόξενο μέρος, που περιβαλλόταν εξ 
ολοκλήρου από θάλασσα, ένα μικρό βραχώδες νησί (εικ. 1).  Στα ανατολικά, η 
θάλασσα εκτεινόταν περ. 700 μ. προς την ενδοχώρα, καλύπτοντας μέρος της 
σύγχρονης πεδιάδας.  Σταδιακά, η απόθεση προσχώσεων στον πυθμένα της 
και η δημιουργία ενός επιμήκους υφάλου εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων 
μετέτρεψαν την περιοχή σε μια ρηχή λιμνοθάλασσα.  Προς το τέλος της 
3ης χιλιετίας π.Χ., η λιμνοθάλασσα καλύφθηκε πλήρως και η ακτογραμμή 
μετατοπίστηκε αρκετά νοτιότερα, στη σημερινή της σχεδόν θέση.

Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ανατολικά της 
ακρόπολης της Ασίνης, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί επιχείρηση κάμπινγκ, 
ανάγονται στη διάρκεια της Μεσοελλαδικής περιόδου, από το 1900 π.Χ. 
και εξής.  Την περίοδο εκείνη ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.  
Κιβωτιόσχημοι τάφοι τοποθετήθηκαν γύρω και μέσα σε έναν κυκλικό 
λιθόκτιστο τύμβο, η μνημειακή κατασκευή του οποίου και τα κτερίσματά του 
υποδηλώνουν τη σταδιακή συγκέντρωση πλούτου από μερίδα των κατοίκων 
του οικισμού της Ασίνης, που αναπτύσσεται ταυτόχρονα στη βόρεια πλαγιά 
της ακρόπολης (εικ. 2, 3).  Αργότερα, κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, οργανώνεται 
ένας μικρός οικισμός, ο οποίος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως το 700 
π.Χ., καθιστώντας την Ασίνη μία από τις λίγες θέσεις όπου διαπιστώνεται 
συνέχεια στην κατοίκηση χωρίς κάποιας μορφής βίαιη επέμβαση (εικ. 4). 

Εικ. 3 Ευρήματα από τον τύμβο των Μεσοελλαδικών 
χρόνων, 1700-1600 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)
Fig. 3 Finds from the Middle Helladic tumulus, 1700-1600 
BC (Nafplion Archaeological Museum)

Εικ. 1 Οι γεωμορφολογικές αλλαγές στην περιοχή της Ασίνης κατά τον E. Zangger 
Fig. 1 The geomorphologic changes in the area of Asine, according to E. Zangger

Εικ. 2 Ο ταφικός τύμβος των Mεσοελλαδικών χρόνων 
(Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 2 Tumulus of the Middle Helladic period (Archive of 
the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 4 Κάτοψη μικρής οικίας των Πρωτο-
γεωμετρικών χρόνων, 1050-900 π.Χ. (Αρχείο 
Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 4 Floor plan of a small house of the Protogeo-
metric period, 1050-900 BC (Archive of the Swed-
ish Institute at Athens)
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Νεολιθική Εποχή
Neolithic Period

6500 
π.Χ. / BC

Πρωτοελλαδική Εποχή
Early Helladic Period

3200 
π.Χ. / BC

Μεσοελλαδική Εποχή
Middle Helladic Period

2100 
π.Χ. / BC

Υστεροελλαδική/Μυκηναϊκή
Εποχή
Late Helladic/Mycenaean
Period

1600 
π.Χ. / BC

Γεωμετρική Εποχή 
Geometric Period

1050 
π.Χ. / BC

Επίθεση Άργους / Αρχαϊκή Εποχή 
Argos invasion / Archaic Period

700 
π.Χ. / BC

Κλασική Εποχή
Classical Period

490/80 
π.Χ. / BC

Ελληνιστική Εποχή
Hellenistic Period

323 
π.Χ. / BC

Ρωμαϊκή Εποχή
Roman Period

31
π.Χ. / BC

Πρώιμη Βυζαντινή Εποχή
Early Byzantine Period

324
μ.Χ. / AD

Μέση Βυζαντινή Εποχή
Middle Byzantine Period

610
μ.Χ. / AD

Φραγκοκρατία
Frankish Occupation

1204
μ.Χ. / AD

Α΄ Ενετοκρατία
1st Venetian Occupation

1389
μ.Χ. / AD

Α΄ Οθωμανική κυριαρχία
1st Ottoman Occupation

1540
μ.Χ. / AD

Β’ Ενετοκρατία 
2nd Venetian Occupation

1686
μ.Χ. / AD

Β’ Οθωμανική κυριαρχία
2nd Ottoman Occupation

Σουηδικές ανασκαφές
Swedish excavations

Ιταλική Κατοχή
Italian Occupation

1715
μ.Χ. / AD

Ανεξάρτητο
Ελληνικό Κράτος
Greek Independent
State

1830
μ.Χ. / AD

1922
μ.Χ. / AD

1941
μ.Χ. / AD

Σήμερα / Today


