
Ancient Asine is situated on a rocky peninsula measuring 330 
m. long and 150 m. wide and rising 52 m. above sea level.  The 
promontory, locally known as Kastraki or Paliokastro, is located 
south of the modern village of Asine, 10 km. southeast of the 
city of Nafplion and just 1 km. east of the summer resort of Tolo.  
The strategic advantages of the site and its natural sheltered 
harbor played a key role in its development over the centuries 
(fig. 1).  Asine is first mentioned by Homer in the Iliad in the 
Catalogue of Ships, a list of cities that sent ships to the Trojan 
campaign, as part of the Argolic mission under the command of 
the Argive king Diomedes.

In the 1920s, Swedish archaeologists conducted four 
seasons of systematic excavations at the top of the peninsula 
(Acropolis), its northwestern slope (Lower Town, fig. 2) and on 
the opposite hill of Barbouna to the northwest (fig. 3).  Finds 
from the previous and recent excavations are exhibited at the 
Nafplion Archaeological Museum. 

Inhabitants on Kastraki appear for the first time during the 
3rd millennium BC in the Early Helladic period.  The occupation 
of the Lower Town was intensive during the Middle Helladic 
period, spreading to cover part of the opposite hill towards 
the end of this period.  Finds from the settlement and chamber 
tombs of the Mycenaean period show a thriving community 
whose members had acquired power and wealth due to their 
engagement in trade between the palaces of the Argolis and 
the centers beyond the Aegean Sea (figs. 4, 5).  Habitation in 
the area continued almost uninterruptedly until 700 BC, when 
according to Pausanias, the settlement was destroyed by 
neighboring Argos and its residents were forced to relocate to 
Messenia.  At the end of the 4th century BC, Asine flourished 
once more and was fortified with strong walls, probably by the 
Macedonian ruler Demetrius Poliorcetes (“the Besieger”).  From 
the late 4th-early 5th century AD settlement, only a small bath 
complex in the Lower Town is still visible.  

Limited repairs were made to the wall during the Byzantine 
period, while in the late 17th century, during the 2nd Venetian 
occupation, the peninsula became a Venetian fortress.  During 
World War II, just a few years after the Swedish excavations, the 
site was occupied by Italian troops.  The Italians used building 
material from the ancient ruins in order to fortify the peninsula 
effectively, resulting in the destruction of a large part of the 

antiquities, mainly in the Lower Town.
The recent project to improve the 

archaeological site, under the title Asine, Ancient 
Acropolis of Asine: Reformation of the Kastraki 
Archaeological Site, was incorporated in the 

European Operational Program Western Greece-
Peloponnesus-Ionian Islands 2007 – 2013, with a 
budget of €933,000.  Improvements include the 
creation of a new entrance, the construction of 
footpaths for visitors to explore the Acropolis 
and the Lower Town, the building of a multimedia 

information center, a new ticket – booth and small 
exhibition halls, the installation of information 

signs, and etc.

H αρχαία Ασίνη
Η αρχαία Ασίνη είναι κτισμένη στην κορυφή και τις πλαγιές βραχώδους 

χερσονήσου, μήκους 330 μ., πλάτους 150 μ. και ύψους 52 μ.  Ο λόφος, 
γνωστός τους ντόπιους ως Καστράκι ή Παλιόκαστρο, βρίσκεται στα νότια 
του σύγχρονου χωριού με το όνομα Ασίνη και απέχει 10 χλμ. νοτιοανατολικά 
της πόλης του Ναυπλίου και 1 χλμ. ανατολικά του παραθεριστικού οικισμού 
του Τολού.  Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της θέσης, σε συνδυασμό με 
την παρουσία φυσικού, απάνεμου λιμένα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξή της ανά τους αιώνες (εικ. 1).  Η πόλη μνημονεύεται για 
πρώτη φορά από τον Όμηρο στον «κατάλογο νηῶν», τον κατάλογο των 
πόλεων που συμμετείχαν με πλοία στην τρωική εκστρατεία, ως μέρος της 
αργολικής αποστολής υπό τη διοίκηση του αργείου βασιλιά Διομήδη.

Τη δεκαετία του 1920, Σουηδοί αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν τέσσερεις 
αποστολές στην αρχαία Ασίνη, κατά τις οποίες έγιναν εκτεταμένες 
ανασκαφές στην κορυφή της χερσονήσου (ακρόπολη), τη βορειοδυτική 
πλαγιά της (Κάτω Πόλη, εικ. 2) και στον απέναντι προς τα βορειοδυτικά 
λόφο (Μπαρμπούνα, εικ. 3).  Ευρήματα από τις παλιές και νεώτερες 
ανασκαφές εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου.

Τα ανασκαφικά δεδομένα τοποθετούν την εμφάνιση των πρώτων 
κατοίκων στο Καστράκι κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο, την 3η χιλιετία 
π.Χ.  Στη Μεσοελλαδική περίοδο ο οικισμός που αναπτύσσεται στην Κάτω 
Πόλη είναι πυκνός, καταλαμβάνοντας στο τέλος της περιόδου και τμήμα 
του απέναντι λόφου.  Τα ευρήματα από τον οικισμό και το νεκροταφείο 
θαλαμωτών τάφων της Μυκηναϊκής περιόδου παρουσιάζουν μια ακμαία 
εγκατάσταση, η άνθηση της οποίας οφείλεται στην ενασχόληση των 
κατοίκων με το διαμετακομιστικό εμπόριο μεταξύ των ανακτόρων της 
Αργολίδας και των κέντρων πέρα από το Αιγαίο (εικ. 4, 5).  Η κατοίκηση 
στην περιοχή συνεχίστηκε σχεδόν αδιάλειπτα έως και το 700 π.Χ, όταν 
σύμφωνα με τον Παυσανία, ο οικισμός καταστράφηκε από το γειτονικό 
Άργος και οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν στη Μεσσηνία.  Από το τέλος 
του 4ου αιώνα π.Χ., η Ασίνη ακμάζει ξανά και ενισχύεται με ισχυρά τείχη, 
τα οποία χτίστηκαν πιθανότατα από τους Μακεδόνες του Δημητρίου 
του Πολιορκητή.  Ο οικισμός της Κάτω Πόλης της ύστερης αρχαιότητας, 
στο τέλος του 4ου–αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., περιελάμβανε το μικρό 
λουτρό που διατηρείται σήμερα στα δυτικά της εκκλησίας Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου.  

Στους Βυζαντινούς χρόνους, επισκευάζεται το Ελληνιστικό τείχος ενώ 
στα τέλη του 17ου αιώνα μ.Χ., κατά την περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας, η 
χερσόνησος μετατρέπεται σε ενετικό φρούριο.  Κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή καταλήφθηκε από τα ιταλικά στρατεύματα, 
τα οποία χρησιμοποίησαν οικοδομικό υλικό από τα αρχαία κτίσματα που 
είχαν αποκαλυφθεί μερικά χρόνια πριν, προκειμένου να οργανώσουν την 
οχύρωση της ακρόπολης.  Αποτέλεσμα της δράσης τους ήταν η 
καταστροφή μεγάλου μέρους των αρχαιοτήτων, κυρίως στην 
περιοχή της Κάτω Πόλης.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ασίνη, Ακρόπολη 
Αρχαίας Ασίνης: Αναμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου 
Καστράκι» με προϋπολογισμό 933.000,00 € (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 
2007-2013»), στον αρχαιολογικό χώρο πραγματοποιήθηκαν 
επεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τη διαμόρφωση νέας εισόδου 
και τη χάραξη πορείας περιήγησης στην ακρόπολη και την Κάτω 
Πόλη, την κατασκευή και οργάνωση χώρων ενημέρωσης και 
έκθεσης, τη λειτουργία νέου εκδοτηρίου, τη δημιουργία χώρων 
στάσης και θέασης, τη σύνταξη και τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων κ.ά. 
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Ancient Asine

Εικ. 4  «Ο Άρχοντας της Ασίνης»: 
Μυκηναϊκό ειδώλιο από την «οικία 
G» της Κάτω Πόλης, 12ος αι. π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)
Fig. 4  “The Lord of Asine”: Mycenae-
an figurine from “House G” of the 
Lower Town, 12th c. BC (Nafplion Ar-
chaeological Museum)

Εικ. 2  Ανασκαφή στην Κάτω Πόλη, 1922 (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 2 Excavation at the Lower Town, 1922 (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 3 Ανασκαφή στο Μυκηναϊκό νεκτροταφείο (Αρχείο Σουηδικού 
Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 3 Excavation at the Mycenaean cemetery (Archive of the Swed-
ish Institute at Athens)
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Εικ. 1  Η αρχαία Ασίνη 
Fig. 1  Ancient AsineΑπόσπασμα από το ποιήμα ο “Βασιλιάς της Ασίνης” του νομπελίστα ποιητή Γ. Σεφέρη Extract from the poem “The King of Asine” by the nobel prize poet G. Seferis
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Σήμερα / Today

ΕΦΟΡEΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

... The king of Asine a void under the mask 
everywhere with us everywhere with us, under a name: 
«Ἀσíνην τε. . . Ἀσíνην τε. . .» 

... Ὁ βασιλιάς τῆς Ἀσίνης ἓνα κενό κάτω ἀπ’ τήν προσωπίδα
παντοῦ μαζί μας παντοῦ μαζί μας, κάτω ἀπό ἓνα ὄνομα:
«Ἀσίνην τε… Ἀσίνην τε…»

Εικ. 5  Ψευδόστομος αμφορίσκος 
από την Ασίνη με παράσταση πλοίου, 
12ος αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ναυπλίου) 
Fig. 5  Miniature stirrup jar from Asine 
with the representation of a ship, 12th 
c. BC (Nafplion Archaeological Museum)


