
Agricultural activities within the walls of Asine 
during the Hellenistic and Roman periods are 
witnessed by the discovery of small press installations.  
Seven installations, autonomous or incorporated into 
houses, have been identified on the Acropolis, the 
Lower Town and recently east of the chapel of the 
Dormition of the Virgin.  The interpretation of the 
four complexes in the Lower Town is uncertain, as the 
remains are no longer visible.  Only their general form 
can be understood from faint traces on plans and the 
descriptions of the Swedish excavators.  

Despite their differences, the remaining installations 
share similarities in their arrangement and equipment 
(figs. 1, 2): they consist of small four-sided rooms, 
with four-sided or circular tanks set into the floor for 
the collection of the produced liquid, which flowed 
down the sloping floor into the reservoirs.  Two of the 
facilities still preserve the raised surface where the 
fruit would have been placed and the stone base with 
its holes for securing the wooden press.

The liquid that filled the tanks was extracted by 
applying pressure to the fruit.  The press installations 
of Asine, characterized by mortar covering the floors 
and the absence of channels towards the tanks, were 
probably used for the production of wine.  In any case, 
the use of additional portable equipment, likely made 
of wood, would have been necessary.  The grapes could 
have been initially pressed by treading on them with 
feet in a bag or basket.  For the further compression 
of the fruit, a screw press or a press comprised of a 
long lever with stone weights at one end applied to 
a wooden structure would have been used (figs. 3, 4).  
The possibility that some of the press equipment at 
Asine was used for a variety of domestic activities can 
not be excluded.

Εγκαταστάσεις πιεστηρίων
στην Ασίνη

Press installations at Asine

Η ενασχόληση των κατοίκων της Ασίνης με αγροτικές εργασίες 
κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο επιβεβαιώνεται από 
την ανακάλυψη εντός των τειχών της πόλης, κατά τη διάρκεια των 
παλαιών αλλά και των πρόσφατων ανασκαφών, εγκαταστάσεων 
μικρών πιεστηρίων.  Επτά τέτοιες εγκαταστάσεις, αυτόνομες 
ή ενσωματωμένες σε οικίες, έχουν εντοπιστεί σε πλατώματα 
της ακρόπολης, στην Κάτω Πόλη και πιο πρόσφατα στα 
ανατολικά της εκκλησίας Κοίμησης της Θεοτόκου.  Τα τέσσερα 
συγκροτήματα στην Κάτω Πόλη αποτυπώνονται αμυδρά στα 
γενικά σχέδια και τις περιγραφές των Σουηδών ανασκαφέων 
καθιστώντας επισφαλή οποιαδήποτε περαιτέρω ερμηνεία, 
καθώς τα υλικά κατάλοιπά τους έχουν πλέον καταστραφεί. 

Παρά τις διαφοροποιήσεις, οι σωζόμενες σήμερα 
εγκαταστάσεις παρουσιάζουν επί μέρους ομοιότητες ως προς 
τη διάταξη και τον εξοπλισμό τους (εικ. 1, 2): απαρτίζονταν 
από μικρά τετράπλευρα δωμάτια, στο δάπεδο των οποίων 
υπήρχαν τετράπλευρες ή κυκλικές δεξαμενές για τη συλλογή 
του παραγόμενου υγρού, που έρρεε προς αυτές μέσω του 
επικλινούς δαπέδου.  Σε δύο διατηρείται η υπερυψωμένη 
επιφάνεια για την τοποθέτηση του καρπού και η λίθινη βάση με 
οπές για τη στερέωση του ξύλινου πιεστηρίου.

Η παραγωγή του υγρού που κατέληγε στις δεξαμενές 
επιτυγχανόταν με την άσκηση πίεσης στο συλλεγμένο καρπό.  Οι 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Ασίνης, λόγω της επικάλυψης 
του επικλινούς δαπέδου με κονίαμα και της απουσίας αυλάκων 
που θα οδηγούσαν το υγρό προς τις δεξαμενές, προσιδιάζουν 
με πιεστήρια για την παραγωγή κρασιού.  Σε κάθε περίπτωση, 
η χρήση φορητού εξοπλισμού, συνήθως ξύλινου, θα ήταν 
απαραίτητη.  Σε καλάθια–ληνούς μπορεί να γινόταν το πάτημα 
των σταφυλιών ενώ πρέσες με κοχλία (γαλεάγρες) ή πιεστήρια 
με μακρύ μοχλό και λίθινα βάρη στην άκρη θα χρησίμευαν για 
την περαιτέρω σύνθλιψη του καρπού (εικ. 3, 4).  Η πιθανότητα 
χρήσης μέρους του εξοπλισμού των πιεστηρίων της Ασίνης 
για ποικίλες άλλες οικιακές δραστηριότητες δε θα πρέπει να 
αποκλειστεί. 

Εικ. 1  Κάτοψη του πιεστηρίου (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)  
Fig. 1  Floor plan of the press installation (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 3  Τρύγος σε φορητό ληνό, μελανόμορφος αμφορέας του Ζωγράφου του Άμαση, 530-520 π.Χ. (Μουσείο Martin von 
Wagner, Würzburg)
Fig. 3  Wine production with a portable vat, black - figure amphora by the Amasis Painter, 530-520 BC (Martin von Wagner 
Museum, Würzburg)

Εικ.4  Απεικόνιση πιεστηρίου λαδιού με απλό δοκό πίεσης σε 
μελανόμορφο αγγείο, τέλη 6ου αι. π.Χ. (Μουσείο Καλών Τεχνών 
Βοστώνης)
Fig. 4  Representation of a simple beam oil press on a black-figure 
vase, late 6th c. BC (Boston Museum of Arts)

Εικ. 2  Πιεστήριο στην ανατολική πλαγιά της ακρόπολης 
(Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 2  Press installation on the east side of the Acropolis 
(Archive of the Swedish Institute at Athens) 
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ΕΦΟΡEΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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


