
At the end of the 8th century BC, perhaps under the threat of 
the aggressive policy of Argos, Asine was fortified for the first 
time.  At that period, a wall was hastily built at the Barbouna 
hill, while according to some scholars a rough wall protected 
the eastern slope of the Acropolis as well.  Unfortunately, these 
actions weren’t sufficient to prevent the Argive invasion.

Around 300 BC, the peninsula was fortified with strong walls 
surrounding the Acropolis and the Lower Town (fig. 1).  The 
overall design of ancient Asine’s fortification system reflects a 
strategic plan, aiming to strengthen the natural protection of 
the rocky peninsula and to provide safe access to the sea.  Their 
construction is connected to the presence of the inventive and 
ambitious contender for dominance in the Aegean, Demetrius 
Poliorketes (“the Besieger”).  The fortification walls were built 
using local gray limestone blocks in the polygonal masonry 
system.  The walls were particularly strong in the accessible 
areas of the peninsula, whereas at the steep southern and 
western parts they were either low walls or merely filled the 
gaps between the rocks. 

The main entrance to the town was located in the northeast, 
where the wall meets the rocky slope (fig. 1a).  A second gate 
to the Acropolis, accessible through a stone staircase, lay to the 
east (figs. 1b, 2).  The fortifications were reinforced with bastions 
at the corners of the wall and near the gates, while another was 
built facing the sea, offering maximum protection.  All bastions 
were compact, square or rectangular in plan, crowned by a 
low parapet.  The impressive eastern bastion is still preserved 
to a height of 9 m. (figs. 1c, 3). Romans, Byzantines, Venetians 
and Italians reinforced and repaired the wall, attesting to the 
strategic significance of the site (fig. 4).

Η oχύρωση

Η πίεση της απειλητικής πολιτικής του Άργους, στο τέλος του 8ου αιώνα 
π.Χ., φαίνεται πως οδήγησε για πρώτη φορά τους κατοίκους της Ασίνης 
στην οχύρωση της περιοχής.  Την περίοδο εκείνη τειχίστηκε βιαστικά ο 
λόφος της Μπαρμπούνας ενώ κατά μερικούς ερευνητές με πρόχειρο τείχος 
προστατεύτηκε και η ακρόπολη στην ανατολική πλευρά της, ενέργειες που 
όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την εισβολή των 
Αργείων.

Γύρω στο 300 π.Χ., το Καστράκι περιβλήθηκε με ισχυρά τείχη, τα οποία 
περιελάμβαναν την ακρόπολη και τον οικισμό της Κάτω Πόλης (εικ. 1).  Ο 
συνολικός σχεδιασμός τους απηχεί ένα σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, 
με πρωτεύοντες στόχους την ενίσχυση της φυσικής προστασίας που παρείχε 
η βραχώδης χερσόνησος και τη διαφύλαξη της ζωτικής σημασίας πρόσβασης 
στη θάλασσα.  Η κατασκευή των τειχών έχει συνδεθεί με την παρουσία 
του Δημήτριου Πολιορκητή, εφευρετικού και φιλόδοξου διεκδικητή του 
Αιγαίου.  Έχουν κτιστεί από τοπικό γκρίζο ασβεστόλιθο κατά το πολυγωνικό 
σύστημα τοιχοποιίας.  Στα σημεία που η πρόσβαση ήταν εύκολη, η οχύρωση 
ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.  Αντίθετα, στα δύσβατα νότια και δυτικά τμήματα 
της χερσονήσου, τα τείχη ήταν χαμηλά ή απλώς έκλειναν κενά μεταξύ των 
βράχων.   

Η κεντρική είσοδος στην πόλη βρισκόταν στα βορειοανατολικά, όπου το 
τείχος συναντούσε το φυσικό βράχο (εικ. 1α).  Μια δεύτερη πύλη προς την 
ακρόπολη, προσβάσιμη μέσω λίθινης κλίμακας, υπήρχε στα ανατολικά (εικ. 
1β, 2).  Η οχύρωση ήταν ενισχυμένη με πύργους στις γωνίες του τείχους 
και στις πύλες ενώ ένας ακόμα είχε κτιστεί στην πλευρά της θάλασσας, 
προσφέροντας στην πόλη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.  Κατά κανόνα είναι 
συμπαγείς, τετράγωνοι ή ορθογώνιοι στην κάτοψη, με χαμηλό παραπέτο 
στην κορυφή.  Επιβλητικός παραμένει μέχρι σήμερα ο ύψους 9 μ. ανατολικός 
πύργος (εικ. 1γ, 3).  Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ενετοί και Ιταλοί επισκεύασαν και 
ενίσχυσαν τα τείχη της Ασίνης, επιβεβαιώνοντας το στρατηγικό χαρακτήρα 
της θέσης σε κάθε εποχή (εικ. 4).
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Εικ. 3  Άποψη του ανατολικού πύργου (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
Fig. 3  View of the eastern bastion (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 4 Ενετικές προσθήκες στα τείχη 
Fig. 4 Venetian reinforcements of the wall

Εικ. 1  Σχέδιο των οχυρώσεων της Ασίνης (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών
Fig. 1  Plan of the fortifications of Asine (Archive of the Swedish Institute at Athens)

The fortifications

Εικ. 2  Σχέδιο της ανατολικής πύλης της ακρόπολης (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
Fig. 2  Plan of the eastern gate of the Acropolis (Archive of the Swedish Institute at Athens) 

ΕΦΟΡEΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

α/a

β/b

γ/c

Πύργος
Bastion

Είσοδος
Entrance

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


