
One of the primary concerns of the residents of an ancient 
settlement was the guaranty of an adequate water supply.  
Digging wells and constructing cisterns were among the 
common ways of addressing the problem, especially in cases 
such as Asine, where the area was far from natural sources.  In 
the Hellenistic and Roman periods, when Asine was protected 
by a strong wall, large cisterns were built to supply the 
inhabitants with water for long periods of time, even during 
an extended drought or siege.  These cisterns may also have 
been used for the irrigation of crops grown inside the city 
wall (fig. 1).

In the southeastern section of the Lower Town, an elaborate 
cistern was constructed in Roman times, partly carved into 
the bedrock.  The total capacity of the cistern was ca. 23 m3.  
It consisted of three separate compartments measuring 9.40 
m. long and 1.70 m. wide (figs. 2,3).  The central rectangular 
chamber, 5.00 m. deep, had an opening in the roof for the 
collection of water and a settling basin on the pebbled floor 
for the concentration of sediment.  Two side chambers, 
1.70 m. deep, were added at each narrow end of the central 
compartment.  For the impermeability of the cistern, the inner 
walls were covered with a thick layer of hydraulic mortar.  On 
the exterior, a rectangular basin was built next to the mouth 
of the cistern.

During the Italian occupation, many cisterns and wells 
were used to store military equipment.  In the large cistern of 
the Lower Town, a passage was opened to a nearby military 
trench, destroying the west side chamber.

Η ύδρευση στην Ασίνη

Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών 
μιας αρχαίας πόλης αποτελούσε πάντοτε βασικό μέλημα των κατοίκων.  Στις 
περιπτώσεις που μια περιοχή δε βρισκόταν κοντά σε φυσικές πηγές, όπως 
η Ασίνη, η διάνοιξη πηγαδιών και η κατασκευή δεξαμενών συλλογής και 
αποθήκευσης νερού ήταν συνήθεις τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος 
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  Στα Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια, 
όταν η πόλη προστατευόταν με ισχυρό τείχος, κατασκευάστηκαν μεγάλες 
υδατοδεξαμενές, οι οποίες προμήθευαν τους κατοίκους με νερό για μακρά 
χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας ή σε περιόδους 
παρατεταμένης ξηρασίας.  Οι ίδιες δεξαμενές δεν αποκλείεται να 
χρησιμοποιούνταν για την άρδευση καλλιεργειών εσωτερικά των τειχών 
(εικ. 1).

Ιδιαίτερης μορφής και επιμελημένης κατασκευής είναι η μερικώς λαξευμένη 
στο βράχο Ρωμαϊκή δεξαμενή, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της 
Κάτω Πόλης, χωρητικότητας περ. 23 κ.μ.  Η δεξαμενή, συνολικού μήκους 
9.40 μ. και μέγιστου πλάτους 1.70 μ., αποτελείται από τρεις χώρους (εικ. 
2,3).  Ο κεντρικός ορθογώνιος θάλαμος, βάθους 5 μ., διέθετε στόμιο για τη 
συλλογή του νερού στην οροφή και λεκάνη καθίζησης για τη συγκέντρωση 
της ιλύος στο βοτσαλωτό δάπεδο.  Η χωρητικότητά του αυξήθηκε με την 
προσθήκη δύο μικρότερων θαλάμων στις στενές πλευρές, βάθους 1.70 μ.  
Ένα παχύ στρώμα υδραυλικού κονιάματος εξασφάλιζε τη στεγανότητα των 
τοιχωμάτων της δεξαμενής.  Στην επιφάνεια και σε επαφή με το στόμιο είχε 
κτιστεί ορθογώνια λεκάνη.

Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, πολλές δεξαμενές χρησιμοποιήθηκαν 
για την αποθήκευση στρατιωτικού υλικού.  Στη δεξαμενή της Κάτω Πόλης 
ανοίχτηκε δίοδος προς το γειτονικό χαράκωμα, η οποία κατέστρεψε το 
δυτικό πλευρικό θάλαμο. 
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Εικ. 1  Στόμιο δεξαμενής στην ακρόπολη 
Fig. 1 Mouth of a cistern on the Acropolis 

Εικ. 3  Το εσωτερικό της Ρωμαϊκής δεξαμενής 
Fig. 3  Τhe interior of the Roman cistern

The water supply system of Asine

Εικ. 2 Κάτοψη και τομή Ρωμαϊκής δεξαμενής (Αρχείο 
Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 2  Floor plan and cross section of the Roman cis-
tern (Archive of the Swedish 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

Στόμιο
Mouth

Κεντρικός θάλαμος
Central chamber

Λεκάνη καθίζησης
Settling basin


