
The relatively gentle northwestern slope of Asine, known as the Lower Town of 
the Swedish excavations, was ideal for the development of settlements and the 
placement of burials throughout prehistoric and historic times, and its use covers 
a period of almost 3,000 years (fig. 1).

Following the removal of several thousand cubic meters of earth beneath 
consecutive layers of occupation, graves and foundations of apsidal buildings 
dating to the Early Helladic period were discovered.  The following Middle Helladic 
settlement was extensive, spreading to occupy part of the opposite hill, in order 
to meet the needs of a population of 380-500 people.  The houses were originally 
of simple plan, but later, after 1700 BC, they became more elaborate with small 
courtyards, and were separated by narrow corridors.  Many burials in cist graves, 
pits and pots located in and around the houses date to this period.  The Mycenaean 
settlement in the Lower Town flourished mainly in the 12th century BC, or toward 
the end of the period.  Among the simple houses of this period, “House G” stands 
out.  It is a megaron-type building with an anteroom, a central pillared hall and 
rooms of various functions (fig. 2).   In the northeast corner of the central hall, a 
stone bench was found with an assemblage of cult objects, including the terracotta 
head of a figurine known as the “Lord of Asine”, now at the Nafplion Archaeological 
Museum (fig. 3).

During the Geometric period, the area of the Lower Town was used mainly 
as a cemetery, while the contemporary settlement extended to the east of the 
promontory and to the southeastern slopes of the Barbouna hill.  After the 
destruction of Asine by Argos around 700 BC, the Lower Town was abandoned.  
The area was used again for habitation at the end of the 4th century BC, during 
the Hellenistic and Roman periods. At that time, house complexes that incorporate 
workshop installations of rural nature and a large cistern for the collection of water 
were built.  At ca. 400 AD, the settlement acquired a small bath complex. 

The Lower Town was excavated in the 1920s by the Swedish archaeological 
expeditions.  Most of the ancient ruins were destroyed during World War II (fig. 4).

Η Κάτω Πόλη The Lower Town

Η σχετικά ομαλή βορειοδυτική πλαγιά του λόφου της Ασίνης, η οποία ονομάστηκε 
από τους Σουηδούς ανασκαφείς Κάτω Πόλη, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη οικισμών και τη χωροθέτηση νεκροταφείων κατά τους προϊστορικούς και 
ιστορικούς χρόνους, καλύπτοντας μια περίοδο σχεδόν 3.000 χρόνων (εικ. 1).

Μετά την απομάκρυνση μερικών χιλιάδων κυβικών μέτρων χώματος και κάτω από 
διαδοχικά κατάλοιπα κατοίκησης, ήρθαν στο φως ταφές και θεμέλια αψιδωτών οικιών 
της Πρωτοελλαδικής περιόδου.  Ο επόμενος οικισμός των Μεσοελλαδικών χρόνων είναι 
ιδιαίτερα εκτεταμένος και καταλαμβάνει τμήμα του απέναντι λόφου, ανταποκρινόμενος 
στις ανάγκες ενός πληθυσμού 380-500 ατόμων.  Οι οικίες, αρχικά απλής κάτοψης και 
αργότερα, από το 1700 π.Χ., σύνθετης διαρρύθμισης με μικρές αυλές, χωρίζονταν από 
στενούς διαδρόμους.  Από την ίδια περίοδο, διατηρούνται ταφές σε κιβωτιόσχημους 
τάφους, λάκκους και αγγεία.  Ο Μυκηναϊκός οικισμός της Κάτω Πόλης ακμάζει κυρίως 
το 12ο αιώνα π.Χ., στο τέλος δηλαδή της περιόδου.  Ανάμεσα στα απλής μορφής 
σπίτια, ξεχωρίζει η «οικία G», στον τύπο της μεγαροειδούς κατασκευής με κεντρική 
υπόστυλη αίθουσα και προθάλαμο, λοιπούς βοηθητικούς χώρους και δωμάτια (εικ. 2).  
Στη βορειοανατολική γωνία της αίθουσας υπήρχε ένα λίθινο θρανίο με τελετουργικά 
αντικείμενα πάνω και γύρω από αυτό, μεταξύ των οποίων και η πήλινη κεφαλή ειδωλίου, 
γνωστή ως ο «Άρχοντας της Ασίνης», που σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ναυπλίου (εικ. 3).

Στους Γεωμετρικούς χρόνους η Κάτω Πόλη χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως νεκροταφείο  
καθώς για τον οικισμό επιλέχθηκαν οι περιοχές στα ανατολικά της ακρόπολης και στη 
νοτιοανατολική πλαγιά του λόφου της Μπαρμπούνας.  Μετά την ερήμωση της Ασίνης 
από τους Αργείους, γύρω στο 700 π.Χ., η περιοχή της Κάτω Πόλης φαίνεται πως 
εγκαταλείπεται και χρησιμοποιείται ξανά για κατοίκηση από το τέλος του 4ου αιώνα 
π.Χ. και εξής. Τότε χρονολογούνται συγκροτήματα κατοικιών με ενσωματωμένες 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις αγροτικού χαρακτήρα και μια μεγάλη δεξαμενή συλλογής 
νερού.  Γύρω στο 400 μ.Χ., ο οικισμός απέκτησε ένα μικρό λουτρό. 

Η Κάτω Πόλη ανασκάφηκε τη δεκαετία του 1920 από τις σουηδικές αποστολές.  Το 
μεγαλύτερο μέρος των καταλοίπων καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου (εικ. 4).

Εικ. 4  Η Κάτω Πόλη μετά τις σουηδικές ανασκαφές (Αρχείο Σουηδικού 
Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 4 The Lower Town after the Swedish excavations (Archive of the Swedish 
Institute at Athens)

Εικ. 2  Κάτοψη της Μυκηναϊκής «οικίας G» (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 2  Plan of Mycenaean “House G” (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 3  Τα ευρήματα από το θρανίο της «οικίας G» (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου 
Αθηνών)
Fig. 3 Finds from the bench in “House G” (Archive of the Swedish Institute at 
Athens)

Εικ. 1  Κάτοψη της Κάτω Πόλης μετά τις σουηδικές ανασκαφές
Fig. 1  Floor plan of the Lower Town after the Swedish excavations
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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
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