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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανάδειξη - Oργάνωση

Κάστρου Λάρισας 
 Άργους

Το έργο «Ανάδειξη - Οργάνωση Προσβάσεων Αρχαιολογικού Χώ-
ρου Κάστρου Λάρισα, δήμου Άργους, ν. Αργολίδας» εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ. Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι 
Νήσοι 2007-2013» με προϋπολογισμό 945.000€ και εκτελέστηκε 
με αυτεπιστασία αρχικά από την 25η ΕΒΑ (1-6-2011 έως 28-10-
2014) και στη συνέχεια από την ΕΦΑ Αργολίδας (29-10-2014 έως 
30-9-2016). 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Άλκηστις Παπαδημητρίου, Δημήτριος Αθανασούλης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
Δημήτριος Αθανασούλης, Γεώργιος Τσεκές

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
Κων/νος Μπουντούρης, Κων/νος Δημητρούλιας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Δημήτριος Αθανασούλης, Γεώργιος Τσεκές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Ελένη Καραμούντζου, Κων/νος Δημητρούλιας 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Χρήστος Μανός, Κων/νος Χριστόπουλος 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Χρ. Βλάχος, Παν. Λιλής, Γ. Χουντάλας, Ι. Καπε-
τάνιος, Κ. Καραμάνος, Θεοφ. Μπρέκος, Παν. Αναστασόπουλος, Αν. 
Βαρδάκας, Στ. Γλαρέλης, Δημ. Κουτσουμπός

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΑΤΡΕΑΣ ΑΤΕ, Μαρασιώνης Χρήστος

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Ο.Ε.- Βαλσαμάς Γεώργιος

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ξενικάκης Κώστας

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ HORIZON ΜΟΝ. ΙΚΕ, GRANT SIGN

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Αναστασάκης Σπύρος

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΦΟΙ Ι. ΔΕΛΛΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CITRONIO

I.  ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

1. Βυζαντινή πύλη
2. Μυκηναϊκό κατώφλι
3. Κινστέρνα
4. Φραγκικό κτήριο
5. Μυκηναϊκό τείχος
6. Αψίδα βυζαντινού ναού
7. Ναός Παναγίας
8. Ναός Αθηνάς Πολιάδος
9. Κεντρικός πύργος
10. Κεντρική πύλη ακρόπολης

II. ΝΟΤΙΑ ΑΥΛΗ

11. Διαβατικό - Είσοδος 
12. Πυλίδα

III. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ

13. Έξοδος

IV.  ΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ

V. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ

14. Χώρος εξυπηρέτησης - WC

2016 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Πλατεία Συντάγματος, 211 00 Ναύπλιο
Τηλ. +30 27520 27502, +30 27510 22810
E-mail: efaarg@culture.gr

Επισκεφτείτε τους ιστοτόπους: http://ecastles.culture.gr, https://www.argolisculture.gr

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του κειμένου, των 
φωτογραφιών και των σχεδίων του εντύπου χωρίς έγγραφη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία.
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Κείμενα - Φωτογραφίες: Γεώργιος Τσεκές
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο λόφο που δε-
σπόζει του Άργους με υψόμετρο 287μ. Η στρατηγική θέση του, 
καθώς ελέγχει τη σημαντικότερη πόλη της Αργολίδας, αλλά και τις 
θαλάσσιες οδούς και χερσαίες οδούς που συνδέουν τη ΝΑ Πελοπόν-
νησο με την Αττική και τα νησιά του Αιγαίου, οδήγησε στην οχύρωση 
του λόφου, ήδη από την Προϊστορική Εποχή. Ίχνη της μυκηναϊκής 
οχύρωσης (13ος αι. π.Χ.) σώζονται στην ακρόπολη του κάστρου, 
ενώ ογκώδη αρχιτεκτονικά μέλη από τη μυκηναϊκή οχύρωση έχουν 
επαναχρησιμοποιηθεί στις μεταγενέστερες μεσαιωνικές οχυρώσεις. 
Αν και ο χώρος δεν έπαψε να είναι σε χρήση από τους προϊστορι-
κούς χρόνους έως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η σημερινή μορφή του 
κάστρου αποκρυσταλλώθηκε στο Μεσαίωνα, όταν οι οχυρώσεις 
Βυζαντινών και Φράγκων κατέστησαν τη Λάρισα ένα από τα τέσσερα 
ισχυρότερα κάστρα της Πελοποννήσου, όπως μαρτυρεί το Χρονικό 
του Μορέως. Τα αρχαία τείχη, τμήματα των οποίων διακρίνονται 
ακόμα και σήμερα ενσωματωμένα στην μεταγενέστερη τοιχοποιία, 
αποτέλεσαν τον κύριο γνώμονα χάραξης της μεσαιωνικής οχύρωσης. 
Η οχύρωση απαρτίζεται από την ακρόπολη στην κορυφή και έναν 
εξωτερικό περίβολο. 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ήταν για πολλούς 
αιώνες διοικητικό, στρατιωτικό και 
θρησκευτικό κέντρο του Άργους. 
Το μυκηναϊκό τείχος είναι χτισμέ-
νο με μεγάλους ασβεστόλιθους και 
ακολουθεί κυκλική πορεία. Λείψα-
νά του εντοπίζονται στο ανατολικό 
στο βόρειο τμήμα της ακρόπολης. 
Στα νότια υπάρχει μεγάλο μονο-
λιθικό κατώφλι και τμήματα παρα-
στάδων. Τα μέλη αυτά αρχικά ανή-
καν στη μυκηναϊκή πύλη. Το ανώφλι 
της, από αμυγδαλίτη λίθο, είναι εν-
σωματωμένο στην εξωτερική όψη 
νότιου τείχους της ακρόπολης. 
Στην αρχαϊκή περίοδο, η ακρόπο-
λη πλουτίστηκε με ιερά. Στα νοτιο-
δυτικά υπήρχε ναός αφιερωμένος 

στον Δία Λαρισαίο. Στα βόρεια είναι ορατό τμήμα της βάσης του 
ναού της Αθηνάς Πολιάδος. Το κέντρο της ακρόπολης καταλαμβάνει 
μεγάλη δεξαμενή, σε φυσική κοιλότητα του βράχου. Ο περίβολος 
της ακρόπολης των ιστορικών χρόνων είναι μεγαλύτερος και έχει 
περίπου την σημερινή του μορφή, αφού πάνω σε αυτόν ορθώθηκαν 
όλες οι μεσαιωνικές φάσεις του. Η βυζαντινή οχύρωση διακρίνεται 
καλύτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα, όπου και η βυζαντινή πύλη, η 
οποία τειχίστηκε στον ύστερο μεσαίωνα, όταν ανακατασκευάστηκε 
το νότιο τείχος, τοποθετήθηκαν κανονιοθυρίδες και ανοίχτηκε η 
νεότερη πύλη λίγο δυτικότερα της βυζαντινής. Μια δεύτερη βυζαντινή 
πυλίδα πρέπει να βρισκόταν στο δυτικό τείχος. Εδώ εντοιχίστηκε 
μεγάλος ορθογώνιος λίθος, με επιγραφή στην οποία σώζονται 
ονόματα Αργείων δωρητών του ναού της Αθηνάς. Στα ανατολικά 
του ναού της Αθηνάς διακρίνεται η αψίδα εκκλησίας της πρώτης 
χιλιετίας. Το 1174, σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, χτίστηκε ναός 
αφιερωμένος στην Παναγία, από τον επίσκοπο Άργους, Νικήτα. Το 
ναΐδριο κατελάμβανε το βόρειο τμήμα της παλιότερης βυζαντινής 
εκκλησίας, που είχε ερειπωθεί. Στα βορειοανατολικά της ακρόπολης 
υπάρχει μεγάλο διώροφο κτήριο που μπορεί να συνδεθεί με την έδρα 
του διοικητή του κάστρου. Πιθανώς κατασκευάστηκε στην περίοδο 
της Φραγκοκρατίας (13ος αι. μ.Χ.).

ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΟ υπήρχε οικιστικός ιστός, σήμερα 
ανεξερεύνητος. Μεγάλες κινστέρνες φρόντιζαν για την ύδρευση σε 
περίοδο πολιορκίας. Στον ύστερο μεσαίωνα κατασκευάστηκε δια-
τείχισμα που απέκοπτε το νότιο τμήμα του εξωτερικού περιβόλου. 
Η εξωτερική οχύρωση ενισχύθηκε με κυλινδρικούς πύργους και 
κανονιοθυρίδες. Μετά την αποκοπή του εξωτερικού περιβόλου με 
το διατείχισμα, για να προστατευτούν οι δυο πύλες που έμεναν εκτε-
θειμένες, κατασκευάστηκε άλλο τείχος που συνέδεε τον ακρόπυργο 
με τον κυκλικό πύργο του διατειχίσματος, σχηματίζοντας μια μικρή 
νότια αυλή μπροστά από την πύλη της ακρόπολης. Στο νέο τμήμα 
διευθετήθηκε πλέον η κεντρική εξωτερική πύλη του κάστρου. Η πύλη 
έκλεινε με διπλά θυρόφυλλα που ασφάλιζαν με αμπάρες. Θολωτό 
διαβατικό, στην άκρη του οποίου υπήρχε κι άλλη πόρτα, οδηγούσε 
στην αυλή. 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ξεκίνησαν από την 25η ΕΒΑ 
και ολοκληρώθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγιναν εκτεταμένες ανασκαφές 
που αποκάλυψαν τις όψεις των τειχών, οι οποίες είχαν σκεπαστεί 
από μπάζα καταρρεύσεων και εμφάνισαν όλη τη νότια αυλή και το 
διαβατικό που ήταν σκεπασμένα από μπάζα παλαιότερων ανασκα-
φών, αλλά και από τις διαμορφώσεις των Οθωμανών. Αποκατα-
στάθηκε η στάθμη του εδάφους στο εσωτερικό της ακρόπολης, με 
επιχωματώσεις, ώστε να είναι δυνατή η περιήγηση στο εσωτερικό. 
Αποκαλύφθηκαν σημαντικά στοιχεία της λειτουργίας του κάστρου, 
όπως η μικρή πυλίδα του διατειχίσματος που είχε εσφαλμένα τοι-
χιστεί κατά τις αναστηλώσεις της δεκαετίας του 1970. Η πύλη του 
διατειχίσματος ξανανοίχτηκε, το διαβατικό με τις δυο πύλες του 
καθαρίστηκε και στερεώθηκε, τα τείχη στερεώθηκαν και αποκατα-
στάθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Όλες οι αποκαταστάσεις βασίστηκαν 
στα στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά τους καθαρισμούς και οι 
συμπληρώσεις τεκμηριώθηκαν από φωτογραφίες των αρχών του 
προηγούμενου αιώνα. Οι ανασκαφές απέδωσαν μεγάλο αριθμό 
ευρημάτων, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται σήμερα στο Βυζα-
ντινό Μουσείο Αργολίδας.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κατασκευάστηκε νέα λίθι-
νη σκάλα που οδηγεί από το χώρο στάθμευσης οχημάτων στην 
Κεντρική Πύλη, περιμετρικό μονοπάτι ήπιας πρόσβασης, WC και 
μικρός χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τοποθετήθηκαν 
ενημερωτικές πινακίδες, καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων. Για 
την προστασία του χώρου τοποθετήθηκαν μεταλλικές θύρες και 
μεταλλικά κιγκλιδώματα στα επικίνδυνα σημεία.  

Κάστρο Λάρισα. Γενική άποψη. 

Η αποκατεστημένη πύλη 
του διαβατικού (Κύρια πύλη).

Ανάγλυφη πλάκα 
με αετό (12ος αι.).

Ανάγλυφη πλάκα 
(13ος αι.).

Ακρόπολη. Γενική άποψη 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Πύργος του τείχους της ακρόπολης 
μετά τις εργασίες αποκατάστασης.


