
The Argolic gulf extends from the peninsula of Argolis in the east 
to the Arcadian and Laconian coasts in the west.  The coastline is 
gentle in the north where it meets the plain of Argos, and becomes 
steep with small and larger bays in the east.  In times of peace and 
prosperity, the ports along the gulf were engaged in trade, offering 
safe anchorage to merchant ships.  Ιn wartime, the contenders for 
dominance over the Aegean Sea were always fighting for control of 
these ports.

There are five uninhabited islands off the eastern shore from 
the cape of Tolo to the cape of Iria:  Romvi, Daskaleio and Koronisi 
opposite Tolo; and Plateia and Ipsili off the coasts of Kandia and Iria, 
respectively (fig. 1).  These islands provided refuge for the persecuted 
population of the Argolic hinterland up until the early Middle 
Byzantine period, especially during the invasions of the Visigoths, 
Slavs, Avar-Slavs and Arabs. Additionally, the Byzantine fleet used 
them as naval stations.  This is confirmed by traces of fortifications 
and buildings and the discovery of coin hoards and lead seals of the 
6th-8th century AD on Romvi, Daskaleio and Plateia (fig. 2).  Romvi 
seems to be identified with the island of Orovi, mentioned in the 
medieval Chronicle of Monemvasia, which reports that after the 
Slavic conquest of the Peloponnese (587-588 AD), the inhabitants 
and the bishop of Argos took refuge there, temporarily transferring 
the seat of the Diocese of Argos to the island. 

At the end of the 17th century AD, the area was used by the 
Venetians under the command of Admiral Francesco Morosini as a 
base in the campaign to re-conquer the Peloponnese, marking the 
beginning of the 2nd Venetian occupation of the region.  Among the 
Venetian priorities was the fortification of the successive ports of the 
southeast coast of the Argolic Gulf, which would ensure easy access 
to Monemvasia, Mani and Messenia.  The Venetian fortifications on 
Kastraki, Romvi and Daskaleio, the Church of Life Giving Spring on 
Daskaleio and the fortress at the entrance of the lagoon at Drepano 
are the scanty remains of the Venetian presence in the region (fig. 3).

Ο Aργολικός κόλπος
Μεταξύ της αργολικής χερσονήσου στα ανατολικά και των παραλίων της 

Λακωνίας και της Αρκαδίας στα δυτικά εκτείνεται ο αργολικός κόλπος.  Τα 
παράλιά του σχηματίζονται ομαλά στο βόρειο τμήμα του, εκεί που συναντά 
τον κάμπο του Άργους και απόκρημνα με μικρούς ή μεγαλύτερους όρμους 
στα ανατολικά.  Σε καιρό ειρήνης και ανάπτυξης του εμπορίου, τα λιμάνια του 
κόλπου συμμετείχαν στα δίκτυα θαλάσσιας επικοινωνίας, προσφέροντας 
ασφαλές αγκυροβόλιο στα εμπορικά σκάφη.  Σε περιόδους συγκρούσεων, ο 
έλεγχός τους ήταν πάντα ζητούμενο για τους διεκδικητές του Αιγαίου.

Πέντε ακατοίκητες σήμερα νησίδες βρίσκονται κοντά στις ακτές, στη 
θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο του Τολού έως το ακρωτήριο των Ιρίων: 
η Ρόμβη, το Δασκαλειό και το Κορωνήσι απέναντι από το Τολό, η Πλατειά και 
η Υψηλή ανοικτά της Κάντιας και των Ιρίων, αντίστοιχα (εικ. 1).  Στις νησίδες 
αυτές, οι οποίες αποτελούσαν και ναύσταθμους του βυζαντινού στόλου, 
κατέφευγαν οι διωκόμενοι κάτοικοι της Αργολίδας, κυρίως έως τους πρώτους 
Μεσοβυζαντινούς χρόνους, κατά τις επιδρομές των Βησιγότθων, Σλάβων, 
Αβαροσλάβων και Αράβων.  Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τα πενιχρά ίχνη 
οχυρώσεων και οικημάτων και η εύρεση νομισματικών θησαυρών και 
μολυβδόβουλων του 6ου-8ου αιώνα μ.Χ. στη Ρόμβη, το Δασκαλειό και την 
Πλατειά (εικ. 2).  Η Ρόμβη μάλιστα φαίνεται πως ταυτίζεται με τη νησίδα Ορόβη 
του Χρονικού της Μονεμβασίας, στην οποία αναφέρεται ότι κατέφυγαν οι 
κάτοικοι και ο επίσκοπος του Άργους μετά την κατάληψη της Πελοποννήσου 
από τους Σλάβους (587-588 μ.Χ.).  Στη νησίδα λειτούργησε και η προσωρινή 
έδρα της επισκοπής Άργους.

Το 17ο αιώνα μ.Χ., η περιοχή εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς 
αποτέλεσε το ορμητήριο της εκστρατείας των Ενετών, υπό τη διοίκηση του 
ναυάρχου Φραγκίσκου Μοροζίνι, για την κατάληψη της Πελοποννήσου, 
σηματοδοτώντας τη Β΄ Ενετοκρατία στην περιοχή.  Προτεραιότητα των 
Ενετών ήταν η οχύρωση των διαδοχικών λιμανιών της νοτιοανατολικής 
ακτής του αργολικού κόλπου, ο έλεγχος των οποίων θα τους εξασφάλιζε 
γρήγορη πρόσβαση προς τη Μονεμβασιά, τη Μάνη και τη Μεσσηνία.  Οι 
ενετικές οχυρώσεις στο Καστράκι, τη Ρόμβη και το Δασκαλειό, η εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Δασκαλειό και το φρούριο στην είσοδο της 
λιμνοθάλασσας του Δρεπάνου παραμένουν μέχρι σήμερα ισχνά απομεινάρια 
της ενετικής παρουσίας στην περιοχή (εικ. 3).
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The Argolic gulf

Εικ. 1  Πανοραμική φωτογραφία του αργολικού κόλπου
Fig. 1  Panoramic view of the Argolic Gulf

Εικ. 3  Eνετικές οχυρώσεις στο Δρέπανο
Fig. 3  Venetian fortifications at Drepano

Εικ. 2 Μολυβδόβουλo από τη Ρόμβη του Επισκόπου Βασιλείου, 8ος  αι. μ.Χ. 
(Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας) 
Fig. 2  Lead seal from Romvi of Bishop Vasileios, 8th c. AD (Byzantine Museum of 
Argolis) 

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

Δρέπανο
Drepano

Ίρια
Iria

Πλατειά
Plateia

Δασκαλειό
Daskaleio

Ρόμβη
Romvi

Κορωνήσι
Koronisi

Τολό
Tolo

Υψηλή
Ipsili


