
Supervising a large part of the Argolic Gulf and possessing 
protected harbors and coastlines suitable for mooring ships, Asine 
was an attractive place to settle, and its residents quickly turned to 
sea trade.  Vessels could moor off the sandy shore of Tolo or enter 
the small cove formed by the peninsula and Barbouna hill, confirming 
the description in the Iliad that “Asine embraces a deep gulf”. 

The exchange of goods between Asine and nearby and more distant 
areas of the Mediterranean had already begun in the 3rd millennium 
BC in the Early Helladic period and continued throughout all periods 
of occupation (fig. 1).  The imported goods and raw materials found 
in houses and tombs confirm the participation Asine’s residents in 
the maritime trade networks of each period.

The discovery of a shipwreck off Point Iria supplements 
the picture of commercial activity at Asine.  

The small ship sank just a 
few meters off the coast 
carrying a cargo of twenty-

five clay vessels that originated 
in Cyprus, Crete and the Greek 

mainland (figs. 2, 3).  Despite 
its humble contents, the wreck 

provides valuable evidence for the 
trade network operating in the 
eastern Mediterranean at the end of 
the 13th century BC, and suggests 
a possible route that started in 

Cyprus and was violently interrupted 
shortly before arriving at Asine (fig. 4).

Η συμμετοχή της Ασίνης στο θαλάσσιο εμπόριο 
Η δυνατότητα εποπτείας μεγάλου μέρους του αργολικού κόλπου και 

η ύπαρξη προστατευμένων αγκυροβολίων και ακτών κατάλληλων για 
προσορμίσεις πλοίων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον για την περιοχή της 
Ασίνης και συνέβαλαν στη στροφή των κατοίκων της στο θαλάσσιο εμπόριο.  
Τα σκάφη μπορούσαν να προσορμίζονται στην αμμώδη ακτή του Τολού ή 
να εισέρχονται στο μικρό ορμίσκο που σχηματίζεται από τη χερσόνησο και 
το λόφο της Μπαρμπούνας, επιβεβαιώνοντας την περιγραφή της Ιλιάδας 
«Ἀσίνην τε, βαθύν κατά κόλπον ἒχουσαν». 

Οι ανταλλαγές με κοντινές και πιο απομακρυσμένες περιοχές είχαν ξεκινήσει 
ήδη από την Πρωτοελλαδική εποχή, την 3η χιλιετία π.Χ. και συνεχίστηκαν, 
λιγότερο ή περισσότερο έντονα, σε όλες σχεδόν τις φάσεις της μόνιμης 
κατοίκησης στην Ασίνη (εικ. 1).  Τη συμμετοχή των κατοίκων στα δίκτυα 
διακίνησης και ανταλλαγής προϊόντων κάθε εποχής μαρτυρούν 
εισηγμένες πρώτες ύλες και αντικείμενα από τις οικίες και τους 
τάφους.

Την εικόνα που παρέχουν τα κινητά ευρήματα για την 
εμπορική δραστηριότητα της αρχαίας Ασίνης συμπληρώνει το 
ναυάγιο των Ιρίων.  Το μικρό εμπορικό πλοίο που ναυάγησε 
λίγα μόλις μέτρα ανοικτά των ακτών των Ιρίων μετέφερε 
φορτίο που αποτελούνταν από είκοσι πέντε αγγεία από την 
Κύπρο, την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα (εικ. 2, 3).  Αν και 
το περιεχόμενό του δεν είναι πλούσιο, παραμένει ενδεικτικό 
των εμπορικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο στα τέλη 
του 13ου αιώνα π.Χ., υποδηλώνοντας την πιθανή διαδρομή 
ενός πλοίου, το ταξίδι του οποίου ξεκίνησε από την 
Κύπρο και διακόπηκε βίαια λίγο πριν φτάσει στην 
Ασίνη (εικ. 4).

Asine’s participation in maritime trade 

Εικ. 1  Οι σημαντικότερες θέσεις και λιμάνια γύρω από την Αργολίδα τον 13ο αι. π.Χ
Fig. 1  Τhe most important sites and ports around Argolis during the 13th c. BC 

Εικ. 3  Υποθετική αναπαράσταση του πλοίου που 
ναυάγησε στο ακρωτήριο των Ιρίων (προέλευση 
εικόνας:  Κατάλογος έκθεσης «Από την Ενάλια 
Κύπρο στον μυχό του πολυδίψιου Άργους. Το 
ναυάγιο του Ακρωτηρίου Ιρίων», Αρχείο Ι.ΕΝ.Α.Ε., 
σχέδιο Γ. Νάκας )

Fig. 3  Reconstruction of the ship that sank off 
Point Iria (from the Exhibiton’s Catalogue “From 
maritime Cyprus to the cove of Argos.  The point 
Iria Wreck”, H.I.M.A. Archive, drawing by G. Nakas)

Εικ. 4  Πιθανή πορεία του πλοίου των Ιρίων
Fig. 4  Probable route of the Iria ship 
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Εικ. 2  Το φορτίο του ναυαγίου των Ιρίων 
(προέλευση εικόνας:  Κατάλογος έκθεσης «Από 
την Ενάλια Κύπρο στον μυχό του πολυδίψιου 
Άργους. Το ναυάγιο του Ακρωτηρίου Ιρίων», 
Αρχείο Ι.ΕΝ.Α.Ε.)
Fig. 2  The cargo of the Iria shipwreck (from 
the Exhibition’s Catalogue “From maritime 
Cyprus to the cove of Argos.  The point Iria 
Wreck”, H.I.M.A. Archive)


