
German forces invaded Greek territory in April 1941, after the 
collapse of the Greek front. The Germans arrived in Argos and 
Nafplion on the 27th of April, and that same morning, at the site of 
Lakka-Kaminaki (near the football field of Tolo), the advancing army 
engaged in a long battle with Australian, New Zealand and British 
Allied forces, who were trying to embark on warships off the coast 
of Tolo. 

During the Occupation, naval units of the German and Italian 
fleet were based in Tolo (fig. 1).  The Axis forces decided to fortify 
the acropolis of Asine for fear of an Allied landing on the nearby 
beaches of Plaka in Drepano and Tolo. Hence, they installed at Asine 
the 433rd Mechanized Battalion of the 29th Division of Piemonte, 
under the command of Captain Bagliolesi from Pisa, as Italian troops 
were responsible for the defense of the coastal areas of Argolis 
(figs. 2, 3).

The Italians undertook an extensive project of converting the 
peninsula into a contemporary fortress, conscripting locals for 
this purpose. They reinforced the ancient walls with dry-stone 
superstructures, widened the Hellenistic cisterns and wells to store 
ammunition and supplies, built small auxiliary buildings, stone 
staircases and paths and installed pillboxes, outposts and bases 
for antiaircraft weapons, which communicated through a complex 
network of trenches (fig. 4). The building material used in the 
construction was taken from the ancient buildings that had been 
excavated in the 1920s, resulting in the almost complete destruction 
of the remains in the Lower Town and on the top of Barbouna hill 
opposite. The coastal zone of Drepano and Tolo was also reinforced 
with pillboxes and minefields on land and in the sea. 

The Italians remained at Asine until their capitulation in September 
1943. The full extent of the damage was revealed after the Greek 
Liberation in 1944 (fig. 5).  According to the official 1946 report by 
the Greek Directorate of Antiquities and Historic Monuments, the 
destruction of ancient Asine was “final, radical, and complete”.

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η ιταλική κατοχή 
στην Ασίνη (1941-1943)

Μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου τον Απρίλιο του 1941, οι 
γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στα ελληνικά εδάφη.  Οι Γερμανοί έφτασαν 
στο Άργος στις 27 Απριλίου και κινήθηκαν προς το Ναύπλιο.  Το πρωί της 
ίδιας μέρας, στη θέση Λάκκα-Καμινάκι (κοντά στο γήπεδο του Τολού), 
δόθηκε πολύωρη μάχη μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, Αυστραλών, 
Νεοζηλανδών και Βρετανών, που επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε 
πολεμικά πλοία ανοικτά του Τολού, και των επιτιθέμενων Γερμανών. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ναυτική μονάδα του γερμανικού και 
ιταλικού στόλου είχε την έδρα της στο Τολό (εικ. 1).  Υπό την απειλή 
μιας συμμαχικής απόβασης στις παραλίες της Πλάκας Δρεπάνου και του 
Τολού, αποφασίστηκε η οχύρωση της ακρόπολης της Ασίνης, στην οποία 
εγκαταστάθηκε το 433ο Μηχανοκίνητο Τάγμα της 29ης Μεραρχίας του 
Piemonte, με διοικητή το λοχαγό Bagliolesi από την Πίζα, καθώς οι Ιταλοί 
είχαν αναλάβει την προστασία της παράκτιας ζώνης της Αργολίδας (εικ. 2, 
3).  

Οι Ιταλοί προχώρησαν γρήγορα σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 
μετατροπής της χερσονήσου σε σύγχρονο οχυρό, επιστρατεύοντας 
κατοίκους της περιοχής για τις εργασίες.  Ενίσχυσαν τα αρχαία τείχη με 
ξερολιθιές, διένοιξαν τις Ελληνιστικές δεξαμενές και τα πηγάδια για την 
αποθήκευση πυρομαχικών και εφοδίων, έκτισαν μικρά βοηθητικά κτήρια, 
πέτρινες σκάλες και μονοπάτια και εγκατέστησαν πολυβολεία, φυλάκια και 
βάσεις αντιαεροπορικών όπλων, τα οποία επικοινωνούσαν μεταξύ τους 
με ένα σύνθετο δίκτυο χαρακωμάτων (εικ. 4). Ως οικοδομικό υλικό για τις 
εργασίες χρησιμοποιήθηκαν οι λίθοι από τα αρχαία κτίσματα που είχαν 
αποκαλυφθεί τη δεκαετία του 1920, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 
σχεδόν καταστροφή των αρχαιοτήτων στην Κάτω Πόλη και στην κορυφή 
του απέναντι λόφου της Μπαρμπούνας. Η αμυντική θωράκιση της περιοχής 
περιελάμβανε πολυβολεία και ναρκοθετήσεις σε όλη την παραλιακή ζώνη 
Τολού - Δρεπάνου.      

Οι Ιταλοί παρέμειναν στην Ασίνη έως τη συνθηκολόγησή τους, το 
Σεπτέμβριο του 1943.  Μετά την απελευθέρωση αποκαλύφθηκε το 
μέγεθος της καταστροφής, η οποία, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή 
της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων το 1946, υπήρξε 
«τελεία, ριζική και ολοκληρωτική» (εικ. 5).   
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World War II: the Italian occupation 
of Asine (1941-1943)

Εικ. 1  Σημείωμα για την επίταξη κατοικίας στο Τολό (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τολού)
Fig. 1 Requisition note for a house in Tolo (Archive of the Cultural Association of Tolo)

Εικ. 2   Ο Ιταλός στρατιώτης Giacomo 
Guliano από τη Vicenza στην Ασίνη 
(1941 – 1942, προσωπικό αρχείο Ι. 
Κοτίτσα)
Fig. 2 The Italian soldier Giacomo Gulia-
no from Vicenza in Asine (1941 – 1942, 
personal archive of I. Kotitsas)

Εικ. 3 Ιταλοί στρατιώτες από την 3η Ομάδα του 433ου Μηχανοκίνητου Τάγματος στο Τολό 
(Μάιος 1943, προσωπικό αρχείο Ι. Κοτίτσα)
Fig. 3 Italian soldiers from the 3rd Company of the 433rd Mechanized Battalion in Tolo 
(May 1943, personal archive of I. Kotitsas)

Εικ. 5 Η Κάτω 
Πόλη πριν και 
μετά την ιταλική 
κατοχή, Copyright 
DAI-ATH-RLM, 
ASINE
Fig. 5 The Lower 
Town before and 
after the Italian 
Occupation, Copy-
right DAI-ATH-RLM, 
ASINE 

Εικ. 4 Ιταλικό πολυβολείο στην ακρόπολη τη δεκαετία του 1950
Fig. 4 Italian pillbox at Acropolis in the 1950s, Copyright 2014 Robert McCabe

ΕΦΟΡEΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Νεολιθική Εποχή
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2nd Ottoman Occupation
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