
The sheltered moorings found along the coast from Tolo in the 
west to Vivari in the east provided the proper conditions for the 
establishment of settlements.  Throughout antiquity, the peninsula 
of Asine was selected for habitation for its secure port and its 
substantial defensive advantages.  Less frequently, and especially 
during times of turmoil in the Aegean and the Peloponnese, local 
populations sought protection on the arid islands of Plateia, Romvi 
and Daskaleio in the Argolic Gulf.

After the conquest of Constantinople by the Crusaders (1204 AD), 
the area followed the same fate as that of the Peloponnese as a 
whole, falling successively into the hands of the Franks, Venetians 
and Ottomans.  In July 1686, the Venetian fleet under the command 
of Admiral Francesco Morosini arrived in the desolate bay of Tolo, 
known as Porto di Rogdi, where he encamped before the campaign 
to recapture Nafplion from the Turks.  The Venetians established 
a naval station in the area, called Port d’ Aulon or Port Talon (fig. 
1). During the same period, the Venetians repaired and reinforced 
the ancient walls on Kastraki and constructed new fortifications 
on Romvi and Daskaleio.  The Venetian facilities at Tolo were badly 
damaged during the attacks of the Turkish fleet in 1715.

The area returned to the Ottoman Empire and remained deserted 
until the establishment of the modern Greek State.  A village by 

the name Minoa was then founded through successive decrees 
of 1831 and 1834, by Governor I. Kapodistrias and by the 
Regency, respectively, in order to accommodate refugees 
from Crete after the Cretan revolution (fig. 2).  The barren 
land quickly forced its residents to turn to fishing and to 
the transportation of goods to Piraeus by sea.  The small 

settlement evolved into a fishing village, which was officially 
named Tolo in 1916 (figs. 3, 4, 5).  After the 1970s, the village 

began to develop tourism and became one of the busiest resorts 
of the Argolis.

Το Τολό
Η ύπαρξη απάνεμων αγκυροβολίων στην παράκτια περιοχή του αργολικού 

κόλπου, από το Τολό στα δυτικά έως το Βιβάρι στα ανατολικά, προσέφερε 
τις κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση πληθυσμών.  Στους αρχαίους 
χρόνους, ως τόπος κατοίκησης επιλεγόταν συνήθως ο λόφος της Ασίνης, αφού 
η χερσόνησος εκτός από ασφαλή ελλιμενισμό διατηρούσε και σημαντικά 
αμυντικά πλεονεκτήματα.  Σπανιότερα, κυρίως σε περιόδους αναταραχών 
στο Αιγαίο και την Πελοπόννησο, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ζητούσαν 
προστασία στις άγονες νησίδες του κόλπου, την Πλατειά, τη Ρόμβη και το 
Δασκαλειό.

Το 1204 μ.Χ., μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους, η περιοχή, όπως και η υπόλοιπη Πελοπόννησος, πέρασε 
διαδοχικά στα χέρια των Φράγκων, των Ενετών και των Οθωμανών.  Τον 
Ιούλιο του 1686, ο ενετικός στόλος υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Φραγκίσκου 
Μοροζίνι κατέπλευσε στον έρημο όρμο του Τολού, Porto di Rogdi κατά τους 
Ενετούς, όπου και στρατοπέδευσε πριν ξεκινήσει για την ανακατάληψη του 
Ναυπλίου από τους Τούρκους.  Στην περιοχή εγκαταστάθηκε ναύσταθμος, ο 
οποίος ονομάστηκε Port d’ Aulon ή Port Talon (εικ. 1).  Την ίδια περίοδο, οι 
Ενετοί επισκεύασαν και ενίσχυσαν τα τείχη στο Καστράκι και κατασκεύασαν 
νέες οχυρώσεις στη Ρόμβη και το Δασκαλειό.  Οι ενετικές εγκαταστάσεις στο 
Τολό δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα από τις επιθέσεις του τούρκικου στόλου το 
1715.  

Η περιοχή επέστρεψε στην οθωμανική κυριαρχία και παρέμεινε 
έρημη μέχρι τη δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους, όταν με 
διαδοχικά ψηφίσματα του Ι. Καποδίστρια και της Αντιβασιλείας, το 
1831 και 1834 αντίστοιχα, ιδρύθηκε οικισμός με το όνομα Μινώα 
για την εγκατάσταση προσφύγων της Κρητικής Επανάστασης (εικ. 
2).  Η άγονη γη έστρεψε γρήγορα τους κατοίκους στην αλιεία και 
στη μεταφορά προϊόντων διά θαλάσσης στον Πειραιά.  Ο οικισμός 
εξελίχθηκε σε ψαροχώρι, το οποίο το 1916 μετονομάστηκε 
επισήμως σε Τολό (εικ. 3, 4, 5).  Μετά τη δεκαετία του 1970, ο 
οικισμός άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά, αποτελώντας πλέον 
πολυσύχναστο θέρετρο της Αργολίδας.
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Εικ. 1  Χάρτης των λιμανιών του Ναυπλίου και του Τολού (Port Talon), χαλκογραφία, 2o μισό 18ου αι. μ.Χ. 
Fig. 1  Map of the ports of Nafplion and Tolo (Port Talon), copper engraving, 2nd half 18th c. AD 

Εικ. 2  Οπλαρχηγοί από την Κρήτη στο Τολό (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τολού) 
Fig. 2  Chieftains from Crete in Tolo (Archive of the Cultural Association of Tolo)

Εικ. 3  Το Τολό τη δεκαετία του 1920 (Αρχείο Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών)
Fig. 3  Tolo in the 1920s (Archive of the Swedish Institute at Athens)

Εικ. 4  Το λιμάνι του Τολού τη δεκαετία του 1950 (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τολού) 
Fig. 4  The Port of Tolo in the 1950s (Archive of the Cultural Association of Tolo)

Εικ. 5  Ψαράδες στο Τολό τη δεκαετία του 1960 (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τολού) 
Fig. 5  Fishermen in Tolo in the 1960s (Archive of the Cultural Association of Tolo)

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


