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ΝΑΥΠΛΙΟ κάστρα
η πόλη με τα

Όνομα: 

Ετυμολογία:  

Μυθικός ιδρυτής:   

Πολιούχος:    

Νομός:  

Πληθυσμός:  

Έκταση:    

Γεωμορφολογία: 

   

 

Κλίμα: 

Συνοικίες/Προάστια: 

Γεύσεις: 

Το Ναύπλιο 
από τον κόσμο:     

  Ναυπλία, Ανάπλι, Napoli di Romania,  
 Anabolu, Ναύπλιο
 Ναυς (πλοίο) + πλέω
 (το ασφαλές καταφύγιο των πλοίων)
  Ναύπλιος
  Άγιος Αναστάσιος
  Αργολίδας (πρωτεύουσα του νομού) 
  33.260 κάτοικοι (απογραφή 2011)
  33,6 τετρ.χλμ. 
  Στα νότια υψώνεται ο απόκρημνος βράχος του   
 Παλαμηδιού (216 μ.). Η χερσόνησος της    
 Ακροναυπλίας εισχωρεί στη θάλασσα    
 σχηματίζοντας ένα απάνεμο λιμάνι.              

   Μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα και   
  ηλιόλουστο καλοκαίρι
  Ψαρομαχαλάς, Βραχατέικα, Συνοικία του   
  Γιαλού, Πρόνοια, Νέο Βυζάντιο ή   
  Συνοικισμός, Κούρτη ή Νέα Πόλη
  Πορτοκάλια και μανταρίνια από τον   
  αργολικό κάμπο, βερίκοκα του    
  Αγίου Αδριανού, αγκινάρες, μέλι,    
  γλυκά του κουταλιού
  136 χλμ. από την Αθήνα 
  1.219 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη 
  1.991 χλμ. από τη Βενετία 
  7.883 χλμ. από τη Νέα Υόρκη 
  2.517 χλμ. από το Παρίσι
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Πώς το λέτε εσείς εδώ; 
Ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι 

συνηθίζουν να ονομάζουν την πόλη 

τους « Ν α ύ π λ ι ο ν ». 
Μιλούν  τραγουδιστά, τραβώντας το 

τελευταίο φωνήεν των λέξεων. 
Λένε δηλαδή 

« π ά μ ε ε ; »

ΣΗΜΕΡΑ
στo Ναύπλιο

Κάστρα και τείχη, τζαμιά και κρήνες, νεοκλασικά και όμορφες πλατείες με ταξιδεύουν στο χρόνο.
Περπατώ στο Μεγάλο Δρόμο του Καποδίστρια και θυμάμαι την εποχή που η πόλη ήταν πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Ξεκουράζομαι στην πλατεία Συντάγματος και βλέπω τον κόσμο να περνά - όλες οι ηλικίες είναι εδώ!

Περιπλανιέμαι στα στενά σοκάκια με τις βουκαμβίλιες και αφουγκράζομαι τις παλιές ιστορίες της πόλης.

Κάθομαι στο λιμάνι, με ένα παγωτό στο χέρι, και ρεμβάζω ατενίζοντας το Μπούρτζι και τα απέναντι βουνά.

Πηγαίνω στην Ακροναυπλία για να μαζέψω τα πολύχρωμα αγριολούλουδα που άνθισαν και φέτος.

Παίρνω το ποδήλατό μου, κάνω το γύρο της Αρβανιτιάς και φτάνω μέχρι το πάρκο του παλιού σιδηροδρόμου.

Παρακολουθώ μια θεατρική παράσταση στο Τριανόν, που κάποτε ήταν τζαμί. 

Ανεβαίνω τα 900 σκαλοπάτια του Παλαμηδιού (είναι άραγε τόσα;) και κοιτώ την πόλη από ψηλά...
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Η
 Α

μυ
μώ

νη
 και ο Ποσειδώνας

Ναύπλιος, ο μυθικός ιδρυτής

Είναι πολύ πιθανό η Ναυπλία να κατοικήθηκε από 
τους προϊστορικούς χρόνους, τότε που οι Μυ-

κηναίοι έκτιζαν τις ισχυρές ακροπόλεις τους στην 
ευρύτερη περιοχή. Ίσως μάλιστα αποτελούσε λιμάνι 
της Τίρυνθας. Λίγα είναι γνωστά για τους επόμενους 
αιώνες. Φαίνεται ότι η Ναυπλία ήταν μια μικρή ναυ-
τική δύναμη, που μαζί με άλλες έξι γειτονικές πόλεις 
σχημάτισε πολιτική και στρατιωτική συμμαχία. Παρέ-
μεινε ελεύθερη μέχρι και τον 7ο αι. π.Χ., οπότε κατα-
λήφθηκε από το γειτονικό Άργος. Από τον 1ο αι. μ.Χ. 
πέρασε στην κατοχή των Ρωμαίων, αλλά και πάλι 
δεν γνωρίζουμε πολλά για την πόλη την εποχή αυτή.

Στην αρχαιότητα η πόλη ονομαζόταν Ναυπλία. Οι 
μύθοι λένε πως ιδρυτής της ήταν ο Ναύπλιος, 

γιος του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης, σπουδαίος 
θαλασσοπόρος και ακούραστος ταξιδιώτης. Κάποτε 
ο Ναύπλιος αποφάσισε να εγκατασταθεί στη στεριά. 
Διάλεξε την περιοχή της Ακροναυπλίας, μια οχυρή 
βραχώδη χερσόνησο που περιβάλλεται από θάλασσα.

Οι μύθοι ζωντανεύουν την εικόνα της 
παραθαλάσσιας πόλης, με το φιλόξενο  
λιμάνι που της χάρισε την ανάπτυξη...

Λίγα λόγια για την ιστορία...

ΗΡΩΩΝτωνΣτ
ην εποχή
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Ένας απόγονος του Ναυπλίου, με το ίδιο 
όνομα και το ίδιο πάθος για περιπετει-

ώδη ταξίδια, πήρε μέρος στην Αργοναυτική 
Εκστρατεία. Ο πρωτότοκος γιος του, o Παλα-
μήδης, συμμετείχε με τη σειρά του στον πόλε-
μο της Τροίας. Εύστροφος και επινοητικός, ο  
Παλαμήδης κέρδισε το σεβασμό όλων των 
Αχαιών. Προκάλεσε όμως το φθόνο του Οδυσ-
σέα, ο οποίος τον κατηγόρησε άδικα για προ-
δοσία και συνεργασία με τους Τρώες. Κατάφε-
ρε μάλιστα να τον βγάλει από τη μέση, αφού 
έπεισε τους συμπολεμιστές του να τον θανα-
τώσουν με λιθοβολισμό.

Παλαμήδης = παλάμη + μήδομαι

 
 

Σύμφωνα με τους μύθους, ο Παλαμήδης 
ήταν σπουδαίος γιατρός, αστρονόμος και 

εφευρέτης. Υπήρξε ο εμπνευστής ορισμέ-
νων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, 
επινόησε τα μέτρα και τα σταθμά και διαίρε-
σε το έτος σε μήνες, μέρες και ώρες. Εφηύ-
ρε ακόμα διάφορα παιχνίδια, επιτραπέζια 
και στρατηγικής, που σήμερα θυμίζουν το 
σκάκι και το τάβλι! Τα παιχνίδια αυτά ονο-
μάζονταν «Παλαμήδους αθύρματα» ή «πεσ-
σοί», ενώ η σκακιέρα ήταν γνωστή και ως  
«παλαμήδειον αβάκειον».

Τι ήταν οι πεσσοί;

Πεσσοί ονομάζονταν διάφορα είδη 
επιτραπέζιων παιχνιδιών τα οποία  

παίζονταν από δύο άτομα πάνω σε μια πινακίδα 
που θύμιζε σκακιέρα. Βότσαλα ή οστά ζώων 
χρησίμευαν ως πούλια, ενώ τις περισσότερες 
φορές οι παίκτες έριχναν και ζάρια.

Στο πήλινο ζάρι που βλέπεις αριστερά υπάρ-
χει η αρχαιότερη απεικόνιση του εφευρέτη 
Παλαμήδη. Ο ήρωας εμφανίζεται στην 
πλευρά του ζαριού που αντιστοιχεί στον 
αριθμό δύο.

Η απεικόνιση επιτραπέζιων παιχνιδιών 
ήταν αγαπητό θέμα στους καλλιτέχνες 
της αρχαιότητας. 
Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν με 
πεσσούς. Από την επιγραφή

«τέσσαρα Αχιλλέω, τρία Αίαντος»

μαθαίνουμε ότι ο Αχιλλέας κερδίζει τέσ-
σερα-τρία. Δες πόσο απορροφημένοι από 
το παιχνίδι τους μοιάζουν οι δύο ήρωες...

Ο Παλαμήδης Ένας ήρωας εφευρέτης

μη
χα

νε
ύο

μα
ι 

επ
ιν

οώ

επ
ιν

οη
τικ

ότ
ητ

α 
πο

νη
ρι

ά
τέ

χν
ασ

μα
 

ευ
φ

υΐ
α

Πού συναντάς τα ονόματα του 
Παλαμήδη και του Ναυπλίου 
στην πόλη σήμερα;
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Οδός Ανδρέα Μιαούλη

(1769-1835): Ο ναύαρχος της Επα-
νάστασης. Προϋπάντησε τον Όθωνα 
όταν έφτασε στο Ναύπλιο ως βασι-
λιάς της Ελλάδας. 
Λένε μάλιστα ότι 
τον κράτησε 
από το χέρι 
όταν εκείνος 
σ κ ό ν τ α ψ ε 
μπαίνοντας 
στο λιμάνι!

Οδός Δημητρίου Υψηλάντου
(1793-1832): Γόνος πλούσιας και ισχυρής 
οικογένειας της Κωνσταντινούπολης, 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία 
και ήρθε στην Ελλάδα για να 
συμμετάσχει στην Επανά-
σταση. Έλαβε μέρος στην 
πολιορκία του Ναυπλίου 
και με την απελευθέρω-
ση εγκαταστάθηκε στην 
πόλη, όπου είχε ένα σύ-
ντομο αλλά άτυχο ειδύλλιο 
με τη Μαντώ Μαυρογένους. 
Το 1822 ήταν ο πρώτος πρόε-
δρος της Βουλής των Ελλήνων.

Οδός Δημητρίου 
Πλαπούτα

(1786-1864): Μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας και στη 
συνέχεια οπλαρχηγός της 
Επανάστασης. Το 1833-
1834 δικάστηκε στο Ναύ-
πλιο μαζί με τον Κολοκο-
τρώνη και καταδικάστηκαν 
σε θάνατο. Αποφυλακίστη-
καν ωστόσο το 1835.

Οδός Στάικου Σταϊκοπούλου
(1798-1835): Πριν από την 
έναρξη της Επανάστασης ήταν 
έμπορος δερμάτων. Έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην απελευ-
θέρωση του Ναυπλίου στις 30 
Νοεμβρίου 1822. Στα χρόνια της 
Αντιβασιλείας 
φυλακίστηκε 
και πέθα-
νε νέος, 
σε ηλικία 
μόλις 37 
ετών.

Οδός Άγγελου Τερζάκη
(1907-1979): Σημαντικός 
συγγραφέας, με πλού-
σιο και πολύπλευρο 
έργο. Γεννήθηκε στο 
Ναύπλιο, όπου και 
έζησε τα παιδικά του 
χρόνια. Στο βάθος της 
φωτογραφίας διακρί-
νεται το σπίτι του. Μια 
ωραία περιγραφή του για 
την πόλη την εποχή των Φράγκων 
θα βρεις στις σελίδες 10-11!

Οδός Αναστάσιου 
Πολυζωίδη (1802-1873) 
και Οδός Γεώργιου 
Τερτσέτη (1800-1873) 

Oι δύο δικαστές που αρ-
νήθηκαν να υπογράψουν 
τη θανατική ποινή των 
Κολοκοτρώνη και Πλα-
πούτα. Αργότερα ο «Γέ-
ρος του Μοριά» υπαγό-
ρευσε στον Τερτσέτη τα 
Απομνημονεύματά του.

ΔΡΟΜΟΙΟι έχουν τη δική
τους ιστορία
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Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 35
Εδώ βρίσκεται η μικρή μονοκα-
τοικία που ήταν το πατρικό σπίτι 
του ποιητή Νίκου Καρούζου 
(1926-1990). Στο πάρκο απέ-
ναντι από το σπίτι του υπάρχει 
μια μαρμάρινη προτομή του, η 
οποία θυμίζει το διάστημα που 
έζησε στην πόλη.

Οδός Ήρας 

Η λατρεία της Ήρας ήταν 
πολύ διαδεδομένη στην 
Αργολίδα. Μάλιστα, οι μύ-
θοι αναφέρουν ότι στην 
ιερή πηγή Κάναθο, κοντά 
στην πόλη, η θεά με ένα λου-
τρό ανακτούσε τη νεανική ομορ-
φιά και την παρθενία της!

Οδός Παυσανία

Ο αρχαίος περιηγητής επισκέφθηκε την πόλη το  
2ο αι. μ.Χ. και τη βρήκε ερειπωμένη. Μας διέσω-
σε μια παράδοση που αναφέρει ότι οι Ναυπλιώτες, 
εκτός από τολμηροί ναυτικοί, ήταν οι πρώτοι ικανοί 
αμπελουργοί.

Οδός Αμυμώνης

Μία από τις 50 κόρες του Δαναού. Την ερωτεύ-
τηκε ο Ποσειδώνας και μαζί της απέκτησε τον 
Ναύπλιο.

Οδός Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας

(1771-1825): Η μοναδική ίσως γυ-
ναίκα που γνώριζε το μυστικό 

της Φιλικής Εταιρείας. Πρό-
σφερε σημαντική βοήθεια 
στην Επανάσταση με τα 
πλοία της. Έμεινε για δύο 
χρόνια στη Συνοικία του Για-

λού (1822-1824). Στη συνέ-
χεια όμως διώχθηκε από την 

πόλη, γιατί αντέδρασε στη φυλά-
κιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

έχουν τη δική
Πολλές φορές τα ονόματα των δρόμων  μιας πόλης θυμίζουν παλιές 
ιστορίες, πρόσωπα μυθικά ή πραγματικά, αλλά και γεγονότα 
που συνέβησαν σε αυτή. Κάνοντας έναν περίπατο στο Ναύπλιο, θα 
επιστρέψεις στο παρελθόν!

Στην πόλη του Ναυπλίου θα 
συναντήσεις τα αγάλματα πολλών από 

τους αγωνιστές του 1821. 
Μπορείς να τα εντοπίσεις;

Σε ποιους δρόμους 
βρίσκονται;

τους ιστορία
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ΑΝΑΠΛΙτη μεσαιωνική πόλη
περιδιαβαίνοντας

Η άνθηση της πόλης χάρη στην ανάπτυξη 
του εμπορίου άρχισε από τον 11ο αι. 

Τον επόμενο αιώνα την εξουσία ασκούσε 
η οικογένεια των Σγουρών. Στα χρόνια 
του Λέοντα Σγουρού το Ανάπλι γνώρισε 
μεγάλη ακμή. Όμως, οι συγκρούσεις με 
τους φράγκους σταυροφόρους από τη 
Δύση δεν άργησαν να ξεκινήσουν. Το 
1208 ο Σγουρός σκοτώθηκε στη μάχη 
και λίγο αργότερα το Ανάπλι πέρασε στα 
χέρια των Φράγκων. Παρ’ όλα αυτά, οι 
κάτοικοι της πόλης ζούσαν ελεύθεροι, 
χωρίς φορολογία, και διατηρούσαν το 
θρήσκευμα, τα ήθη και τα έθιμά τους,  
ενώ ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο 
και τη ναυτιλία.

Ναύπλιο ή Ανάπλι;

Κατά την αρχαιότητα η πόλη ονομαζόταν 
Ναυπλία. Το όνομα Ανάπλι χρησιμοποι-

ήθηκε για πρώτη φορά από τους Βυζαντι-
νούς, περίπου το 13ο αι. Πρόκειται για πα-
ραφθορά της αρχαίας λέξης.  

Στα χρόνια των Σγουρών 
και των Φράγκων...

«Η
 Π

ύλ
η 

τη
ς Ξ

ηράς», υδατογραφία του Καρλ φον Χάιντεκ (1837)

Το Ναύπλιο από τον αργολικό κάμπο

1 Ο Σγουρός ατενίζει το Ανάπλι. 
Αφού διασχίσει τον αργολικό κάμπο, 

ο νέος άντρας πλησιάζει στην πόλη καλ-
πάζοντας πάνω στο άλογό του, τον Αστρί-
τη: «Στο βάθος του τοπίου, φράζοντας τον 
κάμπο, μια γλώσσα βραχωμένη ξεπετιέται 
απόκοτα από τη στεριά [...]. Μοιάζει, καθώς 
την κοιτάζεις, σαν θεόρατο πέτρινο λιο-
ντάρι, πεσμένο καταγής με την κοιλιά, το 
κεφάλι του αγριωπά στυλωμένο, και που 
τεντώνει το ένα του ποδάρι για να κρού-
σει πεισματερά το γαλανό κύμα. Πάνω 
στο ακρωτήρι τούτο [...], μια πολιτεία πα-
νάρχαια είναι κουρνιασμένη. Αρχόντισσα 
άλλοτε, τώρα απολησμονημένη και γριά, 
κρατεί το ίδιο πάντα ακριβό όνομα. Είναι τ’ 
Ανάπλι». 

Ας ακολουθήσουμε τα βήματα του Σγουρού            στο μεσαιωνικό Ανάπλι... 
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Αγία Μονή, Άρεια

Τα
 τε

ίχη
 στ

ον Ψ
αρομαχαλά

Αναγνωρίζεις 
τα σημεία της 
πόλης που 
περιγράφονται;  
Πώς είναι 
σήμερα;

Περίπατος με μια πριγκηπέσα
Η Πριγκηπέσα Ιζαμπώ (1945) είναι το πιο γνωστό μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη. Τόπος της ιστορίας, η 
Πελοπόννησος. Χρόνος, ο 13ος αι. Πρωταγωνιστής, ένας νέος από το Ανάπλι, ο Νικηφόρος Σγουρός, ο οποίος 
ισχυρίζεται ότι είναι απόγονος της βυζαντινής οικογένειας των Σγουρών. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
ξεπροβάλλει ένας θαυμαστός κόσμος από ιππότες και πειρατές, άρχοντες αλλά και ανθρώπους του λαού, 
εμπόρους, τεχνίτες, στρατιωτικούς και χωρικούς.

3 Η συνάντηση με την όμορφη 
πριγκηπέσα.

Με την Πύλη της Ξηράς συνδέεται και η 
πιο πολύτιμη ανάμνηση του ονειροπόλου 
Σγουρού. Ένα πρωινό αντικρίζει εκεί για 
πρώτη φορά την όμορφη Ιζαμπώ, την 
πριγκηπέσα της φράγκικης οικογένειας 
των Βιλεαρδουίνων που είχαν καταλάβει 
το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου: 
«Ο Σγουρός κοίταζε την ξένη κυρά να σι-
μώνει. Ήτανε νέα. Καθισμένη γυναίκεια 
πάνω στ’ άσπρο της άλογο, κρατούσε το 
κορμί λυγερά γυρισμένο προς τα μπρος, το 
κεφάλι στητό, τα ματόφυλλα χαμηλωμένα 
[...]. Τα μάτια της, που μια και μόνο στιγμή 
ανάβλεψαν, είχανε φως γαλανό, καθώς 
της θάλασσας».

5 Ο Σγουρός αποχαιρετά την πόλη. 
Καθώς φεύγει από τ’ Ανάπλι, ο Σγου-

ρός περνά από την Αγία Μονή που βρί-
σκεται στην Άρεια, τρία χιλιόμετρα βο-
ρειοανατολικά της πόλης: «Η Αγία  Μονή 
είναι ένα μικρό μοναστήρι ως μισή ώρα 
έξω από τ’ Ανάπλι, πάνω σε ήμερη, γε-
λούμενη λοφοπλαγιά. Αρχικά χτισμένο 
για γυναίκες, είχε γίνει αργότερα αντρι-
κό. Τις καλόγριες, ο κτήτορας “Επίσκοπος 
Ναυπλίου και Άργους Λέων” έβαλε να τις 
μεταφέρουν στα ενδότερα, από φόβο των 
κουρσάρων».

4 Ο Σγουρός διασχίζει την πόλη, τα 
στενά του Ψαρομαχαλά και την 

Ακροναυπλία.
«Στα χαμηλοτάβανα, μισοσκότεινα μαγα-
ζάκια της πολιτείας, τα κουρνιασμένα πίσω 
από τα θεόρατα τειχιά, κάποια λαδολύχνα-
ρα άναβαν, σκόρπια [...]. Ο Σγουρός πέρασε 
αστραπή το κάτω διάζωμα της πολιτείας, κι 
άρχισε να σκαρφαλώνει, καβάλα πάντα, τα 
καλντεριμωμένα κι ανηφορικά σοκάκια, τα 
πέτρινα φαγωμένα σκαλιά, που φέρνανε 
στην απάνω χώρα».

2Ο Σγουρός μπαίνει στην πόλη.  
«“Έλα γεια σου, Αστρίτη... Τάχυνε το 

βήμα να προφτάσουμε πριν κλείσει η πόρ-
τα της Στεριάς”, είπε ο καβαλάρης, που είχε 
τη συνήθεια να στοχάζεται μεγαλόφωνα».
Ο Σγουρός μπαίνει στο Ανάπλι καθώς 
πέφτει το βράδυ, την ώρα που οι φύλα-
κες της πύλης «μανουβράρανε τις βαριές 
αλυσίδες για να τη σφαλίσουν» και προ-
χωρά μέσα στην πόλη.

Ας ακολουθήσουμε τα βήματα του Σγουρού            στο μεσαιωνικό Ανάπλι... 
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ENETOI
ENETOI OΘΩΜΑΝΟΙ

η πόλη αλλάζει χέρια

Στον περίπατο με την 
πριγκηπέσα Ιζαμπώ 
σχημάτισες μια ει-
κόνα για το Ανάπλι 
εκείνης της εποχής.

Οι Φράγκοι 
σταυροφόροι 
κατακτούν το 
Ναύπλιο.

Η πόλη ευημερεί. Για πρώτη φορά ο οικισμός 
επεκτείνεται έξω από τα τείχη της Ακροναυπλί-
ας, ενώ μέσα στο κάστρο παραμένουν κυρίως 
στρατιωτικά κτήρια. Οι Ενετοί δίνουν μεγάλη 
σημασία στα οχυρωματικά έργα. Το Μπούρτζι 
μετατρέπεται σε φρούριο. Μέχρι τις αρχές του 
16ου αι. ο πληθυσμός της πόλης φτάνει τους 
9.500 κατοίκους.

Η πολιορκία της πόλης διαρκεί τρία χρόνια. Προκαλού-
νται μεγάλες καταστροφές και αποδεκατίζεται ο πληθυ-
σμός. Σύντομα όμως η ζωή αρχίζει να ακολουθεί και 
πάλι ρυθμούς ανάπτυξης. Το Ναύπλιο ανακηρύσσεται 
πρωτεύουσα του Σαντζακίου του Μοριά. Οι κάτοικοί του 
ασχολούνται με το εμπόριο, αποκτούν πλούτο και γίνονται 
κοσμοπολίτες.

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Ναύπλιο.

Το Κάστρο των Ελλήνων 
Παρατήρησε τους ανεμόμυλους πλάι στη θάλασσα...

Το Κάστρο των Φράγκων
Το Κάστρο των Τόρων

Η Πύλη της Ξηράς. Δες πόσο βαθιά εισχωρεί η θάλασσα!

Η «κάτω πόλη» προστατεύεται με τείχος. 
Μέσα θα δεις σπίτια, το «παλάτι του Αφέντος» και το «Φόρο»  
(αγορά – πλατεία), ίσως στη θέση της πλατείας Συντάγματος.

Το οχυρωμένο Μπούρτζι

Ενετοί, Οθωμανοί και πάλι Ενετοί… Κάθε κατακτητής αφήνει 
στο πέρασμά του τα ίχνη του στην πόλη, ενώ οι οχυρώσεις 

προσαρμόζονται στις τεχνικές πολέμου κάθε εποχής.  
Σύγκρινε τα δύο χαρακτικά.  Τι αλλάζει; Τι μένει ίδιο;

Άποψη του Ναυπλίου το 1574

OΘΩΜΑΝΟΙ

Το Ναύπλιο περνά στα χέρια των Ενετών.
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Χάρη στη θέση και το λιμάνι της, 

η πόλη εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο,  

το οποίο διεκδικούν οι ισχυρές δυνάμεις  

της εποχής, οι Ενετοί και οι Οθωμανοί.

Η απελευθέρωση

Η περιοχή της Πελοποννήσου χωρίζεται σε τέσ-
σερις νομούς. Το Ναύπλιο ορίζεται πρωτεύουσα 
του Νομού της Ρωμανίας και γίνεται γνωστό ως 
Napoli di Romania. Οι Ενετοί, με τη βοήθεια των 
κατοίκων, επιδίδονται σε νέα οχυρωματικά έργα, 
μετατρέποντας το Ναύπλιο σε απόρθητο φρού-
ριο. Το σπουδαιότερο έργο της περιόδου είναι η 
οχύρωση του Παλαμηδιού.

Οι Ενετοί ανακτούν το Ναύπλιο.

Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου ανακηρύσ-
σεται η Τρίπολη. Το Ναύπλιο μετατρέπεται 
σε ένα αυτοδιοικούμενο στρατιωτικό κέ-
ντρο-λιμάνι. Το ελληνικό στοιχείο μειώνεται 
σταδιακά και το εμπόριο εξασθενεί. Η πόλη 
αρχίζει να παρακμάζει...

Οι Οθωμανοί επιστρέφουν στην πόλη.

Θα δεις τους ψηλούς μιναρέδες  

να ξεχωρίζουν στην πόλη και τους  

στρογγυλούς πύργους 

της Α΄ Ενετοκρατίας 

 να δίνουν τη θέση τους σε πιο  

ισχυρές, γωνιώδεις οχυρώσεις.  

Ακόμα και το θαλάσσιο  φρούριο Μπούρτζι 

αποκτά πιο επιβλητική μορφή.

Ανάπλι δώσε τα κλειδιά, Ανάπλι παραδώσου! 
Πώς να τα δώσω τα κλειδιά, πώς να τα παραδώσω,

που ’γω ’μ’ Ανάπλι ξακουστό, Ανάπλι παινεμένο, 
στην Πόλη και στη Βενετιά μ’ έχουν ζωγραφισμένο!

Άποψη του Ναυπλίου το 1687
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ΚΑΣΤΡΟ
Ακροναυπλία

Η θέση κατοικήθηκε από τους προϊστο-
ρικούς χρόνους. Ο Παυσανίας αναφέ-

ρει ότι υπήρχε ναός του θεού Ποσειδώνα 
– μαρτυρία που συμφωνεί με τη ναυτική 
παράδοση της πόλης. Υπάρχουν κατάλοιπα 
οχύρωσης από τον 4ο αι. π.Χ. και μπορείς 
να τα δεις στη δυτική πλευρά του βράχου. 
Οι Βυζαντινοί ασφάλισαν ξανά την Ακρο-
ναυπλία, ακολουθώντας σε γενικές γραμ-
μές τη χάραξη των αρχαίων τειχών. Την 
εποχή των Φράγκων περιλάμβανε δύο 
κάστρα, το Φράγκικο (ανατολικό) και το 
Ρωμέικο (δυτικό), ενώ οι Ενετοί έκτισαν 
και τρίτο, το Κάστρο των Τόρων. Με τη δι-
άδοση της χρήσης της πυρίτιδας τα βέλη 
αντικαταστάθηκαν από πυροβόλα όπλα και 
τα τείχη εκσυγχρονίστηκαν και άλλαξαν 
μορφή. Από την πρώτη οθωμανική κατο-
χή το κάστρο έγινε γνωστό και ως Ιτς Καλέ, 
που σημαίνει «μέσα κάστρο». 

Μπούρτζι

Το μικρό νησάκι ονομαζόταν Άγιοι Θεό-
δωροι, πιθανόν γιατί φιλοξενούσε μια εκ-

κλησία με αυτό το όνομα. Τη στρατηγική του 
θέση αναγνώρισαν οι Ενετοί και το οχύρω-
σαν το 15ο αι. Το οχυρό αυτό ήλεγχε την κυ-
κλοφορία προς και από το λιμάνι της πόλης. 
Με τη δύση του ήλιου βαριές αλυσίδες που 
ξεκινούσαν από το Μπούρτζι και έδεναν στο 
λιμάνι έκλειναν το θαλάσσιο δρόμο – αυτό 
εξηγεί την ενετική ονομασία Porto Cadena, 
δηλαδή «λιμάνι της αλυσίδας». Οι Ενετοί 
αποκαλούσαν το οχυρωμένο νησί Castello 
dello Scoglio, δηλαδή «κάστρο του βράχου», 
ενώ οι Οθωμανοί Μπούρτζι, που σημαίνει 
«καστρονησίδα».

Παλαμήδι

Η ονομασία του βράχου προέρχεται από 
τον ήρωα Παλαμήδη. Δύσβατος και χω-

ρίς νερό, ο λόφος δεν προσφερόταν για κα-
τοίκηση. Ωστόσο, στις αρχές του 18ου αι., οι 
Ενετοί, που ήταν συνέχεια υπό την απειλή 
των Οθωμανών, αποφάσισαν να τειχίσουν 
το Παλαμήδι και να το μετατρέψουν στο πιο 
επιβλητικό και ισχυρό φρούριο της πόλης. 
Αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητους προ-
μαχώνες, που διαθέτουν από μία δεξαμενή 
νερού και ασφαλείς αποθήκες για υλικά και 
τρόφιμα. Συνδέεται με την πόλη με 900 περί-
που σκαλοπάτια. 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ
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Προμαχώνας Γκριμάνι

Κάνοντας μια βόλτα στα κάστρα αλλά και στο ιστορικό κέντρο, 
ψάξε για το έμβλημα των Ενετών – το επιβλητικό λιοντάρι! 

Αρκεί μια προσεκτική ματιά, αλλά και να γνωρίζεις...

Πού θα το συναντήσεις:
Θα δεις τα περήφανα λιοντάρια να στέκουν πάνω από τις εισό-
δους των κάστρων, κατά μήκος των τειχών, στις προσόψεις των 
κτηρίων. Κάποια από αυτά δεν βρίσκονται πια στην αρχική τους 
θέση, αφού κατεδαφίστηκε το μνημείο το οποίο προστάτευαν. 

Από πού κατάγεται:
Την εποχή εκείνη οι πόλεις της Δύσης είχαν ένα έμβλημα που 
τις έκανε να ξεχωρίζουν και δήλωνε την ταυτότητά τους. Οι 
Ενετοί διάλεξαν το σύμβολο του αγίου Μάρκου, του προστάτη 
της πόλης τους: ένα φτερωτό λιοντάρι.  

Ακροναυπλία:  Το προαύλιο διαβάσματος «Γληνού»

Αντιλαλούν δυο φυλακές, 
τ’ Ανάπλι και ο Ιτς Καλές

Ο χώρος άλλαξε χέρια, άλλαξε χρήση… 
Τα κάστρα επιτέλεσαν τον αρχικό 

σκοπό τους, προστατεύοντας την πόλη και 
τους κατοίκους της από εχθρούς και επι-
δρομές. Με την ίδρυση του νέου κράτους 
σταδιακά τα τρία φρούρια μετατράπηκαν 
σε φυλακές - πρώτα το Παλαμήδι, όπου 
κρατούνταν κυρίως βαρυποινίτες, και 
έπειτα η Ακροναυπλία, που συγκέντρω-
νε κυρίως πολιτικούς κρατούμενους. Στο 
Μπούρτζι, ξεκομμένοι από τον πληθυσμό 
της πόλης, ζούσαν οι δήμιοι. Επρόκει-
το για παλιούς βαρυποινίτες, που είχαν 
συμφωνήσει να εφαρμόζουν τη θανατική 
ποινή σε άλλους κατάδικους με τη χρήση 
της γκιλοτίνας.  

Ακολούθησε τα φτερωτά λιοντάρια των Ενετών
 και σημείωσε τη θέση τους στο χάρτη της πόλης.

Ακροναυπλία, Πύλη των Τόρων

Αναγνωρίζεις τα λιοντάρια που βλέπεις  
στις φωτογραφίες; Πού βρίσκονται;

Πρόσοψη Αρχαιολογικού Μουσείο

υ

Του μεγάλου λιονταριού οι τρομερές εικόνες...

Είναι εύκολο να διακρίνεις το πέρασμα των  Ενετών 
στην πόλη. Πώς;

Εσύ πόσα έχεις βρει; Είναι άλλωστε πολλά…
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ
η πόλη στο πέρασμα του χρόνου

Το στρατιωτικό νοσοκομείο

Στ
ην

 π
λα

τε
ία

 Κ
απ

οδ
ιστ

ρίο
υ θα βρεις τη θέση των τειχών της πόλης.

Το Εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας 

Ακροναυπλία
Η πόλη πάνω στο βράχο 
Η θέση κατοικούνταν από τους προϊστορικούς 
χρόνους. Ήταν καλά προστατευμένη, προσβάσι-
μη μόνο από τα ανατολικά. Από τις άλλες πλευρές  
η θάλασσα έφτανε στους πρόποδες του λόφου, 
ακόμα και στα βόρεια, εκεί όπου σή-
μερα βρίσκεται η πόλη. Στο πέρα-
σμα των αιώνων η κατοίκηση 
μεταφέρθηκε στους πρόποδες 
του λόφου. Η Ακροναυπλία 
σταδιακά ερημώθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή 
και στρατιωτικό κέντρο.

Ψαρομαχαλάς
Η συνοικία στους πρόποδες
της Ακροναυπλίας
Άρχισε να διαμορφώνεται από τους μεσαιωνι-
κούς χρόνους. Εδώ ζούσαν κυρίως ψαράδες 
και έμποροι. Ίσως έχεις συναντήσει στις βόλ-
τες σου την Αγία Σοφία... Στους βυζαντινούς 
χρόνους ήταν ένα ξωκλήσι κι ας τη βλέπεις 
σήμερα περιτριγυρισμένη από κτήρια. Την 
εποχή της Α' Ενετοκρατίας τα σπίτια πλή-
θυναν και το 14ο αι. κτίστηκε το πρώτο νο-
σοκομείο της Ελλάδας.

«Κάτω πόλη»
Η συνοικία των Ενετών

Στα τέλη του 15ου αι. οι Ενετοί επέ-
κτειναν την πόλη έξω από τα τείχη 
της Ακροναυπλίας. Ολόκληρη η 
περιοχή της «κάτω πόλης» δημι-
ουργήθηκε με τεχνητές προσχώ-

σεις μέσα στη θάλασσα. Το μεγα-
λύτερο τμήμα της οχυρώθηκε με 

τείχος, το οποίο όμως γκρεμίστηκε το 
19ο αι. Για να προσελκύσουν πληθυσμούς 

στο νέο τμήμα της πόλης, οι Ενετοί έδωσαν προνόμια σε 
όσους έρχονταν να το κατοικήσουν – π.χ., όποιος διέμενε για 
εφτά χρόνια θεωρούνταν πολίτης (τζιταδίνος).

Τα τείχη 
του βράχου 

από τους 
βυζαντινούς 

χρόνους

Τα τείχη  που 
έφταξαν οι 

Ενετοί για να 
προστατεύσουν την 

«κάτω πόλη» .
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Η Συνοικία του Γιαλού

Τα όρια του Ν
έου Βυζαντίου σχηματίζουν τρίγωνο.Γιαλός 

Η επέκταση της πόλης έξω 
από τα ενετικά τείχη
Καθώς η «κάτω πόλη» αναπτυσσό-
ταν, συνεχίσαν να γίνονται τεχνητές 
προσχώσεις και κτίστηκαν σπίτια έξω από 
τα ενετικά τείχη. Η Συνοικία του Γιαλού οριζόταν από τη ση-
μερινή λεωφόρο Αμαλίας και την οδό Μπουμπουλίνας - τη 
βλέπεις όπως διαμορφώθηκε στην εποχή του Όθωνα.

Νέο Βυζάντιο
Για το νέο κύμα προσφύγων
Εδώ βρήκαν καταφύγιο οι πρόσφυγες από τη 
Μικρά Ασία μετά το 1922. Έδωσαν στον καινούργιο τόπο 
κατοικίας τους ένα όνομα που θύμιζε τις χαμένες πατρίδες 
τους. Σήμερα λίγα από τα σπίτια αυτά έχουν απομείνει, κα-
θώς τα περισσότερα γκρεμίστηκαν και παραχώρησαν  τη 
θέση τους σε πολυκατοικίες.

Η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός και αλλάζει  
πρόσωπο κάθε φορά που μεταβάλλονται 
οι συνθήκες ζωής και οι ανάγκες των ανθρώπων. 
Πάρε το ποδήλατό σου και ψάξε να βρεις τα  
σημάδια που άφησε το πέρασμα του χρόνου….

Πρόνοια
Προνοώντας για τους πρόσφυγες
Η περιοχή κατοικήθηκε σποραδικά και παλιό-
τερα, όμως διαμορφώθηκε ως συνοικία της 
πόλης το 19ο αι. Με την απελευθέρωση χιλιά-
δες πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδας κατέφυγαν στο Ναύπλιο. Ο Καποδίστριας 
σκόπευε να δημιουργήσει οργανωμένο οικισμό 
με ρυμοτομικό σχέδιο – κάτι που δεν πρόλα-
βε να εφαρμόσει. Οι κάτοικοι της Πρόνοιας ήταν  
κυρίως τεχνίτες και εργάτες. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή ιδρύθηκε το 1910 το εργοστάσιο ΚΥΚΝΟΣ 
που πρόσφερε δουλειά σε πολλά εργατικά χέρια, 
όμως σήμερα έχει γκρεμιστεί. Στο προάστιο της 
Πρόνοιας θα δεις σκαλισμένο σε ένα βράχο το  
Λιοντάρι των Βαυαρών, το οποίο θυμίζει τους 
στρατιώτες που ακολούθησαν τον Όθωνα στην  
Ελλάδα αλλά αποδεκατίστηκαν από ελονοσία και  
άλλες αρρώστιες.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣΈν
ας

Το Ναύπλιο του Καποδίστρια
Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. 
Η πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα και αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό. Ο πληθυσμός έφτασε 
τους 30.000 κατοίκους, οι οποίοι συνέρρευσαν στο Ναύπλιο από διαφορετικές περιοχές, 
μεταφέροντας τις τοπικές διαλέκτους, τα πλούσια έθιμα, τις πολύχρωμες ενδυμασίες τους. 

Την εικόνα αυτή της πόλης περιγράφει η κωμωδία του Δ. Κ. Βυζάντιου Βαβυλωνία (1836).
Δες πώς τα πρόσωπα του έργου σχολιάζουν την είδηση για τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827 και 

τη νίκη των Τριών Συμμάχων (Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία), χρησιμοποιώντας ο καθένας την ιδιαίτερη 
διάλεκτό του...

3 Στη γωνία των οδών 
Τερζάκη και Αμαλίας 

βρίσκεται το Πολεμικό 
Μουσείο. Όπως θα δια-
βάσεις σε μια επιγραφή, 
εδώ λειτούργησε η πρώ-
τη Σχολή Ευελπίδων. 
Στην πραγματικότητα 
όμως, η σχολή στεγαζό-
ταν σε προηγούμενο κτή-
ριο που δεν σώζεται πια.

1 
Ο περίπατος ξεκινά 
από την πλατεία Κα-

ποδιστρίου. Εδώ στήθη-
κε το 1932 το άγαλμα του 
κυβερνήτη.

2 Πρώτη στάση, το 
σπίτι του, γνωστό ως 

Κυ βερνείο ή Παλατά-
κι, στην πλατεία Τριών 
Ναυάρχων. Δεν υπάρχει 
σήμερα, γιατί καταστρά-
φηκε σε μεγάλη πυρκα-
γιά το 1929. Τα παρτέρια 
ωστόσο θα σε βοηθή-
σουν να εντοπίσεις τη 
θέση του κτηρίου!

για τη Βαβυλωνία

18



Ακολουθώντας τη διαδρομή στο χάρτη, μπορείς να εντοπίσεις κάποια από αυτά... 

7   Γιατρός ο ίδιος, ο 
Καποδίστριας έδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τη δημόσια υγεία, ιδρύ-
οντας δύο νοσοκομεία: 
το Εθνικό Νοσοκομείο 
(πρώην Νοσοκομείο 
Ατσαγιόλι) στον Ψαρο-
μαχαλά, που δεν σώζε-
ται σήμερα, και το Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο 
στην Ακροναυπλία, από 
το οποίο διακρίνονται 
μόνο ερείπια.

6 Ψηλότερα θα δεις το  
Εκτελεστικόν, που 

υπήρξε έδρα της κυβέρ-
νησης, και λίγο πιο πέρα, 
κοντά στον Άγιο Σπυρί-
δωνα, το πρώτο Υπουρ-
γείο Στρατιωτικών.

5 Περνώντας από την 
πλα τεία Συντάγματος 

φτάνεις στο Βουλευτι-
κόν. Αρχικά ήταν τζαμί, 
αργότερα φιλοξένησε 
την πρώτη Βουλή των 
Ελλήνων και στα χρόνια 
του Καποδίστρια λει-
τούργησε ως σχολείο.

8   Στην τελευταία στάση, 
κατεβαίνοντας προς 

το λιμάνι, θα συναντή-
σεις ένα ακόμα σημάδι 
που λένε ότι άφησε ο 
κυβερνήτης στην πόλη: 
στον κήπο της έπαυ-
λης Αμυμώνης στέκει 
ο κορμός ενός φοίνικα. 
Μια πινακίδα πληρο-
φορεί ότι τον φύτεψε ο 
ίδιος ο Καποδίστριας. 
Το δέντρο του φοίνικα 
συμβόλιζε την αναγέν-
νηση της Ελλάδας, όπως 
άλλωστε και το μυθικό 
πουλί με το ίδιο όνομα, 
που είχε την ιδιότητα να 
αναγεννιέται μέσα από 
τις στάχτες του...

4  
Η οδός Βασιλέως 
Κωνσταντίνου είναι 

γνωστή και ως Μεγά-
λος Δρόμος. Διαμορ-
φώθηκε την εποχή 
εκείνη και οδηγεί στην 
πλατεία Συντάγματος. 
Στη γωνία με την οδό 
Τερζάκη θα συναντήσεις 
το πρώτο Δημαρχείο της 
πόλης. Διακρίνεις πάνω 
από την είσοδό του την 
επιγραφή «Εθνικός Οί-
κος» 1831;

Τον αγώνα για την απελευθέρωση ακολούθησε ο αγώνας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους...  
Ο Καποδίστριας σκόπευε να αναδιαμορφώσει την πόλη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως 
αποδεικνύουν τα πολεοδομικά σχέδια των συνεργατών του, Στ. Βούλγαρη και Θ. Βαλλιάνου. Ιδρύθηκαν επίσης  
μια σειρά από κτήρια απαραίτητα σε μια πρωτεύουσα. 
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ΙΧΝΗΣτ
α των δολοφόνων

του Καποδίστρια 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΣΠΡΟ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΒΑΘΥΓΑΛΑΖΗ ΡΕΝΤΙΓΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΟ, 
ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΦΤΑ ΛΕΠΤΑ...

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 
ΑΛΛΑ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΜΕΙΝΕ 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Παρά το σπουδαίο 

έργο του κυβερνήτη, 

πολλοί ήταν 
δυσαρεστημένοι 

καθώς έβλεπαν τα 

συμφέροντά τους να 

θίγονται. 
Τα σύννεφα ολοένα 

και πύκνωναν…

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΡΙΒΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΕΝΟ 
ΑΝΗΦΟΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ, ΝΤΥΜΕΝΟΙ 
ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ, ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΙΡΑΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΟΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΜΟΛΙΣ ΛΙΓΕΣ 
ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 
ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ…
ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ.
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ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΙ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΟΙ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ…

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΝΗ 
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ, ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ 
ΞΕΨΥΧΑ. ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΤΑΝΕΙ 
ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ. 
ΖΗΤΑ ΑΣΥΛΟ 
ΛΕΓΟΝΤΑΣ:

… ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ 
ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ, ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΦΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΕΣ –ΣΤΙΣ 
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1832– ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΦΕΙ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 
ΜΕ ΡΩΣΙΚΟ ΠΛΟΙΟ.  

Τον 
σκοτώσαμε…  

χίλια κομμάτια έγινε…

ΤΟ ΕΞΑΛΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΟΜΩΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΟ 
ΓΑΛΛΟ ΠΡΕΣΒΗ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ. ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 10 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ. ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΩΣ, ΠΡΙΝ 
ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΤΟ ΠΥΡ ΛΕΕΙ:

Αδέρφια, 
ομόνοια και 

αγάπη...

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΒΑΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΟΝΟΧΕΙΡΑ ΦΡΟΥΡΟ ΤΟΥ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Γ. ΚΟΖΩΝΗ.
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Αστικό νεοκλασικό σπίτι της εποχής

Στο Ναύπλιο, την πρώτη  
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, 
αναπτύχθηκε το 19ο αι.  
η τάξη των αστών. 
 Έτσι, πολλοί από τους κατοίκους 
ήταν έμποροι και ναυτικοί, 
δικαστικοί και δικηγόροι, 
υπάλληλοι του κράτους  
και της κυβέρνησης,  
στρατιωτικοί  
και χωροφύλακες. 

Η πόλη σιγά σιγά  
άλλαξε φυσιογνωμία σύμφωνα  
με τα πρότυπα της Δύσης.  
Απέκτησε φωτισμό,  
πάρκα και πράσινο. 
Δημιουργήθηκαν ευπρεπή 
ξενοδοχεία, φιλοξένησε 
ξένους θιάσους όπερας, ενώ 
ξένοι και ντόπιοι λογοτέχνες, 
δημοσιογράφοι και ταξιδιώτες 
περιέγραψαν τις ομορφιές της.

«Έλα να αποσπερίσουμε μαζί,  
   ξημέρωμα να δούμε...»

Με τη δύση του ήλιου η Πύλη της Ξηράς έκλεινε, 
οι δουλειές σταματούσαν και η διασκέδαση άρ-

χιζε... Η αστική τάξη αντάλλασσε βεγγέρες και οι νέοι 
αριστοκράτες διοργάνωναν χορευτικές βραδιές με τη 
συνοδεία βιολιού ή μαντολίνου. Οι διανοούμενοι διάβα-
ζαν τα έργα τους ή μεταφράσεις ξένων δημιουργών σε 
λογοτεχνικές βραδιές. Οι Έλληνες της Μολδαβίας ξεχώ-
ριζαν ως επιτυχημένοι οικοδεσπότες, ενώ ονομαστά ήταν 
τα σουαρέ της κυρίας Ρουέν και οι συγκεντρώσεις της κυρίας 
Καρατζά, η οποία διέθετε και το μοναδικό πιάνο της πόλης. Λίγο  
αργότερα οι χοροεσπερίδες που διοργάνωνε σχεδόν καθημερινά ο κόμης 
Άρμανσπεργκ, ο πρόεδρος της Αντιβασιλείας του Όθωνα, άφη-
σαν εποχή. Καφενεία και ζαχαροπλαστεία αποτελού-
σαν επίσης δημοφιλείς τόπους συνάντησης, όπου 
οι πολιτικές συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν. 

Από την άλλη, η εργατική τάξη δεν 
υστερούσε σε διάθεση για γλέντι. 

Εκτός από τις θρησκευτικές γιορτές, 
τους γάμους και τις βαπτίσεις, κάθε 
μέρα ήταν δυνατό να καταλήξει σε ξε-
φάντωμα στις ταβέρνες και στα κρα-
σοπουλειά. Μπορεί να έλειπε ο ευρω-
παϊκός αέρας της παλιάς πόλης, αλλά το 
κέφι ήταν άφθονο!

ΑΣΤΩΝτωνΣτ
ην εποχή

Το γραφείο του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο
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Ο 
Όθ

ωνα
ς μ

ε φ
ουστανέλα την περίοδο της Αντιβασιλείας

Αστικό νεοκλασικό σπίτι της εποχής Ο πρώτος βασιλιάς έρχεται,  
η πρωτεύουσα μεταφέρεται...

Μετά το θάνατο του Καποδίστρια στην Ελλάδα εγκαθι-
δρύθηκε η μοναρχία. Ο νεαρός βαυαρός πρίγκιπας 

Όθωνας ορίστηκε βασιλιάς. Έφτασε στο Ναύπλιο στις αρ-
χές του 1833, όπου τον περίμενε λαμπρή υποδοχή. Επει-
δή ήταν ανήλικος, την εξουσία ασκούσε το συμβούλιο της 
Αντιβασιλείας. Ο Όθωνας παρέμεινε στο Ναύπλιο λίγο πε-
ρισσότερο από ένα χρόνο, καθώς το 1834 η πρωτεύουσα 
μεταφέρθηκε στην Αθήνα, μια μικρή τότε πόλη με περίπου 
7.000 κατοίκους!

Ακολουθώντας τη μόδα της εποχής

Η φουστανέλα αποτελούσε ακόμα χαρακτηριστικό ένδυμα της εποχής, που δη-
μιουργούσε μάλιστα ρεύμα και στους αριστοκρατικούς κύκλους της Ευρώπης. 

Πολλοί βέβαια είχαν αρχίσει να φοράνε «φράγκικα» ρούχα: κοστούμι οι άντρες και 
κρινολίνο με καπέλο οι γυναίκες. Όμως, παρότι όλο και περισσότεροι Έλληνες ντύ-
νονταν ευρωπαϊκά, συνδύαζαν το επίσημο ένδυμα με το φέσι – ίσως από συνήθεια 
ή ίσως επειδή το ευρωπαϊκό καπέλο ήταν δυσεύρετο.
«Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης έχουν από όλα τα υφάσματα: φλωρεντινούς ταφτά-
δες, χρωματιστά μεταξωτά, μουσελίνες για τις κυρίες, τσόχες αγγλικές, γαλλικές φανέ-
λες και αγγλικά κασμίρια για τους κυρίους. Οι δεξιοτέχνες ράφτες και μοδίστρες της πό-
λης είναι έτοιμοι να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα των πελατών τους. Μόνο τα αντίστοιχα 
παπούτσια και καπέλα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό και σε αρκετά υψηλή τιμή». 

[Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Η καθημερινή ζωή στο Ναύπλιο, στα χρόνια του Καποδίστρια», 
Αθήνα-Μόναχο. Τέχνη και Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα,  σ. 77-78]

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα επηρέασαν όχι μόνο την  
εμφάνιση των ανθρώπων, αλλά και την όψη της πολιτείας 
και το εσωτερικό των σπιτιών. Εισήχθησαν έπιπλα από τη 
Μασσαλία, τη Γένοβα και τη Μάλτα, χαλιά από την Ανατολή 

και άλλα οικιακά είδη από την Αγγλία και τη Γαλλία.

«Η άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο», Πέτερ φον Ες 
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ΚΕΝΤΡΟτης ιστορίας...Στ
o της πόλης

Οι πλατείες, η καρδιά των 
πόλεων, εκφράζουν συχνά 
τον παλμό των διεκδικήσεων 
– ακόμη και στις μέρες μας… 

Μήπως μπορείς να σκεφτείς 
κάποιο πρόσφατο παράδειγμα;

Η αντίδραση στην απολυταρχική 
διακυβέρνηση του Όθωνα οδήγησε  
το 1843 σε εξεγέρσεις. 

Στην Αθήνα ο λαός  
συγκεντρώθηκε μπροστά από τα      
ανάκτορα διεκδικώντας  
την ψήφιση Συντάγματος. 

Στα γεγονότα αυτά  
οφείλει το όνομά της  
η πλατεία Συντάγματος  
τόσο στην Αθήνα 
όσο και στο Ναύπλιο.

H δυσαρέσκεια ενάντια στον 
Όθωνα εκδηλωνόταν όλο και πιο 
έντονα. 

Η αστική τάξη του Ναυπλίου, 
πολυπληθής και μορφωμένη, με   
εμπειρία στα πολιτικά ζητήματα    
και φιλελεύθερες ιδέες, διεκδικούσε 
πολιτικές αλλαγές.

Ναυπλιακή Επανάσταση
Αιτήματα: 
Οι επαναστάτες ζητούσαν εκδημοκρατισμό του πολιτεύ-
ματος και ψήφιση νέου Συντάγματος.

Αποτελέσματα:
Ο Όθωνας έστειλε στρατό και πολιόρκησε το Ναύπλιο. Η 
εξέγερση απέτυχε - τουλάχιστον προσωρινά. Ωστόσο, τον 
επόμενο μόλις χρόνο ο βαυαρός βασιλιάς εκθρονίστηκε 
και έφυγε για πάντα από την Ελλάδα, ενώ το πολίτευμα 
άλλαξε από συνταγματική μοναρχία σε βασιλευόμενη  
δημοκρατία.

Η αναχώρηση του Όθωνα σε έγχρωμη λαϊκή λιθογραφία

Η εξέγερση του 1843 στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας
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Το Ναύπλιο βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή των αγώνων 

για τη διεκδίκηση της 
δημοκρατίας. Όσο για την 

Καλλιόπη, έμεινε γνωστή ως 
η «Μητέρα της Ναυπλιακής 

Επανάστασης».

Ποια είναι;
Η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου (1809-1898) γεννή-
θηκε στην Πάτρα αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Όταν 
το 1824 εγκαταστάθηκε στο Ναύ πλιο, εντυπωσίασε 
με την προσωπικότητα, την εμφάνιση και την καλ-
λιέργειά της. Παντρεύτηκε το δήμαρχο της πόλης, 
τον Σπύρο Παπαλεξόπουλο. 

Η βιβλιοθήκη της ήταν ονομαστή και στις βραδιές  
που διοργάνωνε στο σαλόνι της συγκεντρώνονταν 
σπουδαίες προσωπικότητες. 

Πού έμενε;
Στην πλατεία Συντάγματος βρισκόταν κάποτε το σπί-
τι της Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου. Από το μπαλ-
κόνι της τα ξημερώματα 1ης Φεβρουαρίου 1862 
εκφώνησε πύρινο λόγο προς τους εξεγερμένους 
που διεκδικούσαν να ψηφιστεί νέο Σύνταγμα «για 
να ανακτηθούν οι καταπατημένες ελευθερίες».

Το σπίτι της δεν υπάρχει σήμερα, καθώς γκρεμί-
στηκε για να κτιστεί το 1936 το κτήριο της Εθνικής 
Τράπεζας. Μόνο μια μαρμάρινη στήλη θυμίζει 
στους περαστικούς τη μαχητική παρουσία της.

Η αναχώρηση του Όθωνα σε έγχρωμη λαϊκή λιθογραφία

Μια γυναίκα ξεχωρίζει

Στην πλατεία Συντάγματος, την κεντρική πλατεία 
της πόλης, γράφτηκε μια σπουδαία σελίδα της ιστορίας. 
Μολονότι η πρωτεύουσα βρισκόταν πια στην Αθήνα,  
το Ναύπλιο συνέχισε να παίζει σημαντικό ρόλο.

Φωτογραφία του 1911 με 
το σπίτι της Καλλιόπης 

Παπαλεξοπούλου.

Το κτήριο της Εθνικής 
Τράπεζας σήμερα

Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου
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ΠΛΑΤΕΙΕΣπερπατώΣτις

Πλατεία Φιλελλήνων
Στη Συνοικία του Γιαλού, πλάι στη θάλασσα, θα συναντήσεις την πλατεία 
Φιλελλήνων ή πιο παλιά ακόμη Τελωνείου. Εδώ βρισκόταν ο ενετικός 
Προμαχώνας της Aγίας Tερέζας (ή Μόσχου), που γκρεμίστηκε το 1866 
μαζί με τα υπόλοιπα τείχη της «κάτω πόλης». Στο μέσο της πλατείας στή-
θηκε το 1903 το Μνημείο των Φιλελλήνων, για να θυμίζει τους Γάλλους 
φιλέλληνες που θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Ελλά-
δας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε η προτομή της Mαντώς Mαυρογένους. 
Την πλατεία περιβάλλουν όμορφα νεοκλασικά οικοδομήματα, ανάμεσα 
στα οποία ξεχωρίζει το παλαιό Δημαρχείο. Το κτήριο ανήκε στην οικογέ-
νεια Iατρού, στην οποία χρωστά η πλατεία το σημερινό της όνομα.

Πλατεία Συντάγματος
Σίγουρα έχεις περάσει πολλές φορές από εδώ! Είναι άλ-
λωστε το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, συνδεδεμέ-
νο στενά με την ιστορία της. Διαμορφώθηκε πιθανόν το  
15ο αι. και από τότε άλλαξε αρκετές φορές ονομασία: 
Αγορά (Φόρος), Πλατεία των Όπλων (Piazza d’ Armi), 
Πλατεία του Πλατάνου, πλατεία Λουδοβίκου και σήμερα 
πλατεία Συντάγματος. Γύρω της υπάρχουν μερικά από 
τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Εκτός από ονο-
μασία έχει αλλάξει πολλές φορές και μορφή. Στα χρόνια 
της πρώτης οθωμανικής κατάκτησης εδώ βρίσκονταν 
το σεράι του Μορά Πασά, τζαμιά και σπίτια με ανατολίτι-
κη όψη. Αργότερα όλα αυτά γκρεμίστηκαν και η πλατεία 
απέκτησε ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Εδώ ήταν και τα σπί-
τια των αγωνιστών της Επανάστασης, Ευρωπαίων που 
διέμειναν στην πόλη, καθώς και τα δύο πρώτα οργα-
νωμένα ξενοδοχεία, Μυκήνες και Ξενοδοχείο των Ξέ-
νων. Ο αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν διέμενε και στα 
δύο κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Τίρυνθας.  
Πολλά από αυτά τα κτήρια δεν υπάρχουν πια, ωστόσο 
οι μνήμες παραμένουν ζωντανές.

Άπ
οψ

η 
τη

ς π
λα

τεί
ας Φιλελλήνων

Άποψ
η της πλατείας Τριών Ναυάρχων
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περπατώ
Πλατεία Τριών Ναυάρχων
Βρίσκεται στην είσοδο του ιστορικού κέντρου, έχει νεοκλασικά  
χαρακτηριστικά και παραλληλόγραμμο σχήμα. Διαμορφώθηκε μετά την 
απελευθέρωση, γύρω στο 1854. Οφείλει το όνομά της στους τρεις ναύαρ-
χους –Κόδριγκτον, Δεριγνί και Χέυδεν– που νίκησαν στη ναυμαχία του 
Ναυαρίνου το στόλο του Ιμπραήμ.
Στο κέντρο της θα δεις το ταφικό Μνημείο του Δημήτριου Υψηλάντη, 
που μεταφέρθηκε εδώ το 1951 από την πλατεία Συντάγματος. Γύρω της 
υπάρχουν διάφορα ιστορικά κτήρια, όπως το πρώτο Γυμνάσιο του Ναυ-
πλίου, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο.

Πλατεία Εθνοσυνέλευσης
Βρίσκεται στη Συνοικία της Πρόνοιας. Εδώ, σε ένα 
πρόχειρο ξύλινο παράπηγμα, πραγματοποιήθηκε η 
Ε' Εθνοσυνέλευση το καλοκαίρι του 1832. Ανάμεσα 
στις αποφάσεις της ήταν η εκλογή του 'Οθωνα ως 
βασιλιά των Ελλήνων.

Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Μητρόπολη)
Διαμορφώθηκε στις αρχές του 16ου αι., ταυτό-
χρονα με την εκκλησία. Ακόμη και σήμερα δια-
τηρεί το μεσαιωνικό της χαρακτήρα: έχει δηλαδή 
σχήμα ακανόνιστο και είναι «κλειστή», με κτήρια 
στις τρεις πλευρές της. Κάθε καλοκαίρι, στο πλαί-
σιο του Φεστιβάλ Ναυπλίου, η πλατεία φιλοξενεί  
συναυλίες.

Η πλατεία αποτελεί έναν ανοιχτό, δημόσιο χώρο, 
ζωντανό κομμάτι της πόλης. Κοντά της βρίσκονται συχνά  
η αγορά, η εκκλησία, το Δημαρχείο...  
Είναι το κέντρο που επισκεπτόμαστε καθημερινά: 
συναντήσεις, συγκεντρώσεις, γιορτές, αλλά και μοναχικοί 
περίπατοι, όλα λαμβάνουν χώρα εδώ!

Άποψη της πλατείας Αγίου Γεω
ργίου

Άποψ
η της πλατείας Τριών Ναυάρχων

Η πλατεία Συντάγματος προς το Τριανόν

Άποψη της πλατείας Εθνοσυνέλευσης
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Το Οπλοστάσιο των Ενετών
Πλατεία Συντάγματος 
Ψηλό, πετρόκτιστο κτήριο με στοά στο ισό-
γειο και μικρά ανοίγματα στους ορόφους. 
Λιτό και αυστηρό, θυμίζει τα περίφημα κά-
στρα των Ενετών.

χρήσεις: 
 

σήμερα: στεγάζει το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και φιλοξενεί περίπου 2.000 
ευρήματα από το Ναύπλιο και τις γύρω 
περιοχές.

Παλαιό Τζαμί ή Φετιγιέ Τζαμί
ή Τριανόν   
Οδός Σταϊκοπούλου, Πλατεία Συντάγματος 

Τρούλοι, τόξα και καμπύλες γραμμές χα-
ρακτηρίζουν το κτήριο. Η σημερινή του 
όψη είναι αρκετά αλλοιωμένη σε σχέση με 
την αρχική.    

χρήσεις: 

σήμερα: οργανώνονται θεατρικές 
παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις και 
συναυλίες.
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Οθωμανικό σπίτι με σαχνισί
Οδός Λαμπρυνίδου
Σπίτι με σαχνισί, όπως ονομάζεται η προ-
εξοχή στον όροφο που μοιάζει με κλειστό 
εξώστη (μπαλκόνι). 
Το σαχνισί άφηνε το φως να μπαίνει και 
επέτρεπε τη θέα προς το δρόμο, ενώ 
προστάτευε τις γυναίκες του σπιτιού από 
τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. 
Στους οθωμανικούς χρόνους ήταν χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα των σπιτιών, όμως 
ο Καποδίστριας διέταξε να γκρεμιστούν 
για να δώσει ευρωπαϊκή όψη στην πόλη.

χρήσεις: 

σήμερα:  ερειπωμένο...

πόληςτης

καθολική εκκλησία

 γραφεία 

Φιλανθρωπικής Εταιρείας

αίθουσα κινηματογράφου
(τότε απέκτησε και το όνομα Τριανόν)

το πρώτο Αλληλοδιδακτικό 

Σχολείο Αρρένων

τζαμί

ιδιωτική οικία

αποθήκη 

ενετικού στόλου
στρατώνας

ΟΨΕΙΣ
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Μεταπολεμική οικία
Ψαρομαχαλάς
Εισάγονται στην πόλη την εποχή αυτή και-
νούργιες οικοδομικές τεχνικές. Τα κτήρια εί-
ναι κυρίως από μπετόν, σίδερο και ατσάλι.
Τα σπίτια από μπετόν είναι ελάχιστα, για-
τί το ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου προ-
στατεύεται σήμερα από το κράτος με αυ-
στηρούς πολεοδομικούς κανονισμούς. Οι 
περιορισμοί αυτοί ανάγκασαν πολλούς 
κατοίκους  να εγκαταλείψουν το κέντρο 
και να μετακομίσουν στους νεότερους συ-
νοικισμούς γύρω από αυτό. Από την άλλη 
μεριά, όμως, διατήρησαν την όψη της πα-
λαιάς πόλης. Έτσι, το Ναύπλιο αποτελεί 
δημοφιλή, γραφικό προορισμό για ταξι-
διώτες, με πολλές μυστικές γωνιές όπου 
η ιστορία μοιάζει να ζωντανεύει...

χρήσεις:

σήμερα: μένει μια ναυπλιώτικη   
        οικογένεια!

Κτήριο Γιαννόπουλου
Πλατεία Συντάγματος
Νεοκλασικό οικοδόμημα με ανάλαφρες 
αναλογίες, συμμετρία και ισορροπία. Έχει 
διακοσμητικά στοιχεία, χωρίς όμως υπερ-
βολές, με πηγή έμπνευσης κυρίως την αρ-
χαιότητα. Διακρίνεις τα ιωνικά κιονόκρανα 
στον πάνω όροφο;

χρήσεις: ισόγειο, 
σύχναζε η καλή κοινωνία  
του Ναυπλίου για πολιτικές  
συζητήσεις, χαρτιά και ουζάκι!

σήμερα: στεγάζει εστιατόριο.

Οικία Άρμανσπεργκ
Συμβολή οδών Συγγρού, Πλαπούτα και 
Αντωνόπουλων
Σημαντικό δείγμα της αστικής αρχιτεκτονι-
κής του Ναυπλίου. Το πετρόκτιστο τμήμα 
του ανήκει στη δεύτερη ενετική περίοδο.  
Ο δεύτερος όροφος προστέθηκε το 19ο αι.  
Η είσοδος στην πλάγια όψη με το βαρύ μαρ-
μάρινο πλαίσιο είναι χαρακτηριστική.
Κοιτάζοντας προσεκτικά στη γωνία του 
δευτέρου ορόφου κάτω από τη στέγη, θα 
εντοπίσεις το μυθικό πουλί φοίνικα, το 
αγαπημένο σύμβολο του Καποδίστρια.

χρήσεις: 

σήμερα: στο ισόγειο στεγάζει  
καταστήματα και καφετέριες.
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ιδιωτική οικία
δημόσιες υπηρεσίες

κατοικία προέδρου Αντιβασιλείας

 κόμη Άρμανσπεργκ

«Μεγάλο Καφενείο»

Αναζήτησε τα κτήρια αυτά,  για να ανακαλύψεις   
 τις όψεις της πόλης  στο πέρασμα των αιώνων!

Μπορείς να φωτογραφίσεις και άλλα κτήρια   
που συναντάς στους περιπάτους σου.

Μαντεύεις σε ποια εποχή ανήκουν; 
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Σελίδα

6
Η Αμυμώνη και ο Ποσειδώνας, παράσταση από ερυθρόμορφη λήκυθο του 
ζωγράφου της Φιάλης (ελεύθερη απόδοση), 440 π.Χ. Μητροπολιτικό Μουσείο 
Νέας Υόρκης.

7

Ομηρικοί ήρωες που πολέμησαν στην Τροία –ανάμεσά τους ο Παλαμήδης, ο 
Νέστορας, ο Πρωτεσίλαος και ο Πάτροκλος–, παράσταση από πρωτοκορινθιακή 
πυξίδα του ζωγράφου Χάρητος (ελεύθερη απόδοση). Μουσείο Λούβρου, Παρίσι. 

Πήλινος πεσσός με τη μορφή του Παλαμήδη στην πλευρά που αντιστοιχεί στον 
αριθμό δύο. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Αχιλλέας και ο Αίας παίζουν πεσσούς, παράσταση από μελανόμορφο αμφορέα 
του ζωγράφου του Εξηκία (ελεύθερη απόδοση), 540-530 π.Χ.  Γρηγοριανό 
Ετρουσκικό Μουσείο, Βατικανό.

10

Η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο, λεπτομέρεια πίνακα αγνώστου 
που απεικονίζει το Ναύπλιο από τον αργολικό κάμπο, ελαιογραφία, 1829-1830. 
Κούρια, Αφροδίτη, Το Ναύπλιο των περιηγητών (βλ. βιβλιογραφία).
Η Πύλη της Ξηράς, επεξεργασία σχεδίου του Καρλ φον Χάιντεκ, μελάνι και 
μολύβι, 1837. Staatliche Graphische Sammlung, Μόναχο.

11 Η Αγία Μονή και ο κάμπος, επεξεργασία παλιάς φωτογραφίας. Συλλογή Γ. Χώρα.

12
Το Ναύπλιο κατά την α’ οθωμανική κατάκτηση, επεξεργασία χαρακτικού του 
Ενετού χαρτογράφου Τζοβάνι Φρανσέσκο Καμόκιο, Βενετία, π. 1574.  
Συλλογή Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

13

Το Ναύπλιο κατά τη β΄ ενετική κατάκτηση, επεξεργασία χαρακτικού του  
Γ. Σάνταρτ, Νιρεμβέργη, 1687. Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Άποψη του Ναυπλίου από το λιμάνι, επεξεργασία σχεδίου του Τ. Χόουπ, μελάνι 
σε χαρτί, τέλη 18ου αι. Κούρια, Αφροδίτη, Το Ναύπλιο των περιηγητών (βλ. 
βιβλιογραφία).
Ο Στ. Σταϊκόπουλος κυριεύει εξ εφόδου το Παλαμήδιον, επιχρωματισμένη 
λιθογραφία του Πέτερ φον Ες. Συλλογή οικογένειας Γιάννη Φωτόπουλου.

14

Λεπτομέρεια από παράσταση λιονταριού σε ανάγλυφη πλάκα, προαύλιο 
Βουλευτικού.
Το καστέλο των Φράγκων και το καστέλο της θάλασσας, επεξεργασία σχεδίων του 
Γουλφ Σέφερ, π. 1862. Αρχείο Σέφερ, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. 

15

Ναύπλιο, ελαιογραφία του Αγήνορα Αστεριάδη. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
Δήμου Ρόδου.
Ακροναυπλία: Το προαύλιο διαβάσματος του «Γληνού», παλιά φωτογραφία. Αρχείο 
Απόπειρα.

16 Το στρατιωτικό νοσοκομείο, παλιά φωτογραφία. Αρχείο Απόπειρα.

16-17
Επεξεργασία σχεδίου των Ε. Ζωίδου και Κ. Καρβουνιάρη, από την ερευνητική 
εργασία Το Ναύπλιο στα χρόνια του Καποδίστρια, σ. 15.

Σελίδα

20
Το Κυβερνείο, παλιά φωτογραφία. Φωτογραφικό Αρχείο Πρ. Συλλόγου 
«Παλαμήδης».
Ναύπλιον: Αγ. Σπυρίδων όπου εφονεύθη ο Καποδίστριας, φωτογραφία δεκαετίας 
1930. Συλλογή ΕΛΙΑ.

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης λεπτομέρειες από τους πίνακες: 

20-21
Προσωπογραφίες Γεώργιου και Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ελαιογραφίες 
αγνώστου. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. 

21

Η δολοφονία του Καποδίστρια, υδατογραφία του Χαράλαμπου Παχή, β΄μισό  
19ου αι. Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας.
Η δολοφονία του Καποδίστρια, έργο αγνώστου. Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.
Γαλλική πρεσβεία, παλιά φωτογραφία (μετατράπηκε σε κατοικία του Σπ. Τρικούπη 
και το 1959 κατεδαφίστηκε για να επεκταθεί το ξενοδοχείο Αμφιτρύων). 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

22
Το γραφείο του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο, υδατογραφία του  
A. Χάουμπενσμιντ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.

23

Προσχέδιο Ελληνίδας με παραδοσιακή φορεσιά για τον πίνακα Η άφιξη 
του Όθωνα στο Ναύπλιο, υδατογραφία του Πέτερ φον Ες, 1833. Συλλογή 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, Ναύπλιο. 
Η άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο, λιθογραφία του Πέτερ φον Ες, 1833.  
Συλλογή οικογένειας Φωτόπουλου.
Ο Όθωνας με φουστανέλα την περίοδο της Αντιβασιλείας, λιθογραφία. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.

24

Η εξέγερση του 1843 στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας, ελαιογραφία.  
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.
Η αναχώρηση του Όθωνα, έγχρωμη λαϊκή λιθογραφία. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα.

25

Η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, επεξεργασία παλιάς φωτογραφίας. Φωτογραφικό 
Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 
Το σπίτι της Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου, επεξεργασία παλιάς φωτογραφίας. 
Συλλογή ΕΛΙΑ.

27      
Η πλατεία Συντάγματος, υδατογραφία της Ντιάνας Αντωνακάτου.  
Ιδιωτική Συλλογή.  

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο είναι του Ι. Βλαχάκη 
©copyright Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Κατάλογος εικόνων
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