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Αφιερώνεται σε αυτούς που μας χαρίσαν το ζῆν και όσους μας 

έμαθαν να στοχεύουμε το εύ ζην. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία καρατομείται σε 6 κεφάλαια 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ερεθίσματα που μας οδήγησαν 

στην δημιουργία της πτυχιακής εργασίας.  

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την επαρχιακή πόλη του 

Ναυπλίου από τις πρώτες ιστορικές καταγραφές μέχρι και σήμερα. 

Αναλύεται η αρχιτεκτονική του ιστορία, ο Δήμος και οι πολιτισμικοί 

φορείς του.   

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά  για την Ακροναυπλία. Η ιστορία, η 

εξέλιξη και τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα τείχη της. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο επίκεντρο αυτής της πτυχιακής 

το Ξενία Ναυπλίου. Περιγράφεται το πρόγραμμα του ΕΟΤ ‘’Ξενία’’, η 

δημιουργία τους μέχρι την εγκατάλειψή τους. Αναλύεται η 

αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του και τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του. 

Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται η κατασκευαστική πρόταση της 

παρούσας πτυχιακής αναλύοντας επιμέρους κάθε τμήμα της, από 

εσωτερικούς μέχρι εξωτερικούς χώρους. 

Στο 6ο  κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προσδοκίες αλληλεπίδρασης 

του έργου στον Δήμο, τόσο στους δημότες όσο και στην  τουριστική 

ανάπτυξη της πόλης. 
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Abstract 

This paper is divided into six chapters.  

The first chapter refers to the impulses that led us to the 

development of our thesis. 

The second chapter refers to the provincial city of Nafplio from the 

first historical records until today. There is also an analysis of the 

architectural history of the city, the municipality and the cultural 

institutions.  

In the third chapter there is a reference to Akronafplia and its history, 

the evolution and the structural elements which form the walls of it.  

In the fourth chapter reference is made to the focus of this thesis, the 

Xenia Nafplion Hotel. Τhe GNTO program '' Xenia '' is described 

along with the creation and abandonment of the building. 

Furthermore, the character of the architecture and construction 

features are analyzed.  

In the fifth chapter the construction of this project proposal is 

described, analyzing each individual part, from indoor to outdoor.  

Finally, Chapter 6 refers to the project’s expectations interacting with 

the municipality, both residents and tourist development of the city. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Στόχος πτυχιακής εργασίας 

 

Η παρούσα πτυχιακή βασίστηκε στην αξιοποίηση του 

εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου ‘’Ξενία’’ Ναυπλίου, το οποίο ήταν 

αποτέλεσμα μιας κρατικής προσπάθειας του ΕΟΤ για την τουριστική 

ανάπτυξη της χώρας το 1960.Τότε η πόλη του Ναυπλίου επιλέχθηκε 

με κριτήρια την ιστορία και την αρχιτεκτονική ομορφιά της. Έχοντας 

αυτά ως δεδομένα, ο στόχος της παράχρησης του κτιρίου ‘’Ξενία’’ 

είναι η ανάπτυξης του Δήμου σε ιστορικό και  τουριστικό επίπεδο. 

Η χωροθέτηση του Ξενοδοχείου ‘’Ξενία’’ Ναυπλίου (όπως αρκετών 

‘’Ξενία’’ στην Ελλάδα) έγινε σε σημείο που είχε χαρακτηριστεί: 

- προέχον βυζαντινό μνημείο το 1922 (ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922)  

- ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1966 (ΦΕΚ 429/Β/Β/8-7-1966)  

- αρχαιολογικός χώρος το 2011 (ΦΕΚ 181/20.7.2011) 

Το κάστρο των Τόρων, στην ιστορική Ακροναυπλία έγινε το 

οικόπεδο του ‘’Ξενία’’ προσφέροντας μία μοναδική θέα της πόλης. Από 

το 1980 μέχρι και σήμερα βρίσκεται εγκαταλελειμμένο, όντας ένα 

επικίνδυνο ερείπιο. 

 

http://www.georgakopoulos.org/work/multimedia/nafplio/ 

http://www.georgakopoulos.org/work/multimedia/nafplio/
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Ωστόσο, η περίοπτη θέση του ‘’Ξενία’’ και η ιστορικής σημασίας 

αρχιτεκτονική του, καθότι πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα εκείνη την 

εποχή, είναι τα κίνητρα για την δημιουργία της πτυχιακής εργασίας μας. 

Η πρόταση μας, παρόλαυτα, δεν στοχεύει στην αναβίωση μιας 

ξενοδοχειακής μονάδας αλλά στη δημιουργία ενός κοινωφελούς έργου. 

Μελετώντας τον Δήμο παρατηρήθηκε ότι οι πολιτιστικές δράσεις  

και τα φεστιβάλ πραγματοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά σημεία 

της πόλης. Όσον αναφορά τα κτήρια όπου ‘’φιλοξενούν’’ τα δρώμενα, 

παρατηρείται ότι είναι (ιστορικά επι το πλείστων) κτήρια που δεν έχουν 

σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για αυτόν σκοπό. Το ίδιο συμβαίνει και για 

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμβαίνουν σε εξωτερικό περιβάλλον. 

Στη παρακάτω εικόνα παρατηρούμε διεξαγωγή πολιτιστικών δράσεων 

του Δήμου σε χώρους με διαφορετική χρήση: 

 

http://bottle-carrying10.rssing.com/chan-6203818/all_p393.html 

http://bottle-carrying10.rssing.com/chan-6203818/all_p393.html
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Σύμφωνα με τα προηγούμενα προκύπτει η απουσία ενός 

Πολιτιστικού Κέντρου, σχεδιασμένο κατάλληλα με τις ανάγκες του 

Δήμου. Επομένως, ο στόχος της πτυχιακής είναι να  προτείνει ένα έργο 

το οποίο θα συλλέξει όλες τις Πολιτιστικές δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις του Δήμου. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Δήμος Ναυπλίου 
 

Η πόλη του Ναυπλίου αποτελεί έναν από τους 
δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ελληνικής 
επικράτειας, ανεξαρτήτου χρονικής εποχής λόγω του φυσικού, 
ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που προσφέρει στον 
επισκέπτη της.       

Η παραθαλάσσια αυτή επαρχιώτικη πόλη ανήκει στο 
γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου, όπου αποτελεί και 
πρωτεύουσα του νομού της Αργολίδας. Bβρίσκεται στο δυτικό άκρο 
της Πελοποννήσου και συνορεύει με τους Νομούς Κορινθίας και 
Αρκαδίας. Βορειοανατολικά βρέχεται από Σαρωνικό Κόλπο και 
Νοτιοανατολικά από τον Αργολικό συνδυάζοντας ένα απαράμιλλης 
ομορφιάς φυσικού τοπίου λόφου – θαλάσσης και όλα αυτά μόλις 148 
χλμ. βορειανατολικά της Αθήνας.  

 

 
 
www.nafplioinfo.gr 
 

Η πόλη έλαβε το όνομά της από τον οικιστή της, τον Ναύπλιο, 
ο οποίος ήταν γιος του θεού Ποσειδώνα και της Αμυμώνης1. Η 
κατοίκηση της περιοχής όπως υποδηλώνουν σωζόμενα  στην 
ευρύτερη περιοχή ευρήματα με κύριο χαρακτηριστικό την οχύρωση 
της «αρχικής» πόλης Ακροναυπλίας από τα κυκλώπεια τείχη 
(ευρήματα γεωμετρικής εποχής βρέθηκαν επίσης στην περιοχή της 

                                                           
1 Ευαγγελία Παππή (Δεκέμβριος 2009). «Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου – H επανέκθεση». 
Αρχαιολογία & Τέχνες κεφ. 113. 

http://www.nafplioinfo.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://argolikivivliothiki.gr/2010/03/24/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-2/
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Πρόνοιας, θολωτοί τάφοι στην περιοχή της Ευαγγελίστριας κ.α.) 
ξεκινάει από πολύ νωρίς κατά τους προϊστορικούς χρόνους, και 
συγκεκριμένα κατά τη μυκηναϊκή εποχή2.  

Η γεωγραφική της θέση συντέλεσε ευεργετικά στην ανάπτυξη 
του εμπορίου μέσω της ναυσιπλοΐας εξυπηρετώντας και ανάγκες της 
πόλης του Άργους που άκμασε έως το 12ο αιώνα π.Χ.. Έκτοτε και 
ως το 17ο αιώνα (περίοδος γνωστή και ως ΄Β Τουρκοκρατία) η 
ιστορική πόλη του Ναυπλίου ήταν υπό το ζυγό διαφόρων 
κατακτητών, αρχικά με τους Φράγκους, ακολούθησαν οι Ενετοί οι 
οποίοι έδωσαν (και πήραν) την σκυτάλη στους (και από τους) 
Τούρκους (σ.σ. Ά & ΄Β Ενετοκρατία). Αυτοί άφησαν το στίγμα τους 
τόσο μέσω της ρυμοτομικής διαμόρφωσης της περιοχής, όσο και 
των απτών καταλοίπων – οικοδομημάτων, στο «πέρασμά τους» με 
κύριους βέβαια τους Ενετούς3.  

 

 
argolika.gr/ 

Στους Ενετούς αποδίδεται η «σημερινή» μορφή του ιστορικού 
κέντρου της πόλης (η Napoli di Romania των Bενετών όπως 
αλλιώς λέγεται), οι οποίοι κατά τον 15ο αιώνα σχημάτισαν ουσιαστικά 
με τεχνικές υποθαλάσσιες προσχώσεις την κάτω πόλη με 
αποτέλεσμα η πόλη του Ναυπλίου να εξαπλωθεί στις βόρειες 
πλαγιές της Ακροναυπλίας. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στους 

                                                           
2 Αναστασία Βασιλείου, Κωνσταντίνος Μπουντούρης (2010) «Ναύπλιο. Σημείωμα για την ιστορική 
εξέλιξη της πόλης» 
3 Δραβίλλας Γ.Θ.. «Ναύπλιον». Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. ΙΗ (2η έκδοση). Φοίνιξ Ε.Π.Ε., 
σσ. 104-107 

https://www.scribd.com/fullscreen/78950877?access_key=key-1gdwgtanoenwrc2dlk9g&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
https://www.scribd.com/fullscreen/78950877?access_key=key-1gdwgtanoenwrc2dlk9g&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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ελληνιστικούς χρόνους, τα όρια της πόλης περιορίζονταν ουσιαστικά 
στο βράχο της ακροναυπλίας3.  

 

         argolikivivliothiki.gr/ 
 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ενετικής αρχιτεκτονικής 
αποτελούν αναμφίβολα το επιθαλάσσιο φρούριο σήμα κατατεθέν της 
πόλης, γνωστό ως Μπούρτζι που κτίστηκε το 1473 (Ά Βενετοκρατία) 
από το Ιταλό αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαμπέλο4. 

 

                                                           
3 Δραβίλλας Γ.Θ.. «Ναύπλιον». Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. ΙΗ (2η έκδοση). Φοίνιξ Ε.Π.Ε., 
σσ. 104-107 
4 https://nafpliakiepanastasi.com/2012/03/09/bourtzi/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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εικόνα: Δημήτρης Παπαδόπουλος 

 
Θα ήταν παράλειψη μας να μην αναφερθούμε και στο  

σπουδαιότερο έργο της Β’ Ενετοκρατικής περιόδου, την οχύρωση 
του κάστρου του Παλαμηδίου. Όλα τα ανωτέρω, υποδηλώνουν και 
όχι τυχαία ότι οι Ενετοί αντιλήφθηκαν την γεωστρατηγική σημασία 
που διέθετε η πόλη του Ναυπλίου. 
 

 
greekworldhistory.blogspot.com 

 
Απεναντίας, σωζόμενο σημαντικό έργο της Τούρκικης 

εισβολής είναι το κονάκι του Αγά Πασά που χτίστηκε το 1730 που 
έχει προσανατολισμό προς την Μέκκα και κατασκευάστηκε όπως 
αντιλαμβανόμαστε επιτελώντας τις θρησκευτικές τους ως τζαμί  κ.α.  
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www.cnn.gr 

 
Όλα τα οικοδομήματα και όπως θα δούμε παρακάτω, 

αποτέλεσαν μείζονος ιστορικής σημασίας τόσο στην απελευθέρωση 
κατά την Ελληνική Επανάσταση όσο κατά τη σύσταση του Ελληνικού 
Κράτους.  

  
argolikivivliothiki.gr/ 
 

Πιο αναλυτικά, και αναφερόμενοι στο Μπούρτζι και στο 
Βουλευτικό αντίστοιχα, το φρούριο του Μπούρτζι περιήλθε στους 
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επαναστατημένους Έλληνες τον Ιούνιο του 1822 και συντέλεσε στην 
απελευθέρωση της πόλης τον χειμώνα της ίδιας χρονιάς5.  
 

Τον Ιανουάριο της επομένης χρονιάς, 1823, η πόλη του 
Ναυπλίου και λόγω του λιμανιού που διέθετε, ορίζεται ως 
Πρωτεύουσα της Νέο-ιδρυθείσας κυβέρνησης και το Ιούνιο του 1824 
ως Πρωτεύουσα ενώ η 1η Βουλή των Ελλήνων στεγάζεται στο 
κονάκι του Αγά Πασά το φθινόπωρο του 1825, έχοντας πρώτα 
διαμορφωθεί κατάλληλα από τον αρχιτέκτονα Θ. Bαλλιάνο6.  

 

 
cityofnafplio.net/ 
 

Αυτή υπήρξε και η σπουδαιότερη χρήση του κτηρίου, στην 
οποία οφείλεται η σημερινή του ονομασία, «Βουλευτικό».  

                                                           
5 Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και 
κατανομή της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 
2002 
6 Κ.Σπηλιωτάκη, «Τα εν Ναυπλίω κτίρια του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού», Δελτίον της Ιστορικής 
και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τομ.20 
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http://www.argolikeseidhseis.gr 

 
Εδώ μάλιστα βρήκε καταφύγιο το 1826, για σύντομο διάστημα, 

η ελληνική κυβέρνηση, όταν το επαναστατημένο έθνος βρισκόταν σε 
εμφύλια σύρραξη. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη τον Ιούλιο του 
1827, όπου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου μεταξύ των φρουράρχων 
Παλαμηδίου και Ακροναυπλίας, Θ. Γρίβα και Ν. Φωτομάρα, ένα 
βλήμα κατέστρεψε τμήμα του τρούλου του Βουλευτικού.  

Την άνοιξη του 1828, σε μια κομβική στιγμή για το 
ταλαιπωρημένο ελληνικό έθνος από τον εμφύλιο πόλεμο, 
καταφθάνει μια εξέχουσα ιστορικής μορφής να φέρει την ομαλότητα 
στην περιοχή, ο διπλωμάτης και πολιτικός Ιωάννης Καποδίστριας 
όπου και σύμφωνα με τη Γ’ εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 
αναλαμβάνει χρέη του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος με διάρκεια 
θητείας της επταετίας7.  
 
        Ωστόσο, την θέση του αυτή δε κατάφερε να διατηρήσει αφού η 
τριβή του με τοπικούς αξιωματούχους, οδήγησε στην δολοφονία του 
στις 9 Οκτωβρίου του 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Μάλιστα, υπάρχει σωζόμενο έως και 
σήμερα το σημείο όπου εξοστρακίστηκε η οβίδα, στην εκκλησία.     
 

Παρόλο όμως τη γρήγορη και ταραχώδη θητεία του, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας κατάφερε να αφήσει σπουδαία παρακαταθήκη έως και 

                                                           
7 Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Τὸ Ναύπλιον ἕδρα τῆς κυβερνήσεως (1823-1834), Ναυπλιακά Ανάλεκτα 
ΙΙΙ (1998), σ. 119. 
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σήμερα στο τόπο. Εδώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με 
τη συμβολή του η πόλη ξανασχεδιάζεται και αποκτά τη σημερινή 
αρχιτεκτονική της μορφή, σε πολεοδομικό σχέδιο Σταμάτη 
Βούλγαρη, ο οποίος είχε έρθει μαζί με τον Καποδίστρια, το οποίο 
χρησιμοποιούσε ορθογωνικό σχέδιο, με πλατείες και ευθύγραμμους 
δρόμους. 

 

 
https://argolikivivliothiki.gr
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Σημερινή εικόνα της πόλης 

 
   Ο δήμος του Ναυπλίου σήμερα ανήκει στη περιφερειακή ενότητα 
της Πελοποννήσου και έδρα της, που συστάθηκε σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα Καλλικράτη (ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010) από την 
συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Μιδέας, Ασίνης, νέας 
Τίρυνθας και Ναυπλιέων.  

 

 
Μαριος Μερκουρης

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AF%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AF%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
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Στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού της περιοχής 
 
Η έκταση του Δήμου όπως επισημαίνεται και αρχικώς είναι 387.78 
τ.χλμ και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) 
(www.statistics.gr) με την τελευταία απογραφή το 2011 μας παρέχει 
τα ακόλουθα στοιχεία:  
  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 33.356 
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 34.493 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 29.993 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 18.597 

Φύλο 

Άρρενες: 16.888 
Θήλεις: 16.468 

Οικογενειακή κατάσταση 
Άγαμοι: 12.852 
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση: 17.001 
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης: 2.457 
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης: 1.046 

Νοικοκυριά - Πυρηνικές Οικογένειες 
Αριθμός νοικοκυριών: 11.994 
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού: 2,64 
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών: 9.405 

Υπηκοότητα 
Ελληνική: 29.669 
Άλλη: 3.687 

Ολοκληρωμένο Επίπεδο Εκπαίδευσης (Άτομα γεννηθέντα το 
2004 και πριν) 

Πρωτοβάθμια: 8.455 
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια: 13.593 
Τριτοβάθμια: 5.068 
Λοιπά: 4.130 

Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 
Πρωτογενής: 2.283 
Δευτερογενής:  
Τριτογενής: 8.099 
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 Πολιτισμικοί Φορείς - Χώροι 

 
Την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και ιστορία της πόλης 

μπορεί ν’ ανακαλύψει ο επισκέπτης της πόλης από την πληθώρα 
πολιτισμικών χώρων που διαθέτει που τελούν υπό την κρατική αλλά 
και την ιδιωτική αιγίδα. Μάλιστα η πόλη του Ναυπλίου έχει προταθεί 
και για την διεκδίκηση του τίτλου ‘Πολιτιστικής Πρωτεύουσας’ για το 
2021 σύμφωνα με την  ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 

 
εικονα: http://www.energyraces.gr 

http://www.energyraces.gr/
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Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου 

 
Στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό, διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 
580 τ.μ. στην ‘καρδιά’ του ιστορικού κέντρου της πόλης. Σ’ αυτό ο 
επισκέπτης του μπορεί να θαυμάσει εκθέματα που ξεκινάνε από την 
προϊστορική εποχή, συνεχίζουν με την παλαιολιθική, τη μεσολιθική, 
τη νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού (1ος όροφος).  
 

 
http://ulysses.culture.gr/ 

 
Όλα τα εκθέματα προέρχονται από ανασκαφές της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, της Αρχαιολογικής Εταιρείας και των ξένων 
Αρχαιολογικών Σχολών καθώς και ιδιωτικές δωρεές 
(Γλυμενοπούλου, Νικάνδρου).  
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Πολεμικό Μουσείο 

 
Το πολεμικό μουσείο βρίσκεται στην άκρη της παλαιάς πόλης, 

στη διαδρομή του ενετικού επιθαλάσσιου φρουρίου που την 
περιέβαλλε, σήμερα αποτελεί και το κεντρικότερο σημείο της πόλης. 
Αποτελείται από ένα λίθινο, επίσης διώροφο, οικοδόμημα που 
χρονολογείται πιθανότατα κατά το β’ μισό του 18ου αιώνα και 
αποτελεί το πρώτο Παράρτημα στη χώρα του Πολεμικού Μουσείου 
της Αθήνας σύμφωνα με απόφαση του πρώτου Κυβερνήτη Ι. 
Καποδίστρια όπου στεγάζεται  από το 1828 έως το 1834 η πρώτη 
Σχολή Ευελπίδων.  

 

 
http://enimerosipeloponnisou.blogspot.gr 

 
Σ’ αυτό ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία, στους χώρους του μουσείου 
μέσα από έργα τέχνης, λιθογραφίες, χαρακτικά, όπλα, στολές, 
γραπτές πηγές και άλλο πολεμικό υλικό θα δει να ξεδιπλώνεται 
μπροστά του η ιστορία της Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 
μέχρι και την Απελευθέρωση της χώρας από τις Γερμανικές δυνάμεις 
Κατοχής (1944). 
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Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης 

 
 
Το Παράρτημα Εθνικής Πινακοθήκης πρόκειται ουσιαστικά για ένα 
νεοϊδρυθέν πολιτισμικό χώρο, αφού η λειτουργία του ξεκινά το 2004. 
Στο διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται κοντά στο πολεμικό 
μουσείο που αναφερθήκαμε προηγουμένως, ο επισκέπτης μπορεί 
να θαυμάσει έργα που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά ένδοξες 
προσωπικότητες και στιγμές από τον απελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων, τα οποία τονίζουν και δίνουν αισθητή μορφή στον ιστορικό 
χαρακτήρα της πόλης.   
 
 

 
http://www.cityofnafplio.com
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Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο 

 
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο βρίσκεται στο ενδιάμεσο 
μεταξύ νέας και παλαιάς πόλης και έχει ως κύρια λειτουργία την 
έκθεση τοπικών φορεσιών, οικιακών συσκευών (όπως είναι ο 
αργαλειός κ.α.) και γενικά οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι 
στην καθημερινότητά τους κατά το παρελθόν.    
Για την έκθεση αυτή το ΠΛΙ  απέσπασε το βραβείο του ‘European 
Museum of the Year main Award’ (EMYA). 
 

 
 

 
www.pli.gr 
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Επιπλέον υπάρχουν: 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

 
www.theatre.uoa.gr 

 

 το παράρτημα του Παν/μιου Harvard 

 
www.past.auth.gr 

 

http://www.theatre.uoa.gr/
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και ο πολυχώρος του Fougaro,  

 
www.fougaro.gr 

 
χώροι όπου ο επισκέπτης της πόλης έχει τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί μέσω διαλέξεων, ομιλιών καθώς και να ψυχαγωγηθεί 
μέσω διαφόρων εκδηλώσεων όπως είναι η παρακολούθηση 
μουσικών βραδιών, θεατρικών παραστάσεων, events κ.α. 
μαθαίνοντας παράλληλα τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της 
πόλης και όχι μόνο.   

 

 

 

 

 

 

http://www.fougaro.gr/
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Κεφάλαιο 3ο  

 

Ακροναυπλία 

Ιστορία και Εξέλιξη 

1) Εμφάνιση ύπαρξης ζωής από Προϊστορικούς χρόνους σε 

Παλαμήδι και Ακροναυπλία.8 

2) Από Δωρική κατάκτηση 12ο π.Χ. έως 7ο αιώνα εφίσταται ως 

‘’Ναυπλία’’ ανεξάρτητο κρατίδιο και ιδρυτικό μέλος της: 

Αμφικτιονίας της Καλαύριας.9 

3) 7ο αιώνα π.Χ. οι Αργείοι καταστρέφουν το Ναύπλιο και 

χρησιμοποιούν την θέση του ως επίνειων.  

4) Μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα αναπτύσσεται οχυρωμένος 

οικισμός και η τείχιση της Ακροναυπλίας10.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Τα τείχη αποτελούνται από μεγάλα στοιχεία 

από λαξευμένες πέτρες  οι οποίες προέρχονται από τον ίδιο βράχο 

της Ακροναυπλίας, σε  τεχνική πολυγωνικής τοιχοποιίας. 

 

discovernafplio.gr/ 

                                                           
8 Η Ναυπλία, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Κεφ 2 σ 32 -35 
Συγγραφέας:Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ.  
9 Η Ναυπλία, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Κεφ 2 σ 42-46 
Συγγραφέας:Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ. 
10 Ιστορία του Ναυπλίου - Ιστορία της πόλεως του Ναυπλίου από των μυθικών χρόνων μέχρι σήμερον, 
1500 π.Χ. μέχρι 1948 μ.Χ . Θεοδόσιος Σπ. Δημόπουλος 

http://www.biblionet.gr/author/99227/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%80._%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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5) Κατά τον 2ο αιώνα τα τείχη βρίσκονται σε κατάσταση 

ερείπωσης και πλήρης εγκατάλειψης, μέχρις ότου 

επισκευαστούν και επανοχυρωθούν από Ρωμαίους. 

6) Παρά τις αλλαγές το 276 μ.Χ. οι Ερούλοι πυρπολούν και 

κατακτούν την  Ακροναυπλία10. 

7) Το 375 μ.Χ. εξαιτίας καταστροφικού σεισμού στο Άργος, 

γίνονται επισκευές στα τείχη που το καθιστούν ανθεκτικό σε 

επιθέσεις (των Γότθων 395 μ.Χ., Αβάρων 589 μ.Χ. και Σλάβων 

746 μ.Χ.)11  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Ημιπροέχοντες πύργοι με επιμελέστερη 

λαξευμένη πέτρα, με τρείς ορόφους σε παλαιορωμαϊκή τεχνική 

θολοδομίας με πλίνθους και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη σε 2η χρήση 

(από αρχαίο τείχος) στην κύρια πύλη. Για την ενίσχυση τα τείχη 

περιβλήθηκαν με μανδύα και μετεβλήθησαν σε σχήμα ημι-εξαγώνου, 

διπλασιάζοντας τη διάμετρο και το ύψος τους. Εσωτερικά γεμίζονται  

με χώμα δημιουργώντας πλατφόρμες πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους, όπου τοποθετούνται βλητικά μηχανήματα. 

 

 palaeornithological62.rssing.com 

                                                           
11 Ιστορία του Ναυπλίου - Ιστορία της πόλεως του Ναυπλίου από των μυθικών χρόνων μέχρι σήμερον, 
1500 π.Χ. μέχρι 1948 μ.Χ . Θεοδόσιος Σπ. Δημόπουλος 

http://www.biblionet.gr/author/99227/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%80._%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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8) 9ο αιώνα γίνεται μνεία για την πόλη από τους καταλόγους των 

επισκόπων στις συνόδους και 1032 μ.Χ. διορίζεται στρατηγός 

του Ναυπλίου ο Νικηφόρος Καραντινός, Κηδεστής του 

αυτοκράτορα Ρωμανού. Οχύρωση Ναυπλίου από Βυζαντινούς 

και εξέλιξη σε στρατιωτικό ναύσταθμο.11  

9) 1199 μ.Χ. παραχωρείται στην Βενετία το δικαίωμα του 

Ελεύθερου εμπορίου12. 

10) 1204 μ.Χ. ο Boniface de Monferrat πολιορκεί το Ναύπλιο 

ανεπιτυχώς εξαιτίας της επιβολής του Λέοντος Σγουρού12 . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Η επικοινωνία της πόλης και του λιμανιού με 

το φρούριο, προστατευόταν από τμήμα τοίχου που ξεκινά από τα 

ίχνη του αρχαίου τοίχους ακολουθώντας το φυσικό έδαφος με 

κάποια επιπλέον ανύψωση. Τα βυζαντινά τείχη δεν είχαν πλευρικούς 

πύργους. Το στηθαίο και η στέψη τους δεν διασώζονται. Η 

τοιχοποιία αυτής της περιόδου διακρίνεται από: πρόχειρη κατασκευή 

με τούβλο, μικρές πέτρες, κακής ποιότητας κονίαμα και οικοδομικό 

υλικό σε 2η χρήση.  

loc

al.e-history.gr 

                                                           
12 Η Ναυπλία, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Κεφ 3 σ 59-62 
Συγγραφέας:Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ. 
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11) 1210 μ.Χ. – 1388 μ.Χ.       Φραγκοκρατία 

 οι Φράγκοι επαναλαμβάνουν την πολιορκία και με 

συνθηκολόγηση η πόλη περιέρχεται στα χέρια των Φράγκων13.  

12) 1377 μ.Χ. μετά από διαδοχές το Ναύπλιο περνά στις 

κτήσεις της Βενετίας14. 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Η Ακροναυπλία χωρίζεται σε δύο κάστρα, το 

Ρωμαϊκό και το Φράγκικο με ενδιάμεσο τοίχος πάχους 2,10μ. 

Επίσης δημιουργία τετραγωνικού πύργου που αποτελούσε μέρος 

του τοίχους μιας και το πάχος του ήταν το ίδιο με μήκος 10,20μ όπου 

προοριζόταν για τον έλεγχο της προσπέλασης στο κάστρο των 

Ελλήνων.  

Η τοιχοποιία δεν διαφέρει ιδιαίτερα με αυτήν της βυζαντινής 

περιόδου ως προς την χρήση προγενέστερου υλικού και πλίνθων. 

Επίσης σε αυτήν την περίοδο ανευρέθηκε στο πρόπυλο της πόλης 

μεσαιωνική ζωγραφική. 

 

                                                           
13 Ναύπλιον 1202 – 1822: ιστορικές μνήμες. Κεφ 2 σελ 50 -57 Συγγραφέας: Ζώρζος Γρηγόρης Ι.  
14 argolikivivliothiki.gr/tag/φραγκοκρατία/ 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25986
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argolikivivliothiki.gr/ 

 

13) 1388μ.Χ. – 1540 μ.Χ.       Α’ Ενετοκρατία 

Παραχώρηση του Ναυπλίου στην Βενετία, η πόλη διοικείται με 

προβλεπτή15.  

14) 1396 μ.Χ. πρώτη πολιορκία από Τούρκους, άκαρπη αυτή 

την φορά, που όμως θα αποτελέσει το έναυσμα για επέκταση 

οχυρωματικών έργων16. 

15) 1463-79 μ.Χ. / 1500-3 μ.Χ. / 1537-9 μ.Χ. επίμονες 

επιθέσεις Τούρκων χωρίς επιτυχία17 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Επέκταση οχύρωσης Ακροναυπλίας, 

ενίσχυση στο υφιστάμενο κάστρο των Φράγκων και προσθήκη του 

κάστρου των Τόρων. Οχύρωση στο νησάκι της εισόδου του λιμανιού 

με το όνομα ‘’Μπούρτζι’’ με βάση την χρήση σχιστόλιθων  και 

επανάχρηση σχιστολιθικών τοιχίων,  καθώς και υποθαλάσσια 

διαμόρφωση του λιμανιού. Δημιουργία της κάτω πόλεως και τείχιση 

της.    

                                                           
15 argolikivivliothiki.gr/tag/φραγκοκρατία/ 
16 Η Ναυπλία, Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Συγγραφέας:Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ  
17 gapiseta.blogspot.com/2012/09/blog-post_9437.html 
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argolikivivliothiki.gr/ 
 

13ος  αιώνας – ανακάλυψη της πυρίτιδας.  

1388 μ.Χ. πρώτο χρησιμοποιούνται κανόνια – χαμηλώνουν τα τείχη 

ενώ αυξάνεται το πάχος τους, με εξωτερική παρειά έντονα 

κεκλιμένη. Η οχύρωση της πόλης ακολουθεί το Βενετσιάνικο μοντέλο 

αποκόπτοντας με τάφρο την ξηρά, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος 

της εισόδου. Χαρακτηρίστηκα: Πύργοι και ψαλιδωτές επάλξεις.  

Υλικά δόμησης:   Ντόπια πέτρα με χρήση ασβεστοκονιάματος (για 

πρώτη φορά)    1500-3 γίνονται για πρώτη φορά θεμελιώσεις με 

πασσάλους για στηρίξεις και επιχώσεις από αποστολή ειδικευμένων 

τεχνικών και μηχανικών.18 

                                                           
18 Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και 
κατανομή της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 
2002 
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www.flickr.com/photos/papathy/2425859488 

16) 1540 μ.Χ. – 1686μ.Χ.      Α’ Τουρκοκρατία 

  Παραχωρούνται οι δύο τελευταίες θέσεις του Μόρια:  η 

Μονεμβασία και το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο επέρχεται σε μια 

περίοδο ευημερίας και ανάπτυξης καθώς ήταν το πιο σημαντικό 

λιμάνι του Μοριά και γίνεται πρωτεύουσα του σαντζακιού και έδρα 

του Μόρα – Πασά.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  εκτός των απαραίτητων συμπληρώσεων και 

επισκευών κατά την Α’ Τουρκοκρατία δεν έγιναν έργα, ή δεν 

διακρίνονται μιας και μιμούνται τα προγενέστερα αρχιτεκτονικά 

ιδιώματα. Σε αυτούς μόνον οφείλονται : ένα υποθαλάσσιο ανάχωμα 

για τον έλεγχο της εισόδου στο λιμάνι καθώς και πολλές κρήνες και 

λουτρά.  



 

Δημήτριος – Μάριος Καρακατσάνης (ΑΜ 38806) 
Δημήτριος Παπαδόπουλος (ΑΜ 37630) 

 
Σελίδα 36από 86 

 

http://cityofnafplio.net 

17)   1686 μ.Χ. – 1715μ.Χ.      Β’ Ενετοκρατία19 

 o Francesco Morosini πολιορκεί την πόλη από το Παλαμήδι 

προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στα τείχη της κάτω πόλης, 

καταλαμβάνοντας την. 

18) 1686-99 μ.Χ. απαγορεύτηκε η κατοίκιση των φρουρίων 

της Ακροναυπλίας και χρησιμοποιήθηκε για της ανάγκες του 

πυροβολικού20. 

19) 1702 μ.Χ. αφετηρία μεγάλων έργων: 3 προμαχώνες στο 

νέο Ανατολικό τείχος, στην κάτω πόλη, όπως και η σύλληψη 

της κατασκευής της οχύρωσης του Παλαμηδιού, νέα πύλη της 

ξηράς, εξελίξεις και κατασκευές πολλών προμαχώνων ημι-

κύκλιας γεωμετρίας. Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν από ομάδα μηχανικών και στρατιωτικών  

με επικεφαλείς: Cox, Levasseur, Lasalle, Albergetti, 

Cittadella21. 

                                                           
19 https://argolikivivliothiki.gr 

20 Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και 
κατανομή της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 
2002 

21 Ευτυχία Δ. Λιάτα, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και κατανομή 

της γης, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2002 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  ντόπια πέτρα, λαξευμένη και 

χοντροαλεσμένη, ασβεστοκονιάματα και πλίνθοι. Ενισχυμένα 

κατώτερα λίθινα τμήματα, μορφολογική λιτότητα με ελάχιστα 

αισθητικά στοιχεία ή κάποια καλλιτεχνική πρόθεση.  Μόνο σε κάποιο 

προμαχώνα και μια πύλη έχουμε κάποια επίδραση μπαρόκ.  

 

https://argolikivivliothiki.gr 

20) 1715 μ.Χ. – 1822 μ.Χ.     Β’ Τουρκοκρατία 

Παρά τα μεγάλα και επιβλητικά έργα η Δημοκρατία δεν μπόρεσε να 

διατηρήσει το Ναύπλιο στην κατοχή της και οι Τούρκοι επανακτούν 

την πόλη μέχρι την απελευθέρωση. 

21) 1718 μ.Χ με συνθήκη του Πασσάροβιτς το Ναύπλιο 

καθίσταται πρωτεύουσα του βιλαετιού ενώ το 1786 μ.Χ 

μεταφέρεται στην Τρίπολη22. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:  Πάλι οι εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την 

Β’ Τουρκοκρατία ήταν περιορισμένης εμβέλειας και σε απολύτως 

αναγκαία σημεία, συμπληρώσεις και επισκευές στα τείχη, 

ολοκλήρωση της εισόδου στο Παλαμήδι, σε κάποιους προμαχώνες 

και η επέκταση των φρουρίων – πάντα στο ήδη υπάρχον σχέδιο και 

                                                           
22 Ναύπλιον 1202 – 1822: ιστορικές μνήμες. Συγγραφέας: Ζώρζος Γρηγόρης Ι. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25986
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χαρακτηριστικών. Τέλος η δημιουργία της περιόδου αυτή μπορεί να 

γίνει διακριτή μέσα στην πόλη στα δύο ογκώδη Τζαμιά και σε 

διάφορα αλλά κτίρια από φυλακές μέχρι κατοικίες.  

 

https://argolikivivliothiki.gr 

 

22) 1822 μ.Χ. έως σήμερα          Απελευθέρωση και Νεώτεροι 

χρόνοι 

29 Νοέμβρη με αρχηγό τον Στάικο Σταϊκόπουλο οι Έλληνες 

καταλαμβάνουν το Παλαμήδι και μετά από 4μέρες συνθηκολογούν 

και παραδίδουν οι Τούρκοι την πόλη στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 

Η πόλη και το Μπούρτζι υφίσταται ισχυρές καταστροφές23. 

                                                           
23 Ναύπλιον 1202 – 1822: ιστορικές μνήμες. Συγγραφέας: Ζώρζος Γρηγόρης Ι. 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25986
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23) 1822-26 μ.Χ. ο Θεόδωρος Βαλλιάνος αναλαμβάνει τις 

επισκευές και στα 3 οχυρά24. 

24) Επισκευές οχυρών, εισροή πληθυσμού από όλη την 

υπόδουλη Ελλάδα, εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών, 

ανέγερση κτιρίων ιδιωτικών και δημόσιων 

25) 1829 μ.Χ. το Ναύπλιο γίνεται οριστικά η πρωτεύουσα με 

κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια25 

 

 
http://users.sch.gr/pchaloul/history/kapodistrias.htm 

 

                                                           
24 argolikivivliothiki.gr/2009/10/08/βουλευτικό-ναυπλίου-τέμενος-τέλη-18ου 
25 www.kapodistrias.info/oikistiki-politiki/423-ta-ixni-tou-kapodistria-sto-nayplio 
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Κεφάλαιο 4ο  
 

Ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ 
 

 
Τα ξενοδοχεία «Ξενία» αποτελούν την προσπάθεια του 

Ελληνικού Κράτους, μέσω του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
(γνωστού ως Ε.Ο.Τ.) για την ανάπτυξη καθώς και την οργάνωση του 
τουρισμού, ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας σε 
εθνικό και σε τοπικό επίπεδο στη χώρα μας, κατά την δεκαετία του 
1950. 
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http://parallaximag.gr/parallax-view/touristikes-egkatastasis-stin-ella 

Ουσιαστικά συνέβαλαν στην ανασυγκρότηση της χώρας μας 
μετά τις καταστροφικές συνέπειες του παγκόσμιου και του εμφύλιου 
πολέμου. Εκτός των θετικών οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε 
η κατασκευή των ξενοδοχείων «Ξενία», συνέβαλε επίσης και στην 
διατήρηση καθώς και στην ανάπτυξη του κάθε τόπου που 
«φιλοξενούνταν», αφού ήταν έργα που εντάσσονταν πλέον, στη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιάς της χώρας μας. 
Τα Ξενία απευθύνονταν στους τουρίστες, τους διερχόμενους οδικώς, 
την τοπική κοινωνία ως χώροι κοσμικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ενώ αποτέλεσαν και σημεία συναντήσεως των 
κατοίκων της εκάστοτε περιοχής με τους φιλοξενούμενούς τους. 

Κύριος θεμελιωτής του οράματος αυτού αποτέλεσε ο 
αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης (1913-1993), Προϊσταμένου 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Τ., ο οποίος και ανέλαβε την εποπτεία στην υλοποίηση του 
έργου αυτού. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα Ξενία περιελάβανε, την 
κατασκευή 50 περίπου κτιρίων που όπως: ξενοδοχεία, μοτέλ, 
τουριστικά περίπτερα κ.α., τα οποία βρίσκονταν από αρχαιολογικούς 
χώρους (πχ Ολυμπία), νησιά (πχ Άνδρος, Μύκονος), κατά μήκος 
οδικών αξόνων (πχ το Ξενία Ναυπάκτου), μέχρι σε τουριστικούς 
προορισμούς ενδιαφέροντος όπως είναι οι ιαματικές πηγές (πχ 
Υπάτη) και λοιπούς χώρους. 

 

 
http://www.archaiologia.gr/ 
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Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τις γεωγραφικές περιοχές, 
τη χρονολογία οικοδόμησης καθώς και τον αρχιτέκτονα αντίστοιχα 
που ανέλαβε στη κατασκευή του κάθε Ξενία ξεχωριστά, ανά την 
επικράτεια.  
 

Τα Ξενία ανά την Ελλάδα 

1) Κομοτηνή (1965)  
Άρης Κωνσταντινίδης 

2) Ξάνθη (1964)  
Γ. Νικολετόπουλος 

3) Δράμα (1961) Κ. Σταμάτης  
4) Σέρρες (1960) Κ. Σταμάτης 
5) Θάσος (1955) Χ. Σφαέλλος 
6) Σαμοθράκη (1954) Κ. Σπανός 
7) Ουρανούπολη Π. Σακελλαρίου 
8) Φλώρινα (1958) 

Γ. Νικολετόπουλος 
9) Καστοριά (1953) Χ. Σφαέλλος 
10) Κοζάνη (1965) Α. Κωνσταντινίδης 
11) Πλαταμώνας (1960) Φ. Βώκος 
12) Ιωάννινα (1958) Φ. Βώκος 
13) Καρπενήσι (1959) Φ. Βώκος 
14) Σκόπελος (1961) Φ. Βώκος 
15) Τσαγκαράδα (1965) Χ. Σφαέλλος 
16) Υπάτη (1956) Χ. Σφαέλλος 
17) Καμένα Βούρλα 
18) Σκιάθος (1963) Γ. Νικολετόπουλος 
19) Καλαμπάκα (1960)  

Α. Κωνσταντινίδης 
20) Λάρισα (1959) Α. Κωνσταντινίδης 
21) Κέρκυρα (1955) Χ. Σφαέλλος 
22)  Ηγουμενίτσα (1959)  

Α. Κωνσταντινίδης 
23)  Άρτα (1958) Δ. Ζήβας 
24) Αργοστόλι (1959) Φ. Βώκος 
25) Μεσολόγγι (1958)  

Ι. Τριανταφυλλίδης  
26) Δελφοί (1953) Δ. Πικιώνης 
27) Πορταριά (1957) Κ. Κιτσίκης 
28) Παλιούρι (1952)  

Α. Κωνσταντινίδης 
29) Πάρνηθα 
30) Άνδρος (1958) Α. Κωνσταντινίδης 
31) Χίος (1958) Κ. Σταμάτης 
32) Σάμος (1958) Κ. Σταμάτης 
33) Μύκονος Α. Κωνσταντινίδης 
34) Πόρος (1964) Α. Κωνσταντινίδης 
35) Κως (1960) Φ. Βώκος 
36) Σπέτσες (1960) Φ. Βώκος 
37) Ολυμπία (1956)  

Α. Κωνσταντινίδης  
38) Ναύπλιο (1958)  

Ι. Τριανταφυλλίδης 
39) Σπάρτη (1958) Κ. Μπουγάτσος 

40) Βυτίνα (1965) Κ. Μπέτσιος 
41) Σίφνος (1962) Παπαγεωργίου - 

Βενετος Νίκος Απέργης 
42) Ηράκλειο (1953)  

Α. Κωνσταντινίδης 
43) Ηράκλειο (1951)  

Γ. Νικολετόπουλος 
44) Χανιά 
45) Ρέθυμνο 
46) Ναύπακτος 
47) Βόλος (1957) Κ. Σταμάτης 
48) Πάρος 
49) Λειβαδιά 
50) Καλέντζι Αχαϊας 
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http://e-travelnews.blogspot.gr/2009/04/blog-post_6.html 
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Αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά στοιχεία 
 
 

Η μελέτη για κάθε κατασκευή της εκάστοτε κτιριακής μονάδας 
βασίστηκε στις παρακάτω παραμέτρους, όπως μπορεί να είναι:  
 

1) Η επιλογή του οικοπέδου, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση 
τη γεωγραφική θέση διαθέτοντας και την ανάλογη θέα καθώς 
και την πλαστικότητα του εδάφους του.  

2) Στο κλίμα της περιοχής, το οποίο ουσιαστικά ‘παντρεύει’ το 
σκληρό ελληνικό φως φιλτράροντάς το σε πιο «μαλακό» 
εισερχόμενο στο εσωτερικό του κτιρίου, μέσω της δημιουργίας 
κατάλληλων μεταβατικών χώρων / ημιυπαίθριων χώρων που 
έστεκαν ανάμεσα στο μέσα και το έξω ιδανικά, καθιστώντας τα 
σ’ ένα φιλικά κατοικήσιμο κλίμα για τους επισκέπτες τους. 

3) Στις λιτές γραμμές και τα καθαρά περιγράμματα, με έμφαση 
στην οριζόντια διάσταση και στην ιδιαίτερη σύνθεση των 
όγκων. Οι ξεκάθαροι όγκοι έρχονταν σε απόλυτη αρμονία με το 
περιβαλλοντικό τους πλαίσιο 

4) Στην τυποποίηση του τρόπου κατασκευής, όπου ένας 
ορθογωνικός κάναβος (4x5m, 4x6m) όριζε τον τρόπο με τον 
οποίον διατάσσονταν τα υποστυλώματα και συνθέτονταν όλοι 
οι χώροι. Επιπλέον ο λειτουργικός κάναβος ερχόταν σε ταύτιση 
με τον κατασκευαστικό. Η χρήση οπλισμένου σκυροδέματος 
επέτρεπε την τυποποίηση αυτή, ενώ παράλληλα ενίσχυε την 
αρτιότητα και την πληρότητα της κατασκευής. Η τυποποίηση 
επιλέχθηκε ως μέσο μείωσης του κόστους κατασκευής και 
εξοικονόμησης χρόνου. 

5) Στον τρόπο χάραξης των κατόψεων. Οι κατόψεις 
οργανώνονταν με το βέλτιστο λειτουργικό τρόπο, με τη 
διάκριση των δημόσιων από τις πιο ιδιωτικές λειτουργίες και τη 
οργάνωση των κινήσεων. Χαρακτηριστική ήταν η σύνδεση του 
μέσα με το έξω σε ένα οργανικό σύνολο, αλλά και η 
τυποποίηση των ομοίων χώρων και των δωματίων. 

6) Στην τυποποίηση των υλικών κατασκευής τους, που 
αποτελούσαν ουσιαστικά ένα συνδυασμό τόσο των σύγχρονων 
όσο και των παραδοσιακών υλικών που προσέφερε ο εκάστοτε 
τόπος. Η χρήση σύγχρονων υλικών, αναγκαστικά προδίκαζε 
νέα και διαφορετική μορφολογία. Το οπλισμένο σκυρόδεμα 
έμενε συνήθως ανεπίχριστο ως έκφραση της ειλικρίνειας της 
κατασκευής. Οι τοίχοι πλήρωσης ήταν από επιχρισμένη 

http://www.kritipoliskaihoria.gr/2011/02/blog-post_1985.html%0cΑρχιτεκτονικά
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οπτοπλινθοδομή. Χαρακτηριστική ήταν και η απουσία του 
περιττού εξωτερικού διακόσμου. Τα χρώματα που επιλέγονταν 
είναι τα λεγόμενα Πολυγνώτια (το λευκό, το μαύρο, το 
χονδροκόκκινο και η ώχρα).  

7) Τέλος, ο εσωτερικός σχεδιασμός έφτανε μέχρι τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που περιελάβανε από τα 
κουφώματα όσο και του λειτουργικού εξοπλισμού όπως είναι τα 
έπιπλα και τα φωτιστικά. Ο Αρχιτέκτονας μπορούσε να 
επιμελείται ακόμη και τα γλυπτά ή τους πίνακες που 
κοσμούσαν το χώρο.  
 

Κάτοψη υπογείου 

 

 
http://domesindex.com/buildings/3enodoxeio-3enia-nayplioy/ 
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Αρχιτεκτονική και κατασκευαστική αντίληψη 

Όραμα του ορθολογιστή στη σκέψη αλλά και αισθαντικού 
ταυτόχρονα Άρη Κωνσταντινίδη, ήταν τα κτίρια που έφεραν το 
όνομα «Ξενία» να είναι όχι μόνο άνετα και εξυπηρετικά ως προς το 
κοινό τους, αλλά και απόλυτα εναρμονισμένα με τα φυσικά τοπία 
στα οποία εντάσσονταν.  

Οι βασικές αρχές οι οποίες διέπονταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
ήταν: 

 Η εναρμόνιση με το τοπίο, με απόδοση όσο πιο φυσικά γινόταν. 
 Οι καθαρές και λιτές γραμμές, εστιάζοντας κυρίως στη ιδιαίτερη 

σύνθεση των όγκων καθώς και στην οριζόντια διάσταση και 
λιγότερο στα εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία. 

 Επιπλέον στη τυποποίηση των υλικών κατασκευής τους, που 
αποτελούνταν κυρίως από το «εμφανές» μπετόν, το σίδερο και 
τοιχοποιίες από πέτρες της εκάστοτε περιοχής. 

 Τέλος, η τυποποίηση στον τρόπο κατασκευής τους, που 
αποτελούταν από υποστυλώματα τα οποία διατάσσονταν σε 
έναν ορθογωνικό κάναβο (4x4m, 4x6m) πάνω στον οποίο 
συνθέτονταν όλοι οι χώροι. 

Τα Ξενία σχεδιάστηκαν με συγκεκριμένους στόχους, από 
ανθρώπους με κοινή αρχιτεκτονική αντίληψη. Οι αρχιτέκτονες 
δημιούργησαν με απόλυτο σεβασμό στις κοινές αυτές 
κατευθύνσεις, όμως όπως είναι φυσικό το κάθε έργο 
διαφοροποιήθηκε σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των κλιματικές 
συνθηκών, του συγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος αλλά 
και σύμφωνα με τις προσωπικές αναζητήσεις του κάθε αρχιτέκτονα 
– κατασκευαστή τους.  

 
http://www.thetoc.gr/politismos/article/i-istoriki-oasi-tou-ari-kwnstantinidi-apokatastathike 
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Το ξενοδοχείο Ξενία στην Ακροναυπλία 

 

http://domesindex.com/buildings/3enodoxeio-3enia-nayplioy 

 

http://domesindex.com/buildings/3enodoxeio-3enia-nayplioy
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Η πόλη του Ναυπλίου, αποτελεί έναν από τους πιο 
δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς και ιδανικός ‘πόλος έλξης’ 
τουριστών, αφού διαθέτει ‘πλούσια’ αρχαιολογική και ιστορική 
κληρονομιά (1η Πρωτεύουσα της Ελλάδος) σε συνδυασμό με το 
φυσικό κάλλος που αυτή διαθέτει. Με αυτά τα δεδομένα δεν 
θεωρείται λοιπόν τυχαία η επιλογή της ανοικοδόμησης των 
ξενοδοχείων Ξενία ως καταλληλότερο σημείο για την 
ανοικοδόμηση του νομού της Αργολίδας. 

  
Η ανοικοδόμηση του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος 

πραγματοποιήθηκε το 1958 υπό τον αρχιτέκτονας Ι.Β 
Τριανταφυλλίδης στη περιτειχισμένη χερσόνησος της 
Ακροναυπλίας, ενός σημείου και αρχαιολογικού χώρου συνάμα 
που, όπως θα αναλύσουμε και εκτενέστερα παρακάτω, τηρούσε τα 
πρότυπα και την πολιτική που ακολουθούσε ο Ε.Ο.Τ. στην επιλογή 
των βέλτιστων γεωγραφικών σημείων στην μεταπολεμική Ελλάδα. 
Πιο αναλυτικά, η στρατηγική του θέση παρουσιάζει ισχυρά 
πλεονεκτήματα, καθώς καλύπτει και συνδέει οπτικά:  

 Από την Παλαιά Πόλη του Ναυπλίου, που ήδη αποτελούσε πόλο 
έλξης επισκεπτών,  

 την παραλία της Αρβανιτιάς, η οποία διαμορφώθηκε σαν πλαζ 
με εγκαταστάσεις για τους λουόμενους. Το γεγονός αυτό 
καθιστά σαφή την πρόθεση του Ε.Ο.Τ. να την αξιοποιήσει 
τουριστικά σε συνάρτηση με το νέο ξενοδοχείο. 

 Και τέλος, με τον ευρύτερο περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο 
της Ακροναυπλίας, του κάστρου του Παλαμηδίου (που συνέβαλε 
ουσιαστικά στην απελευθέρωση της πόλης) και του φρουρίου 
Μπούρτζι (όπου αποτέλεσε χώρο φυλάκισης του οπλαρχηγού 
Θ. Κολοκοτρώνη), αντίστοιχα. 
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http://www.georgakopoulos.org/work/multimedia/nafplio/ 

 

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η ιδιομορφία και οι ιδιαιτερότητες του 
περιβάλλοντα αρχαιολογικού χώρου, πραγματοποιήθηκαν με 
απόλυτη και ιδιαίτερη ακρίβεια και σημασία στη χάραξη και στο 
χειρισμό τόσο στη σχεδίαση όσο και κατασκευή του όγκου του 
κτιριακού συγκροτήματος, αποκαλύπτοντας συνάμα και την 
επαγγελματική εμπειρία και μαεστρία που διέθετε ο αρχιτέκτονας – 
μελετητής του κος Τριανταφυλλίδης. Πιο αναλυτικά,  η τοποθέτηση 
του ξενοδοχείου «Ξενία» βρίσκεται στην περίοπτη θέση της 
Ακροναυπλίας και μάλιστα πάνω σε ένα παλιό φρούριο με έντονη 
την οριζόντια διάταξη. Αυτήν αποτέλεσε ουσιαστικά και στην 
απόφαση, το κτίριο να διαχωριστεί από το φρούριο και να του 
δώσει ένα απλό παραλληλεπίπεδο σχήμα, παράλληλο προς τη 
γραμμή του φρουρίου, χωρίς όμως να αλλοιώσει το περίγραμμά 
του.  

Απέφυγε ουσιαστικά να ενσωματώσει το κτίριο στο 
περιβάλλον, διότι στην περίπτωση αυτή θα αναγκαζόταν να 
τοποθετήσει ένα φρουριακό όγκο πάνω στο υπάρχον παλιό 
φρούριο.  

Κάπου εδώ αξίζει σημειωθεί ότι απασχόλησε ιδιαίτερα την 
κοινή γνώμη το ζήτημα της καταλληλότητας του Castel del Toro ως 



 

Δημήτριος – Μάριος Καρακατσάνης (ΑΜ 38806) 
Δημήτριος Παπαδόπουλος (ΑΜ 37630) 

 
Σελίδα 50από 86 

αρχαιολογικός χώρος για την ανοικοδόμηση μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας, και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί σημείο 
αμφιλεγόμενο για την επιλογή του.  

Ωστόσο, τα οφέλη και οι αρετές που παρουσιάζει το κτίριο σε 
σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο του είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 
Συνδυάζει θέα στη θάλασσα από όλες τις όψεις του κτιρίου, θέα 
στον παραδοσιακό οικισμό της Παλαιάς Πόλης και θέα σε 
αρχαιολογικούς χώρους. Η επαφή του με τον παραδοσιακό 
οικισμό της Παλαιάς Πόλης είναι άμεση. 

 

 
google - earth 
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google - earth 

 
Είναι σαφής η πρόθεση του αρχιτέκτονα να μην ενταχθεί 

μορφολογικά το κτίριο στον ιστό της και στο αρχιτεκτονικό της 
ύφος, αλλά να σταθεί πάνω από αυτή ως ένα αυτόνομο δείγμα 
μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε άμεση 
σχέση με το κέντρο της πόλης και είναι εύκολα προσβάσιμο ακόμα 
και χωρίς μεταφορικό μέσο. Το κτίριο είναι ορατό από τις εισόδους 
της πόλης. Το Ναύπλιο συνεχώς αναπτύσσεται και επεκτείνεται 
αλλά συνεχίζει να αντικρίζει το Ξενία σε μια θέση σαφώς 
διαχρονική. 
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Στοιχεία του ξενοδοχείου 

 
Συνολικά το ξενοδοχείο περιλάμβανε 58 υπνοδωμάτια, από 

τα οποία τα 40 ήταν δίκλινα και τα 18 μονόκλινα. Διέθεταν όλα 
λουτρό ή ντους καθώς και βεράντα. Επίσης, εκτός από τους 
κοινόχρηστους χώρους, το ξενοδοχείο διέθετε εστιατόριο 
χειμωνιάτικο και θερινό, μεγάλες άνετες βεράντες και ευχάριστο 
κήπο. 

 

 
http://domesindex.com/buildings/3enodoxeio-3enia-nayplioy 
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Στοιχεία εσωτερικού διάκοσμου 

 
Η μελέτη των εσωτερικών επίπλων όπως χαλιά, κουρτίνες, 

φωτιστικά σώματα, διακοσμητικά πλακίδια και άλλα, έγινε από τον 
ίδιο τον αρχιτέκτονα. Χρησιμοποίησε παντού άνετα έπιπλα σε 
χρώματα απαλά και εναρμονισμένα με το φυσικό τοπίο, 
καθιστώντας τα φιλικά ως προς τους επισκέπτες του. 
Συνεργάστηκαν στην εκτέλεση ζωγραφικών πινάκων και γλυπτών 
οι ζωγράφοι όπως είναι η Βάσω Κατράκη, Ίρις Λογοθετοπούλου 
και ο γλύπτης Κλουβάτος. 

 

      
 

 
                           http://domesindex.com/buildings/3enodoxeio-3enia-nayplioy
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Η ιστορία των Ξενία σήμερα 

 

Τα Ξενία σήμερα λόγω των πολιτικοοικονομικών αλλαγών 
καθεστώτων που επήλθαν στην επικράτεια, απέκτησε τελείως 
διαφορετική υπόσταση από αυτή που είχε αρχικώς κατασκευαστεί 
αμαυρώνοντας δυστυχώς και της λαμπρής ιστορίας του.  

Πιο αναλυτικά όμως ας ανατρέξουμε πίσω στο μακρινό 
1967, όπου ο Κωνσταντινίδης έγινε μάρτυρας των 
αποκαλούμενων «διορθωτικών παρεμβάσεων» 1 στο έργο του 

μέχρι και την παραίτησή του. Για παράδειγμα, κρίθηκαν 
απαραίτητες ορισμένες αλλαγές στο έργο του, όπως το 
«φρεσκάρισμα» (η αλλαγή των όψεων από χρωματιστές σε 
κατάλευκες) των Ξενία. Οι διαφωνίες του, επέφεραν την απότομη 
διακοπή της τόσο γόνιμης συμβολής του στις ελληνικές τουριστικές 
εγκαταστάσεις το, ενώ ο Ε.Ο.Τ. σταμάτησε να εκπονεί μελέτες 
ξενοδοχείων.  

Με τη μαζικοποίηση του τουρισμού σε νέα πολυτελή 
συγκροτήματα, τα Ξενία ταυτίστηκαν με τον φθηνό τουρισμό 
κατάλληλο για τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Η 
«δημοσιοϋπαλληλική» νοοτροπία και η υποχρεωτική διεξαγωγή 
διαγωνισμών σχετικά με το οποιοδήποτε στοιχειώδες αντικείμενο 
εξοπλισμού ήταν αναγκαίο, εμπόδιζαν τη σωστή λειτουργία των 
Ξενία, με αποτέλεσμα με το πέρασμα του χρόνου η συντήρησή 
τους από το δημόσιο φορέα να καταντά ασύμφορη. Για το λόγο 
αυτό παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες με τη μορφή της ενοικίασης. Οι 
τελευταίοι τα υπολειτουργούσαν, χωρίς καν να τους εξασφαλίζουν 
τη στοιχειώδη συντήρηση. Ακόμα χειρότερα, από σκοπιμότητα τα 
άφηναν να καταρρεύσουν προκειμένου να στρέψουν τον τουρισμό 
σε νέα συγκροτήματα ιδιωτικών και σαφώς μεγαλύτερων 
συμφερόντων.  

 
Ένα προς ένα τα Ξενία παρέπαιαν επιχειρηματικά, 

υποβαθμίζονταν στη συνείδηση του κόσμου και σαν σκιά του 
πρότερού τους εαυτού ερήμωναν και λεηλατούνταν. Με τον τρόπο 
αυτό αφέθηκαν στην τύχη τους σαν μια παρακαταθήκη για το 
μέλλον. 
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1
www.greekarchitects.gr 

http://www.greekarchitects.gr/
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Κεφάλαιο 5ο  

Περιγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων του Πολιτιστικού 

Κέντρου (Ξενία) 

 

Ισόγειο 

Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν τρείς είσοδοι. Η πρώτη που θα 

συναντήσει ο επισκέπτης ερχόμενος από την ανατολική πλευρά 

του κάστρου της Ακροναυπλίας ανήκει στο Συνεδριακό Κέντρο. 

Στην συνέχεια, στη βόρεια όψη βρίσκεται η κεντρική είσοδος του 

κτιρίου η οποία οδηγεί στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου 

και στο κλιμακοστάσιο. Τέλος, ο επισκέπτης συναντάει την είσοδο 

της αίθουσας χορού, η οποία βρίσκεται στην άκρη της βόρειας 

όψης του κτιρίου. 
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Συνεδριακό Κέντρο 

Το Συνεδριακό Κέντρο με εμβαδόν 311,26 τ.μ. έχει τη δυνατότητα 

ποίκιλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, ομιλίες, πρόβες της 

μπάντας του Δήμου Ναυπλίου κα) και πρόσβαση στους 

υπολοίπους χώρους του ισογείου και στο κλιμακοστάσιο. 
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Κοινόχρηστοι Χώροι 

Στην κεντρική είσοδο υπάρχει δωμάτιο υποδοχής και 

πληροφοριών. Επίσης στον κοινόχρηστο χώρο υπάρχουν 

τουαλέτες για το κοινό συν τουαλέτες για ΑΜΕΑ, τουαλέτες για 

τους υπαλλήλους του πολιτιστικού κέντρου, αποθήκες, δωμάτιο με 

υπολογιστή για πληροφορίες σχετικές με το πολιτιστικό 

κέντρο(Ιστορία Ξενία, οδηγίες για τις δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στο κέντρο, καθοδήγηση στο κέντρο), βεστιάριο, 

λογιστήριο,  το γραφείο διεύθυνσης με καθιστικό και λουτρό για τη 

διεύθυνση, ανελκυστήρας για μεταφορά υλικών και εκθεμάτων από 

και προς την αποθήκη του μουσείου και τέλος το κλιμακοστάσιο με 

τέσσερεις ευρύχωρους ανελκυστήρες. 
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Αίθουσα Χορού 

Η αίθουσα χορού έχει εμβαδόν 254,29 τ.μ. και στο χώρο μπορούν 

να γίνουν μαθήματα χορού αλλα και να φιλοξενηθούν παραστάσεις 

και διοργανώσεις (όπως διαγωνισμοί χορού). 
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Α΄  Όροφος 

Ο πρώτος όροφος με εμβαδόν 1172,44 τ.μ. είναι ανοιχτός χωρίς 

τοιχία (εκτός του εστιατορίου-bar) με γυάλινο στηθαίο και γυάλινο 

αίθριο στο κέντρο του ορόφου. Από τον πρώτο όροφο ο 

επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα που προσφέρει 

το κάστρο της Ακροναυπλίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Τέλος 

υπάρχει πρόσβαση προς τον περιβάλλοντα χώρο με ράμπα η 

οποία βρίσκεται στον νότιο τμήμα του ορόφου. 
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Δημήτριος – Μάριος Καρακατσάνης (ΑΜ 38806) 
Δημήτριος Παπαδόπουλος (ΑΜ 37630) 

 
Σελίδα 62από 86 

Εστιατόριο-Βar 

Στο εστιατόριο-bar με εμβαδόν 126,52 τ.μ μπορεί κανείς να 

απολαύσει το φαγητό του και το ποτό του αγναντεύοντας την θέα 

καθώς αποτελείται από γυάλινα τοιχία. Ο όροφος έχει επίσης 

τουαλέτες οι οποίες εξυπηρετούν το εστιατόριο-bar. 

 



 

Δημήτριος Καρακατσάνης (ΑΜ 38806) 
Δημήτριος Παπαδόπουλος (ΑΜ 37630) 

 
Σελίδα 63από 86 

 

 

Δεύτερος Όροφος 

Ο δεύτερος όροφος έχει επίσης εμβαδόν 1172,44 τ.μ και 

αποτελείται από τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας του 

πολιτιστικού κέντρου. Τα τοιχία του ορόφου είναι κατασκευασμένα 

από καθρέφτη με θερμοανακλαστική μεμβράνη η οποία δίνει στο 

κτίριο μεγάλη ηλιοπροστασία και θερμομόνωση, χωρίς να 

εμποδίζει την ορατότητα προς τα έξω, και BIPV(building-integrated 

photovoltaics) που προσφέρουν αυτόνομο φωτισμό στο δεύτερο 

όροφο και τετραγωνικά μοτίβα σκίασης. 
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i) Θερμανακλαστική Μεμβράνη 
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Μείωση της εισερχόμενης θερμότητας έως 85% το καλοκαίρι.  

Απίστευτη εξοικονόμηση ενέργειας 850 w/m²/hour.  

Σημαντική αύξηση της απόδοσης του κλιματισμού με παράλληλη 

μείωση του χρόνου και της δαπάνης λειτουργίας του.  

Απαλλαγή από το ενοχλητικό θάμπωμα αντηλιά κατά 95%.  

Απαλλαγή από την επιβλαβή για ανθρώπους και εξοπλισμό 

υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, που ευθύνεται για τα εγκαύματα και τη 

γήρανση του δέρματος, καθώς και για το ξεθώριασμα σε έπιπλα, 

υφάσματα, δέρματα και εξοπλισμό (κατά 99%).  

Αποτροπή ατυχήματος από σπάσιμο τζαμιού. (Αντοχή κρούσης 

750 kg/m).  

Προστασία της ιδιωτικότητας (βλέπουμε δεν μας βλέπουν).  

Αναβάθμιση της όψης των κτιρίων, αλλαγή στην ατμόσφαιρα του 

χώρου. 

http://www.skiasis.gr/membranes_for_buildings_(Optiview-5).asp 

 

http://www.skiasis.gr/membranes_for_buildings_(Optiview-5).asp
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ii) ΒIPV(Building - Integrated Photovoltaics) 

 

Τα BIPV είναι ένα σύστημα Φωτοβολταϊκών Συλλεκτών που 

τοποθετούνται είτε στη πρόσοψη είτε στο εσωτερικό ενός κτιρίου. 

Τα BIPV δημιουργούν αρχιτεκτονικά μοτίβα µε ποικιλία χρωμάτων 

και σκιάσεις. Τα κτήρια που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα BIPV 

συστήματα δίνουν µια νέα τροπή για ενεργειακή εξοικονόμηση σε 

συνδυασμό µε τη δημιουργικότητα και την σύγχρονη προσέγγιση 

για κατασκευές κτηρίων χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

 

Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επένδυσης  

Βελτίωση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής εικόνας του κτηρίου  

∆ιεσπαρµένη Ηλεκτροπαραγωγή στο σημείο κατανάλωσης 

ενέργειας  

Μείωση των απωλειών ισχύος των δικτύων µεταφοράς και 

διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας  

Χρήση ως έκτακτης ανάγκης στο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής του 

κτιρίου  

http://www.teetas.gr/sites/default/files/seminaria/bipv_grammatikopoylos.pdf 

http://www.teetas.gr/sites/default/files/seminaria/bipv_grammatikopoylos.pdf
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Κεραμική 

 

 

Η αίθουσα της κεραμικής είναι 219,30 τ.μ. 
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Φωτογραφία 

 

Η αίθουσα της φωτογραφίας είναι 84,42 τ.μ. 
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Εικαστικά 

 

Η αίθουσα εικαστικών είναι 84,42 τ.μ. και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία διάφορων δραστηριοτήτων όπως 

κατασκευής κοσμημάτων. 

Ραπτική 

Η αίθουσα ραπτικής είναι 84,42 τ.μ. 
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Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά και Εφήβους 

 

Η αίθουσα έχει  εμβαδόν 84,42 τ.μ. 
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Ζωγραφική 

Η αίθουσα είναι 105,02 τ.μ. 

6 ενοικιαζόμενες αίθουσες πολιτισμού  

 

 

οι 4 έχουν εμβαδόν 48,11 τ.μ. και 2 έχουν 64,66 τ.μ. 
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Υπόγειο 
 

Το υπόγειο είναι 646,79 τ.μ και περιλαμβάνει το μουσείο τέχνης, 

αίθουσα αφιερωμένη στα κάστρα του Μωρέα, αίθουσα 

performance, αποθηκευτικό χώρο, λεβητοστάσιο, τουαλέτες και 

κλιμακοστάσιο. Η είσοδος στο υπόγειο μπορεί να γίνει είτε από την 

κεντρική είσοδο που έχει διατηρηθεί ανέπαφη σε σχέση με την 

παλαιά του μορφή (ξενοδοχείο Ξενία) στο ανατολικό τμήμα του 

κτιρίου, είτε από το κλιμακοστάσιο ώστε να υπάρχει και η 

δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ. Ο φωτισμός στο υπόγειο 

μουσείο πραγματοποιείται από παράθυρα με κατακόρυφες 

διόδους (cour anglaise). 
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Μουσείο Τέχνης 

Το μουσείο τέχνης αποτελείται από τρία τμήματα τα οποία είναι: 

 

 

 

-Ο κυρίως χώρος με εμβαδόν 124,45 τ.μ (διάδρομος από κεντρική 

είσοδο και ανοιχτός χώρος έκθεσης) 

-Αίθουσα έκθεσης με εμβαδόν 48,85 τ.μ. 

-Αίθουσα performance με εμβαδόν 72,70 τ.μ. 
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Χώρος αφιερωμένος στα κάστρα του Μωρέα  

 

 

 

με εμβαδόν 96,17 τ.μ. 
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Κοινόχρηστοι χώροι (τουαλέτες και κλιμακοστάσιο) 

 

δ) Λεβητοστάσιο, Αποθηκευτικός χώρος και ανελκυστήρας 

μεταφοράς εκθεμάτων και μεγάλου όγκου αντικειμένων από και 

προς την αποθήκη. 

Cour Anglaise 

 

 

Μέθοδος φωτισμού και αερισμού υπόγειων χώρων αλλά και μικρή 

αυλή στο πίσω μέρος, συνήθως μονοκατοικίας. 

Από τo γαλλικό cour anglaise, αγγλική αυλή. Η διαμόρφωση 

συνηθίζεται πολύ σε εγγλέζικες και αμερικανικές μονοκατοικίες. 

http://www.slang.gr/definition/18737-kouragkles 

http://www.slang.gr/definition/18737-kouragkles
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Περιβάλλοντας χώρος πολιτιστικού κέντρου 

 

 

  Ο περιβάλλοντας χώρος είναι διαμορφωμένος σε τρία 

επίπεδα, τα οποία χωρίζονται βάση των υψομετρικών διαφορών 

που δημιουργούνται από τα τείχη του κάστρου της Ακροναυπλίας. 

 

Το έδαφος έχει επενδυθεί με πλάκες τσιμέντου που τελειώνουν σε 

σχαροειδή μορφή (δίνει την εντύπωση πως τα φυτά βγαίνουν μέσα 

από τις πλάκες) και δημιουργούν διαδρομές ανάμεσα σε 

φυτεύσεις. 
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Με την βοήθεια ραμπών οι διαδρομές καταλήγουν στο κατώτερο 

επίπεδο που βρίσκεται το αμφιθέατρο. Οι διαδρομές έχουν δύο 

αφετηρίες που καταλήγουν σε κοινή διαδρομή στο τέλος του 

πρώτου επιπέδου: η πρώτη ξεκινάει από την δυτική πλευρά του 

κάστρου περνάει από την κεντρική πύλη του κτιρίου, συνεχίζει από 

την ράμπα που βρίσκεται στην κεντρική σκάλα εξωτερικά του 

μουσείου.  

 

Η δεύτερη διαδρομή ξεκινάει από τον πρώτο όροφο (ανοιχτός 

όροφος)  
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κατεβαίνοντας την ράμπα και ακολουθώντας την διαδρομή που 

δημιουργείται από τις πλάκες και την φύτευση που καταλήγει να 

ενωθεί με την πρώτη διαδρομή.  

 

Ανατολικά του πρώτου επιπέδου ξεκινάει ράμπα σε μορφή ζιγκ 

ζαγκ με φύτευση και γυάλινο στηθαίο (θέα προς κάθε κατεύθυνση) 

και καταλήγει στο δεύτερο επίπεδο 7,40 μ χαμηλότερα.  
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Στο δεύτερο επίπεδο χάνεται η μορφή της διαδρομής σε έναν 

ανοιχτό χώρο που περιβάλλεται από φύτευση. Στο βόρειο τμήμα 

του επιπέδου έχει τοποθετηθεί σκάλα με ράμπα (stair-ramp) που 

δίνει τη δυνατότητα σε ΑΜΕΑ και τροχοφόρα (ποδήλατα, 

καροτσάκια) να έχουν πρόσβαση στο τρίτο επίπεδο 1,84 μ. 

χαμηλότερα.  
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Το τρίτο επίπεδο ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με φύτευση και πλάκες 

που καταλήγουν σε σχάρα. Επίσης υπάρχει αμφιθέατρο το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραστάσεις, μουσικά δρώμενα κα.  
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Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν τοποθετηθεί παγκάκια και 

τραπέζια σε όλα τα επίπεδα από ξύλο και τσιμέντο τα οποία δίνουν 

την αίσθηση πως ξεπροβάλλουν μέσα από τη τσιμεντόπλακα.  

 

Επιπλέον, υπάρχουν ξύλινες ξαπλώστρες σε δύο σημεία όπου 

σκιάζονται από τα δέντρα και την μεγάλη ράμπα. 
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Επίσης, ξύλινος πάγκος ενιαίου σώματος κατασκευής, σύγχρονης 

σχεδίασης έχει τοποθετηθεί στον αίθριο χώρο ακριβώς έξω από το 

συνεδριακό κέντρο. 
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Τα φυτά και τα δέντρα που τοποθετήθηκαν συναντιούνται συχνά 

στον νομό Αργολίδας (πορτοκαλιές, ελιές, πεύκα, φραγκοσυκιές) 

και για αυτό το λόγο προτιμήθηκαν. 
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Κεφάλαιο 6ο  
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα  
 

Με την υλοποίηση και λειτουργία ενός τέτοιου έργου αναμένεται: 

Ανάπτυξη ιστορικού ενδιαφέροντος του Δήμου μέσω της νέας 

προσβασιμότητας αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξής των τόσον 

στους χώρους της κατασκευής όσον και λόγω αυτής. 

Αύξηση τουρισμού λόγω του νέου σημείου ανάδειξης της πόλης 

και του φυσικού περιβάλλοντός της. 

Ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου καθώς και 

δημιουργία υποδομών για περαιτέρω βελτιώσεις. 

Αύξηση παροχής δραστηριοτήτων στους πολίτες, τόσο σε 

πνευματικό και σε επίπεδο τέχνης αλλά και σε εκμάθηση-

κατασκευή χειροτεχνιών αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την 

παράδοση της ευρύτερης περιοχής. 

Δυνατότητα παροχής εκδηλώσεων τόσον σεμιναριακού τύπου 

όσον και φεστιβάλ, συναυλιών κλπ. στη πόλη. 

Αύξηση επαγγελματικών προοπτικών σε δημότες με δημιουργικές 

προτάσεις. 

Δημιουργία θέσεων εργασίας  σε χώρους γραμματειακής 

υποστήριξης, εστίασης και συντήρησης περιβάλλοντος καθώς και 

σε δραστηριότητες πολιτισμού και τέχνης.  

«Αναβίωση» της ιστορίας των Ξενία μέσω της επανάχρησης του 

κτιρίου. 

Δημιουργία νέων σημείων συγκέντρωσης, αναψυχής, 

συναθροίσεων και περιπάτου στο κέντρο της πόλης, με τη 

δημιουργία χώρων για δημότες-περιηγητές. 
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Η αξιοποίηση του Ξενία Ναυπλίου και η  θετική επίδραση του σε 

κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή, αναμένεται 

να λειτουργήσει ως «ατμομηχανή» για ανάλογα έργα-δράσεις στα 

εγκαταλελειμμένα Ξενία  στην  υπόλοιπη Ελλάδα. 
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