NAFPLIO
Paradise
and History
Intertwined

Nafplio charms all visitors, not simply because of its natural beauty
and seaside location, but because the city maintains visible marks
of a history dating back from ancient times through to the recent
past. At Nafplio, one is aware of history with every step, wherever
one turns: Acronafplia, Palamidi and Bourtzi, the Venetian,
Ottoman and neoclassical buildings and monuments, the refugee
neighbourhoods and the remnants of the industrial revolution of
the last century reveal the city’s past and characterise the most
significant periods in Greek history.
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Παράδεισος δεμένος με την Ιστορία
Η γοητεία που ασκεί το Ναύπλιο στους επισκέπτες του δεν
οφείλεται μόνο στο φυσικό τοπίο και την επαφή του με τη
θάλασσα αλλά και στο γεγονός ότι η πόλη διατηρεί εμφανή
τα αποτυπώματα μιας ιστορίας που ξεκινά από τα βάθη της
αρχαιότητας και φτάνει ως το πρόσφατο παρελθόν. Στο
Ναύπλιο η ιστορία είναι παρούσα σε κάθε μας βήμα, όπου κι αν
στρέψουμε το βλέμμα μας: η Ακροναυπλία, το Παλαμήδι και το
Μπούρτζι, τα ενετικά, οθωμανικά και νεοκλασικά κτήρια και
μνημεία της πόλης, οι προσφυγικές γειτονιές και τα κατάλοιπα
της βιομηχανικής ανάπτυξης του περασμένου αιώνα μας
αποκαλύπτουν το παρελθόν της πόλης και εικονογραφούν τις
σημαντικότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
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Ενας τόπος ξεχωριστός,
μυστικιστικός, ευλογημένος, γεμάτος φυσικές
ομορφιές και πολιτισμό,
που αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη, που χωρίς
να το αντιλαμβάνεται, μυείται
στο Κάλλος, την Αρμονία, αλλά και στο Όνειρο που μπροστά του γίνεται πραγματικότητα. Τα παλιά κτίσματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα παράξενη και οικεία μαζί κι ο χρόνος λες και κάνει βήματα προς τα πίσω, όταν τις εικόνες που συλλέγει το μυαλό συμπληρώνει το Παλαμήδι που κρέμεται κυριολεκτικά πάνω
από την πόλη και το θρυλικό Μπούρτζι που σαν πέτρινο καράβι επιπλέει στην ήσυχη
θάλασσα του Αργολικού Κόλπου.
Η «Νάπολη της Ανατολής» όπως το ονόμασαν οι Ενετοί θαλασσοκράτες, άπλωσε τις ρίζες της, με σεβασμό στην ιστορικότητά του και το σημερινό Ναύπλιο,
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος το 1828, με την άφιξη του Καποδίστρια, εξακολουθεί
να κοσμείται με όλα τα παραδοσιακά του στοιχεία, ανέγγιχτα από το χρόνο.
Το σημείο αναφοράς της πόλης, το Μπούρτζι, συνεχίζει να κρατά ζωντανούς τους θρύλους, πολυφωτισμένη παρουσία στον Αργολικό Κόλπο, χτισμένο πάνω
στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Χειμώνα-καλοκαίρι, το σεργιάνι στα γραφικά
δρομάκια του Ψαρομαχαλά, στην Πλατεία Συντάγματος που δείχνει ανέγγιχτη από τα
χρόνια, αλλά και οι βόλτες στις κοντινές ακρογιαλιές του και τις περίφημες αμμουδιές
που αποτελούν μόνιμη απόλαυση για όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις.
Είναι τόσα πολλά, είναι τόσο ωραία όλα τα αξιοθέατα στο Ναύπλιο,
που δεν μπορεί κανείς παρά να ξαναγυρίσει για να συνεχίσει να ζει το γοητευτικό όνειρο που το Ανάπλι του προσφέρει, μέσα από τους στενούς και φαρδείς του δρόμους,
τις μεγάλες-παλιές και μικρές-καινούργιες πλατείες, τις Οθωμανικές Κρήνες που στολίζουν τα ενετικά, τα νεοκλασικά και τα καινούργια του κτίρια, όλα γοητευτικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα.
Η Ακροναυπλία είναι η Ακρόπολη του Ναυπλίου. Οι Τούρκοι την ονόμαζαν Ιτς-Καλέ, που σημαίνει εσωτερικό φρούριο. Το φρούριο χτίστηκε από τους Φράγκους, πέρασε στα χέρια των Βυζαντινών και μετά των Τούρκων. Στα καποδιστριακά
χρόνια, χτίστηκαν μια εκκλησία και ένα νοσοκομείο. Αργότερα, το φρούριο έγινε «Φυλακή του Θ. Κολοκοτρώνη», ο οποίος οδηγήθηκε εκεί με την κατηγορία της συμμετοχής και δράσης σε οργάνωση εναντίον του καθεστώτος. Για συνωμοσία κατηγορήθηκε και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, που ακολούθησε το 1821 την τύχη του Γέρου του
Μοριά, φυλακισθείς στο ίδιο φρούριο.
Ο Βράχος της Ακροναυπλίας, κατοικημένος από τους προϊστορικούς
χρόνους, προσφέρει στον επισκέπτη μια πανοραμική και εξαίρετη θέα: Την Παλαιά Πύλη, το μοναδικό Μπούρτζι, τη μαγευτική παρουσία του Κόλπου του Ναυπλίου, την γοητεία του αργολικού κάμπου και τις ομορφιές της παραλίας της Αρβανιτιάς.
Το Ναύπλιο είναι το καλύτερο ορμητήριο για μια επίσκεψη στις γύρω
περιοχές αφού απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Επίδαυρο, 25 χιλιόμετρα από τις Μυκήνες και 4 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας. Η γαλήνη της θάλασσας θα αποτελέσει την καλύτερη ολοκλήρωση ενός διημέρου απόδρασης από την καθημερινότητα, ειδικά το καλοκαίρι, στην παραλία του Καραθώνα, πολύ λίγα χιλιόμετρα από
τ’ Ανάπλι, που είναι η πιο διάσημη αμμουδιά της περιοχής, αλλά και το τουριστικό Τολό.
Χρήσιμα τηλέφωνα Δήμος Ναυπλίου: 27520 23332 | Γραφείο Πληροφοριών Τουρισμού: 27520 24444 | Διεύθυνση Τουρισμού Νομαρχίας: 27520 27281 | Νοσοκομείο
Ναυπλίου: 27520 27309 | Τουριστική Αστυνομία: 27520 28131 | Λιμεναρχείο: 27520
22974 | ΚΤΕΛ: 27520 27323

Nafplio is a unique place: mystic, blessed,
teeming with natural beauty and culture. It has flourished and
charmed all visitors for centuries as Beauty, Harmony and even
Dreams unfold before their eyes. The old buildings evoke a
strange yet familiar atmosphere and time seems to rewind
when gazing at the sight of Palamidi, which literally dangles
over the city; and Bourtzi, which floats in the calm waters of
the Argolic Gulf like a ship made of stone.
The “Naples of the East”, as it was referred
to by Venetian rulers, spread its roots with respect for its
historicity while the Nafplio of today, the first capital of Greece
in 1828 under Kapodistrias, is still adorned with all its traditional
elements, untouched by the passage of time.
Bourtzi, which was built on the small island
of Agion Theodoron is the focal point of the city, keeping
old legends alive, a brightly lit presence in the Argolic Gulf.
A stroll through Constitution Square and along
the quaint alleys of Psaromahalas, which seem untouched by
time, or even walking to nearby sandy beaches is a wonderful
experience, be it winter or summer.
There are so many attractions that one must
return again and again to continue to experience the charming
world Nafplio offers; the narrow and wide streets, the large
old squares and the new small squares, and, the Ottoman
fountains which grace the Venetian, neoclassical and new
buildings, all architectural jewels.
Acronafplia is the Acropolis of Nafplio. The
Turkish called it Its-Kale, which translates as inner fortress. The
fortress was built by the Franks, passed to the Byzantines and
then the Turks. Kapodistrias built a church and hospital. The
fortress later became the “Prison of Theodore Kolokotronis”,
who was imprisoned there after being convicted of organising
a rebellion against the monarchy. Petrobey Mavromicahlis,
who was accused of conspiracy like the Great Kolokotronis,
was imprisoned in the same fortress in 1821.
The craggy Acronafplia peninsula, which has
been inhabited since prehistoric times, affords visitors an
outstanding panoramic view: the Old Town, the spectacular
Bourtzi, the magical Gulf of Nafplio, the charming Argolic
plains and the beautiful beaches of Arvanitia.
Nafplio is the ideal base for discovering the
surrounding area as it is just 30 kilometres from Epidaurus,
25 kilometres from Mycenae and 4 kilometres from the
archaeological site of Tiryns. A weekend getaway from ones
daily routine is beautifully complimented by the serenity of
the sea, particularly in the summer, at Karathona beach, just
a few kilometres from Anapli, which is the best known beach
in the area, or even by Tolos, a popular tourist destination.
Useful Telephone Numbers: The Municipality of
Nafplio: 27520 23332 | Tourist Information Office: 27520
24444 | Tourism Authority: 27520 27281 | Hospital: 27520
27309 | Tourist Police: 27520 28131 | Port Authority: 27520
22974 | Bus Station: 27520 27323

