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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

ΝΑΥΠΛΙΟ  

Ταυτότητα του τόπου και  αειφόρος ανάπτυξη 

       Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη.  Ζητήματα ποιότητας ζωής. 

        Μελέτες και έργα ανάδειξης και ανάπτυξης. Ο ρόλος των μηχανικών.  



 
ΝΕΑ ΠΟΛΗ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
 
ΠΡΟΝΟΙΑ 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  
 

 
Αναγνώριση της 
φυσιογνωμίας και διάγνωση 
των προβλημάτων 
από άποψη:  
 
πολεοδομικής οργάνωσης,  
 
κοινωνικοοικονομικής 
διάρθρωσης  
 
αρχιτεκτονικής 
φυσιογνωμίας, 
  
τεχνικής υποδομής  
και  
φυσικού περιβάλλοντος,  

 
 

 

 
Ελένη Μαΐστρου και συνεργάτες 



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  

 
 
Προτάσεις  
νομοθετικών και διοικητικών 
ρυθμίσεων οργάνωσης και 
ανάπτυξης της πόλης  
με ρυθμίσεις για 
 
χρήσεις γης,  
όρους δόμησης, αναπτυξιακές 
ζώνες, οικονομικά και θεσμικά 
κίνητρα,  
πολεοδομικούς μηχανισμούς,  
προστασία του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος,  
βελτίωση της τεχνικής 
υποδομής και  
ποιότητας ζωής κλπ.  
και 
 
 

 

 

Ελένη Μαΐστρου και συνεργάτες 



 

Διερεύνηση  

της ιστορικής εξέλιξης και των 

φάσεων ανάπτυξης.  

τα σημαντικά μνημεία 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ     

ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 

Ερμηνεύτηκε η δομή της πόλης και τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού 

ιστού και των κτισμάτων, 

  

1389 – 1540 ΕΝΕΤΟΙ 

1540 - 1686  ΟΘΩΜΑΝΟΙ  

1686 - 1715  ΕΝΕΤΟΙ 

1715 - 1822  ΟΘΩΜΑΝΟΙ 

 
 



 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ  

ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

 

 
 

 

 

Τοπογραφία, Φυσικά στοιχεία, 

Οχυρώσεις, Κτίσματα 

Αναγνώριση των μεταβολών 

 

 



Ιστορική σημασία,  

ηλικία, μορφολογία,  

αλλοιώσεις,  

δομική κατάσταση,  

συνθήκες κατοίκησης,  

Νέα δόμηση.  

 

 

  Ο ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 



 
 

Δρόμοι, πλατείες, ελεύθεροι χώροι  

 
Ιστορική σημασία, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η αντιληπτική εικόνα,  

παρόδιες χρήσεις, βασικές κινήσεις, κυκλοφοριακή κατάσταση.  

 

Αναγνώριση προβλημάτων υποβάθμισης της μορφής και λειτουργίας. 

 

Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 



 

παραδοσιακός λειτουργικός χαρακτήρας συγκρούσεις 

χρήσεων  

τάσεις λειτουργικών και οικονομικών  

αλλαγών, αναπτυξιακή δυναμική 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
κατανομή χρήσεων, βαθμός κατοίκησης, κενά κτίρια,  

οχλούσες χρήσεις, απαραίτητες χρήσεις,  

προβλήματα στην ιστορική φυσιογνωμία 

η στην ποιότητα ζωής 

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 



ΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
 

φυσική γήρανση κτιρίων και υποδομών  

 

υψηλό κόστος επισκευών και νομοθετικές δυσκολίες  

 

αλλοιώσεις κτιρίων λόγω ελλιπούς συνείδησης της αξίας, ή λόγω 

επιθυμίας οικονομικής υπερεκμετάλλευσης 

 

υποβάθμιση της μορφής και λειτουργίας του δημόσιου χώρου, λόγω 

έντασης της κυκλοφορίας και των χρήσεων τουρισμού και αναψυχής  

 

απομάκρυνση της μόνιμης κατοικίας και του καθημερινού εμπορίου, 

μετατροπή σε τουριστικά καταλύματα, και αναψυχή 

 

 
 

 

 

 



 

Για τη διατήρηση της γενικής εικόνας και της δομής του ιστορικού συνόλου, και 
για την προστασία του κτιριακού πλούτου, διαμορφώθηκε ειδικό νομοθετικό 
πλαίσιο ελέγχου των μεταβολών του δομημένου χώρου. 

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ     διατήρησης της γενικής εικόνας και δομής 

Κήρυξη κτιρίων με 
δυνατότητα 
λειτουργικών 
προσθηκών 

 

Ειδικοί όροι δόμησης 

Έλεγχος κατασκευών 
στις όψεις των κτιρίων 

Κίνητρα 
αποκατάστασης. 

  



Αποφόρτιση από την κίνηση και στάθμευση οχημάτων της παλιάς πόλης και 

παράλληλα εξασφάλιση προσπελασιμότητας και δυνατότητας στάθμευσης για τους 

κατοίκους της παλιάς πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.  

 

Επανεξέταση του καθεστώτος στάθμευσης και των κατάλληλων συλλογικών χώρων  

 

Εξασφάλιση ασφαλών και ευχάριστων διαδρομών  

για πεζούς και ποδηλάτες  

 

Αποκατάσταση της σχέσης της παλιάς πόλης  

με το θαλάσσιο μέτωπο  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ          Προστασίας και αναβάθμισης της Μορφής 

και Λειτουργίας του Δημόσιου Χώρου 

 

 
νομοθετημένος έλεγχος της χρήσης του δημόσιου χώρου 
αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών 

αναβάθμιση της 
επιφανείας των 
δημόσιων χώρων  
 
και σχεδιασμός  
του αστικού τους 
εξοπλισμού  
 
με βάση τα 
ιδιαίτερά τους 
χαρακτηριστικά 



    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ  



Η κλίμακα και ο ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός 
χαρακτήρας του πολεοδομικού ιστού, και των 
κτιρίων που τον ορίζουν, οδηγούν στην επιλογή 

της μορφής  και των υλικών στη διαμόρφωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση φυσικών υλικών, αναζήτηση και αξιοποίηση 
παλιών επιστρώσεων και αποφυγή διακοσμήσεων 
ξένων προς το πνεύμα και το ύφος της περιοχής, 
για την ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου.  

               ΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΣΑΣΕΩΣ                                     ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
      



 
Αποκατάσταση και αναβάθμιση όψεων ιστορικών κτιρίων. 
στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 
 
Αναζήτηση της αρχικής μορφής των κτιρίων, μέσω ιστορικών τεκμηρίων, 
Αναγνώριση των αλλοιώσεών τους 
υπόδειξη απαιτούμενων επεμβάσεων αποκατάστασης και αισθητικής 
αναβάθμισης 
 

Δ. Ζήβας, Ε. Μαΐστρου, Μ. Αδάμη, συνεργάτης E. Kωνσταντινίδου 

 



Πρόταση αποκατάστασης 
και επανάχρησης Ενετικού 
κτιρίου  
 
 
 
 
 
Με στόχο την υπόδειξη  
μίας μεθοδολογίας 

Τεκμηρίωσης,   

Αποκατάστασης και 

Λειτουργικής 
ενεργοποίησης  

Αξιόλογων ιστορικών 
κτιρίων.  

 

 

 

 
 



 

για το σχεδιασμό  
 
Πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων προστασίας και ανάπλασης  
στο Ναύπλιο”  
 
Αιτιολογία επιλογής από την κριτική επιτροπή. 
 
Η παρέμβαση που επιχειρείται στο ιστορικό κέντρο της πόλης στοχεύει στην ισόρροπη 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου από πλευράς 
υποδομών και συντηρήσεων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια, που αναδεικνύουν τον ιστορικό του χαρακτήρα. 
 
Η αναφερόμενη πρωτοβουλία αναβάθμισης του κέντρου της παραπάνω πόλης είναι 
αποτέλεσμα μελέτης πολλών ετών και συνεργασίας του Δήμου με την ομάδα 
πολεοδόμων και τους κατοίκους του κέντρου της πόλης, οι προσπάθειες των οποίων για 
την αποδοχή και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων άρχισε ήδη να αποδίδει θετικό 
έργο. 

Τιμητικός έπαινος από την 
Εθνική επιτροπή του Habitat 
II (1997).  

 



 
Τριώροφο πιθανά με ενετική προέλευση κτίριο. Κτισμένο με 
εμφανή ισόδομη -πλην του ισογείου της όψης προς την 
πλατεία- λιθοδομή που ενισχύεται με ελκυστήρες, απέκτησε σε 
μεταγενέστερη φάση τα νεοκλασικά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του ορόφου και το αρμολογημένο επίχρισμα 
στην όψη του προς την πλατεία. 
  
Η όψη του 2ου ορόφου προς την πλατεία έχει διατηρημένα όλα 
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νεοκλασικισμού: 
γωνιακές παραστάδες με κορινθιακά επίκρανα, βαριά 
διακοσμημένη ταινία στην στέψη του, ξύλινο γείσο στέγης με 
κυμάτια, ακροκέραμα, πλαίσια με ρόδακες στις ποδιές των 
παραθύρων, ξύλινο εξώστη  με περίτεχνο μεταλλικό 
κιγκλίδωμα. και περίτεχνα ξύλινα φουρούσια. 
 
Αλλοιώσεις: Διάνοιξη ανοιγμάτων ισογείου στην όψη προς 
την πλατεία, αλλαγή κουφωμάτων και προσθήκη εξώστη στον 
1ο όροφο. 

 

Νέα καταγραφή και Ψηφιοποίηση του Υπάρχοντος Υλικού  

για την Διάσωση και Ανάδειξη  

του Ιστορικού Κέντρου του Ναυπλίου (2006-07) 

Φωτογραφίες της όψης του κτιρίου, υπάρχουν στο φωτογραφικό αρχείο του Π. Μυλωνά, 
1949, (φιλμ 1, 34, 35, 36)  



             
1. Υπέρ συγκέντρωση αναψυχής και 

τουρισμού στο ιστορικό κέντρο  

 

2. Αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι  

στις γειτονιές και ελλείψεις πολιτιστικού 

εξοπλισμού 

 

3. Ασαφής και υποβαθμισμένη εικόνα 

κεντρικών αξόνων 

 

4. Μεγάλη εξάρτηση των μετακινήσεων 

από το αυτοκίνητο 

 

5. Περιοχές φυσικού κάλλους και 

πολιτιστικοί πόλοι απομονωμένοι  

  

6. Ανομοιογενές θαλάσσιο μέτωπο με 

ελλιπή σχεδιασμό 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (2008) 

 
Προβλήματα 

 

Ομάδα μελέτης ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ αρχιτέκτων, ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ πολ. μηχανικός 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, αρχιτέκτων 



Αποφόρτιση του ιστορικού κέντρου 
και δημιουργία  
πόλων ενδιαφέροντος  
στο σύνολο της πόλης 
 
 
1. Ανάπλαση ελεύθερων χώρων στις 
γειτονιές της πόλης.  
 
2. Ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους 
 
3. Αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου 

 
4. Δημιουργία πεζόδρομων, 
ποδηλατόδρομων 
 
5. Δημιουργία πολιτιστικού δικτύου κτιρίων 
 
6. Ανάδειξη και διασύνδεση περιοχών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού 
κάλλους 
 
 
 

Ομάδα μελέτης ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ αρχιτέκτων, ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ πολ. μηχανικός 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, αρχιτέκτων 



 

 

 

 

 

 

   ΑΝΑΔΕΙΞΗ  &  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ    

  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΙΒΕΡΙΟΥ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μεγάλο τμήμα με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, 

1. Σημεία και περιοχές υψηλής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας,   

2. Περιοχές άθλησης τουρισμού και αναψυχής,  

3. Ισχυροί πόλοι ιστορικού, αρχαιολογικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

1. Έλλειψη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του υδροβιότοπου. 

2. Έλλειψη ανάδειξης της ιστορικότητας και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου. 

3. Αποκοπή της παραλιακής ζώνης με τον δρόμο υψηλής ταχύτητας και αδυναμία κίνησης 

πεζών και ποδηλάτων κατά μήκος της παραλίας. 

Ερευνητική ομάδα Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 



   
  H νέα γενιά προτείνει   

ΑΙΚ. ΛΕΠΤΙΔΟΥ                          ΔΗΜ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ                         ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 

      Πάρκο περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

Αποκατάσταση οθωμανικού 
μνημείου 

Creation of a generic platform of multilayer ιinformation 

information for the historical town 



TO NAΥΠΛΙΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. 



       Site analysis - Urban analysis 





   ΤΑ ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣΗΜΑ 

 
Ισχυρά στοιχεία της  εικόνας 
Σημεία θέας  
Διερεύνηση των ορίων 
Περιοχές για αναβάθμιση  




