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Μζροσ Πρώτο  

Κεφάλαιο 1: Ιςτορία του Ναυπλίου 

Αξρηθά, ην Ναύπιην από γεσγξαθηθήο άπνςεο είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ 

Αξγνιίδαο. Αλαιπηηθόηεξα, βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε βξαρώδε ρεξζόλεζν ζηνλ κπρό ηνπ Αξγνιηθνύ θόιπνπ. ην Ναύπιην 

ζπγθεληξώλνληαη όιεο νη αξρέο ηνπ λνκνύ, δηνηθεηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο. 

Μάιηζηα, ζηνλ ίδην δήκν πεξηιακβάλνληαη, εθηόο από ην ηζηνξηθό θέληξν, ην πξνάζηην 

«Πξόλνηα», ε Καξαζώλα θαη ην Μπνύξηδη. 

Αλακθίβνια, ε πόιε ηνπ Ναππιίνπ είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα πνηθίινπο 

ιόγνπο. Αθελόο, ε ίδηα ε πόιε έρεη κηα καθξαίσλε ηζηνξία πνπ επεξεάδεη θαη ηελ δνκή 

ηεο. Αθεηέξνπ, ηα θηίξηα θαη ηα κλεκεία ηεο έρνπλ ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κειεηεηώλ. ρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ Ναππιίνπ, κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε πσο ε 

πόιε θαηνηθήζεθε ήδε από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. ην ζπκπέξαζκα απηό καο 

νδεγνύλ ηα θπθιώπεηα ηείρε ζηελ Αθξνλαππιία θαη νη κπθελατθνί ηάθνη ζην Παιακήδη 

(Καξνύδνπ, 1999; Γήκνο Ναππιηέσλ, http://www.nafplio.gr/). 

 

Εικόνα 1. Σα κσκλώπεια τείτη Εικόνα 2. Μσκηναχκοί τάυοι 

 

 

 

 

 

Καηά ηελ αξραηόηεηα, ν πεξηεγεηήο Παπζαλίαο θαη ν γεσγξάθνο ηξάβσλαο 

έδσζαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν. Μαο ελεκεξώλνπλ όηη ε πεξηνρή 

ππήξμε ιηκάλη ηεο πξντζηνξηθήο Σίξπλζαο, αιιά θαη όηη ε Αθξνλαππιία ήηαλ ε βάζε 

γηα ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο. Σν 1873, νη αλαζθαθέο ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ 

http://www.nafplio.gr/
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Παιακεδίνπ έθεξαλ ζην θσο πνιινύο ηάθνπο από ηελ κπθελατθή επνρή. Σν 1892, 

αλαθαιύθζεθαλ άιινη 31 ηάθνη ζηελ ίδηα πεξηνρή, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηελ ίδηα 

πεξίνδν. Χζηόζν, ε αλάπηπμε ηνπ Ναππιίνπ ζηακάηεζε ηνλ 7ν αηώλα, θαζώο ην Άξγνο 

άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη κε ηνλ βαζηιηά Γακνθξαηίδα. ηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αηώλα ην 

Ναύπιην απνηέιεζε έλαλ αμηόινγν νηθηζκό θαη ιηκάλη ηνπ Άξγνπο (Καξνύδνπ, 1999). 

ηε ζπλέρεηα, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Ναππιίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο επαλάζηαζεο. ηηο 29 Ννεκβξίνπ ηνπ 1827, νη Έιιελεο θαηαιακβάλνπλ ην 

Παιακήδη θαη ύζηεξα από ηέζζεξηο κέξεο νη Σνύξθνη παξαδίδνπλ ηελ πόιε ζηνλ 

Θεόδσξν Κνινθνηξώλε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ Σνύξθσλ 

πνιιέο θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ακέζσο από ηνπο αξρεγνύο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ 

αγώλα, αθνύ ε πόιε είρε εξεκσζεί από ηνπο θαηνίθνπο. εκαληηθή ρξνλνινγία ζηελ 

ηζηνξία ηνπ Ναππιίνπ είλαη ην 1827, θαηά ηελ νπνία ε πόιε θεξύζζεηαη επίζεκα σο 

πξσηεύνπζα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1828 έξρεηαη ν Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο σο θπβεξλήηεο ηεο ρώξαο θαη ακέζσο αλαζέηεη ζηνπο Έιιελεο κειεηεηέο 

Βνύιγαξε θαη Βαιιηάλν ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ηξίηεο νηθηζηηθήο δώλεο ζηελ παξαιία. 

Καηά ηελ πεξίνδν εθείλε, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη έληνλε. Όκσο, ζύληνκα ηα 

πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη κε ηελ δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1831 ζηακαηνύλ ηα 

κεγάια έξγα ζην Ναύπιην. Σν 1832 αλαιακβάλεη ν Όζσλαο ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ 

βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο (Καξνύδνπ, 1999). 

Ζ Βαζηιεία ηνπ Όζσλα είλαη κηα αμηνζεκείσηε πεξίνδνο θαη αξρίδεη ζηηο 25 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1833, όηαλ ζε ειηθία 17 εηώλ, ν Όζσλαο απνβηβάζηεθε ζην Ναύπιην. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ε πξσηεύνπζα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κεηαθέξεηαη 

από ην Ναύπιην ζηελ Αζήλα ην 1834. Απηό ζπλέβε δηόηη ε πόιε ηνπ Ναππιίνπ θξίζεθε 

αθαηάιιειε γηα νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή ή πνιηηηθή θίλεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Όζσλα. Πξνο ην ηέινο ηεο βαζηιείαο ηνπ ην Ναύπιην έγηλε ην θέληξν ηνπ 

αληηδπλαζηηθνύ αγώλα θαη ε ζηάζε απηή είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία «ηα 

Ναππιηαθά» (Καξνύδνπ, 1999). 

Ζ  πεξίνδνο κεηά ην 1852 ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηελ θαηεδάθηζε ησλ 

βόξεησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο θαη ην θαηώηεξν ηκήκα ηεο πόιεο, ηελ πεξίνδν 1866-68, 

κεηαθέξεηαη κέρξη ηελ ζάιαζζα. Πιένλ, νη επζύγξακκνη δξόκνη απνηεινύλ θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο λέαο ξπκνηνκίαο. Ύζηεξα από κηα πεξίνδν αθκήο, ην Ναύπιην 

αθνινπζεί ηελ ίδηα ηύρε κε ηηο ππόινηπεο ειιεληθέο επαξρηαθέο πόιεηο. Ζ πόιε 
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ζηαδηαθά ππνβαζκίζηεθε ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη από 

ηνλ πδξνθεθαιηζκό ηεο πξσηεύνπζαο, γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ βαζκηαία παξαθκή 

ηεο. 
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Κεφάλαιο Δεφτερο: Αναλυτική παρουςίαςη των ιςτορικών 

μνημείων-αγαλμάτων 
 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή Υ ΠΡΟΣΟΜΖ ΝΗΚΟΤ ΚΑΡΟΤΕΟΤ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1996 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Γεκηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ γιύπηε ηαύξνπ Βαιαζάθε 

(1996). 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηελ νδό Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 35, απέλαληη από ην 

παηξηθό ζπίηη ηνπ πνηεηή. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 
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ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 
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ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα Υ ΑΝΓΡΗΑΝΣΑ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1901 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Έξγν ηνπ Σήληνπ γιύπηε Λάδαξνπ ώρνπ 

Τιηθό Κξάκα ραιθνύ ζε ιίζηλν βάζξν 

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ην θέληξν ηνπ Πάξθνπ Κνινθνηξώλε. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ραιθνύ θαη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε κλεκεηαθό 

ιίζηλν βάζξν. Ο Κνινθνηξώλεο παξηζηάλεηαη λα θξαηάεη κε ην έλα ρέξη ηα γθέκηα ηνπ 

αιόγνπ ηνπ θαη κε ην άιιν ρέξη λα δείρλεη πξνο ηα εκπξόο. Σν ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ 

αγνξά ηνπ αγάικαηνο ήηαλ ηόζν κεγάιν ώζηε ρξεηάζηεθε λα γίλεη παλειιήληνο έξαλνο 

γηα ηε ζπγθέληξσζή ηνπ. Υπηεύηεθε ην 1894 ζην Παξίζη θαη κεηαθέξζεθε ην 1895 

ζηελ Διιάδα. Σν βάζξν ζρεδηάζηεθε ζην Παξίζη θαη θαηαζθεπάζηεθε ην 1900 ζε 

αζελατθό καξκαξνγιπθείν. Όκνηνο αλδξηάληαο, έξγν επίζεο ηνπ ώρνπ, ππάξρεη ζηελ 

Αζήλα κπξνζηά από ηελ Παιηά Βνπιή. Γηα ηε ρύηεπζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθό από 

άρξεζηα θαλόληα ηεο Δπαλάζηαζεο, βάξνπο πέληε ηόλσλ, πνπ δηέζεζε ε θπβέξλεζε «εθ 

ησλ ηειεβόισλ ηνπ Παιακεδίνπ», όπσο αλαθέξνπλ νη πεγέο. Ηζηνξηθά γλσζηό επίζεο 

είλαη όηη ν ώρνο δελ επηζπκνύζε λα κπεη πεξηθεθαιαία ζην άγαικα, γηα 

θαιιηηερληθνύο ιόγνπο. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 
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Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα Υ ΑΝΓΡΗΑΝΣΑ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ 

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1932 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Γιύπηεο Μηράιεο Σόκπξνπ 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Ο αλδξηάληαο ηνπ Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα 

βξίζθεηαη ζηελ νκώλπκε πιαηεία. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Ο Καπνδίζηξηαο παξηζηάλεηαη κε επίζεκε πεξηβνιή, θξαηώληαο ζην έλα ρέξη γάληηα θαη 

ζηεξηδόκελνο ζε θνξκό δέληξνπ. Ζ απόθαζε γηα ην ζηήζηκν ηνπ αλδξηάληα ηνπ 

Κπβεξλήηε είρε ιεθζεί ήδε από ηελ 3ε επηεκβξίνπ 1843 κε ην ΗΕ' ςήθηζκα ηεο "ελ 
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Αζήλαηο Δζληθήο πλειεύζεσο". Σα δάρηπια ηνπ αγάικαηνο έρνπλ αθξσηεξηαζηεί 

επαλεηιεκκέλα, ζύκθσλα κάιηζηα κε πξνθνξηθέο καξηπξίεο παιαηώλ Ναππιησηώλ, ζε 

δύν πεξηπηώζεηο έπεζαλ ζύκα ηεο κπάιαο πνπ έπαηδαλ δίπια ηνπ πηηζηξηθάδεο. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή  Υ ΠΡΟΣΟΜΔ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

ΠΟΛΤΕΧΗΓΖ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΣΔΡΣΔΣΖ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  
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Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Μεγάξνπ ηεο πόιεο. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Πξόθεηηαη γηα δύν από ηηο πην αμηνζέβαζηεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο δηθαηνζύλεο. Ο 

Αλαζηάζηνο Πνιπδσίδεο σο πξόεδξνο θαη ν Γεώξγηνο Σεξηζέηεο σο δηθαζηηθόο είραλ 

ηελ παξξεζία λα αξλεζνύλ λα ππνγξάςνπλ ηελ απόθαζε ηεο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ζηελ 

πεξίθεκε δίθε ησλ νπιαξρεγώλ ηεο Δπαλάζηαζεο (1834). Πξόθεηηαη γηα ηε δίθε ζηελ 

νπνία είραλ νδεγεζεί νη Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, Γεκήηξηνο Πιαπνύηαο θαη άιινη 

θαηεγνξνύκελνη γηα ζπλνκσζία θαηά ηεο Αληηβαζηιείαο. Οη δύν δηθαζηηθνί 

απνιύζεθαλ ηόηε αιιά αξγόηεξα απνθαηαζηάζεθαλ. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν Υ ΜΝΖΜΔΗΟ ΝΗΚΖΣΑΡΑ 
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τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο Αλεγέξζεθε ην 1926 από ηελ Αζπαζία Πνηακηάλνπ 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Γεκηνπξγία ηνπ γιύπηε Αλησλίνπ ώρνπ, αληςηνύ ηνπ 

Λάδαξνπ ώρνπ 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Σν κλεκείν ηνπ κεγάινπ νπιαξρεγνύ Νηθήηα 

ηακαηειόπνπινπ (Νηθεηαξά) βξίζθεηαη ζην λόηην 

άθξν ηεο πιαηείαο Γηθαζηεξίνπ. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Έρεη ηε κνξθή αλαζεκαηηθήο ζηήιεο. ηε βάζε ηεο ζηήιεο εηθνλίδεηαη αλάγιπθε 

ζθελή κάρεο κε ηνλ Νηθεηαξά λα θνλεύεη κε καραίξη έθηππν Σνύξθν πνιεκηζηή. Ζ 

ζθελή κάιινλ αληιεί έκπλεπζε από αληίζηνηρε ζθελή ηνηρνγξαθίαο ηνπ Πέηεξ θνλ Δο 

κε ζέκα ηε κάρε ησλ Γεξβελαθίσλ. ηελ πίζσ όςε ηνπ κλεκείνπ είλαη ραξαγκέλνη 

ζηίρνη ηνπ Κσζηή Παιακά αθηεξσκέλνη ζην Νηθεηαξά. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 
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Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα Υ ΑΝΓΡΗΑΝΣΑ ΣΑΨΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1966 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο Υνξεγία ηεο δηζεγγνλήο ηνπ ήξσα, Εαραξνύιαο 

Παπακάξθνπ 

Καιιηηέρλεο Γεκηνπξγία από ην γιύπηε Νηθόια 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηελ πιαηεία ηατθνπνύινπ, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ 

Παιακεδίνπ, ηνπ νπνίνπ ππήξμε πνξζεηήο 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Ο ηάτθνο ηατθόπνπινο γελλήζεθε ζηε Εάηνπλα ηεο Γνξηπλίαο ην 1798 θαη από λσξίο 

αζρνιήζεθε κε ην εκπόξην δεξκάησλ. Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ην 1818 θαη κε 

ηελ έλαξμε ηνπ Αγώλα ζύζηεζε δηθό ηνπ ζηξαηησηηθό ζώκα. Σε λύρηα ηεο 29εο 

Ννεκβξίνπ 1822 θαηέιαβε ην Παιακήδη, καδί κε ην Γεκήηξην Μνζρνλεζηώηε θαη ηνπο 

άλδξεο ηνπ. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Αγώλα ηηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν ηνπ ζηξαηεγνύ. 

Όκσο ζηα ρξόληα ηεο Αληηβαζηιείαο θπιαθίζηεθε ζηηο θπιαθέο Λενλάξδνπ, ζην 

Ναύπιην, όπνπ θαη πέζαλε, ζε ειηθία κόιηο 37 εηώλ. Κάζε ρξόλν, ηελ επέηεην ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο, πξαγκαηνπνηείηαη ηηκεηηθή εθδήισζε ζηε κλήκε ηνπ. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 
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ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν Υ ΜΝΖΜΔΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΤΦΖΛΑΝΣΖ 

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Σν κλεκείν θαηαζθεπάζηεθε ζηε Βηέλλε κε παξαγγειία 

ηνπ Γεσξγίνπ Τςειάληε γηα λα ρξεζηκεύζεη ζαλ 

νζηενθπιάθην ηνπ αδειθνύ ηνπ, Γεκεηξίνπ 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Σν κλεκείν ζηελ παιηά ηνπ ζέζε, ζηελ πιαηεία 

πληάγκαηνο. Αξρηθά, ην 1834, ην κλεκείν 

ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηόηε πιαηεία Πιαηάλνπ (πιαηεία 

πληάγκαηνο), κπξνζηά από ην Αιιεινδηδαθηηθό 

ρνιείν (ζήκεξα Σξηαλόλ). Σν 1951 ην κλεκείν 

κεηαθέξζεθε ζηελ πιαηεία Σξηώλ Ναπάξρσλ. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 
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OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών  Υ ΑΓΑΛΜΑ ΟΘΧΝΑ 

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1995 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηελ πιαηεία Σξηώλ Ναπάξρσλ, κπξνζηά από ην 

ζεκείν όπνπ άιινηε βξηζθόηαλ ην Κπβεξλείν ηνπ 

Καπνδίζηξηα 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1995 θαη παξηζηάλεη ηνλ Όζσλα κε παξαδνζηαθή ειιεληθή 

θνξεζηά θαη ζπαζί θξεκαζκέλν ζην πιάη. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ είρε πξνθαιέζεη 

αληηδξάζεηο κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ναππιίνπ 
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Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή  Υ ΠΡΟΣΟΜΖ ΑΓΓΔΛΟΤ ΣΔΡΕΑΚΖ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Έξγν ηνπ ζύγρξνλνπ γιύπηε Θεόδσξνπ Παπαγηάλλε 

Τιηθό Υαιθόο 

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηελ πιαηεία Αγίνπ ππξίδσλα, θνληά ζην παηξηθό ηνπ 

ζπίηη (Άγγεινπ Σεξδάθε 20) 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 
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Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν Υ ΜΝΖΜΔΗΟ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, κπξνζηά από 

ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηε ζέζε πνπ άιινηε βξηζθόηαλ ην 
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ζπίηη ηεο Καιιηόπεο Παπαιεμνπνύινπ. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Πξόθεηηαη γηα καξκάξηλε ζηήιε κε αλάγιπθε νιόζσκε απεηθόληζε ηεο 

Παπαιεμνπνύινπ, λα ζηέθεηαη όξζηα πίζσ από ην θηγθιίδσκα ηνπ ζπηηηνύ ηεο κε ην 

ρέξη ςειά. Δπάλσ ππάξρεη ραξαγκέλε ε επηγξαθή: «Ναππιηείο ζαξξείηε» ελώ ζην 

βάζξν δηαβάδνπκε: «ΘΑΡΡΔΗΣΔ· – ΣΟ ΝΑΤΠΛΗΟΝ ΟΠΧ ΔΧΔΝ ΣΖΝ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑΝ ΣΟΤ ΔΘΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΜΔΓΑΛΖΝ ΔΠΑΝΑΣΑΗΝ ΘΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΖΓΖ ΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΤΣΟΤ». 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή  Υ ΠΡΟΣΟΜΔ ΑΝΣΧΝΖ 

ΛΔΚΟΠΟΤΛΟΤ (ΑΝΑΠΛΗΧΣΖ) ΚΑΗ 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΧΣΟΤΡΟΤ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  
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Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Κνζκνύλ ηελ είζνδν ηεο Βηβιηνζήθεο «Παιακήδεο», 

ζην ηέξκα ηεο νδνύ Ακαιίαο 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν Υ ΜΝΖΜΔΗΟ ΦΗΛΔΛΛΖΝΧΝ 
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τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο 1903 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο Αλεγέξζεθε κε θξνληίδα ηνπ εθέηε Νηθνιάνπ 

Κσηζάθε ζηε κλήκε ησλ Γάιισλ Φηιειιήλσλ πνπ 

αγσλίζηεθαλ θαη έπεζαλ πνιεκώληαο ζην πιεπξό ησλ 

Διιήλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο 

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηε κέζε ηεο πιαηείαο Φηιειιήλσλ 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Έρεη ηε κνξθή νβειίζθνπ από γθξίδν κάξκαξν, ζρεδηάζηεθε ζην Παξίζη από ηνπο Βεδώ 

θαη Γεβέξλ θαη θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Αζήλα, ζην καξκαξνγιπθείν Υαιδνύπε. ηε 

βάζε ηνπ νβειίζθνπ, ζηε κηα πιεπξά θνζκείηαη κε αλάγιπθε παξάζηαζε κε ηηο 

πξνζσπνπνηήζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιίαο (σο Αζελά θαη Γεκνθξαηία) θαη ζηελ 

άιιε πιεπξά ππάξρεη αλαζεκαηηθή επηγξαθή πνπ αλαθέξνληαη ν ζηξαηάξρεο Μαηδόλ, ν 

ζηξαηεγόο Φαβηέξνο, ν λαύαξρνο Γεξηγλύ, νη λαύηεο θαη νη ζηξαηηώηεο ηεο Γαιιίαο 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 
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Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή  Υ ΠΡΟΣΟΜΖ ΜΑΝΣΧ 

ΜΑΤΡΟΓΔΝΟΤ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Έξγν ηνπ γιύπηε Σάθε Παξιαβάληδα 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηε Β.Α. πιεπξά ηεο Πιαηείαο Φηιειιήλσλ 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Παξηζηάλεη ηε Μαληώ Μαπξνγέλνπο κε ζηξαηησηηθή ζηνιή 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 
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Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή  Υ ΠΡΟΣΟΜΖ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Βξίζθεηαη ζηελ νκώλπκε πιαηεία, ζηε ζπλνηθία ηνπ 

Γηαινύ 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

 

ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 
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Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα Υ ΑΝΓΡΗΑΝΣΑ ΚΑΝΑΡΖ 

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν   

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο  

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο  

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία ηελ θάησ πιεπξά ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, επί 

ηεο νδνύ Αι. Χλάζε 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Μηθξνύ κεγέζνπο αλδξηάληαο, πνπ αξρηθά πξννξηδόηαλ γηα έθζεζε ζε εζσηεξηθό ρώξν 

θαη ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη κεηά από δσξεά. Σν κηθξό ηνπ κέγεζνο είρε 

πξνθαιέζεη ηελ επνρή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ ζθσπηηθέο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ησλ 

θαηνίθσλ. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 
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ΚΑΡΣΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

Γήκνο ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Γηεύζπλζε Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 34, 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Nαππιίνπ, 21 100 

Σειέθσλν  2752360962 

Πληρουοριακά 

τοιτεία 

Πξόθεηηαη γηα:  Ολνκαζία 

Αλδξηάληα   

Πξνηνκή    

Ζξών    

Μλεκείν Υ ΛΔΧΝ ΣΧΝ ΒΑΤΑΡΧΝ 

τοιτεία Μνημείοσ  

Υξνλνινγία αλέγεξζεο Γηακνξθώζεθε ηελ πεξίνδν 1840-41 κεηά από 

παξαγγειία ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο Λνπδνβίθνπ, 

παηέξα ηνπ Όζσλα, ζε κλήκε ησλ Βαπαξώλ 

ζηξαηησηώλ πνπ αλήθαλ ζηελ αθνινπζία ηνπ Όζσλα 

θαη πέζαλαλ ζην Ναύπιην από επηδεκία ηύθνπ (1833-

34). 

Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο  

Καιιηηέρλεο Σν κλεκείν είλαη έξγν ηνπ γεξκαλνύ γιύπηε Κξίζηηαλ 

Είγθει (πξώηνο θαζεγεηήο γιππηηθήο ζην Πνιπηερλείν 

ηεο Αζήλαο) 

Τιηθό  

Γηαζηάζεηο   

Σνπνζεζία Κνληά ζην λεθξνηαθείν ηεο πόιεο, επί ηεο νδνύ 

Μηραήι Ηαηξνύ. Ο γύξσ ρώξνο έρεη δηακνξθσζεί ζε 

κηθξό πάξθν. 

ύληνκε πεξηγξαθή Μλεκείνπ θαη πεξηβάιινληα ρώξνπ 

Σν έξγν παξηζηάλεη θνηκηζκέλν ιηνληάξη ιαμεπκέλν κε εμαηξεηηθή ηέρλε ζηνλ βξάρν. 

Χο πξόηππό ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην Ληνληάξη ηεο Λνπθέξλεο ηνπ δηάζεκνπ Γαλνύ 

γιύπηε Μπέξηει Σόξβαιληζελ (πξνο ηηκή ησλ Διβεηώλ πεζόλησλ ζηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε). Κάησ από ην κλεκείν ππάξρεη επηγξαθή ραξαγκέλε ζην βξάρν πνπ καο 

πιεξνθνξεί ζηα γεξκαληθά θαη ζηα ειιεληθά όηη ην έξγν αθηεξώλεηαη από ηνπο 

αμησκαηηθνύο θαη ηνπο ζηξαηηώηεο ηεο βαζηιηθήο βαπαξηθήο κεξαξρίαο ζηνπο 
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ζπληξόθνπο ηνπο πνπ πέζαλαλ ην 1833 θαη 1834 θαη όηη πινπνηήζεθε θαη’ εληνιή ηνπ 

βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο, Λνπδνβίθνπ. 

Υξεηάδεηαη ην κλεκείν απνθαηάζηαζε; 

OXI 

Υξεηάδεηαη ν πεξηβάιισλ ρώξνο αλάπιαζε; 

OXI 

Πνηνο θνξέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ; 

ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

Φνξέαο πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηνπ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο: Σζχνη και ςυγκίνηςη των θεατών 

Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύκε πσο ε επηζηήκε ηεο Νεσροαισθητικής 

(Neuroaesthetics) -θιάδνο ηεο λεπξνεπηζηήκεο- παξνπζηάδεη κεγάιε πξόνδν θαη δίλεη 
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έκθαζε ζηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ 

εγθεθάινπ ζηελ ηέρλε θαη ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. Σι είναι όμφς η αισθητική 

εμπειρία; ύκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, πξόθεηηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζεαηή λα 

αληηιακβάλεηαη – αηζζάλεηαη – εθινγηθεύεη έλα έξγν ηέρλεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

ελεξγνπνηεί ηνπο αηζζεηηθνθηλεηηθνύο, ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη γλσζηηθνύο κεραληζκνύο. 

πλεπαθόινπζα, έλα βαζηθό πεδίν πνπ κειεηά ε Νεπξναηζζεηηθή είλαη ε εθηίκεζε ησλ 

εηθαζηηθώλ ηερλώλ θαη θαηά πόζν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ πσο έλα έξγν ηέρλεο είλαη 

όκνξθν, νπδέηεξν ή άζρεκν. Μάιηζηα, ηα βαζηθά απνηειέζκαηα από ηηο κεζόδνπο 

απεηθόληζεο ηνπ εγθεθάινπ απνθαιύπηνπλ πσο γηα θάζε θξίζε δξαζηεξηνπνηείηαη 

δηαθνξεηηθό κέξνο ηνπ εγθεθάινπ ζε κεγαιύηεξν ή ζε πεξηζζόηεξν πνζνζηό (Di Dio & 

Gallese, 2009: 682–687). 

Έλαο άιινο όξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη ε 

ενσσναίσθηση. Πην ζπγθεθξηκέλα, “ελζπλαίζζεζε ελ γέλεη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαύηηζε κε έλα άιιν άηνκν. Ζ αλαγλώξηζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο ζέζεο, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ησλ ζθέςεσλ ή ηεο θαηάζηαζεο θάπνηνπ άιινπ. Έλα άηνκν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα αλαγλσξίζεη, λα αληηιεθζεί θαη λα 

αηζζαλζεί απηό πνπ αηζζάλεηαη έλα άιιν άηνκν. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα βάιεη 

ηνλ εαπηό ηνπ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα 

αλαγλσξίζεη ηα θίλεηξά ηεο. Να δεη δειαδή ηνλ θόζκν κέζα από ηα κάηηα ηνπ. 

Πξόθεηηαη, ελ νιίγνηο, γηα έλα εμαηξεηηθά ηζρπξό εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Γηα κηα 

ηθαλόηεηα πνπ, αλ θαη όινη δηαζέηνπκε, ηελ αγλννύκε. Γη’ απηό θαη παξακέλεη 

αλαμηνπνίεηε” (scienceillustrated.gr). 

Χζηόζν, ν νξηζκόο ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο εξεπλεηέο, 

θαζώο κπνξεί λα εξκελεπηεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Γη' απηό ην ιόγν,  θξίλεηαη 

ζθόπηκν λα δηεπθξηληζηεί  ηη δελ είλαη ε ελζπλαίζζεζε. ύκθσλα κε ην πεξηνδηθό 

scienceillustrated.gr, “αλ θαη είλαη παξεκθεξήο, ε έλλνηα «ζπκπάζρσ» δελ είλαη 

ζπλώλπκε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Έλα άηνκν κπνξεί λα ζπκπάζρεη βηώλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ ςπρηθό πόλν ηνπ άιινπ, αιιά κπνξεί θάιιηζηα λα κελ αληηιακβάλεηαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύλ απηόλ ηνλ πόλν ή απνξξένπλ από απηόλ. Αληίζεηα, 

έλα άηνκν πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ κπνξεί πην εύθνια θαη λα 

ζπκπάζρεη ηελ ίδηα ζηηγκή, βηώλνληαο όρη κόλν ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηελ ςπρηθή 

νδύλε πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά. Ζ ελζπλαίζζεζε δελ είλαη έθθξαζε θαινζύλεο. Μπνξεί 
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θάπνηνο λα δείρλεη γεληθά θαινζύλε πξνο ηνπο άιινπο, ρσξίο όκσο λα θάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα λα θαηαιάβεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη λα αηηηνινγήζνπκε όρη όκσο θαη λα δηθαηνινγήζνπκε ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ. 

Πξνζπαζώληαο λα βηώζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε 

πώο νδεγήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο. Απηό δελ ζεκαίλεη όκσο όηη πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπκε κε απηέο ηηο πξάμεηο. Αο ππνζέζνπκε όηη βιέπνπκε έλαλ άπνξν λα θάλεη 

κηα βίαηε πξάμε γηα λα κπνξέζεη λα ηξαθεί. Μπνξνύκε λα βηώζνπκε ηελ απειπηζία ηνπ 

θαη, θαη’ επέθηαζε, λα θαηαιάβνπκε ηα θίλεηξά ηνπ, απηό όκσο δελ καο εκπνδίδεη λα 

ζθεθηνύκε όηη απηό ην άηνκν ζα κπνξνύζε λα εμεηάζεη θαη άιιεο, όρη βίαηεο, 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο”. 

Πξνρσξώληαο ηελ ελ ιόγσ ζεσξία, ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλήζεηο, 

κπνξνύκε λα ηελ εθαξκόζνπκε θαη ζηελ Σέτνη θαη εηδηθόηεξα σο πξνο ην αισθητικό 

αντικείμενο. Πξώηνλ, θαζώο βηώλνπκε ην αηζζεηηθό αληηθείκελν σο κηα “ρεηξνλνκία” 

μερσξηζηή από ην δεκηνπξγό ηνπ, νιόθιεξε ε ύπαξμή ηνπ έγθεηηαη ζην αηζζεζηαθό. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα ηνπ αηζζεηηθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη ην μεδίπισκα ηνπ όξνπ 

“αηζζεζηαθόο”. Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Dufrenne, απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ 

βηώλνπκε ηελ ηέρλε θαη πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο νθείινπκε 

λα παξαηεξήζνπκε ην μεδίπισκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ 

(Pederson, 2013: 54). 

Γεύηεξνλ, έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε είλαη πσο όηαλ 

βξηζθόκαζηε ππό ηελ επηξξνή ηεο απξνζδηόξηζηεο αληαλάθιαζεο ηεο αηζζεηηθήο 

αληίιεςεο ζηελ νπζία απηό ζεκαίλεη πσο έρνπκε εκπιαθεί ελεξγά ζηελ ίδηα ηελ 

δηαδηθαζία. Πην αλαιπηηθά, δελ καο ελδηαθέξεη ε πξάμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηή θαζ' 

εαπηή, αιιά βξηζθόκαζηε ζε έλα πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ην ηη γίλεηαη αηζζεηό, 

δειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αηζζεηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Πξνζπαζνύκε 

δειαδή λα πξνζδηνξίζνπκε απηό πνπ εθθξάδεη ην αηζζεηηθό αληηθείκελν θαη κε πνην 

ηξόπν απηό μεηπιίγεηαη κπξνζηά καο. Παξά ην γεγνλόο όηη θαη πάιη απηή ε δηαδηθαζία 

αθνινπζεί ηε “ινγηθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο”, ε αληαλάθιαζε ζηελ αηζζεηηθή αληίιεςε 

ππνδειώλεη ηελ ίδηα ηελ αλαγθαηόηεηα λα αθνινπζήζνπκε απηή ηε ινγηθή. Απηή ε 

αληηθαηηθόηεηα ή αιιηώο ζύγθξνπζε δελ εληνπίδεηαη θαηά ηελ εκπεηξία ηεο 

ελζπλαίζζεζεο (Pederson, 2013: 54). 
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ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηά ηα 

νπνία νη ζεαηέο έξγσλ ηέρλεο βηώλνπλ ηε σωματική ενσσναίσθηση (bodily empathy). Σν 

πξώην ζρεηίδεηαη κε ην έξγν Prisoners ηνπ Michelangelo θαη νη ζεαηέο ζπρλά δειώλνπλ 

πσο αηζζάλνληαη ηνπο κπο ηνπο λα ελεξγνπνηνύληαη ζηα ίδηα ζεκεία πνπ απνηππώλνληαη 

θαη ζην άγαικα (Δηθόλα 1). ηελ πεξίπησζε ηνπ θαιιηηέρλε Goya ζηνλ πίλαθα 

Desastres de la Guerra, νη ζεαηέο αηζζάλνληαη θαη πάιη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηα 

αθεξεκέλα ζρέδηα ηνπο θάλνπλ λα ληώζνπλ θαη νη ίδηνη εθηόο ηζνξξνπεκέλεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο (Δηθόλα 2). Σν θνηλό κνηίβν είλαη πσο νη παξαηεξεηέο ηεο 

ηέρλεο έλησζαλ κηα ζσκαηηθή εκπεηξία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο 

πνπ αηζζάλζεθαλ όηη απεηινύληαη, θαηαπηέδνληαη, πεξηνξίδνληαη ή δελ βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία / ηζνξξνπία (Freedberg & Gallese, 2007: 197). ηελ ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε 

δύν εηθόλεο έξγσλ ηέρλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Prisoners τοσ Michelangelo 
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Εικόνα 2. Desastres de la Guerra τοσ Goya 

 

(Πεγή: Freedberg & Gallese, 2007: 198) 
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Μεηά από ηηο ζσκαηηθέο ελδείμεηο, νη ζεαηέο βίσζαλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο 

αλαινγηδόκελνη ηνλ πόλν ηνπ ζώκαηνο. Μάιηζηα, εληππσζηάδεη ηνπο κειεηεηέο όηη, 

αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ ππήξρε θάπνην άκεζν ζπλαηζζεκαηηθό ζηνηρείν 

ζε έλα έξγν ηέρλεο, ε ζσκαηηθή αληίδξαζε ήηαλ ζηαζεξή. Δπηπιένλ, έλα δεύηεξν 

ζεκείν είλαη πσο απηή ε πξνζνκνίσζε δελ ζπκβαίλεη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ 

εηθαζηηθώλ ηερλώλ αιιά θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθά είδε. Σν πην θνηλό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζέαζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο είλαη όηη νη παξαηεξεηέο βηώλνπλ 

ζσκαηηθά απηό πνπ ε ελζπλαίζζεζε ππαγνξεύεη θαη ην ακέζσο επόκελν ζηάδην είλαη 

λα θηάζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε, όπνπ ζα πξνθιεζνύλ αθόκε θαη δάθξπα (Freedberg & 

Gallese, 2007: 197). 

Ηζηνξηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηώλα θάπνηνη Γεξκαλνί κειεηεηέο είραλ 

ήδε επηζεκάλεη ζηα έξγα ηνπο πσο νη νπηηθέο ηέρλεο δεζκεύνπλ ζσκαηηθά ηνλ ζεαηή, ν 

νπνίνο αληηδξά ζε πίλαθεο, αγάικαηα θαη αξρηηεθηνληθή (Maurice Merleau-Ponty, 

David Rosand). Παξόηη απηέο νη ζεσξίεο παξνπζηάδνπλ θαηά βάζε πνιιά ζεκαληηθά 

ζηνηρεία, ε θαηλνκελνινγηθή απηή πξνζέγγηζε δελ βξήθε κεγάιε αληαπόθξηζε ζην 

ρώξν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. ηνλ 20
ν
 αηώλα δόζεθε έκθαζε ζηελ γλσζηηθή θαη κε 

ζσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο (Freedberg & Gallese, 2007: 197). πλεπώο, ε 

αηζζεηηθή εκπεηξία ζπλίζηαηαη ζε δπν γλσξίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο. Πξώηνλ, ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ησλ ζσκαηηθώλ αηζζεκάησλ ελζπλαίζζεζεο 

ηνπ παξαηεξεηή θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (δξάζεηο, πξνζέζεηο, αληηθείκελα, 

ζπλαηζζήκαηα, αηζζήζεηο) πνπ αλαπαξίζηαηαη ζηα έξγα ηέρλεο, όπσο πίλαθεο 

δσγξαθηθήο ή αγάικαηα. Γεύηεξνλ, ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ησλ ζσκαηηθώλ αηζζεκάησλ 

ελζπλαίζζεζεο ηνπ παξαηεξεηή θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο ππό ηελ έλλνηα 

ησλ νξαηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δεκηνπξγηθόηεηαο από ηνλ θαιιηηέρλε (Freedberg & 

Gallese, 2007: 199). 
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Μεθοδολογία ζρευνασ 

Πξνθεηκέλνπ  λα εξεπλήζνπκε ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Ναππιίνπ κε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο ζεσξήζεθε ζθόπηκν λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα εξσηεκαηνιόγην θαη λα πξνβνύκε ζε νξηζκέλεο ζπλεληεύμεηο. 

Καη’ απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ ςπρνινγηθή επίδξαζε ησλ 

ηζηνξηθώλ κλεκείσλ θαη αγαικάησλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο Ναππιίνπ ηόζν πνζνηηθά 

όζν θαη πνηνηηθά. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε είλαη ηα εμήο: 

1. Γεκηνπξγία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ εξσηήζεσλ γηα ηηο ζπλεληεύμεηο. 

2. Γηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ ζε ηπραίν δείγκα 

πνιηηώλ. 

3. πγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ. 

4. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ πνιηηώλ ζηα 

εξσηεκαηνιόγηα θαη ηηο ζπλεληεύμεηο.  

Να ζεκεησζεί πσο ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπγθεληξώζεθε είλαη δεθαπέληε (15), ελώ ησλ ζπλεληεύμεσλ είλαη πέληε (5). Οη 

ζπλεληεύμεηο έγηλαλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο γξαπηώο θαη παξαηίζεληαη απηνύζηεο ζην 

Παξάξηεκα.  
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ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

ε απηή ηελ ελόηεηα, ζα θαηαγξάςνπκε πνζνηηθά ηηο απαληήζεηο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Ναππιίνπ σο πξνο ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ηα 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο αγάικαηα θαη κλεκεία. Σα εξσηεκαηνιόγηα, όπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη είλαη 15 ζην ζύλνιν θαη γηα θάζε απάληεζε ζα θαηαγξάςνπκε ηα αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα. Έηζη έρνπκε: 

 

1. Δπηζθέπηεζηε ζπρλά ηνπο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναππιίνπ κε αγάικαηα θαη 

ηζηνξηθά κλεκεία; 

ΝΑΗ 6 ΟΥΗ 9 

 

2. Θα ζέιαηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπο; 

ΝΑΗ 9 ΟΥΗ 6 

 

3. Θα θάλαηε πνηέ έξεπλα ζην δηαδίθηπν ή ζε εγθπθινπαίδεηεο από ηελ βηβιηνζήθε 

ζρεηηθά κε ηα αγάικαηα θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 9 ΟΥΗ 6 

 

4. Έρεηε ξσηήζεη πνηέ ηνλ πεξίγπξν ζαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ αγαικάησλ θαη 

ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 7 ΟΥΗ 8 

 

5. αο έρνπλ ξσηήζεη πνηέ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ αγαικάησλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 7 ΟΥΗ 8 

 

6. Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ ζπγθίλεζε παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 9 ΟΥΗ 6 

 

7. Έρεηε δαθξύζεη πνηέ παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 8 ΟΥΗ 7 

 

8. Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ πεξεθάλεηα πνηέ παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά 

κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 7 ΟΥΗ 8 
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9. Πηζηεύεηε πσο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ 

ζπγθηλνύλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο; 

ΝΑΗ 11 ΟΥΗ 4 

 

10. Έρεηε πξνζθεξζεί πνηέ λα μελαγήζεηε ηνπο θηινμελνύκελνπο ζαο ζηα αγάικαηα-

ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ 7 ΟΥΗ 8 

 

Mε βάζε ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιόγηα, κπνξνύκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην πξνθίι ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ναππιίνπ σο πξνο ηα ηζηνξηθά κλεκεία 

ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. Δηδηθόηεξα, παξόηη νη ίδηνη νη θάηνηθνη δελ επηζθέπηνληαη ζπρλά 

ηα ηζηνξηθά κλεκεία θαη αγάικαηα ηνπ θέληξνπ ηνπ Ναππιίνπ, είλαη πξόζπκνη λα 

βξνύλε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εηδηθά κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ. Χζηόζν, 

παξαηεξνύκε πσο δελ ππάξρεη αλνηρηή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα αγάικαηα θαη ηα 

ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ θέληξνπ, θαζώο νη θάηνηθνη δελ κπαίλνπλ ηδηαίηεξα ζηελ 

δηαδηθαζία λα ξσηήζνπλ άιινπο πνιίηεο ζρεηηθά κε απηά. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθίλεζε σο πξνο ηελ ηέρλε απνθαιύπηνπλ πσο νη θάηνηθνη 

ληώζνπλ ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη ζεσξνύλ 

πσο θαη νη άιινη θάηνηθνη ηνπ Ναππιίνπ ληώζνπλ ηελ ίδηα ζπγθίλεζε. Σέινο, πεξίπνπ 

κηζνί από ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ πξνζθεξζεί λα μελαγήζνπλ άιια άηνκα ζην 

ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Ναππιίνπ.  

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ θαηαγξάςακε ζηηο ζπλεληεύμεηο ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο. Ζ πξώηε εξώηεζε αλαθέξεηαη ζηελ νκνξθηά πνπ ραξίδνπλ ηα 

ηζηνξηθά κλεκεία θαη αγάικαηα ζηελ πόιε. Οη εξσηεζέληεο κηινύλ γηα ηελ απίζηεπηε 

θπζηθή νκνξθηά θαη ηελ πνιηηηζκηθή ράξε. Δηδηθόηεξα, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξίαο 

ηνπ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο, ην Ναύπιην απνηειεί κηα πεξηνρή πνιύ 

αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο πόιεηο ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, θνηλόο 

παξνλνκαζηήο ησλ ζπλεληεύμεσλ είλαη όηη ε ηζηνξηθή ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Ναππιίνπ δίλεη έλα αμηόινγν θύξνο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ιανύ. Σα ηείρε ηεο πόιεο θαη ε 

ηζηνξηθόηεηα ηνπ θέληξνπ θαλεξώλνπλ ηελ βαξηά ηζηνξία πνπ θξύβεηαη από πίζσ θαη νη 

θάηνηθνη εύθνια ληώζνπλ πνιύ θνληά ζην ηζηνξηθό παξειζόλ ηεο Διιάδαο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνύλ πσο ηα 

ηζηνξηθά κλεκεία θαη αγάικαηα ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Ναππιίνπ πξνθαινύλ ην δένο 



34 

 

 

θαη ηελ επζύλε ησλ πνιηηώλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, θάηη ην 

νπνίν έγηλε θαλεξό θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη θάηνηθνη ζεσξνύλ 

πσο ηα παλέκνξθα κλεκεία ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθόηεηαο ησλ 

Διιήλσλ θαη νη πεξηζζόηεξνη αθηεξώλνπλ ρξόλν ζε απηά. Καηά βάζε νη εξσηεζέληεο 

είλαη θάηνηθνη ηνπ Ναππιίνπ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη πσο βξίζθνληαη ζρεδόλ ζ 

θαζεκεξηλή επαθή κε απηά. Δπηπιένλ, θάπνηεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αζρνιεζεί 

ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηνπ Ναππιίνπ. 

Μεηά από ηελ επαθή ηνπο κε ηα κλεκεία δειώλνπλ πσο έλησζαλ έθπιεμε θαη δένο σο 

πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θέξδηζαλ δνπιεύνληαο κε απηά.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

Ζ έξεπλα καο έξρεηαη ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο. Ζ ηέρλε θαηαθέξλεη λα ζπγθηλεί ηνπο ζεαηέο ζε κεγάιν πνζνζηό 

θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη θάηνηθνη ηνπ Ναππιίνπ έρνπλ αηζζαλζεί ηελ 

ζσκαηηθή επίδξαζε ηεο ηέρλεο, δαθξύδνληαο. Απηό θαλεξώλεη ηελ δύλακε ηνπ 

ηζηνξηθνύ παξειζόληνο θαη ην κεγαιείν ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ θαη αγαικάησλ ζην 

ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Ναππιίνπ. Χζηόζν, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε ζηελ 

παξνύζα έξεπλα είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ. 

Δθόζνλ, αλαθεξόκαζηε ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο βαζηζηήθακε εμ 

νινθιήξνπ ζηελ νκνινγία ησλ ζπκκεηερόλησλ. Σν ζεσξεηηθό κέξνο αλέδεημε, όκσο, 

ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο ζηελ κέηξεζε ησλ εγθεθαιηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

θαηά ηελ ζέαζε ηέρλεο. Απηό, ινηπόλ, πνπ πξνηείλνπκε είλαη ε αλάπηπμε λέσλ  

κεζόδσλ θαηά ηελ θαηαγξαθή ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηελ ζέαζε έξγσλ ηέρλε κε βάζε 

ηελ γλσζηηθή επηζηήκε.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ερφτηματολόγιο 

 

1. Δπηζθέπηεζηε ζπρλά ηνπο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναππιίνπ κε αγάικαηα θαη 

ηζηνξηθά κλεκεία; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

2. Θα ζέιαηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπο; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

3. Θα θάλαηε πνηέ έξεπλα ζην δηαδίθηπν ή ζε εγθπθινπαίδεηεο από ηελ βηβιηνζήθε 

ζρεηηθά κε ηα αγάικαηα θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

4. Έρεηε ξσηήζεη πνηέ ηνλ πεξίγπξν ζαο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ αγαικάησλ θαη 

ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

5. αο έρνπλ ξσηήζεη πνηέ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ αγαικάησλ θαη ησλ ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

6. Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ ζπγθίλεζε παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

7. Έρεηε δαθξύζεη πνηέ παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

8. Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ πεξεθάλεηα πνηέ παξαηεξώληαο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά 

κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
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9. Πηζηεύεηε πσο ηα αγάικαηα-ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ 

ζπγθηλνύλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

10. Έρεηε πξνζθεξζεί πνηέ λα μελαγήζεηε ηνπο θηινμελνύκελνπο ζαο ζηα αγάικαηα-

ηζηνξηθά κλεκεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ; 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  
 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 

 

 

 


