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ON THE ROAD

ΝΑΥΠΛΙΟ
Boutique city

Η πιο ροµαντική πόλη της Πελοποννήσου, ο αγαπηµένος προορισµός των
Αθηναίων τα σαββατοκύριακα και η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, είναι µια πόλη
που λίγοι δεν έχουν επισκεφθεί. Ωστόσο, το κατάλληλο mix δραστηριοτήτων είναι
αρκετό για να αλλάξεί την εµπειρία. Ano in Αανάη Μακρή, Φωτογραφίες: Νίκος Κόκκας
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Μια πόλη ιστορική, αλλά και σύγχρονη
Σύµφωνα µε το µύθο, ο Ναύπλιος -γιος του Ποσειδώνα
και της ∆αναΐδας Αµυµώνης- γεννήθηκε στην Εύβοια.
Μεγαλώνοντας εξελίχθηκε σε µεγάλο θαλασσοπόρο
ήρωα, ο οποίος τελικά αποφάσισε να εγκατασταθεί
στη βραχώδη χερσόνησο και να χτίσει την πόλη
Ναυπλία. Έτσι λέγεται πως ξεκινά n ιστορία αιώνες πίσω.
Σήµερα έχουν αλλάξει πολλά.
Στην καρδιά του Ναυπλίου, n πλατεία Συντάγµατος
παραδίδει µαθήµατα νεοελληνικής Ιστορίας µέσα
σε λίγα τετραγωνικά αστικής νεοκλασικής γοητείας.
Εκεί βρίσκεται το Βουλευτικό, το τζαµί όπου το 1928
λειτούργησε n πρώτη Βουλή των Ελλήνων. ∆εξιά του,
το σηµερινό Αρχαιολογικό
Μουσείο, ένα βενετσιάνικο
κτίριο µε µπαρόκ στοιχεία, και απέναντι το θέατρο
Τριανόν, που στο παρελθόν ήταν το Αλληλοδιδακτικό
Σχολείο. Όλα αυτά τα χωρίζουν αρχοντικά σπίτια πλάι
στον πλάτανο όπου το 1826 µίλησε ο Γεώργιος Γεννάδιος.
To εστιατόριο «Ελλάς» είναι n πιο κοσµοπολίτικη πλευρά
της πλατείας, αφού εδώ έχουν γευµατίσει ο Ωνάσης,
ο Μαρτσέλο Μαοτρογιάνι, ο Αλέν Ντελόν, n Ρόµι
Σνάιντερ και ο Μικ Τζάγκερ. Η βόλτα στο µεγάλο δρόµο,
τη σηµερινή Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι γεµάτη χρώµα,
ήχους από πλανόδιους µουσικούς και αρώµατα από
κουζίνες εστιατορίων. Ο δρόµος που δηµιούργησε
ο Ιωάννης Καποδίστριας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και στο παρελθόν φιλοξενούσε τη ∆ηµοτική
Πινακοθήκη, σήµερα είναι γεµάτος υπέροχα µαγαζιά
και καφέ - ανάµεσά τους και το hip «Circulo
Cooperativa»
µε µία βιβλιοθήκη µε 500 τίτλους.
Η βόλτα στην παλιά πόλη φτάνει µέχρι την οδό
Μιαούλη, στη θάλασσα, και τα ροµαντικά ανηφορικά
στενάκια κάτω από την Ακροναυπλία.
Πρόκειται για
την αρχαία Ακρόπολη που, χτισµένη από τους
Φράγκους, φέρει τα σηµάδια της Βυζαντινής περιόδου
κι έπειτα της τούρκικης κατάκτησης, όταν ονοµαζόταν
Ιτς Καλέ. Μέχρι το 15ο αιώνα, όταν το Ναύπλιο χτίστηκε
στη σηµερινή του τοποθεσία, εδώ βρίσκονταν οχυρό
και πόλη, όπως αποδεικνύουν
τα διασωθέντα µέρη
ελληνιστικών τειχών και βυζαντινών οχυρώσεων.
Η θέα από την παραλία της Αρβανιτιάς µέχρι
το Μπούρτζι, κάτω από το Παλιό Ρολόι, είναι µαγική, t»
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ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ Ο ΗΛΙΟΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΙΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑΣ, TO ∆ΡΟΜΑΚΙ
ME ΤΙΣ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΕΣ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗ ∆ΡΟΣΙΑ TOY ΝΕΡΟΥ,
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ. ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ, Η
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ME TO ΝΑΥΠΛΙΟ.
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ειδικά την ώρα που ο ήλιος βάφει στα πορφυρά
χρώµατα της δύσης τον Αργολικό Κόλπο. Κατεβαίνοντας,
πάνω από την οδό Σταϊκοπούλου και στις παρυφές
του βράχου, βρίσκεται ο Ψαροµαχαλάς,
n συνοικία
των Ελλήνων ψαράδων ήδη από τα βυζαντινά χρόνια.
Από το πρόγραµµα δεν είναι δυνατόν να λείψει
n ανάβαση στο Παλαµήδι, που επιβραβεύει τους
επισκέπτες µε την καλύτερη πανοραµική θέα της πόλης
και το καλύτερα διατηρηµένο δείγµα βενετσιάνικης
οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής. Οι προµαχώνες
στο φρούριο φαίνεται σαν να επαναλαµβάνονται αέναα
στο βράχο. Μετά την κατάβαση σίγουρα προκύπτει
ανάγκη για µια µικρή γλυκιά τόνωση, οπότε το «Liz's
Cupcakes» µε τα ολόφρεσκα cupcakes είναι καλή ιδέα.
Για mo κλασικά γλυκά, αλλά και φρέσκο ιταλικό παγωτό,
n επιλογή είναι n «Antica Gelateria
di Roma».
Για τον mo design-oriented
ταξιδιώτη επιβάλλεται
µια στάση στον ολοκαίνουργιο πολυχώρο τέχνης και
πολιτισµού «Φουγάρο». Στα τρία πέτρινα κτίρια, που
στις αρχές του 20ού αιώνα στέγασαν το εργοστάσιο
κονσερβοποίησης
ντοµάτας, οργανώθηκαν µια
βιβλιοθήκη, ένα art shop, ένα cafe bar, ένας θερινός
κινηµατογράφος, εκθεσιακοί και συναυλιακοί χώροι και
ένα πωλητήριο βιολογικών προϊόντων.
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