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Ο Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου 
Η ιστορική – αρχιτεκτονική έρευνα (Historische Bauforschung) ως εργαλείο ήπιων και 

συμβατών επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια 

 
 
 
Η Θέση του Μνημείου 
 

 Ο Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου στο Ναύπλιο βρίσκεται στον οικοδομικό ιστό της παλαιάς πόλης, 

στο τέλος ακριβώς του κεντρικού πεζοδρομημένου άξονα («Μεγάλος Δρόμος») που ξεκινά από το 

Δημαρχείο, περνάει από την κεντρική πλατεία Συντάγματος και οδηγεί πίσω από το Μουσείο, στην οδό 

Φαρμακοπούλων, στο δρόμο δηλαδή που οδηγεί από το λιμάνι στη δυτική συνοικία της Ακροναυπλίας, τον 

Ψαρομαχαλά. 

 

Ιστορικό  Έργου 
 

 Η αναγκαιότητα επεμβάσεων στο μνημείο φαίνεται και μέσα από παλαιότερα έγγραφα (ήδη από το 

1996: Απόφαση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης σχετικά «με εργασίες χρωματισμού 

όψεων και κουφωμάτων του Ι.Ν. Γεν. Θεοτόκου, στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου») και τη σχετική 

αλληλογραφία του εκκλησιαστικού συμβουλίου με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 

Δυστυχώς, παρά τις συγκεκριμένες υποδείξεις και τους όρους που είχαν με σαφήνεια κατά καιρούς 

επιβληθεί, οι εργασίες οι οποίες άρχισαν να υλοποιούνται κατά τα τέλη του 2004 δεν υπάκουαν στις αρχές 

ορθής διαχείρισης, συντήρησης και εν γένει επεμβάσεων σε ιστορικά μνημεία. Έτσι, μετά την άδεια 

«καθαίρεσης των εντελώς αποσαθρωμένων τμημάτων των επιχρισμάτων των όψεων» ακολούθησε, 

προφανώς με καλή πρόθεση, «σχεδόν ολοκληρωτική απομάκρυνση αυτών των εξωτερικών 

επιχρισμάτων», κατά περιοχές όμως με ιδιαίτερα οδυνηρό για το μνημείο και την ιστορία του τρόπο. Μετά 

την ταυτόχρονη αντίδραση του προέδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου και της αρμόδιας υπηρεσίας, 

τόσο εξαιτίας των φθοροποιών αυτών επεμβάσεων-καθαιρέσεων στο μνημείο, όσο και εξαιτίας των νέων 

διλημμάτων σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης των πολυάριθμων νέων αρχιτεκτονικών – ιστορικών 

στοιχείων που είχαν προκύψει, διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάθεσης εκπόνησης μιας εξειδικευμένης μελέτης 

τεκμηρίωσης και ανάδειξης των όψεων του ναού, δεδομένου ότι τα νέα αυτά  στοιχεία αποκάλυπταν μια 

άγνωστη μέχρι τότε πλευρά της ιστορίας του μνημείου. 

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από τον γράφοντα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2005, 

εγκρίθηκε στο σύνολό της από την αρμόδια υπηρεσία και η έγκρισή της κοινοποιήθηκε προς το 

εκκλησιαστικό συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο 2006, οπότε και αναμένεται πλέον η έναρξη των οριστικών 

εργασιών αποκατάστασης του ναού στο άμεσο μέλλον. 

 



Στόχος Μελέτης 

 
Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης υπήρξε η κατά το δυνατόν απόλυτη εφαρμογή και ικανοποίηση 

των απαιτήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, με τη δημιουργία πλήρους φακέλου κατασκευαστικών και 

αρχιτεκτονικών δεδομένων για το μνημείο, ώστε να καταστεί εφικτή η σύμφωνα με τα αναστηλωτικά 

δεδομένα αποκατάστασή του, χωρίς καθυστερήσεις και κυρίως χωρίς βλαβερές για αυτό παραβλέψεις. Η 

προφανής πληθώρα ιστορικών φάσεων είχε ως συνέπεια την επέκταση των απαιτήσεων προς μια ακριβή 

αποτύπωση (1:25), μια παράλληλη αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και μια εξειδικευμένη συγκριτική 

μελέτη της ιστορικής-αρχιτεκτονικής ύλης μέσω επιλεγμένων διασκοπήσεων (ερευνητικών τομών) και 

ομαδοποίησης δεδομένων. 

 

Τοπογραφικό Διάγραμμα – Παρατηρήσεις 
 

Όπως φαίνεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα, ο ναός προεξέχει με το τμήμα του προστώου 

του, εντός της οδού Φαρμακοπούλων, γεγονός που συχνά οδηγεί σε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η απέναντι 

από την είσοδο το ναού υποχώρηση του πεζοδρομίου θα μπορούσε να οριοθετεί το περίγραμμα της 

πλατείας. Η πρόσβαση και η είσοδος των επισκεπτών και πιστών στο ναό γίνεται από ένα πολύ στενό 

πεζοδρόμιο. Έτσι ο ναός μοιάζει αποκομμένος στην πλευρά της κεντρικής εισόδου από τον χώρο στον 

οποίο ανήκει. 

Πρόταση: Προσπάθεια, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για την καλύτερη δυνατή 

ανάπλαση της πλατείας της Παναγίας. Οι προτάσεις μας για το θέμα είναι: αρχιτεκτονική ενοποίηση της 

πλατείας στο συνολικό της περίγραμμα σε ένα επίπεδο και πλακόστρωση, θέσπιση ελεγχόμενης 

κυκλοφορίας με μονοδρόμηση του συγκεκριμένου μήκους της οδού Φαρμακοπούλων με τη χρήση 

φωτεινού σηματοδότη για εναλλάξ κίνηση στο τμήμα αυτό, χρήση κατάλληλου φωτισμού που θα αναδείξει 

το μνημείο κατόπιν συνολικής αντιμετώπισης όλων των διαφορετικών δεδομένων - χρήσεων του χώρου 

(ναός, κατοικίες, καταστήματα, διασκέδαση, κλπ.). 

 
Ιστορικά Στοιχεία – Ιστορική & Τυπολογική Περιγραφή 
 

Ο Ναός της Παναγίας πίσω από το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο (παλαιό Οπλοστάσιο κατά την 

Β΄ Ενετική κυριαρχία 1686-1715), είναι κτίσμα μεταβυζαντινό του 15ου αιώνα (αρχές 16ου (;)), για το οποίο 

δυστυχώς δεν υπάρχει σύγχρονή του γραπτή μαρτυρία. 

 

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο, ξυλόστεγη, με έξι κολώνες (συν δύο επάνω από τον 

δυτικό τοίχο, σύνολο οκτώ κολώνες) στο εσωτερικό της, που επιστέφονται από γύψινα, κορινθιακού 

ρυθμού κιονόκρανα. Ο νάρθηκας του ναού ανήκει χρονικά πιθανότατα στα τελευταία χρόνια της Β΄ ενετικής 

κυριαρχίας, την εποχή της ανακαίνισής του, 1708-1714. Το δυτικής τεχνοτροπίας ξυλόγλυπτο τέμπλο 

φιλοτεχνήθηκε το 1870. Το κωδωνοστάσιο ανεγέρθηκε, όπως αναγράφεται στη σχετική επιγραφή το 1907. 

Είναι τρισυπόστατος ναός, ο οποίος τιμάται στη μνήμη α. Γενεσίου της Θεοτόκου, β. του αγίου Αναστασίου 

του Ναυπλιέως (βόρειο κλίτος) και γ. του αγίου Δημητρίου (νότιο κλίτος). Μερικές εικόνες (άγιος Νικόλαος, 



Αποτομή Κεφαλής του Προδρόμου και οσία Ματρόνα Χιοπολίτισσα) ιστορήθηκαν κατά την Επανάσταση 

του 1821 και λίγα χρόνια αργότερα.  

 

Κατά την εποχή της Β’ ενετοκρατίας ήταν ο κύριος ορθόδοξος ναός, δεδομένου ότι ο άγιος 

Γεώργιος ανήκε στους καθολικούς, ενώ στην  Αγία Σοφία μόλις το 1780 πρωτοδόθηκε άδεια από τους 

Τούρκους να τον λειτουργήσουν οι Ναυπλιώτες. Στην απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1696 

απογράφονται στην περιοχή – ενορία του ναού - 12 οικογένειες συνολικού αριθμού ατόμων 46, όλες ξένων 

εποίκων. 

 

Η Παναγία του Ναυπλίου είναι συνδεδεμένη με το μαρτύριο του Ναυπλιέως Νεομάρτυρος 

Αναστασίου που κατά την παράδοση οι Τούρκοι βασάνισαν την πρώτη Φεβρουαρίου του 1655, στην ελιά 

που υπάρχει ακόμα στη βορινή πλευρά του ναού. Στην πλατεία της Παναγίας έχει στηθεί προσκυνητάρι. 

Στον περίβολο της ιστορικής ελιάς στα βόρεια του ναού, αλλά και από τον άμβωνα του ναού κήρυττε, 

σύμφωνα με την παράδοση, ο μεγάλος κεφαλλονίτης εκκλησιαστικός ρήτορας Ηλίας Μηνιάτης μεταξύ των 

ετών 1708 και 1714. Πίσω από την αψίδα του ιερού βρίσκονται τα μνήματα του ιερέως του ναού 

Καμαριώτη και της μητέρας του πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλλέτη. 

 

Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση Υπάρχουσας Κατάστασης του ναού - Μεθοδολογία 
 

Στην προσπάθεια πλήρους αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης των μέχρι τούδε άγνωστων αρχιτεκτονικών και 

ιστορικών στοιχείων τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά από την σχεδόν πλήρη καθαίρεση των εξωτερικών 

επιχρισμάτων, μελετήσαμε ενδεδειγμένους τρόπους αποτύπωσης του μνημείου, στο πλαίσιο και των 

οικονομικών κυρίως δυνατοτήτων της εν λόγω μελέτης.  Επιλέξαμε ως καταλληλότερη μέθοδο τον 

συνδυασμό των παραδοσιακών μεθόδων σχεδίασης-αποτύπωσης με την ψηφιακή τεχνολογία και 

προχωρήσαμε στις εξής εργασίες: 

 

 Συνολική φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου από εξειδικευμένο συνεργείο. 

 Γενική τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου και υλοποίηση 

τοποσταθερών για την δυνατότητα μελλοντικής παρακολούθησης του μνημείου, ιδιαίτερα του 

καμπαναριού. 

 Λεπτομερής τοπογραφική – γεωδαιτική τεκμηρίωση του μνημείου, ενταγμένη στο ίδιο γενικό σύστημα 

τοπογραφικής αποτύπωσης. Για την κάτοψη επιλέχθηκαν σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις στο 

εσωτερικό του ναού, σε τρία τουλάχιστον επίπεδα: +1.50 m από ύψος δαπέδου, στο επίπεδο των 

παραθύρων του ναού και στο επίπεδο της στέγης. Για τις όψεις υλοποιήθηκαν σημεία σε λίθους της 

τοιχοδομίας ή επιλέχθηκαν άλλα χαρακτηριστικά τα οποία σημειώθηκαν στα κροκοί των φωτογραφιών. 

 Ξεχωριστό raport-άρισμα επιλεγμένων σημείων, από το συνολικό τρισδιάστατο μοντέλο, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις κάθε σχεδίου σε πληροφορία (κάτοψη, όψεις, τομή) και εκτύπωση των σημείων αυτών 

σε αδιάσταλτο χαρτί σχεδίασης. Σχεδίαση της κάτοψης του ναού, με ακρίβεια σχεδίων λεπτομέρειας σε 

κλίμακα 1:25,  με προβολή στην ίδια και των τριών προαναφερθέντων επιπέδων, ώστε να καθίστανται 

κατανοητές οι παραμορφώσεις της τοιχοδομίας. Σημαντικός λόγος για την επιλογή αυτού του τρόπου 



απεικόνισης του μνημείου στην κάτοψη, υπήρξε επίσης η οικονομία σε σχέδια και κόστος, καθόσον οι 

συγκεκριμένες απολύτως απαραίτητες πληροφορίες δεν είχαν επαρκώς εκτιμηθεί αρχικά. 

 Εφαρμογή της μονο-εικονικής φωτογραμμετρίας, με την οποία συνορθώθηκαν ψηφιακά οι 

φωτογραφίες των όψεων, συνενώθηκαν σε ενιαίες φωτογραφίες και αποδόθηκαν σε κλίμακα 1:25. 

Αυτές αποτέλεσαν και το αρχικό υπόβαθρο για την ταχεία και λεπτομερή σχεδίαση των όψεων, οι 

οποίες ολοκληρώθηκαν μετά από πλήρη εργασία και έλεγχο πεδίου, ώστε να επιτευχθεί μια αλάνθαστη 

κατά το δυνατόν τεκμηρίωση και ερμηνεία. 

 Ψηφιακή σάρωση (Scan-άρισμα) των τελικών σχεδίων (και προσαρμογή τους σε κλίμακα), ώστε να 

υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή και να μπορούν να επεξεργαστούν, ανάλογα με τις διάφορες απαιτήσεις 

της συγκεκριμένης ή μελλοντικής μελέτης / εφαρμογής. 

 Φωτογράφηση – Τεκμηρίωση λεπτομερειών και διασκοπήσεων. 

 

Ιστορική – Τυπολογική Τεκμηρίωση 
Μεθοδολογία Ιστορικής-Αρχιτεκτονικής Ανάλυσης (Historische Bauforschung) 
 

Κύριο μέλημα των ιστορικών και τυπολογικών ερευνών στον Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου ήταν ο 

καταρχήν προσδιορισμός των διαφορετικών ιστορικών και συνεπώς κατασκευαστικών φάσεων, με σκοπό 

την ένταξη των πληροφοριών αυτών στα δεδομένα της πρότασης για την ανάδειξη των όψεων και την 

αποκατάσταση του ναού.  

 

Ως γνωστόν η ιστορική-αρχιτεκτονική έρευνα (Arcitectural Investigation ή Historische 

Bauforschung) προσπαθεί, ως τρόπος και μεθοδολογία εξέτασης αρχιτεκτονικών, κατασκευαστικών και 

αναστηλωτικών θεμάτων, να αναλύσει συστηματικά και να ορίσει τις πολυδιάστατες χαρακτηριστικές 

παραμέτρους ενός ιστορικού κτιρίου. Με την επέκταση των καθαιρέσεων των εξωτερικών επιχρισμάτων 

του ναού στο σύνολο σχεδόν της επιφάνειάς του εμφανίστηκαν πολυάριθμα νέα στοιχεία και απορίες γύρω 

από την ιστορία και τα δεδομένα κατασκευής του μνημείου, η διασαφήνιση των οποίων έχει σημασία 

ιδιαίτερα από την σκοπιά της συντήρησης-αναστήλωσης αλλά και της επιλογής μιας συμβατής 

κατασκευαστικής λύσης κατ’ επέκταση. Η σχετική έρευνα θα μπορεί να χαρακτηριστεί ολοκληρωμένη 

μόνον όταν μελλοντικά θα έχουν συντεθεί σε μια συγκριτική έρευνα και χρονολόγηση όλα τα αποτελέσματα 

μελλοντικών ερευνών στο ίδιο ή σε άλλα μνημεία της πόλης. 
 

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι μέσω περιορισμένων επιλογών σε περιοχές έρευνας 

(διασκοπήσεων), όπως μόνον είναι δυνατόν στα πλαίσια μιας χρονικά περιορισμένης μελέτης, μπορεί 

βεβαίως κανείς να αποκομίσει σημαντικά πορίσματα για επιμέρους τμήματα και θέματα του μνημείου που 

άπτονται της αποκατάστασής του, αλλά δύσκολα μπορεί να εξαντλήσει τη γενικότερη έρευνα σχετικά με 

την ιστορική - γενεαλογική εξέλιξη του μνημείου, ώστε να καταλήξει σε οριστικά και απόλυτα ασφαλή 

συμπεράσματα. Παρά το γεγονός αυτό, κατέστη πραγματικά δυνατό να σχηματίσουμε μια πρώτη 

εμπεριστατωμένη εικόνα γύρω από άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του μνημείου και της ιστορίας της 

πόλης του Ναυπλίου κατ’ επέκταση. 

 



Τα αποτελέσματα της ιστορικής-αρχιτεκτονικής και φυσικά κατασκευαστικής έρευνας θα πρέπει 

έγκαιρα να εντάσσονται στη διαδικασία μελετών αποκατάστασης, διότι μόνον τότε είναι δυνατό να 

συνδυαστούν ευεργετικά για τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, της αναστήλωσης και της 

αρχιτεκτονικής. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μια πρώτη ομαδοποίηση - χαρτογράφηση των 

διαφορετικών ειδών κονιαμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στο μνημείο, όπως επίσης και των 

ειδών της τοιχοποιίας. Ο διαχωρισμός των κονιαμάτων έγινε σύμφωνα με την καθαρά οπτική εικόνα 

(χρώμα, κοκκομετρία, κλπ.) και τις απτές μηχανικές ιδιότητες των επιλεγμένων δειγμάτων. Η συγκριτική 

μελέτη των κατ’ αυτόν τον τρόπο ομαδοποιημένων δεδομένων υπήρξε το «εργαλείο» για την εκτίμηση των 

κατά τα άλλα δυσδιάκριτων ιστορικών – κατασκευαστικών φάσεων του μνημείου. Με συμπληρωματικές 

εξειδικευμένες διασκοπήσεις έγινε επίσης προσπάθεια ανίχνευσης και καταγραφής των επάλληλων 

ιστορικών χρωματικών στρωμάτων και της ενδεχόμενης ύπαρξης και άλλων άγνωστων αρχιτεκτονικών 

στοιχείων ή μετατροπών στο μνημείο. 

 

Τυπολογική Ανάλυση & Ερμηνεία – Υλικά και Κατασκευή 
  

Οι εξωτερικές διαστάσεις του Ναού είναι: Μήκος: 20,0 μ., Πλάτος: 14,0 μ. και Ύψος: 9,0 – 11,80 μ. 

Πλάτος προνάου: 3,60 μ. 

Το αρχικό οικοδόμημα υπήρξε ναός ή κτίστηκε ως ναός, δεδομένης και της εμπλοκής της κόγχης 

του ιερού με την υπόλοιπη κατασκευή. Ο αρχικός αυτός ορθόδοξος – προφανώς – ναός ήταν μια βασιλική, 

με τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις (πλην του προστώου), είχε όμως αισθητά υπερυψωμένο το κεντρικό 

κλίτος, ενώ τα πλαϊνά του κλίτη είχαν συγκριτικά χαμηλό ύψος και έφεραν τοξωτά ανοίγματα ενετικών 

επιδράσεων. Το κεντρικό κλίτος στηρίζονταν σε πεσσούς ή μεγάλης διαμέτρου κίονες. Η απόσταση μεταξύ 

αυτών ήταν κατά μία εκδοχή το μισό της απόστασης των σημερινών κιόνων, οπότε και θα υπήρχαν επτά 

κίονες ή πεσσοί κατά μήκος κάθε πλευράς, αντί των τριών που έχουμε σήμερα από την νεοκλασική 

ανακατασκευή του ναού. Είναι όμως επίσης πιθανόν να έχουν γενικά διατηρηθεί οι εγκάρσιοι άξονες των 

κιόνων, οπότε θα πρέπει να υποθέσουμε την αρχική ύπαρξη ισχυρών και επιβλητικών (ενετικών) τόξων 

που θα συνέδεαν του πεσσούς του οικοδομήματος εκείνου. Σχετικές πληροφορίες αντλούμε κυρίως από τα 

ίχνη στον ανατολικό τοίχο και από την ερμηνεία των υπολειμμάτων των μεταλλικών ελκυστήρων στις 

μακριές πλευρές του μνημείου. Τα χαμηλά πλαϊνά κλίτη και το πιθανόν λιγοστό φως στο εσωτερικό το 

ναού, ίσως να είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα διατηρείται ο χαρακτηρισμός «Παναγίτσα» για έναν ναό 

σχετικά μεγάλων διαστάσεων, αν και μπορεί απλώς να προέρχεται από μεταγενέστερη λεκτική μεταφορά 

του χαρακτηρισμού για την «Παναγίτσα» στο Φάρο της Αρβανιτιάς. Η τοιχοποιία του αρχικού ναού είναι 

τρίστρωτη, κατασκευασμένη εσωτερικά και εξωτερικά από ασβεστολιθικούς αργούς λίθους αλλά και 

τούβλα συνδεδεμένα με  ένα σχετικά σαθρό, υπόλευκο ασβεστιτικό κονίαμα και πλήρωση με αδρανές υλικό 

και χώμα στο μέσον. Διασφαλίζεται περιμετρικά με συχνές καθ’ ύψος ξυλοδεσιές, σχεδόν πάντα, 

καλυμμένες με επιμέλεια εξωτερικά με τούβλα και μικρότερες πέτρες. Οι ξυλοδεσιές αυτές κόπηκαν όμως 

κατ’ ανάγκην στις μεταγενέστερες κατασκευαστικές φάσεις των εκτεταμένων επεμβάσεων και 

τροποποιήσεων του μνημείου. Φαίνεται ότι δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στη διαμόρφωση της βορινής 

τοιχοποιίας, κάτι που διακρίνεται και από τη σύγκριση της ΒΔ με την ΒΑ γωνία του ναού. Ήδη από την 

αρχή το κτίριο επιχρίεται εξωτερικά με ένα λεπτό ασβεστιτικό κονίαμα. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο της 



αρχικής κατασκευαστικής φάσης ή μιας μεταγενέστερης αισθητικής ή χρηστικής παρέμβασης οθωμανικού 

χαρακτήρα αποτελεί ένα παλαιό θύρωμα ή ίσως διακοσμητική ή κρηναία εσοχή στην αρχική ΒΔ γωνία του 

ναού, ενταγμένο σήμερα στην ίδια τοιχοποιία. 

Καθότι τυπολογικά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της πρώτης οικοδομικής φάσης είναι τόσο ενετικών 

επιδράσεων όσο και οθωμανικής αρχιτεκτονικής, θα πρέπει, θεωρώ, να εντάξουμε την οικοδόμηση του 

μνημείου στην εποχή επέκτασης της πόλης εντός των νέων τειχών, δηλαδή στον 15ο ή στις αρχές του 16ου 

αιώνα, με σκοπό προφανώς να λειτουργήσει ως ναός. Το 1470 αρχίζει η οχύρωση του Ναυπλίου κατά τη 

διάρκεια της πρώτης τουρκικής επίθεσης από το 1463 – 1479. Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στις 

προστατευμένες βενετσιάνικες αποικίες. Η αύξηση – συγκέντρωση του πληθυσμού δικαιολογεί και την 

ανοικοδόμηση ενός νέου ναού. Ακολουθούν οι απογραφές πληθυσμού το 1479 και το 1482. Πολύ σύντομα 

όμως θα επιστρέψουν  οι Τούρκοι με την Β’ επίθεση, από το 1500 – 1503, ενώ τα τείχη δεν θα έχουν 

ακόμη ολοκληρωθεί. Μετά και από αυτή την επίθεση έπονται νέες απογραφές πληθυσμού το 1527 και το 

1531. Έτσι, σε μια έντονη και μάλλον ταραγμένη περίοδο 50 – 80 ετών ανακατατάξεων, κατασκευαστικής 

και οχυρωματικής δραστηριότητας και πολέμων, ειδικά για την περιοχή κοντά στα νέα τείχη της κάτω 

πόλης, οικοδομείται ένας ναός, ο οποίος δεν αποκλείεται να μην πρόλαβε να ολοκληρωθεί ή να μην 

μπόρεσε να λειτουργήσει. Όταν λοιπόν το 1540 αρχίζει η Α’ περίοδος τουρκοκρατίας, μια περίοδος 

ευημερίας για το Ναύπλιο που αναπτύσσεται σε σημαντικό λιμάνι και πρωτεύουσα της περιοχής ως έδρα 

του Μόρα πασά, υπάρχει διαθέσιμο ένα μεγάλο και πιθανόν ημιτελές κτίριο, πολύ κοντά στη θάλασσα και 

τα τείχη, στο οποίο προσδίδεται μια νέα - ή ίσως πρώτη - χρήση για να εξυπηρετηθούν οι νέες αυξημένες 

λειτουργικές ανάγκες της πόλης. 

Έτσι, από τα μέχρι τούδε στοιχεία, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα νέα δεδομένα της εποχής της 

Α’ τουρκοκρατίας οδήγησαν στην υλοποίηση μιας τεράστιας μετατροπής του αρχικού οικοδομήματος – 

ναού, κατά την οποία εγκαθίστανται πόρτες και παράθυρα σε κατακόρυφους άξονες περιμετρικά του 

κτιρίου, σε βαθμό, που να τίθεται σαφώς πλέον σε αμφιβολία η δυνατότητα λειτουργίας του ως ναό. Τα νέα 

τότε παράθυρα έφεραν τα κουφώματά τους εξωτερικά ή είχαν πατζούρια ή μεταλλικές σιδεριές, 

πιθανότητες που διαγράφονται από τα αποτυπώματά τους στις επιχρισμένες εγκάρσιες επιφάνειες των 

ανοιγμάτων αυτών (λαμπάδες). Κατά την ίδια ή μάλλον μεταγενέστερη χρονική στιγμή υπερυψώνονται οι 

εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου σε δύο επάλληλες οριζόντιες ζώνες. Χρησιμοποιείται πέτρα και κίτρινος 

πωρόλιθος, η λατύπη του οποίου γίνεται επίσης δομικό υλικό για την ανώτερη ζώνη. Είναι βέβαιο ότι η 

μετατροπή των εξωτερικών τοίχων θα είχε ως συνέπεια και την τροποποίηση των στεγών επάνω από τα 

ακραία κλίτη, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι πολύ ενωρίτερα από την νεοκλασική ανακατασκευή θα 

υπήρξε άλλη ευρείας κλίμακας τροποποίηση του μνημείου. Σε αυτήν ήδη μπορεί να καταργήθηκε το 

κεντρικό κλίτος, εφόσον μια τέτοια τροποποίηση θα οδηγούσε στη σμίκρυνση ή στο σφράγισμα των 

(πιθανότατα αρχικά υπαρκτών) εξωτερικών παραθύρων του κεντρικού κλίτους. Μπορεί βέβαια και να 

διατηρήθηκε η φέρουσα λειτουργία των τοίχων του κεντρικού κλίτους στους οποίους και θα στηρίχθηκε μια 

ενιαία δίριχτη στέγη, ίσως και τρίριχτη με κλίση και προς τα ανατολικά. Πιθανότατα όμως, αυτό 

καταδεικνύει την έκταση των εργασιών της επόμενης φάσης, δηλαδή της ανακαίνισης του ναού μεταξύ των 

ετών 1708 – 1714, στο τέλος της Β’ ενετοκρατίας. Από τη σύγκριση των εξωτερικών συνδετικών 

κονιαμάτων φαίνεται ότι κάποια από αυτά τα ανοίγματα διατηρήθηκαν μέχρι και τη νεοκλασική 

ανακατασκευή του ναού ή επιδιορθώθηκαν τότε σε βάθος. 



Όσον βέβαια αφορά την πιθανή χρήση του κτιρίου κατά την Α’ τουρκοκρατία, θεωρώ πιο πιθανόν 

να λειτούργησε ως κεντρικής σκεπαστής αγοράς του Ναυπλίου, ως χώρος δηλαδή μεταπρατικού εμπορίου 

ή αποθηκών γενικότερα. Τόσο η θέση του κτιρίου στον ιστό της τότε αναπτυσσόμενης πόλης, όσο κυρίως 

η διαμόρφωσή του με πόρτες προστατευμένες με σιδεριές στο επίπεδο του δρόμου και παράθυρα ακριβώς 

από πάνω συντείνουν στη θεώρηση ενός κτιρίου χωρισμένου σε τμήματα, όπου το καθένα από αυτά 

επικοινωνεί απευθείας με τον εξωτερικό χώρο, αλλά και πιθανότατα και με τον εσωτερικό, εφόσον 

«βλέπει» στον κοινό μεγάλο «διάδρομο» του κεντρικού κλίτους. Ενδιαφέρον είναι όμως ότι για τη φάση 

αυτή δεν έχουμε σχετικές γραπτές μαρτυρίες. 

Οι σχετικές με την ανακαίνιση του ναού κατά την Β’ Ενετοκρατία μαρτυρίες δεν αναφέρονται σε 

τυχόν νέα χρήση  του μνημείου ως ναού από άλλη χρήση. Έτσι, δεν αποκλείεται το κτίριο να μετατράπηκε 

άτυπα σε ναό αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με τη φυγή των τούρκων, οπότε και η πρώτη επίσημη λειτουργία 

του ως ναού θα ταυτίζονταν με την ανακαίνισή του, περίπου 28 χρόνια μετά την Α΄ τουρκοκρατία, το 1714. 

Τότε οι πόρτες με τα υπερκείμενά τους παράθυρα στον ανατολικό τοίχο του ιερού συνδυάστηκαν 

ευεργετικά στη διαμόρφωση επιπλέον εσωτερικών κογχών. Η περιμετρική υπερύψωση του ναού αυτής της 

οικοδομικής φάσης, αλλά και των επομένων, δεν ακολουθεί τις παραμορφώσεις της κάτω αρχικής 

τοιχοποιίας και επιστρέφει στην κατακόρυφο, δημιουργώντας έτσι μια ύβωση οφειλόμενη σε γενεαλογικά 

αίτια. 

Η κατασκευή του προστώου εφαρμόζεται μάλλον σε ένα προϋπάρχον καμπαναριό στην ίδια θέση 

με το σημερινό και χρονικά θα πρέπει να ταυτιστεί με την ίδια εποχή της ανακαίνισης ή ανακατασκευής του 

ναού (1708-1714). Σε αυτές τις επεμβάσεις πρέπει κατά συνέπεια να ανήκει και η δημιουργία του 

γυναικωνίτη, οπότε και συνεπάγεται τη μετατροπή της στέγης, τουλάχιστον στα ακραία κλίτη. 

Στα σχετικά ερωτήματα αναφορικά με την αλληλουχία αυτών των οικοδομικών φάσεων και τις 

συνέπειες τους για το κτίριο θα μπορούσαν να απαντήσουν με ακρίβεια εξειδικευμένες αρχαιολογικές 

ερευνητικές τομές, χημικές αναλύσεις συνδετικών κονιαμάτων, τυχόν ευρήματα που προσφέρονται για 

απόλυτη χρονολόγηση και εκτεταμένη αρχειακή έρευνα. 

Στην ιστορική απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας του 1696, κατά την οποία καταγράφονται 

οι κατοικίες των ενοριτών κάθε εκκλησίας, η ενορία του Ι. Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου αναφέρεται ως του 

παπά Βουρδούχα. Η απογραφή πραγματοποιείται 10 χρόνια μετά την επάνοδο των ενετών (1686 - 1715), 

οι οποίοι σε μια έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα επισκευάζουν πρώτα τα τείχη (1686 – 1699) και 

στη συνέχεια συνεχίζουν με άλλα μεγάλα έργα, όπως με την κατασκευή του Παλαμηδίου, από το 1702, και 

στο κέντρο της πόλης με το οπλοστάσιο (σημερινό μουσείο), που ολοκληρώνεται το 1713, σχεδόν 

ταυτόχρονα με τη γειτνιάζουσα σε αυτό εκκλησία της Παναγίτσας. 

 

Σε επόμενη κατασκευαστική φάση κατά τη διάρκεια της Β’ τουρκοκρατίας (1715 – 1822) μικραίνουν 

τα παράθυρα του ιερού με την ένταξη μέσα σε αυτά νέων λίθινων οθωμανικών αρχιτεκτονικών στοιχείων. 

 

Τέλος, κατά την τελευταία νεοκλασική ανακατασκευή, ο ναός δέχεται νέα υπερύψωση και 

κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου νέα στέγη, η οποία στηρίζεται σε ξύλινα υποστυλώματα που επενδύονται 

και διαμορφώνονται ως κίονες. Οι κεντρικοί εξ’ αυτών μετατοπίζονται ανατολικότερα, ώστε να τονιστεί και 

να λειτουργήσει η εγκάρσια σύνδεση μεταξύ βόρειας και νότιας εισόδου. Άλλωστε, η βόρεια είσοδος 



αποκτά όλο και βαρύνουσα σημασία, όπως μπορεί να ερμηνευτεί από την ύπαρξη προστατευμένης 

εισόδου με στέγαστρο εξωτερικά, το οποίο διακρίνεται ήδη στο τοπογραφικό σχέδιο του 1834 και είχε 

πιθανόν διατηρηθεί σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Οι ενάρξεις των δοκαριών του στεγάστρου αυτού 

υπάρχουν ακόμη εντοιχισμένες στον βόρειο τοίχο. Τροποποιήσεις έχουμε και στα δάπεδα του ναού και του 

Ιερού, τα οποία υπερυψώνονται. Από τα παράθυρα διατηρούνται μόνον τρία σε κάθε πλευρά, τα οποία 

διαμορφώνονται κατά τα νεοκλασικά πρότυπα με νέο λίθινο πλαίσιο από κόκκινο ασβεστόλιθο (αιματίτη) με 

προστατευτική σιδεριά, ορατή εξωτερικά. Επάνω από το πρέκι των παραθύρων κατασκευάζεται χαμηλό 

ανακουφιστικό τόξο φτιαγμένο από λίθους ή τούβλα. Το 1907 ανεγείρεται το σημερινό καμπαναριό σε 

υφιστάμενη βάση ή σε δομικά κατάλοιπα που υπήρχαν ακόμη από την πιθανή ύπαρξη παλαιότερου 

καμπαναριού. Από τα στοιχεία που έχουμε, πρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι υπήρχε παλαιότερη 

σύνδεση προς το γυναικωνίτη ή το καμπαναριό από την νότια εξωτερική πλευρά του ναού, η οποία 

καταργήθηκε με την κατασκευή του νέου καμπαναριού και της πρόσβασης σε αυτό από το προστώο. 

 

Σε περιοχές που ανήκουν σε μεταγενέστερες της αρχικής φάσης εντοπίστηκαν εντοιχισμένα 

διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη (Spolia), προερχόμενα από άλλα μνημεία ή παλαιότερες κατασκευαστικές 

φάσεις του ιδίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: μαρμάρινο κατώφλι ως υπέρθυρο σε σφραγισμένη πόρτα της 

βόρειας πλευράς, μαρμάρινο μέλος ως κατώφλι στην νότια πόρτα του ιερού, σφόνδυλοι κίονα και παλαιό 

κιονόκρανο ως βάση της Αγίας Τράπεζας, κ.ά. Οι κύριες ιστορικές οικοδομικές φάσεις του μνημείου 

περιγράφονται με τις σχεδιαστικές απεικονίσεις της βόρειας, νότιας και ανατολικής πλευράς. 

 

Διάγνωση φθορών και πρόταση αποκατάστασης  
 

Περιληπτικά, η κατάσταση του μνημείου είναι γενικά καλή. Διάφορα προβλήματα ρηγματώσεων 

της τοιχοποιίας και ελλιπούς συνοχής της, που οδηγούν συχνά και σε μετακινήσεις ή ρηγματώσεις πρεκιών 

ανοιγμάτων, οφείλονται κυρίως σε ιστορικά-γενεαλογικά αίτια και είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα. Τα 

προβλήματα της ανερχόμενης υγρασίας περιμετρικά του κτιρίου οξύνονται από τη δομή της τρίστρωτης 

τοιχοποιίας της κατώτερης ζώνης, μπορούν όμως – και πρέπει – να ελεγχθούν με ήπιες και φιλικές για το 

μνημείο μεθόδους. Οι κομμένες ξυλοδεσιές επηρεάζουν επίσης τη στατικότητα του κτιρίου. Μεγαλύτερες 

αλλά επίσης μη επικίνδυνες ρωγμές παρουσιάζονται στη βόρεια πλευρά και μάλιστα προς το δυτικότερο 

τμήμα της. Αιτία εκτιμάται πως είναι η μεταγενέστερη προσθήκη του προστώου και το μεγάλο βάρος του 

καμπαναριού, το οποίο δημιουργεί αποκλίσεις με περιστροφή γύρω από τον άξονά του, καθώς η δική του 

νεότερη θεμελίωση συμπεριφέρεται προφανώς διαφορετικά. Μεγάλης κλίμακας φθορές εμφανίζουν τα 

λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη των ανοιγμάτων. Οι φθορές αυτές προέρχονται από προγενέστερες και 

πρόσφατες ακατάλληλες μεθόδους καθαίρεσης επιχρισμάτων ή αφαίρεσης της σιδεριάς που παλαιότερα 

είχαν. Όπως προέκυψε, το μνημείο ήταν ήδη από την αρχή επιχρισμένο με λεπτό κονίαμα, ενώ 

σοβατίστηκε και σε μεταγενέστερες εποχές. Τέλος το καμπαναριό παρουσιάζει μικρή κλίση από την 

κατακόρυφο και φέρει υποστυλώματα στις θέσεις μεγαλύτερων φθορών. Η εν ξηρώ δόμησή του απαιτεί 

ιδιαίτερα προσεκτική μελέτη στο μέλλον. 

 

Πρόταση και Αρχές Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης 



 

Προτείνεται η κατά το δυνατό ήπια επέμβαση στο μνημείο με απόλυτο σεβασμό στην πρωτότυπη 

ιστορική του ύλη, και σε βαθμό ώστε να διασφαλίζεται η στατική του επάρκεια, όπως αυτή έχει δοκιμαστεί 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας του μνημείου. 

 

Πιο ειδικά έχουμε προτείνει και θα γίνει προσπάθεια πλήρους υλοποίησης των στόχων:  

 Τεχνικά ήπια επέμβαση, σύμφωνα με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνογνωσίας. 

 Επίχρισμα με συμβατό κονίαμα. 

 Μέριμνα για τον τελικό χρωματισμό και την υφή του κονιάματος για να επιτευχθεί παράλληλα η 

ιστορική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου.  

 Διατήρηση των πολύτιμων παλαιότερων αρχιτεκτονικών μελών ορατών, μια και είναι προφανής η 

ιστορική σημασίας τους.  

 Διακριτική παρουσίαση της τελευταίας φάση του μνημείου. 

 Διδακτική οριοθέτηση της αρχικής φάσης. 

 Προσπάθεια, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για την καλύτερη δυνατή ανάπλαση της 

πλατείας της Παναγίας. Οι προτάσεις μας για το θέμα είναι: αρχιτεκτονική ενοποίηση της πλατείας στο 

συνολικό της περίγραμμα σε ένα επίπεδο και πλακόστρωση, θέσπιση ελεγχόμενης κυκλοφορίας με 

μονοδρόμηση του συγκεκριμένου μήκους της οδού Φαρμακοπούλων με τη χρήση φωτεινού 

σηματοδότη για εναλλάξ κίνηση στο τμήμα αυτό, χρήση κατάλληλου φωτισμού που θα αναδείξει το 

μνημείο κατόπιν συνολικής αντιμετώπισης όλων των διαφορετικών δεδομένων - χρήσεων του χώρου 

(ναός, κατοικίες, καταστήματα, διασκέδαση, κλπ.). 

 

 Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης αυτής είχαμε επίσης την ευκαιρία να εκτιμήσουμε για 

ακόμη μια φορά την ανάγκη συλλογής και διαχείρισης γνώσεων, πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με 

τα μνημεία και την ιστορία της πόλης του Ναυπλίου, σε μια (συνεχή) διεπιστημονική συνεργασία. Μέσα 

από μια συνολική (κεντρική) διαχείριση των ιστορικών δεδομένων θα μπορούσε να καταστεί ενδεχομένως 

δυνατή η απόλυτη χρονολόγηση των μνημείων, αλλά και η σχετική χρονολόγηση των ιστορικών κτιρίων με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. Αντίστοιχες περιπτώσεις εμφάνισης άγνωστων ιστορικών κατασκευαστικών φάσεων 

θα μπορούσαν μελλοντικά να χρονολογούνται καλύτερα και να συντίθεται έτσι μια πληρέστερη εικόνα για 

την ιστορία της πόλης. 

 

Τέλος, θεωρώντας αυτονόητη υποχρέωση την ενημέρωση του κοινού (και των επισκεπτών της 

πόλης) σχετικά με τα ιστορικά θέματα και τα θέματα επεμβάσεων στα μνημεία του τόπου, προτείνουμε την 

εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, στις οποίες θα καταγράφονται τα κυριότερα στοιχεία που αφορούν 

την ιστορία του ναού και τις αναστηλωτικές εργασίες που υλοποιήθηκαν σ’ αυτόν. 



«Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Ναυπλίου
Από το πριν στο σήμερα και το μετά»

Κύκλος συζητήσεων και στοχασμών

Ημερίδα 28.11.2008

«Αρχιτεκτονικά Μνημεία Ναυπλίου – ‘Ναυπλιακά Ανάλεκτα’»



Ο Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου

Η ιστορική – αρχιτεκτονική έρευνα (Historische Bauforschung) 

ως εργαλείο ήπιων και συμβατών επεμβάσεων σε ιστορικά κτίρια

Χρονολογία Μελέτης
αποκατάστασης – ανάδειξης

όψεων
Ευάγγελος Μαστέλλος

DOMO.Research

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

Χρονολογία Εργασιών
αποκατάστασης

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008



Η Θέση του μνημείου

Πλατεία Αγ. Αναστασίου

Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα

Ιστορικό Εργασιών
Αποκατάστασης

Στόχος Μελέτης



Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπ. Κατάστασης

Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης

Συνορθωμένη άποψη

Βόρειας Πλευράς

Συνορθωμένη άποψη

Νότιας Πλευράς



Συνορθωμένη άποψη Ανατολικής Πλευράς



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση:
Κάτοψη

Γενικά Ιστορικά & Τυπολογικά Στοιχεία

Τρίκλιτη Βασιλική Ξυλόστεγη

Τρισυπόστατος ναός

Κύριος ναός της Β’ Ενετοκρατίας



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: Τομή



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: Βόρεια Όψη



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: Ανατολική Όψη



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: Νότια Όψη



Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: ∆υτική Όψη



Ιστορική-Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση - Ευρήματα

∆ιασκόπηση
Ν.∆11/Νότια Όψη

Λείψανα κονιάματος
εξωτερικού διακόσμου: 
Ανατ. Τοίχος Ιερού

∆.∆1/∆υτική
Όψη

Ν.∆9/Νότια
Όψη



Άποψη εσωτερικού χώρου & τέμπλου



∆ιαφοροποίηση Κονιαμάτων
ιστορικών φάσεων: Βόρεια Όψη
Άνω: ∆ιασκόπηση (Φ3) > Ι / ΙΙ
Κάτω: (Φ4) > ΙΙ / ΙΙΙ

Βιομηχ. Μουσείο Σύρου:
Ξύλινος νεοκλασικός κίονας

«Κρήνη» Ε31/Βόρεια Όψη
Πριν και μετά



Τρυπόξυλο με ξυλοδεσιές & 
κατασκευαστικά ίχνη

Ανατ. Όψη: Υπερύψωση
στέγης νότιου κλίτους

Ίχνος στέγης
βόρειου κλίτους
- βόρειου τοίχου

κεκτρικού
κλίτους. Αρχική
κατασκευαστική

φάση

Κατάλοιπο οριζόντιου δοκού
παλαιότερης στέγης

Οθωμανικό Τόξο με αργιλικό
κονίαμα & ένθετο καμένο ξύλο



Τυπολογική Ερμηνεία - Ευρήματα

Άποψη διαδοχικών
κατασκευαστικών φάσεων.

Νότια πλευρά

Σχεδιαστική Τεκμηρίωση: Κάτοψη
Θέμα: Ευρήματα & Βλάβες

Άποψη
διαδοχικών
κατασκευαστικών
φάσεων.
Βόρεια πλευρά



Άποψη (οξυκόρυφου) 
παραθύρου Α’ Οθωμανικής
περιόδου με μεταγενέστερη
μετατροπή του κατά την Β’
Οθωμ. περίοδο.

Άποψη παραθύρου της
νεοκλασικής περιόδου.

Άποψη παραθύρου της αρχικής κατασκευαστικής φάσης
του Ναού. Πριν & μετά



Σχεδιαστική Ερμηνεία
Ιστορικών Φάσεων
Αρχειακή Έρευνα

Απεικόνιση Βόρειας Όψης

Απεικόνιση Νότιας Όψης

Απεικόνιση Ανατολικής Όψης



G.F. Camocio, ca. 1571-1575 Pio Tebaldi, 1686

Leo von Klenze, Αγ. Γεώργιος, αρχές 19ου

Bouttats, 
ca. 1690



Τοπογραφικό, 1834

Παλαιότερες
φωτογραφίες
των κτιρίων
της βόρειας
πλευράς του

ναού



Φωτοερμηνεία: Αρχειακό υλικό από περ. 1950

∆ιατήρηση
κλασσικιστικής
διαμόρφωσης

βάσης

∆ιατήρηση του
οθωμανικού

παραθύρου με το
λίθινο πρέκι

∆ιατήρηση
διακοσμητικών

γωνιακών πεσσών



Παθολογία

Κάτοψη

Τομή

Βόρεια ΌψηΑνατολική ΌψηΝότια Όψη

∆υτική Όψη



Ρωγμή, βόρεια
πλευρά

Γενική κατάσταση
παραθύρου
γυναικωνίτη

Κεντρική πόρτα
εισόδου στο ναό:

Εγκαταστάσεις
A/C & ηλεκτρ., 

Ασάφεια
αρχτεκτονικών
στοιχείων λόγω
επιχρωματισμών

Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις



Πρόταση

• Τεχνικά ήπια επέμβαση, σύμφωνα με την τεχνογνωσία.

• Σοβάτισμα με συμβατό κονίαμα, τεχνικά & αισθητικά.

• Μέριμνα για τον τελικό χρωματισμό και υφή του κονιάματος.

• Ενιαία εικόνα, με διατήρηση των νέων ευρημάτων ορατών.

• Έμφαση στην τελευταία φάση του μνημείου.

• ∆ιδακτική οριοθέτηση της αρχικής φάσης.



Άποψη του βορινού θυρώματος της κόγχης του Ιερού μετά
την κατάρρευση του κατά την εφαρμογή ενέματος.

Εντοιχισμένα Spolia
προγενέστερων

ιστορικών φάσεων

Ειδικές εργασίες αποκατάστασης



Τοποθέτηση ευρεθέντων
λίθων θυρώματος σε
ομόλογες θέσεις

Άποψη τελικού αποτελέσματος
αρχιτεκτονικής αποκατάστασης

θυρώματος, πριν τον
χρωματισμό των εξωτερικών

επιφανειών

Εντοιχισμένα Spolia



Ιστορική-Αρχιτεκτονική (∆ομική) Έρευνα - Παραδείγματα

Γραπτή ή δομημένη Ιστορία



SCHLOSSBERG - GRAZ
Fernberger Bastei



RADKERSBURG
Bezirksgericht





FRIESACH - KÄRNTEN
Fürstenhof



∆ελτίο χώρων - ∆ιαχείριση
πληροφορίας αποκατάστασης

FÜRSTENFELD
Augustinerplatz 2



LEIBNITZ - Steiermark 
Schloß Seggau

∆ιερεύνηση της ιστορικής -
κατασκευαστικής συνέχειας, ως παροχή
δεδομένων κοινωνικής & οικονομικής

ιστορίας



GRAZ - Κέντρο
Αστικά Μέγαρα

GRAZER BURG



GRAZER BURG



MURECK / Pfarrkirche



Απόψεις και Ερωτήματα

>Τύχη και Σύμπτωση η ύπαρξη σύνθετου πολιτιστικού, ιστορικού και αρχιτεκτονικού
περιεχομένου σε ιστορικά κτίρια;

>> Πολλά από τα κατ’ αρχήν άσημα κτίρια βρίθουν σημαντικών αρχιτεκτονικών και
ιστορικών στοιχείων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών με μεγαλύτερο ή μικρότερο
εννοιολογικό περιεχόμενο, το οποίο αφορά τόσο την ιστορική εξέλιξη των ιδίων των
κτιρίων, όσο και του οικιστικού συνόλου στο οποίο ανήκουν. Το «πολιτιστικό
κύτταρο», ως μονάδα πολιτιστικού περιεχομένου, χρήζει προσοχής και προστασίας.
Έχουμε υποχρέωση, ασχέτως νομοθετικού πλαισίου, στην ουσιαστική διαφύλαξη
των αξιών του πολιτισμού και της τέχνης.



Επίσης

>> Η ολοκληρωμένη αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων προϋποθέτει την με τον
οποιοδήποτε τρόπο χρήση των εργαλείων της Historische Bauforschung, με τα
οποία θα συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν όλα τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά
στοιχεία και θα χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά δεδομένα για την τεχνική και
ιστορική αποκατάσταση ενός μνημείου και συγχρόνως για την οικονομικά
αποτελεσματικότερη και αρχιτεκτονικά-αισθητικά καταλληλότερη (και μάλλον πιο
ενδιαφέρουσα) νέα πρόταση.
>>Αρχιτεκτονική, ως καλλιέργεια συνείδησης και αυτογνωσίας, προσωπικής και
κοινωνικής και ορισμού αξιών και ποιότητας ζωής.

>Μήπως πρόκειται τάχα για την δήθεν εσωστρέφεια του ερευνητή-αναστηλωτή και
την εμμονή του στην επιστημονική δεοντολογία που χρησιμοποιεί ο ίδιος ως
εργαλείο καριέρας στις πλάτες άλλων; Ποιο και τίνος είναι το πραγματικό όφελος;



…και στα καθ’ ημάς!

>> Πιστεύουμε, πως υπάρχει, καθόσον προκύπτει καθαρά ότι:
Ο Ι. Ναός εμφανίζεται για πρώτη φορά ως σημαντικό ιστορικό κτίριο του Ναυπλίου, 
κατόπιν των αποτελεσμάτων της δομικής έρευνας. Η ιστορία του αφορά το σύνολο: 
ενορίας και πόλης, εφόσον μέσω του αποτυπωμένου χρόνου αναδομείται ακόμη
καλύτερα η πολεοδομική και κτιριοδομική εξέλιξη του Ναυπλίου.
Υπάρχει ήδη σχετική δημοσίευση, υπάρχουν συνεπώς νέα στοιχεία διαφήμισης του
Ναού και της περιοχής.
Μπορεί να αποτελέσει σταθμό σε ιστορικές διαδρομές ανάδειξης του Ναυπλίου, όπου
θα υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες με απεικονίσεις ιστορικών φάσεων και τις
σχετικές πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων, την τοπική και διεθνή κατάσταση.
Συνδράμει στην δημιουργία μιας γνωστικά θεμελιωμένης τοπικής ταυτότητας.
Βοηθά στην εμπέδωση θεμάτων διατήρησης του οικιστικού και του φυσικού
περιβάλλοντος.
Αναπτύσσει το ενεργό ενδιαφέρον των γειτόνων και της κοινωνίας για την πλατεία
του Ναού, την αισθητική του δημόσιου χώρου και προβάλει την σημασία ύπαρξης
«γενικού πλάνου πόλης Ναυπλίου».

>Υπάρχει ανάγκη ορισμού, ακολουθίας και θεσμοθέτησης αξιών, στόχων και
οραμάτων;



Σημερινή κατάσταση

Εργασίες για την ολοκλήρωση:
>Εξωτερικός χρωματισμός ολοκλήρου του ναού
>Χρωματισμός & επιδιόρθωση υαλοστασίων & θυρών
>Τελικός καθαρισμός και οριστική ανάδειξη (πλην
τυχόν εργασιών συντηρητή) των παλαιών πώρινων
θυρωμάτων

Αποκατάσταση: Νότια Όψη



Σχέδιο για τη συνολική αποκατάσταση

∆υτική πλευρά, Απόσπασμα

Καμπαναριό, νότια άποψη

>Αποκατάσταση των πωρολίθων των πρωϊμότερων
ανοιγμάτων κατώτερης ζώνης, γυναικωνίτη και ιερού
από συντηρητή
>Αποκατάσταση των προστεγάστρων των πλαϊνών
εισόδων στο ναό
>Αποκατάσταση προστώου και δυτικής όψης
>Αποκατάσταση καμπαναριού
>Συμφωνία «Χάρτας και κανόνων επεμβάσεων» στο
μνημείο
>Ενημερωτικές πινακίδες – PR.



Ραδιαίσθηση, η διαφορετική έρευνα ;



Όραμα ανάδειξης του ιστορικού
αρχιτεκτονικού πλούτου του Ναυπλίου

Graz, Ιστορία κτιρίου, ως προς την «υλική» και
έμψυχη πλευρά του:

> «Παράθυρο στην ιστορία» με τις
πρωϊμότερες οικοδομικές φάσεις
>Σπίτι που γεννήθηκε ο συνθέτης Heinrich von 
Herzogenberg

Αξιοθέατο: Αποχετευτικό
σύστημα Βιέννης



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
• Παναγιώτης Καχριμάνης, ΤΕΕ ∆ομ. Έργ. / Τοπογραφική Αποτύπωση
• Συμεών Γεσαφίδης, Φωτογράφος / Φωτογραφική Τεκμηρίωση
• ∆ιονυσία Μαυρομάτη, Τοπογράφος Μηχ. / Φωτογραμμετρία
• Ευαγγελία Βαρουτά-Φλώρου, Πολιτικός Μηχ. – Αναστηλώτρια / Στατική Μελέτη – Γνωμοδότηση
• ∆ημήτρης Πολυζωίδης, Πολιτικός Μηχ.
• Νικόλ Αναστασάτου, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης / Εξειδικευμένες ∆ιασκοπήσεις
• Μαρία Καλλίρη, Σχεδιάστρια
• Πόπη Νικολακοπούλου, Σχεδιάστρια
• Φαίη Ταραβίρα, Σχεδιάστρια

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :
• Νατάσσα Βασιλείου, Αρχαιολόγος
• Markus Zechner, Dipl.-Ing., Αρχτέκτων Μηχ. - Bauforscher / Επιστημονικός Σύμβουλος

και φυσικά :

• στον π. ∆ιονύσιο Ταμπάκη, πρόεδρο του εκκλησιαστικού συνεδρίου, για την ανάθεση της μελέτης και την εμπιστοσύνη
κατά τη διάρκεια των σχετικών εργασιών

• στον συνάδελφο Μπάμπη Αντωνιάδη, για την κατ’ αρχήν ενημέρωσή μου σε ερευνητικό επίπεδο και την κατά συνέπεια
ουσιαστική βοήθειά του

• στον φίλο δημοσιογράφο Γιώργο Αντωνίου και στον φωτογράφο Βαγγέλη Μπουγιώτη για την παραχώρηση αρχειακού
υλικού

• στην φίλη κα. Regine Quack – Μανουσάκη, για την πολύτιμη βοήθεια της στο πλαίσιο σχετικής μου δημοσίευσης

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτής της ημερίδας, θερμές ευχαριστίες επίσης στους:

• Αγγελική Παριώτου
• Πάρι Παπαθεοδώρου
• ∆ημήτρη Καρούντζο
• Κώστα Χελιώτη &
• Γωγώ Τζαβάρα

Ευχαριστίες στους:


	Ι.ΝαόςΓενΘεοτ
	Ι.Ναός Γενέσιου Θεοτόκου

