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Resa

Det är något av ett mysterium att det 
moderna Greklands första huvud-
stad Nafplio (182–1834) inte lockar 
fler utländska turister jämfört med 
exempelvis en del av öarna.

– I pio omorfi poli tis Elladas, den 
vackraste staden i Grekland, fast-
slår högskoleekonomen Alexand-
ros Evangelliou, som jobbar med 
bokföring inom den lokala privata 
turistnäringen.

– Nafplio är en fin sommarstad, 
men även vintern här har sin charm, 
inflikar flickvännen Silvia Moskera-
Agakidou, som läser till sjuksköter-
ska i Aten.

Båda kommer från centrala Grek-
land. Evi Moustakopoulou är däre-
mot född i Nafplio och har en fyra-
årig turistutbildning från Aten i ba-
gaget. 

Hon råder oss att först av allt be-
söka fästningen Palamidi. Den är 

Nafplios alldeles speciella känne-
märke och ligger 216 meter upp på 
en kulle. 

Fästningen uppfördes mellan 
åren 1686 och 1715, då venetianerna 
härskade i staden. Enligt legenden är 

det 999 trappsteg upp till  toppen, i 
verkligheten är de ”bara” 857. 

Vi avstår från den övningen och 
styr i stället kosan till taxistationen 
som ligger invid busstationen dit vi 
först anlände. En taxiresa tur och 
retur kostar 30 euro, och då väntar 
chauffören 40 minuter så man hin-
ner utforska Palamidi.

Lättbegriplig geogra.
Utsikten härifrån över gamla och 
nya staden samt Argoliska viken är 
betagande. Palamidi fungerade tid-
vis som fängelse, och bland det man 
kan titta på här finns den cell där 
grekiske frihetskämpen Theodor 
Kolokotronis hölls inlåst.

Uppifrån Palamidi är det också 
lätt att konstatera hur lättbegriplig 
Nafplios geografi är. Gamla stadens 
centrum är kompakt. Förutom den 
centrala avenyn Amalias är Syntag-

Nafplio är 
 historia, lugn 
och skönhet
Ett par timmars resa från Aten, i prefekturen  
Argolis på östra Peloponnesos, ligger en 
 pärla. Hamnstaden Nafplio lockar med 
 historia, sköna havsvyer, pittoreska gränder 
och ett generöst restaurangutbud. 

 ! Nafplio är ett utmärkt resmål året 
runt, tycker Alexandros Evangelliou 
och Silvia Moskera-Agakidou.

 ! Fortet Bourtzi har använts såväl  
för Nafplios försvar som till fängelse.
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Nafplio

 ! Nafplio ligger  
90 km sydväst om 
Aten och har runt 
33 000 invånare.

 !  Enklast tar man sig 
till Nafplio med buss 
från terminalen Ki-
Cssos i Aten. Det tar 
drygt två timmar och 
kostar 14 euro.

 ! Ett alternativ är tåg 
från Larissa-stationen 
i Aten till Korint (tar 
dryga timmen och 
kostar 9 euro). Däri-
från taxi till busster-
minalen Isthmos Kor-
inthou (runt 10 euro) 
och så buss till Nafp-
lio (tar dryga timmen 
och kostar 7,10 euro).

 ! HBL bodde fyra 
dygn på Messini Pen-
sion mitt i gamla stan 
(Emmanouil Sofro-
ni 7) och var mycket 
nöjda såväl med rum 
som service.

 ! Traditionell grekisk 
mat med bitvis enor-
ma portioner fås ex-
empelvis på To omor-
C tavernaki (Kotsono-
poulu & V. Olgas 1). 
Vällagad traditionell 
mat och god betjä-
ning Cck vi även på  
Ta Fanaria (Staiko-
poulou 13).

 ! Vi återkom [era 
kvällar till Csktaver-
nan Savouras (Boum-
poulinas 79), inte 
minst för deras Csk-
soppa, psarosoupa.

 ! Nafplio eller 
 Nafplion? Kärt barn 
har många namn 
och numera används 
främst det först-
nämnda. 

 " Mysiga gränder och prång  
är Nafplios adelsmärke.  

!" " Staikos Staikopoulos var 
en ledande gestalt när grekerna 
1822 tog fästningen Palamidi från 
turkarna. 

!"# Högt ovanför staden ligger 
fästningen Palamidi – en historisk 
byggnad ingen besökare i Nafplio 
bör missa.

 " Evi Moustakopoulou uppskattar 
lugnet i Nafplio och rekommenderar 
Arvanitia-promenaden.

matorget en fast punkt att orientera 
sig från. Här ligger bland annat ar-
keologiska museet.

Nya staden tar vid ungefär där 
busstationen ligger och har natur-
ligtvis inte samma turistiska attrak-
tionskraft.

Radbandsmuseum
Ett i sitt slag unikt museum är Kom-
boloimuseet, med adress Staiko-
poulou 25. Komboloi är det grekis-
ka namnet på ”radband” och ger as-
sociationer till religion och böner.

– I Grekland används de främst 
för avkoppling. Tidigare var det män 
som hade radband, men numera an-
vänds de också av en del kvinnor, be-
rättar en grekiska för oss. 

Just det här museet lär vara det 
enda i världen i sitt slag.

Det spatiösa hamnområdet, i di-
rekt anslutning till centrum, är trev-

ligt att promenera i. Här på Boubou-
linasgatan ligger restaurangerna på 
rad. Eftersom Nafplio är en hamn-
stad får man på många av dem väl-
smakande fisk och andra läckerhe-
ter fångade i Argoliska viken.  

Från hamnen kan man ta sig 
med båt ut till det lilla fortet Bourt-
zi, byggt av venetianerna under an-
dra hälften av 1400-talet som skydd 
för Nafplio. Mellan 1865 och 1935 var 
detta skarprättarens residens.

Man kan åka runt fortet med båt 
vid gott väder.

– Själva fortet är just nu under re-
novering, förklarar tjänstemannen 
Iraklis Georgopoulos på stadens tu-
ristbyrå.

När HBL besöker staden är det 
 januari och ganska få turister. I 
hamnområdet träffar vi Kostas, som 
har två små sightseeingtåg.

– För tillfället kör jag bara på lör-

dagar och söndagar, berättar han.
Vid sidan av tågen finns även en 

Hop On Hop Off-buss, men den star-
tar när turistsäsongen börjar i mit-
ten av mars. Med den kan man ock-
så komma upp till Palamidi.

Utgår man från hamnen och pro-
menerar rakt genom Gamla staden 
kommer man till ett parti som börjar 
slutta uppåt och är trevligt att pro-
menera i.

En stad att promenera i
Litet längre upp står Roloi, en gam-
mal klocka, varifrån man har en fin 
vy över staden. Man kommer dit ge-
nom att gå upp från busstationen, ut-
med Sigrou-gatan, och vid ändan av 
den svänga av till höger.

Nära klockan ligger Nafplios älds-
ta slott Akronafplia. Delar av det 
uppfördes redan under brons åldern 
och under en tid rymdes hela staden 

innanför dess murar. 
Snett nedanför ligger Psaro-

machalas, på svenska Fiskhandlare, 
ett område som ursprungligen bygg-
des upp av lokala fiskare. Gränder-

na och de anspråkslösa husen ger 
om rådet dess alldeles speciella at-
mosfär.

Nafplio är utmärkt för den som 
vill ta längre promenader. Arvanitia-
promenaden sträcker sig flera kilo-
meter utmed ”Nafplios baksida” och 
tar besökaren bland annat till Arva-
nitia-stranden, en plats inte alla tu-
rister känner till.

Evi Moustakopoulou berättar för 
oss att hon gärna promenerar här, 
inte minst för att söka lugn och ro. 

– En bit in på vägen finns en liten 
kyrka som heter Panagitsa. Där stan-
nar jag gärna till.

Hur skulle en infödd och i staden 
uppvuxen grekiska med några få ord 
beskriva Nafplio?

– Istoria, iremia kai omorfia – his-
toria, lugn och skönhet.
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