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ξιοπρόσεκτα σπίτια των πλουσίων ελλήνων αρχόντων, με εσωτερικούς κή
πους και αυλές». Ενώ την ίδια χρονιά ο >Υα11<6Γ παρατηρεί την διαφορά με
ταξύ των φτωχικών οικίσκων και των μεγάλων οικιών των πλουσίων. 

- Ο Ρείει Εαιυυηά Εαιιτεπί2 4 (1818) παρατηρεί ότι οι εύποροι έβαφαν τα 
σπίτια τους με ζωηρά χαρούμενα χρώματα, ενώ την ίδια περίοδο μια από τις 
συνοικίες, η λεγόμενη Λιέπουρ Μαχαλάς (συνοικία των λαγωών) «κατωκεϊ-
το υπό της χριστιανικής της πόλεως αριστοκρατίας»25. 

Από την εποχή που ο Εβλιγιά Τσελεμπί κατέγραψε 11 συνοικίες και κάποια 
υπαίθρια καταστήματα, η οργάνωση των συνοικιών του Άργους ακολούθη
σε το περίγραμμα αδράνειας-ενέργειας που επέβαλαν οι ιστορικές συγκυρί
ες. Η καλύτερη εικόνα που διαθέτουμε για την οργάνωση αυτή προέρχεται α
πό τα μοναδικά ίσως κοινοτικά έγγραφα που διασώζονται για το Άργος από 
το 1800 και μετά. Πρόκειται για κατάστιχα εισφορών των κατοίκων του 
Άργους (1805 και 1810) που υπάρχουν στο αρχείο Τσόκρη 2 6 . 

Με βάση τα κατάστιχα αυτά, όπως αναφέρει και ο I. Ζεγκίνης 2 7, το Άργος 
χωρίζεται σε τέσσερις συνοικίες (μαχαλάδες) : 

α) Αιέπουρ Μαχαλάς το Β.Α τμήμα της πόλης 
β) Ρωμαίικος Μαχαλάς, το ΒΑ τμήμα 
γ) Μπεκήρ Μαχαλάς, το ΝΔ τμήμα 
δ) Καραμουτζά Μαχαλάς, το ΝΑ τμήμα. 
Η διάταξη αυτή φαίνεται ν ' ακολουθεί το «σύνθετο τύπο μη σχεδιασμένων 

αγροτικών οικισμών» 2 8, άμεσα συνδεδεμένο και με την αύξηση του πληθυ
σμού που παρατηρείται κατά τον 18ο αιώνα. Οι οικισμοί αυτοί εξελίσσονται 
στον τύπο της «πόλης-παζάρυ>. Στον σύνθετο τύπο έχουμε ανάπτυξη ενός οι
κιστικού κυττάρου «δια πολλαπλασιασμού σε τέσσερις συνδεόμενες συνοι
κίες, από τις οποίες η καθεμιά έχει πυρήνα κοινωνικής ζωής» 2 9 . Ενώ, ένα α
πό τα βασικότερα χαρακτηριστικά της «πόλης-παζάρι» είναι η οργάνωση 
των κεντρικών υπαίθριων ή σκεπαστών αγορών (τα «μπεζεστένια»), και η 

2 4 Κυριάκος Σιμόπουλος, ό.π., τ. Γ2, 476. 
2 5 Σταματέλος Σπηλ. Ά ντωνόπουλοςβιογραφούμενος υπό τοϋ εγγονού αύτοϋ Σταματίου 

Άναστ. Αντωνοπούλου, Αθήναι 1918,24. 
2 6 Το αρχείο αυτό φυλάσσεται από τον Σύλλογο Αργείων «Δαναός». 

27 Ιωάννης Ζεγκίνης, Τό Άργος δια μέσον των αιώνων, Πύργος 1968,274. 
28 Ευάγγελος Π. Δημητριάδης, «Η αναγέννηση των οικισμών του ελληνικού χώρου κατά την 

όψιμη τουρκοκρατία», Αρχαιολογία 65 (1997), 26. 
29 Ό.π., 27. 
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σηματοδότηση ενός κέντρου συνήθως από ένα θρησκευτικό κτίριο. 
Ηδη από το 1668 οι καταγραφές του Ε. Τσελεμπί αναφέρουν την ύπαρξη 

2 τζαμιών (1 στην αγορά + 1 στη σημερινή εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου), 
οι αναφορές αυτές επιβεβαιώνονται και από άλλους περιηγητές μεταξύ 
1729-1810 (Ροιιιτηοηί, ΟΗαηάΙετ, Οεΐΐ, Ο&τκε). Ο ν3ηάεγ1ί καταγράφει 2 
τζαμιά και 3 κατεστραμένα, 2 καθολικές εκκλησίες, 12 εκκλησίες ορθόδοξες 
και 18 μισοκατεστραμένες. Η αριθμητική υπεροχή των ορθοδόξων εκκλη
σιών επιβεβαιώνει δυο βασικά στοιχεία της συγκρότησης δημοσίων χώρων 
την περίοδο αυτή: 

- το Άργος κατατάσσεται στις κοινότητες εκείνες με αμιγή ή περίπου ελλη
νικό πληθυσμό. Οι καταγραφές για τον πληθυσμό του Αργούς, παρά κάποιες 
διαφοροποιήσεις, αναφέρουν στο σύνολο τους ένα μικρό αριθμό τούρκων 
κατοίκων. 

- Η σημασία των εκκλησιαστικών χώρων ως κατεξοχήν δημοσίων χώρων 
συνάθροισης. Δεν γνωρίζουμε βέβαια, εάν οι χώροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν 
και για τις διαδικασίες ανάδειξης δημογερόντων όπως σε άλλες κοινότητες. 

Παράλληλα, οι καταγραφές για τις πλατείες και τις αγορές, παρότι δεν εί
ναι λεπτομερείς , συμπληρώνουν όμως την εικόνα των δημοσίων χώρων του 
Αργούς. Όπως ήδη ανέφερα, πρόκειται για σημαντικούς χώρους στους οποί
ους δεν επιτελούνται μόνο οικονομικές δραστηριότητες αλλά είναι και χώροι 
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Ο σημαντικότερος, και για τού
το καταγράφεται από πολλούς περιηγητές, είναι ο σημερινός χώρος των 
στρατώνων Καποδίστρια. Με διάφορες παραλλαγές, είναι πιθανόν να κατα
γράφεται ο ίδιος χώρος ως χάνι ήδη από το 1765 από τον ΟΙι&ηάΙεί", τον 
νίΐΐοίδοη (1785), τον Οαΐΐ (1810) και άλλους. Ο ΡγιτΗοδ αναφέρει πως ο χώ
ρος ονομαζόταν «Πανηγυρίστρα» και στις αρχές Αυγούστου γινόταν ένα πο
λύ μεγάλο πανηγύρι που κρατούσε πάνω από 10 μέρες. 

Ο χώρος, στον οποίο κατά τον I. Ζεγκίνη 3 0 λειτουργούσε νοσοκομείο στην 
περίοδο της ενετοκρατίας, μετατρέπεται σε μπεζεστένι (κλειστή αγορά) ενώ 
κατά τον Δ.Βαρδουνιώτη 3 1, «έν αυτή έτελεϊτο μάλιστα κατά την Κυρια-
κήν αγορά επαρχιακή. Υπήρχε δ' έν αϋτφ καί τό ταχυδρομεϊον τής πό
λεως», ενώ η Χ. Δημακοπούλου 3 2 προσθέτει την ύπαρξη πανδοχείου. 

Η ζωτικότητα της αγοράς εντυπωσιάζει μερικούς περιηγητές (Η&γ§8ΠΐΗ 

3 0 «Τό Αργός διά...», 93. 
3 1 Δημήτριος Βαρδουνιώτης, Άργολικόν Ήμερολόγιον, Αθήναι 1910, 73. 
3 2 Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Οι ιστορικοί στρατώνες του Άργους, Αθήνα 1980,3. 
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1810, ΒΓ&πίδεη 1814, Μ&ΓοεΙΙιΐδ 1820), ενώ ο Η&γ§3ηΐΗ αναφέρει και κάποια 
καταστήματα που εμπορεύονταν προϊόντα της Σμύρνης 3 3 . Στην περίπτωση 
αυτή, έχουμε δυο βασικές αναφορές για την αγορά σε δυο διαφορετικές πε
ριόδους. 

Η πρώτη το 1794 όταν ο δϊρΐΗοφ 3 4 φτάνει στο Άργος την ημέρα που γίνε
ται παζάρι. 

«Γυναίκες και άντρες ήταν ντυμένοι με προβατόγουνες» και η δεύτερη το 
1818 από τον Ρ.Ε. ίαυτεηΐ 3 5: «Ηταν Κυριακή, μέρα του παζαριού. Το Άργος εί
χε πλημμυρίσει από χωριάτες. Οι δρόμοι γεμάτοι από στοίβες παπουτσιών και 
υφασμάτων και από φρούτα κάθε λογής. Μεγάλος συνωστισμός. ΑλλΛ όταν πέ
ρασε το μεσημέρι η πόλη άδειασε μεμιάς και ξαναβρήκε την μελαγχολική της 
γαλήνη». 

Μια δεύτερη αγορά οργανώνεται επίσης στο λεγόμενο Σιταροπάζαρο (ο 
I. Ζεγκίνης 3 6 την αναφέρει ως «επάνω αγορά»), ενώ ένα σημαντικό σημείο 
της πόλης μεταξύ της σημερινής πλατείας του Αγ. Πέτρου και του Σιταροπά-
ζαρου, η οποία «επί τουρκοκρατίας ήτο ή κυριωτέρα της πόλεως καί έ-
χρησίμευεν ως εμπορικών καί κοινωνικόν κέντρον»31. 

Τέλος, ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους άμεσα συνδεδε
μένος με την καθημερινή ζωή και σε παράλληλη λειτουργία με την αγορά εί
ναι το καφενείο. Πρόκειται για ένα σημαντικό κέντρο διακίνησης πληροφο
ριών και συζητήσεων, πέρα από τις τυπικές λειτουργίες του ως χώρος ανα
ψυχής ή μερικές φορές ακόμα για την εποχή εκείνη, ως χώρος καλλωπισμού 
για τον ανδρικό πληθυσμό 3 8 . 

Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν αρκετά στοιχεία από την επαναστατική περί
οδο και μετά, για την περίοδο που εξετάζουμε οι αναφορές για το Άργος εί
ναι σχεδόν ανύπαρκτες. Μπορούμε πάντως να υποθέσουμε με ασφάλεια και 
στηριζόμενοι σε καταγραφές των πρώτων μηνών της επαναστατικής περιό
δου, πως το Άργος δεν αποτελούσε εξαίρεση σε σχέση με άλλες κοινότητες 

3 3 Μίοΐιεί δένε, Τβηιοίξηα^,βΒ άβ..., 169. 
3 4 Κυριάκος Σιμόπουλος, ό.π., 620. 
3 5 Ό.π.. 476. 
3 6 Τό Άργος διά μέσου..., 21 Α. 
3 7 Σταματέλος Σπηλ. Αντωνόπουλος βιογραφούμενος..., 25. 
3 8 «Σε μια γωνιά του καφενείου μπορούσε κανείς να κουρευτεί και να ξυριστεί», κατά τον 

Α.Βακαλόπουλο, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1961, 876. 
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(το 1822 ο Αίβειΐ ΜιιΙΙεΓ γράφει πως το Άργος είναι γεμάτο από καφενεία) 3 9. 
Αντίθετα, οι αναφορές για τη ζωντάνια των αγορών του ενισχύουν τη πεποί
θηση για τη σημασία του καφενείου. Έτσι, πιστεύουμε πως το Άργος ακο
λουθεί τη γενική τάση που παρατηρείται για το πλήθος και και το ρόλο των 
καφενείων κυρίως όσο πλησιάζουμε στην επαναστατική περίοδο. 

Θα τελειώσουμε την κατηγορία αυτή με μια αναφορά στα σχολεία. Γνω
ρίζουμε τη σημασία τους για τις ελληνικές κοινότητες. Στις περισσότερο α
ναπτυγμένες από αυτές (π.χ. Χίος, Αμπελάκια, κτλ), το σχολείο τύχαινε της 
ειδικής φροντίδας της κοινοτικής αρχής. Όπως σημειώνει ο Γ.Κοντογεώρ-
γης 4 1 , κυρίως από το 18ο αιώνα, το σχολείο γίνεται μέρος της «κοινωνικής α
σφάλισης» για τα μέλη της κοινότητας και ένας επίσης σημαντικός δημόσιος 
χώρος, ιδιαίτερα από την άποψη των ιδεολογικών του λειτουργιών. Κατά μια 
αναφορά40 το πρώτο σχολείο λειτούργησε το 1798 στη Μονή της Παναγίας 
της Κατακεκριμμένης ή Πορτοκαλούσας και μάλιστα με πρωτοβουλία της 
οικογένειας των Περουκαίων. 

«...έν Άργει», σημειώνει ο Βαρδουνιώτης 4 2, «ϋπηρχεν από Τουρκοκρα
τίας καί έλειτούργει από τοΰ έτους 1800, έξαίρετον σχολεΐον κοινοτι-
κόν, έχον αιθουσαν εύρύχωρον καί κατάλληλον διά την διδασκαλίαν 
καί περίβολον ευρύν καί περιτετειχισμένον πρός άσκησιν καί σωματι-
κήν γύμνασιν των νέων». 

Ο Μαιεείΐιΐδ επίσης, θα επισκεφθεί γύρω στα 1820, ένα δημόσιο σχολείο 
του Αργούς 4 3 . 

«Τα παιδιά διάβαζαν και επαναλάμβαναν όλα μαζί μεγαλόφωνα το μάθημα 
της ημέρας. Ο διδάσκαλος εξήγησε στον περιηγητή τη μέθοδο διδασκοΐίας και 
του έδειξε τα βιβλία που χρησιμοποιούσε. Τη γραμματική του Λάσκαρι, μερικά 
αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων κλασσικών τυπωμένα στην Κέρκυρα και τη 
ρητορική του Οικονόμου. Ύστερα κάλεσε τους πιο καλούς μαθητές του να α
παγγείλουν μερικές σκηνές από το ηρωικό δράμα "Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύ
λες". Είχε δημοσιευθεί το 1816 με δαπάνες ενός Υδραίου καπετάνιου». 

Τέλος, αναφέρεται ακόμα, από τον Μ.Λαμπρινίδη η ύπαρξη ενός οθωμανι-

3 9 Κυριάκος Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 11, τ.2, Αθήνα 1999, 287. 
4 0 Κοινωνική δυναμική και πολιτική..., 391-394. 
4 1 Ιωάννης Ζεγκίνης, ό.π., 299. 
4 2 Άργολικόν Ήμερολόγιον, ό.π., 68. 

43 Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι τ. Γ, 551 
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κού ιεροσπουδαστηρίου (Μενδρεσές) 4 4. 

Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ: 

Το Άργος αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου συστήματος διαχείρισης των 
κοινοτήτων στα πλαίσια της Πελοποννήσου. Γνωρίζουμε πως η οργανωτική 
δομή της Πελοποννήσου γίνεται σε τρία επίπεδα : α) πόλεις-χωριά αυτοδιοι
κούμενα, β) εκπροσώπηση σε περιφερειακό επίπεδο και γ) ανώτερο (συμ
βούλιο ολόκληρης της Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη από το 1791). Η 
δημογεροντία του Άργους φαίνεται να συμμετέχει στο σχήμα αυτό με δυο 
εκπροσώπους. Τα ειδικά όμως προνόμια που είχαν χορηγηθεί στο Άργος δεν 
το προφύλαξαν από τις μεγάλες καταστροφές όπως ήδη αναφέραμε. 

Το 1805, μας πληροφορεί ο Σταμάτιος Αντωνόπουλος 4 5 είχε εκδοθεί ει
δικό φιρμάνι για τον παππού του στο οποίο καταγράφονται μεταξύ άλλων τα 
εξής: 
• Νά μή πληρώνη φόρους προσωπικούς, χαράτσ ι καί σπέντσα καί τελω-

νεϊον. 
• Αί ο ΐκ ία ι του ν ά μή γίνωνται καταλύματα κατά τάς δ ιαβάσε ι ς του 

στρατού καί αυτών των πασσάδων. 
• Νά φορή οποιανδήποτε χρώματος ενδυμασία βούλεται, κτλ. 

Εκτός όμως από τα ειδικά προνόμια που χορηγούνται σε άτομα η ανα
φορά του Σιμόπουλου στον λνΊΠίαπι Ιχ&κε 4 6 (1806) καταγράφει τα εξής : 

«Το βιλαέτι του Άργους ήταν φέουδο μιας σουλτάνας και για πολλά χρόνια 
είχε απαλλαγή από την υποχρέωση να προσψέρη καταλύματα στους ταξιδιώ
τες. Ακόμα και οι πασσάδες που περνούσαν από τον κάμπο έπρεπε να σταθούν 
έξω από την πόλη για ν' αλλάξουν τα άλογα τους. Τα προνόμια αυτά είχαν προ
σελκύσει στο Άργος πολλούς εύπορους Ελληνες. Αλλά κατά την περίοδο του τα
ξιδιού του ί,βακε τα προνόμια είχαν καταργηθή και η πολιτεία υπέφερε πο
λύ. ..». Τις ίδιες πληροφορίες μεταφέρει και ο ΜίοΗεΙ δένε 4 7 στην εργασία 
του για το Άργος της Τουρκοκρατίας. Πάντως, δεν έχουμε σαφή εικόνα (π.χ. 
έγγραφα) του πότε και γιατί καταργούνται τα ειδικά αυτά προνόμια. Γενικά, 

4 4 Ή Ναυπλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Άθναι 1950,198. 
4 5 Ό . π . , 2 3 . 
4 6 Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι τ.Γ, 424. 
4 7 Μίεΐιεί δένε, Τβηοί^ηα§β5 άβ..., 200. 
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η κοινοτική αυτοδιο ίκηση του Άργους ακολουθεί το γενικό πλαίσιο των υπο
λοίπων κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας. 

Σε μια απόφαση του 1 8 1 9 αναφέρεται το εξής : 

«Κατά θέλησιν των μερών έγραφε τά ακόλουθα ό ταπεινός δούλος τού 
Θεού Μουφτή Ζαδές Χουσεΐν Χασπή, Καδής της επαρχίας Άργους. 

Οί γέροντες καί έχοντες ψήφον άνδρες των ενοριών της έκ τώνΒασιλι
κών Βακουφιών Μητροπόλεως Άργους... »48. 

(ακολουθούν ονόματα) 
Οι οργανωτικές λειτουργίες και η διαχείριση των πόρων, όπως επίσης 

και η επίλυση των δ ιαφορών αποτελεί την αδιαφιλονίκητη προνομία της κοι
νοτικής αυτοδιοίκησης. Καμιά απόφαση δεν λαμβάνεται σε περιφερειακό ε
πίπεδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινότητας. Ακόμα και σε περιπτώσεις 
προσωπικών διενέξεων, ο τούρκος διοικητής δεν μπορούσε να επιβάλλει κυ
ρώσεις χωρίς την άδεια της κεντρικής περιφερειακής δ ιο ικήσεως στην οποί
α συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κοινοτήτων. Είναι χαρακτηριστική η πε
ρίπτωση του Σκωτσέζου μυθιστοριογράφου .ΙοΗη Ο Η Ι Ι ( 1 8 0 9 - 1 8 1 1 ) , όταν 
βρίσκεται στο Άργος και ενώ ο προεστός τον διαβεβαιώνει γ ια την ύπαρξη 
συγκεκριμένου καταλύματος γ ι ' αυτόν, οι νοικοκυραίοι αρνούνται να τον δε
χτούν. Παρά τις δ ιαμαρτυρίες του ο Τούρκος διοικητής δεν μπορούσε να τι
μωρήσε ι τον προεστό χωρίς εντολή της Τρ ίπολης 4 9 . Η αρχή αυτί], που διέπει 
ολόκληρο το κοινοτικό καθεστώς, γίνεται σεβαστή ακόμα και σε ακραίες κα
ταστάσεις κινδύνου, όπως το 1 8 2 2 , όταν ο Κεχαγιάμπεης προσεκάλεσε τους 
Αργείους «τούςμεταξύ τών παραδοθέντων εϋρεθέντας νά τού υποδείξουν 
ένα συμπολίτην των, διά νά τόν διορίση κοτσαμπάσην...»50. 

Τελειώνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε ένα από τα σημα
ντικότερα ιδεολογικά στοιχεία που νοηματοδοτούν το δημόσιο χώρο της πε
ριόδου εκείνης. Το γεγονός δηλαδή, ότι οι αρχαιολογικές λεηλασίες γ ίνονται 
με τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού και κυρίως με την ενεργή υποστή
ριξη της δημογεροντίας ή επιφανών πολιτών. Σε μια ιστορική περίοδο κατά 
την οποία η κοινοτική αυτοδοίκηση ενισχύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστ ικά 
των μελών της (γλώσσα, εκπαίδευση, κτλ) , το γεγονός αυτό αναιρεί κατά 
τρόπο κραυγαλέο τον ουσιαστικό ρόλο που θα μπορούσε να δ ιαδραματίσει η 

Σταμάτιος Αντωνόπουλος, ό.π., 22. 

Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι τ. ΓΙ , 525. 

Ιωάννης Ζεγκίνης, ό.π.,245. 
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δημογεροντία προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής και πο
λιτισμικής ταυτότητας. 

Γνωρίζουμε πως πολλοί περιηγητές και αποστολές στην ευρύτερη περιοχή 
του Άργους, είχαν ως αποκλειστική αποστολή την καταγραφή και κυρίως, τη 
λεηλασία αρχαιοτήτων. Η προσπάθεια αυτή δημιούργησε ένα ολόκληρο ιδε
ολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν τόσο οι ξένοι, όσο και ο ντόπιος 
πληθυσμός και οι εκπρόσωποι του. Οι μεν πρώτοι, παρατηρούν και καταγρά
φουν το χώρο έχοντας στο μυαλό τους μια ιδεαλιστική εικόνα της Ελλάδας 
που στηρίζεται στην αρχαιογνωσία τους. Η επαφή με τους ντόπιους φιλτρά
ρεται μέσα από την εικόνα αυτή με αποτέλεσμα πολλοί να οδηγούνται σε μια 
στρεβλή εντύπωση για τον πληθυσμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιστο
ρικές συγκυρίες και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση διαβίωσης του. 

Ο πρωτογονισμός, η αμορφωσιά, η δουλικότητα, είναι μερικοί από τους 
χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται για να σκιαγραφηθεί ο χαρακτήρας 
των κατοίκων. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ο Ιοίιη Ο&ΐί έφτασε στο Άργος, «ο 
προεστός τον υποδέχτηκε με όλες τις συνηθισμένες, απατηλές και χαμερπείς 
κολακείες αυτού του έθνους»51. Η εικόνα αυτί] αποτέλεσε και το ιδεολογικό 
υπόβαθρο για τη λεγόμενη διαδικασία σωτηρίας των αρχαιοτήτων. 

Εδώ συναντάμε την άλλη ομάδα των «αγωγιατών» 5 2 και της δημογεροντί-
ας, η οποία ενισχύει την εικόνα αυτή και συμμετέχει στη λεηλασία προσβλέ
ποντας, οι μεν στον βιοπορισμό, οι δε στην αύξηση του πλούτου τους. Με α
φορμή την επίσκεψη της Λαίδης 'Ελγιν στο Άργος, τον Απρίλιο του 1802, 
μαθαίνουμε 5 3 πως ο κοτζαμπάσης Βλασσόπουλος ενεργούσε ανασκαφές 
στην περιοχή για λογαριασμό του 'Ελγιν. Επιστολή του επικεφαλής των συ
νεργείων της λεηλασίας Ειΐδίεπ προς τον Ελγιν (4-7-1804) αναφέρει ότι πλή
ρωσε 655 γρόσια στον Βλασσόπουλο για τις ανασκαφές στον τάφο του Αγα
μέμνονα. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα μας ήταν δύσκολο να συμπεράνουμε πως 
η δημογεροντία στάθηκε ένας αποφασιστικός πολιτικός και ιδεολογικός μη
χανισμός για την προστασία των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του πληθυ
σμού και άρα της εν δυνάμει διαμόρφωσης μιας κοινωνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας στο Άργος μέχρι και το 1820 όταν η κατάσταση αλλάζει ριζικά. 

5 1 Κ υ ρ ι ά κ ο ς Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς , ό.π., τ . Π , 525. 
5 2 Κ α τ ά τον Ρο ι ι ςυεν ί ΐ ΐο (1815), Οι Α ρ γ ε ί ο ι είναι όλοι κ α ρ α γ ω γ ε ί ς ή έ μ π ο ρ ο ι α λ ό γ ω ν . Π α 

ρ α τ ή ρ η σ η π ο υ έγ ινε ή δ η α π ό τ ο ν ΡουοΙιετοΙ τ ο 1780. 
5 3 Κ υ ρ ι ά κ ο ς Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς , ό.π., τ . Γ Ι , 316. 
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Ο δημόσιος χώρος, στην περίπτωση αυτή, οργανώνεται και λειτουργεί στη 
βάση ενός και μοναδικού στοιχείου: τη διασφάλιση της νομιμότητας απένα
ντι στην κεντρική εξουσία. Παράλληλα, διαμορφώνεται και λειτουργεί από 
κοινωνική και οικονομική άποψη, ακολουθώντας το γενικότερο περίγραμμα 
των κοινοτήτων της τουρκοκρατίας: γύρω από χώρους συνάντησης και α
νταλλαγής πληροφοριών. Η μοναδική διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το 
Άργος αναγκάζεται, κάτω από το βάρος των ιστορικών συγκυριών να κινεί
ται μεταξύ σταδίων αδράνειας και ενέργειας πράγμα που απαιτεί ιδιαίτερα 
αυξημένες προσπάθειες για την ανασυγκρότηση κάθε φορά του κοινωνικού 
ιστού. 
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« 
Ή σημερινή « β ν τ ο ι χ » } όδ&ς 

Ή παλαιά κεντρι-χή όϋς ? 

Κεντρικό τμήμα της πόλης του Άργους κατά την ύστερη Τουρκοκρατία (Από το 
βιβλίο Σταματέλος Σπηλ. Αντωνόπουλος βιογραφούμενος υπό τοϋ εγγονού αυ
τού Σταματίου Άναστ. Αντωνοπούλου, Άθηναι 1918). 

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού 



148- Γεωργίου Κόνδη 

**ϊ*?ήρι — - · 36: 
« / ( ΐ / ί ) · · - - : 2Γ-

ι\Λ>ΙΛ*ί*ζ·_ — — — 

• / « Μ * ^ » /ΤΗΐίΤΑΙ - - * ,ίΛ 

*ι<ιί·^*ι>}! * γι * »**<$ - ... 
Οί.ί/£$ί ^</ΎΪ Λί - — - /2_ς-

««νγί /*γΛφ - — 4$ 
>ν> ία • μ «Λ*ΐΛ> · - . 119: 

• ' ' • 

1 / 1 - -
 1 9*> 

ν ^ ' - - — » . ν 

Αποσπάσματα από το φορολογικό κατάστιχο της πόλης του Άργους (1805, Αρχείο 
Συλλόγου Αργείων «Ο Δαναός»). 
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Πολεοδομικό σκαρίφημα της πόλης του Άργους και κατανομή 
της πόλης κατά μαχαλάδες (γειτονιές). 
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