
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΔΥΟ ΕΠΟΧΩΝ (1389-1540, 1686-1715)*

Η μακραίωνη ιστορία του Ναυπλίου σηματοδοτείται από το βενετικό του πα-
ρελθόν, με τα άυλα και τα ορατά του ίχνη στη θετική τους ενσωμάτωση στη 
διαχρονική παράδοση της πόλης και τη συλλογική μνήμη, στις μνημειώδεις 
φρουριακές κατασκευές, στην ιδιαίτερη πολεοδομική οργάνωση, στα ξεχωρι-
στά εκκλησιαστικά και κοσμικά κτίσματα. Το βενετικό αυτό παρελθόν συχνά 
προσλαμβάνεται ως ενιαία ιστορική κατηγορία, καθ’ υπέρβαση των δύο δια-
κριτών περιόδων της βενετοκρατίας –πρώτης και δεύτερης–, με τα συστα τικά 
κοινά στοιχεία τους αλλά και τις ισχυρές τους διαφοροποιήσεις στο πλαί σιο 
διαφορετικών ιστορικών συγκυριών.1 

Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί μια συνθετική-συγκριτική παρου-
σία ση των δύο βενετοκρατιών στο Ναύπλιο, με άξονα τον παγιωμένο στις 
βε νετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές θεσμό της αστικής κοινότητας· δη-
λαδή, το κατά τόπους υπέρτερο συλλογικό όργανο που αντιπροσώπευε τους 
εγ χώριους πληθυσμούς ενώπιον των βενετικών αρχών και είχε ως μέλη κοι-
νωνικά επιφανείς κατοίκους κάθε κτήσης, με υπερέχοντα «αστικά» χαρακτη-
ριστικά (εντοπιότητα, διαμονή στην πόλη, γέννηση από νόμιμο γάμο, μη 
άσκηση χειρωνακτικής τέχνης, ήθος), οι οποίοι έφεραν εκ της συμμετοχής 
τους στην κοινότητα την κοινωνική ιδιότητα του ευγενούς ή πολίτη και συμ-

* Θερμά ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο κυρία Λυδία Τρύφωνα, η οποία με γεν-
ναι ο  δωρία μου παραχώρησε τα μεταγραμμένα από την ίδια κείμενα του καταστατικού της 
κοινότητας του Ναυπλίου και των μετέπειτα αναθεωρητικών διατάξεων, καρπό αρχειακής 
έρευνας στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, με σκοπό την έκδοσή τους από κοινού με τον 
ομότιμο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνο Ντόκο. Ειλικρινείς είναι οι 
ευχαριστίες μου και προς τον κ. Ντόκο, για τη συναίνεσή του στην πρόταση της κυρίας 
Τρύφωνα να μου παραχωρηθεί το εν λόγω αρχειακό υλικό.

1.  Για την ιστορία του Ναυπλίου, διαχρονικά, βλ. Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης, Η Ναυ
πλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Ιστορική μελέτη, Προοδευτικός 
Σύλ λο   γος Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», Ναύπλιον 42001 (11898). Στις δύο περιόδους της 
βε νε τι κής κυριαρχίας αφιερώνονται οι σελίδες 54-92 και 102-156.
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μετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα στην άσκηση της τοπικής διοίκησης.2
Η πρώτη βενετοκρατία στο Ναύπλιο εκτείνεται από το 1389, με την παρα-

χώρηση της περιοχής του στη Βενετία από την τελευταία «κυρία» του Μαρία 
d’Enghien, μετά από δύο σχεδόν αιώνες φραγκοκρατίας, έως και το 1540, 
όταν, στο πλαίσιο του τρίτου βενετοτουρκικού πολέμου, οι Βενετοί απώλε-
σαν τις τελευταίες πελοποννησιακές κτήσεις τους, Ναύπλιο και Μονεμβασία.

Το 1389, χάρη στην ειρηνική τους παράδοση, οι κάτοικοι του Ναυπλίου 
απέ σπασαν από τη Βενετία την επικύρωση των «αρχαίων προνομίων» και 
των «τοπικών συνηθειών», ενώ η ορθόδοξη Εκκλησία λειτούργησε ομαλά, 
πα ράλληλα προς την υπέρτερη λατινική, με επικεφαλής έναν «πρωτοπαπά». 
Η ευρύτερη περιοχή διαχωρίσθηκε στην ύπαιθρο και στην προστατευμένη με 
τεί χη και το ισχυρό φρούριο της Ακροναυπλίας πόλη, έδρα της βενετικής διοί-
κησης και της λατινικής Επισκοπής, σημαντικό κέντρο του βενετικού εμπο-
ρίου, με αξιόλογο λιμάνι και μια ζωντανή εμπορική συνοικία. Η ασφάλεια και 
οι οικονομικές ευκαιρίες συνέβαλαν στη δημογραφική ακμή. Το 1529, στην 
περιοχή αναφέρονται 13.299 κάτοικοι, ικανό τμήμα των οποίων διέμεναν 
στην πόλη. Αριθμητικά υπερείχαν οι Έλληνες ορθόδοξοι, ωστόσο μαρτυρού-
νται επίσης Δυτικοί –απόγονοι της παλαιάς φραγκικής αριστοκρατίας, έμπο-
ροι, κληρικοί και μοναχοί–, Αλβανοί στρατιώτες-καλλιεργητές και εβραίοι. Η 
κοινωνική υπεροχή συνδεόταν με το ισχύον από τη φραγκική περίοδο φεου-
δαρχικό σύστημα, που μετά το 1421 λειτουργούσε με βάση τον φεουδαρχικό 
κώδικα των «Ασσιζών της Ρωμανίας». Στην πόλη κατοικούσαν γαιοκτήμονες, 
επιδιδόμενοι και στο εμπόριο, εμπορευόμενοι, που, αντιστρόφως, επένδυαν 
τον σωρευμένο πλούτο τους στην αγορά γης, υπάλληλοι, στρατιωτικοί, ιε-
ρείς, γιατροί, δάσκαλοι, μικρέμποροι, τεχνίτες, εργάτες. Στον αντίποδα του 
αστικού κόσμου βρίσκονταν ακτήμονες αγρότες, κυρίως Έλληνες αλλά και 
Αλ βανοί.3

2.  Για συνθετική παρουσίαση των αστικών κοινοτήτων στην ελληνοβενετική Ανατο-
λή βλ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο 
κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βενετία 22008.

3.  Για το Ναύπλιο κατά την πρώτη βενετοκρατία, εκτός από την προαναφερθείσα 
με  λέτη του Λαμπρυνίδη, βλ. Αθανάσιος Ν. Κονδύλης, Το Ναύπλιο (1389-1540). Μια ευ ρω-
παϊ κή πόλη στην ελληνο-βενετική Ανατολή, ανέκδοτη διδ. διατριβή, Αθήνα 2006. Συ νοπτικά, 
βλ. Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 175-190. Βλ., επίσης, τις στηριγμένες στην αλ ληλογραφία 
(1479-1483) του προνοητή (provveditor) Ναυπλίου Bartolomeo Minio μελέτες: Diana 
Wright, «Late-fifteenth-Century Nauplion. Topography, Walls, and Boun daries», Θησαυ-
ρί    σμα τα 30 (2000), σ. 163-187, και The Greek Correspondence of Barto lo meo Minio, edi-
ted, with translation and commentary: Diana Gilliland Wright – John R. Mel ville-Jones, τ. 
1, Dispacci from Nauplion (1479-1483), Unipress, Πάδοβα 2008, καθώς και Siriol Davies, 
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Κύριο αντιπροσωπευτικό όργανο των εγχωρίων υπήρξε η «πιστοτάτη και 
αξιοσέβαστη» κοινότητα (fidelis/fidelissima/spectabel universitas, università, 
co mu nitas, comunità), με μέλη όλους τους κατοίκους της πόλης, Λατίνους και 
Έλληνες. Ωστόσο, εξαρχής ισχυρός, καίτοι άτυπος, υπήρξε ο κοινωνικός δια-
χωρισμός τους α) στους «πρωτεύοντες» ή «ευγενείς πολίτες» (primarii ή no
be li cittadini) / «ευγενείς της περιοχής» (nobeli gentilhuomini della terra / del 
luogo), με οικογενειακή αρχαιότητα, γαιοκτησία, πλούτο και κύρος, και β) 
στον κατώτερο «λαό» (popolari-populani).

Εντατική, αλλά τελικά ανολοκλήρωτη, υπήρξε η προσπάθεια των ολιγά-
ριθμων «πολιτών»/«ευγενών» να αποκλείσουν από την κοινότητα και επίση-
μα τους μη επί μακρόν κατοικούντες στην περιοχή «ξένους» και τους ασκού-
ντες χειρωνακτικά επαγγέλματα «ποπολάρους». Παρατηρείται, επομένως, 
και στην περίπτωση του Ναυπλίου, όπως και στον υπόλοιπο ελληνοβενετικό 
κό σμο, η τάση υιοθέτησης των κριτηρίων της εντοπιότητας και της μη άσκη-
σης μηχανικής τέχνης.

Η κοινότητα είχε το προνόμιο αποστολής πρεσβειών στη Βενετία με εκ-
λεγ μένους πρέσβεις, μέλη εξεχουσών οικογενειών. Πρωταρχικό αίτημά της 
ήταν η κοινωνική κάθαρση και ο αριθμητικός περιορισμός της, από την άλλη 
όμως ασκούσε ευρύτερο αυτοδιοικητικό ρόλο, με σημαντικές παρεμβάσεις 
(καταγγελίες για κακοδιοίκηση Βενετών αξιωματούχων ή μέριμνα για ζητή-
ματα όπως η σιτάρκεια και η λειτουργία της Σιταποθήκης, η ενοικίαση και η 
είσπραξη των φόρων, η ευνοϊκή φορολογία για τους εγχωρίους, η οργάνωση 
της δικαιοσύνης, η προστασία της αλιείας και των φτωχών ψαράδων από τις 
αυθαιρεσίες έφιππων ανδρών των Βενετών διοικητών, ακόμη και η αντιμετώ-
πιση της βλασφημίας). Παράλληλα, η κοινότητα εμφάνιζε φιλοβενετική ιδε-
ολογία, έχοντας ταυτίσει την τύχη της με τη βενετική εξουσία, και, ανήσυχη 
για την τουρκική επεκτατικότητα, απαιτούσε τη λήψη αμυντικών μέτρων (ενί-

«Venetian Nauplion in the Early Sixteenth Century», Περιηγητές και αξιω ματούχοι στην 
Πε  λο πόννησο. Περιγραφές – Αναφορές – Στατιστικές. Προς τιμήν του Σερ Στήβεν Ράν σι-
μαν, Μονεμβασιώτικος Όμιλος, Μονεμβασία 1994, σ. 187-197. Για το φεουδαρχικό κα-
θε  στώς στο Ναύπλιο βλ. David Jacoby, La féodalité en Grèce Médiévale. Les «Assises 
de Ro   manie». Sources, application et diffusion, Mouton, Παρίσι 1971, σ. 213-222. Για 
σχε   τικές με την περιοχή εκδόσεις ή περιλήψεις βενετικών εγγράφων βλ., μεταξύ άλλων, 
C. N. Sathas, Documents inédits relatif à l’histoire de la Grèce au Mo yen Âge [= Μνημεία 
Ελ   ληνικής Ιστορίας], τ. IV, Παρίσι 1882, σ. 187-223, και τ. VI, Παρίσι 1884, σ. 117-213, 
244-254· Γ. Σ. Πλουμίδης, «Ειδήσεις διά το βενετοκρατούμενον Ναύπλιον (1440-1540)», 
Πε   λοποννησιακά 8 (1971), σ. 261-275· Peter Topping, «Argos and Nauplia in the Rubrics 
of the Senato Misti (1389-1413)», Θησαυρίσματα 20 (1990), σ. 170-184. Νέα στοιχεία ή 
νέ ες προσεγγίσεις σχετικά με τη διοίκηση και το κοινοτικό σύστημα βλ. στην εργασία της 
Μα   ρίνας Κουμανούδη στον παρόντα τόμο, σ. 41-82.
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σχυση των οχυρώσεων, των στρατιωτικών δυνάμεων και των πολεμοφοδίων, 
οικονομικά κίνητρα για τους στρατιώτες, πρόνοια για την ύδρευση).

Σταδιακά, η κοινότητα απέκτησε σημαίνοντα ρόλο στην τοπική διοίκηση 
και από τους κόλπους της εκλέγονταν διάφοροι αξιωματούχοι και υπάλληλοι: 
τρεις πρωτοβάθμιοι δικαστές, αγορανόμοι, διοικητής της Σιταποθήκης, δημό-
σιος γιατρός.4

Η κοινότητα του Ναυπλίου λειτούργησε στο μεταίχμιο δύο εποχών και, 
πα ρά τις σαφείς τάσεις αποκλεισμών, η μετεξέλιξή της σε κλειστό κοινοτικό 
όρ γανο δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Από την άλλη, η κοινότητα αποτέλεσε 
πα ράγοντα νέων διαχωριστικών γραμμών μεταξύ πόλης – υπαίθρου, με αντα-
νάκλαση και στο ιδεολογικό πεδίο. Οι κάτοικοι εντός της πόλεως του Ναυ-
πλίου, και μάλιστα οι επιφανείς, εμφάνισαν αντιοθωμανική στάση και κατά 
τον τρίτο βενετοτουρκικό πόλεμο αγωνίσθηκαν στο πλευρό της Βενετίας· σε 
αντίθεση δε με τους αγροτικούς πληθυσμούς, μετά τη λήξη του πολέμου, το 
1540, πολλοί ήταν οι διασωθέντες που ακολούθησαν τους Βενετούς σε άλλες 
βενετικές κτήσεις και στην Ιταλία.5

Το 1686, κατά τον έκτο βενετοτουρκικό πόλεμο, μετά από ενάμιση αιώ-
να οθωμανικής κυριαρχίας, το ισοπεδωμένο από τις πολεμικές συγκρούσεις 
Ναύπλιο επανερχόταν στη βενετική εξουσία, με την ευμενή αποδοχή των χρι-
στιανών και την αναγκαστική αποχώρηση των μουσουλμάνων. Το γεγονός 
εντασσόταν στο πλαίσιο μιας μεγάλης πολεμικής επιχείρησης, απρόσμενα 
επιτυχημένης για τη συρρικνωμένη μετά την απώλεια της Κρήτης Βενετία, 
που κατέληξε στην ενσωμάτωση στο βενετικό κράτος, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της, ολόκληρης της Πελοποννήσου. Το Ναύπλιο ανακηρύχθηκε πρω-
τεύουσα του Regno di Morea και, σε μια περίπου δεκαετία, η πόλη είχε ανοι-
κοδομηθεί, ο πληθυσμός της ανερχόταν στους 6.548 κατοίκους, οι εμπορικές 
δραστηριότητες αναπτύσσονταν και το αμυντικό σύστημα ενισχύθηκε, με 
αποκορύφωμα την οχύρωση του Παλαμηδίου, στα τελευταία χρόνια της βενε-
τικής κυριαρχίας, ενώ ήδη από τον Απρίλιο του 1687 στον χώρο λειτουργούσε 
αστική κοινότητα με πρότυπο το κοινοτικό παράδειγμα των ιόνιων νησιών.6

4.  Για τα ζητήματα της κοινότητας, με βάση δημοσιευμένες πηγές και προγενέστερη 
βιβλιογραφία, βλ., συγκεντρωτικά, Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 183-190. 

5.  Μαριάννα Κολυβά-Καραλέκα – Ερρίκος Μοάτσος, «Αποκατάσταση Ναυπλιωτών 
και Μονεμβασιωτών προσφύγων στην Κρήτη το 1548», Byzantinischneugriechische 
Jahrbücher 22 (1977-1984), σ. 375-453.

6.  Για τη δεύτερη βενετοκρατία στην Πελοπόννησο, από την πλούσια βιβλιογραφία, 
βλ. τις ακόλουθες μελέτες, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία: Κωνσταντίνος Ντό-
κος, Η Στερεά Ελλάς κατά τον ενετοτουρκικόν πόλεμον (1684-1699) και ο Σαλώνων Φι-
λό θεος, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1975· Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και 
οι κισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της 
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Η κοινότητα του Ναυπλίου, μια από τις πρώτες από τις 16 συνολικά κοινό-
τητες της Πελοποννήσου,7 συγκροτήθηκε μετά από σχετική αίτηση 68 κατοίκων 

Ελλάδος, Αθήνα 1985· Κωνσταντίνος Ντόκος – Γεώργιος Παναγόπουλος, Το βενετικό 
κτη ματολόγιο της Βοστίτσας, Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1993· 
Ve nezia e la Guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del ’600, επιμ. Mario 
In felise – Anastasia Stouraiti, Franco Angeli, Μιλάνο 2005· Αλέξης Μάλλιαρης, Η Πάτρα 
κα τά τη βενετική περίοδο (1687-1715). Γη, πληθυσμοί, κοινωνία στη ΒΔ Πελοπόννησο, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βενετία 2008. 
Για τον οργανωτικό σχεδιασμό της Πελοποννήσου βλ. Gaetano Cozzi, «La Repubblica di 
Venezia in Morea: un diritto per il nuovo Regno (1687-1715)», L’età dei Lumi. Studi stori
ci sul Settecento Europeo in onore di Franco Venturi, τ. 2, Jovene Editore, Νάπολη 1985, 
σ. 739-789· Χρύσα Α. Μαλτέζου, «Kαι πάλι για το Statuto per il Regno di Morea», Πρα
κτικά του Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Άργος – Ναύπλιον, 6-10 
Σεπτεμβρίου 1995), τ. 4, Πελοποννησιακά, Παράρτημα 22, Αθήνα 1996-1997, σ. 120-128. 

Για το Ναύπλιο, εκτός από αναφορές στα παραπάνω έργα, βλ. Λαμπρυνίδης, ό.π., 
καθώς και Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Μαρτυρίες για την πτώση τ’ Αναπλιού στους Τούρκους (9 
Ιούλη 1715)», Μνήμων 5 (1975), σ. 101-156· της ίδιας, «Όψεις της κοινωνίας τ’ Αναπλιού 
στις αρχές του 18ου αιώνα (με αφορμή μια διαθήκη)», Άνθη Χαρίτων, επιμ. †Νικόλαος 
Παναγιωτάκης, ολοκλήρωση επιμέλειας Στέφανος Κακλαμάνης, Ελληνικόν Ινστιτούτον 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, Βενετία 1998, σ. 245-270· της 
ίδιας, Το Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. Οικιστικά μεγέθη και 
κατανομή της γης, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού, Αθήνα 2002: η μελέτη στηρίζεται κυρίως στα κτηματολόγια της περιοχής, 
στο συνοπτικό (Catastico Ordinario) και ιδιαίτερα στο αναλυτικό (Catastico Particolare)· 
της ίδιας, Αργεία γη. Από το τεριτόριο στο βιλαέτι (τέλη 17ου, αρχές 19ου αι.), Κέντρο Νεο-
ελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2003, με επίκεντρο την περιοχή 
του Άργους, αλλά και με στοιχεία για το Ναύπλιο. Στις παραπάνω μελέτες και η επιπλέον 
βιβλιογραφία. Ειδικά για τον πληθυσμό βλ. Παναγιωτόπουλος, ό.π., σ. 183-184, και επί-
σης στη διεξοδική έρευνα της Λιάτα, Ναύπλιο και ενδοχώρα, ό.π., σ. 101-122.

7.  Αστικές κοινότητες ιδρύθηκαν σε Ναύπλιο, Κόρινθο, Τριπολιτσά, Άργος, Αρκα-
διά (Κυπαρισσία) μαζί με το Φανάρι, Καλαμάτα, Ναβαρίνο, Μεθώνη, Κορώνη, Καρύ-
ταινα μαζί με το Λεοντάρι, Μυστράς, Μονεμβασία, Γαστούνη, Πάτρα, Καλάβρυτα (έως 
το 1696 μαζί με τη Βοστίτσα) και Βοστίτσα (μετά το 1696). Για τις πελοποννησιακές 
αστικές κοινότητες βλ. Κωνσταντίνος Ντόκος, «Οι αστικές κοινότητες και οι αγγαρείες 
του Δημοσίου στη βενετοκρατούμενη Πελοπόννησο», Εώα και Εσπέρια 4 (1999-2000), σ. 
243-281· Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 465-500· Μάλλιαρης, ό.π., σ. 238-275, με επίκεντρο τις 
κοινότητες της Πάτρας και της Γαστούνης. Βλ., επίσης, τη δημοσίευση των καταστατικών 
των κοινοτήτων Μυστρά και Βοστίτσας: Σπυρ. Λάμπρος, «Έγγραφα περί Λεωπούλων και 
Μιστρά», Νέος Ελληνομνήμων 16 (1922), σ. 272-291 και Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Η 
αστική κοινότης της Βοστίτσας κατά την Β΄ Βενετοκρατίαν: συμβολή εις την ιστορίαν της 
πόλεως Αιγίου-Βοστίτσας, Αθήνα 1981, καθώς και, συνθετικά, Φανή Μαυροειδή, «Δύο 
αστικές πελοποννησιακές κοινότητες της δεύτερης βενετοκρατίας», Δωδώνη 16/1 (1987), 
Αφιέρωμα στον καθηγητή Στέφανο Ι. Παπαδόπουλο, σ. 439-444. 
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της πόλης προς τον Illustrissimo et Eccellentissimo signor Kavallier Procurator 
Capitan General Francesco Morosini, hora Serenissimo. Οι αιτούντες στην 
αρχή του κειμένου τους ζητούσαν να τους δοθεί η δυνατότητα συγκρότησης 
κοι νότητας (un corpo di comunità) και σχηματισμού συμβουλίου (consiglio) 
για τις ανάγκες της παραπάνω κοινότητας, με σκοπό τη λήψη των ανα γκαίων 
αποφάσεων, πάντοτε με τη συνδρομή ενός Βενετού αξιωματούχου (publico 
rap presentante) και με μέλη τους ιδίους και τους νόμιμους απογόνους τους.

Το αίτημα συνοδευόταν από 31 άρθρα (capitoli), τα περισσότερα από τα 
οποία εγκρίθηκαν αυτούσια ή τροποποιημένα από τον Morosini, στις 4 Απρι-
λίου 1687, για να καταλάβουν στο εξής θέση καταστατικού της ναυπλιακής 
κοινότητας.8 Σημειώνεται πάντως ότι οι υπό συνεχή αναδιαμόρφωση τοπικές 
πραγματικότητες σύντομα επέβαλαν την έκδοση νέων, διαδοχικών διατά ξεων, 
συμπληρωματικού ή αναθεωρητικού χαρακτήρα.9

8.  Το καταστατικό της κοινότητας του Ναυπλίου (31 άρθρα-απoφάσεις του Francesco 
Morosini ως απάντηση στα 31 άρθρα-αιτήματα των 68 αιτούντων) απόκειται στη σειρά 
του Κρατικού Αρχείου Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia, στο εξής A.S.V.), Senato, 
Dispacci, Provveditori da Τerra e da Μar e altre cariche, b. 578, φ. 270r-278r, 4 Απριλίου 
1687 (στο εξής: A.S.V., Αιτήματα/Morosini, ακολουθεί ο αριθμός του άρθρου). 

9.  Στην αρχειακή σειρά A.S.V., Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Μar (Sin-
dici Inquisitori nel Regno di Morea Anzolo Morosini, Giacomo Minio, Vicen zo Gri ma ni, 
27 Ottobre 1701 – 4 Agosto 1704), b. 584, περιέχονται ρυθμιστικές δια τά ξεις (Re go la-
tioni) και συμπληρωματικά άρθρα επί παλαιότερων διατάξεων των πε λο πον νησιακών κοι-
νο τήτων. Για το Ναύπλιο υπάρχουν 17 φύλλα χωρίς αρίθμηση (1703). Ει δι κό τερα, κατά 
τη σειρά παράθεσής τους στον φάκελο, πρόκειται για τις εξής:

i) Regolationi και συμπληρωματικά άρθρα επί του διατάγματος σύστασης (decreto) 
της κοινότητας του capitan generale Francesco Morosini, της 4ης Απριλίου 1687 (στο 
εξής: A.S.V., Morosini/Regοlationi, ακολουθεί ο αριθμός του άρθρου).

ii) Regolationi επί του διατάγματος (decreto) του eccellentissimo signor capitan ge-
ne  rale Molin, της 17ης Mαΐου 1697 (στο εξής: A.S.V., Molin/Regοlationi, ακολουθεί ο 
αριθμός του άρθρου).

iii) Διάταγμα (decreto) του eccellentissimo signor provveditor generale dell’armi in 
Re gno di Morea Francesco Grimani, της 14ης Δεκεμβρίου 1698 (στο εξής: A.S.V., Gri-
mani).

iv) Regolationi των sindici inquisitori in Morea, μετά από σχετική έγγραφη αί τηση 40 
άρθρων από τους συνδίκους της κοινότητας του Ναυπλίου – προσθήκη των εγκεκριμέ-
νων άρθρων στο καταστατικό της κοινότητας (capitolare della communità) – χωρίς χρο-
νο λόγηση, πιθανώς του έτους 1703 (στο εξής: A.S.V., Sindici/Regοlationi, ακολουθεί ο 
αριθμός του άρθρου).

v) Regolationi επί του διατάγματος (decreto) του eccellentissimo signor capitan ge ne-
rale Mocenigo, της 4ης Ιουλίου 1692 (στο εξής: A.S.V., Mocenigo/Regοlationi, ακολουθεί 
ο αριθμός του άρθρου).

vi) Regolationi επί του διατάγματος (decreto) του eccellentissimo signor Marin Mi
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Οι 68 αιτούντες αυτοπροσδιορίζονταν ως γηγενείς κάτοικοι του Ναυπλίου 
(habitanti nativi di Napoli di Romania) και ως οι πιο «αστικοί» (che sono li 
più civili) της πόλης, ήταν δε, κατά τη σειρά αναγραφής τους στην αίτηση, οι 
ακόλουθοι: 

Zorzi Mormori Collonelo
Antonio Beloca
Thodoro Beloca
Manoli Cicaglioti
Theodosi Missotero
Demetrio Bacaturi
Andruzzo Malaxò
Vassili Cicaglioti
Antonio Alberto
Pano Calavrò
Manoli Sagomalà
Nicolò Folerò
Pano Cicaglioti
Manoli Caccio
Filippo Androgni
Cosmà Calavrò
Stamati Melixeri
Costantin Glerio
Chiriaco Missotero
Nicolò Stucci
Cosmà Condoleo
Zuanne Condoleo
Demetrio Mazuragni
Andruzzo Savoiani
Georgio Dedussi
Marco Beloca
Micali Mazurani
Ianni Bacaturi
Stamati Panareto
Angelin Panareto
Georgio Culida
Nicolò Doxa
Nicolò Cicaglioti
Chiriaco Calavrò 

Demetrio Sagomalà
Chiriaco Alexopulo
Danali Stavroforo
Chirico Comandò
Marico Linardo
Stamati Missotero
Demetrio Bogiani
Andrea Follerò
Janni Follerò
Janni Sambola
Pano Bogiani
Damiano Cacio
Filippo Balussi
Georgio Cacio
Thodorin Papadopulo
Nicolò Saracani
Draco Scrivano
Paulo Christoforo
Demetrio Cucumbrachi
Cosmà Cacussi
Thodorin Mavrogieni
Andrea Cacussi
Stamo Cacussi
Canachi Panachi
Demetrio Surtoculichi
Zuanne Bogiani
Georgio Lauro
Anargo Secula
Sottirà Lefcaro
Theotochi Curaro
Galio Doxa
Nicolò Cucli
Theodoro Boci
Michiel B…chi

chiel, provveditor generale in Regno, της 23ης Ιανουαρίου 1694 (=1695) (στο εξής: 
A.S.V., Michiel/Regοlationi, ακολουθεί ο αριθμός του άρθρου).
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Από τους 68 αιτούντες, κοινά με άλλους επίθετα έφεραν οι 37 (δηλαδή 
περισσότεροι από τους μισούς). Συγκεκριμένα, εντοπίζονται τέσσερις με το 
επί θετο Cicaglioti, τρεις με τα επίθετα Beloca, Bogiani, Cac(c)io, Cacussi, Ca-
lavrò, Fol(l)erò, Missotero, δύο με τα επίθετα Bacaturi, Condoleo, Doxa, Ma-
zurag(n)i, Panareto, Sagomalà, ενώ τα υπόλοιπα 31 επίθετα απαντούν άπαξ.10 
Ισχυρή είναι η υπόθεση ότι τα κοινά επίθετα της πρώτης κατηγορίας πα ρα-
πέμπουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας και, συνακολούθως, σε μια εξαρχής 
άτυπη υπεροχή ορισμένων από τις τοπικές οικογένειες, στηριγμένη και στην 
αριθμητική τους ευρωστία.

Στη θετική του απόφαση για τη σύσταση της κοινότητας ο Morosini ενέ-
κρινε την ένταξη των αιτούντων στους κόλπους της, προέβη, ωστόσο, σε μια 
σημαντική παρέμβαση αυξάνοντας τον αριθμό των κοινοτικών μελών σε 100, 
προσέθεσε, δηλαδή, στους 68 αιτούντες επιπλέον 32 άτομα. Εξ αυτών, τα 
20 θα επιλέγονταν από τις βενετικές αρχές μεταξύ εγχωρίων που είτε είχαν 
παραλειφθεί είτε απουσίαζαν, με την προσθήκη και άλλων ως ανταμοιβή για 
υπηρεσίες τους. Η εισαγωγή των υπόλοιπων 12 θα γινόταν από το Συμβού-
λιο με πλειοψηφία ⅔ και αφού η σύγκλησή του θα είχε εγκριθεί από τις βε-
νετικές αρχές. Επιπλέον, επικυρώθηκε το δικαίωμα ένταξης στην κοινότητα 
των νόμιμων απογόνων των ήδη κοινοτικών μελών,11 έτσι ώστε η κοινοτική 
ιδιότητα κατέστη κληρονομική και οριοθετημένη σε στενό κύκλο τοπικών 
οικογενειών. Περιορισμένο άνοιγμα της κοινότητας προβλεπόταν μόνο στην 
περίπτωση εξάλειψης οικογένειας του Συμβουλίου λόγω θανάτου, φυσικού 
ή «αστικού». Στην περίπτωση αυτή οι σύνδικοι μπορούσαν να προτείνουν 
άξια άτομα, κατάλληλης ηλικίας και αστικού καθεστώτος (conditione civile) 
στο Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα αποφάσιζαν με την ψήφο τους για την 
εισαγωγή νέου μέλους όπως παραπάνω.12

10.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini [1]. Ενδιαφέρον είναι ότι 44 οικογενειακά ονόματα 
αιτούντων, που απαντούν στην αίτηση του 1687, ανευρίσκονται επίσης στο Catastico Par-
ticolare του Ναυπλίου, του έτους 1704, μεταξύ των κατόχων γης. Το στοιχείο αυτό δη-
λώνει ότι, σε μεγάλο βαθμό, η εξέχουσα κοινωνική θέση που εξασφάλιζαν τα μέλη της 
κοι νότητας, συνδυάσθηκε με τη γαιοκτησία. Από την άλλη, η απουσία ικανού αριθμού 
οι κογενειών του 1687 από το Catastico του 1704 μπορεί να αποδοθεί είτε σε διαφορετικές 
από την ενασχόληση με τη γη επαγγελματικές επιλογές των συγκεκριμένων οικογενειών, 
όπως ενδεχομένως το εμπόριο, ή και στην εξάλειψή τους κατά τη μετά το 1687 περίοδο 
της βενετικής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω συνδυαστικά στοιχεία προέρχονται από έρευνα της 
φίλης και συναδέλφου κυρίας Ευτυχίας Λιάτα, την οποία και ειλικρινά ευχαριστώ για τη 
γνωστοποίησή τους και την άδειά της να τα χρησιμοποιήσω εδώ.

11.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini [1].
12.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 16.
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Συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής στην κοινότητα δεν μνημονεύονται και 
μοναδική, έμμεση ένδειξη αποτελεί ο αυτοπροσδιορισμός των αρχικών αι-
τούντων ως civili και nativi του Ναυπλίου (di Romania).13

Ο πρώτος όρος ενδεχομένως παραπέμπει στα εμπεδωμένα σε άλλες βε-
νετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές κοινοτικά κριτήρια της γέννησης από 
νόμιμο γάμο και της μη άσκησης χειρωνακτικής τέχνης, χωρίς, ωστόσο, ρητή 
αναφορά και με δεδομένη τη δυσκολία σχετικών αποδεικτικών διαδικασιών 
στο τότε ταραγμένο και πολεμικό ακόμη περιβάλλον της Πελοποννήσου. Από 
την άλλη, αξιοσημείωτη είναι η αυτοπροβολή των πρώτων μελών της ναυ-
πλιακής κοινότητας ως γηγενών, σε αντίθεση με άλλες, μεταγενέστερες πε-
λοποννησιακές κοινότητες, στις οποίες μνημονεύεται η παρουσία προσφύγων 
και εποίκων, Αθηναίων και άλλων. Το γεγονός ερμηνεύεται από το πρώιμο 
της σύστασής της, στις αρχές Απριλίου 1687, όταν δεν είχαν συμβεί ακόμη 
οι μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις προς την Πελοπόννησο, και μάλιστα 
αυτές των Αθηναίων, που είχαν αφετηρία την άνοιξη του 1688.14

Οι δύο όροι, civili και nativi, θέτουν, επίσης, ευρύτερα ιστορικά ζητήματα 
για τις ρήξεις και τις συνέχειες από τις προηγούμενες κυριαρχίες, οθωμανική 
και πρώτη βενετική. Ενδεικτικά, μεταξύ των 68 αιτούντων ορισμένοι φέρουν 
λατινικά επίθετα (π.χ. Alberto, Lauro). Στην περίπτωση αυτή, το πρώιμο της 
κοινοτικής σύστασης αλλά και οι επικλήσεις της εντοπιότητάς τους οδηγούν 
στη βάσιμη υπόθεση ότι θα επρόκειτο για παλαιούς κατοίκους, με λατινικές 
ρίζες, ενδεχομένως δε και ορθοδόξους. Από την άλλη, αρκετές από τις οικο-
γένειες είναι γνωστές από την πρώτη βενετοκρατία και περιλαμβάνονται σε 
καταλόγους Ναυπλιωτών προσφύγων.15 Το στοιχείο αυτό ενισχύει την άποψη 
ότι, παρά την εκτεταμένη αποχώρηση επιφανών Ναυπλιωτών από την πόλη 
το 1540, κάποιοι κλάδοι ή και άτομα της ίδιας οικογένειας παρέμειναν εκεί 
υπό τους Οθωμανούς, μέσα από διαφορετικές προσωπικές επιλογές. Γενικά, η 
παρουσία των ευυπόληπτων nativi, το 1687, εύλογα παραπέμπει σε εξέχοντες 
χριστιανούς της οθωμανικής περιόδου, ενδεχομένως και της προγενέστερης 
βενετικής, που διατήρησαν σταθερή σχέση με εξουσιαστικούς μηχανισμούς, 
πέραν των εναλλασσόμενων κυριαρχιών και ιδεολογικών παραμέτρων.

Σε σύντομο διάστημα, η συγκροτημένη κοινότητα του 1687 εμφάνιζε δείγ-

13.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini [1].
14.  Κωνσταντίνος Ντόκος, «Η μετοικεσία των Αθηναίων στην Πελοπόννησο και η 

πρώτη φάση του επαναπατρισμού τους (1688-1691)», Μνήμων 10 (1985), σ. 96-138. Βλ., 
επίσης, Λιάτα, Ναύπλιο και ενδοχώρα, ό.π., σ. 18-23. Για τη θέση των Αθηναίων σε άλλες 
κοινότητες βλ., συγκεντρωτικά, Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 481-482.

15.  Ενδεικτικά: Μαλαξοί και Σαγομαλά (Ζυγομαλά). Βλ. Κολυβά-Καραλέκα – Μοά-
τσος, ό.π., σε πολλά σημεία.
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ματα εσωτερικής αλλοίωσης. Τα προβλήματα εστιάζονταν σε τρία διαφορε-
τι κά αλλά αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: κριτήρια εισδοχής στην κοινότητα, 
αριθμός των κοινοτικών μελών, κάλυψη των κενών κοινοτικών θέσεων.

Ήδη από τη δεκαετία του 1690, και κατά παράβαση των παγιωμένων στην 
ελληνοβενετική Ανατολή κριτηρίων, στην κοινότητα του Ναυπλίου μαρτυ-
ρούνται μέλη που ασκούσαν μηχανικές τέχνες, όπως ταβερνιάρηδες, αλιείς 
και άλλοι επαγγελματίες, ακόμη και αγρότες και άνθρωποι κακής φήμης, ενώ 
τα μέλη της, κατά μαρτυρία, είχαν φτάσει στον αριθμό των 180, δηλαδή 80 
μέλη περισσότερα από τον αρχικώς ορισθέντα αριθμό των 100 μελών.

Οι Βενετοί αξιωματούχοι της εποχής επιχείρησαν επανειλημμένα την απο-
κατάσταση της κοινοτικής τάξης, με διαδοχικές και συχνά αντικρουόμενες 
αποφάσεις. Σημειώνεται σχετικά ότι σκέψεις για άμεση αποβολή από την κοι-
νότητα μελών με αποδεδειγμένα ταπεινά επαγγέλματα δεν έγιναν δεκτές, ενώ 
με νεότερες διατάξεις τους οι βενετικές αρχές περιορίζονταν σε διακηρύξεις 
για την ανάγκη μελλοντικής εισαγωγής στην κοινότητα μόνο ατόμων αξίων, 
κατάλληλης ηλικίας και «αστικών» (di conditione civile), μη ασκούντων μη-
χανικές τέχνες και καλής φήμης, με μόνιμη παραμονή στην Πελοπόννησο.

Με ανάλογη συμβιβαστικότητα αντιμετωπίσθηκε και το ζήτημα της υπέρ-
μετρης αύξησης των κοινοτικών μελών. Ενδεικτική είναι η αμφίβολης απο-
τελεσματικότητας διάταξη για τη μη ένταξη νέων οικογενειών στο Συμβού-
λιο, με στόχο τη σταδιακή επάνοδο των κοινοτικών οικογενειών στον αριθ μό 
των 100.16

Η μετριοπαθής στάση των βενετικών αρχών μπορεί να αποδοθεί αφενός 
στην προσπάθεια να αποφευχθεί η αντιπαράθεση με τα κατά τεκμήριο φιλο-
βενετικά μέλη των κοινοτήτων και η διατάραξη των ήδη εύθραυστων κοινω-
νικών ισορροπιών και αφετέρου στις αντικειμενικές δυσκολίες να επιβληθεί 
στην Πελοπόννησο –χωρίς την ανάλογη παράδοση και τις αναγκαίες κοινω-
νικές προϋποθέσεις– το αστικό κοινοτικό πρότυπο άλλων βενετικών κτήσεων 
στην Ανατολή.

Η ναυπλιακή κοινότητα, όπως και οι υπόλοιπες πελοποννησιακές, απέκτη-
σε ισχυρό αυτοδιοικητικό ρόλο και τα μέλη της συνδέθηκαν κατ’ αποκλειστι-
κότητα ως εκλέκτορες και ως εκλεγόμενοι με την άσκηση πολυάριθμων το-
πικών αξιωμάτων, τόσο κοινοτικών όσο και της ευρύτερης τοπικής ζωής. Οι 
αρμοδιότητες και οι οικονομικές απολαβές των τοπικών αξιωματούχων στηρί-
ζονταν στο παράδειγμα προγενέστερων κοινοτήτων της ελληνοβενετικής Ανα-
τολής, με συχνές, ρητές αναφορές στην κοινοτική λειτουργία των ιό νιων νη-

16.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 1, 16, A.S.V., Molin/Regοlationi 6-7, A.S.V., Mo-
cenigo/Regοlationi 5.
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σιών (της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς).17 Κατά τη βε νετική 
πρακτική, όλα τα αξιώματα ήταν ετήσια με ισόχρονη παύση, ενώ, σύμ φωνα 
με προσθήκη του Μorosini, για την εγκυρότητα μιας εκλογής από τη συνέ-
λευση του Συμβουλίου απαιτούνταν αυξημένη απαρτία του σώματος, κατά τα 
¾ των μελών του, σύμφωνα δε με μεταγενέστερη διάταξη, κατά τα ⅔.18 Στην 
ίδια μεταγενέστερη διάταξη αναφέρεται ότι προϋπόθεση για την κατο χή των 
κυριότερων αξιωμάτων (sindici, provveditori alla sanità, censori, con tra ditori, 
giudici, giustitieri) αποτελούσε η συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας,19 
ενώ η άρνηση άσκησης αξιώματος από εκλεγέντα επέφερε εις βάρος του την 
επιβολή προστίμου υπέρ της κοινότητας (25 δουκάτων για το αξίωμα του συν-
δίκου και 10 δουκάτων για τα υπόλοιπα αξιώματα).20

Σύμφωνα με το καταστατικό του 1687, επικεφαλής της κοινότητας ορί-
σθηκαν οι τρεις σύνδικοι που εκλέγονταν από το Συμβούλιο μεταξύ των με-
λών του, μπορούσαν δε και όφειλαν να συμβάλλουν στην προαγωγή των κοι-
νοτικών υποθέσεων προς όφελος του δημοσίου, όπως και οι σύνδικοι άλλων 
βενετοκρατούμενων ελληνικών περιοχών.21 Στις ευρείες αρμοδιότητές τους, 
μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονταν και οι ακόλουθες:

α) Eισήγηση προς το Συμβούλιο για την εισαγωγή νέων, άξιων οικογε-
νειών στη θέση κοινοτικών οικογενειών που είχαν εξαλειφθεί·22 β) σύγκληση 
του Συμβουλίου, η οποία ήταν υποχρεωτική, εάν προτεινόταν από την πλειο-
ψηφία των συνδίκων, με σκοπό να μη καθυστερεί η πλήρωση των διάφορων 
αξιωμάτων, μετά τη λήξη της προβλεπόμενης θητείας των κατόχων τους. Σε 
περίπτωση που η σύγκληση δεν ήταν δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, οι οικο-
νομικές πρόσοδοι των έμμισθων αξιωμάτων θα αποδίδονταν στην κοινότητα 
και η ευθύνη τους, έως τη νέα εκλογή, θα ανήκε στους συνδίκους. Η ανωτέρω 
απόφαση ενισχύθηκε αργότερα με την προσθήκη ότι οι προτείνοντες τη σύ-
γκληση του Συμβουλίου σύνδικοι όφειλαν να γνωστοποιούν λεπτομερώς στις 
βενετικές αρχές το περιεχόμενο των προτάσεών τους και να δημοσιοποιούν 
το γεγονός της σύγκλησης οκτώ ημέρες ενωρίτερα, προς ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερομένων·23 γ) διατίμηση των τοπικών προϊόντων (κρασί, λάδι, 
τυριά, σιτηρά, μαλλί και άλλα)·24 δ) τήρηση του Ταμείου της κοινότητας για 

17.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini, σε αρκετά άρθρα.
18.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 14, A.S.V., Morosini/Regοlationi 14.
19.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 14, κατά απόφαση του Grimani, του 1699.
20.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 12.
21.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 2.
22.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 16.
23.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 15, A.S.V., Morosini/Regοlationi 15.
24.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 11.
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την κάλυψη των αναγκών της, με την υποχρέωση των συνδίκων, κατά την 
προσθήκη του Morosini, να δίδουν λογαριασμό για οποιαδήποτε ζημία είχε 
προκληθεί. Το σημαντικό αυτό ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο και νέων ρυθ-
μίσεων τα έτη 1695, 1698.25 

Eπιπλέον, κατά μεταγενέστερη διάταξη, οι σύνδικοι μπορούσαν να ειση-
γηθούν στο κοινοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση την εκλογή πρέσβεων (amba-
scia tori) προς τη Βενετία, αφού όμως είχε προηγηθεί ενημέρωση και έγκριση 
των βενετικών αρχών της περιοχής.26

Σημειώνεται, τέλος, ότι το αρχικό αίτημα για υπαγωγή στους συνδίκους 
του προσοδοφόρου τοπικού Προξενείου (consolato), αρμόδιου για το εμπόριο 
υπηκόων άλλων πόλεων, δεν υιοθετήθηκε ούτε από τον Morosini ούτε και 
από επόμενους Βενετούς αξιωματούχους.27

Εκτός από τους συνδίκους, σε μεταγενέστερες του 1687 διατάξεις, ρητή 
είναι η αναφορά στα αξιώματα των κηνσόρων (censori) και των αντιλεγό-
ντων (contraditori), με καθήκοντά τους, αντιστοίχως, αφενός να συντελούν 
στην εύρυθμη λειτουργία του κοινοτικού Συμβουλίου και αφετέρου να υπο-
βοηθούν με την επιχειρηματολογία τους τα κοινοτικά μέλη να σχηματίζουν 
σφαιρική άποψη για τα υπό ψήφιση θέματα.28

Τα δύο αξιώματα είναι γνωστά από τις κοινότητες των ιόνιων νησιών, ενώ 
απαντούν επίσης σε άλλα, μεταγενέστερα κοινοτικά καταστατικά της Πελο-
ποννήσου.29 Στην περίπτωση της ναυπλιακής κοινότητας είναι προφανές ότι η 
πρώιμη και πρωτοπόρος σύστασή της από τον Francesco Morosini είχε οδη-
γήσει σε θεσμικές παραλείψεις, τις οποίες επιχείρησαν να αποκαταστήσουν 
επόμενοι Βενετοί αξιωματούχοι.

Επιπλέον, με μεταγενέστερη διάταξη, αποφασίσθηκε η εκλογή μεταξύ 
των κοινοτικών μελών ενός έμμισθου γραμματέα, υπεύθυνου για την τήρηση 
των βιβλίων της κοινότητας, ο οποίος παράλληλα θα ασκούσε το θεσπισμένο 
από το 1687 αξίωμα του γραμματέα του τοπικού Δικαστηρίου.30

Πέραν αυτών, από τα κοινοτικά μέλη εκλέγονταν οι ακόλουθοι τοπικοί 
αξιωματούχοι: 

25.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 12, A.S.V., Morosini/Regοlationi 12.
26.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 35.
27.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 13, A.S.V., Morosini/Regοlationi 13.
28.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 14, 32.
29.  Τα καθήκοντα των αντιλεγόντων δεν αναφέρονται στις υπό εξέταση αρχειακές πη-

γές, είναι όμως γνωστά από άλλες κοινότητες της ελληνοβενετικής Ανατολής. Σημειώνε-
ται ότι τα δύο αξιώματα μαρτυρούνται στην όψιμη κοινότητα της Βοστίτσας αλλά όχι και 
σε αυτή του Μυστρά (Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 489. Στο ίδιο, σε πολλά σημεία, μνείες τους 
σε άλλες κοινότητες της ελληνοβενετικής Ανατολής).

30.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 4, A.S.V., Morosini/Regοlationi 4.

6. Nafpliaka_Analekta_Papadia-Lala.indd   136 4/11/2016   2:59:15 μμ



ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 137

– Τρεις πρωτοβάθμιοι δικαστές, οι οποίοι εκδίκαζαν ιδιωτικές διαφορές 
των κατοίκων της πόλης και του διαμερίσματος (μέχρι του ποσού των 40 
ρεαλίων, κατά το αίτημα, και 20 ρεαλίων, κατά την απόφαση του Morosini), 
οι δε εφέσεις επί των αποφάσεών τους θα εκδικάζονταν από τον provveditor 
estraordinario.31 Αρωγή στο έργο θα προσέφερε ένας έμμισθος γραμματέας, 
εγχώριος ή ξένος, επίσης κατά την απόφαση του Morosini. Όπως προαναφέρ-
θηκε, αργότερα ορίσθηκε ότι ο γραμματέας θα προσέφερε τις υπηρεσίες του 
παράλληλα και στην κοινότητα.32 

– Δύο αγορανόμοι (giustizieri), με καθήκον τη διατίμηση όλων των βρώ-
σιμων ειδών (robbe comestibili) που πωλούνταν στην πόλη και στα χωριά της 
περιοχής. Η ανάγκη για αδιάβλητες διαδικασίες περί το σημαντικό αυτό αξίω-
μα των αγορανόμων προκάλεσε σειρά συμπληρωματικών βενετικών μέτρων, 
για τον έλεγχο τόσο των ιδίων από υπέρτερες αρχές όσο και της αγοράς. Στο 
πλαίσιο αυτό, για να προλαμβάνονται τυχόν απάτες, οι αγορανόμοι όφειλαν 
να σφραγίζουν τα μέτρα και σταθμά όλων των πωλητών τροφίμων.33

– Τρεις υγειονόμοι (provveditori alla sanità) για τη διαφύλαξη της δημό-
σιας υγείας, με εγνωσμένη αξιοπιστία και ζήλο, και ένας έμμισθος γραμμα-
τέας του Υγειονομείου, ο οποίος, κατά μεταγενέστερη διάταξη, θα προερχό-
ταν και θα εκλεγόταν από το σώμα της κοινότητας.34

– Δύο δικαστές-εκτιμητές της αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, 
είτε για τη σύναψη συμβολαίων είτε για υποθέσεις πρόκλησης ζημιών, χωρίς 
την εκτίμηση των οποίων, κατά τον νόμο, δεν μπορούσαν να ασκηθούν δικα-
στικές διώξεις.35

– Δύο επιστάτες των δρόμων (signori alle strade, deputati sopra le pu bli-
che strade), με καθήκον να τους διατηρούν καθαρούς από απορρίμματα και 
ελεύ θερους, προς κοινό όφελος.36

– Ο επικεφαλής της Σιταποθήκης (fonticaro).37

Σε μεταγενέστερες διατάξεις υπήρξαν επίσης προβλέψεις για το αξίωμα 

31.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 3.
32.  Βλ. και παραπάνω, υποσ. 30.
33.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 5, A.S.V., Morosini/Regοlationi 6. Επίσης, A.S.V., 

Mo lin/Regοlationi 4, A.S.V., Sindici/Regοlationi 16.
34.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 6, A.S.V., Morosini/Regοlationi 5, A.S.V., Sindici/Re-

gοlationi 31.
35.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 7.
36.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 29.
37.  Για τη Σιταποθήκη και τη λειτουργία της, τον επικεφαλής αυτής και τους αρτο-

ποιούς, βλ. τη μελέτη του Σπύρου Τακτικού στον παρόντα τόμο, σ. 223-236, όπου και 
χρή ση όλων των σχετικών διατάξεων από: A.S.V., Αιτήματα/Morosini, A.S.V., Morosini/
Re gοlationi, A.S.V., Grimani, A.S.V., Michiel/Regοlationi κ.α.
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του καπετάνιου των μεϊντάνηδων, με αποστολή την τήρηση της δημόσιας 
ασφάλειας,38 καθώς και για τους υπεύθυνους των κοινωφελών ιδρυμάτων, 
όπως ο priore του Λοιμοκαθαρτηρίου και η priora του Βρεφοκομείου.39 

Το νέο καθεστώς επέφερε σημαντικές αλλαγές και στο εκκλησιαστικό 
πεδίο. Στα αιτήματα του 1687 περιλαμβανόταν και αυτό για την εκλογή του 
ορθόδοξου αρχιεπισκόπου/μητροπολίτη της περιοχής, σε περίπτωση κένωσης 
της θέσης, από την κοινότητα, με την «παρέμβαση των ιερέων της πόλης και 
της περιοχής», μεταξύ αποκλειστικά των εγχωρίων. Ο Morosini δεν ικανοποί-
ησε το αίτημα, προκρίνοντας την τήρηση των έως τότε εκλογικών πρακτικών. 
Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια η κοινοτική παρέμβαση είχε επιτευχθεί, και μά-
λιστα στην εκλογή προβλεπόταν ότι θα συμμετείχαν και πολίτες (cittadini) 
του Άργους.40 Παρά τον προσεκτικό χειρισμό των βενετικών αρχών, η κίνηση 
υπέκρυπτε την τάση να περιορισθεί η επιρροή του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου της Κωνσταντινούπολης, με την ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των 
λαϊκών, και μάλιστα των πλέον φιλοβενετών, όπως τα κοινοτικά μέλη.

Στον ευρύτερο εκκλησιαστικό κύκλο ανήκε και η απόφαση για τη συ-
γκρότηση σε κάθε εν λειτουργία ορθόδοξο ναό της περιοχής μιας αδελφό-
τητας (capitoli de confratelli, confraternità), τα μέλη της οποίας όφειλαν να 
εκλέγουν από το σώμα τους δύο αξιωματούχους, τους βαρδιάνους ή γαστάλ-
δους (guardiani – gastaldi), με σκοπό αυτοί να βοηθούν στις υποθέσεις του 
ναού και, ειδικότερα, στη χρηστή και διαφανή διαχείριση των προσόδων και 
των δωρεών που είχαν δοθεί στον ναό από χριστιανούς για την άσκηση φι-
λανθρωπικού έργου.41

Επιπλέον, η κοινότητα απέσπασε και διάφορες άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις: 
α) απαλλαγή των κατοίκων της πόλης από αγγαρείες, όπως της γαλέρας και 

38.  Το αξίωμα δεν προβλεπόταν στο αρχικό καταστατικό, ενώ μετά τη θέσπισή του ανέ-
κυψαν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του, μεταξύ Άργους και Ναυπλίου (βλ. A.S.V., 
Mo lin/Regοlationi 2). Για τα ζητήματα της δημόσιας ασφάλειας βλ. John C. Alexander, 
Bri  gandage and Public Order in the Morea. 1685-1806, Αθήνα 1985, κυρίως σ. 29-36.

39.  Στο αρχικό καταστατικό του 1687 δεν προβλέπονταν Λοιμοκαθαρτήριο (Lazzaret-
to) και Βρεφοκομείο (Ηospitale della pietà). Για το Λοιμοκαθαρτήριο βλ. σε μεταγενέστε-
ρες διατάξεις (A.S.V., Molin/Regοlationi, A.S.V., Sindici/Regοlationi). Για το Βρεφοκο-
μείο βλ. Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Povere creature innocenti delle altrui colpe... Tα 
βρεφοκομεία της Πελοποννήσου (τέλη 17ου – αρχές 18ου αι.)», Θησαυρίσματα 29 (1999), 
σ. 435-455 (για την priora, σ. 442-443, 450). Και για τα δύο ιδρύματα και τη διοίκησή τους 
βλ., επίσης, τη μελέτη της Κατερίνας Κωνσταντινίδου στον παρόντα τόμο, σ. 237-256.

40.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 8, A.S.V., Morosini/Regοlationi 8. Γενικά για τα εκ-
κλησιαστικά ζητήματα βλ. Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα, Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστο
ρία της Πελοποννήσου κατά τη β΄ βενετοκρατία (1685-1715), διδ. διατριβή, Αθήνα 2006.

41.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 31, A.S.V., Morosini/Regοlationi 31.
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άλλες, με την προσθήκη όμως από τον Morosini της υποχρέωσής τους να 
προσφέρουν τις στρατιωτικές υπηρεσίες τους στην προστασία της πόλης (ως 
scolari bombardieri)·42 β) άδεια οπλοχρησίας των κατοίκων της πόλης στην 
ύπαιθρο, για την προσωπική τους ασφάλεια από εχθρικές επιθέσεις, κατά την 
ταραγμένη, και ακόμη πολεμική, εκείνη περίοδο·43 γ) κατοχύρωση του ασύ-
λου της κατοικίας, με πρόβλεψη για την απαγόρευση σύλληψης (και ακολού-
θως φυλάκισης) των κατοίκων της πόλης στην οικία τους για δημόσια και 
ιδιωτικά χρέη, με την εξαίρεση, κατά προσθήκη του Morosini, υποθέσεων 
ατασθαλιών και κλοπών.44 Με μεταγενέστερη διάταξη, ρητή αναφορά γίνεται 
επίσης στους ναούς και των δύο δογμάτων ως άσυλο για τους διαπράξαντες 
ακόμη και εγκλήματα όπως φόνο·45 δ) απόδοση στην κοινότητα του δικαιώ-
ματος απελευθέρωσης φυλακισμένων και εξορίστων σε περιόδους μεγάλων 
θρησκευτικών εορτών46 και διευκρινίσεις για το νομικό καθεστώς των παρα-
χωρημένων από τη Βενετία σε κατοίκους της περιοχής ακινήτων.47

Μέρος των αρχικών αιτημάτων καταλαμβάνει επίσης το καίριο ζήτημα 
των δασμών και γενικότερα της οικονομίας. Ενδεικτικά, ο Morosini αποδέ-
χθηκε το αίτημα για τη δυνατότητα των μελών της κοινότητας να συμμετέ χουν 
στις διαδικασίες ενοικίασης των φόρων διά πλειστηριασμού,48 ενώ σε σχετι-
κό αίτημα για δασμούς επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευμά των 
(intradauscida), που δεν θα υπερέβαιναν το 2,5%, ο Morosini αποφάσισε 
μεν τη δασμολογική απαλλαγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων και τροφί-
μων, ωστόσο επέβαλε επί των εξαγομένων δασμό ύψους 4%. Σε μεταγενέ-
στερη διάταξη πάντως οι δασμοί επί των εισαγωγών ισχύουν κανονικώς.49 
Οικονομικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις είχε η διάταξη του Morosini, σε 

42.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 17.
43.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 18.
44.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 19.
45.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 36.
46.  Κατά το αρχικό αίτημα προβλέπονταν κάθε έτος τρεις απελευθερώσεις ατόμων: 

δύο τα Χριστούγεννα και ενός το Πάσχα. Ο Morosini τις περιόρισε σε μία και μόνο κατά 
το Πάσχα, ενώ με μεταγενέστερη διάταξη ορίσθηκαν σε δύο, μία τα Χριστούγεννα και μία 
το Πάσχα (A.S.V., Αιτήματα/Morosini 23, A.S.V., Morosini/Regοlationi 23).

47.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 26, A.S.V., Morosini/Regοlationi 26.
48.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 21. Γενικά για το φορολογικό σύστημα βλ. Siriol Anne 

Davies, The Fiscal System of the Venetian Peloponnese: The Province of Romania, 1688-
1715, αδημοσίευτη διδ. διατριβή, Birmingham 1996. Σε πολλά σημεία, ιδίως σ. 202-221, 
καθώς και στο Appendix IX, υπάρχουν στοιχεία για τους ενοικιαστές φόρων, και μάλιστα 
για μέλη της κοινότητας του Ναυπλίου.

49.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 22, A.S.V., Morosini/Regοlationi 22. Για τους δασμούς 
βλ., αναλυτικά, Davies, ό.π., σε πολλά σημεία.
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απάντηση σχετικού αιτήματος, κατά την οποία τα τρόφιμα που έφθαναν στην 
πόλη, πριν αγορασθούν από μεταπράτες για εμπορία, έπρεπε να διατίθενται 
επί τρεις ημέρες στην τοπική λιανική αγορά, σε δημόσιο χώρο, προς όφελος 
των κατοίκων.50 Τέλος, η βενετική πολιτική υπέρ της αγροτικής παραγωγής 
αποτυπώνεται στις διατάξεις για α) απαγόρευση κοπής και επιβολή της προ-
στασίας των ελαιοδένδρων, λόγω της σημασίας του καρπού τους για τη διαβί-
ωση των κατοίκων,51 και β) άδεια να φονεύονται ζώα που κατέστρεφαν καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, τα προϊόντα των οποίων χρησίμευαν για την ανθρώπι-
νη διατροφή, ενώ επιπλέον οι κάτοχοί τους υποχρεώνονταν στην καταβολή 
αποζημίωσης. Κατά μεταγενέστερη διάταξη, ειδικά τα ζώα αροτήρες έπρεπε 
να παραδίδονται στη γραμματεία του Βενετού διοικητή και η δικαιοσύνη θα 
αποφάσιζε για το θέμα των αποζημιώσεων.52  Η διαφορετική αυτή επιλογή ως 
προς τα μεγάλα ζώα οφειλόταν προφανώς στη σημασία τους για τις καλλιερ-
γητικές και τις άλλες ανάγκες. Άλλωστε, με επίσης μεταγενέστερη διάταξη, 
για τους ίδιους λόγους είχε αποφασισθεί ότι τα ζώα, όπως και τα εργαλεία, 
που χρησίμευαν για την καλλιέργεια, δεν κατάσχονταν ούτε για δημόσια ούτε 
για ιδιωτικά χρέη.53

Σημαντικό θέμα της αστικής και κοινοτικής οργάνωσης αποτέλεσε το κτη-
ριακό πρόβλημα της πόλης και της ίδιας της κοινότητας. Στο καταστατικό του 
1687, όταν η προσφάτως καταληφθείσα πόλη είχε σχεδόν ερειπωθεί, με ει δική 
διάταξη ο Morosini ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Ναυπλιωτών για παραχώ-
ρηση άλλων οικιών, άλλοτε τουρκικών, στη θέση των κατεστραμμένων. Το 
μέτρο πρέπει να υπήρξε αποτελεσματικό και λίγα χρόνια αργότερα η εικόνα 
της πόλης είχε αποκατασταθεί, σε μεταγενέστερη δε διάταξη προβλεπόταν η 
κατάργηση αυτού του μέτρου, αφού οι λόγοι της θέσπισής του δεν υφίσταντο 
πλέον.54 

Στην επόμενη δεκαετία, σε καίριο ζήτημα αναδείχθηκε επιπροσθέτως η 
ανέγερση κτηρίου για τη στέγαση της κοινότητας και ο τρόπος οικονομικής 
κάλυψης των δαπανών για το έργο.55 

Σε μεταγενέστερες του 1687 διατάξεις ρυθμίζονταν επίσης πολυάριθμα 
θέματα της ευρύτερης πελοποννησιακής ζωής, και ειδικότερα ζητήματα ορ-
γάνωσης της ναυπλιακής κοινότητας: διευθέτηση της διοικητικής ιεραρχίας, 
με την απόδοση πρωτεύοντα ρόλου στα βενετικά αξιώματα των governatore 

50.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 24. 
51.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 27.
52.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 28, A.S.V., Morosini/Regοlationi 28.
53.  A.S.V., Morosini/Regοlationi 34. 
54.  A.S.V., Αιτήματα/Morosini 25, A.S.V., Morosini/Regοlationi 25.
55.  A.S.V., Grimani.
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dell’armi και governatore del castello dentro alli recinti έναντι αυτού των 
συνδίκων της κοινότητας·56 μέτρα ενίσχυσης του εμπορίου και της ναυτιλίας, 
με την παροχή προνομίων, όπως η εισαγωγή στην κοινότητα, και απαλλαγών 
από διάφορες επιβαρύνσεις σε εκείνους που θα ναυπηγούσαν ή θα αποκτού-
σαν πλοίο οιουδήποτε τύπου, ικανό να ταξιδεύει έως τη Βενετία για τη με-
ταφορά εμπορευμάτων της Πελοποννήσου ή άλλων περιοχών·57 υποχρέωση 
των εβραίων της πόλης να φέρουν στο καπέλο ή τη μπερέττα τους το γνωστό 
κίτρινο διακριτικό, για να ξεχωρίζουν από τους χριστιανούς, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα στα ιόνια νησιά, με ανάλογες ποινές σε περίπτωση παράβασης·58 η 
υπό αμφισβήτηση δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του κοινοτικού 
Συμβουλίου, και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου, μη μελών –του βικαρίου και 
του γραμματέα του ρέκτορα·59 η υποχρεωτική και με αυξημένη πλειοψηφία 
έγκριση από το κοινοτικό Συμβούλιο κάθε έκτακτης δαπάνης των συνδίκων 
και η κάλυψη εξόδων για υποχρεώσεις όπως η ανέγερση του κτηρίου της κοι-
νότητας, που προαναφέρθηκε, και της Σιταποθήκης, η ενοικίαση υποζυγίων, 
η ταχυδρομική υπηρεσία, η μισθοδοσία των πεζών στρατιωτών·60 η απαγό-
ρευση κατοίκησης οποιουδήποτε σε οικίες των κοινοτικών μελών (cittadini) 
χωρίς τη δική τους συναίνεση (η διάταξη πρέπει να αναφέρεται κατ’ εξοχήν 
σε στρατιώτες που και σε άλλες περιοχές φιλοξενούνταν υποχρεωτικά από 
κατοίκους πόλεων στις οικίες τους)·61 η δυνατότητα των κοινοτικών μελών 
να εξάγουν εισοδήματά τους, ακόμη και εκτός Πελοποννήσου, μετά την κα-
ταβολή των νόμιμων δασμών και με προϋπόθεση την άδεια των αρμόδιων 
Βενετών αξιωματούχων.62

Η κοινότητα του Ναυπλίου, πρωτεύουσας της Πελοποννήσου κατά τη δεύ-
τερη βενετοκρατία, αποτέλεσε έναν πρωτοπόρο, νέο για τα τοπικά δεδομένα 
θεσμό που οργανώθηκε με βάση το κοινοτικό παράδειγμα των ιόνιων νησιών 
και αποτέλεσε κατόπιν πρότυπο για τις περισσότερες από τις μεταγενέστερες 
πελοποννησιακές κοινότητες. Στο πλαίσιο των αστικών κοινοτικών θεσμών 
της ελληνοβενετικής Ανατολής, ανήκει στην όψιμη κατηγορία των εξαρχής 
κλειστών ως προς τον αριθμό των μελών τους κοινοτήτων, η σύσταση των 
οποίων, στο δεύτερο μισό του 17ου αι., συνοδεύτηκε από έναν επίσημο κα-

56.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 40.
57.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 40 (επανάληψη αρίθμησης= 41).
58.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 9.
59.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 18.
60.  A.S.V., Grimani, A.S.V., Sindici/Regοlationi 3.
61.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 34.
62.  A.S.V., Sindici/Regοlationi 38.
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ταστατικό χάρτη λειτουργίας, προϊόν συνεργασίας των εγχώριων κοινωνιών 
και της βενετικής διοίκησης.63 Κατ’ αναλογία με το παράδειγμα άλλων πε-
λοποννησιακών πόλεων και της Λευκάδας, το καταστατικό της ναυπλιακής 
κοινότητας, με τα 31 άρθρα, ρύθμιζε ποικίλες όψεις της δημόσιας ζωής, ενώ 
ο συχνά ατελής χαρακτήρας του εύλογα μπορεί να αποδοθεί στο πρώιμο της 
κοινοτικής σύστασης, σχεδόν αμέσως μετά την είσοδο των Βενετών στην Πε-
λοπόννησο, σε συνδυασμό με τον ρευστό και υπό συνεχή αναδιαμόρφωση 
πολιτικοκοινωνικό περίγυρο. Οι διαδοχικές αναθεωρητικές διατάξεις, που 
ακολούθησαν, υποδηλώνουν ότι, παρά τον σχεδιασμένο κλειστό χαρακτήρα 
της, η κοινότητα του Ναυπλίου δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει την «αστικό-
τητα» των μελών της και σταδιακά έτεινε προς την, κατά το πρότυπο των ιό-
νιων νησιών, θέσπιση νέων, αυστηρών κριτηρίων, διαδικασία που παρέμεινε 
ανολοκλήρωτη λόγω της βραχύχρονης βενετικής κυριαρχίας.

Το οργανωτικό έργο της κοινότητας υπήρξε σημαντικό, σε συνδυασμό και 
με την ευρείας κλίμακας ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου (πληθυσμιακές 
μετακινήσεις και απογραφές, αναδιανομή της γης, κτηματογράφηση). Από 
την άλλη, η κοινότητα θεσμοθέτησε την υπεροχή της πόλης έναντι της υπαί-
θρου και αποτέλεσε παράγοντα σχηματισμού μιας νέας κοινωνικής τάξης, που 
διακρινόταν στη μεν πόλη στα ολιγάριθμα προνομιούχα μέλη της κοινότητας, 
τους πολίτες (cittadini), και στον υπόλοιπο «λαό» (popolo), εκτός δε πόλης 
στους αγροτικούς πληθυσμούς. Συνακολούθως, οι κάτοικοι του Ναυπλίου, 
όπως και των υπολοίπων πελοποννησιακών πόλεων, ανέπτυξαν μια κυρίαρχη 
κοινωνική ταυτότητα που καθοριζόταν από τη σχέση τους με το κοινοτικό όρ-
γανο και συχνά υπερέβαινε τις σύνθετες εθνοτικές, θρησκευτικές-δογματικές 
και πνευματικές ταυτότητες ή την κοινή γεωγραφική προέλευση και οικονο-
μική τους θέση. Στο πλαίσιο αυτό, οι προνομιούχοι cittadini – μέλη της ναυ-
πλιακής κοινότητας αποτέλεσαν, σε μεγάλο μέρος τους, τον κύριο εκφραστή 
του φιλοβενετισμού κατά τη δεύτερη βενετοκρατία στην Πελοπόννησο, ενώ 
μετά την παράδοση της πόλης στους Οθωμανούς, το 1715, οι επιζήσαντες δι-
εκδίκησαν τη διατήρηση των προνομίων τους, είτε ακολουθώντας τους Βενε-
τούς στα ιόνια νησιά και τη Βενετία είτε παραμένοντας υπό τους Οθωμανούς.

Συγκεφαλαιώνοντας, η πρώτη βενετοκρατία στο Ναύπλιο εκτάθηκε σε μα-
κρά περίοδο 150 ετών, από την ύστερη μεσαιωνική έως την πρώιμη νεότερη 
εποχή, και διαδέχθηκε ομαλά μια λατινική κυριαρχία με οικείους στη Βενετία 
θεσμούς. Η πόλη ήταν σημαντική αλλά μεμονωμένη βενετική «νησίδα» στη 
φραγκική-βυζαντινή και ακολούθως οθωμανική Πελοπόννησο. Αντίθετα, η 
όψιμη δεύτερη βενετοκρατία των 30 μόλις χρόνων υπήρξε αποτέλεσμα πο-

63.  Παπαδία-Λάλα, ό.π., σ. 427-500.
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λεμικής σύγκρουσης και υποχρέωσε τη Βενετία να διαχειρισθεί καταλυτικές 
δημογραφικές-κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις και την ξένη προς αυτήν 
οθωμανική θεσμική παράδοση, με το Ναύπλιο να αναβαθμίζεται πλέον σε 
πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.

Από την άλλη, η βενετική κυριαρχία και των δύο εποχών, με αφετηρία τον 
κοινό γεωφυσικό χώρο και την κοινή πληθυσμιακή σύσταση, εμφάνισε ουσι-
ώδεις ομοιότητες, απόρροια των σταθερών στη διαχρονία θεσμών της ίδιας 
της Γαληνοτάτης: συναφής διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, οικονο-
μική φυσιογνωμία, αμυντική και πολεοδομική ανάπτυξη, καθώς και επιβολή 
της δυτικού τύπου αστικής κοινοτικής οργάνωσης. Η κοινότητα της πρώτης 
βενετοκρατίας υπήρξε ανοικτή για τον τοπικό αστικό πληθυσμό, αλλά σε συ-
νεχή διαδικασία κοινωνικών αποκλεισμών· εκείνη της δεύτερης βενετοκρα-
τίας ξεκίνησε ως κλειστό σώμα, που επίσης όμως, σταδιακά, χρειάσθηκε να 
επαναδιατυπώσει με ακρίβεια τις κοινωνικές του συντεταγμένες. Και στις δύο 
περιπτώσεις η κοινότητα υπήρξε κεντρικός μηχανισμός κοινωνικής οργάνω-
σης και σχηματισμού ταυτοτήτων, αυτοδιοίκησης και ιδεολογικής συγκρό-
τησης, ένας καινοφανής στον ελληνικό κόσμο δυτικός θεσμός, που ύψωνε τα 
δικά του αόρατα τείχη εντός των τειχισμένων πόλεων της ελληνοβενετικής 
Ανατολής όπως των Βενετών τ’ Ανάπλι. 

6. Nafpliaka_Analekta_Papadia-Lala.indd   143 4/11/2016   2:59:15 μμ


	Της Βενετιάς τ’ Ανάπλι - Ναυπλιακά Ανάλεκτα ΙΧ (2017).pdf
	1. Nafpliaka_Analekta_Liata
	2. Nafpliaka_Analekta_Koumanoudi
	3. Nafpliaka_Analekta_Tzavara
	4. Nafpliaka_Analekta_Korre
	5. Nafpliaka_Analekta_Tsenes
	6. Nafpliaka_Analekta_Papadia-Lala
	7. Nafpliaka_Analekta_Maltezou
	8. Nafpliaka_Analekta_Tsiknakis
	9. Nafpliaka_Analekta_Sklavenitis
	10. Nafpliaka_Analekta_Koutmanis
	11. Nafpliaka_Analekta_Taktikos
	12. Nafpliaka_Analekta_Konstantinidou
	13. Nafpliaka_Analekta_Malliaris
	14. Nafpliaka_Analekta_Michalaga
	15. Nafpliaka_Analekta_Michailaris
	16. Nafpliaka_Analekta_Steriotou
	18. Nafpliaka_Analekta_Georgopoulos
	19. Nafpliaka_Analekta_Vassiliou
	21. Nafpliaka_Analekta_Veliotii
	22. Nafpliaka_Analekta_Apologismos
	23. Nafpliaka_Analekta_Eikones
	24. Nafpliaka_Analekta_Evretirio




