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Η ΜΑΝΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ 
"Αγνωστες πτυχές τών συνεννοήσεων 

με τό ισπανικό βασίλειο της Νεάπολης (1639-1648) 

Ή οικονομική καί θεσμική παρακμή της 'Ισπανίας1 καί ή οριστική 
εγκατάλειψη τών βλέψεων της στό χώρο της 'Ανατολικής Μεσογείου, 
πού τοποθετείται στην τρίτη δεκαετία τοΟ 17ου αιώνα, δε μπορούσε φυσικά 
νά γίνει αμέσως αισθητή2 καί παραδεκτή άπό τους πληθυσμούς πού είχαν 
αναμιχθεί ενεργά στά σχέδια της, ανάμεσα στους οποίους αξιόλογη θέση 
κατέχουν οί Μανιάτες. Οί αδράνειες —φαινόμενο συχνό στην 'Ιστορία, 
πού στίς μέρες μας γνώρισε μιαν εκπληκτική αμφίδρομη έξαρση— κινούσαν 
τά γεγονότα μέ τήν επιτάχυνση πού είχε ήδη αναπτυχθεί άπό τήν ατέλειωτη 
διαδοχή τών εξεγέρσεων της Μάνης, πού οί άμεσες απαρχές τους ανάγονται 

1. Άπό τήν απέραντη σχετική βιβλιογραφία, πού συνεχώς ανανεώνεται καθώς τό θέμα 
συνδέεται άμεσα μέ τήν πολυσυζητημένη «κρίση τοϋ 17ου αιώνα», αρκούν για τό σκοπό 
μας οί σφαιρικές προσεγγίσεις τών C. CIPOLLA, Ή Ευρώπη πρίνάπό τη βιομηχανική 
επανάσταση..., Αθήνα 1988, σ. 324-328 καί (ειδικότερα γιά τήν περίπτωση τοϋ βασιλείου 
της Νεάπολης) F. BRAUDEL, L' Italia fuori ά" Italia. Due secoli e tre Italie, Storia d' 
Italia, τ. 22, Τορίνο 1974, σ. 2.231-2.233. —Γιά μιά αναλυτική θεώρηση τοϋ ζητήματος 
βλ. τήν κλασική μονογραφία τοϋ J. Η. ELLIOT, La rebelión de los Catalanos: un estudio 
sobre la decadencia de Espana (1598-1640), Μαδρίτη 1986 (ενημερωμένη μετάφραση 
της αγγλικής έκδοσης τοϋ 1963). 

2.1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Spanish Policy towards the Greek Insurrectionary Movements of the Early 
Seventeenth Century, Actes du IIe Congrès International des Études du Sud-Est Européen, 
τ. 3, 'Αθήνα 1976, σ. 316, όπου καί συνοψίζονται οί λόγοι γιά τους οποίους οί Έλληνες 
είχαν συγκεντρώσει τίς ελπίδες τους γιά απελευθέρωση στην ισπανική βοήθεια καί οί 
όποιοι ήταν: Ό αδιάλειπτος ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ ισπανικής καί οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, ή πίστη στό αήττητο τών ισπανικών (ιδίως τών ναυτικών) δυνάμεων, ή 
καταλυτική παρουσία της 'Ισπανίας στην 'Ιταλία [συνεπώς καί ή άμεση σχεδόν γειτνίαση 
της μέ τίς οθωμανικές κτήσεις της Χερσονήσου τοϋ Αίμου] καί τέλος ή στάση τών 
' Ισπανών απέναντι στους Έλληνες, τους οποίους, σέ αντίθεση μέ τήν πρακτική πού 
ακολούθησαν οί Βενετοί καί οί Γάλλοι, φρόντιζαν νά μήν αποθαρρύνουν. Γενικότερα 
γιά τίς ποικίλες επαφές ανάμεσα στίς δύο χώρες βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Σχέσεις 'Ελλήνων καί 
'Ισπανών στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1969 καί γιά τή στάση καί 

τών άλλων κρατών ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Οί ευρωπαϊκές δυνάμεις καί τό πρόβλημα της ελληνικής 
ανεξαρτησίας, στό 'Ελλάδα: 'Ιστορία καί πολιτισμός, τ. 5, Θεσσαλονίκη - 'Αθήνα 
1981, σ. 56-119. 
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στη ναυμαχία της Ναυπάκτου καί πού είχαν πυκνώσει ανεπανάληπτα 

στίς αρχές του 17ου αίώνα3. 'Εξάλλου ή συγκυρία νέων εξελίξεων σχημάτιζε 

ενα πλέγμα φαινομενικής συνέχειας τών γεγονότων. Οί συγκρούσεις τοϋ 

Τριακονταετούς Πολέμου, γιά παράδειγμα, είχαν έμμεσες προεκτάσεις 

καί στίς ελληνικές θάλασσες, άπό τίς όποιες περνούσαν οί σημαντικότεροι 

εμπορικοί δρόμοι: Ένα πλήθος μοιρών ή καί ολόκληρων στόλων επιδιδόταν 

μέ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υπονόμευση τής οικονομίας τών 

αντίπαλων κρατών κουρσεύοντας τά πλοία τους καί συμβάλλοντας στό 

σκληρό ανταγωνισμό τών δυτικοευρωπαϊκών δυνάμεων γιά τόν οικονομικό 

έ'λεγχο τής οθωμανικής αυτοκρατορίας4. Παράλληλα μέ τά κλασικά κα

ταδρομικά τάγματα τών Ίωαννιτών ιπποτών τής Μάλτας καί τών Ά γ ι ο -

στεφανιτών τής Τοσκάνης πολλαπλασιάστηκαν οί Μαγιορκίνοι, Γάλλοι, 

Πορτογάλλοι, 'Ολλανδοί καί "Αγγλοι καί κυοιάρχησαν στό ΑΙγαΐο5. 

3. Μ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Εκκλήσεις τοϋ επισκόπου Μάνης Νεοφύτου προς τους 'Ισπανούς (1612-

1613) διά τήν άπελευθέρωσιν τής Πελοποννήσου, Ελληνικά 15 (1957) 293-310. Α. 

TOVAR, Una petición de socorro de los griegos de Maina a Felippe II en 1584-1585, 

Boletin delà RealAcademia delà Historia 142 (1958) 343-363. ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ή 

κίνηση τοϋ δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα γιά τήν απελευθέρωση τών βαλκανικών 

λαών (1603-1625), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 29-71, 113-133,144-147,154-155,183, 224-225. 

Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Μακάριος, Θεόδωρος καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί - Μελισσουργοί 

(16ος-17ος αι.), Θεσσαλονίκη 1966, σ. 27-44. Ο ΙΔΙΟΣ, Οί Έλληνες στίς παραμονές τής 

ναυμαχίας τής Ναυπάκτου..., Θεσσαλονίκη 1970, σ. 160-168,183-193. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή 

Μάνη είς τά αρχεία τής Βενετίας (1611-1674), Λακωνικοί Σπουδαί 1 (1972) 83-118. Κ. 

ΝΤΟΚΟΣ, Επαναστατικοί κινήσεις είς Μάνην πρό τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου καί ή 

έναντι αυτών στάσις τής Βενετίας καί 'Ισπανίας (1570-1571), δ.π., σ. 212-266. J. Μ. 

FLORISTANIMIZCOZ, Fuentespara la politica oriental de los Austrias. La documentacion 

griega delArchivo de Simancas (1571-1621), τ. 1, Universidad de Leon 1988, σ. 247-414. 

4. Γενικότερα γιά τήν κατάσταση στην 'Ανατολική Μεσόγειο: Γ. Λ Ε Ο Ν Τ Α Ρ Π Ή Σ , 'Ελληνική 

εμπορική ναυτιλία (1453-1850), 'Αθήνα (Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων 1981: 'Αναδημοσίευση 

τής έκδοσης τής 'Εθνικής Τράπεζας τής 'Ελλάδας, 'Αθήνα 1972) καί γιά τά ναυτικά 

γεγονότα, R. C. ANDERSON, Naval Wars in the Levant (1559-1853), Λίβερπουλ 1952, σ. 

55-120. —Γιά τόν οικονομικό καί πολιτικό ρόλο τών δυτικών κρατών βλ. G. TONGAS, 

Les relations de la France avec Γ empire ottoman durant la premiere moitié du XVIIe 

siècle et Γ ambassade à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy, 1619-1640, 

Τουλούζη 1942, σ. 97-128,200-215- A. L. HORNIKER, Anglo-French Rivalry in the Levant 

from 1583 το 1612, Journal of Modern History 18 (1946) 289-305 καί P. CERNO VODEANU, 

England's Trade Policy and Her Excange of Goods with the Romanian Countries under 

the Latter Stuarts (1660-1714), Βουκουρέστι 1972, σ. 22-33, 40-46. —Βιβλιογραφία γιά 

τήν παρακμή τής Βενετίας: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Όψεις τής ναυτιλιακής κίνησης 

τοϋ Χάνδακα τό 17° αιώνα, Κρητική 'Εστία, Περίοδος Δ ' , 2 (1988) 152-153. 

5. F. BRAUDEL, La Mediterranée et le mond méditerranéen a Γ époque de Philippe II, τ. 2, 

Παρίσι 19825, σ. 198-203. Α. TENENTI, Venezia e i corsari, Μπάρι 1961, σ. 29-114. Α. 
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Ή δράση τους ευνοήθηκε ανάμεσα στά άλλα καί άπό τό σοβαρό 

πλήγμα πού κατάφερε εναντίον των Μπαρμπαρέζων ô Βενετός προβλεπτής 

τοΰ στόλου 'Ιωάννης Μαρίνος Capello τό 1638 συλλαμβάνοντας στό 

λιμάνι τής Αυλώνας 16 «φούστες» των 'Αλγερινών πειρατών6: Φαίνεται 

πώς ή σχετική ισορροπία 7 ανάμεσα στίς χριστιανικές καί τίς μουσουλ

μανικές δυνάμεις τοϋ παραδοσιακού «'Ιερού Πολέμου» στην 'Ανατολική 

Μεσόγειο διαταράχτηκε μετά τήν πρωτοφανή επιτυχία του Capello, προ

καλώντας τήν αδιαμφισβήτητη επικράτηση τών χριστιανών κουρσάρων 

καί διαμορφώνοντας ενα κλίμα πού οδήγησε σέ νέα έ'ξαρση τής πειρατείας 

σέ όλες τίς μορφές της, οργανωμένες καί μή. Τό κλίμα αυτό ενθάρρυνε τή 

δυναμική εμφάνιση τών Μανιατών, άλλοτε στό πλευρό τών χριστιανών 

καταδρομέων, πού ήδη άπό τίς αρχές τοΰ αιώνα τους είχαν μυήσει στην 

τέχνη τους8, καί άλλοτε αυτόνομα. 

"Ελπισαν άραγε οί Μανιάτες στην έκρηξη ενός νέου τουρκοβενετικου 

πολέμου μετά τό επεισόδιο τής Αυλώνας καί ιδίως μετά τή φυλάκιση του 

Βενετού βαΐλου ' Αλοΐσιου Contarmi πού επακολούθησε στην Κωνσταν

τινούπολη; 'Ανεξάρτητα από τό ενδεχόμενο αυτό, πού όπως είναι γνωστό 

ή Βενετία προσπάθησε νά αποφύγει 9 άφου δέν ήταν σέ θέση νά αναλάβει 

έναν τέτοιο πόλεμο, οί ελπίδες τών Μανιατών υποδαυλίζονταν αδιάκοπα 

άπό τίς καθημερινές, θά λέγαμε, εμφανίσεις τών δυτικών κουρσάρων στά 

νερά τοΰ Ταινάρου καί άπό τίς μαυλιστικές τους υποσχέσεις, ιδιαίτερα 

γιά τά κέρδη πού θά τους απέφερε ή συμμετοχή τους σέ πειρατικές επι

χειρήσεις. Πιό αποφασιστικά τώρα ξεχύθηκαν στίς ελληνικές θάλασσες 

καί πιό οργανωμένα εκμεταλλεύτηκαν τίς αφιλόξενες ακτές τους παρα-

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 2, Θεσσαλονίκη 19762, σ. 137-150. 
Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Μία ύπόθεσις πειρατείας κατά τόν 17ον αιώνα, Θησαυρίσματα 2 (1963), 
36-37, 56-61 (οπού καί ανάλυση τής διαφοράς μεταξύ πειρατείας καί καταδρομής, τής 
οποίας καθορίζονται τά θεσμικά πλαίσια). 

6. J. HAMMER, Histoire de Γ empire ottoman... (μτφρ. J. Heuert), τ. 9, Παρίσι 1837, σ. 375. 
G. CAPPELLETTI, Storia della Repubblica di Venezia..., τ. 10, Βενετία 1855, σ. 215-216. S. 
ROMANIN, Stona documentata di Venezia..., τ. 7, Βενετία 1858, σ. 344. M. NANI MOCENIGO, 

Storia della marina veneziana..., Ρώμη 1935, σ. 121-125. Πρβλ. καί εδώ παρακάτω σ. 
195, σημ. 17. 

7 F. BRAUDEL, ο.π., σ. 209. 

8 Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Corsaires et pirates dans les mers grecques au temps de la domination 
turque, Αθήνα 1939, σ. 14. 

9 J. HAMMER, ο.π., σ. 376-379. S. ROMANIN, ο.π., σ. 345. Π. ΧΙΏΤΗΣ, Σειράς ιστορικών 

απομνημονευμάτων... τ. 3, Κέρκυρα 1863, σ. 185-186. Μ. ΝΑΝΙ MOCENIGO, ο.π., σ. 125. 
Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Αίτια καί αφορμές τοϋ [Κρητικού] πολέμου, 'Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ 
"Εθνους, τ. 10, 'Αθήνα 1974, σ. 334. 
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μονεύοντας τά πλοία πού, άφου σώζονταν άπό τίς τρικυμίες του Καβο-

Μαλια, έπεφταν αναπόδραστα στίς ενέδρες τους τσακισμένα, μέ πληρώματα 

εξαντλημένα καί ανίσχυρα νά προβάλουν σοβαρή αντίσταση1 0. Προς τό 

τέλος της δεκαετίας του 1630 οί Μανιάτες διέθεταν ήδη ενα μικρό στολίσκο 

άπό φρεγάτες καί είχαν κουρσέψει έναν ανυπολόγιστο αριθμό πλοίων1 1. 

Παράλληλα μέ τήν πειρατεία συνέχισαν —καί μάλλον πύκνωσαν— τη 

διενέργεια επιδρομών εναντίον των γειτονικών περιοχών τής Καλαμάτας, 

του Μυστρά καί του Πασαβα: "Αν πιστέψουμε τους αριθμούς πού παρέχουν 

οί ίδιοι (αρπαγή 10.000 γιδοπροβάτων μέχρι τό 1646)12, θά πρέπει νά 

συμπεράνουμε πώς οί επιδρομές αυτές διακρίνονταν άπό μαζικότητα, 

άλλα καί συχνότητα. Ή σύλληψη αιχμαλώτων έξαλλου μέ σκοπό τά 

λύτρα ή καί τή δουλεμπορία, δέν είναι φαινόμενο πού επισημαίνεται γιά 

πρώτη φορά άπό τίς πηγές1 3. 

Ή εντονότατη αυτή καί παράλληλη δράση τους στην ξηρά καί τή 

θάλασσα φαίνεται πώς, πέρα άπό τήν ευνόητη ενόχληση πού προκάλεσε 

στό οθωμανικό κράτος, συνδέθηκε άπό τους Τούρκους κάί μέ τίς κινήσεις 

του Ά λ ή πασά τών 'Ιωαννίνων, ό όποιος άπό τίς αρχές του 1637 είχε 

επιδιώξει νά προσεταιριστεί τους Μανιάτες στην αποστασία πού ετοίμαζε, 

στρατολογώντας τους αθρόα καί προσφέροντας τους άφθονα χρήματα1 4. 

10. Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, δ.π., σ. 23-25. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, δ.π., σ. 137-138 καί τ. 3, Θεσσαλονίκη 
1968, σ. 505. 

11. Γιά τό ζήτημα αυτό εχω συγκεντρώσει πλούσιο ανέκδοτο υλικό στό πλαίσιο τών 
ερευνών πού πραγματοποίησα έπί τρία χρόνια στά βενετικά αρχεία γιά τήν εκτενή 
μονογραφία πού, όπως είναι γνωστό, ετοιμάζω σχετικά μέ τήν πειρατεία καί τό δου
λεμπόριο. 'Αφήνοντας γιά άλλη ευκαιρία τήν παρουσίαση του θά σημειώσω μόνο ότι 
ή αναστάτωση πού είχε δημιουργήσει ή εντυπωσιακή πειρατική δραστηριότητα τών 
Μανιατών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όχι μόνο οί Όθωμανοί, άλλα καί οί Βενετοί 
επιχειρούσαν νά τήν ανακόψουν καταστρέφοντας τά πλοιάρια τους (βλ. χαρακτηριστικά 
σχετική διαταγή τής Συγκλήτου (1 Σεπτεμβρίου 1640) προς τόν καπετάνιο Κρήτης 
Μαρίνο Bragadin στοϋ Κ. ΝΤΟΚΟΥ, Επαναστατικοί κινήσεις..., σ. 226 καί σημ. 1). 
—- Ο Bragadin ήδη άπό τήν άνοιξη σκόπευε νά αναθέσει στον capitan della guardia τήν 
εξολόθρευση τους, καταγγέλλοντας ότι οί Μανιάτες continuano ad infestar Arcipelago, 
onde sempre maggiori sono le provocation che chiamano sopra di loro severo castigo... 
{Biblioteca'Marciana di Venezia, cod. ital., ci. VII, 1092 (8532) φ. 67v-68r, επιστολή του 
άπό Χάνδακα 17/27 Μαΐου 1640 προς τό Βενετό βάιλο στην Κωνσταντινούπολη Άλοΐσιο 
Contarmi). Πρβλ. καί έδώ παρακάτω σημ. 26). 

12. Βλ. παρακάτω "Εγγρ. Α', σ. 231 (όπου δηλώνουν επίσης ότι είχαν συλλάβει καί δέκα 
σκάφη στή θάλασσα). 

13. Ό.π., σ. 231. Πρβλ. καί Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, δ.π., τ. 2, σ. 138 καί τ. 3, ό.π. 

14. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 122-123. — Ο σ., πέρα άπό κάποιες μεταφραστικές 
ανακρίβειες (π.χ. στή σ. 123 στ. 3 δέν αναφέρεται απλώς ότι ό Άλής ήθελε νά εκδικηθεί 
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' Η ανταρσία ωστόσο καταπνίγηκε πριν ξεσπάσει: Οί προθέσεις του ' Αλή 

δεν έπεισαν γιά τη σοβαρότητα τους (αμφισβητήθηκαν ακόμα καί άπό 

τους Βενετούς 1 5), με αποτέλεσμα νά μην κινηθούν οί ανυπότακτοι εκείνοι 

πληθυσμοί1 6, πού ή συμμετοχή τους θά διασπούσε τίς οθωμανικές δυνάμεις 

καί συνεπώς θά δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ ε ευνοϊκές προϋποθέσεις γιά μιά πολεμική 

εμπλοκή της 'Ισπανίας 1 7 (ή καί της Βενετίας) με τό δέλεαρ της κατάκτησης 

του Μοριά. 

την Πρέβεζα, άλλα δτι συνεχώς τήν τυραννούσε μέ την πρόφαση πώς οί κάτοικοι της 
τόν είχαν προσβάλει καί ζημιώσει —προφανώς σε σχέση μέ ορισμένα ιχθυοτροφεία 
πού άνηκαν στό σουλτάνο καί άλλους καί πού είχε νοικιάσει ό ίδιος Ισχυριζόμενος οτι 
είχε εξουσιοδοτηθεί άπό τόν πρώτο: ... la Prévesa, che non cessa di travagliar sotto 
pretesto d' esser stato dannifìcato et offeso da quelle genti nelle sue possessioni e di 
volersene vendicare. Ha affittatto alcune peschiere che sono dell' istesso re e d' altri 
ancora, disseminando che tutto open per commissione regia...), παραλείπει καί τή συνέχεια 
του έγγραφου, στην οποία περικλείεται ή πεμπτουσία της στάσης της Βενετίας απέναντι 
στό οθωμανικό κράτος: Διατυπώνονται όχι μόνο υποψίες γιά τή φύση της αποστασίας 
τοϋ Ά λ ή (προφανώς επειδή δέν ελεγχόταν άπό τους Βενετούς), άλλα καί έντονοι 
φόβοι γιά επέκταση τών συγκρούσεων προς τήν Κρήτη, πού οί Τούρκοι εποφθαλμιούσαν, 
τά ' Ιόνια Νησιά, πού τά μισούσαν [εξαιτίας της πειρατικής δράσης τών κατοίκων] καί 
προς τή Δαλματία, πού επιζητούσαν νά κατακτήσουν μέ κάθε τρόπο: ... Questa mossa, 
sia vera ο finta ribellione... a me non piace, perchè, quando progredisse, non potria che 
servire di eccitamento ο di pretesto per dricciar Γ armi tante volte sperimentate infedeli a 
quelle parti, non senza perìcolo di pregiudizio negl' interessi di Vostra Serenità, che sa il 
Regno esser invidiato e desiderato, quest' Isole odiate, la Dalmatia bramata... (A.S.V., 
Senato III (Secreta) - Dispacci Zante, filza 11, Ζάκυνθος 5/15 Μαρτίου 1637, προβλεπτής 
Στέφανος Capello). 

15. Βλ. τήν παραπάνω σημ. 14. 
16. Πολύ περισσότερο άφοΰ ήταν ήδη γνωστή στην Πελοπόννησο ή επικείμενη κάθοδος 

τοΰ καπουδάν πασά Μπεκίρ στό Αιγαίο μέ 40 γαλέρες καί δύο maone (Α.S.V., δ.π., 
13/23 Μαΐου 1637). 

17. Φαίνεται πώς ô Άλής βρισκόταν σέ επαφή μέ τό βασίλειο της Κάτω ' Ιταλίας, άφοΰ 
εκεί λέγεται πώς επιχείρησε νά καταφύγει μετά τήν αποστολή καπιτζήδων άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη γιάτή σύλληψη του (Α.S.V., ο.π., Ζάκυνθος 13/23 Μαΐου 1637: Ή 
επιστολή αυτή τοΰ προβλεπτή Capello μας μεταφέρει καί πάλι απόηχους τών συγκρούσεων 
τοϋ Τριακονταετούς Πολέμου πού αναφέραμε στην αρχή, καθώς μας πληροφορεί οτι ό 
Γάλλος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη είχε συνεργήσει στή συγκρότηση της 
μοίρας τών 16 μπαρμπαρέζικων πλοίων (πού τόν επόμενο χρόνο θά συλλάβουν οί 
Βενετοί, βλ. παραπάνω σ. 193), μέ στόχο τήν πρόκληση καταστροφών στην 'Απουλία: 
...Il capitanio d'un vassello fìamengo gionto hieri in questa spiaggia partito già quattro 
giorni da Livorno m'ha detto che correva voce in quelle parti che sedici galeotte barbaresche 
s'allestivano per uscir unite quanto prima. Da questo console Lattino ho sottrato che Γ 
ambasciator francese in Constantinopoli habbia coaggiuvato questa unione a' danni ο 
gelosia almeno delle riviere della Puglia, dove sia per capitare e salvarsi Ali bassa di 
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Oi Τούρκοι, με αφορμή τίς καταγγελίες για την πειρατική τους δράση 1 8 

πού έφταναν σχεδόν καθημερινά άπό τό Αιγαίο, εκδήλωσαν γιά πολλοστή 

φορά τήν πρόθεση νά υποτάξουν τους Μανιάτες: Στίς αρχές του 1639 

σχεδίασαν μιά συντονισμένη επιχείρηση εναντίον τους άπό ξηρά καί 

θάλασσα, όπως μαρτυρούν οί πληροφορίες γιά συγκέντρωση ίσχυροΰ 

στρατού στή Θεσσαλονίκη πού τήν άνοιξη θά βάδιζε προς τή Μάνη, ενώ 

παράλληλα ό καπουδάν πασάς μέ τό στόλο θά άναλάβαινε τόν αποκλεισμό 

της άπό τή θάλασσα καί τήν εξουδετέρωση τών ναυτικών της δυνάμεων. 

' Η καθυπόταξη τών Μανιατών αυτή τή φορά πρόβαλλε οριστική, άφου 

τελικός στόχος τών επιχειρήσεων θά ήταν ή επισκευή καί ανέγερση 

φρουρίων οχι μόνο στην "Εξω Μάνη (Κιτριές [= Ζαρνάτα] καί Οίτυλο [= 

Κελεφά]), άλλα καί στην απρόσιτη Μέσα Μάνη (Πόρτο Κάγιο)1 9. 

' Η επιχείρηση δέν φαίνεται νά πραγματοποιήθηκε ποτέ μέ τήν πλη

ρότητα πού είχε σχεδιαστεί. Γνωρίζουμε οτι στίς 23 'Ιουνίου / 3 'Ιουλίου 

(ν. ή.) 1643 μοίρα του τουρκικού στόλου άπό 28 γαλέρες προσορμίστηκε 

στην Κολοκυθιά καί κανονιοβόλησε τήν περιοχή επί έ'ξι ώρες2 0. 'Αλλά, 

Giànina, privo affatto dell' assistenza delle genti che haveva ammassate. Il tempo di 
pochi giorni scopità il vero di questa avertione, mentre intendo che alcuni capizì tentano 
Γ arresto di lui per ogni verso...). —Δεν ήταν ή πρώτη φορά πού οί Γάλλοι χρησιμοποιούσαν 
παρόμοια μέσα γιά νά πλήξουν τους αντιπάλους τους 'Ισπανούς: Καί τό 1636 ό Γάλλος 
πρεσβευτής είχε πάλι πιέσει τόν καπουδάν πασά μέσω του μεγάλου βεζίρη νά πλεύσει 
στό 'Ιόνιο μέ σκοπό νά αναστατώσει τήν Κάτω 'Ιταλία καί νά διασπάσει έτσι τίς 
ισπανικές δυνάμεις, άλλα ό βεζίρης είχε αρνηθεί, σχολιάζοντας οτι τά περισσότερα 
καταδρομικά πλοία πού δρούσαν στην 'Ανατολή ήταν επανδρωμένα κυρίως μέ Γάλλους, 
πού προκαλούσαν σοβαρές ζημίες στους Τούρκους (Α.S.V., δ.π., 1\Υ1 'Ιουνίου 1636 
καί συνημμένο απόσπασμα επιστολής πληροφοριοδότη του προξένου της 'Ισπανίας 
στή Ζάκυνθο προς τόν ίδιο). —" Οσο γιά τόν Άλή, κατόρθωσε τελικά μέ άφθονα 
χρήματα νά εξασφαλίσει τή συγγνώμη του σουλτάνου, τόν όποιο στή συνέχεια προ
σπάθησε νά ωθήσει σέ επιχειρήσεις εναντίον της Κέρκυρας. Πέθανε τό Μάη του 1639 
(Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Χρονολογικοί πίνακες τών πασσάδων 'Ιωαννίνων, Ηπειρωτική 'Εστία 
16 (1967) 541). 

18. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 127. Πρβλ. καί εδώ παρακάτω σημ. 26. 
19. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 123. 

20. Καί ή άφιξη 400 γενιτσάρων στην Καλαμάτα στίς αρχές Μαΐου 1643 είχε ερμηνευτεί 
άπό τους Μανιάτες ώς έναρξη στρατολογίας μέ σκοπό τήν επίθεση εναντίον τους (Κ. 
ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 138). —' Η ναυτική επιχείρηση (πού δέν αποκλείεται καί νά είχε 
στόχο τά καταδρομικά της Δύσης πού συνεχώς περιφέρονταν στά νερά εκείνα) δέν 
κράτησε πολύ, άφοΰ στίς 13/23 'Ιουλίου ό τουρκικός στόλος ήταν ήδη στά ανοιχτά 
της Ζακύνθου (Δηματ. Βιβλιοθήκη Πάτρας, «Κώδ. Μέρτζιου» σ. 36 [= A.S.V.,... Dispacci 
Zante, filza 14, Ζάκυνθος 14/24 'Ιουλίου 1643, προβλεπτής 'Αντώνιος Molin], φωτοτυπία 
τοΰ οποίου απέκτησα χάρη στους φίλους Άρ. Σταυρόπουλο καί Τρ. Σκλαβενίτη). 
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παρόλη την έλλειψη πληροφοριών, δεν αποκλείεται καθόλου νά έγιναν 
καί σοβαρότερες, χερσαίες επιθέσεις, οχι αναγκαστικά ταυτόχρονα: Κα
θημερινά Μανιάτες καί Τούρκοι συγκρούονταν στό εσωτερικό της Πε
λοποννήσου. Καθημερινά οί Τούρκοι της Κορώνης με τά πλεούμενα 
τους λυμαίνονταν τίς ακτές της Μάνης πιάνοντας σκλάβους τους κατοίκους 
της21. Ή τουρκική καταπίεση είχε αυξηθεί σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ώθοΰσε 
τους Μανιάτες οχι μόνο στην εντατικότερη άσκηση της πειρατείας, άλλα 
καί σχεδόν αναπόφευκτα σέ μιά ανοιχτή καί καθολική εξέγερση ή σέ μιά 
λύση απελπισίας22, όπως ή μαζική μετανάστευση τους άπό τή Μάνη. 

21. Εύγλωττη είναι ή κατάθεση τοΰ Τσιριγώτη Γιάννη Κασιμάτη Βλαχάκη στίς 26 'Ιουνίου 
/ 6 'Ιουλίου 1640: ... Gianni Cassimati Vlachachi venuto da Maina... rispose: Sono doi 
anni che manco di qua et son andato a Maina per campar la vita et facevo il fameglio con 
Γ uno e con V altro. Et sono addesso venuto qua per visitar li miei et per star a lavorar, 
perchè ho paura dalli turchi da Coron che vengono a Maina et prendono le persone et li 
fanno schiavi... Sono doi ο tre barche a Coron che vengono ogni giorno et menano via 
delle persone da Maina... Io stavo a Zarnata che mai s'arma caichi. Interrogato come se 
la passano li mainoti con li turchi della terra, rispose: Ho inteso che ogni giorno fanno 
questione... Interrogato rispose: Signorsì che ho veduto le barche da Coron, che sono di 
dieci- dodeci turchi, che vanno molestar li mainoti... (A.S.V., Senato III (secreta)-Dispacci 
Candia, filza 18, αριθ. 100, συνημμένη στην επιστολή Μαρίνου Bragadin, καπετάνιου 
Κρήτης, άπό Χάνδακα 28 'Ιουνίου / 8 'Ιουλίου 1640, στον όποιο είχε διαβιβαστεί άπό 
τόν προβλεπτή Κυθήρων): Δε μπορούμε νά μήν επισημάνουμε τήν αρχαιότερη, άπ' 
όσο ξέρω, αρχειακή μνεία του φαμέγιον καί μάλιστα μέ τήν πρώτη έννοια της λέξης, 
αυτήν πού εμπεριέχεται στην ετυμολογία της: του εσωτερικού υπαλλήλου μιας οικογένειας. 
' Η περίπτωση του Βλαχάκη φανερώνει ότι ακόμα στην εποχή αυτή ό φαμέγιος (τουλά
χιστον ό ξενομερίτης) είχε τή δυνατότητα νά παρέχει αμειβόμενες υπηρεσίες χωρίς 
μόνιμη εργασιακή σχέση (ασφαλώς σέ άγροκτηνοτροφικές κυρίως ασχολίες). Καί 
προσφέρει τή βάση γιά νά διερευνηθεί εξελικτικά ή οικονομική διάσταση της εξάρτησης 
τοΰ τρίτου αύτοΰ κοινωνικού στρώματος της Μάνης άπό τους Νικλιάνους, ή οποία έ'χει 
μέχρι τώρα επικαλυφθεί άπό τή μονόπλευρη άποψη της αναζήτησης προστασίας. 

22. Όπως μαρτυρεί στην επιστολή του ό Μαρίνος Bragadin, ό όποιος παράλληλα σκιαγραφεί 
μέ ενάργεια τους κινδύνους της ναυσιπλοΐας στίς νότιες ακτές της Πελοποννήσου (... 
Quattro vassellipartiti ultimamente da questo Regno (Κρήτη) per cotesta città (Βενετία) 
s' attrovano pur impegnati sotto quella fortezza (Κυθήρων) per timore de' bertoni di 
Barbarla, che si fanno fortemente sentire in quell ' acque, non essendo minore la confusione 
de' mainotti, che, oltre la loro inclinatione alle rapine, tanto più si dispongono al corso 
quanto che vedono quelli che sono rimasti in casa fortemente vessati, a segno che la 
neccessità gl' indura forse a qualche stravacante rissolutione...), αποκαλύπτοντας επίσης 
ότι ό προβλεπτής Κυθήρων, γιά νά αντιμετωπίσει τίς γαλιότες της Μπαρμπαριάς, πού 
όπως είναι γνωστό είχαν τή θερινή βάση τους στή Μεθώνη καί τήν Κορώνη, ανάμεσα 
στά άλλα μέτρα πού έπαιρνε είχε αναθέσει σέ πράκτορα του (γι ' αυτόν βλ. παρακάτω 
σημ. 31) νά τόν ειδοποιεί γιά τίς κινήσεις τους μέ σήματα φωτιάς άπό τό Βραχίονα της 
Μάνης (A.S.V., δ.π.). 
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Τό βέβαιο είναι πώς οί Τούρκοι έπί τέσσερα χρόνια, άπό τό 1639 

μέχρι τό 1643, επιδόθηκαν συστηματικά στή διασπορά φημών γιά την 

ολοένα επικείμενη μεγάλη εκστρατεία23, αφήνοντας τόν κίνδυνο νά έπα-

πειλεΐται στό διηνεκές μέ πρόδηλο στόχο νά επαυξήσουν τήν αγωνία τών 

κατοίκων της Μάνης καί νά τους πανικοβάλουν. 'Αμέσως οί Μανιάτες 

στράφηκαν στην αναζήτηση συμμάχων, επιχειρώντας γιά άλλη μιά φορά 

νά διεθνοποιήσουν τό ζήτημα τους: Ή δ η τό Δεκέμβριο του 163924 κατέ-

φθασε στή Μάνη ό "Ελληνας έμμισθος πράκτορας τών Ισπανών Γεώργιος 

' Εφέσιος25 μέ μανιάτικο μπεργαντίνι26 μεταφέροντας έγγραφη πρόσκληση 

τοΰ άντιβασιλια της Κάτω ' Ιταλίας προς τους κατοίκους γιά εγκατάσταση 

23. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 124, 127-129, 132-134. Πρβλ. καί εδώ παρακάτω σημ. 26 καί 34. 
24. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 127. Πρβλ. καί έδώ παρακάτω "Εγγρ. Α', σ. 231. 
25. Ώς « Ίφέσιος» (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Καί άλλη έπιχειρηθεΐσα άλλα ματαιωθεΐσα μετανάστευσις 

Μανιατών είς Νεάπολιν, Πελοποννησιακά 2 (1957) 436) ή «Έφεζο» (Ο ΙΔΙΟΣ, Ή 
Μάνη..., σ. 129, 130) παραδίδεται στίς βενετικές πηγές, οί όποιες τόν περιγράφουν ώς 
πρόσωπο αξιοσέβαστο ηλικίας 50-55 ετών, πού είχε εγκατασταθεί άπό χρόνια στην 
Κάτω ' Ιταλία καί είχε συνάψει οικογενειακές σχέσεις μέ τόν άντιβασιλια. Περιττό νά 
διευκρινήσουμε ότι τό «άλλοτε Τούρκος» πού τοΰ αποδίδεται (ο.π., σ. 126,127) αναφέρεται 
στην υπηκοότητα πού είχε παλαιότερα ώς κάτοικος της οθωμανικής επικράτειας καί 
όχι στην εθνικότητα ή τό θρήσκευμα του. 

26. Ή λεπτομέρεια αυτή αποκαλύπτει πώς ή πρωτοβουλία τών συνεννοήσεων άνηκε 
στους Μανιάτες καί πιό συγκεκριμένα στό Μιχάλη Γιατρό (Medici), παρόλο πού οί 
ίδιοι, γιά λόγους ευνόητους, εμφανίζουν προς τους Βενετούς ώς πρωταίτιο τόν Έφέσιο 
(Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 126-130). —Στή Μάνη είχε διαδοθεί πώς ό ϊδιος ό βασιλιάς της 
'Ισπανίας τους προσκαλούσε νά μεταναστεύσουν «... nelle parti di Puglia ad habbitare, 
essendo che molto si trova dishabitata perla morte delle persone seguita nella guerra con 
il re di Franza, dandogli da godere tutti quelli beni...». Μάλιστα ετοίμαζαν αρχικά «... 
sette feluche ο caichi che hanno, per andare a vedere il luoco, perchè poi alla tornata 
vadino tutti con la scorta de galere et altre navi che a questo effetto si mandarà da quella 
parte. Et non vedono Γ hora di fuggire, perchè aspettano da hora in hora Γ essercito 
turchesco —circa quaranta mille persone— per combater con loro et distrugerli. Si dice 
ancora che per mare il Turco farà armare galere per tenergli li passi acciò non possano 
fugire, essendo molto adirato contro costoro per ü gran danni che han fatto ah" Arcipelago...» 
(A.S.V., δ.π., filza 18, αριθ. 74, κατάθεση τοΰ signor Μαρίνου Κασιμάτη συνημμένη 
στην επιστολή άπό 2/12 Φεβρουαρίου 1639 [= 1640] τοΰ προβλεπτή Κυθήρων Φραγκίσκου 
Loredan). —Μάλιστα ό Μαρίνος Bragadin διατύπωσε τήν άποψη πώς ή εντατικότερη 
επίδοση τών Μανιατών στην πειρατεία οφειλόταν στην προσπάθεια τους νά αποκτήσουν 
οσο γίνεται περισσότερα σκάφη di qualunque sorte γιά τις ανάγκες τοΰ έποικισμοΰ 
(Α.S.V., δ.π., αριθ. 95, Χάνδακας 16/26 'Ιουνίου 1640) καί πρότεινε γιά πολλοστή 
φορά (πρβλ. έδώ παραπάνω σημ. 11) τήν καταστροφή τους: Ή Σύγκλητος συγκατένευσε 
τήν 1η Σεπτεμβρίου (Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Επαναστατικοί κινήσεις..., σ. 226, σημ. 19). 
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στά εδάφη της συζύγου του2 7 στό Stigliano της Βασιλικάτας. Ή Μάνη 

ξεσηκώθηκε πάλι —τούτη τή φορά άπό ενθουσιασμό. 

Δυό μπεργαντίνια καί μιά φρεγάτα ξεκίνησαν άπό τό Οίτυλο στίς 

5/15 Μαρτίου 1640 μεταφέροντας 150 περίπου προεστούς, πού είχαν 

προσκληθεί νά επισκεφθούν τους τόπους πού προορίζονταν γιά τόν ε

ποικισμό των Μανιατών. Στό έ'να άπό τά μπεργαντίνια επιβιβάστηκε ό 

προπαγανδιστής τοΰ εκπατρισμού Τζώρτζης Εφέσιος, ενώ ανάμεσα στους 

επιβάτες της φρεγάτας ξεχώριζαν οί Γιατριάνοι2 8 αδελφοί Μιχελής καί 

Νικόλας καί ό Στρατής Πούνης, ανεψιός του επισκόπου2 9. Στό πέρασμα 

τους άπό τά νερά της Ζακύνθου είχε προγραμματιστεί συνάντηση μέ τόν 

έκεΐ πρόξενο της 'Ισπανίας, ό όποιος καί θά τους εφοδίαζε «μέ τά απα

ραίτητα έγγραφα», γιά νά συνεχίσουν τό ταξίδι προς τό "Οτράντο καί 

άπό έκεΐ στή Νεάπολη3 0. Στίς αρχές 'Ιουλίου είχαν ήδη επιστρέψει γεμάτοι 

27. Πρόκειται γιά τόν Ramiro Nunez de Guzmân (1636-1644), δούκα της Medina de las 
Torres (G. CONIGLIO, / viceré di Napoli, Νεάπολη 1967, σ. 239-247) καί σύζυγο της 
"Αννας Caraffa, πριγκίπισσας τοΰ Stigliano (γιά τήν οποία βλ. Ρ. ROVITO, Respublica 
dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento, τ. 1, Νεάπολη 1981, σ. 326-327). 

28. Βιβλιογραφία γιά τή γενιά αύτη πού πρωταγωνίστησε σχεδόν σε όλες τίς επαναστατικές 
καί μεταναστευτικές απόπειρες τών Μανιατών στό 17° αιώνα παραθέτουν οί Δ. ΒΑΠΑ-
ΚΑΚΟΣ, Μάνη καί Ζάκυνθος, Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 1, 'Αθήνα 
1967, σ. 32 καί Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί εποικισμοί..., σ. 128 σημ. 3. —Περιοριζόμενοι 
αυστηρά στίς ειδήσεις γύρω άπό τους δύο αδελφούς, θά σημειώσουμε ότι ό Μιχάλης 
θά διεξαγάγει τίς διαπραγματεύσεις μέ τους 'Ισπανούς ως «γενικός πληρεξούσιος 
(procurador general)» τών κατοίκων της Μάνης μέχρι τό 1658 (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ο.π., 
119-133), ενώ ό Νικόλας φαίνεται νά ταυτίζεται μέ τό Νικόλα «Μέτικη» πού ηγήθηκε 
μαζί μέ τό Δημητράκη «Μέτιτζη» της αντιπροσωπείας τών Μανιατών προυχόντων στή 
σύναψη καί υπογραφή της συμφωνίας μέ τό δούκα της Τοσκάνης Φρειδερίκο Β' τό 
1663 (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ό κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα εις τήν Τοσκάναν έξοικισμός 
τών Μανιατών, Νέος Έλληνομνήμωνί (1905) 401, 405, 415-416). —Για τή γενιά τών 
Γιατριάνων - Μεδίκων, όλο καί περισσότερα μέλη της οποίας αποκαλύπτονται άπό τίς 
πηγές (βλ. πρόσφατα Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗ, "Αγνωστη αίτηση κατοίκων της Μάνης προς τίς 
βενετικές αρχές της Κρήτης (29 'Ιανουαρίου 1576), Πρακτικά Γ' Τοπικού Συνεδρίου 
Μεσσηνιακών Σπουδών, 'Αθήνα 1991, σ. 394), θά ήταν απαραίτητη μιά ιδιαίτερη 
μελέτη. 

29. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν νά επονομαζόταν καί αυτός Πούνης. Πρόκειται ασφαλώς γιά 
τόν επίσκοπο Μάνης Χριστόφορο, ό όποιος πρωτοστάτησε μαζί μέ άλλους προεστούς 
στην προσπάθεια κινητοποίησης τών κατοίκων: ...il vescovo di Maina con altri vechi va 
atorno per li casali et essorta cadauno de abraciare questo partito facendo sottoscriver 
cadauno di andare con la sua famiglia, se ne havesse, ο lui... (A.S.V., δ.π.). —Γιά τήν 
κατοπινή δράση του βλ. έδώ παρακάτω σ. 203, καί 209-210. 

30. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 128-130. Μόλις ή βενετική Σύγκλητος έλαβε τίς σχετικές 
επιστολές τοΰ προβλεπτή Ζακύνθου, τόν διέταξε νά παρακολουθεί τήν υπόθεση βήμα 
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ευφορία καί καταγοητευμένοι από την επίσκεψη της περιοχής πού τους 

προσφερόταν γιά εγκατάσταση, άλλα καί άπό την υποδοχή τους άπό τόν 

άντιβασιλιά τόν ϊδιο, πού τους είχε φιλοξενήσει με πολλές περιποιήσεις, 

είχε αναλάβει τά έξοδα του ταξιδιού τους καί τους είχε χαρίσει ακριβά 

ενδύματα31. 

' Η πληροφορία αυτή διορθώνει τώρα τή μαρτυρία του Μανιάτη Δήμου 

Μαχαιρίδη, σύμφωνα μέ τήν οποία τό ταξίδι στή Νεάπολη πραγματο

ποιήθηκε τό 1641, οί προεστοί ήταν 100 (ανάμεσα τους καί ό ϊδιος ό 

Μαχαιρίδης), παρέμειναν δυό μήνες περίπου στή Νεάπολη, επισκέφτηκαν 

τους τόπους πού τους παραχωρούνταν γιά εγκατάσταση, κατάρτισαν μαζί 

μέ τόν άντιβασιλιά σύμβαση στά ιταλικά καί τά ελληνικά μέ ημερομηνία 

15 'Ιουνίου 1641 καί στή συνέχεια αποσύρθηκαν στον Τάραντα γιά πέντε 

μήνες. Τέλος ό άντιβασιλιάς τους έδωσε τήν άδεια νά αναχωρήσουν γιά 

τή Μάνη, άφοϋ τους χορήγησε 8.000 ρεάλια, εφόδια καί όπλα: 'Ασφαλώς 

άπατα ή μνήμη του τόν Μαχαιρίδη όταν τοποθετεί στά 1641 καί τήν 

άφιξη του Έφέσιου στή Μάνη. Καί συγχέει προφανώς τό ταξίδι του 

προς βήμα καί νά τήν ενημερώσει γιά τήν επιστροφή τών αντιπροσώπων καί γιά τά 
αποτελέσματα τοϋ ταξιδιού (Α.S.V., Senato Ι (Secreta) - Deliberazioni ai rettori..., filza 
14, 13 'Απριλίου 1640 in pregadi). —" Ηδη ή Σύγκλητος είχε αναθέσει στό γενικό 
προβλεπτή θαλάσσης [ Ιωσήφ] Civran νά καταπλεύσει στην περιοχή της Μάνης καί 
νά τορπιλλίσει μέ κάθε δυνατό τρόπο τίς συνεννοήσεις (Biblioteca Marciana, δ.π., φ. 
67ν, επιστολή τοϋ καπετάνιου Κρήτης Μαρίνου Bragadin άπό Χάνδακα 17/27 Μαΐου 
1640 προς τό βάιλο Άλοΐσιο Contarmi, αποκρυπτογραφημένο απόσπασμα: Ό Bragadin 
εκφράζει τή λύπη του γιατί δέ στάθηκε δυνατό νά εκτελεστεί ή διαταγή αυτή). '— Η 
επίγνωση τών προθέσεων της Βενετίας οδηγούσε τους Μανιάτες νά επιδιώκουν επίμονα 
στίς διαπραγματεύσεις τήν εξασφάλιση της υποστήριξης τών 'Ισπανών σέ ενδεχόμενη 
απόπειρα της Γαληνότατης νά αποτρέψει βίαια τή μετανάστευση: Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Καί 
άλλη..., σ. 435 (συμφωνία τοΰ 1641 )καί Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί εποικισμοί..., σ. 122 
καί 149 (σχέδιο τοϋ 1644). 

31.... Ho sentito che... questi giorni passati fossero ritornati essi bergantini et dicevano che 
erano andati dal viceré di Napoli et lui gli habbia usato accoglienze grandi, havendo 
speso nel fargli le spese mille realli et che gli habbia donato delle vesture di valor. Alli 
quali mainotigli era piaciuto il luoco et hanno upinione di andare. Ma avanti che vadino, 
dissero che il viceré gli ha dato ordine di scrivergli, acciò che mandasse navi sue per 
condurli sicuri... (A.S.V., ... Dispacci Candia, δ.π., αριθ. 108, συνημμένη κατάθεση 
(3/13 'Ιουλίου 1640) τοϋ Μιχάλη Γιωργιτσόπουλου —ό οποίος μάλλον είναι συγγενής 
του συνεπώνυμού του Γιώργη άπό τά Βάτικα, έμμισθου πληροφοριοδότη τών Βενετών 
(Α.S.V., δ.π. καί αριθ. 96 (συνημμένη επιστολή του, καθώς καί πληροφορίες άλλου 
συνεπώνυμού, τοΰ Κυριακή). — Η Σύγκλητος είχε εγκρίνει άπό τίς 30 'Ιουνίου 1638 
τήν πρόσληψη τοΰ δεύτερου γιά νά παρακολουθεί τίς κινήσεις τών πειρατών: Α.S.V., 
Senato... rettori, filza 11, in pregadi). 
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1640 μ' ενα δεύτερο, τοΰ 164132, πού ήταν πιό πρόσφατο καί πρόδηλα πιό 

αποτελεσματικό. 'Αλλά έτσι κι αλλιώς τό ζήτημα δεν έχει μεγάλη σημασία. 

Γιά τήν επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας θά απαιτούνταν οχι μόνο ενα 

καί δυό, άλλα πολύ περισσότερα ταξίδια —καί πολλές άλλες προϋποθέσεις33. 

'Ωστόσο στίς 11/21 Μαΐου του 1642 ή φρεγάτα του προξένου της 

Ι σ π α ν ί α ς στή Ζάκυνθο ξεκινούσε ξαφνικά καί μέ βία μεταφέροντας 

άνησυχαστικές ειδήσεις: Οί συνεννοήσεις κινδύνευαν νά αποκαλυφθούν 

στους 'Οθωμανούς, οί συνέπειες γιά τους Μανιάτες θά ήταν τρομερές, 

καθώς μάλιστα εδώ καί αρκετά χρόνια αρνούνταν νά πληρώσουν τό χαράτσι 

—οί φήμες γιά εκστρατεία τών Τούρκων οργίαζαν καί πάλι καί έπικρέμονταν 

απειλητικές3 4. Αυτή τή φορά οί φήμες άφορμήθηκαν άπό ενα σοβαρό 

32. Του οποίου γίνεται σαφής μνεία σε έγγραφο πού έχει παρουσιάσει ό Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή 
Μάνη..., σ. 132, άλλα μολονότι ό ίδιος επίσης έχει δημοσιεύσει —πάντα σε δική του 
«μετάφραση»— καί τή μαρτυρία τοΰ Μαχαιρίδη (Ο ΙΔΙΟΣ, Καί άλλη..., σ. 434-436), δέν 
ασχολείται μέ τό θέμα, αφήνοντας τήν εντύπωση Οτι οί Μανιάτες προεστοί ξεκίνησαν 
στίς αρχές Μαρτίου 1640 καί επέστρεψαν τό Δεκέμβριο τοϋ 1641 ! Βέβαια είναι γνωστό 
πώς πρέπει νά χρησιμοποιούμε μέ προσοχή τίς πληροφορίες του (αμέτρητες καί συχνά 
πολύτιμες, αλήθεια) καί νά τίς επαληθεύουμε δσο είναι δυνατό (Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, 
Βιβλιογραφία τοΰ 'Ελληνισμού της Βενετίας. Μέρος Α' : Γενικά, Θησαυρίσματα 10 
( 1973) 53-54,59,70-71. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Ή Στερεά 'Ελλάς κατά τόν ένετοτουρκικόν πόλεμον 
(1684-1699) καί ό Σαλώνων Φιλόθεος, Αθήνα 1975, σ. 6 καί σημ. 4. Γ. ΒΕΛΟΥΔΗΣ, Τό 
ελληνικό τυπογραφείο τώνΓλυκήδων στή Βενετία (1670-1854), 'Αθήνα 1987, σ. 343-346). 
Οί «παροικοΰντες τήν ' Ιεροσαλήμ» τών τεναγών γνωρίζουν δτι οχι λίγες εργασίες πού 
ετοιμάζονται γιά δημοσίευση θά επιβεβαιώσουν δυστυχώς καί πάλι αυτές τίς διαπιστώσεις. 

33. Τό εφικτό ή μή τών μεταναστευτικών σχεδίων τών Μανιατών διερευνώ σέ ανέκδοτη 
εργασία μου εξετάζοντας τα στό πλαίσιο της άνατολικομεσογειακής πολιτικής τών 
δυτικών κρατών. 

34. ... Venerdì capitarono a Patrasso tre turchi chiamati capizzì e dissero che un beilerbey 
viene da Costantinopoli con 20.000persone per andar a Maina... per soggiogarli... Anzi 
dalli stessi capizzì è dato ordine a tutta la Morea che si debba preparar 4.000persone tra 
turchi e christiani per andar in aggiunta all'esercito che verrà da Costantinopoli. Onde si 
va preparando per effettuar il sudetto ordine... (Κατάθεση τοΰ Θοδωρή Τζάνη (πού 
έφτασε άπό τήν Πάτρα μεταφέροντας σιτηρά μέ τή «βάρκα» του) συνημμένη στην 
επιστολή τοΰ προβλεπτή 'Αντωνίου Molin άπό Ζάκυνθο 9/19 Μαΐου 1642 [= Δημοτ. 
Βιβλιοθ. Πάτρας, «Κώδ. Μέρτζιου», σ. 34-35]): Μιά απλή αντιπαραβολή τοΰ κειμένου 
μέ τήν παράφραση του (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 132) επιβεβαιώνει τίς επιφυλάξεις 
γιά τό ποιόν της εργασίας του (βλ. παραπάνω σημ. 32). —Μέ τήν ευκαιρία αυτή θεωρώ 
χρήσιμο νά τονίσω ότι τά ιταλικά έγγραφα τοΰ «Κώδικα Μέρτζιου» έχουν μεταγραφεί 
(καί δακτυλογραφηθεί) άπό ' Ιταλούς πού είχε προσλάβει ό τελευταίος, όπως αποκαλύπτουν 
οί τίτλοι τών ενοτήτων καί τά πληροφοριακά σημειώματα πού δέν ανήκουν στά κείμενα 
(π.χ. ποιος έπιστέλλει σέ ποιόν κτλ.) καί πού είναι γραμμένοι στά ιταλικά. 'Αντίθετα ό 
ίδιος ό Μ. έχει σημειώσει μέ τό χέρι του στά περιθώρια τήν εξήγηση όρων, λέξεων 
κ.λπ. στά ελληνικά, τή γλώσσα του, στην οποία έχει φυσικά συντάξει καί τά πληρο-
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γ ε γ ο ν ό ς , ά π ό τ ή ν ά φ ι ξ η ενός ά ν ώ τ α ΐ ο υ ' Ο θ ω μ α ν ο ύ α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο υ , του 

Φαΐκ μ π έ η , με τίς έκτακτες αρμοδιότητες του επιθεωρητή (inquisitore) 3 5 

κ α ί με κύρια α π ο σ τ ο λ ή ν ά δ ιενεργήσε ι α π ο γ ρ α φ ή του π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς 

η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς ' Ε λ λ ά δ α ς καί τ ή ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ . Τ ό Ν ο έ μ β ρ η ό Φαΐκ ε ίχε 

ή δ η ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τ ή ν α π ο γ ρ α φ ή , καί μάλιστα «μέ μεγάλη επιδεξιότητα» 3 6 

φοριακά σημειώματα πού άφοροΰν στά ελάχιστα ελληνικά έγγραφα τής συλλογής του, 
τά μόνα πού έχει μεταγράψει μόνος του. Στή σ. 118 δηλώνεται απερίφραστα: Per 1' 
anno 1697 il catalogo dei villaggi (ville) presenta alcune differenze nei nomi e li trascri 
vi amo tutti, senza citare il contributo di orzo che ogni villaggio era obbligato di dare... 
'Από τίς χειρόγραφες συμπληρώσεις πού υπάρχουν στά δακτυλογραφημένα κείμενα 
γίνεται φανερό πώς οί μεταγραφείς ήταν γυναίκες (διακρίνονται μάλλον τρία χέρια: Α 
(σ. 10, 69, 71, 236, 270), Β (σ. 90), Γ (σ. 141, 146, 169, 207) μέ ικανοποιητικές γνώσεις 
παλαιογραφίας (αν εξαιρέσουμε φυσικά τά ονόματα καί τά τοπωνύμια), όχι δμως καί 
άρχειονομίας (οί επιστολές των προβλεπτών δέν περιέχονται σέ buste, άλλα σέ filze). 
Υπάρχουν λοιπόν κάποια εχέγγυα γιά νά στηριχτεί κανείς στίς πληροφορίες του 
«Κώδικα», πάντα μέ τήν επίγνωση τής «επιλεκτικής» αντιμετώπισης των πηγών, πού 
χαρακτηρίζει τόσο τή μεταγραφή (όπως έξαλλου δηλώνεται καί στό σημείωμα πού 
παραθέσαμε), όσο καί τήν έρευνα (πού προφανέστατα έχει διεξαχθεί άπό τίς ϊδιες αυτές 
κοπέλες). 

35. Στίς 18/28 'Απριλίου 1642 ό προβλεπτής Ζακύνθου είχε ειδοποιηθεί άπό τό βάιλο 
στην Κωνσταντινούπολη οτι «... viene confermata la spedizione sopra la Grecia e la 
Morea di un tal Faich bey con la carica et autorità di inquisitore...» (Δημοτ. Βιβλιοθ. 
Πάτρας, ό.π., 34 [= Α.S.V.,... Zante, filza 13]). Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ή φρεγάτα του 
προξένου ένα μήνα περίπου αργότερα νά έσπευδε νά ανακοινώσει στους 'Ισπανούς τήν 
άφιξη ακριβώς του Φαΐκ στην Πελοπόννησο. 

36. Όπως αναφέρει ô προβλεπτής Ζακύνθου στίς 15/25 Νοεμβρίου 1642: «... intendo che, 
con desterità grande, Faich bey già venuto con autorità di inquisitor, babbi fatta la 
descrizione dei popoli di tutta la Morea...» (Δημοτ. Βιβλιοθ. Πάτρας, ό.π., σ. 35 [= 
Α.S.V., δ.π., filza 14]). —' Η διενέργεια απογραφής καί ή κατάρτιση του κτηματολογίου 
ολόκληρης τής οθωμανικής αυτοκρατορίας (πού, μολονότι απαραίτητη γιά τή δικαιότερη 
κατανομή των φόρων, δέν είχε δήθεν επιχειρηθεί ξανά μετά τήν εποχή τοϋ Μωάμεθ Β') 
υπήρξε άπό τους βασικότερους στόχους του προγράμματος του σπουδαίου μεγάλου 
βεζίρη Καρα-Μουσταφά (τοΰ Kemankech, βλ. R. MANTRAN, L' Etat ottoman au XVIIe 

siècle: Stabilisation ou déclin? στοϋ ΙΔΙΟΥ (έπιμ.), Histoire de l'empire ottoman, Παρίσι 
1989, σ. 236-237) καί πραγματοποιήθηκε «μέ μιαν αυστηρότητα στά όρια τουλάχιστον 
τής ωμότητας». (J. HAMMER, δ.π., τ. 10, Παρίσι 1837, σ. 15-16). Ό εντοπισμός τής 
απογραφής αυτής στά οθωμανικά αρχεία, τόν όποιο εύχεται καί ό P. TOPPING, The 
population of the Morea (1685-1715), Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδών, τ. 1, 'Αθήνα 1976-1978, σ. 120, θά προσφέρει ένα σταθερό υπόβαθρο στίς 
δημογραφικές έρευνες γιά τό 17° αί. στην Πελοπόννησο καί ένα μέτρο γιά τή στάθμιση 
των προσεγγίσεων πού έχουν επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. — Ο Φαΐκ, απόγονος τοΰ 
Τουρχάν πού είχε κατακτήσει τήν Πελοπόννησο έπί Μωάμεθ Β' καί διοικητής τής 
«Ρούμελης», κατηγορήθηκε τόν επόμενο χρόνο άπό τό δικαστή τής Σόφιας γιά άρπα-
κτικότητα καί οικονομικές καταχρήσεις καί αποκεφαλίστηκε στίς 16 Μαρτίου 1643, 
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(πού ασφαλώς θά τή διέθετε σε μεγάλο βαθμό αφοΰ κατόρθωσε νά χειρα

γωγήσει τους Μανιάτες). Σε δική του πρωτοβουλία οφείλεται, πιστεύω, ή 

δήλωση πώς ή εκστρατεία εναντίον τους αναβάλλεται γιά τόν επόμενο 

χρόνο 3 7, ώστε μέ τή φοβέρα της νά τους εξαναγκάσει νά μήν αντιταχθούν 

στην απογραφική διαδικασία. 

'Αλλά γιά τους Μανιάτες ή απογραφή άπό τή στρατιωτική επίθεση 

δέν φαίνεται νά διέφερε πάρα πολύ, άφου συνεπαγόταν τήν επιβεβαίωση 

της τουρκικής κυριαρχίας, τήν αναγνώριση κάποιας διοικητικής εξουσίας 

(στην περίπτωση τους ενός άγα38) καί τήν παρουσία στρατού γιά τή 

στήριξη της3 9. Επιπλέον ή καταβολή τοΰ κεφαλικού φόρου, μαζί μέ τήν 

ταπείνωση πού τους προκαλούσε, αποτελούσε γιά τά γένη τους μιά θυσία 

αιματηρή μέ ολη τή σημασία της λέξης4 0. Έτσι , μπροστά στον κίνδυνο 

της ολοκληρωτικής υποδούλωσης της Μάνης, ό επίσκοπος Χριστόφορος 

μαζί μέ 45 προεστούς αναχώρησε καί πάλι στά τέλη 'Οκτωβρίου τοΰ 

1642 γιά τή Νεάπολη σέ μιά απελπισμένη προσπάθεια νά ολοκληρώσει 

τίς συμφωνίες γιά μετανάστευση41, άλλα καί γιά νά επαναλάβει τίς εκκλήσεις 

γιά στρατιωτική βοήθεια μέ στόχο τήν απελευθέρωση της Πελοποννήσου42. 

γεγονός πού προκάλεσε τήν παραίτηση τοΰ προστάτη του Καρα-Μουσταφά (J. HAMMER, 
δ.π., σ. 33-35). 

37. Τόν 'Ιούλιο του 1642 (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 133), οπότε, κατά τά φαινόμενα, θά 
είχε ήδη αρχίσει ή απογραφή της Πελοποννήσου. 

38. Άγροΐκο τόν χαρακτηρίζουν οί ίδιοι στά τέλη τοΰ 1642 μέ επιστολή τους προς τους 
Βενετούς (γι' αυτήν βλ. παρακάτω σημ. 51), ô όποιος μάλιστα τους επιβάλλει τόσο 
βαρειά φορολογία, ώστε ακόμα καί οί προεστοί τους είναι φτωχοί. —Είναι πιθανό 
πάντως νά είχαν εγκατασταθεί καί άλλοι αγάδες στή Μάνη, ένας σέ κάθε φρούριο (στή 
Ζαρνάτα καί τόν Πασαβά τουλάχιστον, καί όχι μόνο στην Κελεφά, όπου προφανώς 
είχε τήν έδρα του ό αναφερόμενος στην επιστολή τών Μανιατών). 

39. "Αν καί ή τουρκική φρουρά δέν ξεπερνούσε τους 200 στρατιώτες (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 
133), θά είχαν δίκιο νά φοβούνται οί Μανιάτες μήπως ή επιβολή τών Τούρκων γινόταν 
οριστική καί απόλυτη μέ τήν επισκευή τών φρουρίων πού, όπως είδαμε, σκόπευαν νά 
πραγματοποιήσουν (βλ. παραπάνω σ. 196). 

40. Πρβλ. παραπάνω σημ. 38. 
41. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ό.π., σ. 133-134: Ή αναχώρηση έγινε μέ καΐκι άπό τό Οίτυλο. 
42. Βλ. παρακάτω "Εγγρ. Α', σ. 120: Μαζί μέ τόν επίσκοπο οί Μανιάτες αναφέρουν ότι 

είχαν αποστείλει καί κάποιον 'Αλέξανδρο Φεράνο, πρόσωπο άγνωστο άπ' όσο ξέρω, 
πού τό επώνυμο του (αν έχει μεταφερθεί σωστά στην ιταλική μετάφραση πού διαθέτουμε) 
δέ μοιάζει γιά μανιάτικο: Ίσως επομένως νά είχε χρησιμοποιηθεί ως διερμηνέας, όπως 
ακριβώς καί ό Χανιώτης καπετάν Τζουάννες de Gregis είκοσι περίπου χρόνια αργότερα 
στίς συνεννοήσεις μέ τό Φερδινάνδο Β' της Τοσκάνης, ό όποιος μάλιστα συνυπέγραψε 
τίς συμφωνίες ώς πληρεξούσιος τών Μανιατών (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ. 401-405,409-410, 
415-420) ή όπως πληρεξούσιος τους είχε υπάρξει καί ό Πατρινός Ίωαννίτης ιππότης 
της Μάλτας Νικόλαος Μαρμαράς στά 1612-1613 (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ειδήσεις γιά Πατρινούς 
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Στίς ε κ κ λ ή σ ε ι ς αυτές ό ά ν τ ι β α σ ι λ ι ά ς τ η ς Ν ε ά π ο λ η ς φαίνεται πώς 

α π ά ν τ η σ ε με α π ό λ υ τ η σ ι ω π ή . 'Αλλά καί οί π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ιά ο μ α δ ι κ ή εγκα

τ ά σ τ α σ η σ τ η ν Κάτω ' Ιταλία — π α ρ ό λ η τ ή ν «ενθαρρυντική», τελ ικά δμως 

π α ρ ε λ κ υ σ τ ι κ ή τ α κ τ ι κ ή των Ι σ π α ν ώ ν — δεν ε ί χ α ν καλύτερη τ ύ χ η : Σ τ η ν 

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ό δούκας τ η ς Μεδίνας δεν τίς α π ο δ έ χ τ η κ ε ποτέ 4 3 . Ή 

π ε ρ ί φ η μ η σ ύ μ β α σ η του 1641 δεν φαίνεται νά ή τ α ν π α ρ ά ενα π ρ ο σ ύ μ φ ω ν ο , 

τό ό π ο ι ο σ τ η ν καλύτερη π ε ρ ί π τ ω σ η θά έπρεπε νά επικυρωθεί άπό τό 

ι σ π α ν ι κ ό Συμβούλιο του Κράτους στή Μ α δ ρ ί τ η . Έ τ σ ι εξηγείται, νομίζω, 

τό γ ε γ ο ν ό ς οτι ό π ρ ό ξ ε ν ο ς της Ι σ π α ν ί α ς στή Ζ ά κ υ ν θ ο 4 4 ά λ λ α ξ ε α π ό τ ο μ α 

φυγάδες στην Κάτω 'Ιταλία κατά τόν ΣΤ' καί ΙΖ' αίώνα, Τόμος Τιμητικός Κ. Ν. 
Τριαντάφυλλου, Α', Πάτρα 1990, σ. 307-309). —Πάντως δεν αποκλείεται νά είχαν 
πραγματοποιηθεί περισσότερες άπό μία αποστολές τήν κρίσιμη εκείνη χρονιά του 
1642. 

43. Μαρτυρία του ' Ισπανού πρεσβευτή στή Βενετία de la Fuente (Ι. Χ'ΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί 
εποικισμοί..., σ. 121, 126). —" Ετσι, γιά νά μήν αναλάβουν πρωτοβουλία καί πραγμα
τοποιήσουν μόνοι τους οί Μανιάτες τή μετανάστευση, ό άντιβασιλιάς τους εϊχε διατάξει 
τό 1640 νά τόν ειδοποιήσουν πρίν ξεκινήσουν, γιά νά στείλει τάχα τά καράβια του γιά 
τή μεταφορά τους (βλ. παραπάνω σημ. 31). 'Αλλά ή πιό κραυγαλέα περίπτωση παρέλκυσης 
είναι φυσικά εκείνη τοΰ 1641, οπότε, παρά τήν υπογραφή της συμφωνίας στίς 25 
'Ιουνίου, ό δούκας της Μεδίνας «φιλοξένησε» τους Μανιάτες αντιπροσώπους στον 
Τάραντα γιά πέντε ακόμη ολόκληρους μήνες, κωλυσιεργώντας μέχρι νά φτάσει γιά τά 
καλά ό χειμώνας. Ά ν μάλιστα λογαριάσουμε δτι σύμφωνα μέ τό άρθρο 15 (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, 
Καί άλλη..., σ. 435) ή σύμβαση θά ϊσχυε μόνο γιά 2ξι μήνες άπό τήν υπογραφή της, 
αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα τόν εμπαιγμό. —" Οσο γιά στρατιωτική επέμβαση στή 
Μάνη, οχι μόνο δέν τή συζητούσαν οί 'Ισπανοί, άφοΰ, όπως είδαμε, δέν ήταν πιά σέ 
θέση νά τήν επιχειρήσουν, άλλα αντίθετα χρησιμοποιούσαν ώς πρόφαση γιά τήν 
«αναβολή» της μετανάστευσης τίς επιθέσεις των κατοίκων της ενάντια στους Τούρκους 
ακόμα καί στή διάρκεια τοΰ Κρητικού Πολέμου (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ο.π., σ. 128,132-134), μέ 
στόχο ασφαλώς νά τους απομακρύνουν άπό τήν επιρροή των Βενετών. 

44. Ή παρουσίαση της εξαιρετικής φυσιογνωμίας τοΰ Γεωργίου Λατίνου, πού σφράγισε 
μέ τή δράση του επί 40 χρόνια (1612-1652) τή ζωή της Ζακύνθου καί της Μάνης, είναι 
αδύνατο νά χωρέσει σέ μιά υποσημείωση. 'Ανάλυση τοΰ ρόλου του (παράλληλα μέ τή 
βιογραφία του) επιχειρώ στή μελέτη πού ετοιμάζω γιά τήν ανάμιξη τοΰ Νικόδημου 
Μεταξά στό «Ρεμπελιό των ποπολάρων», γιά τήν οποία εχω προβεί σέ πρόδρομη 
σχετική ανακοίνωση στό Ε' Πανιόνιο Συνέδριο. Είναι πάντως χρήσιμο νά τονιστεί 
εδώ πώς ή κυριαρχική επιρροή τοΰ Λατίνου πάνω στους Μανιάτες εδραζόταν στίς 
στενότατες σχέσεις πού είχε καλλιεργήσει μέ τήν ισχυρή καί πολυπλυθέστατη «παροικία» 
τους στή Ζάκυνθο (οί πολυσχιδείς επαφές Ζακύνθου καί Μάνης έχουν διερευνηθεί σέ 
οχτώ συνολικά δημοσιεύματα τοΰ ακούραστου Δ. Βαγιακάκου, πού έχουν πρόσφατα 
παραθέσει οί ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ, Δικαίου Β. Βαγιακάκου βιογραφία - έργογραφία, Θησαύ
ρισμα. Άριστεΐον πνευματικόν εις τόνΔ.Β.Β...., ΛακωνικοίΣπουδαί 10 (1990) *30 καί 
σημ. 5-6 καί Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Μιά περίπτωση έκβιασμοΰ της Βενετίας άπό κατοίκους 
της Μάνης (1575-1576), ό.π., σ. 231 σημ. 2, τόν όποιο καί ευχαριστώ γιά τήν υπόδειξη, 
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τή στάση του καί, άπό μυστηριώδης καί απρόσιτος πού ήταν, έγινε ξαφνικά 

λαλίστατος αμέσως μετά τό ταξίδι του 1641 «αποκαλύπτοντας» στό Βενετό 

προβλεπτή τό περιεχόμενο της συμφωνίας, τήν οποία ισχυρίστηκε πώς ό 

ίδιος είχε ολοκληρώσει στή Νεάπολη. Πρόσθετε επίσης οτι ô άντιβασιλιάς, 

ό όποιος είχε υπογράψει με τό ϊδιο του τό χέρι τή σύμβαση, επειγόταν 

άπό προσωπικό συμφέρον νά εποικίσει τά κτήματα του στό Stigliano μέ 

12.000 περίπου Μανιάτες καί υποσχόταν οτι καί τό κεντρικό Συμβούλιο 

θά έδινε τή συγκατάθεση του. Ταυτόχρονα όμως ό πρόξενος μέ αριστο

τεχνικό τρόπο καλλιεργούσε ελπίδες στους Βενετούς, αμφισβητώντας 

τάχα τήν αισιοδοξία του άντιβασιλια καί υποστηρίζοντας οτι τό Συμβούλιο 

δέν θά επικύρωνε τίς συμφωνίες γιατί διατηρούσε επιφυλάξεις4 5 —ενώ 

στην πραγματικότητα επιφυλάξεις είχε ô ϊδιος ό άντιβασιλιάς δούκας 

της Μεδίνας, πού είχε αρνηθεί νά δώσει συνέχεια στό ζήτημα. 

— Περίτεχνοι διπλωματικοί ελιγμοί. Ά π ό εδώ καί μπρος θά παρα

κολουθήσουμε μιά σειρά άλεπάλληλων κινήσεων μέ εναλλασσόμενη κα

τεύθυνση, μέ τίς όποιες οί Μανιάτες καί ό πρόξενος, κάθε πού θά στομώνει 

ή δίοδος προς τήν ισπανική υποστήριξη, θά προσεγγίζουν τους Βενετούς. 

Καί οί συγκυρίες, όπως θά δούμε, θά ευνοήσουν τήν εκτύλιξη αυτών τών 

πανάρχαιων στρατηγικών. 

'Ανοίγοντας ό πρόξενος Λατίνος τήν αυλαία γιά τήν είσοδο τών 

Βενετών στό προσκήνιο υπολογίζει στην ανησυχία πού προκαλούν στους 

τελευταίους οί συνεννοήσεις μέ τους Ισπανούς. Ίσως δέν ξέρει οτι οί 

Βενετοί έχουν καταδώσει στους Τούρκους τίς επαφές αυτές άπό τήν αρχή, 

άπό τήν άφιξη τοΰ Τζώρτζη Έφέσιου στή Μάνη 4 6 καί οτι ίσως νά είναι 

μεταξύ άλλων, του ένατου: Δ. ΒΑΠΑΚΑΚΟΣ, 'Ιστορικόν σχεδίασμα περί τών αποικισμών 
τών Μανιατών, Δελτίον 'Εραλδικής καί Γενεαλογικής 'Εταιρείας 'Ελλάδος 8 (1992) 
318-320). 

45. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 131-132. 

46. Ό προβλεπτής Ζακύνθου ενημέρωσε σχετικά τό βάιλο στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας 
του νά «ενεργήσει» ώστε νά ματαιωθεί ή μετανάστευση, γιά νά μη θίγουν τά ιδιαίτερα 
συμφέροντα της Βενετίας (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 126). —Δέν ήταν ή πρώτη φορά: Καί 
στό διάστημα τών μεγάλων εξεγέρσεων μέχρι τό 1622 οί Βενετοί ενημέρωναν τους 
Τούρκους οχι μόνο γιά τίς κινήσεις τών υποδούλων, άλλα ακόμα καί γιά τίς ενέργειες 
του πάπα μέ σκοπό τή σύμπηξη συμμαχίας εναντίον τους (ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ή 
κίνηση τον δούκα τοΰ Νεβέρ..., σ. 173 καί σημ. 1-5). —Γιά τήν επαγρύπνηση τών 
Βενετών καί τή διαπάλη τών ισπανικών καί βενετικών δικτύων κατασκοπείας βλ. Ι. 
ΧΑΣΙΩΤΗ, Venezia e i domini veneziani tramite di informazioni sui turchi per gli spagnoli 



206 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΔΟΣ 

υπαίτιοι γιά την οργή της Πύλης καί γιά την επακόλουθη έξαρση των 

τουρκικών απειλών του 1642. Ά λ λ α δεν τους ανεβάζει βέβαια στη σκηνή 

γιά νά καταστρέψουν τά μεταναστευτικά του σχέδια: Επισείοντας τή 

δήθεν ολοκλήρωση τών συμφωνιών, ανακοινώνοντας πώς ή αναχώρηση 

τών εποίκων θά πραγματοποιηθεί οριστικά τό φθινόπωρο του 1642, τέλος 

μεταβάλλοντας καί πάλι τή στάση του καί καλύπτοντας μέ μυστήριο τίς 

νέες επαφές του επισκόπου καί του ίδιου μέ τό δούκα της Μεδίνας4 7 

αποσκοπεί στην αύξηση της αγωνίας τών Βενετών, οί όποιοι θορυβημένοι 

αναγκάζονται νά επέμβουν τελικά καί νά εκδηλώσουν ενεργά τό ενδιαφέρον 

τους. Καί ένώ εκείνοι αρχίζουν τήν προπαγάνδα μέ στόχο νά αποσπάσουν 

άπό τήν επιρροή τών ' Ισπανών τους Μανιάτες48, οί τελευταίοι αντιστρέφουν 

nel sec. XVI, στό Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). 
Aspetti e problemi, έπιμ. H-G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, τ. 1, Φλωρεντία 1977, 
σ. 117-136 (καί γόνιμη συζήτηση 137-141). Βλ. καί P. PRETO, La querra segreta: Spionaggio, 
sabotaggi, attentati, στό Venezia eia difesa del Levante, Βενετία 1986, σ. 79-85. —Γιά 
τίς πάντοτε εχθρικές σχέσεις μεταξύ τών δύο κρατών βλ. επίσης Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, Ή Κρήτη 
καί οί Ισπανοί στά χρόνια της βενετοκρατίας, Πεπραγμένα τοΰΓ' Διεθνούς Κρητο-
λογικον Συνεδρίου, τ. 2, 'Αθήνα 1974, σ. 343-345. 

47. Στίς 25 'Οκτωβρίου / 4 Νοεμβρίου 1642 ό προβλεπτής Ζακύνθου ομολογεί ότι δέν 
κατόρθωσε νά του αποσπάσει καμιά πληροφορία, ένώ ήδη ό επίσκοπος Χριστόφορος 
είχε αναχωρήσει γιά τη Νεάπολη (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ό.π., σ. 133). —Κύρια πηγή γιά τήν 
ενημέρωση τών Βενετών παρέμεναν οί καταθέσεις ατόμων πού έρχονταν άπό τή Μάνη. 

48. 'Αλλά εκτός άπό τήν προπαγάνδα (γιά τήν οποία βλ. Κ. MEPTZIOY, ό.π., σ. 134-137), 
τήν άσκηση πιέσεων (βλ. έδώ παραπάνω σημ. 30) καί τήν κατάδοση τών συνεννοήσεων 
στους Τούρκους (βλ. σημ. 46) οί Βενετοί μεταχειρίζονταν καί άλλους, πιό εκλεπτυσμένους 
τρόπους γιά νά ανακόψουν τή διείσδυση τών 'Ισπανών καί νά ανακτήσουν τήν επιρροή 
τους πάνω στους Μανιάτες (perriddurre quella gente nel nostro dominio): Μέ τή μέθοδο 
τών στρατολογήσεων —εϊτε είχαν πραγματική ανάγκη άπό στρατιώτες εϊτε όχι—έδειχναν 
έμπρακτα τό ενδιαφέρον τους γι ' αυτούς καί τους προσέγγιζαν αβίαστα καί φυσιολογικά. 
Τό ϊδιο έγινε καί τώρα μέ πρωτοβουλία τοΰ καπετάνιου Κρήτης Μαρίνου Badoer, στον 
όποιο ό προβλεπτής Ζακύνθου 'Αντώνιος Molin υποσχέθηκε κάθε δυνατή συνδρομή, 
ένώ άπ' τήν άλλη καί ό Νικόλαος Σίγουρος διαβεβαίωνε τόν τελευταίο πώς ήταν σέ 
θέση νά συγκεντρώσει 500 μισθοφόρους άπό τή Μάνη (Α.S.V., Senato Ι (Secreta) 
-Deliberazioni ai rettori..., filza 16,19 Φεβρουαρίου 1642 [= 1643] in pregadi: Ή Σύγκλητος 
επικρότησε ζωηρά τίς ενέργειες αυτές. - Πρβλ. καί Δημ. Βιβλ. Πάτρας «Κωδ. Μέρτζιου», 
δ.π., σ. 35, όπου ό Molin, σέ σχετική επιστολή του, αναφέρει περιέργως ότι ή στρατο
λόγηση Σίγουρου θά γινόταν dalla Morea —άλλα ό Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη... σ. 134 
μεταφράζει απτόητος «άπό τή Μάνη»).—' Αλλά καί όταν τό 1639 ό δούκας της Μεδίνας 
είχε αποστείλει τόν ιππότη Mara στή Χιμάρα γιά νά διενεργήσει στρατολογίες, ή 
Σύγκλητος διέταξε τόν προβλεπτή του στόλου νά προβεί στή στρατολόγηση άλλων 
300 Χιμαριωτών καί νά έρθει σέ επαφή μέ τους προύχοντες της περιοχής (per)... 
difficoltar lipensieri de'spagnoli nel medesimo affare... (A.S.V., δ.π., filza 13,28 Δεκεμβρίου 
1639 καί 7 'Ιανουαρίου 1639 [= 1640] in pregadi). 
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την κατάσταση καί φτάνουν στό σκοπό τους με μιά αναπάντεχη κίνηση: 

Δηλώνουν οτι ευχαρίστως θά αποδέχονταν νά εγκατασταθούν στά εδάφη 

πού, καθώς πληροφορήθηκαν, διαθέτει τό βενετικό κράτος4 9, τό όποιο 

βέβαια καί προτιμούν άπό οποιοδήποτε άλλο. 

' Ο Βενετός προβλεπτής απορρίπτει μέ αποτροπιασμό —γιά νά μήν 

ποΰμε καί μέ τρόμο— τήν πρόταση διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά 

οτι δέν υπάρχουν στή βενετική επικράτεια παρόμοιες περιοχές, σέ μιά 

προσπάθεια νά ανακόψει δραστικά τίς διαγραφόμενες διαπραγματεύσεις. 

"Ομως, όταν ξεκινάει ένας διάλογος τέτοιας υφής, αποτελεί στην πράξη 

τό προοίμιο γιά ουσιαστικότερες συνεννοήσεις. Έξαλλου ή ευκαιρία νά 

εξυπηρετήσει ό προβλεπτής σημαντικά τά βενετικά συμφέροντα δέν ήταν 

ευκαταφρόνητη. Έτσι , στίς δυό άλεπάλληλες συναντήσεις του μέ εκ

προσώπους των Μανιατών στά τέλη του Δεκέμβρη 1642 καί του Γενάρη 

1643, σπεύδει νά απαλύνει τήν εντύπωση πού ίσως δημιούργησε ή άρνηση 

του καί προσφέρεται νά παρακαλέσει τό Βενετό βάιλο στην Κωνσταντι

νούπολη νά μεσολαβήσει στους Τούρκους ώστε νά πάψουν νά καταπιέζουν 

τους Μανιάτες, άρκεΐ βέβαια οί τελευταίοι νά στρέψουν τήν πλάτη στους 

' Ισπανούς καί νά μήν εγκαταλείψουν τόν τόπο τους5 0. Τό ζήτημα δέν 

είναι καθόλου ασήμαντο: Μιά ημιαυτόνομη στην πράξη περιοχή όπως ή 

Μάνη θά διαθέτει επίσημο εκφραστή καί άμύντορα τών δικαίων της στην 

αυλή τοΰ έπικυρίαρχου οθωμανικού κράτους τόν εκπρόσωπο μιας μεγάλης 

δύναμης όπως ή Βενετία. 

Ή αντιπρόταση τοΰ προβλεπτή σημαδεύει δίχως άλλο τήν καρδιά 

τοΰ προβλήματος. Γιατί εκείνο πού έπιθυμοΰν πραγματικά οί Μανιάτες 

δέν είναι φυσικά ό εκπατρισμός, άλλα ή εξασφάλιση της προστασίας 

ενός χριστιανικού κράτους, πού θά τους επιτρέψει νά διατηρήσουν τήν 

ανεξαρτησία τους καί τίς ελπίδες γιά οριστική αποτίναξη τοΰ ζυγοΰ τών 

49. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 134-135. —Οί Μανιάτες γνώριζαν τουλάχιστον άπό τό 
1615 τήν ύπαρξη ακατοίκητων ή αραιοκατοικημένων περιοχών στην Ίστρία, στην 
οποία είχαν ζητήσει άπό τους Βενετούς νά καταφύγουν (ο.π., σ. 109, 110, 111) στην 
οξύτερη φάση τοΰ μεγάλου ξεσηκωμού τους, άλλα εκείνοι δέν φαίνεται νά έ'δωσαν 
συνέχεια στό θέμα. 

50. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 134,135-136. —Οί ενέργειες αυτές τοΰ προβλεπτή θά προκαλέσουν 
τήν ευαρέσκεια της Συγκλήτου, ή οποία θά επαινέσει τή σύνεση καί τήν προνοητικότητα 
του (ιδίως επειδή απέφυγε νά δώσει έγγραφη απάντηση στους Μανιάτες, ώστε νά μήν 
παρερμηνεύσουν κάποια διατύπωση ώς ενθαρρυντική καί δημιουργήσουν προβλήματα). 
Παράλληλα θά τοΰ συστήσει νά συνεχίσει τήν καλλιέργεια καλών διαθέσεων τών 
Μανιατών προς τή Βενετία, χωρίς όμως ανάμιξη τοΰ επίσημου κράτους, ατομικά καί μέ 
δική του πρωτοβουλία! (Α.S.V., δ.π., filza 16,19 Φεβρουαρίου 1642 [= 1643] in pregadi). 
Πρβλ. καί έδώ παρακάτω σημ. 55. 
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'Οθωμανών. Έτσι, παρόλο πού για ενα διάστημα υπερασπίζονται την 

αξιοπιστία τους (καί παράλληλα κραδαίνουν τό μοναδικό διαπραγματευτικό 

τους δπλο) διακηρύσσοντας οτι δεν μπορούν παρά νά μείνουν πιστοί στό 

λόγο τους προς τό δούκα της Μεδίνας καί νά του παραχωρήσουν τους 

16.000 μετανάστες πού ισχυρίζονται πώς του υποσχέθηκαν, παρόλο ακόμη 

πού ό πρόξενος διασπείρει νέες φήμες οτι αναμένονται οί γαλέρες τής 

Τοσκάνης καί τής Μάλτας γιά τήν επιβίβαση τους, όμως αναγκάζονται 

στίς 25 του Μάρτη 1643 νά δεχτούν μέ ευχαριστίες τή διαμεσολάβηση 

τών Βενετών προς τους Τούρκους καί νά δηλώσουν πώς είναι έτοιμοι νά 

αποσύρουν τό λόγο τους προς τους 'Ισπανούς αμέσως μόλις τους διατάξει 

ή Βενετία51. 

Τώρα πιά οί Βενετοί έχουν οδηγήσει τά πράγματα στό σημείο πού 

επιθυμούσαν. Συνεπικουρούνται κι από κάποιες περίεργες συμπτώσεις, 

όπως ή ανυπόστατη εί'δηση πού κυκλοφόρησε ότι δήθεν ό δούκας τής 

Μεδίνας είχε μετατεθεί στή διοίκηση τοΰ Μιλάνου5 2. Βλέπουν επιπλέον 

τίς γαλέρες τής Μάλτας νά περνούν άπό τό Ταίναρο δίχως κάν νά ρίξουν 

άγκυρα53. Βεβαιώνονται λοιπόν οτι οί συμφωνίες, κι αν ακόμη έχουν 

συναφθεί, δέν θά υλοποιηθούν —τουλάχιστον στό προσεχές μέλλον. Όταν 

πιά οί Μανιάτες μέ τό τελευταίο τους διάβημα εμπιστεύονται τή μοίρα 

τους στά χέρια τών Βενετών, οχι μόνο βλέπουν τά μεταναστευτικά τους 

σχέδια νά ματαιώνονται, άλλα καί βρίσκονται στην ανάγκη νά υποστούν 

51. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., 135 (επιστολή τών Μανιατών (τέλη Δεκεμβρίου 1642), στην οποία 
μεταξύ τών άλλων πού αναφέραμε, προτείνουν νά μεταφερθούν μέ έξοδα τών Βενετών 
μερικοί δημογέροντες, γιά νά εξετάσουν τήν περιοχή στην οποία ζητούν νά μετοικήσουν), 
136 (νέα πρόταση τοΰ προβλεπτή γιά διαμεσολάβηση τοΰ βαΐλου, πού οί αντιπρόσωποι 
τής Μάνης υποδέχονται μέ ενδιαφέρον, άφοΰ ή περίπτωση νά εγκατασταθούν σέ βενετικό 
έδαφος έχει αποκλεισθεί κατηγορηματικά), 137 (πλήρης αποδοχή τών προτάσεων μέ 
τήν τελευταία επιστολή): Ή κλιμάκωση τών υποχωρήσεων είναι ολοφάνερη. Έξαλλου 
γιά πόσο καιρό ακόμα θά μποροΰσαν νά κρύβουν οί Μανιάτες τή δύσκολη θέση στην 
οποία είχαν περιέλθει άπό τή στιγμή πού, όπως φαίνεται, ό δούκας τής Μεδίνας διέκοψε 
τίς επαφές μαζί τους στά τέλη τοΰ 1642; 

52. Πού ήταν γνωστή στον προβλεπτή Ζακύνθου ήδη κατά τή δεύτερη —καί αποφασιστι
κή—επαφή του μέ τους Μανιάτες προεστούς (29 'Ιανουαρίου/8 Φεβρουαρίου 1643). 
'Ασφαλώς ή είδηση αυτή τόν καθησύχασε καί τόν ενίσχυσε στή συνάντηση εκείνη 
—καί βέβαια δέν θά έχασε τήν ευκαιρία νά τους τήν κοινοποιήσει. 'Οπωσδήποτε ή 
πρώτη σκέψη πού έρχεται στό νοΰ είναι οτι ή πληροφορία είχε χαλκευθεί άπό τους 
Βενετούς, εκτός αν σημαίνει απλώς οτι ό δούκας τής Μεδίνας εκλέχτηκε νά αναλάβει 
τή διοίκηση τοΰ Μιλάνου, εννοείται άφοΰ πρώτα θά έληγε ή θητεία του στή Νεάπολη 
(άπό τήν οποία πάντως αναχώρησε στίς 14 Μαΐου 1644, βλ. G. GONIGLIO, / viceré di 
Napoli..., σ. 247). 

53. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 137, 138. 
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αβοήθητοι τά αντίποινα των Τούρκων 5 4 . Τώρα πού εκείνοι εγκαταλείφθηκαν 

στό έ'λεός τους, οί Βενετοί δεν φαίνεται νά θυμούνται τίς υποσχέσεις τους 

γιά υποστήριξη 5 5. Ί σ α - ϊσα τους καταδιώκουν κι αυτοί με τή σειρά τους 

με αφορμή τήν πειρατεία56. 'Αλλά ακόμα κι όταν μετά άπό ένάμισο περίπου 

χρόνο μιά χούφτα Μανιάτες (σαρανταένας όλοι κι όλοι) θά επιχειρήσουν 

νά απαλλαγούν άπό τίς τουρκικές πιέσεις —πού ολοφάνερα είχαν εντα

θεί—καί νά εγκατασταθούν στην Καλαβρία, οί Βενετοί θά τους κρατήσουν 

στην Κέρκυρα καί τελικά θά τους δολοφονήσουν αργά - αργά5 7... 

Ξαναρχίζουν λοιπόν, όπως θά περίμενε κανείς, οί συνεννοήσεις μέ 

τους 'Ισπανούς: τό Δεκέμβρη τοΰ 1644 ό επίσκοπος Χριστόφορος καί 

δυό Μανιάτες προεστοί συναντούν στή Βενετία τόν εκεί πρεσβευτή της 

Ι σ π α ν ί α ς μαρκήσιο de la Fuente καί»τοΰ ζητούν επανέναρξη των δια

πραγματεύσεων. Ή νέα αυτή φάση έχει παρουσιαστεί διεξοδικά άπό τόν 

Ι. Χασιώτη58, ό όποιος μάλιστα χρησιμοποίησε ισπανικές αρχειακές πηγές. 

Θά τονίσουμε μόνο πώς γιά πρώτη φορά ά π ' οσο γνωρίζουμε ασχολήθηκε 

μέ τό ζήτημα τό Συμβούλιο τοΰ Κράτους στή Μαδρίτη 5 9 καί, παρότι 

χαρακτήρισε τήν πραγματοποίηση της μετανάστευσης «σχεδόν αδύνατη», 

δέν απέρριψε τήν πρόταση60 ακολουθώντας τήν πάγια τακτική της 'Ισπανίας 

νά μήν αποθαρρύνει τους "Ελληνες όταν αποτείνονται σ ' αυτήν. Εύθυ-

54. Βλ. παραπάνω σ. 196-197. 
55. Άφοΰ ή επίσημη Βενετία, όπως είδαμε, απέφυγε οποιαδήποτε φανερή ανάμιξη στό 

ζήτημα —ούτε φυσικά ενέκρινε τό σχέδιο γιά διαμεσολάβηση τοΰ βαΐλου, τό όποιο ή 
Σύγκλητος άντιπαρήλθε χωρίς κανένα σχόλιο (βλ. παραπάνω σημ. 50): Ένα κράτος 
πού ασθμαίνοντας αγωνίζεται μέ τήν «άψογη στάση» του νά περισώσει τά εδάφη του δέ 
θά μπορούσε νά εμφανιστεί ώς προστάτης ανυπότακτων πληθυσμών, πού υπάγονταν 
μάλιστα στην εξουσία τοΰ κυριότερου αντιπάλου του, χωρίς τό φόβο νά τόν ερεθίσει 
επικίνδυνα (γιά τή στάση της Βενετίας βλ. παραπάνω σ. 185-193 καί σημ. 14). 

56. Στά τέλη τοΰ 1643 είχαν συλλάβει ενα καΐκι τους (Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Επαναστατικοί κινήσεις..., 
σ. 226, σημ. 1). 

57. Είναι ή τραγική περίπτωση τοΰ Δήμου Μαχαιρίδη (τόν αναφέραμε παραπάνω σ. 200), 
πού έπεσε άπό τή Σκύλλα στή Χάρυβδη: Τά γεγονότα (τέλη 1644 - αρχές 1645) στοΰ Κ. 
ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Καί άλλη..., σ. 434-436 καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ή Μάνη..., σ. 139,140, ή ερμηνεία 
τους στοΰ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, Ελληνικοί εποικισμοί..., σ. 120. 

58. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, δ.π., σ. 121-127, 147-150. 
59. Ή ισχυρή γραφειοκρατική δομή τών κρατών εκείνων, παρόλες τίς αργοκίνητες διαδι

κασίες πού τή χαρακτήριζαν, καθιστά σχεδόν βέβαιη τήν πιθανότητα νά είχαν συζητηθεί 
στό ισπανικό Συμβούλιο τοΰ Κράτους (ή τουλάχιστον στό Συμβούλιο της Ιταλίας) 
καί οί προηγούμενες συνεννοήσεις τών Μανιατών μέ τό δούκα της Μεδίνας (όπως 
άλλωστε μέ φυσικότητα είχε ύπαινιχθεΐ, προεξοφλώντας τήν απόρριψη τών προτάσεων, 
ό πρόξενος Γεώργιος Λατίνος, βλ. έδώ παραπάνω σ. 205). 

60. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ο.π., σ. 127 (9 Μαρτίου 1645). 
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γραμμιζόμενοι με την τακτική αύτη συνέχισαν καί οί άντιβασιλιάδες της 

Νεάπολης —ô ναύαρχος της Καστίλλης61 αρχικά καί ό δούκας του Arcos62 

έπειτα— την επικοινωνία με τους Μανιάτες εϊτε απευθείας εϊτε με ενδιάμεσο 

τόν πρόξενο Γεώργιο Λατίνο: Οί πολιτικές σκοπιμότητες των 'Ισπανών, 

πού επιθυμούσαν τη διατήρηση μιας ανώδυνης επαφής, οδήγησαν καί 

πάλι τίς διαπραγματεύσεις σέ μιά μακριά σήραγγα, σκοτεινή κι ατέλειωτη. 

'Από τό αδιέξοδο αυτό βγάζει τους Μανιάτες (γιά νά τους παρασύρει 

στό μάτι ενός βιαιότερου κυκλώνα) τό'ξέσπασμα τοΰ Κρητικού Πολέμου. 

Στή δραματική καί μακροχρόνια τούτη σύγκρουση διαβλέπουν τή μοναδική 

ευκαιρία γιά μιά πιό ευοίωνη καί μόνιμη προσέγγιση μέ τους Βενετούς 

καί, πάνω ά π ' ολα, τίς ευνοϊκότερες προϋποθέσεις γιά τήν απελευθέρωση 

του Μοριά, τήν οποία δεν θά πάψουν νά επιδιώκουν μέ αξιοσημείωτη 

επιμονή καί σταθερότητα, παρόλο πού οί Βενετοί θά τους απογοητεύσουν 

καί πάλι. Σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν έναρξη των εχθροπραξιών ό επίσκοπος 

της Μάνης προσκαλεί τό Βενετό γενικό προβλεπτή θαλάσσης νά κατα

πλεύσει στό Πόρτο Κάγιο καί νά στρατολογήσει όσους Μανιάτες χρειά

ζεται63. 'Αντιπρόσωποι6 4 κατεβαίνουν στην Κρήτη γιά νά προτείνουν 

61. G. CONIGLIO, Ι viceré..., σ. 247-250 (14 Μαΐου 1644 -11 Φεβρουαρίου 1646). —' Αποκα
λύπτεται τώρα ότι οί Μανιάτες, παράλληλα μέ τίς επαφές τους μέ τόν επιφυλακτικό καί 
σκεπτικιστή de la Fuente, άρχισαν συνεννοήσεις καί μέ τό νέο άντιβασιλιά (προφανώς 
μόλις πληροφορήθηκαν τήν απομάκρυνση άπό τή Νεάπολη τοΰ δούκα της Μεδίνας 
—πραγματική αυτή τή φορά, βλ. παραπάνω σημ. 52), στον όποιο υπέβαλαν τήν ί'δια 
διττή πρόταση γιά κατάληψη της Πελοποννήσου καί γιά ομαδική μετανάστευση (βλ. 
παρακάτω "Εγγρ. Α, σ. 230-232. - Πρβλ. καί Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, Fuentes de la historia griega 

' moderna en archivos y bibliotecas ε8ρ3ήο1ε8, Hispania 29(1969) 151: μνεία πολεμικής 
πρότασης τοΰ 1644). 

62. Βλ. παρακάτω "Εγγρ. Α, σ. 230. —Γιά τό δούκα τοΰ Arcos (Rodrigo Ponce de Leon, 11 
Φεβρουαρίου 1646 - 19 'Ιανουαρίου 1649) βλ. G. GONIGLIO, / viceré di Napoli..., σ. 
251-265. 

63. Τόν Αύγουστο τοΰ 1645 (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 140-141). 
64. 'Ανάμεσα τους ϊσως νά ήταν καί οί γνωστοί μας αδελφοί Μιχάλης καί Νικόλας 

Γιατρός. 'Οπωσδήποτε πάντως πρέπει νά συμπεριλαμβανόταν —αν όχι καί νά ηγούν
ταν—ενα άλλο σπουδαίο μέλος της πάτριας εκείνης, ό Λουκάς Γιατρός, πού επίσης 
άπό τόν Αύγουστο τοΰ 1645 επιδίωκε συνάντηση μέ τό Βενετό γενικό προβλεπτή, γιά 
νά τοΰ ζητήσει μισή μοίρα γαλέρων μέ τίς όποιες υποσχόταν ότι αυτός καί οί άντρες 
του θά κατακτοΰσαν ολόκληρο τό Μοριά (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 141). —Στην επιδρομή 
εναντίον της Καλαμάτας τό 1659 θά πρωτοστατήσει στην κινητοποίηση τών Μανιατών 
καί τών Μεσσηνίων, τών όποιων «οί (επαναστατικές) διαθέσεις δέ θά μποροΰσαν νά 
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σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή β ο ή θ ε ι α σ τ ό γ ε ν ι κ ό π ρ ο β λ ε π τ ή Κ ρ ή τ η ς ' Α ν τ ρ έ α C o r n a r o 

καί νά δηλώσουν υποταγή στή Βενετία 6 5. Σε ένδειξη πίστης καί αφοσίωσης 

του π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν δαχτυλίδ ι — κ ι εκείνος, μέ ανέμελη ευγνωμοσύνη, άντι-

π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ενα δ ικό του μέ χ α ρ α γ μ έ ν α τά δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά του 6 6 . 

Σε στεριά καί θάλασσα οί Μανιάτες διενεργούν καθημερινά επιθέσεις 

ε ν α ν τ ί ο ν των Τ ο ύ ρ κ ω ν , οί ό π ο ι ο ι πετρωμένοι ά π ό φ ό β ο αποφεύγουν νά 

α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν 6 7 . Έ ν ώ ô Μ ι χ ά λ η ς Γ ι α τ ρ ό ς συνεργάζεται μέ τ ό ν π ρ ό ξ ε ν ο 

στή Ζ ά κ υ ν θ ο γ ιά τ ή ν π ρ ο ώ θ η σ η των σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ω ν μέ τους Ι σ π α ν ο ύ ς 

(πού ευλόγα α ν α ζ ω π υ ρ ώ ν ο ν τ α ι ) , τ ή ν ί'δια εκείνη σ τ ι γ μ ή διοχετεύει π λ η 

ρ ο φ ο ρ ί ε ς χ ρ ή σ ι μ ε ς στους Βενετούς (μέχρι καί γ ιά τ ή ν π ρ ο έ λ α σ η των 

Ρ ώ σ ω ν στίς οθωμανικές κτήσε ις) . 'Αλλά π α ρ ό λ η τή δεξ ιοτεχν ία σ τ η ν 

ε φ α ρ μ ο γ ή τ η ς π α λ ι ά ς δ ο κ ι μ α σ μ έ ν η ς π ρ α κ τ ι κ ή ς (ό π ρ ό ξ ε ν ο ς α φ ή ν ε ι νά 

δ ι α ρ ρ ε ύ σ ο υ ν οί π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ιά τίς επαφές του μέ «κάποιο Μ α ν ι ά τ η 

προεστό», ένώ π α ρ ά λ λ η λ α ό Μ ι χ ά λ η ς Γ ι α τ ρ ό ς διατυπώνει π ρ ο ς τ ό ν π ρ ο 

β λ ε π τ ή α π ε ρ ί φ ρ α σ τ α π α ρ ά π ο ν α γ ιά τ ή ν π λ ή ρ η ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η της Μ ά ν η ς 

άπό τους Βενετούς 6 8 ), οί τελευταίοι θά π ρ ο σ π ε ρ ά σ ο υ ν μέ α δ ι α φ ο ρ ί α τό 

δόλωμα καί θά παραμείνουν παγεροί καί κ α χ ύ π ο π τ ο ι : Τ ό δαχτυλίδ ι τοϋ 

είναι πιό ζωηρές ούτε πιό φλογερές» (fervide κι οχι fenide [=;] όπως εκδίδει ό Α. 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Επαναστατικές κινήσεις στην Πελοπόννησο στά 1659, Πελοποννησιακά 
8 (1971) 258, αντιστρέφοντας καί τό νόημα της φράσης στην απόδοση, σ. 259). Οί 
ηγετικές του ικανότητες καί οί υπηρεσίες του προς τή Βενετία θά αναγνωριστούν καί 
έμπρακτα άπό τό Φραγκίσκο Morosini, ό όποιος θά του χορηγήσει μηνιαίο επίδομα 50 
δουκάτων, πού θά τό εισπράττει άπό τό ετήσιο χαράτσι πού κατέβαλλε στους Βενετούς 
ή Μήλος (τά νησιά τοϋ Αιγαίου φορολογούνταν διπλά άπό Τούρκους καί Βενετούς 
—κάποτε καί τριπλά, άπό τους κουρσάρους— γιά πολύ μεγαλύτερο διάστημα άπ' οσο 
μέχρι σήμερα πιστεύεται). Στά τέλη Φεβρουαρίου του 1660 ό Morosini σκόπευε νά τόν 
ξαναστείλει μέ τρία πλοία καί πολλά πολεμοφόδια γιά νά ξεσηκώσει καί πάλι σύσσωμους 
τους Μανιάτες επωφελούμενος άπό τά σκληρά αντίποινα των Τούρκων εναντίον τους 
επί ενα σχεδόν χρόνο, άλλα δέν γνωρίζουμε τήν έκβαση του σχεδίου του (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, 
Ή Μάνη..., σ. 151, 152, 155). 

65. G. BRUSONI, Historia dell' ultima guerra tra veneziani e turchi..., Βενετία 1673, Μέρος 
1°, σ. 67. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία..., τ. 3, σ. 488: Οί Μανιάτες προσφέρουν 25.000 
στρατιώτες! 

66. G. BRUSONI, ό.π. Πρβλ. καί Π. ΧΙΩΤΗ, Σειράς..., σ. 191. 

67. Βλ. παρακάτω "Εγγρ. Α', σ. 230. Πρβλ. καί Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, ο.π., σ. 140-143. 
68. Σέ επιστολή του προς τόν προβλεπτή Ζακύνθου άπό Οίτυλο 3/13 Σεπτεμβρίου 1646 

(γιά ολα αυτά βλ. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή Μάνη..., σ. 142-143): Ό προβλεπτής βέβαια δέν 
υποψιάζεται ότι ό Μιχάλης Γιατρός πού του διαβιβάζει ειδήσεις γιά τους Ρώσους, 
Τρανσυλβανούς, Βλάχους, καθώς καί γιά τό βενετικό καί τόν οθωμανικό στόλο, είναι ό 
ίδιος εκείνος Μανιάτης προεστός πού αλληλογραφεί παράλληλα καί μέ τόν εκεί πρόξενο 
της 'Ισπανίας... 
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αρραβώνα δεν θά οδηγήσει σε γάμο, ή νύφη δεν θ ' άντικρύσει τό γαμπρό 

ούτε καν άπό μακριά. 

Αύτη τή φορά όμως οί Μανιάτες δε χρονοτριβούν περιμένοντας νά 

ξεπεράσουν άπό μόνοι τους οί Βενετοί τους δισταγμούς τους. Συγχρονίζονται 

με τή γοργή ροή των γεγονότων καί επιχειρούν νά εκβιάσουν τή συμμετοχή 

τους υποβάλλοντας καί πάλι στους Ισπανούς 6 9 τήν παλιά πρόταση γιά 

κατάκτηση τού Μοριά70, πού βέβαια τώρα ή σημασία της έχει αναβαθμιστεί 

μέσα στίς νέες συγκυρίες: 'Υπολογίζοντας στή σύγχυση πού έχει προ

καλέσει ό Κρητικός Πόλεμος καί στην απειρία των πιθανοτήτων γιά 

γενίκευση της σύρραξης, ζητούν μέσω τού προξένου Γεωργίου Λατίνου 

άπό τους 'Ισπανούς πολεμοφόδια καί αρχηγούς γιά νά οδηγήσουν στή 

μάχη 12.000 άντρες, οί όποιοι προελαύνοντας στό εσωτερικό θά ενωθούν 

μέ άλλους 20.000 Μοραΐτες έτοιμους νά ξεσηκωθούν εξαιτίας της τυραν-

νικότητας των Τούρκων. 

Μέ τή διαβεβαίωση οτι καί μόνο στην εμφάνιση της ισπανικής 

άρμάδας οί Τούρκοι «θά πεθάνουν άπ' τό φόβο τους», ζητούν 12.000 

«άρκοβούζια τού χεριού, τύπου Βενετίας» καί πυρομαχικά (μπαρούτι, 

φυτίλια κ.λπ.) γιά τόν εξοπλισμό 20.000 άντρων (συνυπολογίζοντας 

ολοφάνερα καί τους μάχιμους των παραπλήσιων επαρχιών). Δηλώνουν 

οτι διαθέτουν ήδη 3-4.000 άρκοβούζια καί 1.000 περίπου άλογα καί 

υποζύγια, τών οποίων τόν αριθμό υπόσχονται νά πολλαπλασιάσουν 

μέσα σέ λίγες μέρες άπό τήν έναρξη τών επιχειρήσεων μέ επιδρομές 

στή Σπάρτη [= Μυστρά] καί τίς άλλες γειτονικές περιοχές (τους 

λείπουν μόνο σέλες καί χαλινάρια). Τονίζουν τίς πολεμικές ικανότητες, 

69. Όπως αναφέραμε, οί συνεννοήσεις είχαν συνεχιστεί καί μέ τό δούκα του Arcos, πού 
ονομάστηκε άντιβασιλιάς της Νεάπολης στίς 11 Φεβρουαρίου 1646 (βλ. παραπάνω 
σημ. 62). Οί συνεννοήσεις αυτές πρέπει νά είχαν ενταθεί τήν άνοιξη, αν κρίνουμε άπό 
τήν επιστολή τών Μανιατών προς τόν πρόξενο της 'Ισπανίας Γεώργιο Λατίνο στίς 
17/27 'Ιουνίου (βλ. παρακάτω "Εγγρ. Α', σ. 230), άπό τήν οποία πληροφορούμαστε 
οτι ό τελευταίος είχε μεταβεί πρόσφατα στή Νεάπολη, όπου δέν αποκλείεται νά είχε 
διαπραγματευτεί καί τό ζήτημα της μετανάστευσης. Επιστρέφοντας πάντως στή Ζάκυνθο 
βρήκε νά τόν περιμένει επιστολή στά ιταλικά του Μιχάλη Γιατρού, στην οποία ό 
τελευταίος του ανέπτυσσε μέ λεπτομέρειες ενα σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης τών 
' Ισπανών στην Πελοπόννησο μέ τή συνεργασία τών Βενετών. Ό Λατίνος μέ τή σειρά 
του ζήτησε επιβεβαίωση της πρότασης καί διευκρινήσεις, τίς όποιες του παρέχουν οί 
Μανιάτες μέ τήν επιστολή ακριβώς της 17/27 'Ιουνίου 1646 (- "Εγγρ. Α'). 

70. Χωρίς νά παραλείψουν καί πάλι νά ζητήσουν, σέ περίπτωση αποτυχίας τοϋ εγχειρήματος, 
τή μαζική μεταφορά τους στην Κάτω ' Ιταλία καί μάλιστα μέ ισπανικά πλοία, στά 
όποια θά επιβιβάζονταν 40.000 ψυχές μαζί μέ όλα τά υπάρχοντα τους, καθώς καί μέ 
τρόφιμα γιά τή συντήρηση τους επί ενα χρόνο ('Έγγρ. Α, σ. 231). 
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τη γενναιότητα καί τη στρατιωτική τους εμπειρία («δεν υπάρχει κανείς 

εδώ πού νά μην ξέρει νά χειρίζεται όπλα») καί υπόσχονται πίστη καί 

υπακοή στό διοικητή καί τους αξιωματικούς πού ζητούν νά τους 

στείλουν οί Ισπανοί . 'Επαίρονται για τίς χερσαίες καί ναυτικές 

επιτυχίες τους71 εναντίον των Τούρκων, άπό τους οποίους κατοικούν 

χωριστά καί δεν τους υπολογίζουν διόλου, άρκεΐ νά διαθέτουν δπλα, 

πού είναι «τόσο απαραίτητα στον πόλεμο». 'Υποστηρίζουν οτι, πέρα 

άπό τή διάθεση των οπλών αυτών, ό πόλεμος πού προτείνουν θά είναι 

απολύτως ανέξοδος γιά τήν ' Ισπανία. Σ ' αυτήν εναποθέτουν τίς ελπίδες 

τους κάθε πού φτάνει ό καιρός της είσπραξης τών φόρων άπό τους 

'Οθωμανούς καί προσμένουν τή στρατιωτική της επέμβαση ή τή 

μεταφορά τους στά εδάφη της. Γι ' αυτό εξορκίζουν τόν πρόξενο 

Γεώργιο Λατίνο νά μεσολαβήσει ώστε νά ευοδωθούν τά αιτήματα 

τους γρήγορα, πρίν κατορθώσουν οί Τούρκοι νά αναλάβουν τίς δυνάμεις 

τους άπό τόν πόλεμο της Κρήτης, οπότε θά περάσουν άπό μαχαίρι 

όλους τους Μανιάτες —καί τό κρίμα θά πέσει στον ϊδιο τόν πρόξενο 

καί κυρίως στό δούκα της Μεδίνας. 

Είναι αξιοσημείωτο οτι προτείνουν επιπλέον νά εξασφαλιστεί ή 

συνδρομή της Βενετίας, γιά νά αποκλείσει μέ τό στόλο της τόν 'Ισθμό 

της Κορίνθου7 2. 'Αλλά επίσης εκπληκτικό —καί χαρακτηριστικό της 

71. Γιά τίς οποίες βλ. παραπάνω σ. 194 καί σημ. 11-13. 
72. "Αν οί Μανιάτες ύπεραπλουστεύουν τή διεθνή διπλωματία καί τίς σχέσεις τών ευρωπαϊκών 

κρατών τόσο μεταξύ τους δσο καί μέ τήν οθωμανική αυτοκρατορία καθώς είναι προ
σκολλημένοι επίμονα στην Ιδέα της «σταυροφορίας» πού είχε πιά εκφυλιστεί στό 17° 
αιώνα, όμως σταθμίζουν εύστοχα τό ζήτημα πού κατεξοχήν τους ενδιαφέρει, δείχνοντας 
νά έχουν αφομοιώσει τά βασικά διδάγματα της στρατιωτικής ιστορίας του τόπου τους: 
' Η καίρια στρατηγική σημασία πού είχε τό ' Εξαμίλι γιά τήν ασφάλεια της Πελοποννήσου 
καί γιά τήν εδραίωση οποιουδήποτε επαναστατικού κινήματος, στοιχειωμένη στή 
συνείδηση τους άπό τόν καιρό τών δεσποτών (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Τά τείχη του 'Ισθμού της 
Κορίνθου κατά τους μέσους αιώνας, Νέος Έλληνομνήμων 2 (1905) 435-486" Δ. ΖΑΚΥ-
ΘΗΝΟΣ, Le Despotat grec de Morée, έκδοση αναθεωρημένη καί έπηυξημένη άπό τή 
Χρύσα Μαλτέζου, [τ. 1], Histoire politique, Variorum Reprints, Λονδίνο 1975, σ. 143, 
168-171,175, 191, 193-196, 202,226-227,233-235, 349-350, 355 καί [τ. 2], Vie et instutions, 
ο.π., 140-143, 237-238. - "Αλλη βιβλιογραφία: Χ. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Προτάσεις οικονομικής 
καί κοινωνικής πολιτικής άπό τόν Βησσαρίωνα, Βυζαντινός Δόμος 5-6 (1992) 50 σημ. 
14), ξαναγυρίζει, μόνιμη επωδός, στα σχέδια τους (όπως εδώ πού ζητούν τόν αποκλεισμό 
του, σκοπεύοντας νά τό οχυρώσουν μετά τήν επιτυχία τής επανάστασης, βλ. Έγγρ. 
Α', σ. 232) καί ή κατάληψη του προβάλλεται ώς απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή 
συμμετοχή τους σέ τυχοδιωκτικά εγχειρήματα, όπως εκείνο του Φραγκίσκου Morosini 
στά 1659 (... Άλλ ', ώ αφέντη υψηλότατε, τό Έξαμίλι νά πιάσεις πρώτα... καί πάλι: ... 
άφόντες πιάσεις τό Έξαμίλι, θέλομεν κινήσει δλοι... Ειδεμή, αν βαρέσεις καί χαλάσεις 
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επίμονης προσήλωσης τών Μανιατών στην ιδέα της επανάστασης— είναι 

τό γεγονός οτι τό ϊδιο αυτό κείμενο της 27 'Ιουνίου 1646 θά τό υποβάλουν 

καί πάλι μετά άπό εννιά ολόκληρα χρόνια, στίς 27 'Οκτωβρίου 165573, 

σχεδόν αυτούσιο, με ελάχιστες παραλλαγές —καί οπωσδήποτε βέβαια 

χωρίς τήν πρόταση γιά συμμετοχή τών Βενετών7 4, πού ασφαλώς ήταν 

εξωπραγματική. 

'Απροσδόκητα, θά λέγαμε, ό άντιβασιλιάς της Νεάπολης δούκας του 

Arcos, στον όποιο ό πρόξενος Γεώργιος Λατίνος διαβιβάζει τίς προτάσεις7 5, 

αποφασίζει νά δώσει συνέχεια στην υπόθεση: Μέ εντολή του στίς 8 

'Ιουνίου 1647 συνεδριάζει τό ανώτατο συμβούλιο τοΰ βασιλείου, τό Col

epo καί τρία κάστρα, άπέκειμάς αφήσεις, έρχεται ό Τούρκος καί μας χαλά... καί ακόμα 
πιό κατηγορηματικά: «... Έδώ δεν έχει νά κινήσει ό πόλεμος τοΰ Μοριά, αν πρώτα δεν 
αποκλειστεί τό Έξαμίλι... δταν ό Θεός σας φωτίσει νά κλείσετε τό Έξαμίλι, θά 
είμαστε πάντα έτοιμοι... αλλά αν ή έξοχότητά σον θέλει [να ξεσηκωθούμε] τώρα αμέσως, 
δέν είναι καιρός. "Οταν όμως κλείσουν οί πύλες [της Πελοποννήσου], οι εχθροί δέν θά 
έχουν τόπο γιά νά μπουν...» (απόδοση άπό τά ιταλικά δική μου): Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, 
'Επαναστατικές κινήσεις..., σ. 244, 246 καί 250 αντίστοιχα). - Φυσικά καί οί Βενετοί 
μέ τή σειρά τους, όταν θά καταλάβουν τήν Πελοπόννησο, θά μελετήσουν μέ προσοχή 
τό ζήτημα (ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Βενετσιάνικες εκθέσεις γιά τήν οχύρωση τοΰ Ίσθμοΰ 
της Κορίνθου στά τέλη τοΰ Που αιώνα, Πρακτικά Α ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοπον
νησιακών Σπουδών, τ. 3, 'Αθήνα 1976-1978, σ. 269-276 καί ειδικότερα 273, 275). 

73. Τό εκδίδει ό Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί εποικισμοί..., σ. 152-154 (πρβλ. καί σ. 130-131): 
' Η επιστολή απευθύνεται αυτή τή φορά στον Καίσαρα Λατίνο [γιό τοΰ Γεωργίου], νέο 
πρόξενο της 'Ισπανίας στή Ζάκυνθο, καί ανταποκρίνεται σέ σχετική έκκληση του 
έπειτα άπό επανειλημμένες επιστολές τοΰ πρεσβευτή la Fuente καί τοΰ νέου άντιβασιλια 
της Νεάπολης κόμη de Castrillo, μέ τίς οποίες τόν παρακινοΰσαν νά ενεργήσει γιά τή 
συνέχιση καί τήν ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. 

74. Μέ τήν εξαίρεση τοΰ τμήματος αύτοΰ καί της αρχής της επιστολής (πού, όπως είδαμε 
παραπάνω σημ. 73 είναι διαφορετική, ενώ στή συνέχεια τό ιστορικό τών συνεννοήσεων 
παρατίθεται συντομευμένο καί ακρωτηριασμένο), τό υπόλοιπο κείμενο επαναλαμβάνεται 
καταλέξη μέχρι τό τέλος: απλώς τά 12.000 άρκοβούζια πού ζητοΰν έχουν αυξηθεί σέ 
15.000, ή λεία τών 10.000 αιγοπροβάτων έχει μειωθεί σέ 8.000, ενώ έχουν παραλειφθεί 
εντελώς ή σύλληψη τών 10 σκαφών, ή μνεία της αποστολής τοΰ επισκόπου Μάνης καί 
τοΰ 'Αλέξανδρου Φεράνου καί τέλος ή ηθική προειδοποίηση οτι σέ περίπτωση εκ
στρατείας τών Τούρκων εναντίον τους τό κρίμα θά πέσει στά κεφάλια τοΰ δούκα της 
Μεδίνας καί τοΰ προξένου (άντιπρβλ. Έγγρ. Α', έδώ παρακάτω σ. 230-232 καί Ι. 
ΧΑΣΙΩΤΗ, ο.π.). —Δέν αποκλείεται καθόλου επομένως τό κύριο μέρος τοΰ έγγραφου 
μας νά έχει ξαναχρησιμοποιηθεί καί άλλες φορές ακόμα, όπως πράγματι συνέβη καί 
πάλι τό Γενάρη τοΰ 1658, (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ο.π., σ. 132 καί σημ. 3). 

75. Καθώς καί στον πρεσβευτή της 'Ισπανίας στή Βενετία μαρκήσιο de la Fuente. Άπό 
τόν πρεσβευτή καί τόν άντιβασιλια ενημερώθηκε στή συνέχεια μέ άλλα αντίγραφα τό 
Συμβούλιο τοΰ Κράτους στή Μαδρίτη (1647: βλ. έδώ παρακάτω "Εγγρ. Γ', σ. 236). 
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laterale, καί ικανοποιεί σχεδόν όλες τίς απαιτήσεις τών Μανιατών, όσες 

αναφέρονται στην εγκατάσταση τους στην Κάτω ' Ιταλία7 6. Τό σχετικό 

κείμενο, πού εμφανίζεται με τη μορφή συνθήκης μεταξύ του βασιλείου 

της Νεάπολης καί τών Μανιατών77, περιέχει τους ακόλουθους ορούς78: 

1) 'Επειδή προς τό παρόν τό ισπανικό κράτος αδυνατεί νά τους 

διαθέσει πλοία, ή μεταφορά τών εποίκων (πού κρίνεται χρήσιμη, 

γιατί πρόκειται γιά πληθυσμό έμπειρο στά στρατιωτικά καί τίς καλ

λιέργειες) θά πραγματοποιηθεί μέ τά δικά τους σκάφη (μέ επανει

λημμένα ταξίδια) καί μέ όσα θά τους παραχωρήσουν οι βαρόνοι 

εκείνοι πού ενδιαφέρονται γιά τήν εγκατάσταση τους στά φέουδα 

τους, ή οποία, μέ ευθύνη τών τελευταίων, δέν πρέπει νά προκαλέσει 

σύγχυση καί προβλήματα στό βασίλειο7 9. 2) Παραχωρείται στους 

εποίκους απαλλαγή άπό όλους τους φόρους80 καί από τήν υποχρέωση 

76. Έγγρ. Β', σ. 232-235: Ό δούκας του Arcos είχε αναθέσει στό Ματθαίο de Casanatte 
(μέλος του προεδρείου του Collaterale, τό όποιο ελεγχόταν άπό τους ευγενείς ήδη άπό 
τό 1646, βλ. Ρ. L. ROVITO, La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48), Rivista 
Storica Italiana 98 (1986) 380 καί (γιά τη δράση καί τήν κατοπινή του τύχη) 381 σημ. 
45, 399 σημ. 113, 421 σημ. 192, 455 καί σημ. 312) καί τό δούκα του Caivano ("Αγγελο 
Barile, γραμματέα του βασιλείου, βλ. ο.π., σ. 380, 420 καί σημ. 191) νά μελετήσουν τό 
ζήτημα καί νά ετοιμάσουν σχετική εισήγηση, πού υποβλήθηκε τελικά στό Collaterale 
στίς 8 'Ιουνίου 1647, όπως είπαμε. 

77. Τών οποίων αντιπρόσωποι ασφαλώς παρευρίσκονταν στή Νεάπολη, όπως φαίνεται καί 
άπό τήν καταληκτήρια φράση της συνθήκης (Terminato in Napoli con li malnoti...: 
"Εγγρ. Β', σ. 235 - Πρβλ. καί σ. 221, σημ. 102.), δέ γνωρίζουμε όμως ούτε πόσοι ούτε 
ποιοί ήταν. 

78. Στίς επόμενες υποσημειώσεις θά αντιπαραβάλουμε τους όρους αυτούς μέ εκείνους τών 
άλλων έ'ξι ανάλογων κειμένων πού έ'χουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα: της σύμβασης του 
1641 (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Καί άλλη..., σ. 435-436, στό έξης: Μ μέ έκθετη τόν αριθμό του 
αντίστοιχου άρθρου), του προσχεδίου του 1644 (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί εποικισμοί..., 
σ. 122-126 καί 149-150, στό έξης: Χ μέ εκθέτη γράμμα του αλφαβήτου), τών δυό αιτήσεων 
τοΰ 1663 προς τό δούκα της Τοσκάνης, της σύμβασης μέ τό φεουδάρχη ' Ιούλιο Upezzinghi 
καί της συνθήκης τοΰ 1670 (ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ό εις τήν Τοσκάναν έξοικισμός..., σ. 
403-405 (πρβλ. καί 405-408), 409-410 (πρβλ. καί 410-412), 416-418 (πρβλ. καί 415-416) 
καί 429-431 (πρβλ. καί 431-433) αντίστοιχα, στό έξης: ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ καί ΛΔ μέ έκθετες 
πάλι τους αριθμούς τών σχετικών άρθρων). 

79. Μ1 Χα,: δωρεάν μεταφορά καί συντήρηση τους στή διάρκεια τοΰ ταξιδιού. - ΛΑ5: 
Χορήγηση 4 ρεαλιών κατά άτομο γιά τά ναΰλα (πρβλ. καί ΛΓ2: μέ υποχρέωση απόδοσης 
σέ άδηλη προθεσμία). - ΛΔ1: μετάβαση μέ εξοδά τους. - ΛΒ10: διάθεση πλοίων γιά τή 
μεταφορά [καί;] τών κοπαδιών τους. 

80. Πρβλ. καί ΛΒ5. - Μ8, Χια: φοροαπαλλαγή γιά 10 χρόνια. - ΛΑ4, ΛΔ5: φορολογική 
εξομοίωση τους μέ τους γηγενείς. 
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παροχής καταλύματος σε στρατιώτες8 1 καί άλλους κρατικούς λει

τουργούς γιά 15 χρόνια. Ό σ ο ι μάλιστα χτίσουν σπίτια σε ερημικές 

περιοχές θά απολαμβάνουν αυτό τό τελευταίο προνόμιο γιά πάντα. 3) 

Στίς βαρονίες καί τά εκκλησιαστικά φέουδα πού θά εποικίσουν οί 

Μανιάτες θά έ χ ο υ ν τά ί'δια δικαιώματα μέ τους άλλους υπηκόους της 

' Ισπανίας 8 2 καί στά περάσματα καί τά τελωνεία τά ϊδια μέ [τους 

πρόσφυγες] της Κορώνης 8 3. 4) Θά τους παραχωρηθούν σπίτια μέ 

81. Μ8: γιά 10 χρόνια (πρβλ. καί Χιβ οπού τό νόημα αντεστραμμένο). -ΛΒ8: διαρκής 
απαλλαγή εσαεί. 

82. Μ3: θεωρούνται υπήκοοι του βασιλιά καί δεν υποχρεώνονται σε αγγαρείες παρά μόνο 
στην απόδοση της δεκάτης στό βαρόνο. 'Απαλλάσσονται άπό κάθε στρατιωτική υπη
ρεσία. - Χδ·ε: επίσης θεωρούνται υπήκοοι (βασάλοι) του βασιλιά, δεν υπόκεινται σε 
αγγαρείες, άλλα υποχρεώνονται νά εγκατασταθούν όπου τους υποδειχτεί (τό ζήτημα 
αυτό δεν θίγεται σε κανένα άλλο κείμενο. Μόνο στό Μ12 ορίζεται οτι, σέ περίπτωση 
πλημμυρίδας εποίκων, θά δικαιούται ό άντιβασιλιάς νά μετακινήσει ένα τμήμα του 
πληθυσμού. Μέ τό Μ" τους παραχωρείται τό δικαίωμα νά μετοικήσουν άπό τόν τόπο 
της πρώτης εγκατάστασης (άλλα στό νέο τόπο θά έπρεπε νά χτίσουν τήν εκκλησία 
τους μέ έξοδα τους), ενώ τό ΛΓ6 απαγορεύει τή μετοίκηση, άλλα καί τήν αποπομπή 
τους άπό τό φέουδο, πού θά μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μονάχα μετά άπό σχετική 
γνωμάτευση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου. Μέ τό ΛΒ9 ζητούν οί απεσταλμένοι 
των Μανιατών νά επιθεωρήσουν πρώτα τόν τόπο του εποικισμού (πράγμα πού μάλλον 
εξυπακούεται καί γιά δλες τίς άλλες περιπτώσεις —πρβλ. καί εδώ παραπάνω σ. 199-200) 
καί μέ τό ΛΒ3 νά κατοικήσουν όλοι μαζί στον ίδιο τόπο). Φυσικά στην περίπτωση της 
σύμβασης μέ τό φεουδάρχη Upezzinghi (ΛΓ1) ό τόπος εγκατάστασης είναι σαφώς 
καθορισμένος, όπως ήταν καί στή σύμβαση του 1641 (Μ: βλ. εδώ παραπάνω σ. 199-200). 
-ΛΑ10"11, ΛΔ8"9: θά τηρούν τους νόμους τοΰ κράτους καί θά ορκιστούν πίστη στό δούκα 
μετά τήν άφιξη τους. -Μ13, Χιη: θά θεωρούν δικούς τους φίλους τους συμμάχους της 
' Ισπανίας καί εχθρούς τους αντιπάλους της. 

83. Γιά τήν εγκατάσταση τών Κορωναίων σέ περιοχές της Κάτω ' Ιταλίας μετά τή μαζική 
φυγή τους στά 1533-1534 καί τή σημαντική τους θέση ιδίως στην Ελληνική Κοινότητα 
της Νεάπολης βλ. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, Ή Πελοπόννησος στό πλαίσιο της μεσογειακής πολιτικής 
τοΰ Καρόλου Ε', Πελοποννησιακά 15 (1982-1984) 218-225 καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Sull' orga
nizzazione, incorporazione sociale e ideologia politica dei greci a Napoli (dal XV alla 
metà del XIX sec), 'Επιστημονική 'Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης 20 (1981) 411-452. Πρβλ. καί ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ,, La comunità greca di 
Napoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda 
metà del XVI secolo, Balkan Studies 10 (1969) 279-288. —Γιά τά προνόμια πού παραχώρησε 
ό Κάρολος Ε' στους Κορωναίους πρόσφυγες καί τήν ελληνική κοινότητα της Νεάπολης 
βλ. Ρ. Ρ. RODOTÀ, Dell'orìgine, progresso e stato presente del rito greco in Italia..., Ρώμη 
1763, σ. 57, 97-99 (σχετικό έγγραφο της 18 'Ιουλίου 1534 έχει εκδώσει ό ΣΠ. ΛΑΜΠΡΌΣ, 
Ή ελληνική εκκλησία Νεαπόλεως, Νέος Έλληνομνήμων 20 (1926) 161-163, πρβλ. 
καί σ. 9-11) και Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, Sull' organizzazione..., σ. 419 σημ. 19. Ο ΙΔΙΟΣ,, ό.π., σ. 

417-418 καί σημ. 12 καί ό ΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Μιχαήλ Ροσέτος: Κορωναίος κωδικογράφος 
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δαπάνες των βαρόνων, γιά τά οποία θά καταβάλλουν φόρο χρησι

κτησίας 5%. "Αν επιλέξουν νά τά χτίσουν μόνοι τους, θα επιβαρύνονται 

μόνο με τό φόρο του οικοπέδου8 4. Μέχρι την αποπεράτωση τους θά 

δικαιούνται νά ξυλεύονται άπό τά δάση πού εκμεταλλεύεται καί ή 

βασιλική αυλή, γιά νά κατασκευάσουν καλύβες. 5) Σέ κάθε τόπο 

εγκατάστασης θά ανεγερθεί καί μιά εκκλησία με έξοδα των βαρόνων, 

τήν οποία οί Μανιάτες θά διακοσμήσουν στή συνέχεια85. Θά εξα

σφαλισθεί άπό τόν πάπα άδεια γιά τήν άσκηση της ορθόδοξης λατρείας, 

άλλα οί Μανιάτες θά υπάγονται στή δικαιοδοσία των τοπικών Λατίνων 

επισκόπων. Υπόσχεται όμως ό άντιβασιλιάς νά υπερασπίζεται τό 

δόγμα τους καί νά μήν επιτρέψει τήν αλλοτρίωση του8 6. 6) Ή δικαι

οσύνη θά απονέμεται άπό τους καπετάνιους καί κυβερνήτες πού θά 

διορίσουν οί βαρόνοι σύμφωνα μέ τους καταστατικούς νόμους του 

βασιλείου, ελλείψει των οποίων θά ορίζεται ένας πάρεδρος. Ή θητεία 

τους θά είναι ετήσια καί τό άξίωμά τους θά επιτρέπεται νά τό αναθέτουν 

οί βαρόνοι καί σέ "Ελληνες8 7. 7) Σύμφωνα μέ τό σύστημα τοπικής 

αυτοδιοίκησης του βασιλείου οί Μανιάτες θά ορίζουν έναν πρόεδρο 

της κοινότητας τους (sindaco) ανάμεσα άπό τους ευγενείς ή τους 

πλούσιους καί τέσσερις συμβούλους (δύο άπό τήν τάξη των ευγενών 

ή τών πλουσίων καί δύο άπό τήν τάξη τών εργαζομένων ή τών φτωχών), 

οί όποιοι θά έ'χουν τήν ευθύνη του επισιτισμού καί τών άλλων κοινο

τικών υποθέσεων καί θά υπόκεινται σέ λογοδοσία. Θά αναδεικνύουν 

επίσης έναν υπεύθυνο της νυκτοφυλακής καί άλλων ζητημάτων (ca-

marlengo), τοΰ οποίου ή εκλογή όμως θά πρέπει νά έχει τήν έγκριση 

τοΰ βαρόνου8 8. 8) Οί βαρόνοι θά διανείμουν τή γη ανάλογα μέ τόν 

του 16ου αιώνα, 'Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα..., 'Αθήνα 
1992, σ. 59-60, αναφέρουν περιπτώσεις επώνυμων προσφύγων πού απολάμβαναν οικο
νομικά οφέλη (γαίες καί επιδόματα). 

84. Πρβλ. Χστ. - Μ4, ΛΑ3, ΛΒ3, ΛΔ4: παραχώρηση κατοικιών δωρεάν (Μ5: 'Ανέγερση 
φρουρίου γύρω άπό τίς κατοικίες καί εγκατάσταση πυροβολικού!). - ΛΓ2: οικοδόμηση 
σπιτιών μέ έξοδα τών Μανιατών —γι ' αυτό μεταξύ τών εποίκων έπρεπε νά περιλαμβά
νονται καί χτίστες καί άλλοι τεχνίτες (ΛΓ3). 

85. Πρβλ. Μ6, Χζ, ΛΓ7. 
86. Πρβλ. Χη. - Μ6: στην εκκλησία πού θά αναγερθεί «δεν θά έπιτραπη εις κανένα ιερέα νά 

λειτουργη μέ άλλο δόγμα... εσαεί». - ΛΑ1, ΛΔ2: θά έχουν τό ϊδιο καθεστώς μέ τους 
ορθοδόξους τοΰ Λιβόρνου. - ΛΒ1: μέ τους ορθοδόξους της Βενετίας. - Πρβλ. καί παρακάτω 
άρθρο 12. 

87. Πρβλ. Χθ (χωρίς προσδιορισμό του αξιώματος: un juez). - Μ7: ένας κόμης πού θά 
διορίζεται άπό τόν άντιβασιλιά καί θά συνεργάζεται μέ τους "Ελληνες προεστούς. 

88. Πρβλ. Χ1 (μέ τή διαφορά ότι οριζόταν καί δεύτερος camarlengo, τόν όποιο θά επέλεγε ή 
ισπανική κεντρική κυβέρνηση). 
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όγκο των εποίκων καί τόν αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Δύο 

αντιπρόσωποι των βαρόνων καί [δύο] των Μανιατών89 θά συμφωνήσουν 

τους ορούς καλλιέργειας της γης επί προσόδου, την ποσότητα τοϋ 

σπόρου9 1 πού θά διατεθεί στους εποίκους, καθώς καί άλλα ζητήματα92. 

9) Οί μύλοι, οί φούρνοι, τά καπηλειά καί ό έλεγχος τών υδάτων θά 

μείνουν ελεύθεροι στή δικαιοδοσία τών βαρόνων, χωρίς οί Μανιάτες 

νά αναμιγνύονται στην εκμετάλλευση τους93. 'Απαγορεύεται επίσης 

νά συλλέγουν λιμενικούς φόρους (όπως απαγορεύεται σέ ολα τά άλλα 

φεουδαλικά σώματα πού εξαρτώνται άπό τό βασιλιά), ενώ αντίθετα 

επιτρέπεται ή επιβολή κοινοτικών φόρων ανάμεσα τους (μέ τήν από

δοση βέβαια τοϋ νόμιμου ποσοστού στό κράτος, άλλα οχι καί στους 

βαρόνους)94. 10) Είναι ελεύθεροι νά ασχοληθούν μέ τό εμπόριο καί 

τή ναυτιλία, απαγορεύεται όμως ρητά καί μέ βαρύτατες ποινές ή 

άσκηση της πειρατείας χωρίς άδεια τών κυβερνητικών άρχων9 5. 11) 

89. Πρβλ. Χιδ. - Μ9: κτήματα ανάλογα μέ τήν περιουσία πού είχαν στή Μάνη (αλλά εξι 
αντιπρόσωποι, οί τέσσερις τών Μανιατών [!], τους οποίους μάλιστα θά «εκλέξει» ô 
άντιβασιλιάς —μάλλον ό σ. έχει παρανοήσει τό περιεχόμενο). - ΛΑ3, ΛΔ3: παραχώρηση 
γαιών σέ αφθονία. -ΛΒ4: παραχώρηση καί οικοπέδων [ϊσως αλωνιών], δασικών εκτάσεων 
καί αμπελιών. - ΛΓ4: Συντήρηση τους άπό τό φεουδάρχη μέχρι τήν έναρξη τών γεωργικών 
εργασιών (αυτό σέ περίπτωση πού κατά τήν άφιξη τους τά χωράφια θά είχαν ήδη 
σπαρεΐ, οπότε οί έποικοι θά ασχολούνταν μέ τήν οικοδόμηση τών σπιτιών τους). 

90. Μ3: απόδοση δεκάτης στό βαρόνο. - Χιδ: απόδοση στό κράτος ποσοστού πού θά κριθεί 
δίκαιο κατά τήν ολοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων. -ΛΑ4, ΛΔ5: θά εφαρμοστεί τό 
καθεστώς πού ισχύει στίς περιοχές πού θά βρίσκονται οί σχετικές γαίες. - ΛΒ4: διανομή 
ή παραχώρηση κτημάτων μέ κληρονομικό δικαίωμα. - ΛΓ6: απαγόρευση εγκατάλειψης 
τών κτημάτων άπό τους εποίκους. 

91. ΛΔ4: διάθεση σπόρου δανεικού. - ΛΑ6: θά φέρουν άπό τή Μάνη σιτάρι, κριθάρι, 
ζωοτροφές, λαχανικά κ.ά. γιά τη σπορά, άλλα καί γιά τή συντήρηση τους επί έ'να 
χρόνο - πρβλ. καί εδώ παραπάνω σημ. 70. 

92. Πρβλ. Χιδ. - Μ9: διανομή ζώων - ΛΔ4: δανειοδότηση γιά τήν απόκτηση ζώων καί 
γεωργικών εργαλείων. -ΛΑ7: βόδια, μουλάρια, εργαλεία άπό τή Μάνη. - ΛΓ5: τά ζώα 
πού θά φέρουν μαζί τους θά εκτιμηθούν, θά αγοραστούν άπό τό φεουδάρχη καί στή 
συνέχεια θά διατεθούν στους εποίκους μέ τήν ίδια τιμή καί ανάλογα μέ τόν αριθμό τών 
μελών κάθε οικογένειας, οί όποιοι δμως θά αγοράσουν μόνο τό μισό ζώο, ώστε νά είναι 
μισιακό, όπως συνηθίζεται μέ τους χωρικούς. "Αν δέν επαρκέσουν, ô φεουδάρχης θά 
βρει καί θά τους διαθέσει μέ τόν ίδιο τρόπο όσα άλλα ζώα χρειάζονται. - ΛΒ6: ζητούν 
τό δικαίωμα νά διατηρούν στά σπίτια τους χερόμυλους, φούρνους κ.λπ. καί νά σφάζουν 
τά ζώα τους όποτε θέλουν. Επίσης (ΛΒ8) τή δυνατότητα νά δανειστούν άπό τό δούκα 
μέχρι τό ποσό τών 100 σκούδων, σέ περίπτωση ανάγκης. 

93. Μ10, Χιε: αντίθετα, τους επιτρέπεται [παρανόηση Μέρτζιου;]. 

94. Πρβλ. Μ10, Χιε (δέν αναφέρεται ή portolania). 
95. Πρβλ. Χιζ (άλλα καί Μ13: πίσω άπό τήν αόριστη έκφραση τοΰ σ. «... θά εξασκηθούν εις 
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Ό ά ν τ ι β α σ ι λ ι ά ς τ η ς Ν ε ά π ο λ η ς θά ζ η τ ή σ ε ι άπό τό β α σ ι λ ι ά τ η ς ' Ι 

σ π α ν ί α ς νά εκφράσει έμπρακτα τ η ν α ν α γ ν ώ ρ ι σ η τ η ς ωφέλειας, πού 

θά προκύψει άπό την εγκατάσταση των Μανιατών καί άπό τίς υπηρεσίες 

πού θά του προσφέρουν, μέ τη χ ο ρ ή γ η σ η επιδομάτων στους επισκόπους, 

π ρ ο ε σ τ ο ύ ς καί ευγενείς α ν ά λ ο γ α μέ τ ή ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή τους θ έ σ η . Ό 

ά ν τ ι β α σ ι λ ι ά ς θά π ρ ο σ φ έ ρ ε ι στους ικανούς αξιώματα α ν τ ά ξ ι α τους 

στό σ τ ρ α τ ό , σέ π ε ρ ί π τ ω σ η θανάτου τών ο π ο ί ω ν θά περιέρχεται τό 

μ ι σ ό του μ ι σ θ ο ύ τους στά π α ι δ ι ά ή τους πατεράδες τους 9 6 . 12) Οι 

ε π ί σ κ ο π ο ι θά δ η λ ώ σ ο υ ν υ π α κ ο ή στον π ά π α (άπό τόν ό π ο ι ο θά τους 

προστατεύει ό άντιβασιλιάς εξασφαλίζοντας τήν ελευθερία της λατρείας 

τους σύμφωνα μέ τό ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο δόγμα 9 7 ) καί θά α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν 

ε π ί δ ο μ α α ν ά λ ο γ ο μέ τών κ λ η ρ ι κ ώ ν πού π ρ ο ΐ σ τ α ν τ α ι στίς ορθόδοξες 

ε κ κ λ η σ ί ε ς τ η ς Ν ε ά π ο λ η ς καί τ η ς Μ ε σ σ ή ν η ς 9 8 . Τ έ λ ο ς θά υπάρχε ι 

τά όπλα καί είς τό ναυτικόν καί εις τά εμπόρια...» υποθέτω πώς κρύβεται τό άρθρο πού 
μας απασχολεί). - ΛΑ8, ΛΔ6: κουρσάροι μόνο μετά άπό άδεια τοΰ δούκα. Υποταγή 
στους νόμους της ammiralità. όπως στό Λιβόρνο καί τό Portoferraio. - ΛΒ10: ζητούν 
δικαίωμα ελευθερίας στην καταδρομή, μέ τήν υπόσχεση νά παραδίδουν μέρος της 
λείας στό δούκα. 

96. Πρβλ. καί Χιθ. - Μ14: (μόνο γιά όσους θά υπηρετούν στό στρατό ή τό ναυτικό. Ό 
μισθός τους θά περιέρχεται ολόκληρος [!] στους πλησιέστερους συγγενείς του). - ΛΒ7: 
'Υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο σέ περίπτωση πολέμου. 

97. Πρβλ. καί παραπάνω άρθρο 5. 
98. Στή βιβλιογραφία γιά τήν ορθόδοξη κοινότητα της Νεάπολης (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Μακάριος, 

Θεόδωρος καί Νικηφόρος..., σ. 54 σημ. 1· Α. Rizzi, Le icone postbizantine della chiesa 
greco-ortodossa dei SS. Pietro e Paolo in Napoli, Θησαυρίσματα 11 (1974) 136 σημ. 3-1. 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ. SulP organizzazione..., σ. 411 σημ. 2, 420 σημ. 23, 421 σημ. 30, 429 σημ. 54, 
431 σημ. 63, 432 σημ. 68, 439 σημ. 92) προσθέτουμε: J. MORISANI, De protopapis et 
deutereis Graecorum et catholicis eorum ecclesiis diatriba, Νεάπολη 1768, σ. 263 σημ. 96 
(βιβλιογραφία), 265 σημ. 2, 273 σημ. 27, 280 καί σημ. 7- Documenti estratti e pubblicati 
dai nazionali greci... della chiesa e confraternita greca in Napoli..., [Νεάπολη 1877;]· Κ. 
ΝΙΚΑΣ, La chiesa e confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei greci di Napoli, Jahrbuch 
Österreichischen Byzantinistik32j6 (1982) 43-50· V. GIURA, La comunità greca di Napoli 
(1534-1861), Clio 18 (1982) 528 σημ. 16 (βιβλιογραφία)· Ο ΙΔΙΟΣ, Storia di minoranze: 
ebrei, greci, albanesi nel regno di Napoli, Νεάπολη 1984-1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Sobre la organisación, 
incorporación social e ideologia politica de los griegos en Näpoles (del siglo XV hasta 
mediados del XIX), Erytheia 10 (1989) 73-112. —• Αντίθετα, γιά τήν ανθηρότατη ορθόδοξη 
παροικία της Μεσσήνης μέ τους εξι ναούς καί τόν άγνωστο αριθμό τών μονών πού 
διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στην καλλιέργεια τών ελληνικών γραμμάτων, ή 
πενιχρότητα τών ειδήσεων καί κυρίως ή παντελής σχεδόν αδιαφορία της ελληνικής 
βιβλιογραφίας προκαλούν κατάθλιψη: Παραμένει αγνοημένο ακόμα καί τό έργο τοΰ J. 
MORISANI, δ.π., σ. 252-263, παρόλο πού τή σπουδαιότητα του έχει εξάρει εδώ καί 32 
χρόνια ό Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ. Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις τήν έκκλησιαστικήν 
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δ ά σ κ α λ ο ς γ ιά την εκπαίδευση των π α ι δ ι ώ ν " των εποίκων 1 0 0 . 

Τ ί έχει συμβεί; Πρώτα-πρώτα οι ' Ι σ π α ν ο ί στό κείμενο της α π ό φ α σ η ς 

αποφεύγουν ακόμα καί νά ύπαιν ιχθοΰν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε μορφή στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο. 'Αλλά ούτε καί γιά κάθοδο της άρμάδας 

με σ κ ο π ό τ ή ν ε π ι β ί β α σ η τών κατοίκων 1 0 1 γ ίνεται κ ά π ο ι ο ς λ ό γ ο ς . Ε κ ε ί ν ο 

ίστορίαν της Κρήτης..., ΔΙΕΕ15 (1961) 151 σημ. 1, στον όποιο οφείλουμε καί τη μόνη 
συστηματική καί πλήρη βιβλιογραφία γιά ελληνική κοινότητα της Διασποράς (Ο 
ΙΔΙΟΣ, Βιβλιογραφία του ' Ελληνισμού της Βενετίας. Μέρος Α' : Γενικά, Θησαυρίσματα 
10 (1973) 7-87 καί Συμπλήρωμα, δ.π. 17 (1980) 7-21). Γιά τή Μεσσήνη επίσης: Ρ. Ρ. 
RODOTÀ, δ.π., σ. 98, 115-117· ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Ελληνικοί έπιγραφαί εν Μεσσήνη της 
'Ιταλίας, Νέος Έλληνομνήμων 14 (1917-1920) 409-411 καί (σημείωμα) ο.π., 17 (1923) 
359" Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Σημειώματα περί Ελλήνων εκ τών Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών 
Χρονικών, 'Αθήνα 1922, σ. 10" Α. FORTESCUE, The Uniate Eastern Churches. The 
Byzantine Rite in Italy, Sicily, Syrie and Egypte, Λονδίνο 1923, σ. 110-112, 125-126, 
130-133, 168. 

99. Πρβλ. Μ14, Χιθ: μάλιστα γιά τό δάσκαλο δηλώνεται ρητά ότι θά διδάσκει ελληνικά σε 
δημόσιο σχολείο καί θά μισθοδοτείται άπό τό κράτος. - Οί επίσκοποι της επαρχίας της 
Μάνης πού μετανάστευαν διατηρούσαν μόνο τόν τίτλο, όχι καί τό διοικητικό αξίωμα. 
Στό ΛΒ2 ζητείται νά υπάρχει μόνιμος επίσκοπος γιά νά χειροτονεί ιερείς κατά τό 
πρότυπο της Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετίας, πράγμα πού όμως δεν ξανασυζητήθηκε 
ποτέ επίσημα. - ΛΑ9, ΛΓ7, ΛΔ7: ή συντήρηση τών ιερέων θά επιβαρύνει τους εποίκους 
(όπως έξυπονοεΐται καί σέ όλα τά άλλα κείμενα). -Χ16: όσοι μετοικήσουν ατομικά άπό 
τόν τόπο της πρώτης εγκατάστασης, θά πρέπει νά προσέλθουν στό δόγμα της ρωμαϊκής 
εκκλησίας. 

100. Όπως είδαμε, τό κείμενο της απόφασης παρουσιάζει στενότατη συγγένεια μέ εκείνα 
της σύμβασης του 1641 καί ιδίως του προσχεδίου τοΰ 1644, στά όποια προφανώς 
βασίζεται καί τά όποια τροποποιεί προς μιά πιό πραγματιστική κατεύθυνση. Παράλληλα 
μέ τήν ευκαιρία της αντιπαραβολής του μέ τά προηγούμενα καί μέ όσα μεταγενέστερα 
αφορούν στον εποικισμό περιοχών της Τοσκάνης, μας προσφέρει καί τή δυνατότητα 
νά διασαφηνίσουμε ορισμένα σκοτεινά σημεία του ισπανικού κειμένου, τά όποια έχουν 
φθαρεί καί ό έκδοτης αναγκάστηκε νά τά συμπληρώσει μέ βάση τή σύμβαση του 1641 
(Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ό.π., σ. 122 σημ. 4). 'Αλλά δυστυχώς ή σύμβαση αυτή μας είναι γνωστή 
μόνο άπό τήν επιλεκτική διασκευή τοΰ Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ,, ο.π., ό όποιος έχει παρερμηνεύσει 
αρκετά σημεία της, όπως είδαμε. 

101. Ή εξασφάλιση τών πλοίων αφήνεται στή φροντίδα τών ίδιων τών κατοίκων καί τών 
ενδιαφερόμενων βαρόνων (όπως είδαμε παραπάνω, άρθρο 1. - 'Αλλά άντιπρβλ. καί τήν 
επόμενη σημ.). Μέ τόν ίδιο τρόπο αφήνονται νά αντιμετωπίσουν μόνοι τους ενδεχόμενη 
δυναμική αντίδραση τών Βενετών στή μετανάστευση τους, κίνδυνο πού απασχολούσε 
σοβαρά τους Μανιάτες (βλ. παραπάνω σημ. 30) καί πού οί 'Ισπανοί άντιπαρέρχονται, 
ίσως μέ τό πρόσχημα ότι οί ίδιοι οί Μανιάτες είχαν προτείνει τή σύμπραξη τών 
Βενετών γιά τήν κατάληψη της Πελοποννήσου (βλ. παραπάνω, σ. 213) ή οτι οί σχέσεις 
τών δύο κρατών βελτιώνονται ολοένα (βλ. παρακάτω, σ. 225) ή τέλος ότι μέσα στην 
αντάρα τοΰ Κρητικοΰ Πολέμου θά βρουν τήν ευκαιρία νά μεταναστεύσουν πρίν οί 
εμπόλεμοι προλάβουν νά αντιδράσουν. 
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πού τους ενδιαφέρει αποκλειστικά είναι νά χρησιμοποιήσουν προς όφελος 

τους τίς πολεμικές ικανότητες των Μανιατών. Παραγγέλνουν λοιπόν 

στους τελευταίους νά τους διαθέσουν τό σύνολο περίπου του μάχιμου 

πληθυσμού της Μάνης (10.000 άντρες)102 γιά δυό ολόκληρα χρόνια! Μέσα 

στη λαίλαπα τοΰ Κρητικού Πολέμου τους ζητείται σχεδόν απροκάλυπτα 

νά εγκαταλείψουν τίς οικογένειες τους στό έλεος τών Τούρκων, γιά νά 

πολεμήσουν τους Γάλλους ή όποιους άλλους αντιπάλους τών 'Ισπανών: 

' Η αλαζονεία τών προτάσεων τους μοιάζει νά ύπερφαλαγγίζει τήν ανε

δαφικότητα τών αντίστοιχων ελληνικών. 

'Ωστόσο νέες περιπλοκές ανακόπτουν τήν εξέλιξη της παράδοξης 

αυτής υπόθεσης. 'Ακριβώς ενα μήνα αργότερα, στίς 7 'Ιουλίου, ξεσπάει 

στή Νεάπολη ή περίφημη επανάσταση πού πήρε τό ονομά της από τό 

δημοφιλέστερο άπό τους αρχηγούς της, τόν Masaniello103, καί οδήγησε 

στην ανακήρυξη τής πρώτης «Παρθενόπειας Δημοκρατίας». Ή ευθύνη 

γιά τήν έκρηξη τής λαϊκής οργής 1 0 4 επιρρίπτεται στό δούκα τοΰ Arcos 

102. Γι ' αυτούς βέβαια θά στέλνονταν πλοία, τά όποια μάλιστα θά έπρεπε νά τους έχουν 
μεταφέρει στή Νεάπολη μέχρι τίς 20 Σεπτεμβρίου 1647. Ό άντιβασιλιάς αναλάμβανε 
τή συντήρηση τους άπό τήν ήμερα τής επιβίβασης. Θά είχαν τόν ίδιο μισθό μέ τους 
άλλους στρατιώτες του καί θά υπηρετούσαν μόνο δυό χρόνια (due campagne) σέ χερσαίες 
ή καί ναυτικές επιχειρήσεις, ανάλογα μέ τίς ανάγκες τοΰ πολέμου. —Αυτό τό 13° καί 
ακροτελεύτιο άρθρο τοΰ κειμένου δέν αφήνει καμιάν αμφιβολία γιά τίς σκοπιμότητες 
πού επιδίωκε νά προωθήσει τό Collaterale μέ τήν κατάρτιση τών όρων του εποικισμού: 
Παρόλο πού αυτοί θά έπρεπε νά επικυρωθούν πρώτα άπό τό βασιλιά στή Μαδρίτη γιά 
νά είναι δυνατή ή έναρξη τής μετανάστευσης, ωστόσο δόθηκε εντολή στή γραμματεία 
νά χορηγήσει αντίγραφο τής απόφασης στους Μανιάτες, ώστε νά ενθουσιαστούν καί 
παραμερίζοντας ενδεχόμενους δισταγμούς νά αποφασίσουν τήν ελευσή τους (per animar 
li mainoti che vengano: όχι ως έποικοι φυσικά, άλλα ως στρατιώτες...). 

103. Tommaso Aniello (Μ. SCHIPA, Masaniello, Μπάρι 1925). Βιβλιογραφία γιά τήν επανά
σταση αυτή βλ. στοΰ R. ViLLARi, Masaniello: contemporary and recent interpretations, 
Past and Present 108 (Αυγ. 1985) 117-123. Πολύ ενδιαφέρουσες καί μέ νέα αρχειακά 
στοιχεία οί τελευταίες μελέτες τών: V. CONTI, Le leggi di una rivoluzione. I bandi della 
repubblica napoletana dall'ottobre 1647 all'aprile 1648, Νεάπολη 1983· ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La 
rivoluzione repubblicana a Napoli e le strutture rappresentative (1647-1648), Φλωρεντία 
1984 καί P. L. RoviTO, La rivoluzione..., σ. 367-462. 

104. Ή πρώτη αντίδραση στην επιβολή φόρου στά φρούτα (πού αποτέλεσε καί τήν 
αφορμή τής επανάστασης) ήταν ή ανατίναξη τής αποθήκης στην οποία συγκεντρωνόταν 
ό φόρος αυτός τή νύχτα τής 7 προς 8 'Ιουνίου 1647 (P. L. RoviTO, ο.π., σ. 391). Ή 
σύμπτωση μέ τή συνεδρίαση τοΰ Collaterale γιά τό ζήτημα τών Μανιατών πού έπακο-
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καί ή επικράτηση των επαναστατών προκαλεί τήν εμφάνιση τοϋ 'Ιωάννη 

του Αυστριακού, δεκαοχτάχρονου γιου του ' Ισπανού βασιλιά Φιλίππου 

Δ ' , ό οποίος κατορθώνει τελικά νά καταλάβει τη Νεάπολη στίς 6 'Απριλίου 

1648: Ό λ α δείχνουν πώς θά είναι ό επόμενος άντιβασιλιάς της. 

Σ' αυτόν λοιπόν απευθύνεται ô π ρ ό ξ ε ν ο ς Γεώργιος Λατίνος γιά νά 

τόν συγχαρεί καί νά τοΰ προτείνει νά τεθεί επικεφαλής μιας σταυροφορίας 

με σκοπό τήν απελευθέρωση τής Κρήτης καί τή γενική επίθεση εναντίον 

τών Τούρκων. Ή επιστολή του, στην οποία περιγράφει παραστατικά 

λούθησε ακριβώς τήν άλλη μέρα, στίς 8 τοΰ μηνός, είναι ασφαλώς εντυπωσιακή, άλλα 
δε νομίζω ότι θά μπορούσαμε νά συνδέσουμε τήν πρόσκληση τών 10.000 στρατιωτών 
άπό τή Μάνη μέ ενδεχόμενη πρόθεση τών 'Ισπανών νά τους χρησιμοποιήσουν γιά τήν 
αστυνόμευση τοΰ λαοΰ τής Νεάπολης. Πρώτα-πρώτα ή ημερήσια διάταξη τής συνεδρίασης 
είχε καθοριστεί άπό αρκετά νωρίτερα γιά τό πρώτο Σάββατο τοΰ 'Ιουνίου (καί τελικά 
πραγματοποιήθηκε τό δεύτερο Σάββατο, στίς 8 τοΰ μηνός (βλ. Έγγρ. Β, σ. 232), μόλις 
οί δυό άξιωματοΰχοι στους οποίους ό άντιβασιλιάς είχε αναθέσει τό ζήτημα μελέτησαν 
τίς ποικίλες καί δχι ασήμαντες πτυχές του καί ετοίμασαν τή σχετική εισήγηση). 
"Επειτα ή έκρηξη τής επανάστασης δέν φαίνεται νά αναμενόταν άπό τήν αντιβασιλεία 
καί τους βαρόνους, οί όποιοι, μετά τήν επικράτηση τους μέσα στό Collaterale (βλ. 
παραπάνω σημ. 76), τώρα άναζητοΰσαν τρόπους γιά τήν οικονομική ανάκαμψη τών 
φέουδων τους πού είχαν ερημωθεί άπό τά δεινά τοΰ πολέμου μέ τους Γάλλους (βλ. 
παραπάνω σημ. 26) μέ τόν (οπωσδήποτε σταδιακό καί ελεγχόμενο, βλ. παραπάνω σ. 
215 άρθρο 1) εποικισμό τους άπό Μανιάτες. Ώς προγεφύρωμα γιά τήν ανώδυνη καί 
χωρίς κραδασμούς πραγματοποίηση τοΰ έποικισμοΰ αύτοΰ θά χρησίμευαν οί 10.000 
στρατιώτες (πού αποτελούσαν τό σπουδαιότερο καί αμεσότερο στόχο τών Ισπανών), 
τους οποίους οί τελευταίοι στή διάρκεια τοΰ χειμώνα θά μποροΰσαν νά γυμνάσουν 
μεταβάλλοντας τους σε πειθαρχημένο σύνολο καί μυώντας τους στίς σύγχρονες πολεμικές 
τακτικές, γιά νά τους ρίξουν στή μάχη τήν επόμενη άνοιξη. —Δέν κάνει λάθος λοιπόν 
ό επίτροπος τοΰ βενετικοΰ στόλου Νικόλαος Contarini όταν αποδίδει τή ματαίωση τών 
σχεδίων εκείνων στην έκρηξη τής επανάστασης στή Νεάπολη ( Έγγρ. Δ', σ. 237: peri 
torbidi un' bora durati in quel regno...). 'Ασφαλώς όμως αυτή θά ήταν μιά άπό τίς 
αιτίες: Άγνοοΰμε πώς υποδέχτηκαν οί Μανιάτες τήν απόφαση τοΰ Collaterale, αν καί 
μπορούμε νά φανταστούμε τό δέος πού θά ένιωσαν μπροστά στην παντελή αδιαφορία 
τών ' Ισπανών γιά τήν ασφάλεια τών οικογενειών τους μετά τήν αναχώρηση τών μάχιμων 
άπό τή Μάνη, όπως τους ζητοΰσαν. 'Αλλά καί γιά τήν πρόταση τής σταδιακής μετανά
στευσης θά είχαν οπωσδήποτε σοβαρές αντιρρήσεις, άφοΰ κυρίαρχο καί πρωταρχικό 
αίτημα τους υπήρξε πάντοτε καί σέ όλες τίς περιπτώσεις, ακόμα κι όταν αντιμετώπιζαν 
σοβαρές πιέσεις άπό τους Τούρκους, ή μαζική μεταφορά τους στή νέα πατρίδα, 
αίτημα στό όποιο θά επανέλθουν σάν νά μήν έχει μεσολαβήσει τίποτε καί στή νέα τους 
έ'κκληση (προς τόν 'Ιωάννη τής Αυστρίας, βλ. παρακάτω σ. 224, καί Έγγρ. Ε', σ. 
237-238) καί τό όποιο θά θέσουν ώς προϋπόθεση γιά τήν προσφορά στρατιωτικών 
υπηρεσιών στους 'Ισπανούς. 



Η ΜΑΝΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ 223 

την κρίση πού σοβεί στην οθωμανική αυτοκρατορία105, καταλήγει με 
έκκληση προς τό Don Juan νά αναλάβει επιτέλους ò ϊδιος τήν επιχείρηση 
γιά τήν κατάληψη του Μοριά, πού είχε δήθεν αναβληθεί εξαιτίας άλλων 
προτεραιοτήτων καί πού δεν θά παρουσιάσει δυσκολίες, καθώς οί Τούρκοι 
πού έχουν απομείνει στή χερσόνησο είναι λιγοστοί καί τά κάστρα τους 
ανίσχυρα106, ενώ αντίθετα οί συμπαγείς ορθόδοξοι πληθυσμοί δεν περιμένουν 
παρά τό σύνθημα της εξέγερσης107 καί πάνω άπ' όλους οί ελεύθεροι καί 

105. Βλ. Έγγρ. Γ', σ. 235-236: "Ας σημειωθεί οτι, άπό τά γεγονότα πού απαριθμεί, οί 
ταραχές στή Βαγδάτη καί τήν 'Ανατολία βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Οί επιδρομές 
των Κοζάκων στον Εύξεινο ήταν συχνές, ενώ ή επαναστατική έξαρση στην 'Αλβανία 
[καί τό Μαυροβούνιο] σχεδόν μόνιμη, καθώς τήν αναζωπύρωναν ολοένα οί νίκες τών 
Βενετών στή Δαλματία. Μόνιμη βέβαια ήταν καί ή έκρυθμη κατάσταση πού είχε 
προκαλέσει στην οθωμανική αυτοκρατορία ή τυραννική διακυβέρνηση της άπό τό 
σουλτάνο [ Ίμπραΐμ], ή οποία τερματίστηκε τρεις μήνες αργότερα, στίς 18 Αυγούστου 
1648, μέ τή δολοφονία του έπειτα άπό νέα εξέγερση τών γενιτσάρων (βλ. γιά όλα αυτά 
J. HAMMER, Histoire de Γ empire ottoman..., τ. 10, Παρίσι 1837, 133-184). 

106. 'Αμέσως μετά τόν πρώτο αντιπερισπασμό πού επιχείρησε ό βενετικός στόλος ήδη τό 
καλοκαίρι του 1645 λεηλατώντας τά παράλια της δυτικής Πελοποννήσου (Πάτρα, 
Κορώνη, Μεθώνη: J. HAMMER, δ.π., σ. 111. Π. ΧΙΩΤΗΣ, Σειράς..., σ. 190-191. Μ. ΝΑΝΙ 
MOCENIGO, Storia della marina..., σ. 138. R. C. ANDERSON,, Naval wars..., s. 122-123. Α. 
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία..., τ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 489) διατάχτηκε στή Μακεδονία 
γενική επιστράτευση τών Τούρκων της «δυτικής Ρούμελης» γιά τήν ενίσχυση της 
άμυνας της χερσονήσου (Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, δ.π., σ. 492-493). 'Αλλά καί πέρα άπό 
τήν καθυστέρηση πού προκαλούσε ή απροθυμία του τουρκικού στρατού νά πολεμήσει 
(I. DUJCEV, Avvisi di Ragusa. Documenti sul!'impero turco nel sec. XVII e sulla guerra 
di Candia (Orientalia Christiana Analecta 101), Ρώμη 1935, σ. 40 καί Α. ΒΑΚΑΛ0Π0ΥΛ0Σ, 
δ.π.), ή υπεράσπιση τοϋ Μοριά ήταν ίσως ή αχίλλειος πτέρνα τών 'Οθωμανών, άφοϋ 
τά μέτωπα τής Κρήτης καί της Δαλματίας απορροφούσαν τεράστιους αριθμούς δυνάμεων. 
Στά στοιχεία αυτά πρέπει νά συνυπολογίσουμε φυσικά καί τίς διαθέσεις τών ραγιάδων 
(βλ. τήν επόμενη σημ. 107). 

107. Στά τέλη 'Ιουλίου τοΰ 1647 αναμενόταν επίθεση τών ιπποτών τής Μάλτας εναντίον 
τής Πάτρας καί οί Τούρκοι ετοίμαζαν τήν άμυνα τους, ενώ... tutti li christiani diMorea 
bramano di veder Τ insegna della Santa Croce, et in tal caso si solleverebbero contro il 
Turco. E se non fossero bene guarda te le rive dai turchi, molti christiani andrebbero alle 
armate Christiane... (Δημοτ. Βιβλιοθ. Πάτρας, «Κωδ. Μέρτζιου», σ. 50 [ = A.S.V.... 
DispacciZante, filza 18], επιστολή τοΰ προβλεπτή 'Αντωνίου Barbarigo άπό Ζάκυνθο 
24 'Ιουλίου / 3 Αυγούστου 1647). —Είναι γνωστό έξαλλου πώς τό ίδιο καλοκαίρι, στή 
διάρκεια τοΰ αποκλεισμού τοΰ όθωμανικοΰ στόλου άπό τό βενετικό στό λιμάνι τοΰ 
Ναυπλίου, οί 'Αρβανίτες τής περιοχής ξεσηκώθηκαν, λεηλάτησαν καί πυρπόλησαν 
τά γύρω χωριά καί τελικά απελπισμένοι επιβιβάστηκαν στά βενετικά πλοία (Α. ΒΑΚΑ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, δ.π., σ. 504), απελπισμένοι προφανώς επειδή οί διαθέσεις τους είχαν προ
σκρούσει καί πάλι στην καχύποπτη καί υπεροπτική αδιαφορία τών Βενετών. 
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φ ι λ ο π ό λ ε μ ο ι Μανιάτες 1 0 8 . 

Στίς 20/30 Μαΐου 1648 ακολουθεί ανάλογη έκκληση τών τελευταίων 

προς τόν συνονόματο του ξακουστού θριαμβευτή της Ναυπάκτου, γραμμένη 

καί πάλι άπό τό Μιχάλη Γιατρό. Δεν μπορούμε νά μην επισημάνουμε 

τους οξείς τόνους της επιστολής αυτής, πού αποτυπώνει την κλιμάκωση 

της αγωνίας τών άπροσκύνητων κατοίκων τής Μάνης: Ή Κρήτη σχεδόν 

δλη βρίσκεται πιά στά χέρια τών Τούρκων αρχίζει ή τελευταία πράξη 

του δράματος, ή πολιορκία του Χάνδακα109 —πού κανείς βέβαια δέ φαντά

ζεται πώς θά κρατήσει είκοσιδυό ολόκληρα χρόνια - ô βενετικός στόλος 

έ'χει υποστεί φοβερή καταστροφή στό ναυάγιο τών Ψαρών1 1 0. Τό τέλος 

του πολέμου πλανιέται στην ατμόσφαιρα— καί τότε οΐ Τούρκοι θά στραφούν 

απερίσπαστοι εναντίον τους111. Γι* αυτό αισθάνονται τίς συνεννοήσεις 

αυτές σάν τήν τελευταία τους ευκαιρία γιά ανάληψη οργανωμένης στρα

τιωτικής δράσης καί γιά τήν εξασφάλιση τής συμπαράστασης τών δυτικών 

κρατών. 

108. Επισημαίνει επίσης (όπως καί οί Μανιάτες παραπάνω σ. 213) δτι ή κατάληψη του 
Μοριά μπορεί νά πραγματοποιηθεί άδάπανα καί επιχειρεί νά υποκινήσει τη φιλοτιμία 
του νεαροΰ ναυάρχου τονίζοντας οτι ό θεός του επιφύλαξε ϊσως νά επαναλάβει στην 
'Ανατολή τό θρίαμβο πού είχε καταγάγει ό δοξασμένος συνονόματος του 'Ιωάννης ό 
Αυστριακός, τοΰ οποίου ή νίκη στή ναυμαχία τής Ναυπάκτου είχε απαλλάξει τη 
χριστιανοσύνη άπό τό σύνδρομο τοΰ τρόμου μπροστά στό αήττητο τών 'Οθωμανών 
(Έγγρ. Γ , σ . 126). 

109. J. HAMMER, δ.π., σ. 142-144. G. CAPPELLETTI, Storia della repubblica..., σ. 297-301: 5 
Μαΐου 1648. 

110. Στίς 17 Μαρτίου 1648 άπό σφοδρή τρικυμία (G. BRUSONI, δ.π., σ. 190-191. J. HAMMER, 
δ.π., σ. 141. G. CAPPELLETTI,, δ.π., σ. 292-294. Π. ΧΙΏΤΗΣ,, δ.π., σ. 198. Μ. NANI 

MOCENiGO, δ.π., σ. 157). 

111. Καί θά τους «σουβλίσουν όλους ζωντανούς» ('Έγγρ. Ε', σ. 238). Ή έναρξη τής 
πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου τής Κρήτης ρίχνει βαριά τή σκιά της στή σύναξη 
τών γερόντων καί προεστών πού συγκεντρώθηκαν στή Λαγκάδα «άπό τήν Καλαμάτα 
μέχρι τίς εσχατιές τοΰ Βραχίονα τής Μάνης»: Δέν υπάρχει πιά καιρός γιά επαναστατικά 
σχέδια. Οί συμφορές τής μεγαλονήσου προαναγγέλλουν τό δικό τους χαμό, πού εξορκίζουν 
τόν 'Ιωάννη τής Αυστρίας νά μήν επιτρέψει νά συμβεί καί νά στείλει τά πλοία γιά νά 
τους παραλάβουν μέ τήν επιτήρηση τής άρμάδας. Νά ευδοκήσει νά πραγματοποιήσει 
επιτέλους ό ίδιος τίς υποσχέσεις τών άντιβασιλνάδων τής Νεάπολης, τήν εκπλήρωση 
τών οποίων οί Μανιάτες δέν έπαψαν ποτέ νά επιδιώκουν έδώ καί οχτώ χρόνια. Θέτουν 
στή διάθεση τών 'Ισπανών 15.000 έμπειροπόλεμους άντρες πρόθυμους «νά πεθάνουν 
στην υπηρεσία» τους καί έτοιμους νά πάρουν τά όπλα «γιά νά κερδήσουν μέ μιά νίκη 
εναντίον τών βαρβάρων νέα βασίλεια γιά τό βασιλιά» τής 'Ισπανίας. Παρακαλούν 
λοιπόν τό θεό νά χαρίζει χρόνια στό ' Ιωάννη τόν Αυστριακό, γιά νά τους βοηθήσει νά 
μεταναστεύσουν στην Κάτω ' Ιταλία: Ή απροσδόκητη μεταπήδηση άπό τό ένα θέμα 
στό άλλο μαρτυρεί τήν τρικυμία πού ευλόγα συνταράζει τό νου του συντάκτη τής 
έκκλησης Μιχάλη Γιατρού. 
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' Η ίδια αίσθηση του επερχόμενου τέλους θά 'λέγε κανείς οτι κατευθύνει 

καί τά βήματα του προξένου Γεωργίου Λατίνου: Αυτή τή φορά θά εγκα

ταλείψει τήν προσφιλή του μέθοδο καί θά γνωστοποιήσει αμέσως τά 

σχέδια στους Βενετούς, καί μάλιστα σέ έναν ανώτατο αξιωματούχο, τόν 

επίτροπο του στόλου Νικόλαο Contarmi. 'Αλλά θά προχωρήσει καί σέ 

μιά χειρονομία πού καταπλήσσει: Θά τοϋ παραδώσει τά ϊδια τά έγγραφα 

των συνεννοήσεων112, χωρίς νά εξαιρέσει οΰτε τήν απόφαση του Collaterale, 

μ' άλλα λόγια ενα απόρρητο έ'γγραφο του κράτους πού εκπροσωπεί. Ό 

Contarmi θά ενθουσιαστεί μέ τήν αφοσίωση τοϋ προξένου της Ισπανίας 

στή Γαληνότατη, θά τόν εκτιμήσει απεριόριστα1 1 3 καί θά συνηγορήσει 

μέ τά θερμότερα λόγια προς τή Σύγκλητο γιά τήν προώθηση των προτάσεων 

του. 

Ή απότομη αυτή μεταστροφή έχει μιαν απλούστατη εξήγηση: Ό 

πάντα καλά ενημερωμένος Γεώργιος Λατίνος γνωρίζει τήν προσέγγιση 

μεταξύ Βενετίας καί 'Ισπανίας πού συντελείται καθώς ή Συνθήκη της 

Βεστφαλίας πού θά θέσει τέρμα στον Τριακονταετή Πόλεμο βαδίζει προς 

τήν ολοκλήρωση της1 1 4. Στην πραγματικότητα εξυπηρετεί μέ τόν πιό 

ιδεώδη τρόπο τά συμφέροντα της 'Ισπανίας, άφοΰ εργάζεται γιά τή σύμπηξη 

μιας συμμαχίας υπό τήν αρχηγία της καί άφου μάλιστα κατορθώνει τό 

ακατόρθωτο: Νά χρησιμοποιήσει τή φωνή ενός ανώτατου διοικητικού 

στελέχους της Βενετίας γιά νά προτείνει στην ϊδια τή Σύγκλητο, ούτε 

112. Τά όποια στή συνέχεια θά διαβιβάσει ό Contarmi στή Σύγκλητο, τά τρία πρώτα (= 
"Εγγρ. Α', Β', Γ') μέ dispaccio της 16 Μαΐου 1648 (= Έγγρ. Δ') καί μέ απλό συνοδευτικό 
στίς 7 'Ιουνίου τό "Εγγρ. Ε' (= τήν επιστολή των Μανιατών προς τόν 'Ιωάννη τόν 
Αυστριακό), πού έχει ημερομηνία 20/30 Μαΐου: Δηλαδή σχεδόν αμέσως μόλις τήν 
έλαβε ό πρόξενος άπό τή Μάνη. 

113. 'Εγγυάται πώς ό Γεώργιος Λατίνος είναι «αγνά καί ολόψυχα αφοσιωμένος (sviscerato) 
στην υπηρεσία» της Βενετίας (Έγγρ. Δ', σ. 237), τόσο πού «δέν είναι δυνατό νά 
υπάρχει πιό αφοσιωμένος καί εύπειθής άπό αυτόν» ('Έγγρ. ΣΤ', σ. 239). 

114. Άπό τό 1645, μέ τήν έναρξη του Κρητικού Πολέμου, ή Βενετία κατέβαλε μιά τεράστια 
διπλωματική προσπάθεια γιά τόν τερματισμό τοϋ Τριακονταετούς Πολέμου (πού έληξε 
τελικά στίς 24 'Οκτωβρίου 1648) καί πλησίασε τήν 'Ισπανία παραμερίζοντας τήν 
παλιά τους έχθρα (C. GRIMALDO, Le trattative per una pacificazione tra la Spagna e i 
turchi in relazione con gli interessi veneziani durante i primi anni della guerra di Candia 
(1645-1651). Contributo alla storia delle relazioni ispano-venete durante la guerra di 
Candia, Nuovo Archivio Veneto, νέα σειρά, 26 (1913) 9-20.1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ή Κρήτη καί 
οι 'Ισπανοί..., σ. 358-359). 'Εξάλλου τό 1645 ό άντιβασιλιάς της Νεάπολης είχε στείλει, 
χωρίς νά ζητήσει τήν άδεια του Φιλίππου Δ', πέντε πολεμικά γιά νά βοηθήσουν τό 
βενετικό στόλο (Μ. NANI MOCENIGO, δ.π., σ. 138-142), τά όποια, μαζί μέ τά πλοία τοϋ 
πάπα, της Τοσκάνης καί της Μάλτας, είχαν έλλιμενισθεΐ στή Ζάκυνθο —καί ασφαλώς 
ό πρόξενος είχε τήν ευκαιρία νά παίξει καί πάλι τό ρόλο του. 
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λίγο οΰτε πολύ, νά παραχωρήσει στην 'Ισπανία την πρωτοβουλία στίς 

ελληνικές περιοχές, πού άνηκαν παραδοσιακά στη βενετική ζώνη επιρροής. 

"Η μάλλον νά διαμηνύσει οτι ή ' Ισπανία έχει ήδη εδραιώσει τήν παρουσία 

της —άλλα κανένας φόβος, θά βοηθήσει γενναιόδωρα τή Βενετία στίς 

δυσκολίες της. 

Φυσικά ολα αυτά είναι ευτράπελα. Ό πολύς επίτροπος του βενετικού 

στόλου έχει πιαστεί στά δίχτυα τοΰ τετραπέρατου προξένου καί δίνει 

πίστη σέ πλανερές καί άσύστατες πληροφορίες: οτι οί Μανιάτες εξαρτώνται 

αποκλειστικά καί απόλυτα άπό τους Ισπανούς (οί Μανιάτες!" 5)· οτι ή 

μετανάστευση στην Κάτω ' Ιταλία θά πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε - καί 

οτι τότε, τή στιγμή πού θά επιβιβάζεται στά πλοία γιά τή Νεάπολη ό 

άμαχος πληθυσμός, θά διαχωρίσουν οί 'Ισπανοί τους μάχιμους καί θά 

τους παραχωρήσουν στους Βενετούς γιά νά τους χρησιμοποιήσουν γιά 

τήν υπεράσπιση του Χάνδακα1 1 6! 

115. Το μονιμότερο γνώρισμα της ιδεολογίας των Μανιατών υπήρξε πάντοτε ή ανυποχώρητη 
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας τους, γνώρισμα πασίδηλο, πού τό έχουν επιγραμματικά 
διατυπώσει οί ϊδιοι στους ιππότες της Μάλτας τό 1612: «... από τους προπάτοράς μας 
γνωρίζομεν δη δέν πρέπει ποτέ νά δεχθώμεν αύθέντην...» (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 
98, απόδοση στά ελληνικά άπό τόν εκδότη). Ή προγονική αύτη παρακαταθήκη, πού 
οί ρίζες της χάνονται στην εποχή των συγκρούσεων με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, 
έχει κρυσταλλωθεί σέ ακλόνητο θεσμό. —Πολύ χαρακτηριστικές, παρόλο πού αποπνέουν 
έκδηλη προκατάληψη (στά όρια του φυλετισμοΰ) γιά τους Μανιάτες, είναι οί κρίσεις 
ενός μικρού Βενετού διοικητή στά 1610, πού εισδύουν στην ουσία καί των σχεδίων γιά 
μόνιμη στρατιωτική παρουσία στή Μάνη των ' Ισπανών, οί όποιοι ενεργούν... dandosi 
a credere che i turchi dormino, né conoscendo forse 1 ' insta bilità et infedeltà de ' magna ti, 
che naturalmente sogliono mangiar da tutte le parti né vorrano de liberi farsi soggetti, e 
in particular a ' spagnuoli, seben ' e arme et ogn 'altro donativo sarà da loro accettato con 
allegro occhio et con molte promissioni... (A.S.V., Senato... Dispacci Candia, filza 5, 
επιστολή του rettor Νικόλαου Balbi άπό Σητεία 31 Μαρτίου/10 'Απριλίου 1610). 

116. Μόλις «καθοριστούν οί συμφωνίες» γιά τήν προσφορά στρατιωτικής καί διπλωματικής 
βοήθειας τών 'Ισπανών προς τους Βενετούς (βλ. παραπάνω σημ. 114), οί τελευταίοι, 
«με τήν εγγύηση στόχέρι»... θά αξιώνονταν αυτήν τήν απίθανη ευεργεσία! Μάλιστα ό 
Contarini με κάθε σοβαρότητα δηλώνει στή Σύγκλητο ότι προσφέρεται νά συμβάλει 
προσωπικά (μετά τό τέλος της θητείας του προς τό χειμώνα) επιστρέφοντας άπό τή 
Βενετία στή Ζάκυνθο ή τά Κύθηρα, όπου τελοσπάντων θά βρίσκεται ό πρόξενος ανάλογα 
μέ τίς διαταγές τοΰ ' Ιωάννη τοΰ Αύστριακοΰ (γιατί ό «αφοσιωμένος» στή Γαληνότατη 
Γεώργιος Λατίνος δέ σκόπευε νά κινηθεί αν δέν έπαιρνε «συγκεκριμένες οδηγίες» άπ' 
τόν τελευταίο...), ώστε νά χειριστεί τό ζήτημα «εκ τοΰ σύνεγγυς»! (Γιά ολα αυτά βλ. 
"Εγγρ. ΣΤ', σ. 239). —Φυσικά οί Βενετοί δέν έχουν ανάγκη άπό τέτοιες πολυδαίδαλες 
καί ταπεινωτικές διαδικασίες γιά νά εξασφαλίσουν τή στρατιωτική συνδρομή τών 
Μανιατών (ούτε πολύ περισσότερο θά υπονόμευαν μόνοι τους τή γεωπολιτική ισορροπία 
στή νότια Πελοπόννησο επιτρέποντας τή μαζική μετανάστευση τους). "Αν κωφεύουν 
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Δεν θά ή τ α ν π ε ρ ί ε ρ γ ο αν ή Σ ύ γ κ λ η τ ο ς (της ο π ο ί α ς ο χ ι λ ίγα μέλη 

γ ν ώ ρ ι ζ α ν κ α λ ά τ ή ν ε λ λ η ν ι κ ή ' Α ν α τ ο λ ή καί ϊσως ν ά χ α μ ο γ έ λ α σ α ν σ τ ή 

σ κ έ ψ η πώς δέν υ π ά ρ χ ε ι λ ό γ ο ς νά μπαίνει κανείς ά π ' τό π α ρ ά θ υ ρ ο ό τ α ν ή 

π ό ρ τ α είναι ο ρ θ ά ν ο ι χ τ η ) α π α ξ ί ω σ ε νά α σ χ ο λ η θ ε ί μέ τό ζ ή τ η μ α . Π ά ν τ ω ς 

τή συνέχε ια — α ν υ π ή ρ ξ ε — δέν τή ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο πώς οί συνεν

ν ο ή σ ε ι ς μεταξύ Βενετίας καί ' Ι σ π α ν ί α ς γ ιά τ ή ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς άμυνας τ η ς 

Κρήτης δέν έφεραν αποτελέσματα. Ή αποστολή μιας μοίρας του ισπανικού 

σ τ ό λ ο υ , πού μέ ε ν τ ο λ ή του Φ ι λ ί π π ο υ Δ ' ε ίχε ετοιμάσει σ τ ή Ν ε ά π ο λ η ô 

' Ι ω ά ν ν η ς ό Α υ σ τ ρ ι α κ ό ς , δέν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τελικά 1 1 7 . Έ ξ α λ λ ο υ ό 

τελευταίος ο ν ο μ ά σ τ η κ ε ά ν τ ι β α σ ι λ ι ά ς τ η ς Σικελ ίας 1 1 8 καί α ν α χ ώ ρ η σ ε γ ιά 

τό Π α λ έ ρ μ ο στίς 23 Σεπτεμβρίου 1 1 9 . Φαίνεται πώς όλα σ τ α μ ά τ η σ α ν εκεί, 

μετέωρα, μέ τό βλέμμα σ τ η λ ω μ έ ν ο στό π έ λ α γ ο της Κ ρ ή τ η ς . 

στίς επανειλημμένες καί επίμονες προσφορές τους, είναι γιατί τους προκαλεί δυσφορία 
ή συζήτηση των ορών πού ασφαλώς εκείνοι θά θέσουν (πρβλ. παρακάτω σημ. 121). Οί 
Βενετοί φοβούνται μεταξύ των άλλων οτι παρόμοιες δεσμεύσεις απέναντι στους Μανιάτες 
θά σήμαιναν de facto αναγνώριση τους ως πολιτικοστρατιωτικής οντότητας πού δια
δραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή, γι ' αυτό καί συστηματικά διαμορφώνουν 
τήν κοινή γνώμη περιγράφοντας τους μέ τά μελανότερα χρώματα. 'Ίσως μάλιστα ή 
γνώση αυτών των επιφυλάξεων νά οδήγησε τόν Contarmi στό νά διαπράξει τούτη τήν 
κολοσσιαία πολιτική ανοησία μέ τήν (υποβολιμαία άπό τόν πρόξενο καί παραπλανητική) 
σκέψη οτι ή μεσολάβηση τών 'Ισπανών θά απάλλασσε τή Βενετία άπό οποιαδήποτε 
υποχρέωση προς τους Μανιάτες... Πάντως ό πρόξενος, αν παραβλέψει κανείς οτι τά 
σχέδια του προσκρούουν στά δόγματα της βενετικής εξωτερικής πολιτικής, έχει ενορ
χηστρώσει τίς κινήσεις Μανιατών καί Contarmi ώστε νά συγκλίνουν προς μιά γενικά 
αποδεκτή καί δημοφιλή συνιστώσα, τή σταυροφορία εναντίον τών Τούρκων: Άπό τή 
μιά καθοδηγεί τους πρώτους νά δηλώσουν έτοιμοι «νά χύσουν τό αίμα τους στην 
υπηρεσία της χριστιανοσύνης» ( ΊΞγγρ. Ε', σ. 238) —άρα οχι αποκλειστικά καί μόνο 
γιά τήν απελευθέρωση του Μοριά, άλλα καί όπου άλλου θά τους διατάξει ό ' Ιωάννης ό 
Αυστριακός, άρα καί στην Κρήτη, πού ίσως δέν τό υποψιάζονται— καί άπό τήν άλλη 
δελεάζει τόν επίτροπο του βενετικού στόλου ποδηγετώντας τον νά υπηρετήσει τά 
σχέδια του. 'Αλλά φυσικά αυτά τά σχέδια ξεπερνούν κατά πολύ τίς δυνάμεις του. 

117. G. CAPPELLETTI, ο.π., σ. 296. Ό C. GRIMALDO, δ.π., σ. 70-71 τοποθετεί τή διαταγή 

στίς 24 'Οκτωβρίου 1649: Πρόκειται γιά τό ίδιο γεγονός ή γιά επανάληψη του εγχειρή
ματος; Πάντως κώί ή υποτιθέμενη δεύτερη αποστολή δέν πραγματοποιήθηκε. 

118. G. CONIGLIO, / viceré di Napoli..., σ. 266, 268. 
119. Καί οχι μόνο: Τόν επόμενο χρόνο οί 'Οθωμανοί, ανησυχώντας γιά τίς νέες συμμαχίες 

πού κυοφορούνταν στό περιθώριο της Συνθήκης της Βεστφαλίας καί φοβούμενοι τή 
συμπαράταξη της 'Ισπανίας στό πλευρό τών Βενετών γιά τήν ενίσχυση της άμυνας του 
πολιορκημένου Χάνδακα, επιχείρησαν τή διάσπαση τοΰ χριστιανικού μετώπου μέ μιά 
κίνηση «πρωτάκουστη» αποστέλλοντας επίσημη πρεσβεία στή Μαδρίτη. 'Ανεξάρτητα 
άπό τό περιεχόμενο τών προτάσεων τους καί τήν τελική έκβαση τών σχετικών επαφών, 
μέ τήν ενέργεια τους αυτή έσπειραν τή σύγχυση καί τή δυσπιστία στά ευρωπαϊκά 
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(Στό μάτι του κυκλώνα θά ζήσουν οί Μανιάτες γιά πολύ ακόμα120, 
ώσπου ό Φραγκίσκος Morosini θά αναθερμάνει τίς ελπίδες τους γιά απε
λευθέρωση της Πελοποννήσου. Εκείνος όμως ενδιαφέρεται μονάχα γιά 

κράτη —καί στους ίδιους τους 'Ισπανούς. Οί Γάλλοι μάλιστα δεν έχασαν την ευκαιρία 
νά διαβάλουν τους τελευταίους «διαδίδοντας τρομερά πράγματα... στην ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη... με τήν κυκλοφορία ειδικών φυλλαδίων», τό άκρον άωτον των οποίων 
ήταν τά δήθεν προξενέματα τής Zafire, θείας τοΰ νεαρού σουλτάνου Μεχμέτ Δ', με τόν 
επίσης νεαρό Δόν Ζουάν τής Αυστρίας ακριβώς! (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ή Κρήτη καί οί 
'Ισπανοί..., σ. 359-363, άπ' οπού καί τά παραθέματα σε εισαγωγικά. —Παρόμοια με τό 
προπαγανδιστικό φυλλάδιο πού μνημονεύει ô σ. στή σ. 361 σημ. 59 είναι καί μιά 
δίφυλλη Relatione dell' imbasciata fatta a S. M. Catolica e donativi presentatigli per 
parte del Gran Turco da un suo bassa, traportata dalla lingua turchesca nella spagnuola e 
da questa nel nostro idioma italiano, Perugia 1649, ολοφάνερα με ψευδή τόπο έκδοσης 
καί δήθεν μεταφρασμένη άπ' τά τουρκικά (!), όπως καί μιά προγενέστερη τετράφυλλη 
Copia d'una lettera scritta dal Gran Turco aire di Spagna tradotta in lingua italiana, con 
gli presenti insieme mandatigli, che sono di gran valuta... In Milano et in Piacenza χ. έτος 
[1625;], όπου οί 'Ισπανοί καταγγέλονται ώς διασπαστές τής ενότητας του χριστιανικού 
κόσμου καί καταδότες, όπως καί τά όργανα τους, οί ιησουίτες... (αντίτυπα στή Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη). 

120. Συνεχίζοντας αναγκαστικά τήν ταλάντευση τους ανάμεσα σε ' Ισπανούς καί Βενετούς. 
"Ετσι τό 1654 (ενα χρόνο μετά τήν αναχώρηση τοΰ 'Ιωάννη του Αυστριακού άπό τήν 
'Ιταλία, βλ. πρόχειρα Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, ό.π., σ. 362 καί σημ. 63) ή Μάνη πλημμύρισε άπό 
απεσταλμένους τών Βενετών, αλλά καί «τοΰ γιου τοΰ Μιχαήλ βοεβόδα», πού «είχε 
εξισλαμισθεί» άπό παιδί καί είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη στό σεράι τοΰ σουλτάνου 
(Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 145: Πρόκειται γιά τό Mihnea III (Mihail Radu) γιό τοΰ Radu 
Mihnea, ό όποιος θά γίνει ηγεμόνας τής Βλαχίας τό 1658 (Δ. ΦΩΤΕΙΝΌΣ, 'Ιστορία τής 
πάλαι Δακίας..., τ. 2, Βιέννη 1818, σ. 203-215. M. M. POPESCU καί Α. BELDEANU, 
Mihnea al HI-lea (1658-1659), Βουκουρέστι 1982: ευχαριστώ τό φίλο Φλ. Μαρινέσκου 
γιά τή βοήθεια του), οπότε θά κορυφώσει τίς προσπάθειες του γιά τήν οργάνωση 
επανάστασης τών λαών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου σέ συνεννόηση μέ δυτικοευρωπαϊκές 
δυνάμεις). Πάντως αυτή ή πρώιμη συνεργασία του μέ τους Βενετούς γιά τόν ξεσηκωμό 
τής Μάνης φαίνεται πώς δέν ευοδώθηκε, άφοΰ τά σχέδια προδόθηκαν άπό κάποιο 
Μανιάτη στους Τούρκους —καί μάλιστα τό 1655 κυκλοφόρησε ή ανυπόστατη φήμη 
πώς οί 'Οθωμανοί «άπεκεφάλισαν τόν [δήθεν] κύριον τής Μολδοβλαχίας [!]... Μιχαήλ 
Ράδουλα, διότι προύκάλεσε τήν έξέγερσιν...» (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, δ.π., σ. 148). 'Αλλά ήδη 
άπό τό 1654 οί Μανιάτες είχαν αρχίσει παράλληλα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων καί 
μέ τους 'Ισπανούς. 'Απότομα όμως οί διαπραγματεύσεις εκείνες ναυάγησαν μέ αφορμή 
τή σύμπραξη τών πρώτων στην επιχείρηση Morosini τό 1659 (Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ελληνικοί 
εποικισμοί..., σ. 128-134) καί τό ζήτημα τής Μάνης δέν απασχόλησε ξανά τήν 'Ισπανία 
παρά μόνο τρία ολάκερα χρόνια μετά τή λήξη τοΰ Κρητικοΰ Πολέμου, στά 1672 (καί 
γιά τήν ύστερη αυτή φάση μέχρι τό 1679, βλ. Ι. ΧΑΣΙΩΤΗ, ό.π., σ. 135-146). Μάλλον γι ' 
αυτόν τό λόγο οί Μανιάτες είχαν στραφεί άπό τό 1663 προς τους δούκες τής Τοσκάνης, 
μέ τους οποίους οί επαφές γιά μετανάστευση γνώρισαν ευτυχέστερη κατάληξη (ΣΠ. 
ΛΑΜΠΡΟΣ, Ό κατά τόν δέκατον έ'βδομον αίώνα..., σ. 396-434). 
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κινήσεις αντιπερισπασμού1 2 1 καί, μετά τη λεηλασία της Καλαμάτας τό 

Μάρτιο του 1659, θά τους εγκαταλείψει, γιά νά υποστούν καί πάλι μόνοι 

τους τά αντίποινα των Τούρκων1 2 2. Οί ελπίδες θά σβήσουν οριστικά δέκα 

χρόνια αργότερα με τήν πτώση τοϋ Χάνδακα, όταν οί άνεμοι θ ' αλλάξουν 

κατεύθυνση καί θά γυρέψουν νά τους αφανίσουν. 'Αλλά τότε οί Μανιάτες 

θά μετέλθουν άλλες στρατηγικές γιά νά αντιμετωπίσουν τή θύελλα123). 

121. Ό Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Επαναστατικές κινήσεις..., σ. 239 έχει αποκαλύψει τήν προ
σπάθεια των βενετικών πηγών νά αποσιωπήσουν (V. Coronelli, Α. Valier [μέλος της 
Συγκλήτου]), νά συσκοτίσουν (G. Brusoni [πού αφιέρωσε τό βιβλίο του στον ιππότη 
Γεώργιο Morosini]) καί τελικά νά αντιστρέψουν τήν ιστορική πραγματικότητα (S. 
Romanin, του γνωστού κλίματος πού επικρατούσε στό 19° αιώνα), παρασύροντας καί 
τόν Κ. Σάθα. Καί τόν επόμενο χρόνο (1972) ό Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Ή Μάνη..., σ. 151 δημοσίευσε 
τό περιεχόμενο μιας επιστολής τοΰ Morosini πού έχει περάσει απαρατήρητο μέχρι 
σήμερα, δπου ό ίδιος δηλώνει πώς είχε υπογράψει συμφωνία μέ τους Μανιάτες 
(ήδη άπ' τό Δεκέμβριο τοΰ 1658 στή Μήλο, ο.π., σ. 149) ότι πρίν άπό κάθε άλλη 
ενέργεια θά απέκλειε τό ' Εξαμίλι! Όταν λοιπόν κατέπλευσε τόν επόμενο Μάρτιο μέ 
μοναδικό στόχο τή λεηλασία της Καλαμάτας, φυσικά οί Μανιάτες αντέδρασαν καί 
απαίτησαν τήν εφαρμογή της συμφωνίας (βλ. παραπάνω σ. 213, σημ. 72). 'Αλλά ό 
Morosini τους εξανάγκασε μέ τήν επιμονή του, μέ τή θεατρική απόβαση του στίς 
Κιτριές καί κυρίως μέ τή χρησιμοποίηση του γέροντα πρώην οικουμενικού πατριάρχη 
Ίωαννικίου Β' (πού τόν πήρε μαζί του γιά νά κάμψει τίς αντιρρήσεις αυτές —κι δχι 
βέβαια γιά νά κατορθώσει νά εξεγείρει τους ήδη εξεγερμένους, των οποίων τήν αγωνιστική 
διάθεση ό ίδιος εξυμνεί διθυραμβικά) νά τόν ακολουθήσουν υπογράφοντας «εν θερμω» 
δήλωση πίστης καί υπακοής στους Βενετούς. Οί Μανιάτες στή συνέχεια συμμετέσχον 
αποφασιστικά καί μέ ενθουσιασμό στό εγχείρημα του. Όμως, μετά τίς επιτυχίες στην 
Καλαμάτα, ή λογική των πραγμάτων απαιτούσε τή συνέχιση τών επιχειρήσεων (Α. 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ο.π., σ. 258), έστω καί μ' αυτήν τή στρεβλή ανάπτυξη άπό νότο προς 
βορρά. Καί τότε ό Morosini τους εγκατέλειψε οριστικά μέ απίθανες προφάσεις καί 
αόριστες υποσχέσεις, προχωρώντας άπό τήν καταπάτηση της συμφωνίας στην πλήρη 
αθέτηση της (Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 149-153. Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, σ. 243, 257-259). 

122. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, ο.π., σ. 153-156: Ένώ ό Morosini έπί ενα χρόνο ολόκληρο περιμένει 
δήθεν τήν έγκριση της Συγκλήτου γιά τους στείλει κάποια βοήθεια... 

123. Βλ. τήν ανακοίνωση μου « Ό Λιμπεράκης Γερακάρης καί ή πρώτη αυτονόμηση της 
Μάνης: 'Οθωμανικός δούρειος ίππος ή βέλος στή φαρέτρα τών Φαναριωτών;» στή 
Συνάντηση 'Ιστορίας της Μάνης (15ος-19ος αι.), Γύθειο 4-7 Νοεμβρίου 1993. 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Α' . ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η' ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Οίτυλο 17/27 'Ιουνίου 1646 

A.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, filza 1243, συνημμένο στην επιστολή 

αριθ. 41 του επιτρόπου του στόλου Νικόλαου Contarmi προς τη Σύγκλητο 

(= "Εγγρ. Δ ') . 'Αντίγραφο ιταλικής μετάφρασης άπό τά ΐσπανικά(;), στά 

όποια είχε μεταφερθεί τό ελληνικό πρωτότυπο ήδη άπό τό 1647, όταν ô 
πρόξενος τό διαβίβασε στό βασιλιά της 'Ισπανίας, βλ. παρακάτω "Εγγρ. 

Γ ' , σ. 236. Επιγράφεται Lettera scritta dal popolo di Brazzo di Maina a 

Giorgio Lattino console. Παραλείπονται ή προσφώνηση καί oî υπογραφές 

πού ίσως νά υπήρχαν στό πρωτότυπο. 

Habbiamo havuto la lettera di Vostra Signoria, con la quale ci dice qualmente, 

sendo Lei rittornata da Napoli, babbi trovato una lettera scritta di mano 

del signor Michiele de'Medici per nome della universittà di questa provincia, 
con la quale Vostra Signoria veniva solecitata per la conclussione del tratato 
già incominciato con il signor duca di Medina, per la cui partita restò 
imperfetto. Perii che, fatto parte al signor marchese Fuente, ambasciatore 
del re in Veneria, et al signor almirante di Castiglia per compiacere alla 
volontà di questo popolo, sendosi questo partito alla volta di Spagna, di 
novo fu ripigliatto il medesimo negotiato col signor duca d'Arcos novo 
viceré di Napoli, conforme al desiderio che noi tenemo di condursi ad 
habbitare in nuovi paesi, senza alcun reggio gravame, per vivere e morire 
sotto principe christiano e fugire da questo barbaro. 

Ci scrive se parte ο tutti della provincia siamo d'una stessa volontà, a 
che rispondiamo che tutti per gratia di Dio siamo d' un medesimo parere 
pronti, quando qui capitasse per ordine reggio alcun capo con ufficiali per 
Γ administratione della querra, di far conoscere aire quanto siamo valorosi 

i Liberi Laconi e Lacedemoni}. Perchè siamo certi che al solo comparir dell' 
armata in queste rive i turchi restarano morti di tema, sendo a noi ben notti 
i loro pensieri. Che, se haveremo arme —tanto neccessarie per la guerra— 
noi punto non li stimiamo. 
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Circa il quale proposito φ. [1T] Vostra Signoria ci richiede la quantità 
che bisogna per armar questo popolo, a che si dice haversi bisogno di 
dodeci mille archibugfgi] alle mani, di quelli che si portano da Venetia, 
polvere, michi et altre cose neccessarie per armare vinti mille homeni, 
trovandosi anche in questa provincia tre ο quatftro] mille archibuggi. Per 
quanto aspetta alla ubidienza che si richiede, noi promettiamo di ubidire 
con riverenza e fe[de] cordiale a chi sarà mandato dal re et allisuoi ufficiali, 
mentre per la disciplina di guerra non vi è qui alcuno che non sappi maneg-giar 
armi. Cavalli e giumente mille in circa si trovano in questa provincia, e 
molto maggior [numero] in pochi giorni si può acquistare di Sparta et altri 
luoghi del nemico circonvicini. Selle e briglie solamente si mancano. 

Circa poi la quantità di vasselli che fossero sufficienti per Γ imbarco di 
queste genti quando prevalesse la pottenza dell' inimico, Vostra Signoria 
pò far il conto quante navi possano suplire per imbarcare quaranta mille e 
più persone con le loro robbe, se ben speriamo d'haver riuscir il contrario e 
che a noi venga fatto di acquistar novo regno al cattolico e christianissimo 
re di Spagna. Pure se ci convenisse partire, quando haveremo modo di 
tuore con noi tutti li nostri haveri, ogni uno haverà vittovaglie per il viaggio 
per un anno, così di carnagi come di altre cose neccessarie e per noi e peri' 
armata. 

Nel rimanente noi tutti unitamente siamo separati dal Turco e gior
nalmente andiamo φ. [2Γ] depredando il suoi paesi. In particolare nelli 
teritorii di Sparta, Callamata e Passava habbiamo fatto preda di più di 
diece mille pecore, havendo anco preso per via di mare diece fus te con 
morte e priggionia di molti turchi, che giornalmente si vanno riscatando. 
Per tanto non pensiamo aciò che possa succedere, ma solamente in tempo 
di tribulatione colochiamo ogni nostra speranza nelli aiuti di Sua sacra 
Maestà, con la quale già sette anni siamo in trattato ο che ci mandi socorso 
e capo, sotto il comando di cui possiamo far testa e mover guerra contro il 
barbaro, ο pur che ci levi da questo paese, et a questo effetto già quatro 
anni habbiamo espedito il nostro vescovo et il signor Allessandro Ferano. 
Et di novo a Vostra Signoria replichiamo che non speriamo in altro, se non 
nel nostro christianissimo re di Spagna ο che ci levi di qui con Γ armata ο 
che ci invìi alcun capo per gueregiare. 

Et in vero è gran utile ad un principe di potter amassar in un hora 
dodeci mille huomeni valorosi etprattichi della guerra et, avanzandosi solo 
vinti miglia di paese, trovar altri vinti mille greci tormentati dalla barbara 
generatione—e ciò, eccetuatte le armi, senza altra spesa imaginabile. E 
sappi Vostra Signoria che, se non si dà effetto a questo negotio prima che il 
Turco possa far testa, noi tutti andaremo a fil di spada. E questo peccato 
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caderà primieramente sopra il duca di Medina e secondariamente a Vostra 
Signoria. Onde preghiamo Vostra Signorìa coadiuvarsi in opera tanta grata 
a Dio, e con le parole e coi fatti, assicurandola che noi haveremo sempre 
Lei e la Sua descedenza per nostri patroni. 

Questa rìssolucione si può fare con participatione della Repubblica 
per darci soccorso per mare, acciò Γ armata conducendosi al Examiglio 
tenga custodito quel passo fino all' acquisto totale della Morea, che all' 
hora poi si potrà fortificare, Dio ci agiutarà. Niente agiungo d'avantaggio 
in similproposito, perchè con la lettera scritta in lingua italiana diedi conto 
a Vostra Signoria di quanto bisogna. 

E la presente si è formata col consenso di tutti della provincia, che a 
questo effetto si radunorono, vescovi e primati di ogni luogo, i quali sot-
toscriverano con la propria mano, restando servitori a Vostra Signoria. 

Da Vitulo li 17 giugno 1646. 
Tutti gli habbitanti del Brazzo di Maina 
scriviamo et riverimo Vostra Signoria. 

Β'. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ COLLATERALE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Νεάπολη 8 'Ιουνίου 1647 

Α.S.V., δ.π., συνημμένο ο.π. 'Αντίγραφο ιταλικής μετάφρασης άπό τά 
ισπανικά. Επιγράφεται Deliberatione fatta in Napoli nella consoluta1 del 
Consiglio Colateraleper ordine del signor duca d'Arcos. Στό τέλος: Capi-
tolationi fatti con li maino ti in Napoli. 

Nella zonta che Vostra Eccellenza ne commandò tener in la Galaria il 
sabato primo di questo mese, vista et considerata la rellatione che de ordine 
di Vostra Eccellenza gli havevano fatto il regente Mattia de Casanate et 
duca di Caireano2, sirìssolse convenire alservicio di Dio nostro Signore et 
de Sua Maestà et beneficio di questo Regno che vengano i mainoti a 
popolar in esso, per essere gente atta alla militia et alla lavoranzza. 

[1]. Et perchè per adesso Sua Maestà non gli può dare vasselli bastanti, 
si vengano con quelli che loro tengono et li daranno li baroni del regno che 
li voglino, con li quali potrano venire in più volte con le loro famiglie et 

1. Διάβαζε consulta. 

2. Διάβαζε Caivano. 
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beni *franchi, prevenendo li detti baroni di lochi delli quali vengono a 
popolare, perchè gli ricercano senza causar inbarato et confusione nel 
regno. 

[2], Et perchè possano con più commodità introdure la loro habitatione 
in questo regno, se gli concederà alli detti mainoti essendone et francezza 
per anni quindeci dal giorno che haveranno fatto la popolatione di tutte le 
impositioni che si hanno imposto ο se imponeranno per la reggia corte, se 
bene siano per causa della propria diffesa ο conservatione del regno, con 
fargli essenti ancora de qualunque alloggiamento de' soldati, transiti et 
commissarii φ. [l v] di campagna, come ancora di qualunque contributione 
et altra impositione ordinaria et estraordinaria, con dichiaratione che, edi
ficando case erme et dandoli li usentigli1, se gli darà privileggio eh' in 
nissun tempo possano alloggiare nelle loro case. 

[3], Che nelli lochi delli baroni ο dominicali habbino i mainoti da 
essere trattati et riputati come li de'più vassali de Sua Maestà, et nelli passi 
e duane come alli coronesi. 

[4]. Che nelli lochi de ' baroni che popolaranno a parte se gli habbia de 
dare habitatione e case a costo delli baroni, pagando de quelle il censo a 
raggion di cinque per cento, restando nelV arbitrio delli detti mainoti se 
voranno far la spesa della fabrica pagando il censo del suolo. Et, in tanto 
che non haveranno gli edifficii, possano far le barache con pigliarsi il 
legname delli boschi di donde li piglia la reggia corte. 

[5]. Che nella popolatione a parte che li mainoti faranno nelli lochi de ' 
baroni, in ogni una di esse sihabbi de 'dificar una chiesa a costo del barone 
del miglior modo che si può, la quale si bavera de adornar et ampliar dalli 
detti mainoti con facoltà che se gli ottenirà dal papa licenza de administrar 
li sacramenti conforme il rito greco, restando però sotto della giurisditione 
del vescovo delle diocesi, promettendo Sua Eccellanza di diffender la natione 
et tener particolar protetione di essa perchè si consacri nel suo rito greco. 

φ. [2r] [6]. Che nelli detti lochi che popolaranno la giustitia sii administrata 
dalli capitani et governatori che nominaranno li baroni ogni uno nella sua 
terra conforme le costitutioni del regno. Et non essendo il capitano ο 
governatore, se gli dia un asessore. Li quali habbino de dare il sindicato 
dopo dell' anno, conforme la pramattica, lassando alle consideration! delli 
baroni de dare dette cariche, quando si trovi persona idonea et a proposito, 
della nation greca. 

[7]. Che li medesimi mainoti nominano i suoi sindici et elletti della 

1. Διάβαζε utensigli (όρθότ. utensili). 
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medesima maniera che è de'più università del regno, li quali habbino de 
tenere il governo dell' abondanza et de più cose universali, nominandosi il 
sindico delli nobili ο richi. Li elletti habbino da essere quattro, due delli 
nobili ο richi et li due delli lavoratori et poveri, li quali habbino da dar 
conto della loro administratione conforme alli de*più sindici et elletti del 
regno. Et ancora possano nominare camarlengo per le guardie de note et 
altre cose, il qual camarlengo se habbi de aprovar dal barone. 

[8]. Li baroni haveranno da repartir li territorii alli mainoti conforme 
alla popolatione che faranno et temiranno di bisogno atento il numero 
delle loro famiglie et persone, dandoli li detti territorii a lavorare a censo 
conforme resteranno d'accordo per mezo di due persone che nominaranno 
li baroni, et li mainoti. Et della medesima maniera si accordaranno per il 
ganado1 che gli daranno li baroni, 

[9]. et li altri particolari che voranno, con dichiaratione che alli baroni 
restano liberi et alla loro disposinone limolini, forni, centimoli2, corricine3, 
prohibendo et cosi medesimo la portolania con gli de 'più corpi feudali che 
tengono de Sua Maestà, potendo li mainoti poner impositione ο far tanse 
tra di loro con li requisiti che si acostumano, senza che li baroni tengano in 
essi cosa alcuna. 

[10]. Volendo li mainoti applicarsi alla marinarla, lo possano fare per 
quello che tocca a mercancia et negotiatione, prohibendoli espressamente 
la //piratica// sotto gravissime pene senza la licenza di Sua Maestà ο di 
Sua Eccellenza. 

[11]. Sua Eccellenza, in consideratione di quel che ha da risultar del 
real servicio che vengono li mainoti a popolar in questo regno et a servir 
Sua Maestà, supplicheranno la Sua Grandezza et Real Clemenza con honorar 
li vescovi, primati e nobeli di pensione corforme alla loro qualità, impegnando 
Sua Eccellenza le persone habili alla militia, dandogli li posti et carichi che 
meritano et, in caso di morte, che si dia la metta alli figli et padri. 

[12] Che li vescovi habbino de dar 1 Obbedienza al papa, con il quale 
Sua Eccellenza li habbi a diffender et fa vorire impetrandoli Γ uso et esercicio 
conforme il rito della Chiesa Greca. Et che alli detti vescovi Sua Eccellenza 
dia pension conveniente, conforme a quelli che assistono alle chiese di 
Napoli e Messina. Et che habbino d'havere li mainoti un maestro di scola 
per insegnar et adottrinare li figlioli et gioveni. 

1. Διάβαζε granado. 

2. Διάβαζε cantimoli. 

3. Corrivine; 
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[13]. Che li inainoti daranno a Sua Eccellenza diece mille soldati, perii 

quali Sua Eccellenza gli darà vasselli ο tartane come meglio si potrà, li 
quali si habbino da ritrovarsi] qui per gli 20 di settembre, soccorrendoli 
Sua Eccelenza dal giorno dell' imbarco fino che arrivino in Napoli havendo 
da servir solo due campagne ο in mare ο in terra, donde Sua Maestà tenir à 
bisogno d' essi, dandoli il soldo come alli più soldati. 

Queste capitolationi saranno confirmate da Sua Maestà. Et intanto 
darsegli il dispaccio per cancelleria per animar li mainoti che vengano, 
rimettendo il tutto alla prudenza di Vostra Eccellenza. 

Terminato in Napoli con li mainoti a 8 di giugno 1647. 

Γ. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΤΙΝΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ζάκυνθος 10 Μαΐου 1648 

Α.S.V., ο.π., συνημμένο ο.π. Αντίγραφο (ιταλικής μετάφρασης άπό τά 

ισπανικά;). Επιγράφεται Lettera scritta da Giorgio Lattino console al 

principe Don Giovanni d'Austria. Ή υπογραφή παραλείπεται. 

Serenissimo Prencipe, 

Dopo che ha piacciuto a Dio nostro Signore di dar a Vostra Altezza 

Serenissima una vittoria così gloriosa e così segnalata, della conquista di 
cottesto regno già da tutto il mondo tenuta per negotio molto disperato, 
con applauso universale non solo de tuttii fedeli vassali di Sua Maestà e de' 
principi christiani che per ogni parte sì è cantato il Te Deum, ma con 
terrore de'nemici, particolarmente del Turco, che credeva nelle congionture 
presenti agrandir maggiormente il suo imperio terminata che haverebbe Γ 

impresa di Candia. 

Che intimoriti hora i turchi per il felice sucesso si pronosticano ogni 

male, e prevedono una lega et unione d'armate sotto il felice auspicio de 

Vostra Altezza Serenissima per iscaciarli non solo dal Regno di Candia, ma 

anco per travagliare li loro stati, al presente per la natura rigida del re 

molto travagliati, che rende le milicie disubidienti e tiene con timore i 

grandi, et i suoi vassali christiani per le molte gravezze in tutta disperatione, 

che facilmente se ne potrebe vedere qualche gran rivolutone del suo imperio. 

Già nel Mar Negro si apparechiano cosachi per infestar quelle riviere fino 
le boche del Canal di Costantinopoli, cosa che rende molto terrore a quella 
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città. In Persia si sentono mottiviper rihaver Babilonia. Nella Nattolia si 
publica qualche ribelione. Et nelV Albania, per li prosperi successi della 
Reppublica nella Dalmacia, con qualche fomento sono per rivolgersi contro 
il Turco. 

Ma tralasciando, Serenissimo Prencipe, tutte le sopradette cose, vero 
al particolare già praticato per privar al presente il Turcho delle Provincie 
della Morea, esauste di gente d' armi, con piazze molto debboli e con 
vassali tutti greci christiani che le habitano, pronti a prender Γ armi e seguir 
Ρ insegna della Santa Croce, quando con sicurezza d'assistenza lopottessero 
fare. Il che seguirebbe senza spesa e con facilità per la parte della provincia 
del Brazzo di Maina, popoli liberi, armigeri et molto devoti al servicio di 
Sua Maestà, et che promettono tutti uniti, quando gli sarà data la commodità 
di poterlo fare, di mettersi all' impresa, come si offeriscono] nelP allegata 
scrittura, copia della quale ho inviato a Sua Maestà, Dio Lo quardi, fino Ρ 
anno passato per mezo del signor marchese della Fuente, ambasciator in 
Venetia, e del signor duca d' Ar cos, che per altre occupationi non s' è 

possuto dare principio, forse risservato alla grandezza di Vostra Altezza 
Serenissima per trionfar anco in Levante contro il barbaro con acquisto de 
stati a gloria del Signor Iddio e bene della christianità, et nelP istessa parte 
dove pure trionfò la felice memoria del serenissimo signor Don Giovanni 
d'Austria dell' armata navale del Turcho, che liberò poi dalli suoi timori 
tutto il christianesmo. Et ripigliarò la pratica con sicurezza di' ottenersi Ρ 
intento, quando da Vostra Altezza Serenissima mi sarà commandato. Humile 
e prostrato m'inchino e baccio ipiedi a Vostra Altezza Serenissima. 

Di Zante li 10 maggio 1648. 
Di Vostra Altezza Serenissima 

A'. Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CONTARINI ΕΝΗΜΕ
ΡΩΝΕΙ ΤΗ ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Ζάκυνθος 16 Μαΐου 1648 

Α.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, filza 1243, επιστολή αριθ. 41. 

Πρωτότυπο. 

Serenissimo Prencipe, 

Da questo console di Spagna Giorgio Latino mi furono communicate 

due lettere che saranno ingiunte, la prima scrittagli dall' università di Brazzo 
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di Maina Γ anno '46, in cui si vede la propensione anticha di quei popoli di 
sottomettersi al dominio della Maestà Cattolica, chiedendo al viceré di 
Napoli capi et armi per Γ impresa di Morea con il concerto dell' armata di 
Vostra Serenità, che havesse a tratenersi al Stretto di Corinto, et, in ogni 
caso di sinistro evento (da loro non temuto), dimandano il modo d'imbarcar 
40 mila persone per esser ricercate in quel regno. Sopra le loro istanze dal 
Consiglio Collaterale furono formati capitoli intorno al modo di ricever e 
governar quei popoli in qualità de sudditi con molti altri particolari, che 
Vostre Eccellenze vedranno distintamente nella copia de' medesimi che Le 
trasmetto, tradotti dall' idioma spagnolo. 

Sospeso però rimase (cred' io) Γ effetto per i torbidi fin ' hora φ. [lv] 
durati in quel regno, per la di cui conseguita tranquillfità] il medesimo 
console nella seconda lettera passa ufficio di rispetto e di contento col 
prencipe Don Giovanni d' Austria ripieno di sensi molto rilevanti agi' 
interessi dell' Eccellenze Vostre e della christianità tutta, conoscendolo io 
ingenuamente sviscerato nel servicio di Vostra Serenità, anco per gl' avisi 
che communica a' rapresentanti sempre,sinceri e fruttuosi. 

Zante li 16 Maggio 1648 stil nuovo. 
Nicolò Contarmi commissario. 

E' . ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ 

Λαγκάδα Μάνης 20/30 Μαΐου 1648 

Α.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, filza 1243, συνημμένο στη διαβι
βαστική επιστολή αριθ. 44 του επιτρόπου του στόλου Νικολάου Contarmi 
προς τή Σύγκλητο από Ζάκυνθο 7 'Ιουνίου 1648. 'Αντίγραφο ιταλικής 
μετάφρασης άπό τά έλληνικά(;). 'Επιγράφεται Lettera scritta dall' università 
di Brazzo di Maina al prencipe Don Giovanni d'Austria, eccetera. Παρα
λείπεται ή υπογραφή. 

Serenissimo signore, 
Adoriamo Vostra Serenità noi Liberi Laconi, al pressente nominati 

Manioti. E finalmente congratulandosi del dignissimo et sapientissimo governo 
di Vostra Serenità, alla quale preghiamo Dio compiacersi conceder vita, 
afine che movendosi a pietà di noi possa definir il negotiato tanto grato a 
Dio di farsi partire da qui già ott' anni intrapreso, primieramente dal duca 
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di Medina, secondariamente dall' almirante et ultimamente dal duca d' 
Arcos. Questo trattato dal canto nostro non si è già mai mancato d'eseguire, 
anzi habbiamo sempre mostrato ogni prontezza, col' essersi portati alcuni 
di noi in persona a quelle parti per stabilirlo. Et se non si è effetuato, <è> 
per colpa di quelli signori, non havendo mandato vasselli a levarci sì come 
ci riavevano promesso. Hora di novo venimo a supplicare Vostra Serenità 
et il potentissimo nostro re degnarsi d' usarci la carità di mandar vasselli e 
tutta Γ armata per imbarcarsi, per vivere sotto gl' auspicii di Vostra Reale 
Altezza, con Γ assistenza di cui e prima col favor del Signor Iddio faremo 
molti danni al Turco, con speranza d'acquistare col mezzo d'una vittoria 
contro i barbari nuovi regni al re nostro signore. 

Noi siamo prontissimi di prender 1 ' armi e sparger il sangue in servino 
del christianesmo, perchè vediamo le calamità continue che patisse il regno 
di Candia, il qual redutto che sarà sotto il poter del Turco, si voltarà contro 
noi e ci arostirà tutti vivi per gl' oltraggi gravissimi φ. [ l v ] havuti da noi. 
Dunque, prostrati a'piedi Soi supplichiamo Vostra Serenità stabilire et 
ultimar quest' affare già incominciato da quelli signori per acquistar merito 
presso Dio e lode degl' homini, colocando noi le nostre speranze prima nel 
nostro potentissimo re e poi in Vostra Serenità, sendo noi al numefroj di 
quindeci milla huomini da guerra, valorosissimi, pronti a morire nel servino 
del nostro re, pregando Sua Reale' Maestà conceder vitta a Vostra Serenità 
per aiutarsi a condurssi a cottesto regno. 

La presente carfta] fu scrita da Michel de Medici per ordine de tutti i 
vechi e primati, radunati a quest' effetto da Calamata fino all' estreme parti 
[del] Brazzo de Maina, e cosi Γ 'a sento a Vostra Serenità. 

Di Langada li 20 maggio 1648. 
Humile servo di' Vostra Serenità 

ΣΤ'. Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ CONTARINI 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ 

Ζάκυνθος 13 'Ιουνίου 1648 

Α.S.V., Provveditori da Terra e da Mar, filza 1243, επιστολή αριθ. 45. 

Πρωτότυπο. 

1. Διάβαζε Divina. 
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Serenissimo Prencipe, 
In due mano di riverentissime lettere, di numero 41 e 44, rapresentai a 

Vostra Serenità Γ anticha divotione de' popoli di Brazzo di Maina verso la 
Maestà Cattholica, trasmesse da me all' Eccellenze Vostre tutte le copie di 
lettere, e capitoli ancora, con quali, sopra Γ istanze fatte da quell' università 
al viceré di Napoli, furono stabiliti i modi di riceverli in quel regno, quali 
pure con reiterate premure hanno scritto per il medesimo effetto al prencipe 
Don Giovanni d' Austria con eshibitioni di impiegar la gente armata in 
servicio di Sua Maestà. 

Questo console di Spagna, da cui hebbi la communicatione di tutti 
questi trattati, sarebbe attissimo per concludere qualche buon partito a 
servitio di Vostra Serenità, quando dal prencipe Don Giovanni d'Austria 
(da cui il medesimo console attende la risposta per facoltà di ripigliar le 
prattiche) le fossero prescritte le regole proprie et aggiustate. Perchè senza 
dubio quei popoli, che tengono in somma veneratione il nome del re cattholico, 
all' apparir d' un capo napolitano con reggie insegne in quelle parti si 
ridurebbero a tutti i segni di dipendenza. E quando fossero preordinati i 
concerti a difesa di Candia, nelV istesso tempo che si cavasse la φ. [ l v ] gente 
inutile per ricoverarla in Napoli, si potrebbe col pegno in ma[no] valersi 
della più brava gente in servicio dell' Eccellenze Vostre, tenendosi il maggior 
bisogno di militie nelle congiunture presenti. Et in mare anco con i bregantini 
che hanno mainoti potrebbono esser impiegati. 

Il medesimo console, pur che il prencipe Giovanni d'Austria glie lo 
commandi, mi promette adoperarsi con frutto singolare dell' Eccellenze 
Vostre in si importante negotio, non solo col far venir qui i capi principali 
di quell' università, ma con il transferirsi anco m persona in quelle parti per 
più facile condotta dell' affare, ben certo che il concetto eh' egli tiene 
apresso quei popoli giovarebbe grandemente agi' interessi dell' Eccellenze 
Vostre, verso li quali non può esser più divoto e ossequente, tanto più che 
questo è un trattato che non costa denaro, e con buone direttioni può 
partorire notabile publico servicio. 

Se nel mio ritorno in patria al fine della campagna —che spero senza 
dubio dalla publica charità— troverò Γ affare in piedi, vi prestarei la mia 
assistenza ο qui ο a Cerigo, ove il medesimo console vi si portarebbe 
conforme gl' ordini che tenesse, per poter anco con la vicinanza di quell' 
isola maneggiar più commodamente i trattati. Grafie et cetera. 

Zante li 13 giugno 1648 stile nuono. 
Nicolò Contarmi commissario. 
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RIASSUNTO 

MAINA NELL' OCCHIO DEL CICLONE. PIEGHE IGNOTE DELLE TRAT
TATIVE COL REGNO SPAGNUOLO DI NAPOLI (1639-1648) 

Dopo le grandi insurrezioni del primo Seicento gli abitanti di Maina, 
pratticamente quasi sempre indipendenti dal dominio ottomano, acquistarono 
già negli anni '30 una notevole potenza in mare come pirati, mentre le loro 
incursioni terrestri contro le provincie convicine di Messenia e Laconia diventavano 
sempre più dense e intense. Per affrontare le ovvie rappresaglie dei turchi, che 
progettavano Γ aggiogamento completo e definitivo di Maina, i capi del paese 
si rivolsero di nuovo ai viceré di Napoli, con cui entrarono in lunghissimi 
trattati (1639-1648) mirando all' intervento militare spagnuolo coli' oggetto di 
"liberare la Morea" o, in caso di sconfitta, di far passare la popolazione 
mainota (che numerava 30-40.000 anime) alle terre dell' Italia del Sud. Ma la 
decadenza della Spagna rendeva riluttante Γ atteggiamento dei viceré, mentre 
la risolutezza degli ottomani e la posizione definitivamente ostile dei veneziani 
facevano sorgere i lati deboli dei progetti e mettevano in rilievo Γ impossibilità 
della loro realizzazione. 

Per uscire dal vicolo circo i mainoti si trovarono giocando un gioco doppio 
tra spagnuoli e veneziani, nel loro tentativo d' eccitare Γ interesse anche di 
questi ultimi, i quali però, come è noto, non desideravano mutamenti dello 
status quo in quell' area sensibile. Naturalmente tali tentativi fallirono presto, e 
non prosperarono nemmeno quando scopiò la guerra di Candia. Ciò nonostante, 
i mainoti aumentarono gli attacchi contro gli ottomani. Però Γ occupazione di 
quasi tutta Γ isola di Creta (eccetto Candia) pregiudicava anche la mala fine di 
Maina. Intanto, nel 1647 gli spagnuoli decisero di acconsentire di nuovo (dopo 
Γ inefficace contrato del 1641) alle disperate suppliche dei mainoti collo scopo 
esclusivo di trasportare tutte le forze militari di Maina per usarle nella guerra di 
Trent' Anni (senza curarsi della fortuna della popolazione rimanente), ma tale 
disegno andò a monte per causa della rivoluzione di Masaniello a Napoli. 

Questa situazione imbarazzante continuò a generare a lungo dei piani 
utopistici e a volte assurdi, che si colmarono in quello del comissario dell' 
armata veneziana Nicolo Contarini, il quale, trascinato dalle promesse dello 
scaltro console di Spagna in Zante Giorgio Latino, s'immaginò di poter usare 
le capacità militari dei mainoti nella diffesa di Candia per mezzo delgi spagnuoli 
e non tramite accordi diretti con loro, sperando cosi di evitare il riconoscimento 
(dalla parte veneziana) dell' importanza strategica di Maina e il patto fermo 
che loro pretendevano sempre: la liberazione di tutta la Morea. 

ANTONIO PARDOS 


