


ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

Σταµάτης Κονόµος:
Ένας Μανιάτης στα Κύθηρα του 16ου αιώνα

Ανάµεσα στα πρόσωπα, που δραστηριοποιήθηκαν σταΚύθηρα
κατά τον 16ο αιώνα, ξεχωρίζει ο Σταµάτης Κονόµος. Πολλές
αλλά διάσπαρτες πληροφορίες σώζονται γι’αυτόν σε διάφορες
πηγές της εποχής. Για την ανασυγκρότηση της πολυκύµαντης
ζωής του, πλούσια σε στοιχεία αποδεικνύεται η αίτηση που υπέ-
βαλε στις 2 Μαΐου 1571 προς τον ∆όγη της Βενετίας Alvise
Mocenigo και τη Signoria. Σε αυτήν εξιστορούσε, σε γενικές
γραµµές, την ώς τότε πορεία του. Στεκόταν ιδιαίτερα στη βοή-
θεια που είχε προσφέρει τις τελευταίες δεκαετίες στο Βενετικό
Κράτος και ζητούσε οικονοµική ενίσχυση, ώστε να καταφέρει
να συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του.1
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1. Archivio di Stato di Venezia, Collegio-Suppliche di dentro, filza 4,
φ. 152r-v:Αίτηση του Σταµάτη Κονόµου προς τον∆όγη της ΒενετίαςAlvise
Mocenigo και τη Signoria (Βενετία, 2 Μαΐου 1571). H αίτηση έχει εκδοθεί
από τον Ντ. ΚΟΝΟΜΟ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στον Βενετό∆ό-
γη Alvise Mocenigo (1571)», Επτανησιακά Φύλλα 10/1 (1977), σσ. 9-15
(στις σσ. 10-12 το ιταλικό κείµενο και στις σσ. 12-14 µετάφρασή του στα
ελληνικά). Η µεταγραφή και η µετάφραση οφείλονται στην Κρίστα Πανα-
γιωτοπούλου, υπότροφο τότε του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Βενετίας.
Περίληψη της αίτησης έχει δηµοσιεύσει ο Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες

στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπάκτου. Εκκλήσεις, επαναστατικές κι-



Η εγκατάσταση στα Κύθηρα

Ο Κονόµος, όπως έγραφε στην αίτηση του 1571, καταγόταν
από τον Βραχίονα της Μάνης (Brazzo di Maina) και ήταν κά-
τοικος Κυθήρων εδώ και σαράντα χρόνια (habitante a Cerigo
già 40 anni).2Λεπτοµερέστερα στοιχεία για τον ακριβή τόπο
γέννησής του δεν δίνει. Ούτε και αν κατά τη µετακίνησή του
τον συνόδευσαν άλλα µέλη της οικογένειάς του.3Οι λόγοι που
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νήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραµονές ώς το τέ-
λος του Κυπριακού Πολέµου (1568-1571), Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακε-
δονικών Σπουδών - Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, 1970, σσ.
164-165 και σηµ. 2· Αιτήµατα και πραγµατικότητες των Ελλήνων της Βενε-
τοκρατίας. Μέρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, τεύχος 5, έκδοση:
Γ. Σπ. ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ, Αθήνα - Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2016, σ. 189, αρ. 34.
Στηριζόµενοι στις πληροφορίες του Ι. Κ. Χασιώτη έγραψαν σχετικά οι:

∆. Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, «Κύθηρα -Λακωνία - Μάνη», Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Κυ-
θηραϊκών Μελετών. Κύθηρα: Μύθος και Πραγµατικότητα, τ. 2 Ιστορία - Πο-
λιτισµός-Περιβάλλον, γενική επιµέλειαΑθανασία ΓΛΥΚΟΦΡΥ∆Η-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ,
επιµελητές τόµου Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ - Ευαγγελία ΚΟΥΝΕΛΗ, Κύθηρα, Ελεύ-
θεροΑνοικτό Πανεπιστήµιο ∆ήµου Κυθήρων, 2003, σσ. 120-121· Εµµ. Π.
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά επώνυµα. Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική προ-
σέγγιση, Αθήνα, Εταιρεία ΚυθηραϊκώνΜελετών, 22006, σσ. 334-336· Εµµ.
Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Συνοπτική ιστορία των Κυθήρων. Εδώ γεννήθηκε ηΑφρο-
δίτη, Αθήνα, Εκδόσεις Κυθηραϊκά, 42008, σσ. 41, 49· Χρύσα ΜΑΛΤΕΖΟΥ,
Τα Κύθηρα τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, Βενετία, Ελληνικό Ινστι-
τούτο Βυζαντινών καιΜεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2008, σσ. 67-68.
2. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 10 και 12. Βλ. και ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τα Κύθηρα
τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, σ. 68.
3. Για το επώνυµοΟικονόµος/Κονόµος, που απαντάται εκείνη την περίοδο

στη Ζάκυνθο, Κρήτη, Κύθηρα καιΜάνη, βλ. ∆. Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, «οικονόµος
- Οικονόµος, κονόµος - Κονόµος και τα συναφή λεξιλογικά και σηµασιολο-
γικά», ΕπτανησιακάΦύλλα 20/8 (Χειµώνας 2000): Αφιέρωµα στον Ντίνο Κο-
νόµο, σ. 806. Επίσης, ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά επώνυµα, σσ. 332-337.



τον ώθησαν το 1531 να µεταναστεύσει στο νησί παραµένουν
αδιευκρίνιστοι. Πιθανότατα συνδέονται µε το άσχηµο κλίµα
που επικρατούσε τότε στην ορεινή περιοχή του εξαιτίας των
τουρκικών καταπιέσεων. Όπως και αν έχουν τα πράγµατα, εκ-
µεταλλεύτηκε µε τον ιδεωδέστερο τρόπο τις σχετικά καλές
συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί εκείνη την περίοδο για τις
βενετοκρατούµενες περιοχές του ελληνικού χώρου, προκει-
µένου να ορθοποδήσει.4

Στα Κύθηρα, όπως προκύπτει, εγκαταστάθηκε στο φρού-
ριο του Μυλοποτάµου (castel di Milopotamo).5Αναλυτικότε-
ρες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της διαµονής του στο
νησί δεν διαθέτουµε. ∆εν γνωρίζουµε αν δηµιούργησε οικο-
γένεια και πόσα ήταν τα µέλη της. Προκειµένου να επιβιώσει,
ασχολήθηκε ενδεχοµένως µε το θαλάσσιο εµπόριο, όπως άλ-
λοι συντοπίτες του, απασχόληση ιδιαίτερα επικερδή.

Κατασκοπεύοντας για λογαριασµό των Βενετών

Το ειρηνικό κλίµα που επικρατούσε στο νησί δεν κράτησε για
πολύ καιρό. Γρήγορα ξέσπασε ο Τρίτος Βενετοτουρκικός Πό-
λεµος (1537-1540). Ο τουρκικός στόλος, του οποίου προΐστα-
το ο Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα, επιδίωξε αρχικά την κατάληψη
της Κέρκυρας, το χρονικό διάστηµα από τις 25Αυγούστου ώς
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4. Για την κατάσταση που επικρατούσε τότε στον ελληνικό χώρο βλ. Γ.
Σ. ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ,Οι βενετοκρατούµενες ελληνικές χώρες µεταξύ του δευτέρου
και του τρίτου τουρκοβενετικού πολέµου (1503-1537), Ιωάννινα, Πανεπι-
στήµιο Ιωαννίνων, 1974.
5. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σ. 11 και 13. Βλ. και ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ, «Κύθηρα -
Λακωνία - Μάνη», σ. 121. Επίσης, ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τα Κύθηρα τον καιρό που
κυριαρχούσαν οι Βενετοί, σ. 68.



τις 11 Σεπτεµβρίου 1537, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Αποχω-
ρώντας από τον θαλάσσιο χώρο, πραγµατοποίησε αποβατικές
επιχειρήσεις και λεηλάτησε διαδοχικά την Πάργα, τους Πα-
ξούς, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τις Στροφάδες και τα Κύ-
θηρα. Στις 24 Οκτωβρίου κατέλαβε τηνΑίγινα και στη συνέ-
χεια τα νησιά τουΑιγαίου, που βρίσκονταν κάτω από λατινική
κυριαρχία.6 Το επόµενο χρονικό διάστηµα οι Τούρκοι εστία-
σαν την προσοχή τους στην κατάληψη του Ναυπλίου και της
Μονεµβασίας, που αποτελούσαν τις τελευταίες βενετικές κτή-
σεις στον χώρο της Πελοποννήσου. Ύστερα από µακρά πο-
λιορκία των δύο πόλεων πέτυχαν τελικά τον στόχο τους.7

Την περίοδο του πολέµου ο Κονόµος, κατά τα γραφόµενά
του, ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα. Καθώς διατηρούσε
επαφές µε ανθρώπους που ζούσαν στον γενέθλιο τόπο του,
θεωρήθηκε από βενετικής πλευράς ο πλέον κατάλληλος για
την ανάληψη µυστικών αποστολών.
Το διάστηµα που ο τουρκικός στόλος πολιορκούσε την

Κέρκυρα, διάχυτος ήταν ο φόβος στα Κύθηρα πως σύντοµα
θα ακολουθούσε επίθεση και εναντίον του νησιού. Τις δύσκο-
λες εκείνες ώρες, ο προνοητής των Κυθήρων8 δεν έβρισκε κά-
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6. Απ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. 3 Τουρκο-
κρατία 1453-1669. Οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη
1968, σ. 150· B. J. SLOT, «Η τουρκική κατάκτησις των Κυκλάδων 1537-
1538», µετάφραση Ελένη Ν. ∆αλαµπίρα, Κιµωλιακά 8 (1978), σσ. 62-63.
7. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Ο ελληνικός χώρος στη διάρκεια της βενετοκρα-

τίας», Βενετοκρατούµενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. 1, επιµ.
ΧρύσαΜΑΛΤΕΖΟΥ, Αθήνα - Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2010, σσ. 44-45.
8. Προνοητής των Κυθήρων την περίοδο εκείνη ήταν ο Giulio Donato

του ποτέAndrea. Βλ. σχετικά Ch. HOPF,Chroniques gréco-romanes inédites
ou peu connues publiées avec notes et tables généalogiques, Berlin, 1873
(ανατύπωση: Αθήνα 1961), σ. 411.



ποιο έµπειρο πρόσωπο, το οποίο θα µετέβαινε στη Μάνη και
θα συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά µε τις κινήσεις του στό-
λου. Την αποστολή ανέλαβε µε προθυµία ο Κονόµος, γνωρί-
ζοντας τους κινδύνους του εγχειρήµατος. Κατά τον χρόνο πα-
ραµονής του στη Μάνη, µόλις αντιλήφθηκε ότι 200 περίπου
τουρκικά πλοία θα κινούνταν εναντίον των Κυθήρων, αντέ-
δρασε γρήγορα.Άναψε φωτιές, ειδοποιώντας σχετικά τον προ-
νοητή του νησιού, ώστε να προετοιµαστεί για την αντιµετώ-
πιση της επίθεσης. Ο ίδιος δεν κατάφερε να γυρίσει έγκαιρα
πίσω, γεγονός που είχε συνέπειες. Στη σφοδρή επίθεση που
εξαπολήθηκε εναντίον του νησιού, κατά την οποία λεηλατή-
θηκε και το καστέλι του Μυλοποτάµου, έχασε όλη τη φτωχή
περιουσία του, την οποία δεν είχε προλάβει να µεταφέρει στο
βούργο. Απογυµνώθηκε από καθετί, έγραφε, εκτός από την
πίστη του προς τη Βενετία. Και συµπλήρωνε παραστατικά:
«Την πίστη αυτή κανένα χτύπηµα αντίξοης µοίρας δεν µε έκα-
νε ούτε θα µε κάνει να χάσω ποτέ».9

Αξίζει να σηµειωθεί, στο σηµείο αυτό, ότι ο Κονόµος γρά-
φει στην αίτησή του πως τα παραπάνω γεγονότα διαδραµατί-
στηκαν το 1539,10 κάτι όµως που είναι λάθος. Προφανώς δεν
θυµόταν τη ακριβή χρονολογία, αφού, όπως ήδη σηµειώθηκε,
αυτά έλαβαν χώρα το φθινόπωρο του 1537. Όσον αφορά τον
ισχυρισµό του πως κατά την τουρκική επίθεση λεηλατήθηκε
το φρούριο του Μυλοποτάµου, µε αποτέλεσµα να χάσει την
περιουσία του,11 διαθέτουµε κάποια συµπληρωµατικά στοι-
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9. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη
Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 10-11 και 13.
10. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 10 και 13. Βλ. και ΒΑΓΙΑΚAΚΟΣ, «Κύθηρα
- Λακωνία - Μάνη», σ. 121.
11. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 11 και 13.



χεία. Κατά την επιδροµή του Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα στα
Κύθηρα, γνωρίζουµε πως λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν
τα φρούρια του Αγίου ∆ηµητρίου, του Μυλοποτάµου καθώς
επίσης το βούργο του Καψαλιού. Το µόνο φρούριο του νησιού
που έµεινε ανέπαφο ήταν του Καψαλιού, µέσα στο οποίο ζού-
σαν λίγες οικογένειες. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του νησιού συ-
νελήφθησαν. Ο αριθµός τους, κατά µία πληροφορία, έφτανε
τις 7.000 ψυχές. Τα υπάρχοντα, τα έπιπλα και τα ζώα τους αρ-
πάχθηκαν. Σταδιακά, την επόµενη περίοδο, άρχισαν να απε-
λευθερώνεται οι κάτοικοι. Χρειάστηκε πολύς καιρός, ωστόσο,
προκειµένου να αποκατασταθεί στοιχειωδώς ο κοινωνικός
ιστός.12 Για τις συνέπειες που είχε η επιδροµή στο φρούριο
του Μυλοποτάµου, ειδικότερα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι
µια πληροφορία που δίνει στην έκθεση που υπέβαλε στις 20
Νοεµβρίου 1545 ο απερχόµενος προνοητής Κυθήρων Zuan
Soranzo. Περιγράφοντας την κατάστασή του, έγραφε πως σε
αυτό κατοικούσαν πενήντα οικογένειες, που είχαν επιστρέψει
µετά τον πόλεµο και καλλιεργούσαν τµήµα της γης.13 Αυτές
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12. C. N. SATHAS, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce
au Moyen Âge, Vol. 5, Paris 1884, pp. 53 και 59· SATHAS,Documents inédits
relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, Vol. 5, Paris 1884, Vol. 6,
Paris 1884, pp. 287 και 307· Vl. LAMANSKY, Secrets d’État de Venise.
Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la
Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XVe
et au XVIe siècle, Vol. 2, Saint Petersbourg 1884 (ανατύπωση: New York
1968), pp. 661 και 666. Πρβλ. Παν. Κ. ΤΣΙΤΣIΛΙΑΣ, Ιστορία της νήσου Κυ-
θήρων, τ. 1, Αθήνα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 1993, σσ. 246, 248,
264, 271-272 και 274. Για τον αριθµό των συλληφθέντων έχουν διατυπωθεί
ενστάσεις. Βλ. σχετικά ΤΣΙΤΣIΛΙΑΣ, Ιστορία της νήσου Κυθήρων, τ. 1, σ. 246,
σηµ. 58 και ΚΑΛΛIΓΕΡΟΣ, Συνοπτική ιστορία των Κυθήρων, σ. 45.
13. SATHAS,Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce auMoyen

Âge, Vol. 6, σ. 287. Πρβλ. ΤΣΙΤΣIΛΙΑΣ, Ιστορία της νήσου Κυθήρων, τ. 1, σσ.
237 και 264. Επίσης, Chr. A. MALTEZOU, «A Contribution to the Historical



φαίνεται ότι είχαν εγκαταλείψει το φρούριο, για να διαφύγουν
από την εχθρική επίθεση. Ανάµεσά τους, σύµφωνα µε όλες
τις ενδείξεις, ήταν και η οικογένεια του Σταµάτη Κονόµου.

Πτυχές από τη ζωή του στα Κύθηρα

Τα πρώτα χρόνια µετά τη Συνθήκη Ειρήνης του 1540, µε την
οποία τερµατίστηκε ο Γ΄ Βενετοτουρκικός Πόλεµος, δεν έχουµε
πληροφορίες για τον Σταµάτη Κονόµο. Προφανώς θα επιδίωξε
να ξαναφτιάξει την περιουσία του ύστερα από την καταστροφή
που υπέστη το 1537. Οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου πρόσφορες
εξαιτίας των πειρατικών επιδροµών των επόµενων ετών. Εύ-
λογα µπορούµε να εικάσουµε, επίσης, πως θα επιβραβεύθηκε
από τις βενετικές αρχές για τη στάση που είχε επιδείξει κατά
την πολεµική περίοδο. Ο δίαυλος επικοινωνίας που είχε µαζί
τους συνεχίστηκε.
Ο ίδιος, στην αίτηση του 1571, αναφερόµενος στην περίο-

δο αυτή, έγραφε πως όχι µόνο δεν ξεκουράστηκε αλλά συνέ-
χισε να ερευνά πού υπήρχαν τουρκικές φούστες (fuste tur-
chesche), δίνοντας σχετικές πληροφορίες στους ρέκτορες των
Κυθήρων και σε άλλους Βενετούς αξιωµατούχους, ώστε να
µπορούν να καθαρίζουν τη θάλασσα από τους κουρσάρους,
που αποτελούσαν εχθρούς της ησυχίας των υπηκόων. Επίσης,
τους έδινε αναφορές για τα λιµάνια, στα οποία µε τις γαλέρες
τους θα µπορούσαν µε ασφάλεια να προσεγγίσουν.14
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Geography of the Island of Kythira during theVenetianOccupation»,Charanis
Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, ed. Angeliki E. LAIOU-THOMA-
DAKIS, New Jersey, Rutgers University Press, 1980, pp. 154 και 171 σηµ. 26
(=Βενετική παρουσία στα Κύθηρα.Αρχειακές µαρτυρίες,Αθήνα 1991, αρ. Θ΄).
14. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 11 και 13.



Οι πληροφορίες για αυτόν πολλαπλασιάζονται κατά την
επόµενη δεκαετία, καθώς εµφανίζεται συχνά το όνοµά του
στο πρωτόκολλο του νοταρίου Εµµανουήλ Κασιµάτη (1560-
1582).15 Ειδικότερα: Στις 24 Ιουλίου 1562 ήλθε σε συµβιβασµό
(κοµπροµέσο) µε τους∆ηµήτρη και Θεόδωρο Κασιµάτη, γιους
του Μανέα, για τη διαφορά που είχε µε τον γαµπρό τους Μα-
νόλη∆ευτεραίο.16 Στις 6Αυγούστου 1564 υπέγραψε σύµβαση
κοινής εκµετάλλευσης (κοληγία) κοπαδιού µε τονΜιχάλη Πο-
τήρη του Γιώργη, στον οποίο έδωσε µεσιακά 35 πρόβατα, αξίας
110 υπερπύρων.17 Στις 3 Οκτωβρίου 1564 όρισε ως γενικό πλη-
ρεξούσιό του (κοµεσιόν) τονΑλοΐζο Στάη του ποτέ Νικολό για
την είσπραξη χρηµάτων του από χρεωφειλέτες του σταΧανιά.18

Στις 7 Οκτωβρίου 1564 εµφανίζεται ως πληρεξούσιος (κουµέ-
σος) της Ειρήνης, γυναίκας του Σταµάτη Κορογωνά, για την
εξόφληση προς αυτήν από τον Θεοδωρή Καλούτση του ποτέ
Μανώλη του υπολοίπου οφειλής από εκµίσθωση υπηρεσίας.19

Στις 26 Μαΐου 1566 εµφανίζεται ως πληρεξούσιος κατά την
εκλογή κριτού για την επίλυση της διαφοράς για ένα άλογο.20

Στις 17 Νοεµβρίου 1564, επειδή ήθελε να µησεύσι εκ τον παρών
τώπων, όρισε ως γενικούς πληρεξούσιούς του (καθωλικούς
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15. Εµµ. Γ. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-
1582), Αθήνα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 1999, σ. 51.
16. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 100-101, αρ. πράξης 22.
17. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 124-126, αρ. πράξεων 44-45.
18. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 177-178, αρ. πράξης 94.
19. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 189-190, αρ. πράξης 106.
20. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σ. 201, αρ. πράξης 120.



κοµέσους) σταΚύθηρα τον Νικολό Στάη, τον ΓιώργηΚαλούτση
τουΜανέα και τον Εµµανουήλ Στάη του ποτέ Γιώργη, οι οποίοι
θα υπερασπίζονταν τις υποθέσεις του έµπροσθεν εις τον µεγα-
λιώτατον και αξιώτατον πρεβεδώρων.21Τέλος, στις 29Μαρτίου
1565, οΑλοΐζος Στάης του ποτέ Νικολό εµφανίζεται ως εγγυη-
τής του να εξοφλά σε µετρητά χρέος του καπετάνιου Κάτελου
προς την Καλή Στάθαινα, γυναίκα του ποτέ Μανόλη.22

Την ίδια περίοδο, ο Σταµάτης Κονόµος υπογράφει ως µάρ-
τυρας σε πολλές συµβολαιογραφικές πράξεις, που συνάπτο-
νται στον ίδιο νοτάριο από άλλους κατοίκους του νησιού.23

Από τα παραπάνω συµβόλαια, συνάγονται πολύτιµα στοι-
χεία τόσο για το οικογενειακό περιβάλλον όσο και για τις οι-
κονοµικές δραστηριότητες του Κονόµου. Το όνοµα του πα-
τέρα του, που τότε είχε πεθάνει, ήταν Ιωάννης. Η γυναίκα του
ονοµαζόταν Καλή. Αυτή, στις 4 ∆εκεµβρίου 1564, υπέγραψε
σύµβαση κοινής εκµετάλλευσης (κοληγία) γαϊδάρας µε τον
Αντώνη Βενιέρη του ποτέ Ιωάννη.24 Άγνωστο παραµένει,
ωστόσο, αν καταγόταν από τα Κύθηρα. Μία κόρη του, είχε
παντρευτεί τον Παύλο Κασιµάτη του Λέοντα, η οικογένεια
του οποίου είχε αυξηµένη δύναµη στο νησί.25 Η περιουσία
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21. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),
σσ. 209-210, αρ. πράξεων 128-129.
22. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 261-262, αρ. πράξης 170.
23. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 79-80, αρ. πράξης 1 (20Αυγούστου 1564)· σσ. 155-156, αρ. πράξης 73
(8 Οκτωβρίου 1564)· σσ. 212-213, αρ. πράξης 131 (14 Σεπτεµβρίου 1564)
και σσ. 222-223, αρ. πράξης 134 (28 Σεπτεµβρίου 1564). Πρβλ. Καλλίγερος,
Κυθηραϊκά επώνυµα, σ. 335.
24. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σσ. 151-152, αρ. πράξης 69.
25. Βλ. µνείες γι’αυτόν Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Από την Κρήτη στα Κύθηρα.



που διέθετε την περίοδο εκείνη ο Κονόµος δεν ήταν καθόλου
ευκαταφρόνητη. Κατά πάσα πιθανότητα εξέτρεφε κοπάδια ζώων
τα οποία και εµπορεύονταν. Έτσι εξηγείται η αναχώρησή του
από τα Κύθηρα τον Νοέµβριο του 1564, οπότε χρειάστηκε να
ορίσει γενικούς πληρεξούσιούς του, κατά την απουσία του.
Ανάµεσα στις περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνταν, εύ-
λογα πρέπει να συµπεριλάβουµε τηΜάνη αλλά και την Κρήτη.
Ως προς τη δεύτερη, επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως όρισε
γενικό πληρεξούσιό του, προκειµένου να εισπράξει χρήµατα
από χρεωφειλέτες του στα Χανιά.
Όπως όλα δείχνουν, ο Κονόµος είχε πλέον εδραιωθεί στα

Κύθηρα, συµµετέχοντας ενεργά σε όλες τις διεργασίες που
συντελούνται σε αυτά. Οι επαφές του µε τις βενετικές αρχές
του νησιού, οι οποίες είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του
Γ΄ Βενετοτουρκικού Πολέµου, είναι βέβαιο πως διευρύνθη-
καν. Συχνά θα του ανατίθενταν µυστικές αποστολές, προκει-
µένου να συγκεντρώνει πληροφορίες από τις τουρκοκρατού-
µενες ελληνικές περιοχές, τις οποίες επισκέπτονταν. Οι
έµποροι, όπως είναι γνωστό, αποτελούσαν τη µεγαλύτερη
οµάδα κατασκόπων εκείνη την περίοδο, και όχι µόνο.26

Στην κατάληψη του φρουρίου του Πόρτο Κάγιο

Η κατασκοπευτική δραστηριότητα, την οποία ανέπτυσσε για
λογαριασµό της Βενετίας ο Σταµάτης Κονόµος, διευρύνθηκε
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Η οικογένεια Κασιµάτη», Η΄ ∆ιεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Κύθηρα, 21-25
Μαΐου 2006. Πρακτικά, τ. 3 Ιστορία, Κύθηρα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Με-
λετών, 2009, σσ. 576-577, 584-585 και 587-589.
26. Βλ. σχετικά P. PRETO, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e

controspionaggio ai tempi della Serenissima, Milano, il Saggiatore, 1994
(ανατύπωση: Milano, 2004), pp. 470-472.



κατά τη διάρκεια του ∆΄ Βενετοτουρκικού Πολέµου (1570-
1573).
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες για τη συµβολή του δίνει

ο ίδιος στην αίτηση του 1571. Στις αρχές του πολέµου, έγρα-
φε, βρέθηκε στον θαλάσσιο χώρο των Κυθήρων ο Querini,
καπιτάνος του Κόλπου, µε τµήµα του βενετικού στόλου. Κα-
θώς ο ίδιος διατηρούσε συγγενικούς δεσµούς µε ορισµένους
κατοίκους του Βραχίονα της Μάνης, µετέβη στην περιοχή και,
αφού συνεννοήθηκε µαζί τους, υποσχέθηκαν εκείνοι πως θα
ξεσήκωναν τους κατοίκους ώστε να καταλάβει η Βενετία την
περιοχή. Για την εξέλιξη, ενηµέρωσε τον ρέκτορα των Κυθή-
ρων, ο οποίος έδωσε εντολή στον καπιτάνο του Κόλπου να
κάνει επιχείρηση στο Πόρτο Κάγιο, η οποία είχε αίσια έκβα-
ση. Σε αυτήν έλαβε µέρος ο ίδιος, ο γαµπρός του Παύλος Κα-
σιµάτης καθώς και συγγενείς τους από τη Μάνη, αναθαρρη-
µένοι από τη βοήθεια που προσφέρθηκε στον καπιτάνο του
Κόλπου από τους ξεσηκωµένους. Κατά τη διάρκεια την επι-
χείρησης, το φρούριο, που είχαν κατασκευάσει οι Τούρκοι για
να περιορίζουν την ελευθερία των κατοίκων της περιοχής, όχι
µόνο καταλήφθηκε, κάηκε και λεηλατήθηκε αλλά διαλύθηκε,
καταστράφηκε και ισοπεδώθηκε, προς µεγάλη δόξα και τιµή
της Βενετίας. Ο ίδιος, ο γαµπρός του και διάφοροι συγγενείς
του βούτηξαν και έβαψαν τα χέρια τους µε το αίµα των
εχθρών της. ∆ύο από τους συγγενείς του βρήκαν άθλιο τέλος
στην πυρκαγιά που ξέσπασε στα πολεµοφόδια του τόπου, την
ώρα που έπρεπε να γευτούν τους καρπούς της νίκης.27

Ας εντάξουµε τις τόσο σηµαντικές σηµαντικές πληροφο-
ρίες του Κονόµου στην εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του
1560 ηΜάνη βρισκόταν σε επαναστατικό αναβρασµό εξαιτίας

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΝΟΜΟΣ: ΕΝΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙ.

229

27. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη
Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 11 και 13-14.



της βαριάς φορολογίας που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι, για
την εξοικονόµηση χρηµάτων ενόψει του νέου πολέµου που
σκόπευαν να ξεκινήσουν εναντίον των Βενετών. Για την αντι-
µετώπιση της κατάστασης, στις αρχές καλοκαιριού του 1568,
τουρκικές ναυτικές δυνάµεις αποβίβασαν στην περιοχή ισχυ-
ρά στρατεύµατα. Την καταστροφική επιδροµή που επιχείρη-
σαν αυτά σε χωριά ανέκοψαν ύστερα από τρεις µέρες οι ντό-
πιοι. Οι Τούρκοι επανήλθαν και στις αρχές του καλοκαιριού
του 1569 κατέπλευσαν στην περιοχή επτά γαλέρες µε πεντα-
κόσιους οικοδόµους. Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
κατασκευάστηκε µικρό φρούριο, κοντά στο Πόρτο Κάγιο,
γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα το επαναστατικό κλίµα στη
Μάνη να ανακοπεί ώς τις αρχές του 1570.28 Με την έκρηξη
του Τέταρτου Βενετοτουρκικού Πολέµου η κατάσταση στη
Μάνη οξύνθηκε ξανά. ∆ιάφοροι κατάσκοποι, Βενετοί αλλά
και Ισπανοί, περιόδευαν στα χωριά της, ενθαρρύνοντας τους
κατοίκους τους να επαναστατήσουν.29 Ανάµεσά τους, όπως
όλα δείχνουν, ήταν ο Σταµάτης Κονόµος. Κατέφθασε από τα
Κύθηρα στη Μάνη και, ύστερα από επαφές µε συγγενικά του
πρόσωπα, εξασφάλισε την υπόσχεσή τους για συµµετοχή σε
ένοπλο αγώνα κατά των Τούρκων, στο πλευρό των Βενετών.
Επιστρέφοντας στα Κύθηρα, ενηµέρωσε τον προνοητή των
Κυθήρων Sebastiano Malipiero30 για τα αποτελέσµατα της
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28. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η
καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570», Λακωνικαί Σπουδαί 20
(2012): Τιµητική προσφορά εις Ελένην Μπελιά-Βαγιακάκου. Ανθών. Πάσιν
άνθεσι πεποικιλµένος Πλάτ. Πολ. 55c, σσ. 447-449, όπου και όλη η σχετική
βιβλιογραφία.
29. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η κατα-

στροφή του από τους Βενετούς το 1570», σσ. 449-450.
30. Ο Sebastiano Malipiero διετέλεσε προνοητής Κυθήρων την περίοδο

1569-1572. Βλ. HOPF, Chroniques gréco-romanes, σ. 411.



αποστολής του. Τις ηµέρες εκείνες, έτυχε να περνά από την
περιοχή µε 25 πλοία ο Marco Querini, καπιτάνος του βενε-
τικού στόλου της Αδριατικής (capitano del Golfo). Ο Seba-
stiano Malipiero και ο Σταµάτης Κονόµος τον ενηµέρωσαν
για την επαναστατική κίνηση της Μάνης και του πρότειναν
την εκπόρθηση του φρουρίου του Πόρτο Κάγιο. Ο Βενετός
αξιωµατούχος αποδέχτηκε την πρότασή τους καθώς έκρινε
πως θα εξασφαλιζόταν έτσι η ελεύθερη µετακίνηση των βε-
νετικών πλοίων στην πολιορκούµενη Κύπρο. Με τον στόλο
του κατευθύνθηκε στο λιµάνι του Πόρτο Κάγιο, τοποθετώ-
ντας ως διοικητή των πολιορκητικών δυνάµεων τον Zuan
Domenego da Butri, επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς
των Κυθήρων. Η πολιορκία του φρουρίου του Πόρτο Κάγιο
ξεκίνησε τη νύχτα της 29ης Ιουνίου και τερµατίστηκε στις 4
Ιουλίου µε την κατάληψη και την καταστροφή του φρουρίου.
Οι πολιορκητικές δυνάµεις είχαν απώλειες καθώς σκοτώθη-
καν 25 και τραυµατίστηκαν 200 περίπου άνδρες. Οι απώλειες
οφείλονταν, κατά κύριο λόγο, σε µία άστοχη ενέργεια των
βενετικών δυνάµεων, όταν πυρπόλησαν τον χώρο αποθήκευ-
σης των πυροµαχικών του φρουρίου, οπότε ανατινάχθηκε η
πυρίτιδα που φυλασσόταν σε αυτόν. Μετά την κατεδάφιση
του φρουρίου, ο Marco Querini αποχώρησε µε τον στόλο του
από την περιοχή και κατευθύνθηκε προς την Κέρκυρα. Τον
αγά του φρουρίου µαζί µε όσους Τούρκους είχε συλλάβει
τους έστειλε αιχµαλώτους στα Χανιά.31 Η κατάληψη του
φρουρίου του Πόρτο Κάγιο δηµιούργησε κλίµα ενθουσια-
σµού στη Βενετία. Η Σύγκλητος, στις 22 Ιουλίου, έστειλε
συγχαρητήριες επιστολές τόσο στον Marco Querini όσο και
στον Sebastiano Malipiero που είχαν βοηθήσει καθοριστικά
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31. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η κατα-
στροφή του από τους Βενετούς το 1570», σσ. 450-452.



στο εγχείρηµα.32Κατά τη διάρκεια εκείνων των ηµερών, όπως
προκύπτει, ο ρόλος του Σταµάτη Κονόµου υπήρξε σηµαντι-
κός. Στην επιχείρηση κατάληψης του φρουρίου του Πόρτο
Κάγιο συµµετείχε ο ίδιος, ο γαµπρός του Παύλος Κασιµάτης
και αρκετά συγγενικά πρόσωπά του από τη Μάνη. Μάλιστα,
δύο συγγενείς του σκοτώθηκαν, στην πυρκαγιά που ξέσπασε
όταν ανατινάχθηκαν τα πολεµοφόδια.33 Τη µεγάλη συµβολή
του στην επιχείρηση αναγνώριζαν και οι ίδιοι οι Μανιάτες.
Σε έκκλησή τους προς τον ∆όγη της Βενετίας Alvise Moce-
nigo, στις 6 Μαρτίου 1571, τόνιζαν ότι είτον η ἀφορµὶ καὶ
επήραν το Κάστρο τις Μάνις.34

Η συµµετοχή στις επαναστατικές κινήσεις της Μάνης

Αναφερόµενος στη δράση του την περίοδο αµέσως µετά την
εκπόρθηση του φρουρίου του Πόρτο Κάγιο, ο Σταµάτης Κο-
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32. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η κατα-
στροφή του από τους Βενετούς το 1570», σσ. 454-455.
33. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η κατα-

στροφή του από τους Βενετούς το 1570», σσ. 453-454.
34. Βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυ-

πάκτου, σσ. 164-165, σηµ. 2 και σ. 241, έγγραφο ΣΤ΄, αρ. 1, στίχ. 27-28·
Κ. ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις Μάνην προ της ναυµαχίας της
Ναυπάκτου και η έναντι αυτών στάσις της Βενετίας και Ισπανίας (1570-
1571)», Λακωνικαί Σπουδαί 1 (1972), σ. 260, έγγραφο ∆΄· Σ. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η
Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας (1570-1572 & 1692-1699) και ο ιππότης Λι-
µπέριος Γερακάρης (1689-1711). Συλλογή εγγράφων Σωκράτη Κουγέα - Κων-
σταντίνου Μέρτζιου, Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2011, σ. 48, έγ-
γραφο 5. Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και
η καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570», σσ. 452-453, σηµ. 21. Επί-
σης, J. M. FLORISTÁN, «Sylloge regestorum Mainae (ab 1568 ad 1619)»,
Medioevo greco 9 (2009), p. 184, no. 6.



νόµος τόνιζε στην επιστολή του 1571, ότι παρακίνησε τους
κατοίκους της περιοχής να ξεφύγουν από τα χέρια ενός τόσου
σκληρού τυράννου και διώκτη της χριστιανικής πίστης και να
προσέλθουν να αναπαυτούν στους κόλπους της γλυκιάς ελευ-
θερίας, την οποία η Βενετία χαρίζει στους υπηκόους της.Αυτό
τους έκανε να στείλουν πρέσβεις τους στη Γαληνοτάτη, µε-
ταξύ των οποίων ήταν και ο ίδιος. Πήραν τα όπλα και είχαν
κάνει πράγµατα, πολύ γνωστά, εντασσόµενοι ολοκληρωτικά
στο Βενετικό Κράτος.35

Αν και δεν δίνει αναλυτικότερες πληροφορίες για τις επαφές
που είχε µε τους κατοίκους της Μάνης µπορούµε, µε τη βοή-
θεια της σχετικής βιβλιογραφίας, να ανασυγκροτήσουµε σε
γενικές γραµµές τις κινήσεις του. Όλους εκείνους τους µήνες
πρέπει να µετακινούνταν διαρκώς µεταξύ Κυθήρων και Μά-
νης. Εκτελώντας οδηγίες των βενετικών αρχών των Κυθήρων
προσπαθούσε να συντηρεί το επαναστατικό κλίµα στον Βρα-
χίονα τηςΜάνης. Μετά τη κατάληψη του φρουρίου του Πόρτο
Κάγιο, όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι τηςΜάνης δεν ανέστει-
λαν την επαναστατική δραστηριότητά τους. Με επιστολή που
έστειλαν στις 23 Αυγούστου προς τον ∆όγη της Βενετίας και
τον προνοητή Κυθήρων, ζήτησαν την αποστολή κάποιου προ-
σώπου, που θα έµπαινε επικεφαλής τους καθώς επίσης τον εφο-
διασµό τους µε όπλα.36 Στις 14 Οκτωβρίου ο ∆όγης τούς δια-
βεβαίωσε πως θα ικανοποιούσε το αίτηµά τους.37Παράλληλα,
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35. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη
Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 11-12 και 14.
36. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-

κτου, σσ. 167-168.
37. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 28-29, έγγραφο 1.

Πρβλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ,Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπάκτου,
σσ. 167-168· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η
καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570», σ. 460.



την ίδια µέρα, µε άλλη επιστολή του ενηµέρωσε τον προνοητή
Κυθήρων Sebastiano Malipiero για τις διαθέσεις των Μανια-
τών, ζητώντας του να καλέσει τους προκρίτους τους στο νησί
και να τους συµπεριφεθεί µε καλό τρόπο.38Λίγες µέρες αργό-
τερα, στις 21 Οκτωβρίου, διέταξε τον Sebastiano Venier, που
ύστερα από λίγο καιρό εκλέχτηκε γενικός καπιτάνος του βενε-
τικού στόλου (capitano generale daMar), να κατευθυνθεί στα
Κύθηρα, προκειµένου να αναλάβει τον συντονισµό της εξέγερ-
σης στηΜάνη. Θα έπρεπε να διορίσει τον προνοητή του νησιού
γενικό αρχηγό των επαναστατών και έναν βοηθό του ως διοι-
κητή (capitanio) πενήντα εµπειροπόλεµων στρατιωτών, ώστε
να καθοδηγούν τους Μανιάτες και να τους προετοιµάζουν κα-
λύτερα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.39

Η δραστηριότητα του Σταµάτη Κονόµου κορυφώθηκε το
χρονικό διάστηµα από τις 23 Φεβρουαρίου ώς τις 12 Μαρτίου
1571, οπότε αντιπροσωπεία κατώτερων αξιωµατούχων της
βενετικής διοίκησης των Κυθήρων, επισκέφθηκε χωριά της
Μάνης, µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό της αντιτουρκικής
επαναστατικής κίνησης.40 Επικεφαλής της ήταν ο Fabiano
Barbo, γραµµατέας του προνοητή Sebastiano Malipiero, και
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38. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 30-31, έγγραφο 2.
39. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-

κτου, σ. 168. Πρβλ. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα
τέλη του 16ου αιώνα», Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπου-
δών. Ξηροκάµπι Λακωνίας 28 Οκτωβρίου-1 Νοεµβρίου 2004, τ. 1, Αθήνα,
Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 2006, σ. 398.
40. Για την έκθεση που υπέβαλε ο Fabiano Barbo µετά τον τερµατισµό

της αποστολής του, βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµα-
χίας της Ναυπάκτου, σσ. 183-190· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις
Μάνην», σσ. 252-259, έγγραφο Γ΄ (έκδοση της έκθεσης και ελληνική µετά-
φρασή της)· ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 33-44, έγγραφο
3 (έκδοση της έκθεσης και ελληνική µετάφρασή της). Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ,



ο Francesco Fidanzi, καπιτάνος του φρουρίου των Κυθήρων.
Τους συνόδευαν ο Σταµάτης Κονόµος και ο Νικόλαος Νταρ-
µάρος.41Την Κυριακή 4Μαρτίου τα µέλη της αντιπροσωπείας
βρέθηκαν στο χωριό Νόµια, όπου άρχισαν να συγκεντρώνο-
νται πολλοί γέροντες από διάφορα µέρη της Μάνης, συνοδευ-
όµενοι από ένοπλους άνδρες. Μπροστά σε ένα πλήθος, που
ξεπερνούσε τα τετρακόσια άτοµα, ανοίχτηκε σφραγισµένη
επιστολή του ∆όγη της Βενετίας, µε την οποία προέτρεπε σε
εξέγερση τους Μανιάτες, υποσχόµενος βοήθεια. Την επιστολή
διάβασαν ο Fabiano Barbo και ο Francesco Fidanzi και µετέ-
φρασαν στα ελληνικά ο Σταµάτης Κονόµος και ο Νικόλαος
Νταρµάρος. Μέσα σε κλίµα ενθουσιασµού, αφού συσκέφθη-
καν όλοι οι γέροντες στην εκκλησία του χωριού, αποφάσισαν
να εξουσιοδοτήσουν τους προκρίτους γέροντες του Οιτύλου,
που αποτελούσε το σηµαντικότερο χωριό της περιοχής, να
απαντήσουν στον ∆όγη.42

Πράγµατι, το πρωί της 6ης Μαρτίου, σε συγκέντρωση που
πραγµατοποίησαν όλοι οι γέροντες µαζί µε ένα ιερέα στην εκ-
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«Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αιώνα», σσ. 399-401·
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή
του από τους Βενετούς το 1570», σ. 452.
41. Για τον Νικόλαο Νταρµάρο, που καταγόταν από τη Μονεµβασία

αλλά διέµενε στα Κύθηρα, βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της
ναυµαχίας της Ναυπάκτου, σ. 186, σηµ. 2. Για τη δραστηριοποίησή του στα
Κύθηρα, όπου ζούσε µε τη γυναίκα τουΦροσύνη, βλ. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ
Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582), σσ. 234-235, αρ. πράξης 145 (9
Μαρτίου 1566)· σσ. 262-263, αρ. πράξης 171 (13 Φεβρουαρίου 1564)· σ.
265, αρ. πράξης 174 (15 Φεβρουαρίου 1564)· σσ. 265-266, αρ. πράξης 175
(15 Φεβρουαρίου 1564)· σ. 284, αρ. πράξης 191 (8 Ιουλίου 1565)· σ. 290,
αρ. πράξης 198 (26 Ιουλίου 1565) και σσ. 403-408, αρ. πράξης 289.
42. ΧΑΣΙΏΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-

κτου, σσ. 186-187· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις Μάνην», σσ. 254-
255 και 258· ΚΟΥΓΕΑΣ, ΗΜάνη σταΑρχεία της Βενετίας, σσ. 37-38 και 43.



κλησία του Οιτύλου, συνέταξαν επιστολή προς τον ∆όγη. Σε
αυτήν, αφού εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για την επιστολή
που είχαν λάβει, αποδέχονταν την πρόσκληση για συµµετοχή
τους στις πολεµικές επιχειρήσεις. Ζητούσαν να τεθεί ως αρ-
χηγός τους ο προνοητής Κυθήρων Sebastiano Malipiero, µε
βοηθούς και συνεργάτες του τους συµπατριώτες τους Σταµάτη
Κονόµο και Νικόλαο Νταρµάρο, οι οποίοι θα του εξέφραζαν
τις απόψεις τους.43 Στις 8 Μαρτίου, συντάχθηκε ειδικό πληρε-
ξουσιοδοτικό έγγραφο από τον Ιωάννη Αραβούση, κάτοικο
του χωριού Βάθεια. Ως αντιπρόσωποι όλων τωνΜανιατών ορί-
ζονταν οι Σταµάτης Κονόµος, Καλόποθος Φωκάς, Αντώνιος
Κοσµάς και Νικόλαος Γιατρός, µε την εντολή να µεταβούν στη
Βενετία και να διαπραγµατευθούν υπεύθυνα τους όρους της
προτεινόµενης αντιτουρκικής συνεργασίας. Παρακαλούσαν να
δοθεί σύντοµη απάντηση στα αιτήµατά τους από τον∆όγη και
να τους διατεθούν τα οικονοµικά µέσα ώστε να µπορέσουν να
επιστρέψουν γρήγορα στηΜάνη.44Η βενετική αντιπροσωπεία
συνέχισε την περιοδεία της στη Μάνη και στις 10 Μαρτίου
βρέθηκε στο χωριό Βάθεια. Εκεί ήλθαν και τη συνάντησαν τα
τέσσερα µέλη της πρεσβείας που επρόκειτο να µεταβεί στη Βε-
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43. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-
κτου, σσ. 188-189 και 240-242, έγγραφο ΣΤ΄ 1· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί
κινήσεις εις Μάνην», σσ. 255, 259 και 259-261, έγγραφο ∆΄· ΚΟΥΓΕΑΣ, Η
Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 39, 43 και 47-48, έγγραφο 5. Πρβλ.
Floristán, «Sylloge regestorumMainae (ab 1568 ad 1619)», p. 186, no. 17.
44. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-

κτου, σσ. 186-187 και 239-240, έγγραφο Ε΄· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κι-
νήσεις εις Μάνην», σσ. 255, 259 και 262, έγγραφο ΣΤ΄· ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη
στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 39, 43 και 45-46, έγγραφο 4. Πρβλ. ΒΑΓΙΑΚΑ-
ΚΟΣ, «οικονόµος - Οικονόµος, κονόµος - Κονόµος και τα συναφή λεξιλογικά
και σηµασιολογικά», σ. 806· FLORISTÁN, «Sylloge regestorumMainae (ab
1568 ad 1619)», p. 186, no. 15.



νετία. Όλοι µαζί, πλέον, κατευθύνθηκαν το απόγευµα της Κυ-
ριακής 11Μαρτίου στο Πόρτο Κάγιο. Εκεί, επιβιβάστηκαν σε
φρεγάτα και την εποµένη κατευθύνθηκαν στα Κύθηρα.45

Στη θάλασσα της περιοχής, τότε, βρισκόταν µε τον βενετικό
στόλο ο Sebastiano Venier. Με τη µεσολάβηση του ∆ηµήτρη
Κοσµά, Μανιάτη έµπορου γερακιών που ζούσε στον Χάνδα-
κα,46 τα τέσσερα µέλη της πρεσβείας των κατοίκων τηςΜάνης
µετέβησαν στη γαλέρα του Βενετού αξιωµατούχου και συζή-
τησαν µαζί του λεπτοµέρειες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
που θα αναλάµβαναν.47Με νέο, τρίτο έγγραφο, που συνέταξαν
µάλλον εκείνες τις µέρες ή λίγο αργότερα προς τον ∆όγη, το
οποίο µεταφράστηκε στα ιταλικά, ζήτησαν να σταλεί από τους
Βενετούς στη Μάνη στρατιωτική δύναµη 2.000 ανδρών, η
οποία θα βοηθούσε τους κατοίκους της περιοχής στον πόλεµο
κατά των Τούρκων.Ανάµεσά τους έπρεπε να είναι ο Francesco
Fidanzi. Την ηγεσία των επαναστατών πρότειναν να έχουν οι
Sebastiano Malipiero και Fabiano Barbo καθώς και οι συµπα-
τριώτες τους Σταµάτης Κονόµος, Νικόλαος Νταρµάρος και
∆ηµήτρης Κοσµάς.48Η προσθήκη του ονόµατος του∆ηµήτρη
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45. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-
κτου, σ. 190· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις Μάνην», σσ. 255-256
και 259· ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 39-40 και 43-44.
46. Για τον∆ηµήτρη Κοσµά του Μιχαήλ βλ. περισσότερα, ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ,

«Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αιώνα», σσ. 387-415. Επί-
σης, Β. ∆. ΣΙΑΚΩΤΟΣ, «Κυνηγετική δραστηριότητα στη βενετοκρατούµενη
Κρήτη», Θησαυρίσµατα 36 (2006), σσ. 182-184. Για τη δραστηριοποίησή
του στα Κύθηρα, βλ. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων
(1560-1582), σσ. 106-107, αρ. πράξης 27 (4 Σεπτεµβρίου 1564).
47. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αι-

ώνα», σσ. 399 και 400-401.
48. ΧΑΣΙΩΤΗΣ,Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπάκτου,

σσ. 189-190 και 242-243, έγγραφο ΣΤ΄ 2· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις



Κοσµά, πιθανότατα έγινε ύστερα από παρέµβαση του Seba-
stiano Venier, ο οποίος συνεργαζόταν µαζί του.49

Λίγες µέρες αργότερα η πρεσβεία των κατοίκων της Μά-
νης επιβιβάστηκε σε γαλέρα του βενετικού στόλου και ανα-
χώρησε για τη Βενετία.50 Ο Σταµάτης Κονόµος αποτελούσε
κεντρικό πρόσωπο στην τετραµελή αντιπροσωπεία.

Οι κινήσεις στη Βενετία

Για τις µετέπειτα κινήσεις της πρεσβείας δεν δίνει πληροφο-
ρίες ο Σταµάτης Κονόµος. Ωστόσο, µε βάση τεκµήρια της
εποχής, µπορούµε να τις σκιαγραφήσουµε.51

Τα µέλη της πρεσβείας έφθασαν στη Βενετία πιθανότατα
στα τέληΑπριλίου του 1571. Στις 28Απριλίου είχαν µία πρώ-
τη επαφή µε τις βενετικές αρχές, στις οποίες υπέβαλαν την αί-
τηση που είχαν συντάξει λίγες εβδοµάδες πριν.52 ∆εν γνωρί-
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εις Μάνην», σσ. 261-262, έγγραφο Ε΄· ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της
Βενετίας, σσ. 49-51, έγγραφο 6. Πρβλ. FLORISTÁN, «Sylloge regestorum
Mainae (ab 1568 ad 1619)», pp. 186-187 no. 18.
49. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αι-

ώνα», σσ. 397-399.
50. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη

του 16ου αιώνα», σ. 401.
51.Αναλυτικότερα, Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων

της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571. Σχόλια σε µια πληροφορία»,
Λακωνικαί Σπουδαί 20 (2012): Τιµητική προσφορά εις Ελένην Μπελιά-Βα-
γιακάκου. Ανθών. Πάσιν άνθεσι πεποικιλµένος Πλάτ. Πολ. 55c, σσ. 465-
470, όπου και όλη η βιβλιογραφία.
52. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας της Ναυπά-

κτου, σσ. 189-190 και 242-243, έγγραφο ΣΤ΄ 2· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί
κινήσεις εις Μάνην», σσ. 261-262, έγγραφο Ε΄· ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη στα Αρ-
χεία της Βενετίας, σσ. 49-51 έγγραφο 6.



ζουµε πώς κινήθηκαν τις επόµενες µέρες, περιµένοντας την
απάντηση σε ό,τι ζητούσαν.53 Είναι πολύ πιθανόν να ήλθαν
σε επαφή µε τα µέλη της εκεί ακµάζουσας Ελληνικής Αδελ-
φότητας και να συζήτησαν µαζί τους τις εξελίξεις της πολε-
µικής αναµέτρησης.
Το διάστηµα της αναµονής, πάντως, ο Σταµάτης Κονόµος

δεν έµεινε απαθής. Στις 2 Μαΐου, ενεργώντας πλέον για δικό
του λογαρισµό, υπέβαλε προς τον ∆όγη της Βενετίας Alvise
Mocenigo και τη Signoria τη γνωστή αίτηση.54 Σε αυτήν, εξι-
στορούσε την ώς τότε πορεία του, κατά τη διάρκεια της οποίας
επισήµαινε πως είχε υπηρετήσει µε συνέπεια τις βενετικές
υποθέσεις. Στη συνέχεια, επειδή βρισκόταν πλέον στο τέλος
της ζωής του και δεν είχε µε τι να συντηρηθεί, παρουσιαζόταν
ταπεινά και ζητούσε να του παραχωρηθεί κάποιο από τα τρία
οφίκια των Κυθήρων. Είτε εκείνο του λογιστή (rasonato), που
η θέση του ήταν κενή, είτε του καπιτάνου των ανδρών που
χειρίζονταν αρκεβούζια (capitano di archibuggieri), αν σκό-
πευε η Γαληνοτάτη να δώσει το αξίωµα στους νησιώτες, σύµ-
φωνα µε αίτηση που είχε υποβληθεί, είτε όποια θέση καπιτά-
νου του βούργου (capitano del borgo) θα έµενε κενή. Κατά
τον τρόπο αυτό θα είχε να απολαµβάνει για 20 ρετζιµέντα
(reggimenti). Αυτό, συµπλήρωνε, δεν το ζητούσε ως επιβρά-
βευση όσων ξέρει πως έκανε από καθήκον, αλλά για να το
έχει ως τεκµήριο της πίστης του προς τη Βενετία. Έτσι, θα
απολάµβανε και ο ίδιος τη γενναιοδωρία της, καθώς την υπη-
ρέτησε όσες φορές του δόθηκε η δυνατότητα, χωρίς να λογα-
ριάσει κανένα κίνδυνο ούτε για τα πράγµατά του ούτε για τη
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53. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη
του 16ου αιώνα», σ. 401.
54. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 10-12 και 12-14.



ζωή του. Με µεγαλύτερη προθυµία, ήταν διατεθειµένος να
την υπηρετήσει στο µέλλον, όπου θεωρηθεί κατάλληλος, όσο
πιο πολύ αισθανόταν υποχρεωµένος από τα σηµάδια της ευ-
εργεσίας και της εύνοιάς της.55

Όπως διαπιστώνουµε, έναντι των υπηρεσιών που είχε ώς
τότε προσφέρει προς το Βενετικό Κράτος, ο Σταµάτης Κονό-
µος ζητούσε την οικονοµική αποκατάστασή του. Πιο συγκε-
κριµένα, ενδιαφερόταν να καταλάβει µία από τρεις θέσεις,
στις οποίες διορίζονταν εκείνη την περίοδο cittadini των Κυ-
θήρων.Ας δούµε ποιες ήταν αυτές. Η πρώτη ήταν εκείνη του
λογιστή της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Camera
fiscal), που παρέµενε κενή. Ο κάτοχός του είχε µεγάλες οικο-
νοµικές απολαβές.56 Οι δύο άλλες θέσεις είχαν σχέση µε τον
στρατό. Η ανάγκη δηµιουργίας σώµατος αρκεβουζιέρων από
κατοίκους του νησιού, µε στόχο την αντιµετώπιση εχθρικής
απειλής, είχε επισηµανθεί από το 1547. Το σώµα, που συγκρο-
τήθηκε το 1552, αποτελέστηκε από 100 άνδρες. Ο αριθµός
του, σταδιακά αυξήθηκε, φτάνοντας τους 250 άνδρες. Επικε-
φαλής του, µε τον τίτλο του καπιτάνου, ήταν ένας cittadino.57
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55. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στον Βενετό ∆όγη
AlviseMocenigo (1571)», σσ. 12 και 14. Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσω-
πεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571», σ. 468.
56. Βλ. σχετικά Sathas, Documents inédits relatifs à l’histoire de la

Grèce au Moyen Âge, Vol. 5, p. 52. Για την κατάσταση της ∆ηµόσιας Οι-
κονοµικής Υπηρεσίας των Κυθήρων στα τέλη του 16ου αιώνα, βλ.Αγ. ΞΗ-
ΡΟΥΧΑΚΗΣ, Η Βενετοκρατουµένη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος, Αθήνα,
Τύποις «Φοίνικος», 1934, σσ. 171-175 (στη σ. 173 αναφορά στον «ragionato
della Camera»).
57. G. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 1386,

fino alla caduta della Repubblica Veneta, Vol. 3: Leggi municipali di Cerigo,
Corfù, Dalla Tipografia del Governo, 1848, pp. 31-32, άρθρο 32· SATHAS,
Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, Vol. 6,
p. 291, στίχ. 29· LAMANSKY, Secrets d’État deVenise, Vol. 2, p. 668. Πρβλ.



Οι θέσεις των καπιτάνων των τριών φρουρίων (Βούργου, Μυ-
λοποτάµου,Αγίου∆ηµητρίου) µετά το 1543 προκηρύσσονταν
κάθε δύο χρόνια και καταλαµβάνονταν από cittadini του νη-
σιού. Αφού υπέβαλλαν υποψηφιότητα οι ενδιαφερόµενοι, γι-
νόταν από τον προνοητή του νησιού η εκλογή, η οποία επι-
κυρωνόταν από τη ∆ιοίκηση της Κρήτης.58

Στο µεταξύ, αφού µελετήθηκαν προσεκτικά τα αιτήµατα
των κατοίκων της Μάνης, µε απόφαση που εξέδωσε στις 4
Μαΐου η Σύγκλητος, συµφώνησε σχεδόν µε όλα. Έτσι, απο-
δεχόταν τους κατοίκους της Μάνης ως Βενετούς υπηκόους.
Όταν απελευθερωνόταν η Πελοπόννησος, θα ανακηρύσσο-
νταν ευγενείς οι πρόκριτοι της περιοχής, και θα µεταβιβαζόταν
ο τίτλος στους απογόνους τους. Επίσης, θα απαλλάσσονταν
από φορολογικές υποχρεώσεις. Ως αρχηγοί της σχεδιαζόµενης
επανάστασης διορίζονταν οι Σταµάτης Κονόµος, Νικόλαος
Νταρµάρος και ∆ηµήτρης Κοσµάς. Στα µέλη της πρεσβείας
δίνονταν τα όπλα που είχαν ζητήσει για τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις που σκόπευαν να ξεκινήσουν. Ακόµη, τους προ-
σφέρθηκαν ως δώρα χρήµατα και ενδύµατα.59
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ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ,Η Βενετοκρατουµένη Ανατολή, σ. 174· Φανή∆. ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η,
«Κοινωνία και∆ιοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές του 17ου αιώνα», ∆ωδώνη
7 (1978), σσ. 152-153.Αναλυτικότερα, για την πολιτοφυλακή των Κυθήρων,
βλ. Ι. ∆. ΨΑΡΑΣ, Ο θεσµός της πολιτοφυλακής στις βενετικές κτήσεις του ελ-
ληνικού χώρου (16ος-18ος αι.), Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1988, σσ. 75-82 (κυ-
ρίως σσ. 75-76).
58. SATHAS, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au

Moyen Âge, Vol. 5, pp. 49, 52, 57 και 64. Πρβλ. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Η Βενετο-
κρατουµένη Ανατολή, σ. 174· ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η, «Κοινωνία και∆ιοίκηση στα Κύ-
θηρα στις αρχές του 17ου αιώνα», σ. 152.
59. SATHAS, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au

Moyen Âge, Vol. 5, pp. 37-38 (όπου όµως πρέπει να διορθωθεί η χρονολογία
4 Μαρτίου 1571 σε 4 Μαΐου 1571)· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις
Μάνην», σσ. 262-265, έγγραφο Ζ΄· ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βε-



Η απόφαση δεν ικανοποίησε πλήρως τα µέλη της πρε-
σβείας. Με νέα αίτηση που υπέβαλαν τις αµέσως επόµενες
µέρες ζήτησαν να καταγραφούν τα ονόµατά τους και τα πα-
ρεχόµενα προνόµια να διευρυνθούν για όλους τους κατοί-
κους της Μάνης.60 Στις 14 Μαΐου η Σύγκλητος έκανε απο-
δεκτό το αίτηµά τους.61

Λίγες µέρες αργότερα, στις 21 Μαΐου, οι βενετικές αρχές
ασχολήθηκαν και µε την υπόθεση του Σταµάτη Κονόµου. Με
εντολή των Σοφών του Συµβουλίου (Savi del Consiglio) ανα-
τέθηκε στους δύο τελευταίους ρέκτορες των Κυθήρων να δια-
τυπώσουν τη γνώµη τους ενόρκως και ενυπογράφως.62Τη σχε-
τική εντολή παραποµπής υπέγραφε ο γραµµατέας Hieronymus
Albinus. Προφανώς οι βενετικές αρχές ήθελαν να σχηµατίσουν
ακριβή εικόνα της προσφοράς του Σταµάτη Κονόµου προς το
Βενετικό Κράτος πριν από την έκδοση της απόφασής τους.
∆εν γνωρίζουµε την κατάληξη της υπόθεσης. Από την

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο αρχειακό υλικό της πε-
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νετίας, σσ. 52-55, έγγραφο 8. Πρβλ. FLORISTÁN, «Sylloge regestorumMainae
(ab 1568 ad 1619)», p. 187, no. 21· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ «Η αντιπροσωπεία των κα-
τοίκων τηςΜάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571», σσ. 466-467 και σηµ. 5.
60. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 55-56, έγγραφο 9.

Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βε-
νετία την άνοιξη του 1571», σ. 467 και σηµ. 6.
61. SATHAS,Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce auMoyen

Âge, Vol. 5, pp. 38-39 (όπου όµως πρέπει να διορθωθεί η χρονολογία 14Μαρ-
τίου 1571 σε 14 Μαΐου 1571)· ΝΤΟΚΟΣ, «Επαναστατικαί κινήσεις εις Μά-
νην», σσ. 265-266, έγγραφο Η΄· ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη στα Αρχεία της Βενετίας,
σσ. 56-57, έγγραφο 10. Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων
της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571», σ. 467 και σηµ. 7.
62. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Υπόµνηµα του Σταµάτη Κονόµου στο Βενετό ∆όγη

Alvise Mocenigo (1571)», σσ. 12 και 14. Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπρο-
σωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571», σσ.
468-469.



ριόδου δεν εντοπίστηκαν κάποια στοιχεία. Έτσι, κάθε εικασία
είναι παρακινδυνευµένη. Οι απαντήσεις των πρώην αξιωµα-
τούχων των Κυθήρων, αν κατατέθηκαν, θα ήταν ευνοϊκές.
Έτσι, ο Σταµάτης Κονόµος θα τιµήθηκε για την προσφορά
του προς το Βενετικό Κράτος. Ποιο αξίωµα του δόθηκε, από
εκείνα που ζητούσε, αγνοούµε. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί η
περίπτωση, όµως, να µην υπήρξε ανταπόκριση από τις βενε-
τικές αρχές στο αίτηµα που υποβλήθηκε.
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό πως, την ίδια ακρι-

βώς περίοδο, βρισκόταν στη Βενετία διµελής αντιπροσωπεία
κατοίκων των Κυθήρων για την υποβολή αιτηµάτων κατοίκων
του νησιού. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο Παύλος Κα-
λούτσης και ο Παύλος Κασιµάτης, γαµπρός του Σταµάτη Κο-
νόµου. Υπέβαλαν αίτηση, αποτελούµενη από 38 άρθρα (capi-
toli), η οποία στις 5Μαΐου παραπέµφθηκε για έλεγχο από τους
Σοφούς του Συµβουλίου σε άλλα όργανα. Μόλις στις 10 Νο-
εµβρίου 1571 η Σύγκλητος ανέθεσε στον Marino Cavalli, γε-
νικό προνοητή Κρήτης (provveditore generale di Candia) τα
χρόνια 1571-1572, να διερευνήσει την υπόθεση.63Η παρουσία
των δύο κατοίκων των Κυθήρων στη Βενετία την άνοιξη του
1571 εγείρει πολλά ερωτήµατα. Βέβαιο πρέπει να θεωρείται
πως ταξίδεψαν από τα Κύθηρα, µαζί µε τα τέσσερα µέλη της
πρεσβείας των κατοίκων της Μάνης. Το ίδιο συνέβη και κατά
την επιστροφή. Για αυτά τα ζητήµατα καθώς και για το περιε-
χόµενο των αιτηµάτων θα γίνει εκτενής λόγος αλλού.
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63. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie, Vol. 3, pp. 22-23 και
26-32· SATHAS,Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen
Âge, Vol. 5, p. 65 (όπου όµως πρέπει να διορθωθεί η χρονολογία 10Αυγού-
στου 1571 σε 10 Νοεµβρίου 1571). Πρβλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις πα-
ραµονές της ναυµαχίας της Ναυπάκτου, σσ. 165, σηµ. 2, 192, σηµ. 1, 208
και σηµ. 2· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Από την Κρήτη στα Κύθηρα. Η οικογένεια Κα-
σιµάτη», σ. 585 και σηµ. 34-35.



Στις αρχές του καλοκαιριού του 1571 τα τέσσερα µέλη της
πρεσβείας των κατοίκων της Μάνης αναχώρησαν από τη Βε-
νετία. Ασφαλώς και θα ήταν ικανοποιηµένα από την ανταπό-
κριση που είχαν βρει από τους συνοµιλητές τους. Η Σύγκλη-
τος, σύµφωνα µε την απόφαση της 4ης Μαΐου, ενέκρινε να
τους δοθούν εκατό δουκάτα για τα έξοδα του ταξιδιού τους
καθώς επίσης µάλλινα ενδύµατα. Πιο συγκεκριµένα, µαύροι
µανδύες και επενδύτες ιώδους χρώµατος. Οι αρµόδιοι υπάλ-
ληλοι της υπηρεσίας των Rason Vecchie, οι οποίοι αναλάµ-
βαναν την παροχή δώρων και την κάλυψη των εξόδων ξένων
διπλωµατικών αποστολών, τους έντυσαν µε τον τρόπο που εί-
χε οριστεί. Ως προς τον πολεµικό εξοπλισµό τους, εγκρίθηκε
να τους δοθούν 200 αρκεβούζια, 200 κράνη, 300 σπαθιά, 300
ασπίδες, 200 λόγχες και 200 θώρακες. Όλα τα παραπάνω όπλα
αναλάµβαναν να τα παραδώσουν οι προνοητές του Ναυστάθ-
µου (provveditori dell’Arsenal) και οι προϊστάµενοι του Ναυ-
στάθµου (patron dell’Arsenal). Το κόστος δαπάνης τους θα
κάλυπτε η Βενετία.64

Επιστρέφοντας στη Μάνη οι τέσσερις άνδρες, ανέλαβαν
αµέσως δράση. Εκµεταλλευόµενοι το επαναστατικό κλίµα της
περιοχής, κινητοποιήθηκαν ώστε η αντιτουρκική κίνηση να
διευρυνθεί σε όλη τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.65

Επαναδραστηριοποίηση στη Μάνη

Για τη δραστηριότητα του Σταµάτη Κονόµου το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα στηριζόµαστε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.
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64. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βε-
νετία την άνοιξη του 1571», σ. 469.
65. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βε-

νετία την άνοιξη του 1571», σσ. 467 και 470.



Μαζί µε τους Νικόλαο Νταρµάρο και ∆ηµήτρη Κοσµά είχαν
τεθεί επικεφαλής της επανάστασης στη Μάνη.
Τις λεπτοµέρειες, ως προς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

που επρόκειτο να ξεκινήσουν στην Πελοπόννησο, σύµφωνα
µε την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στις 4 Μαΐου, αρµό-
διος να επεξεργαστεί ήταν ο Sebastiano Venier. Εκείνος, ωστό-
σο, απασχοληµένος καθώς ήταν µε τις πολεµικές συγκρούσεις
στην Κύπρο, δεν προώθησε σε ικανοποιητικό βαθµό τα αιτή-
µατα των Μανιατών. Οι τελευταίοι, αν και προς στιγµή απο-
θαρρύνθηκαν, επαναστάτησαν, ξεσηκώνοντας και άλλες πε-
ριοχές της χερσονήσου. Εκµεταλλευόµενος την πικρία τους
από τη βενετική στάση ο ισπανικός παράγοντας, τους προ-
σέγγισε µέσω Ελλήνων κατασκόπων, επιχειρώντας να τους
εντάξει στον σχεδιασµό που έκανε για τον χώρο της Ελληνι-
κήςΑνατολής.66 Οι επαφές των Μανιατών µε την Ισπανία δι-
ευρύνθηκαν µετά τη ναυµαχία της Ναυπάκτου στις 7 Οκτω-
βρίου 1571. Συνειδητοποιώντας οι Βενετοί τον κίνδυνο που
ελλόχευε για την πολιτική τους, αντέδρασαν γρήγορα. Έτσι,
ο Sebastiano Venier συνέλαβε και φυλάκισε προς τα τέλη του
έτους στην Κέρκυρα τον Ιωάννη Στάη, στρατιωτικό και πρό-
κριτο από τα Κύθηρα, που ήταν µηχανικός στο ισπανικό πυ-
ροβολικό.67Ο λόγος ήταν πως, συνοδευόµενος από un vescovo
desagrato et certi ribaldi, τριγυρνούσε στη Μάνη και προπα-
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66. Για το ισπανικό κατασκοπευτικό δίκτυο εκείνη την περίοδο στον
ελληνικό χώρο βλ. G. K. HASSIOTIS, «Venezia e i domini veneziani tramite
di informazioni sui Turchi per gli Spagnoli nel sec. XVI», Venezia. Centro
di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi,
eds. H.-G. BECK - M. MANOUSSACAS - Ag. PERTUSI, Vol. 1, Firenze, Leo
O. Olschki Editore, 1977, pp. 116-136.
67. Gr. De ANDRÉS, El cretense Nicolás de la Torre, copista griego de

Felipe IΙ. Biografia. Documentos. Copias. Facsimiles, Madrid, Artes
Gráficas Benzal, 1969, pp. 25-26.



γάνδιζε για λογαριασµό του ισπανού βασιλιά. Παράλληλα,
ζητήθηκε από τις βενετικές αρχές των Κυθήρων να εξουδετε-
ρώσουν τον επίσκοπο, υποστηρικτή του Ιωάννη Στάη, που
βρισκόταν στο νησί. Στη Μάνη, εστάλη από τη Ζάκυνθο στα
τέλη ∆εκεµβρίου του 1571 ο Νούκιος Σιγούρος, επικεφαλής
µικρής στρατιωτικής δύναµης.68 Μόλις πληροφορήθηκε τη
φυλάκιση του Ιωάννη Στάη ο Don Juan de Austria, απαίτησε
την απελευθέρωσή του, πράγµα που έγινε.69

Τους πρώτους µήνες του 1572 το κλίµα στη νοτιοδυτική
Πελοπόννησο επιβαρύνθηκε ακόµη περισσότερο. Στον χώρο
περιοδεύουν, στο πλαίσιο µυστικών αποστολών, τόσο ο Νού-
κιος Σιγούρος όσο και ο Ιωάννης Στάης. Ο καθένας επιδιώκει
να εντάξει τους κατοίκους είτε στη βενετική είτε στην ισπα-
νική σφαίρα επιρροής. Σε όλες τις κινήσεις τους εµπλέκεται
ο Σταµάτης Κονόµος, που δείχνει σταθερά προσηλωµένος στα
βενετικά σχέδια.70
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68. Βλ. σχετικά ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Οι Έλληνες στις παραµονές της ναυµαχίας
της Ναυπάκτου, σσ. 191-193· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενόςΜανιάτη στα
τέλη του 16ου αιώνα», σσ. 402-404· Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η ναυµαχία της Ναυ-
πάκτου και οι επαναστατικές κινήσεις στον ελληνικό χώρο», Πρακτικά της
Επιστηµονικής Συνάντησης: Η απήχηση της ναυµαχίας της Ναυπάκτου στον
ευρωπαϊκό κόσµο (Ναύπακτος, 13 Οκτωβρίου 2012), επιµ. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ,
Αθήνα - Βενετία, Ελληνικό ΙνστιτούτοΒυζαντινών καιΜεταβυζαντινών Σπου-
δών Βενετίας - Ίδρυµα∆ηµητρίου καιΑίγλης Μπότσαρη, 2013, σσ. 72-73.
69. M. LESURE, Lépante, la crise de l’empire ottoman, Paris, 1972, pp.

172, 203· Μ. Ι. MANOUSSACAS, «Lepanto e i Greci», Il Mediterraneo nella
seconda metà del ’500 alla luce del Lepanto, ed. G. BENZONI, Firenze, Leo
O. Olschki Editore, 1974, p. 237· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η ναυµαχία της Ναυπάκτου
και οι επαναστατικές κινήσεις στον ελληνικό χώρο», σ. 73.
70. Για τις εξελίξεις στη Μάνη στα τέλη του 1571 µε αρχές του 1572,

βλ. ΚΟΥΓΕΑΣ, ΗΜάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 59-92, έγγραφα 11-16.
Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η ναυµαχία της Ναυπάκτου και οι επαναστατικές κι-
νήσεις στον ελληνικό χώρο», σσ. 73-74.



Ο Νούκιος Σιγούρος, ως καπιτάνος της διοίκησης όλων
των κατοίκων της Μάνης (capo al governo di tutta la gente
di Maina), αποβιβάστηκε στο λιµάνι του Πόρτο Κάγιο την
παραµονή Χριστουγέννων του 1571. Αµέσως άρχισε να πε-
ριοδεύει στα χωριά της Μάνης, ξεσηκώνοντας τον πληθυσµό
τους εναντίον των Τούρκων. Κατά την παραµονή του στο Οί-
τυλο έλαβε επιστολή από τον µητροπολίτη Μονεµβασίας Μα-
κάριο Μελισσηνό (Μελισσουργό), που βρισκόταν στη Καλα-
µάτα, µε την οποία τον προέτρεπε για την κατάληψη της πόλης.
Συγκεντρώνοντας πολλούς άνδρες, κατευθύνθηκε προς την
Καλαµάτα, που γρήγορα εγκαταλείφθηκε από τους Τούρκους.
Οι επιτιθέµενοι, παρά τις διαβεβαιώσεις τους πως η δράση
τους θα στρεφόταν αποκλειστικά στην αντιµετώπιση του
εχθρού, ξεκίνησαν τις λεηλασίες χριστιανικών περιουσιών σε
όλη την περιοχή ανάµεσα στην Καλαµάτα και τηνΑνδρούσα.
Κατά την υποχώρησή τους οι Τούρκοι, συναντήθηκαν µε τη
στρατιωτική οµάδα του Σταµάτη Κονόµου, που αποτελούνταν
από πενήντα περίπου άνδρες. Σκότωσαν έξι άνδρες και αφαί-
ρεσαν τη σηµαία της οµάδας. Για το γεγονός, ευθυνόταν ο
επικεφαλής της, που εισχωρούσε σε σπίτια µε στόχο τη λεη-
λασία, εγκαταλείποντας µόνο του τον σηµαιοφόρο. Στη στρα-
τιωτική επιχείρηση εναντίον της Καλαµάτας, όπως αποκαλύ-
φθηκε, δεν είχαν χρησιµοποιηθεί τα όπλα που είχαν δοθεί από
τη Βενετία στους τέσσερις πρέσβεις λίγους µήνες πριν, προ-
κειµένου να τα διανείµουν στους επαναστάτες. Θεωρώντας
εκείνοι πως είχαν δωρηθεί στους ίδιους, τα εµπορεύονταν, µη
εισακούοντας τους Βενετούς αξιωµατούχους, που τους προ-
έτρεπαν να ενεργήσουν διαφορετικά. Ορισµένοι, µάλιστα, εί-
χαν πωλήσει όπλα εκτός Μάνης, το µεγαλύτερο τµήµα των
οποίων έφτασε στα χέρια των Τούρκων. Ένας από αυτούς,
ήταν ο Σταµάτης Κονόµος, που πουλούσε φανερά τα βενετικά
όπλα στον εχθρό. Το µένος των συγγενών όσωνΜανιατών εί-
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χαν φονευθεί, στράφηκε εναντίον του Νούκιου Σιγούρου, που
µε δυσκολία διασώθηκε από τους προκρίτους. Αντιλαµβανό-
µενος ότι διέτρεχε πλέον κίνδυνο η ζωή του αποφάσισε να
τερµατίσει την αποστολή του και να επιστρέψει στη Ζάκυνθο.
Με επιστολή του από το Οίτυλο, στις 5Μαρτίου 1572, Νού-

κιος Σιγούρος ειδοποίησε τον Sebastiano Venier για όλες τις
παραπάνω εξελίξεις. Παράλληλα, τον ενηµέρωνε για ορισµένα
άλλα ανησυχητικά γεγονότα, τα οποία είχαν πέσει στην αντί-
ληψή του. Με το πλοίο, που είχε φτάσει στο Πόρτο Κάγιο, συ-
νταξίδευε ο Ιωάννης Στάης, ο Στέφανος από την Καλαµάτα και
κάποιος Ανίβας ιππότης από τη Νάπολη. Μόλις αποβιβάστη-
καν, ξεκίνησαν να περιοδεύουν στηΜάνη, ενθαρρύνοντας τους
κατοίκους της να τεθούν κάτω από την κυριαρχία του Ισπανού
βασιλιά. Κατά τις επαφές τους, τους συνόδευαν δύο από τους
πρέσβεις της Μάνης. Εξοργισµένος από τη συµπεριφορά των
τελευταίων, τους κατηγόρησε για διπλοπροσωπία.71 Αν και ο
Σιγούρος δεν έγραφε τα ονόµατα των δύο πρέσβεων των κα-
τοίκων της Μάνης, που συνεργάζονταν µε τους κατασκόπους
των Ισπανών, ο Σταµάτης Κονόµος φαίνεται πως ήταν ο ένας.
Ο Ιωάννης Στάης, από τις πρώτες µέρες της άφιξής του

στο Πόρτο Κάγιο, αντιµετώπισε τη δυσπιστία των ντόπιων.
Οι πρέσβεις, µε τους οποίους συναντήθηκε, έθεταν διαρκώς
εµπόδια στις µετακινήσεις του. Τελικά, κατευθύνθηκε µε δική
του πρωτοβουλία προς την Καλαµάτα, από τα περίχωρα της
οποίας ειδοποίησε τον µητροπολίτη Μονεµβασίας Μακάριο
Μελισσηνό (Μελισσουργό) πως ήθελε να συναντηθεί µαζί
του. Σε µυστική συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 28
Φεβρουαρίου 1572 στο µοναστήρι της Τίµιοβας, συζητήθηκαν
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71. ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 81-89, έγγραφο 15:
Επιστολή του Νούκιου Σιγούρου προς τον Sebastiano Venier (Οίτυλο, 5
Μαρτίου 1572).



οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο αντίδρασης των κατοίκων µόλις
κατέπλεε στη θάλασσα της περιοχής ο χριστιανικός στόλος
κάτω από την ηγεσία του Don Juan deAustria. Οι συζητήσεις
διακόπησαν γρήγορα καθώς υπήρξε η πληροφορία ότι γνώ-
ριζαν για τη συνάντηση οι Τούρκοι και έσπευδαν να συλλά-
βουν όλους τους µετέχοντες σε αυτήν. Τους είχε ειδοποιήσει
ο Σταµάτης Κονόµος, στέλνοντας επιστολή µε κάποιον Βουρ-
βούκη από το Πραστείο (Prastio) της Μάνης. Εγκαταλείπο-
ντας εσπευσµένα το µοναστήρι ο Στάης, επέστρεψε στον
ορεινό όγκο της Μάνης, όπου επιχείρησε να συνεχίσει την
περιοδεία του. Το κλίµα καχυποψίας σε βάρος του εντάθηκε.
∆ιακινδυνεύοντας τη ζωή του έφθασε στο Πραστείο, όπου
βρισκόταν ο επίσκοπος Μαΐνης Ιωάσαφ, ο Κονόµος και το
πρόσωπο που είχε µεταφέρει λίγες µέρες την επιστολή του
προς τους Τούρκους. Ο επίσκοπος, παρότι του ζητήθηκε να
αφορίσει τον κοµιστή της επιστολής, αρνήθηκε, περιοριζόµε-
νος να τον εξοµολογήσει και να τον συγχωρέσει. Ο Κονόµος,
µάλιστα, ισχυρίστηκε πως είχε ενεργήσει καλά ο Βουρβούκης.
Στη συνέχεια, ο Στάης µετακινήθηκε στο Οίτυλο, φροντίζο-
ντας να λάβει επιστολές του επισκόπου Μαΐνης προς τον
Sebastiano Venier και τον Don Juan deAustria. Με επιστολή
του στις 24 Μαρτίου 1572 προς τον Sebastiano Venier, περιέ-
γραψε τις κινήσεις του στην περιοχή της Μάνης, αποφεύγο-
ντας να επεκταθεί στο περιεχόµενο των µυστικών συναντή-
σεών του µε τους ντόπιους, για λογαριασµό της ισπανικής
πλευράς. Για τους τέσσερις πρέσβεις των κατοίκων της Μά-
νης, τους οποίους συναναστράφηκε, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυ-
πτικός. Οι Σταµάτης Κονόµος καιΑντώνιος Κοσµάς πουλού-
σαν τα όπλα που τους είχαν δοθεί από τη Βενετία σε τουρκικά
χωριά. Το ίδιο έκαναν και οι Νικόλαος Γιατρός και Καλάποθος
Φωκάς, οι οποίοι πουλούσαν την πλήρη πολεµική εξάρτηση,
αρχικά προς δύο και αργότερα προς ένα τσεκίνι, επικαλούµε-
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νοι τα έξοδα που είχαν κάνει. Στην παρατήρηση του Στάη προς
τους τελευταίους ότι µια τέτοια πράξη συνιστούσε προδοσία,
εκείνοι, σχολίασαν αρνητικά τη στάση του Σταµάτη Κονόµου
καιΑντώνιου Κοσµά. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι ο πρώτος γνώ-
ριζε την ιταλική γλώσσα και ήταν ο πιο κατάλληλος από όλους
στα ζητήµατα του δικαίου. Απολογούµενοι για τη δική τους
στάση, ισχυρίστηκαν πως δεν πουλούσαν τα όπλα αλλά ζη-
τούσαν τα τσεκίνια για έξοδά τους, πουλώντας την εξάρτηση
χωρίς το κράνος. Ο Στάης τούς αντέτεινε ότι αυτό δεν ίσχυε,
αφού, κατά την αποχώρησή τους από τη Βενετία, είχαν δοθεί
σε όλους τους πρέσβεις τρόφιµα, ενδύµατα, χρήµατα και εξα-
σφαλίστηκε η δωρεάν επιστροφή τους στη Μάνη.72

Οι αναλυτικές περιγραφές των δύο κατασκόπων µας δίνουν
µια ιδέα του φορτισµένου κλίµατος που επικρατούσε στη νο-
τιοδυτική Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο. Η εικόνα που ανα-
δύεται είναι δυσάρεστη. Σε αυτήν πρωταγωνιστούν τα τέσσερα
πρόσωπα που συµµετείχαν στην πρεσβεία των κατοίκων της
Μάνης του προηγουµένου έτους. Οι καταγγελίες που εκτοξεύ-
ονται εναντίον τους ήταν βαριές. Πολλά από τα όπλα που έφε-
ραν µαζί τους από τη Βενετία, αφού τα µοίρασαν µεταξύ τους
ισοµερώς, άρχισαν να τα διαθέτουν έναντι αµοιβής στους συ-
µπατριώτες τους που θα λάµβαναν µέρος στην επανάσταση.
Ορισµένα, µάλιστα, έφτασαν στο σηµείο να τα εµπορεύονται
και να τα πουλούν στους Τούρκους. Η καταγγελία φαίνεται
πως είχε βάση, καθώς για το ζήτηµα συµπίπτουν οι απόψεις
τόσο του Νούκιου Σιγούρου όσο και του Ιωάννη Στάη.
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72. Βλ. Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ,Μακάριος, Θεόδωρος και Νικηφόρος οι Μελισ-
σηνοί (Μελισσουργοί) (16ος-17ος αι.), Θεσσαλονίκη, ΕταιρείαΜακεδονικών
Σπουδών - Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου τουΑίµου, 1966, σσ. 33-36. Επί-
σης, ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 61-70, έγγραφο 11:
Επιστολή του Ιωάννη Στάη προς τον Sebastiano Venier (24 Μαρτίου 1572).



Μεγάλο µερίδιο ευθύνης για όσα συνέβαιναν έφερε ο Στα-
µάτης Κονόµος. Όλο το παραπάνω χρονικό διάστηµα, όπως
αποκαλύπτεται, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα.Ακολουθώ-
ντας τον βενετικό σχεδιασµό, συµµετείχε στις πολεµικές συ-
γκρούσεις µε τους Τούρκους, επικεφαλής οµάδας περίπου πε-
νήντα ανδρών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, δεν
δίστασε να επωφεληθεί προσωπικά από τις λεηλασίες που
πραγµατοποιούνται σε τουρκικά αλλά και χριστιανικά σπίτια,
εγκαταλείποντας ακάλυπτους τος άνδρες του.73 Έφτασε µά-
λιστα στο σηµείο να πουλά στους εχθρούς, χωρίς ενδοια-
σµούς, τα βενετικά όπλα που περιήλθαν στην κατοχή του, µε
στόχο το κέρδος.74 Τέλος, µέσω φιλικού προσώπου του, επι-
κοινώνησε µε τους αντιπάλους του, καταδίδοντας τις κινήσεις
του Ισπανού κατασκόπου που περιόδευε στη νοτιοδυτική Πε-
λοπόννησο.75 Για την τελευταία ενέργειά του µπορούσε να δι-
καιολογηθεί πως εξυπηρετούσε έτσι τα βενετικά σχέδια ως
προς τον χώρο της Μάνης, που κινδύνευε να περιέλθει κάτω
από τον ισπανικό έλεγχο.
Από την περιγραφή της δραστηριότητας που αναπτύσσει

εκείνο το διάστηµα, µπορούµε να αντλήσουµε και άλλες πλη-
ροφορίες γι’ αυτόν. Την επιστολή, µε την οποία ειδοποίησε
τους Τούρκους της Καλαµάτας για τις κινήσεις του Ιωάννη
Στάη, όπως αναφέρθηκε, έστειλε µέσω κάποιου Βουρβούκη
από το Πραστείο.76 Επιστρέφοντας από την περιοχή της Κα-
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73. ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη σταΑρχεία της Βενετίας, σσ. 83 και 87, έγγραφο 15.
74. ΚΟΥΓΕΑΣ,ΗΜάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 66 και 70, έγγραφο

11, σσ. 84 και 87, έγγραφο 15.
75. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 63-64 και 68, έγ-

γραφο 11.
76. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 63-64 και 68, έγ-

γραφο 11.



λαµάτας στη Μάνη ο Στάης, συνάντησε τους δύο άνδρες στο
ίδιο χωριό.77 Με βάση τις δύο παραπάνω αναφορές, εύλογα
µπορούµε να εικάσουµε πως το χωριό Πραστείο, στον ορεινό
όγκο του δυτικού Ταϋγέτου, νοτιοανατολικά της Καρδαµύλης,
αποτελούσε τον τόπο καταγωγής του Σταµάτη Κονόµου. Τί-
ποτε όµως δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα.
∆εν διαθέτουµε στοιχεία για τη δράση του τους επόµενους

µήνες, όταν γενικεύτηκε η επανάσταση και αναµενόταν η άφιξη
του χριστιανικού στόλου. Οι ελπίδες, που για µία ακόµη φορά
καλλιεργήθηκαν µεταξύ του πληθυσµού ότι θα κατάφερνε να
απελευθερωθεί, δεν ευοδώθηκαν. Η ενοποίηση του στόλου και
η ανάληψη δράσης καθυστέρησε, εξαιτίας των διαφωνιών που
υπήρχαν ανάµεσα στους Βενετούς και Ισπανούς. Όταν πλέον
κατέπλευσε στον θαλάσσιο χώρο του νοτίου Ιονίου, περιορί-
στηκε σε ανούσιες κινήσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα.78

Μετά την αναχώρηση του χριστιανικού στόλου, τον Οκτώ-
βριο του 1572, οι Τούρκοι κατέστειλαν µε ευκολία τους τε-
λευταίους επαναστατικούς πυρήνες στη νοτιοδυτική Πελο-
πόννησο. Παρά τις προσπάθειες του πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄ να
ανανεωθεί η δράση του το επόµενο έτος η αντίστροφη πορεία
είχε ξεκινήσει. Αδυνατώντας η Βενετία να αντιµετωπίσει τις
µεγάλες δαπάνες που απαιτούσε η συνέχιση του πολέµου, ξε-
κίνησε µυστικές διαπραγµατεύσεις µε τους Τούρκους για τον
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77. ΚΟΥΓΕΑΣ, Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας, σσ. 64-65 και 69, έγ-
γραφο 11.
78. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η ναυµαχία της Ναυπάκτου και οι επαναστατικές κι-

νήσεις στον ελληνικό χώρο», σσ. 75-86. Αναλυτικότερα, για τις κινήσεις
των επόµενων µηνών βλ. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η νοτιοδυτική Πελοπόννησος
θέατρο πολεµικών επιχειρήσεων το 1572», Πρακτικά του Γ΄ ∆ιεθνούς Συ-
νεδρίου Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών: Η Πελοπόννησος κατά την
Τουρκοκρατία και τη Βενετοκρατία (1460-1821) (Γαστούνη, 5-7 Σεπτεµβρίου
2008), Αθήνα 2018 (υπό εκτύπωση).



τερµατισµό του. Με την υπογραφή συνθήκης ειρήνης στις 7
Μαρτίου 1573 έληξε ο ∆΄ Βενετοτουρκικός Πόλεµος. Η Κύ-
προς εντάχθηκε και τυπικά στην ΟθωµανικήΑυτοκρατορία.79

Η επιστροφή στα Κύθηρα

Το φθινόπωρο του 1572 ο Σταµάτης Κονόµος πρέπει να επέ-
στρεψε στα Κύθηρα. Απογοητευµένος από την τροπή των
πραγµάτων, θα αναζήτησε τρόπους ανασύνταξης της ζωής
του. Η αντιφατική στάση που τήρησε κατά τη διάρκεια των
εχθροπραξιών, των προηγούµενων µηνών, η οποία ήταν σε
γνώση των βενετικών αρχών, δεν στάθηκε εµπόδιο στις µε-
τέπειτα πρωτοβουλίες του. Σε αυτό φαίνεται πως βοήθησαν
οι συγγενικοί δεσµοί του µε την οικογένεια Κασιµάτη.
Με βάση όσα έγραφε στην αίτηση του 1571, ότι βρισκόταν

προς το τέλος της ζωής του και δεν είχε τρόπο να συντηρη-
θεί,80 συνάγεται πως υπερέβαινε τότε το εξηκοστό έτος της
ηλικίας του.81

Στο νησί, την περίοδο εκείνη, κορυφώνονταν οι συζητήσεις
για τη θεσµοθέτηση «κλειστού» τοπικού συµβουλίου.82 Oρι-
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79. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Η ναυµαχία της Ναυπάκτου και οι επαναστατικές κι-
νήσεις στον ελληνικό χώρο», σσ. 86-87.
80. Βλ. πιο πάνω σ. 217 παρόντος τόµου.
81. Βλ. σχετικά Καλλίγερος, Κυθηραϊκά επώνυµα, σ. 336.
82. Για το ζήτηµα, βλ. αναλυτικότερα G. N. LEONTSINIS, The island of

Kythera. A social history (1700-1863), Athens, National and Kapodistrian
University of Athens, 1987, pp. 52-68· Αναστασία ΠΑΠΑ∆ΙΑ-ΛΑΛΑ, Ο θε-
σµός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βε-
νετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση, Βενετία, Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 22008, σσ.
264-265. Πρβλ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά επώνυµα, σ. 336· Μαρία Γ. ΠΑ-
ΤΡΑΜΑΝΗ, «Ορθόδοξοι και καθολικοί στα Κύθηρα. Θρησκευτικό αίσθηµα



σµένοι κάτοικοι, που αυτοτιτλοφορούνταν «πολίτες» (citta-
dini), επανέθεσαν το ζήτηµα στον γενικό προνοητή Κρήτης
Daniel Venier (1572), κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα
Κύθηρα, τον Σεπτέµβριο του 1572. Υπέβαλαν µάλιστα, προ-
κειµένου να εγκριθεί, σχετική γραπτή αίτηση του Sebastiano
Malipiero, την οποία υπέγραφαν οι ίδιοι, καθώς επίσης κατα-
στατικό σχέδιο λειτουργίας του προτεινόµενου συµβουλίου,
αποτελούµενο από 23 άρθρα. Το αίτηµά τους έγινε δεκτό στις
15 Σεπτεµβρίου 1572 από τον Venier.83Η σχετική διαδικασία,
παρά τη θετική γνωµάτευση, ολοκληρώθηκε το επόµενο έτος,
ύστερα από απόφαση που εξέδωσε στις 29 ∆εκεµβρίου 1573
ο γενικός προνοητής Κρήτης Luca Michiel (1573-1574). Με
βάση το καταστατικό του 1572 και τις συµπληρωµατικές δια-
τάξεις του 1573, συγκροτήθηκε η Κοινότητα Κυθήρων ως ένα
κλειστό συµβούλιο πολιτών.84 Στη σχετική απόφαση, επισή-
µαινε ο Michiel, ότι κατά τον τελευταίο πόλεµο η κοινότητα
των Κυθήρων είχε δώσει δείγµατα αφοσίωσης και πίστης προς
τη Βενετία (et per tutto il tempo della passata guerra, hanno
con chiari effetti dato manifesto saggio, della loro ottima
intenzione et volontà et della intimata fede, et devozione che
hanno sempre portato, et portano alle cose della Serenissima
Signoria Nostra).85

Το συµβούλιο αποτελούνταν από τα τριάντα άτοµα ισχυρών
οικογενειών του νησιού, που είχαν υπογράψει την αίτηση σύ-
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και λατρευτικές συγκλίσεις (17ος-18ος αιώνας)», Νόστος 4 (2007), σσ. 155-
156· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Από την Κρήτη στα Κύθηρα. Η οικογένεια Κασιµάτη»,
σσ. 585-586.
83. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie, Vol. 3, pp. 34-43. Πρβλ.

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τα Κύθηρα τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, σσ. 67-68.
84. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie, Vol. 3, pp. 23-26 και

33-34.
85. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie, Vol. 3, pp. 23-24.



στασής του. Σε αυτό, έγιναν δεκτά και ορισµένα άλλα πρόσωπα,
µε τα παιδιά και τους µελλοντικούς απογόνους τους, έναντι των
χρηµατικών εισφορών τους προς την κοινότητα.Ανάµεσά τους,
ήταν και ο Σταµάτης Κονόµος, για τον οποίο αναφέρεται πως
έγινε δεκτή η συµµετοχή του στο συµβούλιο εξαιτίας των πολ-
λών υπηρεσιών του προς το Βενετικό Κράτος (per le sue
onorate qualità, et molto servizio prestato a Sua Serenità sia
accettato per cortesia et amorevolezza).86Με την κίνησή του,
που επιβεβαιώνει µεταξύ άλλων και τις µεγάλες οικονοµικές
δυνατότητές του, κατόρθωσε ώστε να συγκαταλέγεται στο εξής
στους ισχυρούς παράγοντες των Κυθήρων. ∆εν έχουν εντοπι-
στεί άλλες πληροφορίες για εκείνον την ίδια περίοδο.

Το τέλος µιας µακράς πορείας

Στα Κύθηρα φαίνεται πως συνέχιζε να ζει ο Σταµάτης Κονό-
µος και τα επόµενα χρόνια. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί η πε-
ρίπτωση να επισκεπτόταν κατά διαστήµατα τη Μάνη, όπου
θα ζούσαν παλιοί γνώριµοί του, από την περίοδο των πολεµι-
κών συγκρούσεων.
Η τελευταία πληροφορία που έχουµε εντοπίσει για αυτόν

είναι του 1582. Στο πρωτόκολλο του νοταρίου Εµµανουήλ
Κασιµάτη, εµφανίζεται στις 14 Μαρτίου εκείνου του έτους
ως εγγυητής στην πώληση χωραφιών ανάµεσα σε δύο κατοί-
κους του νησιού, του ΓιωργηλάΜούρµουρη και του Μανόλη
Στάη του ποτέ Φραντζέσκο.87 Θα ήταν πλέον σε αρκετά προ-
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86. POJAGO, Le leggi municipali delle Isole Jonie, Vol. 3, p. 37. Πρβλ.
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ, «Ορθόδοξοι και καθολικοί στα Κύθηρα», σ. 155· ΜΑΛΤΕΖΟΥ,
Τα Κύθηρα τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, σσ. 67-68.
87. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ, Εµµανουήλ Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582),

σ. 146, αρ. πράξης 64.



χωρηµένη ηλικία. Ενδεχοµένως πάνω από τα εβδοµήντα. ∆εν
γνωρίζουµε το έτος θανάτου του. Υποθέτουµε ότι θα συνέβη
λίγα χρόνια µετά.
Σχετικά µε τους απογόνους του πολύτιµη αναδεικνύεται

µία πληροφορία του 1662. Στις 10 Νοεµβρίου εκείνου του
έτους, ο Μάρκος Κονόµος του ποτέ Σταµάτη, µε καταγωγή
από τη Μάνη αλλά cittadino των Κυθήρων, είχε πέντε παιδιά.
Ο γιος του Michelino, µε αίτησή του προς τις αρχές της Βε-
νετίας, ζητούσε να γίνει καπιτάνος του φρουρίου του Μυλο-
ποτάµου του νησιού.88

Όπως διαπιστώνουµε, εκατό τριάντα ένα χρόνια µετά την
άφιξη του Σταµάτη Κονόµου στα Κύθηρα, που πραγµατοποιή-
θηκε το 1531, µέλη της οικογένειάς του συνέχιζαν να δραστη-
ριοποιούνται στον χώρο γύρω από το φρούριο του Μυλοπο-
τάµου.
Στον κοντινό οικισµόΑραίοι, πιο συγκεκριµένα στην ενο-

ρία της Παναγίας των Αραίων (Parochia della Madona
Areus), απογράφονται κατά τον 18ο αιώνα πολλά µέλη της
οικογένειας.89 Στην ίδια περιοχή ανιχνεύεται ώς σήµερα το
επώνυµο.90
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88. Αιτήµατα και πραγµατικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας. Μέ-
ρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, τεύχος 5, έκδοση: Πλουµίδης, σ.
51, αρ. 241.
89. Απογραφές πληθυσµού Κυθήρων (18ος αι.), τ. Α΄ (Απογραφές ετών

1721, 1724, 1753, 1760 περ.), προλογίζει η Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Αθήνα,
Εταιρεία ΚυθηραϊκώνΜελετών, 1997·Απογραφή 1721, αρ. 652·Απογραφή
1724, αρ. 1216, 1217· Απογραφή 1753, αρ. 731· Απογραφή 1760 περ., αρ.
814· τ. Β΄ (Απογραφές ετών 1770 περ., 1772, 1784, 1788), Απογραφή 1770
περ., αρ. 761· Απογραφή 1772, αρ. 700, 1048· Απογραφή 1784, αρ. 1277,
1291· Απογραφή 1788, αρ. 876, 877, 878, 1261· τ. Γ΄ (Ευρετήρια - Παράρ-
τηµα), σ. 50. Πρβλ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά επώνυµα, σ. 336.
90. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ, Κυθηραϊκά επώνυµα, σ. 336.



Ο Σταµάτης Κονόµος αποτελεί από τις πιο αντιπροσωπευτικές
φυσιογνωµίες του ελληνικού χώρου κατά το δεύτερο µισό του
16ου αιώνα. Συµµετείχε σε όλες σχεδόν τις εξελίξεις που δια-
δραµατίστηκαν στα Κύθηρα την ίδια περίοδο. Από τα πρώτα
χρόνια της µετανάστευσής του από τη Μάνη στα Κύθηρα δεν
παρέµεινε απαθής αλλά επιδίωξε να δραστηριοποιηθεί προς
διάφορες κατευθύνσεις. Εντάσσεται στο κατασκοπευτικό δί-
κτυο των Βενετών και αναλαµβάνει ποικίλες αποστολές. Ο
ριψοκίνδυνος χαρακτήρας του επιβεβαιώνεται από διάφορες
πρωτοβουλίες του. ∆ιαρκώς µετακινείται µεταξύ Κυθήρων
και Μάνης. Έφτασε µάλιστα ώς τη Βενετία, ως µέλος της τε-
τραµελούς πρεσβείας των κατοίκων της Μάνης. Με µεγάλη
άνεση συνδιαλέγεται τόσο µε τους Βενετούς όσο και µε τους
Τούρκους, αποβλέποντας στην εξασφάλιση ωφεληµάτων, γε-
γονός που θα ισχυροποιούσε τη θέση του. Μέσα σε λίγες δε-
καετίες κατάφερε ώστε να αναδειχθεί σε επίλεκτο µέλος της
κοινωνίας του νησιού που επέλεξε ως τόπο µόνιµης διαµονής
του. Η πορεία του εµφανίζει αρκετά κοινά σηµεία µε του∆η-
µήτρη Κοσµά, επίσης από τη Μάνη, που δραστηριοποιήθηκε
την ίδια ακριβώς περίοδο, κυρίως στην Κρήτη.91

.
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91. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι περιπέτειες ενός Μανιάτη στα τέλη του 16ου αιώ-
να», σσ. 387-415.


