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Χ ρ ύ σ α Μαλτέξου 

Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ITI γειτονιά των Ελλήνων στη Βενετία, το γνωστό 
Campo dei Greci, οπού άλλοτε λειτουργούσε το Φλαγγι-
νιανο Κολλέγιο, σημερινή έδρα τοΰ Ελληνικού Ινστι
τούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 
συνορεύει δυτικά με το κανάλι τών Ελλήνων (rio1 dei 
Greci), νότια με ψηλό τοίχο πού χωρίζει το Campo από 
τήν πολυκατοικία τών Querini, βόρεια μέ τήν calle della 
Madonna και ανατολικά μέ τήν calle dei Greci. Τον Νοέμ
βριο τοΰ 2005, οι ιδιοκτήτες της όμορης πολυκατοικίας 
κοινοποίησαν στο Ινστιτούτο τήν πρόθεση να ανακαι
νίσουν τα οικήματα τους. Υπενθυμίζεται ότι το 1953 ή 
Ελληνική Κοινότητα Βενετίας δώρισε στο Ινστιτούτο 
τήν κινητή και ακίνητη περιουσία της, μέ αποτέλεσμα 
ιδιοκτήτης τοΰ Campo να είναι πλέον το Ιδρυμα2. Ζήτη
σαν, λοιπόν, οί ιδιοκτήτες της γειτονικής πολυκατοικίας 
από τό 'Ινστιτούτο τήν άδεια προσωρινής χρήσης της 
αυλής πού περιβάλλει τον ναό τοΰ Αγίου Γεωργίου τών 
Ελλήνων, για να μεταφέρουν οικοδομικά υλικά και να 
στήσουν σκαλωσιά, προκειμένου να συντηρηθεί μαζί μέ 
το οίκημα και ό ενδιάμεσος ιδιόκτητος ψηλός τοίχος. Τό 
αίτημα ήταν απλό και οί κανόνες της καλής γειτονίας 
επέβαλλαν τήν ικανοποίηση του. Ό μ ω ς , άλλη έμελλε να 
είναι ή εξέλιξη τών πραγμάτων. 

Μέ τή σύμφωνη γνώμη τών μελών της Διαχειριστικής 
Επιτροπής τοΰ 'Ινστιτούτου, ήμουν έτοιμη να χορηγήσω 
έκ μέρους τοΰ ιδρύματος τή σχετική άδεια, όταν ευτυχώς 

1 Ό Ιωάννης Βελούδης (Ελλήνων ορθοδόξων αποικία εν Βενε
τία. Ιστορικόν υπόμνημα, Βενετία 18932) αποκαλεί τα κανάλια 
της Βενετίας «σωλήνες». 
2 Για τήν πράξη δωρεάς βλ. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Πενήντα χρόνια επιστημο
νικής διαδρομής 1955-2005, κείμενο Χρύσα Μαλτέζου, Βενετία -
'Αθήνα 2005,11-13. 
3 Ό.π., 18 ( Έπιγραφαί...). Ή επιγραφή είχε, επίσης, αντιγραφεί 
άπό τον Emmanuele Antonio Cicogna (βλ. μεταθανάτια έκδοση: 
Corpus delle Iscrizioni di Venezia e delle isole della laguna veneta di Em
manuele Antonio Cicogna, opera compilata da Piero Pazzi con il con-

θυμήθηκα οτι ο 'Ιωάννης Βελούδης, στο τέλος τοΰ συγ
γράμματος του Ελλήνων ορθοδόξων αποικία..., δημοσι
εύει, στα μέσα τοΰ 19ου αιώνα, επιτύμβιες επιγραφές «έπί 
λιθίνας πλάκας εντός και εκτός τοΰ εν Βενετία ναοΰ τοΰ 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου». 'Ανάμεσα σ5 αυτές δημοσι
εύεται επιγραφή «προς τον αντικρύ τής Νοτίας τοΰ Ναοΰ 
Πύλης τοΐχον, παράπλευρον τω Μοναστηρίω»3. Μέ βάση 
τό κείμενο τής επιγραφής, στα ιταλικά, πού παρατίθεται 
πιο κάτω, ό τοίχος είχε ανεγερθεί τό 1807 και άνηκε στην 
ιδιοκτησία τής Ελληνικής Κοινότητας, ή οποία είχε ανα
λάβει τή δαπάνη τής κατασκευής: 

Muro di proprietà assoluta di questa/ Nazione Grecai rico
struito Γ anno 1807/ con li propri su°i danari/ in virtù dell'acor-
do formato/ con la famiglia Querinil li 24 M(ar)zo anno su-
d(et)to/ ed aprovato dal Consiglio municipale de' Savjl con 
decreto dei 24 Aprile susseguente*/ in forza del quale si fece 
apporrei lap(rese)nte lapide a perpetua memoria. 
Σύμφωνα μέ τήν έκδοση τοΰ Βελούδη, στην επιγραφή 
μνημονεύεται οτι ή Nazione Greca, πριν από δύο σχεδόν 
αιώνες, είχε μέ δικά της έξοδα ανεγείρει αυτόν τον 
τοίχο πού ανήκε στην απόλυτη κυριότητα της {proprietà 
assoluta). Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ό τοίχος πού μνη
μονεύεται στην επιγραφή, τήν οποία είχε μεταγράψει ό 
Βελούδης, δέν είναι άλλος από εκείνον πού σχεδίαζαν 
νά επισκευάσουν οί γείτονες τοΰ 'Ινστιτούτου, πιστεύο
ντας πώς ήταν δικός τους. Στον τοίχο υπάρχει πράγμα-

tributo di Sara Bergamasco, Βενετία 2001). 
4 Ή απόφαση τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τών Σοφών εκδόθηκε 
στις 28 και όχι στις 24 Απριλίου (βλ. παρακάτω). Ή λανθασμένη 
μνεία τής ημέρας στή μεταγραφή δηλώνει εϊτε οτι ή επιγραφή 
ήταν σβησμένη ήδη άπό τήν εποχή τοΰ Βελούδη, οπότε ό τελευ
ταίος δέν μπόρεσε να διακρίνει τον αριθμό 8 και τον εξέλαβε ώς 4, 
εϊτε, πάλι, ότι τό λάθος οφείλεται σε παραδρομή. Α ς σημειωθεί οτι 
ή λανθασμένη μνεία υπάρχει και στην έκδοση τοΰ Cicogna- πιθα
νότατα ό βενετός λόγιος νά μήν είχε αντιγράψει ό ϊδιος τήν επι
γραφή, άλλα νά είχε βασιστεί στή μεταγραφή τοΰ Βελούδη. 
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ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 

τι τοποθετημένη πλάκα με επιγραφή, πού έ'χει ωστόσο 
ανεπανόρθωτα φθαρεί από τον χρόνο, έτσι ώστε να 
διακρίνονται μέ δυσκολία λιγοστά γράμματα από το 
κείμενο. Μέ άλλα λόγια, το Ινστιτούτο διέθετε ώς τίτλο 
ιδιοκτησίας του τοίχου μονάχα το κείμενο της έκδεδο-
μένης άπό τον Βελούδη επιγραφής, αφανισμένης σήμε
ρα στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι προφανές οτι μέ 
αυτά τα δεδομένα ήταν αδύνατο να διεκδικήσει το 
ίδρυμα δικαιώματα ιδιοκτησίας τού τοίχου. Στην υδά
τινη άλλωστε πόλη της Βενετίας ό ιδιάζων οικοδομι
κός ιστός της ευνοεί πολλών ειδών αυθαιρεσίες, καθώς 
οικήματα, μεσοτοιχίες και αυλές δικτυώνονται μεταξύ 
τους και δημιουργούν πολύπλοκα συμπλέγματα. 
Για τα συμφέροντα τού 'Ινστιτούτου ή κατάσταση πού 
είχε διαμορφωθεί ήταν δυσάρεστη. Μέ σκοπό τήν κατο
χύρωση τών περιουσιακών δικαιωμάτων του, αναζήτη
σα τότε σχετικά στοιχεία στο πλούσιο ιστορικό αρχείο 
της Κοινότητας, πού απόκειται στο ίδρυμα. Τα αποτελέ
σματα της έρευνας αποδείχθηκαν άπροσδοκήτως θε
τικά και συνηγορούσαν υπέρ τού Ινστιτούτου.Τό αρχει
ακό υλικό πού εντοπίστηκε αναφέρεται μέ λεπτομέρειες 
στις τύχες τού τοίχου, ό όποιος έμελλε διακόσια περίπου 
χρόνια μετά τήν ανέγερση του να καταστεί τό μήλο τής 
έριδος ανάμεσα σέ Έλληνες και Βενετούς5. 
Ή δέσμη τών εγγράφων πού επισημάνθηκε στο αρχείο 
επιγράφεται: Dieciotto documenti relativi al muro consortivo 

colla casa Querìni, enetto a proprie spese dalla Nazione Greca, 
nell'anno 1807. Στην πρώτη σελίδα τού δίφυλλου πού 
περικλείει τα δεμένα μέ νήμα έγγραφα υπάρχει, γραμ
μένη μέ τό χέρι τού Κωνσταντίνου Καβάκου, άρχειο-
φύλακα 6 και προέδρου τής Κοινότητας {Gastaldo ή 
Guardian Grande) κατά τα έτη 1799 και 18067, ή σημείω
ση: Dissegni, supliche, documenti, decreti del Consiglio Muni

cipale de' Savi], ed accordo seguito colla famiglia Queruli nelV 

anno 1807, sotto il guardianato del signor Costantino Cavaco 

per il muro da stroppo, situato al lato destro della chiesa e 

fabbricato a spese della Nazione. Τό πρώτο έγγραφο τής 
δέσμης, χρονολογημένο στις 13 'Απριλίου 1804, είναι ή 
έκθεση τού ιταλού αρχιτέκτονα Girolamo Corbolin πού 
είχε κληθεί από τον πρόεδρο τής Ελληνικής Κοινότη-

5 Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, Παλαιό 'Αρχείο, b. 35, φάκ. 512. 
6 Για τον Κωνσταντίνο Καβάκο ώς άρχειοφύλακα βλ. Cristina Ε. 
Papacosta - Francesca Cavazzana Romanelli, «La Confraternita dei 
Greci di Venezia e il suo archivio. Un modello condiviso di organizza
zione della memoria documentaria», Θησαυρίσματα 31 (2001), 392-
395 (οπού παλαιότερη βιβλιογραφία). 
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τας τής Βενετίας, Δημήτριο Λαζάρου 8, να προβεί σέ 
αυτοψία, για να γνωμοδοτήσει ώς προς τή στατική κα
τάσταση τού τοίχου. Και τούτο, γιατί ό τοίχος, στο προ
αύλιο τής εκκλησίας, παρουσίαζε επικίνδυνη κλίση και 
έθετε σέ κίνδυνο τήν ασφάλεια τών περιοίκων. Ό pub

blico perito ed architetto εντελλόταν να προτείνει ποιες 
εργασίες ήταν απαραίτητο να γίνουν για τή στερέω
ση τού τοίχου και να υποβάλει στον πρόεδρο αντίστοι
χο προϋπολογισμό δαπανών. Ό Corbolin περιέγραψε 
στην έκθεση του τήν κακή κατάσταση διατήρησης τού 
τοίχου, χαρακτηρίζοντας τον άκρως επικίνδυνο {rovi

noso, per nulla sicuro, vecchio, insussistente). Είχε, γράφει, 
ϋψος 30 πόδια 9 και ακουμπούσε άπό τή μια μεριά στο 
καμπαναριό, σέ μήκος 27 ποδιών, και άπό τήν άλλη στο 
μοναστήρι τών ελληνίδων μοναχών σέ μήκος 51 πο
διών, χωρίς ενδιάμεση στήριξη. Στα σημεία τών δύο πα-
ραστάδων, πού βρίσκονταν ή πρώτη προς τό κανάλι 
και ή δεύτερη προς τό μοναστήρι, ό τοίχος έγερνε 10 και 
8 ουγκιές1 0 αντίστοιχα. Για να θεραπευθεί τό κακό, 
έπρεπε, σύμφωνα μέ τήν άποψη τού αρχιτέκτονα, να 
κατεδαφιστεί όλος ό τοίχος και να ξανακτιστεΐ, μέ τρεις 
παραστάδες αυτήν τή φορά αντί τών δύο και μέ πάχος 
όχι λιγότερο τής μιάμισης πέτρας. Τό ϋψος τής δαπάνης 
υπολογιζόταν στις 3.050 λίρες περίπου. Μιά άλλη, φθη
νότερη λύση, ύψους δαπάνης 1.155 λιρών, πάντα σύμ
φωνα μέ τον ίδιο αρχιτέκτονα, ήταν να τοποθετηθούν 
στον τοίχο, ανάμεσα στις παραστάδες, τρεις άντηρίδες, 
ύψους 20 και περισσότερων ποδιών. Ό μ ω ς , οι άντηρί
δες θά καταλάμβαναν μέρος τής αυλής (μήκος 5 πο
διών) και θά έφταναν ώς τό πέτρωμα τού πηγαδιού. 
'Επιπλέον, στις γωνιές θά μαζεύονταν κάθε λογής σκου
πίδια και ακαθαρσίες, μέ κίνδυνο να βρωμίσει τό νερό 
τού κοντινού πηγαδιού πού ήταν θαυμάσιο {acqua per

fettissima). Θά μπορούσαν, επίσης, νά στερεωθούν στα 
δοκάρια τών όμορων οικημάτων σιδερένιοι γάντζοι, μέ 
τήν προϋπόθεση νά επέτρεπαν -απίθανο κατά τή γνώ
μη τού Corbolin- τήν τοποθέτηση τους οι γείτονες ιδιο
κτήτες. Μαζί μέ τήν έκθεση του προς τήν Κοινότητα, ό 
αρχιτέκτονας κατέθεσε σχέδιο τού τοίχου, στο όποιο 
είχε προσθέσει τις τρεις άντηρίδες1 1. 

7 Βελονδης,Έλλήνων ορθοδόξων αποικία, 190. 
8 Ό . π . 
9 "Ενα βενετικό πόδι αντιστοιχεί σέ 35 εκατοστά περίπου. 
1 0 Μία ουγκιά αντιστοιχεί σέ 30 γραμμάρια περίπου. 
1 1 Βλ. παρακάτω,'Αρχειακά τεκμήρια. 



Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 

Το αμέσως επόμενο χρονολογικά έγγραφο είναι ή ανα

φορά πού απηύθυνε, στις 26 Σεπτεμβρίου 1806, προς 

την Κοινότητα ό ϊδιος pubblico perito ed architetto, Giro

lamo Corbolin. Σημειώνει στο έγγραφο του ό αρχιτέκτο

νας ότι ή Κοινότητα είχε περιοριστεί, προφανώς λόγω 

του ύψους της δαπάνης πού απαιτούσε το ξανακτίσιμο 

τοΰ τοίχου, στην πρόχειρη, το 1804, στερέωση του με 

γάντζους 1 2. Άλλα μέ το πέρασμα τοΰ χρόνου ό τοίχος 

φαίνεται πώς είχε γείρει ακόμη περισσότερο, μέ αποτέ

λεσμα τό 1806, έπί προεδρίας Κωνσταντίνου Καβάκου, 

να αποφασίσει ή Κοινότητα την κατεδάφιση και επα-

νοικοδόμησή του. Μέ την επιστασία τού Corbolin, ό 

πρωτομάστορας (capo maestro) κτίστης Valentin Sardi 

ανέλαβε να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες. Ό τ α ν 

όμως ό τοίχος κατεδαφίστηκε, διαπιστώθηκε ότι ή κλί

ση του οφειλόταν στο γεγονός ότι ό κύριος τοίχος (muro 

maestro) της πολυκατοικίας τών αδελφών Querini, πού 

βρισκόταν ακριβώς από πίσω, ήταν μισογκρεμισμένος, 

ότι τα τούβλα και οι σωριασμένες πέτρες είχαν φράξει 

την calle di Grondale13, ή οποία χώριζε τις δύο ιδιοκτη

σίες, και ότι τό οικοδομικό υλικό, ακουμπώντας στον 

τοίχο της Κοινότητας, τον έσπρωχνε προς τα έξω μέ τις 

γνωστές συνέπειες. 'Άρα, ό νέος τοίχος δέν ήταν δυ

νατόν να κτιστεί, γιατί έπρεπε πρώτα να απομακρυνθεί 

τό σωριασμένο υλικό και να επισκευαστεί ό τοίχος της 

διπλανής πολυκατοικίας. Διαφορετικά, ό τοίχος της 

Κοινότητας έπρεπε, για λόγους ασφάλειας, να ξανακτι-

στεϊ σε αρκετή απόσταση από τον μισογκρεμισμένο 

τοίχο τών Querini, οπότε θα περιοριζόταν ή έκταση της 

αυλής εις βάρος τής κοινοτικής περιουσίας. Απαραίτη

τη, λοιπόν, προϋπόθεση για να κτιστεί ό τοίχος στην 

αυλή τής εκκλησίας τού Άγιου Γεωργίου τών Ελλήνων 

ήταν να επισκευάσουν πρώτα οι αδελφοί Querini τον 

τοίχο τών οικημάτων τους. 

Παρά τό δίκαιο αίτημα τής Κοινότητας, οι γείτονες 

αδελφοί Vincenzo Pietro και Lunardo Querini δέν ήταν 

διατεθειμένοι να επισκευάσουν τον μισογκρεμισμένο 

τοίχο πού τους άνηκε, εμποδίζοντας έτσι τους "Ελληνες 

νά ξανακτίσουν τον τοίχο τής αυλής τους. Χρειάστηκε 

να προσφύγει ό πρόεδρος Κωνσταντίνος Καβάκος στις 

βενετικές αρχές και νά ζητήσει τήν παρέμβαση τους. 

Στις 7 'Οκτωβρίου 1806, μέ έγγραφο του προς τό Δη

μοτικό Συμβούλιο τών Σοφών (Municipale Consiglio de' 

Savj), ό Καβάκος εξέθεσε τήν όλη κατάσταση και ζήτη-

... nel maggio 1804 è stato provvisoriamente assicurato con varie punte 
assicurate da giazie ed altre punte in piedi, come in simili circostanze si usa 

σε από τήν αρμόδια δημοτική υπηρεσία νά υποχρεώσει 

τους Querini νά ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους. 

Ή γραφειοκρατική διαδικασία αποδείχθηκε χρονοβό

ρα. Οι βενετικές αρχές από τή μια μεριά δικαίωναν τήν 

Κοινότητα, άλλα άπό τήν άλλη οι ρυθμοί πού ακολου

θούσαν για τή διευθέτηση τού ζητήματος ήταν βραδύ

τατοι. Ό Καβάκος δέν εγκατέλειψε τα πράγματα στην 

τύχη τους, άλλα προσπάθησε μέ νέες αιτήσεις προς τό 

Δημοτικό Συμβούλιο τών Σοφών νά επιταχύνει τήν πο

ρεία τών διοικητικών ενεργειών. Τελικά, στις 17 'Ιανου

αρίου 1807, οι δημοτικές αρχές κοινοποίησαν στους 

αδελφούς Querini τήν απόφαση τοΰ Συμβουλίου νά 

αναθέσουν σέ μηχανικό τής υπηρεσίας τήν κατεδάφιση 

τοΰ τοίχου τών οικημάτων τους, χρεώνοντας (f εκεί

νους τή σχετική δαπάνη. 

Ή απόφαση τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τών Σοφών, 

τοΰ 1807, φάνηκε πώς έδινε τέλος στή διαφορά μεταξύ 

τής Κοινότητας και τών ιδιοκτητών τής διπλανής πολυ

κατοικίας. Ωστόσο, σέ αντίθεση μέ τους "Ελληνες πού 

μπορούσαν, τώρα, χωρίς κωλύματα, νά προχωρήσουν 

στις οικοδομικές εργασίες, οι Querini αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα, γιατί όχι μόνο δέν είχαν τήν οικο

νομική δυνατότητα νά ξανακτίσουν τον τοίχο τους, 

άλλα κυρίως γιατί ή κατεδάφιση τοΰ κύριου τοίχου και 

ή απομάκρυνση τοΰ ο'ικοδομικοΰ ύλικοΰ έθετε σέ κίν

δυνο τήν ασφάλεια τών δικών τους οικημάτων. Απο

φάσισαν τότε νά προβοΰν σέ φιλικό διακανονισμό μέ 

τους "Ελληνες, συμφωνώντας τα έξης: 

α) Μέ δεδομένη τήν οικονομική αδυναμία, στην οποία 

βρίσκονταν οι Querini, ή Ελληνική Κοινότητα προ

σφέρθηκε νά αναλάβει τή δαπάνη τής κατεδάφισης τοΰ 

ήδη ερειπωμένου τοίχου τών οικημάτων τους και τής 

ανέγερσης, μέ βάση συγκεκριμένο σχέδιο, συνημμένο 

στο συμφωνητικό, αντί δύο, ενός μόνο νέου τοίχου, στή 

θέση όπου ήταν κτισμένος ό δικός τους. Ή Κοινότητα 

θα χρησιμοποιούσε στις εργασίες τούβλα άπό τον γκρε

μισμένο τοίχο και όποιο άλλο οικοδομικό υλικό έκρινε 

ότι μπορούσε νά επαναχρησιμοποιηθεί, 

β) Ή δαπάνη τής εκτέλεσης τών εργασιών θα βάρυνε 

αποκλειστικά και μόνο τήν Ελληνική Κοινότητα. Οι 

έλληνες «αδελφοί» φαίνεται πώς δέν αντιμετώπιζαν οι

κονομικά προβλήματα, παρά τό γεγονός ότι είχαν περά

σει λίγα μόνο χρόνια άπό τότε πού είχε δημευτεί, μέ τήν 

επικράτηση τών Γάλλων τοΰ Ναπολέοντα, μέρος τής πε-

(εγγραφο μέ χρονολογία 7 'Οκτωβρίου 1806). 
1 3 Grondai, gronda, grondaia: βεν. ύδρορρόη. 
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ριουσίας τους. Ό νέος τοίχος πού θα χώριζε τις δύο ιδιο
κτησίες θα άνηκε πλέον στην απόλυτη κυριότητα (pro

prietà assoluta) της Κοινότητας. 'Αναμνηστική πλάκα συμ
φωνήθηκε να τοποθετηθεί στον τοίχο, με τή μνεία ότι ή 
Κοινότητα ήταν ιδιοκτήτρια τοϋ κτίσματος. Οι Querini 
δεν θα είχαν δικαίωμα να ανοίξουν παράθυρα στον τοίχο 
ή να αλλοιώσουν μέ οποιονδήποτε τρόπο τήν πρόσοψη, 
γ) Επειδή, πριν από τήν κατεδάφιση, ήταν απαραίτητο 
να γίνουν εργασίες στερέωσης σε κάθε όροφο της πολυ
κατοικίας, καθώς και ξυλουργικές εργασίες, συμφωνή
θηκε ότι ή σχετική δαπάνη θα βάρυνε τους αδελφούς 
Querini. 

Tò συμφωνητικό μέ χρονολογία 24 Μαρτίου 1807 φέρει 
τις υπογραφές του Guardian Grande, Κωνσταντίνου Κα
βάκου, του Vincenzo Piero Querini και τοΰ Giuseppe 
Crivellari, εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τοΰ Lunardo 
Querini. Επειδή ή μερίδα τοΰ ακινήτου, πού άνηκε στον 
Vincenzo Piero Querini, είχε πουληθεί τό 1806 στον ως τότε 
ένοικο Pasqual Marchesini, άλλα έκκρεμοΰσε ακόμη ή ορι
στικοποίηση τοΰ πωλητηρίου, τό συμφωνητικό τό υπέ
γραψαν και δύο πληρεξούσιοι τοΰ νέου αγοραστή. 
Τό έγγραφο υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο των 
Σοφών και εγκρίθηκε στις 28 'Απριλίου τοΰ ϊδιου έτους. 
Ό νέος πρόεδρος της Κοινότητας, Ανδρέας Τζιτζέ-
λης1 4, ανέθεσε και πάλι στον ϊδιο αρχιτέκτονα, Girola
mo Corbolin, τήν εκτέλεση τών εργασιών και τήν υποβο
λή νέου προΰπολογισμοΰ δαπανών. Τό ύψος της δαπά
νης προϋπολογιζόταν να ανέλθει στις 8.434 βενετικές 
λίρες (ιταλικές λίρες 4.315,50). Ώ ς προς τή δαπάνη τών 
στερεωτικών εργασιών, ο Vincenzo Piero Querini κατέ
βαλε στον πρόεδρο της Κοινότητας, μέ τήν υπογραφή 
χωριστοΰ μεταξύ τους συμφωνητικού, μέρος τοΰ πο
σού, ενώ τό υπόλοιπο συμφωνήθηκε να πληρωθεί άπό 
τα ενοίκια τοΰ οικήματος πού είχε εκμισθωθεί στην Lo
dovica Sirocovich. 

Σύμφωνα μέ τό σχέδιο και τήν έκθεση τοΰ αρχιτέκτονα 
Corbolin, ό τοίχος θα κτιζόταν, όπως είχε ήδη ό ίδιος 
προτείνει τό 1804, μέ τή διαφορά ότι θα είχε πάχος δύο 
πετρών, θα έμπαιναν σέ διάφορα σημεία σιδερένιοι γά
ντζοι, στερεωμένοι στα δοκάρια, και σανίδες άπό λά-
ρικα, ώστε να είναι εξασφαλισμένη απολύτως ή σταθε
ρότητα του. Ακόμη, τό δώμα (terrazzo) θα καλυπτόταν 
μέ μαλτεζόπλακα σέ όλη τήν εξωτερική του επιφάνεια, 
ώστε να διατηρηθεί σέ καλή κατάσταση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και να μή χρειάζεται συνεχώς επεμ
βάσεις (richiedendo l'opera una lunga durata e non un di

spendio continuato). Τέλος, στην έκθεση του ό αρχιτέκτο
νας καταχώρισε τό ακριβές κείμενο της επιγραφής, ή 
οποία θα χαρασσόταν στην πλάκα πού έπρεπε να το-
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Είκ. 1. Σχέδιο τον τοίχου με τις άντηρίδες. 

ποθετηθεΐ, σέ ϋψος εξι ποδιών, στον υπό ανέγερση 
τοίχο. 

Μετά άπό πολύχρονες διαπραγματεύσεις μέ τους Βενε
τούς, οι "Ελληνες έκτισαν επιτέλους τον τοίχο, μέ βά
ση τό σχέδιο τοΰ αρχιτέκτονα και τους όρους τοΰ συμ
φωνητικού μεταξύ της Κοινότητας και τών αδελφών 
Querini. Κι όταν πια ορθώθηκε, στην άκρη της αυλής, σέ 

1 4 Ό 'Ανδρέας Τζιτζέλης διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας τό 
1808, 1814 και 1827 (Βελούδης, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία, 
190). 
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Είκ. 2. Σχέδιο τον τοίχου maestro. 

ύψος έξι ποδιών, όπως είχε συμφωνηθεί, τοποθετήθηκε 
αναμνηστική πλάκα με χαραγμένη επιγραφή, για να 
δηλώνει: la proprietà ed assoluto diritto del muro stesso di 
ragione della Nazione, per l'effetto che in qualunque tempo av
venire per qualunque si sia pretesto, anche se lo stabile Querini 
venisse demolito, non possa essere turbata la di Lei assoluta 
proprietà tanto del muro medesimo che dell'aria relativa ... Oi 
φράσεις αυτές, βγαλμένες προφανώς από τή γραφίδα 
του Κωνσταντίνου Καβάκου, αποδείχθηκαν προφητι
κές. Ό π ω ς ήδη αναφέρθηκε στην αρχή τοΰ άρθρου, 
δύο σχεδόν αιώνες αργότερα, φθίνοντος τοΰ 2005, οι 
νέοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας τών Querini πρόβα
λαν αξιώσεις επί τοΰ τοίχου. Το χαραγμένο στην πλάκα 
κείμενο της επιγραφής, συνταγμένο πιθανότατα από 

τον Καβάκο, και μεταγραμμένο, μισόν αιώνα περίπου 
αργότερα, από τον Ιωάννη Βελούδη, και κυρίως το 
αρχειακό υλικό, πού μέ συγκινητική προσήλωση στην 
ιστορική παράδοση της Κοινότητας είχε ταξινομήσει 
και καταλογογραφήσει, τό 1822, ό Κωνσταντίνος Κα
βάκος, στάθηκαν οι μόνοι μάρτυρες τοΰ ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος τού τοίχου στο Campo dei Greci. Ό μ ω ς , τα 
στοιχεία πού έφερε στο φώς ή αρχειακή έρευνα ήταν 
αδιάσειστα καί οι κάτοικοι της Βενετίας γνωρίζουν 
καλά τήν αξία πού έχουν τα φυλαγμένα στα αρχεία τής 
πόλης τους σχέδια καί έγγραφα. Μέσα (f αυτήν τή συ
νάφεια, αναμενόμενη ήταν ή απόφαση τών ιδιοκτητών 
τής πολυκατοικίας τών Querini. Σε έκτακτη συνέλευση 
τής πολυκατοικίας πού συγκλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 
2005, για να συζητηθεί τό επίμαχο ζήτημα τής ιδιοκτη
σίας τού τοίχου, οι γείτονες Βενετοί αναγνώρισαν, μέ 
βάση τα αρχειακά έγγραφα τού 19ου αιώνα, οτι ό 
τοίχος άνηκε στην απόλυτη κυριότητα τής Κοινότητας, 
άρα τού Ελληνικού 'Ινστιτούτου. Σε τελευταία ανάλυ
ση, υπερασπιστές τών δικαιωμάτων τών Ελλήνων τής 
Βενετίας πρόβαλαν άπό τό παρελθόν ένας άρχειοφύ-
λακας καί ένας ιστορικός: ό Κωνσταντίνος Καβάκος 
καί ό Ιωάννης Βελούδης. 

Αρχειακά τεκμήρια 

1. Σχέδιο τοίχου μέ τις άντηρίδες σέ προβολή, διαστ. 
28 χ 19 εκ., σέ κλίμακα 40 βενετικών ποδιών. Συνημμένο 
στην έκθεση τοΰ αρχιτέκτονα Girolamo Corbolin προς τήν 
Ελληνική Κοινότητα,τής 13ης'Απριλίου 1804 (Ε'ικ. 1). 
Στην έκθεση του ό αρχιτέκτονας σημειώνει οτι σχεδία
σε μέ μαύρο μελάνι τον τοίχο στην κατάσταση πού βρι
σκόταν τότε καί μέ κόκκινο μελάνι τις άντηρίδες πού 
πρότεινε να τοποθετηθούν για να στερεωθεί τό κτίσμα. 
Σύμφωνα μέ τό υπόμνημα πού συνοδεύει τό σχέδιο, δη
λώνεται μέ τό γράμμα Α ό κεκλιμένος τοίχος, μήκους 
καί ύψους 51 καί 30 ποδιών αντίστοιχα, μέ τό γράμμα Β 
οι δύο παραστάδες, μέ το γράμμα C ή όψη τοΰ τοίχου, 
μέ τό γράμμα D ή όψη τών παραστάδων καί μέ τό γράμ
μα Ε ή calle di Grondale* μέ τον αριθμό 1 δηλώνονται οι 
τρεις άντηρίδες καί μέ τον αριθμό 2 ή οψη τους. Στο 
σχέδιο εικονίζονται ακόμη οι όψεις τής μονής τών ελλη
νίδων μοναχών, τοΰ καμπαναριού, τοΰ προαυλίου τής 
εκκλησίας, τοΰ καναλιοΰ τών Ελλήνων, μικρής αυλής 
μέ δώμα καί, τέλος, ή τομή τοΰ τοίχου. 

Laus Deo Maximo a 13 aprile 1804, Venezia 

Disegno che dimostra in pianta ed in alzato il muro da stroppo, 

situato al lato destro della chiesa di San Giorgio dei Greci, per 

il quale fui commissionato io sottoscritto, pubblico perito ed 
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architetto, dallo spettabile signor Guardian Grande della vene

randa chiesa sudetta di trasferìrmi sopraluoco, onde esaminare 
lo stato reale di sua solidità, suggerindo, se mai minaciasse II 
rovina II, la mia opinione per ripararla. E questo disegno va 
inserto alla mia relazione del giorno di oggi. 

2. Σχέδιο όψεων τοΰ τοίχου πού αποφασίστηκε να κα
τεδαφιστεί και να ξανακτιστεΐ, όπως ήταν πριν, και της 
μονής των ελληνίδων μοναχών, διαστ. 29,30x20 εκ., σε 
κλίμακα 50 βενετικών ποδιών. Συντάκτης τοΰ σχεδίου 
είναι ο αρχιτέκτων Girolamo Corbolin. Συνημμένο στο 
συμφωνητικό μεταξύ τής Ελληνικής Κοινότητας και 
τών αδελφών Querini, τής 24ης Μαρτίου 1806 (Είκ. 2). 
Σύμφωνα με το υπόμνημα πού συνοδεύει το σχέδιο, δη
λώνεται με τον αριθμό 1 ό μισογκρεμισμένος τοίχος τών 
οικημάτων τών αδελφών Querini, με τον αριθμό 2 ή πα
λιά calle di Grondale πού χώριζε τις δύο ιδιοκτησίες, με 
τον αριθμό 3 ό ήδη κατεδαφισμένος από τήν Κοινότητα 
τοίχος στο Campiello (μικρή πλατεία) τών Ελλήνων μέ 
τα γράμματα ΑΑ δηλώνεται ή οψη τοΰ τοίχου τής πο
λυκατοικίας τών Querini πού θα ξανακτιζόταν μέ έξο
δα τής Κοινότητας, μέ τα γράμματα ΒΒ ο,τι είχε απο
μείνει άπό τόν γκρεμισμένο τοίχο τής Κοινότητας πού 

Χ he historian of the Greek Community in Venice, Gio
vanni Veludo, in his well-known treatise on the "Ellinon 

orthodoxon apoikia ...", publishes an inscription, according 
to which the wall separating the Campo dei Greci from the 
adjacent apartment building was put up in 1807 and was the 
property of the Community. Prompted by recent claims to 
ownership of the wall by the tenants of the apartment build
ing, the author carried out research in the Old Archive of the 

θα κατεδαφιζόταν, μέ τα γράμματα CC ή καμάρα τών 
οικημάτων Querini και μέ τα γράμματα DD τό δώμα 
τών οικημάτων Querini πού θα κτιζόταν, όπως ήταν 
πρίν, μέ τοίχο ως τό ύψος πού δηλώνεται μέ τα γράμ
ματα G και Η. 

α 24 marzo 1806, Venezia 

Prospetto del muro maestro, riconosciuto rovinoso dall' uffi-

ziale ingegnere del Consiglio Municipale de' Savj, il quale deve 

dietro all' intimazione 13 ottobre 1806, partecipata dal suno-

minato Consiglio alti signori Vincenzo Pietro e Fratello Queri-

ni, proprietaή dello stabile limitrofo al Campiello dei Greci, 

essere per intiero {per intiero} riattato da nuovo in tutto e per 

tutto simile al medesimo, vale a dire colli soli semplici sei fori 

marcati colle lettere A, B, C, D, E, F, guardanti il Campiello dei 

Greci anzidetto, dal capo maestro {maestro} muratore Valen

tin Sardi con quelli patti, modi e condizioni dichiariti nella 

carta di detto giorno che al presente resta unita; formato questo 

da me sottoscritto pubblico perito ed architetto per commissio

ne dello spettabile attuale Guardiano Grande de' Greci e delli 

signori fratelli Querini. 

In fede di che ecc. 

Girolamo Corbolin, pubblico perito ed architetto, di mano 

propria. 

Community, which is kept in the Hellenic Institute of Byzan
tine and Postbyzantine Studies in Venice, with the aim of 
locating archival material relating to the construction of the 
wall. This research brought to light documents and drawings 
of the period, which clearly demonstrate that the walls be
longs to the inalienable property of the Community, that is 
the Hellenic Institute. The findings of this archival research 
are presented in the article. 

Chryssa Maltezou 

THE WALL OF THE CAMPO DEI GRECI IN VENICE 

AND THE ARCHIVAL DOCUMENTATION OF ITS OWNERSHIP 

162 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

