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Η παρουσία Ελλήνων μόνιμα εγκατεστημένων στη Βενετία χρονολο-

γείται από τον 14ο αιώνα, εποχή κατά την οποία η Ανατολή απειλού-

ταν ολοένα και περισσότερο από την εξάπλωση των Οθωμανών. Με-

τά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453), η συρροή Ελλήνων 

στη Βενετία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αποτελούσαν το πιο ισχυρό ξένο 

στοιχείο της, ενώ επιτακτική ήταν η ανάγκη τους να οργανωθούν. 

Πρωταρχικό μέλημα των Ελλήνων αποδήμων ήταν η ελεύθερη άσκη-

ση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Έτσι, ήδη μετά τη Σύνοδο 

της Φεράρας–Φλωρεντίας (1439) και τη φαινομενική ένωση των δύο 

Εκκλησιών, τους είχε δοθεί η άδεια να τελούν τις λειτουργίες τους σε 

καθολικές εκκλησίες, κυρίως σε εκείνη του Αγίου Βλασίου. Το 1453, 

ο καρδινάλιος Ισίδωρος, μητροπολίτης Κιέβου, ζήτησε από τη βενετι-

κή Γερουσία την άδεια να κτίσουν οι Έλληνες δικό τους ναό, έχοντας 

γι’ αυτό και τη σύμφωνη γνώμη του τότε πάπα Καλλίστου Γ΄. Το αί-

τημά του έγινε δεκτό από τη Γερουσία, ακυρώθηκε όμως από το βενε-

τικό Συμβούλιο των Δέκα, όταν έγινε αντιληπτό πόσο πολλοί ήταν οι 

Έλληνες της Βενετίας, οι οποίοι δεν έπαυσαν ποτέ να θεωρούνται από 

τους Δυτικούς σχισματικοί. Το 1498, ωστόσο, οι Έλληνες πέτυχαν 

από το Συμβούλιο να οργανωθούν σε Αδελφότητα (Confraternità), 

όπως οι Αλβανοί και οι Δαλματοί, με έδρα την εκκλησία του Αγίου 

Βλασίου και προστάτη τους τον Άγιο Νικόλαο, μιας και οι περισσό-

τεροι ήταν ναυτικοί. Από τότε, λοιπόν, οι Έλληνες της Βενετίας άρχι-

σαν να δρουν οργανωμένα, να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, οι 

οποίες βέβαια δεν ήταν αντίθετες με τους νόμους του βενετικού κρά-

τους. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1511, απευθύνθηκαν και πάλι στο 

Συμβούλιο των Δέκα, αυτή τη φορά για να κτίσουν, σε οικόπεδο που 

θα αγόραζανοι ίδιοι, τη δική τους εκκλησία, αφιερωμένη στον Άγιο 

Γεώργιο, προστάτη των πολεμιστών–stradioti, που αποτελούσαν τα 
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πρώτα μέλη της Αδελφότητας. Η εκκλησία, στην οποία θα τελούσαν 

τις λειτουργίες τους και θα έθαβαν τους νεκρούς τους, άρχισε να κτί-

ζεται το 1539 σε κεντρικότατο σημείο της πόλης και η ανέγερσή της 

ολοκληρώθηκε μετά από τριάντα τέσσερα χρόνια (1572). Στα παρα-

πάνω επιτεύγματα των Ελλήνων της Βενετίας ήρθε να προστεθεί και 

άλλο ένα, το 1577: ο Γαβριήλ Σεβήρος (1539-1616), εφημέριος του 

ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, χειροτονήθηκε από τον Οι-

κουμενικό Πατριάρχη μητροπολίτης Φιλαδελφείας, προτίμησε όμως 

να παραμείνει στη Βενετία και να ασκήσει από εκεί τα καθήκοντά 

του. Έκτοτε, οι μητροπολίτες Φιλαδελφείας είχαν την έδρα τους στην 

ιταλική και όχι τη μικρασιατική πόλη και η εκλογή τους γινόταν πια 

από την ελληνική Αδελφότητα και επικυρωνόταν από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο.1 

Μέλη της Αδελφότητας ήταν άνδρες και γυναίκες από κάθε γωνιά 

της Ελλάδας, κυρίως όμως από περιοχές που τελούσαν υπό βενετική 

κυριαρχία.  

 

«Τοσοῦτον ἐθώπευε τὸ βαθύπλουτον καὶ τὸ εὔψυχον τῆς τῶν 

Βενετῶν πρωτευούσης! Άθηναῖοι, Πελοποννήσιοι, Θεσσαλοί, 

Ναυπάκτιοι, Κρῆτες, Εὐβοεῖς, Κορίνθιοι, Ἰόνιοι, Μακεδόνες, 

Θρᾶκες, Ἠπειρῶται, ἅπαντες ὅμοιον καὶ σύμφωνον ζῆλον ἀνε-

δείκνυον ὑπὲρ τῆς τοῦ Ἔθνους προόδου τε καὶ τιμῆς, ἅπαντες 

προθύμως συνετέλουν εἰς τὰς καθημερινὰς τῆς Ἀδελφότητος 

χρείας»,  

 

γράφει ο ιστορικός του ελληνισμού της Βενετίας Ιωάννης Βελούδης 

(1811-1890).2 

Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία ήταν μία από τις περιοχές που είδε 

γεννήματά της να την εγκαταλείπουν για μια καλύτερη τύχη στη Βε-

νετία. Από τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται 

για μία γυναίκα από τη Σκιάθο και άνδρες από διάφορες περιοχές: τη 

 
1 Μ.Ι. Μανούσακας, «Επισκόπηση της ιστορίας της ελληνικής ορθόδοξης Αδελφό-

τητας της Βενετίας (1498-1953)», Τα Ιστορικά 11 (1989): 243-264. 
2 Ι. Βελούδης, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία εν Βενετία. Ιστορικόν υπόμνημα (Βενε-

τία: 21893), 18. Για τον Ιωάννη Βελούδη βλ. Γ. Πλουμίδης, «Ιωάννης Βελούδης 

(1811-1890). Βιογραφικό σημείωμα», Θησαυρίσματα 7 (1970): 267-271, πίν. ΚΓ΄. 
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Θεσσαλία, γενικά, και Λάρισα, Τρίκαλα, Βελεστίνο, Δαμάσι, Ζαγορά, 

Μουζάκι και Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο). 

Αρκετοί από αυτούς μάς είναι γνωστοί από τα ληξιαρχικά βιβλία–

πράξεις γάμων της ελληνικής Αδελφότητας, όπου εμφανίζονται είτε 

να παντρεύονται οι ίδιοι είτε να είναι κουμπάροι στο γάμο άλλων. Συ-

νήθως μαζί με το όνομά τους αναφέρεται και ο τόπος καταγωγής τους, 

ενώ σε ορισμένους από αυτούς συμπεραίνουμε την καταγωγή τους 

από το επώνυμό τους. Έτσι, μαρτυρούνται:  

– από το Βελεστίνο: ο Παναγιώτης του Νίκου (ημερομηνία μνείας: 16 

Ιουνίου 1672 π.η.), 

– από το σημερινό Δαμάσι της Λάρισας (τότε Δαμάσα Τρικάλων): ο 

Γεώργιος Στεριανός (ημερομηνία μνείας: 10 Απριλίου 1616), 

– από τη Ζαγορά του Πηλίου: ο Βαλσαμής του Βαλσαμά (ημερομηνία 

μνείας: 14 Νοεμβρίου 1717 π.η.), 

– από τη Θεσσαλία: ο Πίστος Δημήτριος του ποτέ Ιωάννου (ημερομη-

νία μνείας: 28 Φεβρουαρίου 1798 π.η.), 

– από τη Λάρισα: ο Αθανάσιος του ποτέ Ιωάννου (ημερομηνία μνείας: 

15 Ιουνίου 1701 π.η.), 

– από το Μουζάκι: ο Ανδρέας Ταπάκας (ημερομηνία μνείας: 15 Ιουνί-

ου 1678), 

– από τη Σκιάθο: ο Πγ(έ)ρος Σκιαθίτις: (ημερομηνία μνείας: 3 Φε-

βρουαρίου 1631), 

– από τη Σκόπελο: ο Απόστολος Σκοπελιότης Μαρούλος του ποτέ Κων-

σταντίνου (ημ. μνείας: 17 Οκτωβρίου 1682 π.η.), ο Φαλκογιάννης (ημ. 

μνείας: 22 Νοεμβρίου 1657), ο Ιωάννης Σκοπελιότης (ημ. μνείας: 26 

Φεβρουαρίου 1659), ο Νικόλαος από τη Σκόπελο (ημ. μνείας: 18 Σε-

πτεμβρίου 1670), ο Πέτρος του Ιωάννη Λούκα (ημ. μνείας: 15 Ιουνίου 

1621), ο Φαλκός Σκοπελιότης (ημ. μνείας: 25 Αυγούστου 1661 π.η.), ο 

Βαρσαβάς (ημ. μνείας: 25 Μαΐου 1712 π.η.), ο Ιωάννης Κανάκης Σκο-

πελίτης (ημ. μνείας: 3 Μαΐου 1715 π.η.) και ο Ιωάννης Βαρόγλης (ημ. 

μνείας: 14 Νοεμβρίου 1729 π.η.), 

– από τα Τρίκαλα: ο Ιωάννης Τρικαλιώτης: (ημερομηνία μνείας: 3 

Οκτωβρίου 1647), ο Αντώνιος Μοραΐτης του ποτέ Γεωργίου (ημ. μνεί-
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ας: 21 Αυγούστου 1737 π.η.) και ο Δημήτριος Πανάς (ημ. μνείας: 30 

Ιανουαρίου 1683 ν.η.).3 

Συγγενείς και απόγονοι του τελευταίου συνεχίζουν να κατοικούν 

στα Τρίκαλα τους επόμενους αιώνες. Τον 19ο αιώνα το επώνυμο Πα-

νάς απαντά μεταξύ των πλούσιων κατοίκων του Βαρουσίου, χριστια-

νικής συνοικίας των Τρικάλων. Μάλιστα, στην ενορία της Παναγίας 

Φανερωμένης της παραπάνω συνοικίας υπήρχαν τα σπίτια των Πανά 

κτισμένα στην ίδια αυλή, κατά τη συνήθεια των εύπορων κατοίκων 

του Βαρουσίου να κατοικούν όλοι μαζί (αυτοί και τα παιδιά τους) στο 

ίδιο οικόπεδο. Την ίδια εποχή αναφέρεται κάποιος Κώνστας Πανάς, 

επίτροπος της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης και κτήτοράς 

της, καθώς και συνδρομητής εκκλησιαστικού βιβλίου που εκδόθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το 1831. Απόγονοί του κατοικούσαν στο 

Βαρούσι μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα.4 Το επώνυμο Πανάς 

δεν αποκλείεται να ανήκε στη μεγάλη οικογένεια Πανά που ήρθε στην 

Ελλάδα (αρχικά στην Κεφαλονιά) από την καταλανική επαρχία Πα-

ναδές και ανέπτυξε έντονη δράση κυρίως κατά τον Αγώνα του 1821, 

ενώ μέλη της εγκαταστάθηκαν αργότερα και στη Ρουμανία.5 

Στο ληξιαρχικό βιβλίο των βαπτίσεων συναντούμε το γιο ενός από 

τους Θεσσαλούς που προαναφέραμε στις ληξιαρχικές πράξεις γάμων. 

Πρόκειται για τον Πέτρο του Ιωάννη Λούκα από τη Σκόπελο, που 

στις 15 Ιουνίου 1621 νυμφεύτηκε την Μπέτα. Ο γιος τους, Δημήτριος, 

 
3 Μ.Ι. Μανούσακας–Ι. Σκουλάς, Τα ληξιαρχικά βιβλία της ελληνικής ορθόδοξης α-

δελφότητας της Βενετίας. Α΄ Πράξεις γάμων (1599-1815) (Βενετία: 1993), 16, 17, 20, 

27, 51, 59, 80, 82, 110, 146, 149, 166, 188, 203, 236, 238, 332· Φανή Μπαλαμώτη, 

«Θεσσαλοί στη Βενετία κατά τον 17ο και 18ο αιώνα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 28 

(1995): 20-24, 21-23· της ίδιας, «Τρικαλινοί στη Βενετία κατά τον 17ο αιώνα. Η 

διαθήκη του Λάνθου Μονδάνου (1611)», Τρικαλινά 17 (1997): 239-256, 244, 245. 
4 Μπαλαμώτη, «Θεσσαλοί στη Βενετία», 22· της ίδιας, «Τρικαλινοί στη Βενετία», 

246. Αικατερίνη Κωστοπούλου-Μπαλαμώτη, Η συνοικία Τρικάλων «Βαρούσι», από 

τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001), 40, 46, 50, 52. Για το Βα-

ρούσι βλ. και Γ. Κλειδωνόπουλος, «Βαρούσι, η πολιτιστική μας ταυτότητα», Τρικα-

λινό Ημερολόγιο (2002-2003): 129-136. 
5 Για την οικογένεια Πανά βλ. Α.-Φ.Ν. Πανάς, «Μία τριεθνής οικογένεια. Ο οίκος 

Πανά. Ισπανία–Ελλάς–Ρουμανία 1302-1980», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής 

Εταιρίας της Ελλάδος 2 (1980): 75-83.  
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βαπτίστηκε στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων από τον ιερέα Νικηφόρο 

Πασχαλέα στις 7 Σεπτεμβρίου 1623.6 

Άλλοι πέντε Θεσσαλοί της Βενετίας μάς είναι γνωστοί από τις λη-

ξιαρχικές πράξεις θανάτου τους, που είναι καταχωρημένες στο αρχείο 

του καθολικού ναού του Αγίου Αντωνίνου. Να σημειωθεί εδώ ότι η 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, επειδή δεν ήταν ενορία, 

δεν είχε το δικαίωμα από το βενετικό κράτος να διατηρεί νεκρολόγια. 

Έτσι, ο θάνατος κάποιου Έλληνα σημειωνόταν μόνο στα κατάστιχα 

της καθολικής ενορίας, στην οποία κατοικούσε. Το νεκρό συνόδευαν 

οι καθολικοί ιερείς μέχρι την εξωτερική πόρτα της ελληνικής εκκλη-

σίας, απ’ όπου τον παραλάμβαναν οι ορθόδοξοι για την ταφή.7 

Πρόκειται, λοιπόν, για: τον επίσκοπο Τρικάλων Κύριλλο (πέθανε 

στις 24 Οκτωβρίου 1591, σε ηλικία 70 ετών, από πετέχεια),8 τον επί-

σης Τρικαλινό Nicolò Denasto (πέθανε μετά από πυρετό την 1η Φε-

βρουαρίου 1613, μόρε βένετο (moreveneto) 1612,9 σε ηλικία 75 ε-

τών), το Γεώργιο από τη Σκόπελο (πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 1669, 

 
6 Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, 

Κατάστιχο 1, φφ. 1r-186v, φάκ. 32r.  
7 Ευτυχία Λιάτα, «Μνείες θανάτων Ελλήνων της Βενετίας από τα ταμιακά βιβλία 

της ελληνικής αδελφότητας των ετών 1536-1576», Θησαυρίσματα 11 (1974): 191-

239, 191. 
8 Χρύσα Μαλτέζου–Γ. Πλουμίδης, Οι αποβιωτήριες πράξεις Ελλήνων στο αρχείο του 

ναού του Αγίου Αντωνίνου Βενετίας (1569-1810) (Βενετία: 2001), 28. Για τον επί-

σκοπο Τρικάλων Κύριλλο βλ. και Κ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης και ο μικρός ελ-

ληνομνήμων (Αθήναι: 1939), 175, σημ. 1. Το όνομά του δεν περιέχεται στους κατα-

λόγους της Επισκοπής Τρίκκης, οι οποίοι παρουσιάζουν αρκετά χάσματα (Β. Σκου-

βαράς, «Τρίκκης και Σταγών, Μητρόπολις», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαι-

δεία 11 (Αθήναι: 1967), στ. 856-859, 858· ο Κύριλλος θα πρέπει να τοποθετηθεί 

στους καταλόγους μετά τον Μάρκο (1499-1520 ή 1538-1550) και πριν τον Διονύσιο 

Α΄ το Σκυλόσοφο (1602-1603). Πετέχεια (βεν. petechie ή petecchie): εμφάνιση 

κόκκινων στιγμάτων στο δέρμα σε κακοήθεις πυρετούς (G. Boerio, Dizionario del 

dialetto veneziano (Venezia: 1856, ristampa anastatica Firenze: 1998, 498).  
9 moreveneto (βενετικόν έθος)˙ για τους Βενετούς, που χρησιμοποιούσαν το νέο 

(γρηγοριανό) ημερολόγιο από τότε που καθιερώθηκε (1582), το έτος άρχιζε την 1η 

Μαρτίου και όχι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό το σύστημα ονομαζόταν moreveneto ή 

βενετικόν έθος και ίσχυσε ως την πτώση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετί-

ας το 1797. Η διαφορά του εντοπιζόταν στον Ιανουάριο και Φεβρουάριο που ήταν 

οι τελευταίοι μήνες του ίδιου έτους, γι’ αυτό όταν ένα έγγραφο χρονολογείται σ’ 

αυτούς τους μήνες σημειώνεται δίπλα από το μήνα ένα m.v. (εκτός αν πρόκειται για 

έγγραφο εσωτερικής βενετικής χρήσης, οπότε δεν σημειώνεται τίποτα). 
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σε ηλικία περίπου 40 ετών, από φυματίωση), τον Zorzi Milachorno 

από το ίδιο νησί (πέθανε στις 22 Απριλίου 1717, σε ηλικία περίπου 60 

ετών, ενώ εργαζόταν στο ναύσταθμο (Arsenale) όπως οι περισσότεροι 

μετανάστες στη Βενετία) και τέλος τον Nicolò Vainglò του ποτέ Dia-

mante, πάλι από τη Σκόπελο (πέθανε στις 22 Αυγούστου 1729, σε η-

λικία 38 ετών, από πνευμονία).10 

Στο αρχείο με τις αποβιωτήριες πράξεις του ναού του San Severo, 

συναντούμε το Δημήτριο Αθανάσιο από τα Τρίκαλα, ο οποίος πέθανε 

στις 9 Μαΐου 1624, σε ηλικία περίπου 32 ετών, μετά από πετέχεια δέ-

κα ημερών,11 ενώ στο Βιβλίο Θανάτων της Ελληνικής Κοινότητας (15 

Φεβρουαρίου 1811-20 Νοεμβρίου 1832) είναι καταγεγραμμένος ο 

θάνατος του Γεωργίου του ποτέ Δημητρίου Zanzali, από τα Τέμπη της 

Θεσσαλίας. Ο Γεώργιος, που κατοικούσε στην ενορία της Santa Maria 

Formosa τους τελευταίους μήνες, υπέφερε από χρόνια πνευμονική 

καταρροή και μετά από κατάκλιση ενός μήνα, πέθανε στις 13 Ιανουα-

ρίου 1823, σε ηλικία περίπου 44 ετών.12 

Στα 1629 εμφανίζεται ενώπιον των βενετικών αρχών ο σύνδικος 

Δημήτριος Θεοδωρίνης από τα Τρίκαλα να εκπροσωπεί μαζί με άλ-

λους την ελληνική Αδελφότητα κατά τη διαδικασία αγοράς των ακι-

νήτων της γνωστής βενετικής οικογένειας Φοσκαρίνι (Foscarini). 

Πρόκειται για χαλασμένα ακίνητα (οικήματα, εργαστήρια και δύο αυ-

λές) των ευγενών Μάρκου και Λορέντσου Φοσκαρίνι (Marco e Lo-

renzo Foscarini), στη θέση των οποίων θα ανεγερθεί αργότερα το 

Φλαγγινιανό Κολλέγιο (σημερινή έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας), με έξοδα του 

πλούσιου Κερκυραίου δικηγόρου Θωμά Φλαγγίνη, και θα αναπτυχθεί 

 
10 Μαλτέζου–Πλουμίδης, Οι αποβιωτήριες πράξεις, 56, 122, 241, 256. Για την ερ-

γασία πολλών μεταναστών, φυσικά και Ελλήνων, στο ναύσταθμο της Βενετίας βλ. 

Σ. Κουτμάνης, «Όψεις της εγκατάστασης των Ελλήνων στη Βενετία τον 17ο αιώ-

να», Θησαυρίσματα 35 (2005): 309-339, 318-324. 
11 Χρ. Ζαμπακόλας, «Αποβιωτήριες πράξεις Ελλήνων στο αρχείο του ναού του San 

Severo της Βενετίας (1578- 1807)», Θησαυρίσματα 46 (2016): 403-528, 419. 
12 Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Β΄. Εκκλησία, 5. Ληξιαρχικές πράξεις, 

Κατάστιχο 22, φφ. 1r-112v, φάκ. 88v. 
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η ελληνική γειτονιά της Βενετίας, το γνωστό Campo dei Greci (Πλα-

τεία των Ελλήνων).13 

Στα 1797 μαρτυρείται ως μέλος της Αδελφότητας ο Μπάνης Χρι-

στόφορος του Κωνσταντίνου (1766 ci-1818), βιοτέχνης (industriante) 

από τα Τρίκαλα και την ίδια περίπου εποχή και ο Θεσσαλός έμπορος 

Α. Νικολαΐδης. Στο σπίτι του τελευταίου, στη Βενετία, έμεινε από το 

φθινόπωρο του 1794 ως την άνοιξη του 1795 ο Ιωάννης Καποδί-

στριας, πριν από την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας.14 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Θεσσαλών 

που ζούσαν στην πόλη των δόγηδων, οι περισσότεροι, και κυρίως οι 

Τρικαλινοί, ασχολούνταν με το εμπόριο. Τον 17ο αιώνα (1620-1700) 

από τους 200 Έλληνες εμπόρους της Βενετίας, τέσσερις ήταν Θεσσα-

λοί, και πιο συγκεκριμένα Τρικαλινοί (ποσοστό 2%). Από τους 120 

Έλληνες εμπόρους–ταξιδιώτες στη Βενετία κατά τα διαστήματα 

1635-1643, 1649-1679 οι οκτώ ήταν Θεσσαλοί (ποσοστό 5%).15 Αξί-

ζει να αναφερθούν ο Δημήτριος Πανάς –που τον είδαμε προηγουμέ-

νως στα ληξιαρχικά βιβλία-πράξεις γάμων της ελληνικής Αδελφότη-

 
13 Μ.Ι. Μανούσακας, «Αλληλογραφία της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (1641-

1647) με τους ηγεμόνες Βλαχίας και Μολδαβίας (από τα επίσημα πρακτικά της)», 

Θησαυρίσματα 15 (1978): 7-29, πίν. Α΄- Γ΄, 9-14· Χρύσα Α. Μαλτέζου, «Από τα ε-

ρείψιμα σπίτια των Foscarini στην ελληνική γειτονιά της Βενετίας», Θησαυρίσματα 

34 (2004): 293-307, πίν. 1-2, 305. Για το Φλαγγινιανό Κολλέγιο βλ. Α. Καραθανά-

σης, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας (Θεσσαλονίκη: 21986). 
14 Άρτεμις-Νίκη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Η ελληνική κοινότητα της Βενετίας (1797-

1866): διοικητική και οικονομική οργάνωση, εκπαιδευτική και πολιτική δραστηριό-

τητα (Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1978), 243· Ελένη Κούκκου, Ιωάννης Α. Καποδίστριας–

Ρωξάνδρα Σ. Στούρτζα, μια ανεκπλήρωτη αγάπη. Ιστορική βιογραφία (Αθήνα: 

Πατάκης, 2000), 41. Για τους Έλληνες σπουδαστές στην Πάδοβα βλ. Γ. Πλουμίδης, 

«Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης 

(Μέρος Α΄, Artisti). Συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)», Θησαυρίσματα 8 (1971): 188-

204· του ίδιου, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστη-

μίου της Παδούης (Μέρος Β΄, Legisti 1591-1809)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών 38 (1971): 84-206. 
15 Σ. Κουτμάνης, «Έλληνες στη Βενετία (1620-1710). Κοινωνικό φύλο–οικονομία–

νοοτροπίες» (διδ. διατρ., ΕΚΠΑ, 2013), 127. 
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τας– και ο Αλέξιος Νίκος που διέμενε στην περιοχή της Santa Maria 

Formosa.16 

Στη Βενετία ζούσε και ο Τρικαλινός έμπορος Σταύρος Σταυρόπου-

λος. Ο τελευταίος, Οθωμανός υπήκοος, ζητούσε με τη διαθήκη του 

από την ελληνική Αδελφότητα την αποδοχή της επιτροπείας του. Η 

αίτηση που κατατέθηκε από τους εκτελεστές της διαθήκης του –

Ιωάννη Πάσκο (Zuanne Pasco) και Σίμωνα Καλαμανάκη (Simon Cal-

amanachi)– έγινε δεκτή από την Αδελφότητα, η οποία με απόφασή 

της επέτρεπε στους Πάσκο και Καλαμανάκη να επενδύσουν τα κεφά-

λαια του ποτέ Σταυρόπουλου στο όνομά της, με την υποχρέωση να 

της αποδίδουν τα κέρδη των επενδύσεων. Εκείνη με τη σειρά της θα 

μεριμνούσε για την τέλεση των φιλανθρωπικών έργων και επιμνημό-

συνων δεήσεων, όπως όριζε ο διαθέτης.17 

Από τα Τρίκαλα καταγόταν και ένα άλλο μέλος της Αδελφότητας, 

ο Λάνθος Μονδάνος, μαθητής της Σχολής Τρίκκης, τον οποίο ο Θεό-

δωρος Νημάς στη διατριβή του αναφέρει τη μια ως Μάνθο και την 

άλλη ως Λάνθο Μονδάνο. Αν και Τρικαλινός, τον περισσότερο καιρό 

στην Ελλάδα ο Μονδάνος ζούσε και εμπορευόταν στα Ιωάννινα, γι’ 

αυτό και ο Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος τον συμπεριλαμβάνει στο Η-

πειρωτικό του Αρχείο. Στην ίδια πόλη κατοικούσε και η αδελφή του 

Μπάλκο, ενώ ξαδέλφια του ήταν η Ξάνθη και ο Μίχος του Γκιόνμα 

(πιθανότατα συγγενείς του Μάνου Γκιόνμα ή Γκιόλμα, ιδρυτή της 

ομώνυμης σχολής στην ηπειρωτική πόλη το 1672).18 Στα Ιωάννινα ο 

 
16 Χρ. Ζαμπακόλας, Η ιστορική παρουσία των γιαννιωτών εβραίων μέσα από την 

εμπορική τους δραστηριότητα. Ιωάννινα–Βενετία, 16ος-18οςαιώνας (Ιωάννινα: Ίδρυμα 

Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, 2013), 66. 
17 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Ψη-

φιοποιημένο Αρχείο, Έγγραφα (Αποδοχή κληροδοτήματος, 16 Αυγούστου 1781). 

Ανακτήθηκε 28-3-2021, από: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/unboundmaterials.asp? 

cursort=unboundTitle&selectFieldValue=&vpage=3· Χρύσα Μαλτέζου, Οδηγός του 

Αρχείου (Βενετία–Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών Βενετίας, 2008), 256. 
18 Κ.Δ. Μέρτζιος, «Το εν Βενετία ΗπειρωτικόνΑρχείον», Ηπειρωτικά Χρονικά 11 

(1935): 1-345, 17-20, όπου η διαθήκη του Λ. Μονδάνου· Θ. Νημάς, «Η εκπαίδευση 

στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στη μελέτη 

του Θεσσαλικού Διαφωτισμού» (διδ. διατρ., ΑΠΘ, 1995), 124, 194. Τη διαθήκη του 

Μονδάνου δημοσίευσαν και ο Δημήτριος Σερεμέτης [Δ. Σερεμέτης, «Έγγραφα από 

το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας», στο Νόμος. Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη, 
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Λάνθος είχε συστήσει μαζί με τους Γιαννιώτες Ευστάθιο Κουτρούλη, 

Μίχο Αλφαντζή και Γεώργιο Αλφαντζή, που τύγχανε και πεθερός του, 

συνεταιρισμό (συντροφία), συμβάλλοντας με το ποσό των 20.000 δου-

κάτων. Στη διαθήκη του, που συντάχτηκε στην ίδια πόλη, εξέφραζε 

την επιθυμία του να συνεχιστεί η συντροφία και μετά το θάνατό του 

στο όνομα των παιδιών του και όριζε τους εταίρους του ως επιτρό-

πους και διαχειριστές των κεφαλαίων του.19 

Το όνομα του Λάνθου εμφανίζεται το 1600 στα βιβλία εσόδων και 

εξόδων της Αδελφότητας, καθώς προσφέρει δύο δουκάτα για να φιλο-

τεχνηθεί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου· πρόκειται για το ψηφιδωτό 

στο τοξωτό τύμπανο που στέφει το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου, έργο 

αγνώστου καλλιτέχνη (ίσως του Ιωάννη Βλαστού-Μπουνιαλέτη ή του 

Αντωνίου Βασιλάκη/Aliense), για το οποίο η Αδελφότητα συγκέ-

ντρωσε μετά από έκκλησή της το σημαντικό ποσό των 528 δουκά-

των.20 Το κληροδότημά του ήταν μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιή-

θηκαν για να συγκεντρωθούν τα 9.000 δουκάτα και να αγοραστούν 

από την Αδελφότητα σε πλειστηριασμό στο Ριάλτο τα ακίνητα των 

Φοσκαρίνι, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω.21 

Ο αδελφός του Λεοντάρης Μονδάνος βρισκόταν και αυτός στη Βε-

νετία. Λίγο πριν πεθάνει, άφησε στον αδελφό του Λάνθο πεντακόσια 

δουκάτα να τα παραδώσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, για να 

του επιτρέψουν να φτιάξει μπροστά στον Άγιο Νικόλαο έναν τάφο 

που θα ήταν και οικογενειακός τους, όπως προκύπτει από το Βιβλίο 

Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Αδελφότητας (Capitolare). Να ση-

μειωθεί εδώ ότι το κείμενο του Λάνθου είναι αρκετά ανορθόγραφο. Ο 

Λεοντάρης πράγματι τάφηκε στο εσωτερικό του Αγίου Γεωργίου, α-

πέναντι από το εικονοστάσι, κοντά στον από τα δεξιά αρχιεπισκοπικό 

 
τ. Β΄ (Θεσσαλονίκη: 1991-92), 167-202, 170-178, ο οποίος χρονολογεί τη διαθήκη 

λανθασμένα: τη μια στις 5-11-1611 και την άλλη στις 6-7-1611] και η Μπαλαμώτη, 

«Τρικαλινοί στη Βενετία», 248-254. Για τη σχολή Γκιόνμα βλ. Γ. Πλουμίδης, 

«Σχολεία στην Ελλάδα συντηρούμενα από κληροδοτήματα Ελλήνων της Βενετίας 

(1603-1797)», Θησαυρίσματα 9 (1972): 236-249, 239-240.  
19 Χρ. Ζαμπακόλας, «Αρχεία του Ελληνισμού της Διασποράς: αρχεία εμπορικών 

οίκων Ηπειρωτών στη Βενετία, 16ος-18ος αι.» (διδ. διατρ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015), 

103.  
20 Α. Παλιούρας, «Τα ψηφιδωτά του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων της Βενετίας 

(Πίν. Ζ΄-ΙΘ΄)», Θησαυρίσματα 15 (1978): 144-176, 162. 
21 Μαλτέζου, «Από τα ερείψιμα σπίτια των Foscarini», 298.  
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θρόνο. Στον τάφο του, που ως το 1822 βρισκόταν μέσα στο ναό, υ-

πήρχε σε λίθινη πλάκα η εξής επιγραφή:  

 

«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Λεοντάρι Μουν [τάνου καὶ 

τῶν] κληρονόμον [αὐτοῦ] μην[ὶ] Ἰουλίου… αχε’».22 

 

Στις 16 Ιουλίου 1611 ο Λάνθος βρισκόταν στα Ιωάννινα. Όντας 

τότε ασθενής αλλά με σώας τας φρένας, κάλεσε τον πνευματικό του, 

τον ιερομόναχο Μάξιμο, για να του συντάξει τη διαθήκη του, παρου-

σία δύο Γιαννιωτών, του Δήμου Βασιλόπουλου και του Δήμου Τεζά-

νη αλλά και της πεθεράς του, αφού ο πεθερός του απουσίαζε στα 

Σέρβια. Όριζε ως επιτρόπους του τους συνεταίρους του και τον Λεο-

ντάρη Κοσμά, στους οποίους εμπιστευόταν μετά το θάνατό του τα 

παιδιά του και τη μητέρα του. Από το κείμενο της διαθήκης πληροφο-

ρούμαστε, ακόμη, ότι διέθετε σημαντική κινητή και ακίνητη περιου-

σία στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, που άφη-

νε σε συγγενείς, γνωστούς και αλλού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι 

άφηνε οκτακόσια δουκάτα στον Άγιο Γεώργιο της Βενετίας και από 

δύο χιλιάδες στα μοναστήρια του Μεγάλου Μετεώρου και του Βαρ-

λαάμ, για να γραφούν στην Πρόθεσή τους και να μνημονεύονται τα 

ονόματα του ίδιου, των γονιών του και του αδελφού του. Άφηνε ακό-

μη χίλια δουκάτα για να επενδυθούν από τους επιτρόπους του και από 

τον τόκο τους να συντηρείται το σχολείο που επιθυμούσε να κτιστεί 

στα Ιωάννινα για τη μόρφωση των φτωχών. 

Από περιοχές της Θεσσαλίας, όπως η Λάρισα και τα Τρίκαλα, προ-

έρχονταν και αρκετοί από τους καποτάδες (cappotteri) της Βενετίας. 

Πρόκειται για τεχνίτες και εμπόρους της καπότας (capotto), είδους 

μάλλινης κάπας ή πανωφοριού, από υφάσματα που προμηθεύονταν 

από περιοχές του ελλαδικού χώρου, μεταξύ των οποίων και η Ζαγορά 

του Πηλίου. Το 1764 οι Έλληνες καποτάδες οργανώθηκαν στην ομώ-

 
22 Βελούδης, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία, 151· Μαλτέζου, ό.π., 300-301· Δέσποινα 

Βλάσση, «Δύο διαθήκες των αρχών του 17ου αιώνα από το Παλαιό Αρχείο του Ελ-

ληνικού Ινστιτούτου Βενετίας», Θησαυρίσματα 31 (2001): 181-209, 195. Βλ. ακόμη 

Μ.Ι. Μανούσακας, «Ο κώδικας διαθηκών και δωρεών (reg. 217) του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Βενετίας (1563-1743)», στο Μνήμη Γεωργίου Α. Πετροπούλου, τ. 2 (Α-

θήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1984), 127-149, 138· Μπαλαμώτη, «Τρικαλινοί στη Βε-

νετία», 242. 
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νυμη συντεχνία (Arte dei Greci Capotteri), που ήταν αφιερωμένη στην 

Αγία Τριάδα και έδρευε στον Άγιο Γεώργιο. Από τους Θεσσαλούς 

καποτάδες αξίζει να αναφέρουμε τον Αθανάσιο Χριστόφορο του ποτέ 

Χριστοφόρου από τη Λάρισα, ο οποίος διέθετε και δικό του εργαστή-

ρι το έτος 1785 στην πολίχνη της Chiozza, κοντά στη Βενετία.23 

Εκτός όμως από τους Θεσσαλούς εμπόρους που είχαν εγκαταστα-

θεί στη Βενετία, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, έμποροι και αυτοί, που 

συνεργάζονταν με Έλληνες εμπόρους της Βενετίας, όπως με τους 

Γιαννιώτες Κωνσταντίνο Σελέκη και Λάμπρο Σάρο. Οι τελευταίοι 

είχαν ιδρύσει εμπορικό οίκο (συντροφία) που λειτούργησε στη Βενε-

τία από το 1723 έως το 1730 και ασχολήθηκαν τόσο με το εμπόριο για 

τους ίδιους όσο και με την εμπορομεσιτική. Στο αρχείο του οίκου 

τους σώζονται επιστολές εμπόρων από πολλές περιοχές του ελλαδι-

κού χώρου. Ανάμεσά τους και οι Αναστάσιος Ρακιντζής, Χρήστος Ρα-

κιντζής, Χαΐμ Κοέμ, Γιώργος Θάνου, Κωνσταντίνος Νικολάου, Χρι-

στόδουλος Κωνσταντάς και Κωνσταντίνος Σάρος, που εμφανίζονται 

να στέλνουν επιστολές κυρίως από τη Λάρισα (ενίοτε από την Ελασ-

σόνα και το Βόλο) αλλά και να παραλαμβάνουν.24 

Άλλοι πάλι έμποροι συνεργάζονταν με τον Έλληνα έμπορο στη Βε-

νετία Νικόλαο Γλυκή και μέλη της οικογένειάς του, όπως προκύπτει 

από την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που σώζεται στο 

αρχείο του. Στις 16 Απριλίου 1684 ο Φίλιππος Δημουλάς (Filippo 

Dimoulas) από τα Τρίκαλα γράφει στο Νικόλαο Γλυκή στη Βενετία 

και εκείνος του απαντά στις 16 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Στις 10 

Νοεμβρίου 1703 ο Ιωάννης Στάθης (Giovanni Stathis) από τη Λάρισα 

 
23 Ζαμπακόλας, Αρχεία του Ελληνισμού της Διασποράς, 219-220, 223· του ίδιου, «La 

Mariegola dell’Arte dei Greci Cappotteria Venezia (sec. XVIII)», στο Venezia e 

l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. Convegno internazionale 

di studi (Venezia, 20-21 aprile 2017), Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Uman-

istica di Venezia–Istituto Ellenico di Venezia· του ίδιου, «“Arte dei Greci cappot-

teri”. Οι Έλληνες καποτάδες της Βενετίας και η επαγγελματική τους συντεχνία», 

στο 3rd International Conference in Economic and Social History. Labour History: 

Production, Markets, Relations, Policies (from the late Middle Αges to the early 21st 

century), Ioannina, 24-27 May 2017. 
24 Χρ. Ζαμπακόλας, «Αρχείο εμπορικού οίκου Βενετίας “Κ. Σελέκης και Λ. Σάρος”. 

Ευρετήριο αλληλογραφίας (1723-1730)», Θησαυρίσματα 47 (2017): 87-182, 92-93, 

96, 98-99, 101, 103, 108-110, 112-114, 116-123, 125-133, 135-143, 145-146, 150-

151, 154-155, 157-171. 
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γράφει στον Μιχαήλ Γλυκή και στις 3 Φεβρουαρίου 1710 στον Δημή-

τριο Γλυκή. Ο τελευταίος του απαντά δύο φορές: στις 27 Φεβρουαρί-

ου και στις 29 Μαρτίου 1710. Τέλος, ο Αλέξανδρος Μέλανδρος από 

τα Τρίκαλα στις 10 Ιουλίου 1659 χρωστούσε 331 δουκάτα και 3 γρό-

σια στο Νικόλαο Γλυκή για την αγορά υφάσματος (ένα πανή σκαρλά-

το παραγγού) και για 64 δουκάτα που δανείστηκε σε μετρητά.25 

Δύο άλλοι Θεσσαλοί μάς είναι γνωστοί μέσα από νοταριακές 

(συμβολαιογραφικές) πράξεις. Στα 1660 μνημονεύεται σε νοταριακή 

πράξη ο Παναγιώτης Νικολάου από τη Λάρισα, στον οποίο χρωστού-

σε 92 δουκάτα ο Μάρκος Διαμανός από τη Σμύρνη.26 Σε άλλη νοτα-

ριακή πράξη με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1670 μνημονεύεται ο ναύ-

της Κομιανός από τη Σκόπελο που, μέσω του πληρεξουσίου του και 

συντοπίτη του Ιωάννη Τσαγκαράδα, διεκδικούσε στη Βενετία την κα-

ταβολή των δεδουλευμένων του από τον patron Francesco.27 

Από τα Τρίκαλα καταγόταν και ο ευεργέτης της ελληνικής Αδελ-

φότητας Κωνσταντίνος του ποτέ Μάνου. Πέθανε στις 5 Μαΐου 1624, 

σε ηλικία περίπου 44 ετών, υποφέροντας για δεκατρείς ημέρες από 

πυρετό, mazucho και πετέχεια, όπως διέγνωσε ο γιατρός που τον επι-

σκέφτηκε Antonio Baclari.28 Δύο μέρες νωρίτερα, στις 3 Μαΐου είχε 

καταθέσει στο συμβολαιογράφο Ιωάννη Βαπτιστή Προφεττίνι (Gio-

vanni Battista Proffetini) τη διαθήκη του στα ιταλικά. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον παρουσιάζει το κομμάτι εκείνο με το οποίο ο Τρικαλινός επι-

χειρηματίας άφηνε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 

το ποσό των 300 δουκάτων, με τον όρο αυτό να χρησιμοποιείται για 

τη σχολή των γραμμάτων στην οποία φοιτούσαν τα παιδιά των 

Ελλήνων (Ελληνική Σχολή της Βενετίας).29 

 
25 Christos Zampakolas, “Il mercante Greco Nicolò Glykisa Venezia. Ricostruzione 

parziale del suo archivio,”Θησαυρίσματα 45 (2015): 571-606, 588, 596, 599-600, 

602-604. 
26 Zampakolas, “Il mercante,” 154. 
27 Zampakolas, ό.π., 177. 
28 Ζαμπακόλας, «Αποβιωτήριες πράξεις», 419. 
29 Ponto del testamento de domino Costantin quondam Mano da Tricalá pregato 

nelli atti di me infrascritto nodaro sotto li 3 maggio 1624 et pubblicato li 5 

dell’istesso mese. A. Item lasso alla chiesa de San Zorzi di Greci di questa città 

ducati trecento. B. Dichiarando, che voglio, che li suddetti ducati 300 lassa di alla 

Giesia siano impiegati per la scola delle lettere de figlioli Greci. C. Da poi lettomi 

questo testamento per il nodaro dico che li suddetti ducati trecento che lasso alla 
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Έτσι, από το κληροδότημά του που επενδύθηκε στην κρατική τρά-

πεζα (zecca), πληρωνόταν ο δάσκαλος των ελληνικών. Στην περίπτω-

ση μάλιστα του δασκάλου Γεωργίου Κορέσση (τοποθετήθηκε στις 19 

Σεπτεμβρίου 1627 με ετήσιο μισθό 201 δουκάτα), χρησιμοποιήθηκαν 

οι τόκοι του παραπάνω κληροδοτήματος (40 δουκάτα) προκειμένου 

να καλυφθούν τα έξοδα του ταξιδιού του από την πατρίδα του, τη Χί-

ο, στη Βενετία.30 

Το 1812 τυπώθηκε στη Βενετία, στο τυπογραφείο των αδελφών 

Δημητρίου και Πάνου Θεοδοσίου από τα Ιωάννινα, με μέριμνα του 

Κωνσταντίνου του ποτέ Μάνου, η ποιμενική κωμωδία Τα κατά Κλεάν-

θην και Αβροκόμην.31 

Λίγες μέρες μετά τον Κωνσταντίνο του ποτέ Μάνου, στις 9 Μαΐου 

1624 πέθανε στη Βενετία και ένας άλλος Τρικαλινός (;), ο Δημήτριος 

Αθανάσιος (Dimitrio Atanasio da Tricola), σε ηλικία περίπου 32 ετών, 

από πετέχεια και αυτός.32 

Από τη Θεσσαλία έφταναν στη Βενετία και νέοι προκειμένου να 

σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Ανάμεσά τους ήταν ο 

 
scola dei Putti intendo, che siano investidi, et che il prò di essi sia applicato come 

hò detto in perpetuo (Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Ε΄ Οικονομική Δια-

χείριση, 1. Διαθήκες, Κληροδοτήματα, Διαχείριση, Δωρεές, αρ. 109, Κατάστιχο 8, 

φάκ. 115v)· Μανούσακας, «Ο κώδικας διαθηκών και δωρεών», 142. Η Ελληνική 

Σχολή της Βενετίας ιδρύθηκε το 1593 για να μαθαίνουν τα ελληνόπαιδα τα ελληνι-

κά και λατινικά γράμματα. Το 1700 απορροφήθηκε από το Φλαγγινιανό Φροντιστή-

ριο, ανασυστάθηκε το 1800 με το όνομα Ελληνική Σχολή Φλαγγίνη και έκλεισε 

οριστικά το 1926 (για περισσότερα βλ. Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, 167-185). 
30 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Ψη-

φιοποιημένο Αρχείο, Κατάστιχα (Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου των 40, 

9/19 Σεπτεμβρίου 1627-10 Μαρτίου 1628). Ανακτήθηκε 10-4-2021, από: http:// 

eib.xanthi.ilsp.gr/gr/boundmaterials.asp?cursort=boundTitle&selectFieldValue=&vp

age=6· Μέρτζιος, Θωμάς Φλαγγίνης, 175· Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή, 89. 

Για το κληροδότημά του (όπως και τη διαθήκη του) βλ. και Cristina Papacosta–

Francesca Cavazzana Romanelli, “La Confraternità dei Greci di Venezia e il suo 

archivio. Un modello condiviso di organizzazione della memoria documentaria,” 

Θησαυρίσματα 31 (2001): 379-403, 399. Μαλτέζου, Οδηγός του Αρχείου, 233-234. 
31 Γ. Πλουμίδης, Πρόλογοι και κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίας και Βιέννης (1668-

1876) (Αθήνα: Καραβίας, 1978), 47. Για το τυπογραφείο των αδελφών Θεοδοσίου 

βλ. και Γ. Πλουμίδης, Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θε-

οδοσίου (1755-1824) (Αθήναι: χ.ε., 1969). 
32 Ζαμπακόλας, «Αποβιωτήριες πράξεις», 419. 
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Τρικαλινός Κωνσταντίνος Κακούρης του Σταμουλάκη. Το 1727 γρά-

φτηκε στο πρώτο έτος της Ιατροφιλοσοφικής Σχολής (Università dei 

Juristi ή Università dei Leggisti) και στις 30 Ιουλίου 1731 πήρε το δί-

πλωμά του στη Φιλοσοφία και την Ιατρική. Παράλληλα με τις σπου-

δές του, άσκησε διάφορα καθήκοντα στο ίδιο Πανεπιστήμιο: εισπρά-

κτορας των Νήσων το 1729, αντιρέκτορας και σύνδικος της Νομικής 

(Università dei Juristi ή Università dei Leggisti) το 1730-31. Από τη 

θέση του αντιρέκτορα το 1730 εξέδωσε το ετήσιο πρόγραμμα διδα-

σκαλίας μαθημάτων της Νομικής –μονόφυλλο μεγάλου σχήματος 

(Rotulus), που είναι αφιερωμένο σ’ αυτόν, με το όνομά του στην προ-

μετωπίδα:  

 

“In Christi Nomine Amen. Rotullus Excellentissimorum D.D. 

Legentium in Publico Gymnasio Patavino ad infrascriptas 

Lecruras. Aggredientur die 3 Novembris 1730 et 1731 sub fe-

licibus Auspiciis Illustrissimi, et Excellentissimi D.D. Barthol-

omaei Gradonici 4 » pro Serenissima Republica Veneta Praefec-

ti, et Propraetoris Patavii, necnon Illustrissimi, ac Generosissimi 

D . D .  C ο n s t a n t i n i  Stamolachi Cacurii Nobilis Tricalensis 

Thessali Ultramarini, Almae Universitatis D.D. Juristarum Pro-

Rectoris, ac Syndici Meritissimi. [Κάτω:] Patavii, ex Typographia 

Fratrum Sardi. Typographer. Cameral. MDCCXXX.”33 

 

Κάποιοι άλλοι επέλεγαν να σπουδάσουν στο Ελληνικό Κολλέγιο 

του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη. Ανάμεσα στους 439 Έλληνες σπου-

δαστές του κατά την περίοδο 1576-1700 υπήρχαν και Θεσσαλοί, όπως 

και από τη Λάρισα μεταξύ των 114 Ελλήνων σπουδαστών του της 

περιόδου 1700-1803.34 

Με το χώρο των γραμμάτων ασχολήθηκε και ο ιερομόναχος Γρη-

γόριος Σκοπελίτης. Ο Γρηγόριος που καταγόταν από τη Σκόπελο, α-

φού πολλές φορές υπέγραφε και ως Γρηγόριος από τη Σκόπελο (Gre-

gorio da Scopelo), το 1707-1708 διατέλεσε επόπτης του Φλαγγινιανού 

 
33 Α. Στεργέλλη, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της 

Πάδοβας τον 17ο και 18ο αι. (Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», 1970), 

12, 59, 61, 137, 229.  
34 Ζ. Τσιρπανλής, “Il Collegio Greco di Roma (1576, 1577) e il Collegio Flanghini 

di Venezia (1665). Somiglianze e differenze,” Ελληνικά 68 (2018-2019): 87-97, 94. 
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Κολλεγίου. Οι επόπτες (prefetti) ήταν βοηθοί των δασκάλων–διευθυ-

ντών του Κολλεγίου· προετοίμαζαν τους μαθητές για τα μαθήματα 

της επόμενης ημέρας, τους ασκούσαν στην αρετή, τους συνόδευαν 

κατά τις εξόδους τους από το Κολλέγιο, ενώ πολλοί δίδασκαν και ως 

υποδιδάσκαλοι στις κατώτερες τάξεις. Επί της εποπτείας του Γρ. 

Σκοπελίτη (1708), οι μαθητές και δάσκαλοι του Κολλεγίου εξέδωσαν 

την πολύ σπουδαία συλλογή λόγων και ποιημάτων εγκωμιαστικών 

της Παναγίας με τίτλο Άνθη ευλαβείας. Ο πλήρης τίτλος του έργου 

που ήταν αφιερωμένο στον τότε μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελέτιο 

Τυπάλδο (1685-1713) είναι: Ἄνθη εὐλαβείας εἰς τὴν μετάστασιν τῆς 

θεομήτορος Μαρίας. Το 1708-11 συναντούμε το Γρηγόριο ως εφημέ-

ριο του ναού του Αγίου Γεωργίου. Στις 25 Φεβρουαρίου 1709 υπέ-

γραψε την ομολογία της καθολικής πίστης, καθώς το βενετικό Συμ-

βούλιο των Δέκα στις 2 Ιανουαρίου του αυτού έτους επανέφερε σε 

ισχύ παλαιότερα διατάγματα (των ετών 1534 και 1542) για την υπο-

χρεωτική καθομολόγηση πίστης των εφημερίων του Αγίου Γεωργίου 

στον Βενετό πατριάρχη.35 

Όπως το επώνυμο Σκοπελίτης, έτσι και το επώνυμο Σκιαθίτης 

(Schiatiti) που φέρουν Έλληνες της Βενετίας του 16ου αιώνα είναι πι-

θανό να δηλώνει τον τόπο καταγωγής τους. Πρόκειται για τον Λουκά 

Σκιαθίτη (Luca Schiatiti) που απαντά άλλοτε ως ιδιοκτήτης νάβας 

(μεγάλου εμπορικού ή πολεμικού πλοίου με τρία κατάρτια) και άλλο-

τε ως κυβερνήτης κυπριακής νάβας. Στις 7 Φεβρουαρίου 1574 (m.v.) 

εμφανίζεται στα ταμιακά βιβλία της Αδελφότητας να καταβάλει το 

 
35 Βελούδης, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία, 182· Μανούσακας–Σκουλάς, Τα ληξιαρ-

χικά βιβλία, νδ΄, 207, 217, 263, 304· Α. Καραθανάσης (επιμ.), Άνθη Ευλαβείας (Α-

θήνα: Εστί, 1978), ιθ΄· Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή, 137-153, 296-307, 337-

338, 339. Χρύσα Α. Μαλτέζου, Η Βενετία των Ελλήνων (Αθήνα: Μίλητος, 1999), 

100. Για τη συλλογή Άνθη ευλαβείας βλ. και Κ. Θ. Δημαράς, «Εισαγωγικά στην 

μελέτη της συλλογής “Ἄνθη Εὐλαβείας”», στο Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, 

επιμ. Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (Βενετία: 1974), 344-349. 

Για την επαναφορά των διαταγμάτων περί υποχρεωτικής καθομολόγησης πίστης 

των εφημερίων του Αγίου Γεωργίου βλ. Σ. Κουτμάνης, «Το τρίτο είδος. Θρησκευ-

τική υβριδικότητα και κοινωνική αλλαγή στην ορθόδοξη κοινότητα της Βενετίας 

(τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα)», Θησαυρίσματα 37 (2007): 389-420, 394, 396-398. 
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ποσό των δύο λιρών για την κηδεία της κόρης του (ανώνυμη), ενώ ο 

ίδιος πέθανε στις 17 Μαΐου 1593, σε ηλικία 70 ετών.36 

Ο Θεσσαλός Αρσένιος (1549-1625), επίσκοπος Ελασσόνας και ά-

γιος της ρωσικής ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν πήγε ποτέ ο ίδιος στη 

Βενετία, έστειλε όμως δώρα τόσο στο ναό του Αγίου Γεωργίου όσο 

και στο μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρο (1577-1616), 

που έδρευε στην πόλη των δόγηδων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 

σε επιστολή του Αρσενίου με ημερομηνία 27 Μαρτίου 1593, ο Θεσ-

σαλός ιεράρχης, που το 1588 συνόδευσε ως επίσημος διερμηνέας τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ στη Μόσχα για να ιδρύσει το εκεί 

πατριαρχείο και από τότε έμεινε μόνιμα στη ρωσική πόλη, έστειλε ως 

δώρο στο Γαβριήλ Σεβήρο και στο ναό του Αγίου Γεωργίου, με τον 

Απόστολο Τζιγαρά (αδελφό του Ζώτου Τζιγαρά, πρωτοσπαθάριου 

του Βλάχου ηγεμόνα), τέσσερις εικόνες (της Γέννησης του Χριστού, 

του Αγίου Γεωργίου, του Σωτήρος και της Κεχαριτωμένης) και ένα 

χρυσό εγκόλπιο με πολύτιμα πετράδια και σμάλτο που στο μπροστινό 

μέρος έφερε την παράσταση της Δέησης και στο πίσω τον Άγιο Γε-

ώργιο έφιππο και χαραγμένο το όνομα του Αρσενίου. Σήμερα, από τα 

δώρα αυτά σώζεται μόνο το εγκόλπιο στο Μουσείο των εικόνων του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας.37 

 
36 Λιάτα, «Μνείες θανάτων», 222· Κρίστα Παναγιωτοπούλου, «Έλληνες ναυτικοί 

και πλοιοκτήτες από τα παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας 

Βενετίας (1536-1576)», Θησαυρίσματα 11 (1974): 284-352, 323, 327, 350· Φανή 

Μαυροειδή, Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας στον ΙΣΤ΄ 

αιώνα. Έκδοση του β΄ μητρώου εγγραφών (1533-1562) (Αθήναι: Βιβλιοπωλείον Νό-

τη Καραβία, 1976), 309. Για τη νάβα (nave ή barco) βλ. H. and R. Kahane–A. Tiet-

ze, The Lingua Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Greek 

Origin (Urbana: University of Illinois Press, 1958), 94-95, 315-316· Αικατερίνη 

Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό 

χώρο (Αθήναι: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 1994), 159· Α. Τζαβάρα, Θά-

νατοι Ελλήνων στη Βενετία. Οι αποβιωτήριες πράξεις στο Αρχείο του ναού του San 

Pietro di Castello (1582-1802) (Αθήνα–Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2012), 48. 
37 Νίκη Τσελέντη, «Κατάλογοι των κινητών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας 

(1516-1582)», Θησαυρίσματα 22 (1992): 174-238, 189. Για τη γέννηση, την οικογέ-

νεια και την παιδεία του Αρσενίου βλ. και Φ. Δημητρακόπουλος, «Σχολεία Τρικά-

λων στα μέσα του 16ου αιώνα και η παιδεία του Αρσενίου Ελασσόνος», Τρικαλινά 5 

(1985): 79-106· του ίδιου, Αρσένιος Ελασσόνος (1550-1626). Βίος, έργο, απομνημο-
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Για τον Τρικαλινό Αθανάσιο Μελάνδρο, που ο Α. Καραθανάσης 

αναφέρει ως Έλληνα της Βενετίας, τα μόνα στοιχεία που γνωρίζουμε 

είναι ότι με δαπάνη του εκδόθηκε το 1632 (ή 1639) στην πόλη των 

δόγηδων το Ειρμολόγιον–Μερική διάγνωσις εκ των παλαιών Φιλοσό-

φων περί φύσεως καθώς και η μαρτυρία ενός Αναστάσιου Μελάνδρου 

που στα 1630 (18 Ιουλίου) νυμφεύτηκε στη Βενετία την Ανεζήτα 

Τζαγκαρόλου (ο ίδιος ήταν κουμπάρος σε τρεις γάμους: το 1634, το 

1647 του επίσης Τρικαλινού Ιωάννη Τρικαλιώτη και το 1648).38 

Από τους πιο γνωστούς Θεσσαλούς της Βενετίας ήταν ο Δημήτριος 

του ποτέ Φιλίππου ή Φιλίππης ή Φιλιππής, έμπορος και ευεργέτης από 

τα Τρίκαλα, ένα από τα πλουσιότερα μέλη της Αδελφότητας την ο-

ποία βοήθησε αφήνοντας ένα από τα σημαντικότερα κληροδοτήματα. 

Ο Δημήτριος κατοικούσε στην ενορία του Αγίου Σεβήρου (San Sev-

ero), γνωστή ως μποργκολόκο (borgologo ή borgo a loco), όπως μας 

πληροφορεί ο ίδιος στη διαθήκη του, αλλά και όπως προκύπτει από 

την πράξη θανάτου του. Η ενορία του Αγίου Σεβήρου ήταν κυριολε-

κτικά η αριστοκρατική γειτονιά των Ελλήνων, αφού ο αριθμός των 

ευγενών (nobili) που κατοικούσαν σ’ αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από εκείνον των αστών (cittadini). Ήταν, επίσης, η ενορία με την πιο 

πυκνή εγκατάσταση Ελλήνων, χωρίς την παρουσία άλλων εθνοτήτων, 

και, με εξαίρεση τον επιφανή Κερκυραίο δικηγόρο Θωμά Φλαγγίνη 

και άλλους δύο πλούσιους Έλληνες (τους Δημήτριο Ξενάκη και Θω-

μά Τζανφουρνάρη), στον Άγιο Σεβήρο διέμεναν τα πλουσιότερα και 

επιφανέστερα μέλη της ελληνικής Αδελφότητας, ως επί το πλείστον 

έμποροι.39 Ο Φιλιππής διετέλεσε και αβικάριος, αντιπρόεδρος δηλαδή 

της Αδελφότητας τόσο το 1665 (εμφανίζεται στις 3 Μαΐου με τον τί-

τλο αυτό να της προσφέρει χρήματα) όσο και το 1678 (23 Ιανου-

 
νεύματα: συμβολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής (Θεσσαλονί-

κη: Π. Κυριακίδη, 2007).  
38 Α. Καραθανάσης, «Άγνωστοι λόγιοι των Τρικάλων (17ος-19ος αι.)», Τρικαλινά 11 

(1991): 37-47, 38· Νημάς, «Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία», 104· Μπαλαμώ-

τη, «Τρικαλινοί στη Βενετία», 244-245· Κωστοπούλου-Μπαλαμώτη, Η συνοικία 

Τρικάλων «Βαρούσι», 24. Για τον Αναστάσιο Μελάνδρο βλ. και Μανούσακας–

Σκουλάς, Τα ληξιαρχικά βιβλία, 8, 79, 80, 155. 
39 Κουτμάνης, «Όψεις της εγκατάστασης των Ελλήνων», 325-327. Για το μποργκο-

λόκο: όνομα δύο διαφορετικών συνοικιών της Βενετίας, ένα στην ενορία ή περιοχή 

του Αγίου Σεβήρου και το άλλο στην ενορία της Σάντα Μαρία Φορμόζα, βλ. 

Boerio, Dizionario, 92.  
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αρίου), οπότε συντάσσει το κείμενο της δωρεάς του.40 Πέθανε στις 30 

Αυγούστου 1689, σε ηλικία περίπου 90 ετών, επιβαρυμένος από το 

προχωρημένο της ηλικίας και από καταρροή τριών ετών, χωρίς επί-

σκεψη γιατρού, ενώ τον ενταφιασμό του ανέλαβε ο πληρεξούσιός 

του.41 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Urania Karaghianni, “Le arche dei Greci nel Campo di San Giorgio dei Greci 

come espressione del loro adeguamento ai modelli della società veneziana (seconda 

metà del XVI sec.–XVII sec.),” Θησαυρίσματα 31 (2001): 157-180, πίν. 1, 170. Για 

τον αβικάριο (βεν. vicario ή avicario= αναπληρωτής), αξιωματούχο της ελληνικής 

Αδελφότητας, με καθήκοντα αντιπροέδρου της και επιτρόπου-νεωκόρου της εκκλη-

σίας του Αγίου Γεωργίου βλ. Μαυροειδή, Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής αδελ-

φότητας, 18, 20-21· Μαλτέζου, Η Βενετία των Ελλήνων, 41.  
41 Ζαμπακόλας, «Αποβιωτήριες πράξεις», 444-445. Περισσότερα για τον Δ. Φιλίππη 

βλ. Αθηνά Μήλιου, «Θεσσαλοί στην ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας (16ος-19ος 

αι.). Η περίπτωση του Τρικαλινού Δημητρίου Φιλιππή», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 62 

(2012): 97-126, 105-126, όπου και τα κείμενα της δωρεάς και της διαθήκης του. 


