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Ζάκυνθος πόλις παλαιά Ενετικού σχεδίου
Κτισμένη εις τους πρόποδας του λόφου του φρουρίου.
Οι λόφοι οι χλοάζοντες και τα καμπαναρία,
Τα άνθη και οι κήποι της μαγεύουν την καρδία.
Τα σπίτια τα καλύβια της μακράν από το πλοίον
Δίδουν ωραίαν άποψην ς’ αυτήν και μεγαλείον.
Κολώνιας
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Εικόνα 1. Νίκου Εγγονόπουλου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Εισαγωγή
Η πολιτισμική οικολογία αποτελεί ένα σύστημα γνώσης πάνω στην
περιβαλλοντική διαχείριση και ορίζεται ως η διαθεματική μελέτη των τρόπων
με τους οποίους οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που συγκροτούν τους
ανθρώπινους πληθυσμούς, αλληλεπιδρούν και επιδρούν στον περιβάλλοντα
χώρο τους, με σκοπό να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους και να πετύχουν
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Στα πλαίσια της πολιτισμικής οικολογίας η ανασυγκρότηση του παρελθόντος,
ως τοπίου, αναζητά τα πρότυπα που θα προεικονίσουν τις τρέχουσες
ανησυχίες για το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των θεωρητικών της οικολογίας, ορίζεται ως
τοπίο μια περιοχή, που η διαμόρφωσή της είναι αποτέλεσμα φυσικών και
ανθρώπινων δράσεων και οι παράγοντες εξέλιξης της χωρίζονται σε
κοινωνικούς,
οικονομικούς,
γεω-μορφολογικούς
και
τεχνολογικών
μετασχηματισμών.
Τα τοπία που έχουν μία ιστορική διάσταση που σχετίζεται με τη θρησκεία, τη
λαογραφία, ή τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα μιας περιοχής
αποκαλούνται πολιτισμικά ή ανθρωπογενή και ορίζονται βάσει των υλικών
στοιχείων και των συμβολικών διαστάσεων που εκδηλώνονται μέσα από την
άρθρωση του χώρου και εκφράζουν το συγκεκριμένο σύστημα αξιών των
κατοίκων όπως κοινωνικοί θεσμοί, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οικονομικές
ασχολίες.
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Ο Φόρος από το 1500 ως σήμερα

…
Και κάτωθι του ποιητού ξαπλούται η Πλατεία
Και γύρω πλείστα μαγαζιά, ιδίως δε κουρεία.
Ένα εμπορορραπτικόν εν πρώτοις του Κρεμάλα
Από τα πειό πλουσιότερα κι από τα πειό μεγάλα
Το πρακτορείον παρ’ εκεί του Μήτσου του Σαμάρα
Όπου η διδασκαλική παρασυχνάζει φάρα
Του Ταμπούρου το κουρείον και το μαγαζί του Κλάδη
Που ανοίγει την ημέρα και σφαλίζεται το βράδυ
Και του Σκούρτα παραπλεύρως το μεγάλο καφφενείον
Και κοντά του Τσακασιάνου το περίφημον κουρείον
Που κονσίλιο πολλάκις γίνεται ντέι ντίετσι.
Και πλησίον ένα άλλο που πωλεί γαιδουροπέτσι
Και καντούνι τε πλησίον που συνήθως κατουρούνε
Και κατόπιν το ινκάντο όπου διάφορα πωλούνε
Παρα πέρα του Μπελέτη όπου φτιάνει αρμαράδες
Και του Δακουρού πλησίον που πωλεί τους ταραμάδες
Και του Λούτα το κουρείον και του Στάθη η μποτέγα
Εις τους χρόνους της μπερούκας των αρχόντων κέντρο μέγα
Και κοντά του Πελεκάση το μεγάλο φαρμακείον
Ευφυών τε παλαιών τε κέντρον και πολλών λογίων.
Παρα πέρα του Μαρίνου το περίφημον κουρείον
Όπου έχει αβεντόρους όλο το ιερατείον.
Παρ’ εκεί αν προχωρήσεις βάστα πρώτα το ρουθούνι
Εις τα κάτουρα πνιγμένο θα ιδής στενό καντούνι.
Εκεί κι η λέσχη Ζάκυνθος μ’ όλο το σκυλολόι
Η πισκοπή των Δυτικών, του Δήμου το ρωλόι
Που πότε πίσω στέκεται πότε ομπρός πηγαίνει.
Και κάτωθι η προτομή του Σολωμού στημένη…
Κολώνιας
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Εικόνα 2
Παράσταση παλαιστών στο Φόρο, το καρναβάλι του 1901

Η

τριγωνική πλατεία του Φόρου (βλέπε τον χάρτη στην εικόνα 2), πλατεία
Αγίου Μάρκου, πλατεία του Ρολογιού, πλατεία Ποιητού, πλατεία
Διονυσίου Σολωμού, πλατεία του Παντοκράτορα στις αρχές του 20ου αιώνα,
πλατεία «Βίκτωρος Εμμανουήλ Βασιλέως Αυτοκράτορος» στα χρόνια της
Ιταλικής κατοχής, πλατεία Δημοκρατίας λίγο μετά την απελευθέρωση,
πλατεία Γεωργίου Β΄, και ξανά πλατεία Δημοκρατίας μετά το 1978, υπήρξε
κέντρο της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου από
την εποχή της πρώιμης Ενετοκρατίας έως σήμερα.
Ο Φόρος πλακοστρώθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, με πλάκες του βουνού
Κατασταρίου. Το έργο ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 1712 επί προβλεπτού
Bragadin Pietro1 και τέλειωσε το 1714 επί προβλεπτού Capello Vettone.2 Οι
δαπάνες της κατασκευής βάρυναν την «Μεγαλοπρεπή Κοινότητα»3 της
Ζακύνθου.4

1

Bragadin Pietro di Vincenzo (1 / 1 / 1711 – 31 / 12 / 1712). Βλ. Αρβανιτάκης, 2000, σ.503.
Capello Vettone di Vincenzo ( 1 / 1 / 1713 – 31 /12 / 1714) Βλ. Αρβανιτάκης, 2000, σ.503.
3
Magnifica communita di Zante.
4
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 797, 5/2/1927, σ. 1.
2
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Εικόνα 3
Διονυσίου Ρώμα «Τρεις Κόσμοι» 1951,
Νάσος Κεδράκας (Στέλιος), Γιώργος Παππάς (Μαρτινέγκος)
Σκηνικά Κλεόβουλος Κλώνης.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου.
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Εικόνα 4
Διονυσίου Ρώμα «Τρεις Κόσμοι» 1951,
Στο κέντρο: Νίκος Παπακωνσταντίνου (Μαρτελάος), θίασος.
Σκηνικά Κλεόβουλος Κλώνης.
Αρχείο Εθνικού Θεάτρου.
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Εικόνα 5
Ο Φόρος

Η ανατολική πλευρά της πλατείας του Φόρου

Εικόνα 6

Σ

την ανατολική πλευρά του Φόρου, (εικόνα 6) στην γωνία, ήταν χτισμένη η
κατοικία του Στρατιωτικού Διοικητού. Το 1926, το συγκεκριμένο οίκημα
ανήκε στην οικογένεια Κοντονή. Ενώ στο ίδιο μέρος τα επόμενα χρόνια,
λειτούργησε το στρατολογικό γραφείο. Στις καμάρες στο ισόγειο της
κατοικίας στεγάστηκε το κουρείο του Πατρικίου.
Στην συνέχεια της ανατολικής πλευράς της πλατείας, υπήρχε μια σειρά παλιές
ξύλινες κατοικίες που άνηκαν στην οικογένεια Αντωνίου Μακρή.5 Κάποια
στιγμή, συζητήθηκε η πιθανότητα να αγοραστούν από το δημόσιο για να
γκρεμιστούν και να τετραγωνιστεί η πλατεία, αλλά υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ
των ιθυνόντων, με αίτιο ότι θα ωφελούνταν οικονομικά ο Μακρής. Το σχέδιο
εγκαταλείφθηκε και ο ιδιοκτήτης τις γκρέμισε και τις ξαναέκτισε πέτρινες και
μεγάλες.6
Ακολούθως, απέναντι από το ντομινικάλε Σολωμού, λειτουργούσε το 1901 το
Ξενοδοχείο Εθνικόν.7 Ο Φόρος τελείωνε στην οικία του Παύλου Κομμούτου,
δίπλα στην οποία υπήρχε η πύλη που χώριζε τον Φόρο από τον Στενόφορο.

5

Για τον Αντώνιο Μακρή βλ. Ζώης, Α′, 1963, σ. 484 – 385.
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 796, 16/1/1927, σ. 1.
7
Σαλβατόρ, Α′, 2000, σ. 9.
6
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Το παλάτσο του Γκουβερναδόρου

Εικόνα 7

Η

Διώροφη κατοικία «του Γκουβερναδόρου», με εξωτερική μαρμάρινη
σκάλα και μικρά κόκκινα παράθυρα8 (εικόνα 7), ονομάστηκε έτσι
επειδή εκεί κατοικούσε ο στρατιωτικός διοικητής του νησιού και ήταν κρατική
ιδιοκτησία. Για ένα διάστημα το κτήριο χρησίμευσε και ως στρατώνας.9
Επί Γάλλων Δημοκρατικών στεγάστηκε εκεί το Προσωρινό Δημαρχείο και στο
ίδιο κτήριο την εποχή της κατοχής των Ιονίων νήσων από τους Ρωσότουρκους
ήταν το γραφείο του Ρώσου διοικητή του νησιού του Νικολάου Τιζενγάουζεν
που κυβέρνησε την Ζάκυνθο με το κνούτο.
Λίγο αργότερα, το κτήριο αυτό αποτέλεσε την έδρα της «Πρεζιντέντσα», της
τοπικής κυβέρνησης και συνδέθηκε με την πολιτική δράση του Αντώνιου
Μαρτινέγκου10 που ύψωσε το 1801 την εγγλέζικη «παντιέρα» στο κάστρο και
ανακήρυξε την Ζάκυνθο αυτοδιοικούμενη και ανεξάρτητη από την Επτάνησο
πολιτεία.

8

Saint – Sauveur, 1800, σ. 188.
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, αρ. 726,16 / 1/ 1927.
10
Για τα βιογραφικά στοιχεία του Αντωνίου Μαρτινέγκου Βλ. Ντίνου Κονόμου, Ο Μαρτινέγκος,
Αθήνα 1976.
9

10

Τα χρυσοχοεία των Καλαρρυτών
και η Μποτέγα του Τσεκούρα

Εικόνα 8

Ο

περιηγητής Muller περιγράφοντας με τον – όχι ιδιαιτέρα συμπαθητικό τρόπο του την πλατεία του Φόρου μας προσφέρει άθελα του μια πολύτιμη
πληροφορία, «Η κεντρική πλατεία της Ζακύνθου είναι αυτή του Αγίου
Μάρκου, που έχει πάρει το όνομα της από αυτήν της Βενετίας, αλλά δεν
εμφανίζει καμία ομοιότητα με αυτήν έκτος από το όνομα. Είναι ακανόνιστη,
ένα είδος στρεβλωμένου τρίγωνου που περιβάλλεται από μια άθλια χαμηλή
στοά, μερικώς κατεστραμμένη από τον σεισμό, που οδηγεί μόνο σε δυσμενείς
συγκρίσεις. Κάτω από αυτές τις στοές (εικόνα 8) είναι μερικά
κοσμηματοπωλεία, των οποίων τα βαριά και αδέξια αντικείμενα δείχνουν το
είδος του γούστου των κάτοικων στο θέμα αυτό».11
Στις καμάρες, λοιπόν, δίπλα από το παλάτσο12 του Γκουβερναδόρου ήταν μια
σειρά κοσμηματοπωλεία. Από τον Ζώη μαθαίνουμε πως ορισμένες οικογένειες
Καλαρρυτών της Ηπείρου κατέφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Ζάκυνθο
πριν την επανάσταση του 1821 και κάποιες άλλες κατά την διάρκεια της, και
ότι «τινές δε [εξ αυτών] διέπρεψαν ως μεταλλογλύφαι».13 «Από τα έργα τους

11

Muller, 1822, σ. 28.
Παλάτι.
13
Ζώης, 1963, Β′, σ. 530 – 531. Στην συνέχεια του λήμματος ο χαλκέντερος ερευνητής αναφέρει τα
ονόματα των γνωστότερων Καλαρρυτών χρυσοχόων .
12

11

«εθαυμάζοντο … προπάντων [αι] λεπταί αλύσσεις, αι και λεγόμεναι
γορδόνια»14 πού ήταν ιδιαίτερα της μόδας εκείνη την εποχή.
Οι αργυροχρυσοχόοι της Ζακύνθου ανήκαν στους εύπορους ποπολάρους. Η
συντεχνία τους ιδρύθηκε πριν από το 1688, τα μέλη της είχαν την υποχρέωση,
να αγοράζουν χρυσό, ασήμι και κοσμήματα πιστοποιημένα από τους
υπευθύνους της συντεχνίας για να αποφεύγονται οι κλοπές και απάτες. Με
τον κανονισμό της 6ης Αυγούστου 1808 οι χρυσοχόοι υποχρεώθηκαν να
σφραγίζουν τα έργα τους με ειδικό σήμα, έτσι ώστε, σε περίπτωση που ο
αγοραστής ανακάλυπτε στα κοσμήματα απάτη σχετική με την ποιότητα ή την
ποσότητα του χρυσού, να είναι εύκολο να καταδειχθεί ο δράστης.15

12
Εικόνα 9
Μια από τις ελάχιστες αναφορές στην κοινωνική ζωή των Καλαρρυτών
χρυσοχόων υπάρχει στα δημοσιευμένα ποιήματα του «Σπουργίτη» Ιωάννη
Τσακασιάνου16 (εικόνα 9), ο οποίος υπήρξε η φωνή της Belle Époque στην
Ζάκυνθο. Στην αυτοβιογραφία του ο ποιητής σημειώνει: «… εδημοσίευα τότε
εις εφημερίδας, περιοδικά και ιδιαίτερα [σε] ημίφυλλα διάφορα ευτράπελα
στιχουργήματά μου, ένα εκ των οποίων – «Στην ευεργετική της Μπόνεϋ»17 ενώ έκαμε όλους να ξεκαρδίζονται στα γέλια εμένα μ’ έκαμε να
βαρυστενάξω.»18
14

Ζώης, 1963, Β′, σ. 134.
Για την συντεχνία των χρυσοχόων βλ. Λεωνίδα Χ. Ζώη, Αι εν Ζακύνθω Συντεχνίαι, εν Ζακύνθω,
Τυπογραφείον ο «Φώσκολος», 1893.
16
Για μια πληρέστερη βιογραφία και εργογραφία του Ιωάννη Τσακασιάνου, τουλάχιστον όσον αφορά
τα θεατρικά του έργα, βλ. Ιωάννου Γ. Τσακασιάνου, Θεατρικά έργα 1876 – 1898 Από το κωμειδύλλιο
στο μελόδραμα, εισαγωγή – επιμέλεια Γεωργία Κόκλα Παπαδάτου, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ζακύνθου, Ζάκυνθος 2008, σ. 9 – 42.
17
Τσακασιάνος, 1926, σ. 229 – 231.
18
Μπουμπουλίδης, 1992, σ. 47.
15

Η τραγουδίστρια - και αργότερα δασκάλα τραγουδιού στην Βοστόνη και
συνθέτρια - Avonia Bonney συμμετείχε σε θίασο όπερας που έδωσε
παραστάσεις στο θέατρο Φώσκολος τον χειμώνα του 1879 – 1880.

Εικόνα 10
Avonia Bonney
Στο σατιρικό ποίημα «Στην ευεργετική της Μπόνεϋ», ο Τσακασιάνος
παρουσιάζει με χαριτωμένο και δηκτικό τρόπο τις ακρότητες στις οποίες
έφταναν οι σύγχρονοι του Ζακυνθινοί εξαιτίας της λατρείας που έτρεφαν στην
όπερα και … τις αρτίστες της όπερας, μεταξύ άλλων γράφει:
Της λένε πως εμούρλανε καμπόσους ξακληρίταις,19
Τρεις έμπορους, ένα γιατρό και πέντε Καλαρρύταις.
Ψέμμα και τούτο Μπόνεϋ, μα τη χρυσή λαλία σου,
Γιατί όλ’ η χώρα σα Θεό λατρεύει τ’ όνομα σου!
Και ο περιηγητής Muller συνεχίζει την περιγραφή της ανατολικής πλευράς
του Φόρου, αναφερόμενος στην Μποτέγα του Τσεκούρα: «Το σημαντικότερο
καφενείο είναι επίσης κάτω από αυτές τις καμάρες, και είναι σίγουρα το
μεγαλύτερο στην πόλη. Συχνάζουν δικηγόροι, γιατροί και έμποροι, και εδώ
άκουσα πολλές λογικές και εντυπωσιακές γνώμες για τις υποθέσεις των
ελλήνων».20
Το 1839 ιδρύθηκε η Λέσχη «ο Ζάκυνθος»,21 η οποία στεγάστηκε στην
Μποτέγα του Τσεκούρα έως την μεταφορά της το 1860 στο μέρος που
στεγάζεται και σήμερα.
19

Ξακληρίτης, ο άνευ συγγενών, διαδοχής. Βλ. Ζώης, 1963, Β′, σ. 318.
Muller, 1822, σ. 28.
21
Ζώης, 1963, Α′, σ. 350.
20

13

Εικόνα 11
Η ανατολική πλευρά του Φόρου στις αρχές του 20ου αιώνα
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Εικόνα 12
Το ζαχαροπλαστείο του Νέγκα στις καμάρες του Αγίου Μάρκου

Ιωάννης Τσακασιάνος
Ο Ιωάννης Τσακασιάνος του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος Μαρμαρά,
γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 10 Αυγούστου 1853. Σε παιδική ηλικία μαθήτεψε στο
κουρείο του θείου του Νιόνιου Τσακασιάνου, για να μάθει την τέχνη του κουρέα.
Παρά τις δυσκολίες και την αντίδραση του θείου του έμαθε ιταλικά και γαλλικά
και σπούδασε μουσική δίπλα στον Αντώνιο Καπνίση. Το κουρείο του υπήρξε στέκι
των λογίων της εποχής
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ερασιτεχνικού θιάσου « Αριστοφάνης» το
1875, και την ίδια εποχή έγραψε μια σειρά θεατρικά έργα. Το 1886 - 87 εξέδωσε
το περιοδικό Ποιητικός Ανθών και παράλληλα συνεργάστηκε με τα Περιοδικά Αι
Μούσσαι, Ροδών, Κυψέλη και την εφημερίδα Ελπίς.
Λίγο αργότερα αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο, έγινε ιμπρεσάριος
και εργολάβος του θερινού θεάτρου. Η επιχείρηση όμως δεν ευδοκίμησε και
οδήγησε τον Τσακασιάνο σε οικονομική καταστροφή.
Εγκατέλειψε τη γενέτειρά του και ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου εξέδωσε τη
σατιρική ποιητική συλλογή «Κόντε Σπουργίτης». Επέστρεψε στη Ζάκυνθο και
άνοιξε βιβλιοπωλείο, επιχείρηση που επίσης πτώχευσε. Με παρέμβαση των
πολιτικών κύκλων της Ζακύνθου και ενέργειες της αδερφής του Τρικούπη Σοφίας
διορίστηκε υποτελώνης, αρχικά στο Φισκάρδο και στη συνέχεια στην Ιθάκη, την
Κυπαρισσία, τον Πόρο, την Άρτα, τη Λευκάδα, τη Λάρισα και το Ναύπλιο. Πέθανε
στο Ναύπλιο και κηδεύτηκε στη Ζάκυνθο.

Εικόνα 13
«Ζακύνθιος Ανθών» Εξώφυλλο
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Η βόρεια πλευρά της πλατείας του Φόρου

Εικόνα 14

Σ

την βόρεια πλευρά του Φόρου (εικόνες 14 και 15) όπως μπαίνουμε από το
πλάτωμα των Αγίων Πάντων ήταν το καφενείο του Γαβριέλη,
ακολουθούσε μια σειρά χαμοκέλες και τέλος απέναντι από την εκκλησία του
Αγίου Μάρκου βρισκόταν το κτήριο της «Gran Guardia» στου οποίου την
θέση μετά από το 1860 χτίστηκε η Λέσχη «ο Ζάκυνθος».

Εικόνα 15

16

Η Gran Guardia

Τ

ο σημαντικότερο κτήριο στην βόρεια πλευρά της πλατείας είναι από την
εποχή της Βενετοκρατίας η Gran Guardia (εικόνες 16 και 17), ένα είδος
αστυνομικού καταστήματος με φυλακή. Το κτήριο αυτό αφού καταπονήθηκε
επί χρόνια από τους σεισμούς γκρεμίστηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1860.22
Περιγραφή της Gran Guardia, την εποχή της παρακμής του Βενετσιάνικου
“Stato del Mar” και του ίδιου του κτηρίου και μας δίνει ο Saint – Sauveur, ο
γάλλος πρόξενος στην Ζάκυνθο το διάστημα 1789 – 1794: «…παραπλεύρως
βρίσκεται η Gran Guardia, όπου μπορούμε να δούμε τριάντα στρατιώτες. Δεν
είναι παρά ένα άσχημο μονώροφο σπίτι που περιβάλλεται από ένα ξύλινο
φράκτη μέσα στον οποίο δυο ασταθή γέρικα κανόνια στηρίζονται πάνω σε
σάπιους τροχούς, αποτελούν μια αρκετά θλιβερή εικόνα. Αυτός ο φράκτης
είναι έργο παλαιοτέρων φυλακισμένων για κάποιο έγκλημα. Μπαίνοντας στις
φύλακες καταλαμβανόμαστε από αισθήματα οίκτου και συμπάθειας προς
τους τροφίμους.

17

Εικόνα 16

Εικόνα 17

Ο διευθυντής διαμένει σε ένα μικρό διαμέρισμα στο οποίο το φως της ημέρας
εισβάλει μέσω ενός μικρού καγκελόφραχτου παράθυρου χωρίς τζάμια. Ένα
δεύτερο διαμέρισμα χωρισμένο με ένα ξύλινο χώρισμα εξυπηρετεί ως κατοικία
τους στρατιώτες και ως κελιά τους φυλακισμένους : δεν μας άφησαν να δούμε
που κοιμούνται».23

22
23

Ζώης, 1963, Α′, σ. 134.
Saint – Sauveur, 1800, σ. 187.

H Λέσχη «Ο Ζάκυνθος»

18
Εικόνα 18

Η

πολιτική «Λέσχη ο Ζάκυνθος» (εικόνα 18) στεγάστηκε μετά το 1860 στο
κτήριο που κατασκευάστηκε, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φίλλιπου
Χαρτά, στην θέση της Gran Guardia.
Περιγραφή των εσωτερικών χώρων της λέσχης διασώζει ο Ντίνος Κονόμος :
«Η εξαιρετική εσωτερική διακόσμηση της, ιδιαίτερα στην αίθουσα εισόδου με
τις μεγάλες ελαιογραφίες τοπίων της Ζακύνθου, το λαμπρό τεράστιο
αναγνωστήριο της μ’ εφημερίδες και περιοδικά που έρχονταν απευθείας από
την Ευρώπη, τα «στέκια των μόνιμων συντροφιών, που αντιπροσώπευαν
όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τα εμπορο – βιοτεχνικά επαγγέλματα
του τόπου, η μνημειώδης εσωτερική μαρμάρινη διπλή σκάλα της αίθουσας του
ζαχαροπλαστείου – καφενείου που οδηγούσε στον απάνου όροφο, οι
ευρύτατες και κομψές αίθουσες χορού, με τη γαλαρία και τα μπαλκόνια τους,
η χαριτωμένη «πιατσέτα» (το σπουδαιότερο θεωρείο της πλατείας), όλα αυτά
έδιναν ως τα χρόνια μας έναν ιδιαίτερο αέρα πολιτισμού και ανθρώπινης
επαφής στο αλησμόνητο «Ρωμιάνικο καζίνο» που, αλίμονο, έγινε κι αυτό
στάχτη και καπνός τον Αύγουστο του 1953».24

24

Κονόμος , 1979, σ. 215.

Εικόνα 19
Η λέσχη «Ο Ζάκυνθος» πριν το 1893
Την κοινωνική αίγλη της Λέσχης περιγράφει συνοπτικά ο Δε Βιάζης: «Την
επομένην της αφίξεως μου εις την Ζάκυνθον κατά το απόγευμα έλαβε [ο
Χιώτης] την ευγενήν καλοσύνη να με οδηγήση εις την λέσχην «Ο Ζάκυνθος»,
ενδιαίτημα τότε της αριστοκρατίας του πνεύματος, του γένους και του
πλούτου. Εκεί εγνώρισα τους επιλέκτους της τότε Ζακυνθινής κοινωνίας».25

Εικόνα 20

25

Δε Βιάζης, 2006, σ.11.
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Η Δυτική Πλευρά της Πλατείας του Φόρου

Η

δυτική πλευρά της πλατείας (εικόνες 21, 22 και 23) ξεκινούσε από την
Λατινική επισκοπή, απέναντι περίπου από την Gran Guardia,
ακολουθούσε ο καθολικός Ναός Αγίου Μάρκου και δίπλα του, μέχρι τις αρχές
του 18ου αιώνα, βρισκόταν η οικία Καλέντζη.26

20

Εικόνα 21
Στην συνέχεια πυργωνόταν το δημοτικό ρόλοι και μπροστά του βρισκόταν ο
τάφος του Διονυσίου Σολωμού. Δίπλα στο ρολόι ήταν χτισμένος ο ναός του
Παντοκράτορα, το μετέπειτα μεταβυζαντινό μουσείο. Μετά τον ναό από την
εποχή της πρώιμης Ενετοκρατίας βρισκόταν η Μποτέγα του Κομούτου, στην
θέση του προσεισμικού καφενείου Μελήτα και της σημερινής Alfa Bank.27
Αμέσως μετά την Μποτέγα ήταν το καντούνι του Κομούτου, στο οποίο υπήρχε
πύλη που οδηγούσε στην Strata Gioustiniana, και στην απέναντι πλευρά της
«στενωπού» το ντομινικάλε Σολωμού που κάηκε το 1897, και στην θέση του

26

Η οικογένεια Καλέντζη, μετανάστευσε από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο, και έμεινε εκεί
μέχρι την πτώση του νησιού στα χέρια των Τούρκων. Τότε κατέφυγε στην Ζάκυνθο και γράφτηκε στο
Libro d’ Οro το 1735. Βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 253.
27
Κονομος , 1979, σ. 216.

το 1926 βρισκόταν η οικία Λαζίδου.28 Ακολουθούσαν οι οικίες των Δεδήμων29
και των Κομμούτων30 και ο Φόρος χωριζόταν από την λαχαναγορά με πύλη
στο ύψος της οικίας Σουμάκη.

Εικόνα 22

21

Εικόνα 23
28

Ο Στέφανος Λαζίδης ήταν το 1900 ένας από τους αναδόχους του ηλεκτροφωτισμού της πόλης της
Ζακύνθου. Βλ. Ζώης, Α′, 1963, σ. 341.
29
Η οικογένεια Δεδήμου, γράφτηκε στο Libro d’ Oro το 1649, εξέλειπε το 1788 και αντικαταστάθηκε
από την οικογένεια Α. Στρούζα. Βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 148.
30
Ο ιδρυτής της οικογενείας Δημήτριος Κομμούτος κατέφυγε στην Ζάκυνθο μετά την πτώση της
Μεθώνης στα χέρια των Τούρκων το 1500 περίπου και γράφτηκε στο Libro d’ Oro το 1520. Για την
ιστορία της οικογένειας βλ. πρόχειρα Ζώης, Α′, 1963, σ. 307 – 310.

Ο ναός του Αγίου Μάρκου
και η επισκοπή των Λατίνων.

Εικόνα 24

Τ

ο 1517 επί επισκόπου Marcus de Franceschi (1488-1521) ανεγέρθη πίσω
από τον ναό του Παντοκράτορα ο ναΐσκος του Αγίου Μάρκου των
φραγκισκανών Τσοκολάντη (εικόνα 24).
Ο ναός γκρεμίστηκε σε κάποιο σεισμό και το 1613 ο επίσκοπος Marcus
Pasqualigus (1611-1624) τον ξανάκτισε στα οικόπεδα των οικογενειών
Καταλάνου31 και Βρυώνη,32 εκείνη την περίοδο αγοράστηκε και ο χώρος πίσω
από τον ναό που ανήκε στους Ανδρουσιάνο33 και Βολταίρα34 για να
χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο.
Ο ναός, που πάλι είχε υποστεί ζημιές από τους σεισμούς, ανοικοδομήθηκε από
τα θεμέλια από τον ζακυνθινό επίσκοπο Κωσταντίνο Δε Ρώσση του Δημητρίου
(1634-1640) ο οποίος υπέγραφε τα έργα του «λατινιστί» ως Constantinus de
Rubeis.35

31

Η οικογένεια Καταλάνου ή Κατηλιανού απαντάται στο Libro d’ Oro από το 1504, τότε ο ιερέας
Λεόντιος Κατηλάνος (ή Κατηλιανός) φέρεται ως κτήτωρ του Ναού του Αγίου Νικολάου των Ξένων τον
οποίο παραχώρησε το 1530 στον επίσης ιερέα υιό του Ανδρέα. Βλ. Ζώης, Α′, 1963, σ. 281 και
Νικολάου Λιβανού, Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου των Ξένων στη Ζάκυνθο, Στην
ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών Ιονίου.
32
Ο Ηλίας Βρυώνης, ο ζακύνθιος ιερέας και θεολόγος, ήταν καθηγητής ελληνικών και λατινικών και
δημόσιος διδάσκαλος στην Ζάκυνθο. Το 1700 έγινε ιεροκήρυκας. Πιθανόν η οικία Βρυώνη να
αγοράστηκε από αυτόν για να κτιστεί ο Ναός του Αγίου Μάρκου. Βλ. Χιώτης, Στ′, 1887, σ. 360.
33
Δυο οικογένειες με το επώνυμο αυτό έχει εντοπίσει ο Ζώης στα αρχεία της Ζακύνθου. Η πρώτη
ήταν γραμμένη στην Χρυσή Βίβλο το 1519, και η δεύτερη μετοίκησε στην Ζάκυνθο από την Κορώνη το
1607. Βλ. Ζώης, Α′, 1963, σ. 50.
34
Η οικογένεια Βολταίρα ήταν φλωρεντινής καταγωγής . Βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 99.
35
Ζώης Α′, 1963, σ. 573.
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Για την χρονολογία της εκ νέου ανεγέρσεως του ναού διαφωνούν οι τοπικοί
ιστορικοί από τον Ζώη δίνεται ως έτος της ανέγερσης το 1639,36 ενώ ο
Κονόμος αναφέρει ότι η συμφωνία ανοικοδόμησης του ναού ανάμεσα στον
επίσκοπο de Rubeis και τον πρωτομάστορα Αντώνη Ζερβό37 έλαβε χώρα στις
14 Μαϊου του 1636.38
Ανάμεσα στον ναό του Παντοκράτορα και τον ναό του Αγίου Μάρκου υπήρχε
μικρή ισόγεια κατοικία που ανήκε στο Εμμανουήλ Καλέντζη.39 Ο
αρχιεπίσκοπος Ioannes Chrysostomus Calvi (1718-1729) επιθυμώντας να
μεγαλώσει τον μικρό ναό του Αγ. Μάρκου συμφώνησε με τον Καλέντζη και
αγόρασε την κατοικία στις 14 Οκτωβρίου 1725, όπως αναγραφόταν στα
πρακτικά του Συμβολαιογράφου Λ. Μερκάτη (σ. 49), «αντι ετησίου
εδαφονομίου δέκα χρυσών τσεκινίων και μίας λαμπάδος λίτρας ημισείας».40
Στις 21 Φεβρουαρίου 1728 η συμφωνία επικυρώθηκε από τον πάπα Βενέδικτο
τον 13ο (εικόνα 25). Μέρος του οικοπέδου χρησιμοποιήθηκε για να μεγαλώσει
η πρόσοψη του ναού και το υπόλοιπο για την ανέγερση πύργου στην βόρεια
πλευρά του ναού.
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Εικόνα 25
Pope Benedict XIII

36

Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι,795.
Για τον πρωτομάστορα Ζερβό δεν σώζονται στοιχεία, η οικογένεια Ζερβού πάντως, μετοίκησε στην
Ζάκυνθο από την Κεφαλονιά το 1505. Βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 214.
38
Ο Κονόμος ως πηγή των πληροφοριών του αναφέρει δημοσίευμα του Ζώη στο Περιοδικό
«Αρμονία». Βλ. Κονόμος, 1979, σ. 140 και Λ.Χ. Ζώη, Ναός του Αγίου Μάρκου εν Ζακύνθω, περ.
«Αρμονία», έτος Στ′, αρ. 10, Αθήναι 24 Ιουνίου, 1908, σ. 154.
39
Για τον Εμμ. Καλέντζη δεν σώζωνται βιογραφικά στοιχεία.
37

40

Λεωνίδας Χ.Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 15 / 9 / 1826 αρ. 794.

Το 1742 σύμφωνα με τον Κονόμο41 ή το 1747 σύμφωνα με τον Ζώη42 , μετά
από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1741 που ισοπέδωσε τον ναό, επί
επισκόπου Balthasar Maria Remondini (1736-1777), ανοικοδομήθηκε και
πάλι ο ναός.
Και τέλος, το 1743 «ο καθεδρικός ναός [ ο οποίος] περιβάλλεται από σπίτια
προορισμένα για κατοικίες των μοναχών»43 καθιερώθηκε ως επισκοπικός αντί
του ναού του Σωτήρος στο κάστρο.
Το λατινικό αρχιεπισκοπικό μέγαρο χτίστηκε το 1681 επί επισκόπου
Hyacinthus Μαρία Conigli (1675-1694) και εξαιτίας των συχνών σεισμών
ανοικοδομήθηκε τρεις φορές. Στο εσωτερικό του υπήρχε πινακοθήκη των
Λατίνων επισκόπων, «μεταξύ αυτών βρίσκονται μερικοί καρδινάλιοι και
μερικοί βενετοί ευγενείς»44 και η αίθουσα ακροάσεων του εκάστοτε
αρχιερέα. Στην αίθουσα αυτή υπήρχε θρόνος με ουρανία και εδώλιο
προσευχής με μεγάλο σταυρό. Εκεί σωζόταν μέχρι το 1953 και ένα πολύτιμο
ιστορικό αρχείο
Το 1681 αγοράστηκαν τα σπιτάκια την βόρεια πλευρά του ναού και μέχρι τον
ναό του Άγιου Νικόλαου των Ξένων και ανεγέρθηκε η σχόλη των καλογριών
στην οποία διδάσκονταν ξένες γλώσσες. Η σχολή το 1926 λειτουργούσε
ακόμη.45

Εικόνα 26

41

Κονόμος 1967, σ. 89.
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι,20 / 11 / 1926 αρ. 705
43
Saint – Sauveur, 1800, σ. 187.
44
Saint – Sauveur, 1800, σ. 87.
45
Βαρβιάνης, 1999, σ. 26.
42
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Το δημοτικό ρολόι και ο τάφος του Διονυσίου Σολωμού

25
Εικόνα 27

Σ

τις 20 Σεπτεμβρίου 1805 η κυβέρνηση της Επτανήσου Πολιτείας
αποφάσισε την τοποθέτηση δυο ρολογιών στην πόλη της Ζακύνθου. Ο
τότε «Πρύτανης» Ζακύνθου Μαρίνος Βέγιας46 πρότεινε την τοποθέτηση του
ενός ρολογιού στην πλατεία Αγίου Μάρκου και του άλλου στην εκκλησία της
Ανάληψης.
Τον Αύγουστο του 1806, ο Ιονικός Πρόξενος στην Τεργέστη Πελεγρίνης47
σύναψε συμβόλαιο μεταξύ της Επτανήσου Πολιτείας και του γερμανού
ωρολογοποιού Δερξίντζερ σύμφωνα με το οποίο ο ωρολογοποιός
υποχρεούνταν να έλθει ο ίδιος στην Ζάκυνθο και να τοποθετήσει τα δυο
ρολόγια.

46

Ο Μαρίνος Βέγιας διαδέχτηκε τον Νικόλαο Μηλιαρέση ως Πρύτανης Ζακύνθου στις 19
Σεπτεμβρίου 1806, ο Μηλιαρέσης ήταν πρύτανης από 20 Σεπτεμβρίου 1804 έως 17 Σεπτεμβρίου
1806. Ζώης Α′, 1963, σ. 83 και σ. 422.
47
Ο Ζώης αναφέρει την ύπαρξη οικογένειας Πελεγρίνη στην Ζάκυνθο από το 1595. Η οικογένεια
εξέλειπε. Βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 522.

Το ένα ρολόι, σύμφωνα με απόφαση της Γερουσίας στις 9 Νοεμβρίου 1806,
τοποθετήθηκε στον πύργο του Αγίου Μάρκου που επισκευάστηκε (εικόνα 27),
το άλλο όμως εξαιτίας «των πολιτικών μεταβολών», δεν τοποθετήθηκε ποτέ.
Το Δημοτικό ρολόι γκρεμίστηκε στον σεισμό του το 1893 και το 1894 επί
δημαρχίας Αναστασίου Ερμάννου Λούντζη48 ο πύργος ξανακτίστηκε και το
ρολόι επισκευάστηκε.49

Εικόνα 28

Εικόνα 29

Το 1865, ένα χρόνο μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα ο
Δημήτριος Σολωμός50 (εικόνα 29) μετέφερε από την Κέρκυρα τα οστά του
αδερφού του Διονύσιου και θάφτηκαν σε χτιστή κρύπτη κάτω από «το ρολόι
του Φόρου».
Στον τάφο του εθνικού ποιητή στήθηκε μαυσωλείο με την προτομή του έργο
των αδερφών Φυτάλη. Στο βάθρο του μνημείου χαράχτηκαν οι παρακάτω
στίχοι του Δημήτριου Σολωμού:
Όταν τερπνά μας έσπρωχνε το κύμα,
Τα λείψανα σου εχαίροντο, πως τέλος
Εκεί που ‘δες το φως θάχεις και μνήμα.51

48

Για τον Αναστάσιο Ερμάνου Λούντζη βλ. πρόχειρα Ζώης, Α′, 1963, σ. 376.
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 15 / 9/ /1926, αρ 794 .
50
Για τον Δημήτριο Σολωμό, βλ. πρόχειρα Ζώης, Α′, 1963, σ. 600.
51
Κονόμος, 1979, σ. 220 – 221.
49
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Εικόνα 30
Καθολική Λιτανεία στις αρχές του 20ου αιώνα

Πολιτικά Κόμματα στην Ζάκυνθο του 1850
Ριζοσπάστες: Διακήρυτταν την κατάλυση της βρετανικής επικυριαρχίας και την Ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα.
Μετριοπαθείς ή Μεταρρυθμιστές: Επεδίωκαν την σταδιακή μεταρρύθμιση του ήδη
υπάρχοντος συντάγματος και των νόμων της Ιόνιας πολιτείας.
«Καταχθόνιοι»: ονομάστηκαν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, όσοι τηρούσαν φιλική
στάση προς την κυβέρνηση. Τα μέλη του κόμματος αυτού φαίνονταν ικανοποιημένα με όσα
είχαν επιτευχθεί μέχρι το 1850 και ήταν αντίθετοι με την αύξηση των συνταγματικών
ελευθεριών. Ορισμένοι επιθυμούσαν την επιστροφή στο δικτατορικό σύστημα
διακυβέρνησης του Μαίτλαντ. Ο Δημήτριος Σολωμός ήταν μέλος του κόμματος των
«Καταχθονίων».
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Η ορθόδοξη εκκλησία του Παντοκράτορα

Εικόνα 31

Τ

ο ιδρυτικό έγγραφο της εκκλησίας του Παντοκράτορα52 (εικόνα 31) από
τους μοναχούς της ομώνυμης μονής, συντάχθηκε το 1517 από τον
συμβολαιογράφο Θεόδωρο Αυλωνίτη. Εκεί διαβάζουμε: «… η θεία χάρις του
κυρίου ημών Ιησού Χριστού εφώτισεν και ηξίωσεν ημάς τους γεγραμμένους
κτήτορας και αδελφούς του ειρημένου μοναστηριού και εκτίσαμεν αυτόν τον
θείον και ιερόν ναόν του Παντοκράτορος εκ βάθρους και κόποις και εξόδοις
ημάς εν το έτος αφιζ [1517] ημέρα πρώτη του αυγούστου μηνός ε΄. 53 … και ..
ξενώνα και κοινόβιον…»54
Στις 30 Νοεμβρίου 1668 ο ινταγιαδόρος55 Αντζουλέτος Μοσκέτης συμφώνησε
με τους επιτρόπους του ναού του Παντοκράτορα να φιλοτεχνήσει τα διάστηλα
του ναού έναντι 120 ρεαλίων, όπως γνωρίζουμε από συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Αναστασίου Φούσκη.56
Οι εικόνες του δωδεκάορτου, ζωγραφισμένες με την τεχνική της
αυγοτέμπερας σε ξύλο με προετοιμασία, χρονολογούνται από τον 17 ο αιώνα
52

Ο Κονόμος δημοσιεύει το έγγραφο σχολιάζοντας λανθασμένα ότι πρόκειται περί συμφωνίας των
ος
κτητόρων και των αδερφών της μονής. Βλ. Κονόμος, 1 , 1979, σ. 139 το λάθος επαναλαμβάνεται και
ος
Κονόμος , 4 , 1987, σ. 119, Κονόμος, 1976, σ. 127.
53
Ο Αύγουστος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους για τους Βενετούς που το έτος τους αρχίζει την 1η
Μαρτίου.
54
Βλ. Κονόμος, 1ος, 1979, σ. 139.
55
Ξυλογλύπτης.
56
Ο Αναστάσιος Φουσκής εξάσκησε το επάγγελμα του συμβολιογράφοι στην Ζάκυνθο από τις 8
Οκτωβρίου 1637 έως τις 15 Οκτωβρίου 1689. Βλ. Ζώης Α′, 1967, σ. 686.
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και έχουν αποδοθεί στον ζωγράφο Βίκτωρα, εκτός από την παράσταση της
γέννησης και της ψηλάφησης του Θωμά. Η εικόνα της Υπαπαντής αποδίδεται
στον Λέο Μόσκο. 57
Το 1919 η εκκλησία του Παντοκράτορα παραχωρήθηκε από τον μητροπολίτη
Ζακύνθου Διονύσιο Πλέσσα για την στέγαση του Μουσείου Μεσαιωνικών και
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η εκκλησία του Παντοκράτορα στην σεισμοπυρκαγιά του 1953 γκρεμίστηκε
αλλά δεν κάηκε, επειδή όμως δυστυχώς δεν ξαναχτίστηκε το τέμπλο της
σήμερα σώζεται στο Μεταβυζαντινό Μουσείο.
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Εικόνα 32
Το εσωτερικό του Παντοκράτορα την εποχή
που στέγαζε το Μεταβυζαντινό Μουσείο της Ζακύνθου

57

Μυλωνά, 2010, σ. 57

Η μποτέγα 58 του Κομούτου
Οποίας δήποτε εποχής τα χρονικά κοιτάξης
Η Ζάκυνθος ανέκαθεν εις τρεις διαιρείται τάξεις
Εις την των αριστοκρατών των οικοσημαμένων
Τινών με τάλαρα πολλά τινών και ξεπεσμένων.
Σ’ την τάξην την μεσάζουσαν που πάντα χολοπίνει
Κ΄εις όλας τα συνεισφοράς χωρίς να έχη δίνει.
Στην τάξιν την εργατικήν όπου ποτέ δεν χάνει
Όπου εργάζεται να ζη και τρώγει ότι βγάνη.
Κολώνιας

30

Εικόνα 33

Η

ιστορία της Μποτέγας του Κομούτου είναι «η πολιτική και κοινωνική
ιστορία του τόπου μας επί Ενετοκρατίας. Εκεί συνήρχοντο επί αιώνας οι
άρχοντες, (εικόνες 34 και 45) όχι μόνον χάριν αναψυχής, αλλά και δια να
βουλευθώσι και να ανταλλάξωσι τας γνώμας περί των πατρίων, αφού αυτοί
διά του συμβουλίου της «Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος» διηύθυνον την
εσωτερικήν διοίκησην του τόπου», γράφει ο Ζώης στις Μούσες. 59
Ο Βερνάρδος Σμιτ εξηγεί: «Ο όρος αριστοκρατία (στα Ιόνια Νησιά) δεν
αναφέρεται σε τίποτε άλλο, πέρα από αυτό που σε άλλα κράτη είναι γνωστό

58

Botteghe, ιταλικη λέξη που σημαίνει Κατάστημα.

59

Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι,792.

ως ικανότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι».60 Η καίρια παρατήρηση του Σμιτ
ισχύει φυσικά καταρχήν για την περίοδο της Ενετοκρατίας και κατόπιν για τις
περιόδους της Ρωσικής και Αγγλικής Προστασίας.

Εικόνα 34

Εικόνα 35

Ο Saint – Sauveur περιγράφοντας την Μποτέγα των χρόνων 1789 – 1794
(εικόνα 33) σημειώνει: «Στα αριστερά [μπαίνοντας στην πλατεία του Φόρου
από τον Στενόφορο] συναντάμε αρχικά ένα καφέ (μποτέγα του Κομούτου)
προστατευμένο εξωτερικά από την θερμότητα του ήλιου με μια κληματαρία.
Οι νέοι σπαταλούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους για να παίξουν εκεί
χαρτιά και μπιλιαρδο».61
Τα πράγματα αλλάζουν πολύ σύντομα. «Από της συστάσεως της Ιονίου
Πολιτείας υπό ρωσικήν προστασίαν, ότε πλούσιοι αστοί συμπεριελήφθησαν ή
προσεκολλήθησαν εις την αριστοκρατίαν (Aggregati alla Nibilita62), εις την
Μποτέγαν εισήλθον νέα στοιχεία και ούτω απόλεσε το κατάστημα τούτο την
αριστοκρατικήν μορφήν του».63
Σύμφωνα με το σύνταγμα που ψηφίστηκε στις 24 Νοεμβρίου 1803 και
εγκρίθηκε από την Ρωσία και την Υψηλή Πύλη. «Δικαίωμα ένταξης στη
«συνταγματική» αυτή ευγένεια, είχε κάθε πολίτης… ο οποίος μπορούσε να
αποδείξει ότι διέθετε έσοδα ύψους 540 δουκάτων και ότι δεν εξασκούσε
χειρονακτική εργασία. Όποιος ήταν κάτοχος ακαδημαϊκού τίτλου,

60

Σμιθ, 2005, σ. 178 – 179.
Saint Sauveur, 1800, σ. 186.
62
Προσαρτημένοι στην αριστοκρατία.
63
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 20 Αυγούστου 1926, αρ. 793, σ.1.
61
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απαλλασσόταν από την υποχρέωση της απόδειξης του ύψους των
περιουσιακών του στοιχείων.» 64
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Εικόνα 36
Ο Θεόδωρος Ουσακώφ
Πρόεδρος της Επτανησιακής Γερουσίας που συνέταξε το σύνταγμα ήταν ο
Βενετσιάνος – παντρεμένος με Λευκαδίτισσα – Angelo Orio. Ο προοδευτικός
για την εποχή του υποναύρχος της ετοιμοθάνατης Γαληνοτάτης «έζησε την
δημοκρατική εμπειρία στην πατρίδα της γυναίκας του», όπως πολύ κομψά
θέτει το ζήτημα ο Νίκιας Λούντζης. 65 Λίγο αργότερα, στην πολιορκία της
Λευκάδας από τους ρώσους, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ushakov με
αποτέλεσμα να αναλάβει την ευθύνη της σύνταξης του συντάγματος και να
συμπεριλάβει σ’ αυτό την ανακήρυξη της «μη κληρονομικής ευγένειας in
premio della virtu e del sapere66».
Και η Μποτέγα του Κομούτου συνέχισε την λειτουργία της με … αυξημένη
πελατεία. Το 1805 στην Ζάκυνθο λειτουργούσαν δυο λέσχες, οι οποίες
στεγάζονταν στην Μποτέγα του Κομούτου, η πρώτη με ιδρυτή τον κόντε

64

Σμιθ, 2005, σ. 178 – 179.
Βλ. και Νίκιας Λούντζης, Στο Ιόνιο Λιμπερτά IV Το μπλόκο του Μόντε, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα
2002, σ. 148 – 154.
66
Σε επιβράβευση της αρετής και της γνώσης.
65

Λούντζη ονομαζόταν Oratio και είχε ψυχαγωγικούς σκοπούς, και η δεύτερη
ονομαζόταν «Στρατιωτικός Σύνδεσμος».67

Εικόνα 37
Η σημαία της Επτανήσου πολιτείας
Ο Muller που ταξίδεψε στην Ζάκυνθο το 1821 γράφει για την μποτέγα του
Κομούτου: «Σ’ αυτή την στενή και βρώμικη λωρίδα [δρόμου] βρίσκεται το
καφενείο, όπου παλαιοτέρα γίνονταν δεκτοί μόνο ευγενείς».68 Ο Muller
γνώρισε την Ζάκυνθο την εποχή της Αγγλικής προστασίας και πολλά είχαν
αλλάξει στο Φόρο.
Η πύλη που τον χώριζε από την Λαχαναγορά είχε καταργηθεί προ πολλού και
όπως φαίνεται η αγορά είχε μεγαλώσει και έφτανε έως την πλατεία.
Ενδεικτικά της νέας κατάστασης είναι αυτά που σημειώνει ο Βερνάρδος Σμιτ,
παιδαγωγός των παιδιών του Νικολάου Λούντζη την περίοδο 1861 – 1863,
ειδικά αν τα συνδυάσουμε με την ύπαρξη του σπετσαρείου του Πελεκάση στις
καμάρες κάτω από το ντομινικάλε Σολωμου. Γράφει ο Σμιτ: «… τα ισόγεια
των σπιτιών … και ειδικά όσα βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο της πόλης,
νοικιάζονται με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από τους εμπόρους και αποτελούν
πειρασμό, στον οποίο δύσκολα αντιστέκεται κανείς, ακόμη κι αν πρόκειται για
ένα Ζακυνθινό ευνοημένο από την τύχη».69
Και συνεχίζει ο Muller, «Τώρα οι αντιλήψεις [των ευγενών] έχουν γίνει
προοδευτικότερες και γι’ αυτό, όσοι λατρεύουν τις κραυγές της αγοράς, την
βρωμιά, και τις ιδιόμορφες μυρωδιές , μπορούν να πάνε εκεί [στο καφενείο]
ακόμη και αν δεν διαθέτουν [το κατάλληλο] γενεαλογικό δέντρο.»70
67

Ζώης Α′, 1963, σ. 350.
Muller, 1822, σ. 28.
69
Σμιθ, 2005, σ. 178 – 179.
70
Muller, 1822, σ. 28.
68
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Το σύνταγμα 1817, που εγκρίθηκε από την «Προστάτιδα» Μ. Βρετανία ήταν
ακόμα πιο … δημοκρατικό από αυτό που συνέταξε ο Angelo Orio, όριζε «ότι
κάθε πολίτης, ο οποίος είχε εισόδημα ύψους 400 τάλιρων ή 800 φιορινιών ή
εξασκούσε κάποιο ελεύθερο επάγγελμα, π.χ. του γιατρού ή του δικηγόρου,
μπορούσε να είναι μέλος της νομοθετικής συνέλευσης. Όσο για τις περιοχές
εκτός Κέρκυρας, το σύνταγμα όριζε χαμηλότερο περιουσιακό όριο».71
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Εικόνα 38
Σχέδιο από το ανέκδοτο χρονικό του Βαρβιάνη
Ο Αρβανιτάκης συζητώντας την κοινωνική διάρθρωση στην Ζάκυνθο τον 17 ο
αιώνα παρατηρεί ότι: «Αν το ανώτερο στρώμα εκείνο των πολιτών
(cittadini) του νησιού, αποτελούσε μια νομοκατεστημένη τάξη, ακόμη και με
την έννοια της «οιωνεί τάξης», τουλάχιστον για όλο τον 16ο και τον 17ο αιώνα,
όλο το υπόλοιπο αστικό σύνολο (popolari) υπήρξε αδιαμόρφωτο σε
νομικό/θεσμικό πλαίσιο».72 Και παρακάτω συνεχίζει: «εκείνοι που διεκδικούν
την εισαγωγή τους στο Συμβούλιο διεκδικούν ρητά το δικαίωμα του πολίτη,
την cittadinanza, τα προνομιούχα μέλη του Συμβουλίου αποκαλούνται
πάντοτε cittadini και ποτέ nobili, εκείνο που τα μέλη του συμβουλίου
αρνούνται στους επίδοξους συνδαιτυμόνες τους είναι πάντα η cittadinanza
και ποτέ η nobilita».73 Γι αυτό και η ιδιότητα που είχε αποκτήσει Επτανήσιος,
ουδέποτε έλαβε γενική θεσμική αναγνώριση και ισχύ παρά τις
71

Σμιθ, 2005 σ. 172.
Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Κοινωνικές Αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το Ρεμπελιό των
ποπολάρων (1628), Αθήνα 2001, σ. 46.
73
Αρβανιτάκης, ο.π. σ. 82.
72

επανειλημμένες προσπάθειες των «ευγενών». Οι Επτανήσιοι τιτλούχοι
αναγνωρίζονταν μόνο εκτός της Μητρόπολης (Βενετίας), στον τόπο
καταγωγής και δράσης τους καθώς και στις υπόλοιπες κτήσεις του Stato da
Mar.
Το Libro d’ Oro ίσχυσε μέχρι την πτώση της Βενετίας, το 1797. Όταν
αποβιβάστηκαν οι δημοκρατικοί Γάλλοι στην Ζάκυνθο και καταλύσαν το
αριστοκρατικό πολίτευμα, ο λαός πανηγύρισε βλέποντας τους σαν
απελευθερωτές.
Μετά την ήττα των Δημοκρατικών Γάλλων εκ μέρους των Ρωσοτούρκων
επανήλθε το αριστοκρατικό πολίτευμα.
Το 1803, με το καινούργιο σύνταγμα των Ιονίων Νήσων, το οποίο εγκρίθηκε
από τις προστάτιδες δυνάμεις, ξαναδόθηκαν στους «ευγενείς» όλα τα
δικαιώματα και τα προνόμια του παρελθόντος,
Οι τίτλοι συνέχισαν να υφίστανται και κατά την επάνοδο των
Αυτοκρατορικών Γάλλων το 1807 και κατά την Αγγλική Προστασία για να
λήξουν οριστικά το 1864 με την ένωση στην Ελλάδα. Το ελληνικό σύνταγμα
δεν αναγνώρισε τους τίτλους, βάσει του άρθρου 3§3: « Είς πολίτας Έλληνας
τίτλοι ευγενείας ή διακρίσεως ούτε απονέμονται, ούτε αναγνωρίζονται».
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Εικόνα 39
Η σημαία της Επτανήσου Πολιτείας
επί Βρετανικής Προστασίας

Οι κοινωνικές τάξεις στην ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο
Cittadini
Η τάξη των cittadini (πολιτών), των αποκαλούμενων «ευγενών» (εικόνες 41 και 42),
συγκροτήθηκε αρχικά από επαγγελματίες πολεμιστές που αμειφθήκαν από την Γαληνοτάτη
Δημοκρατία για τις υπηρεσίες τους με την εγγραφή τους στην Χρυσή Βίβλο, παράσημα, τίτλους,
φεουδαρχικά κτήματα και βαρονίες, δηλαδή την παραχώρηση του φόρου της δεκάτης μιας
ορισμένης περιοχής.
Η cittadinanza, δηλαδή η ιδιότητα του πολίτη, έδινε κληρονομικά το δικαίωμα της
συμμετοχής στο «Συμβούλιο της Μεγαλοπρεπούς Κοινότητας της Ζακύνθου» που ασκούσε την
τοπική αυτοδιοίκηση και περιορίστηκε με την συμφωνία του 1863 σε 93 οικογένειες, αριθμός
που παρέμεινε σταθερός μέχρι το τέλος της Ενετοκρατίας.
Οι cittadini της Ζακύνθου χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
I. Στους εγκατεστημένους στο νησί πριν από την ενσωμάτωση στο βενετσιάνικο Stato del Mar
το 1484, που ονομάζονται από τους βενετούς cittadini originarii (αυτόχθονες πολίτες) και
χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες :
1. Σε εκείνους που ήρθαν από την Δύση στην υπηρεσία του οίκου των Δε Τόκκων
2. Στις Βυζαντινές οικογένειες που κατέφυγαν στην Ζάκυνθο μετά την άλωση της
Κωνσταντινούπολης το 1453 και πριν την άφιξη των Ενετών, οι περισσότεροι από τους
οποίους ήταν επαγγελματίες stadioti.
II. Στους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Ζάκυνθο κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας από
το 1484 ως το 1797.
III. Στους Δυτικούς που ήρθανε στο νησί ως υπάλληλοι της Βενετίας ή αξιωματικοί της Φρουράς,
παντρεύτηκαν με ντόπιες και έμεινα μόνιμα.
Από τις 93 οικογένειες της Χρυσής Βίβλου οι 20 λάβανε για τις πολεμικές τους υπηρεσίες στην
Γαληνοτάτη την ανώτατη τιμητική διάκριση που παραχωρούσε στους cittadini του Stato del Mar η
Νερένια Δημοκρατία, την παραχώρηση του φόρου της δεκάτης μιας ορισμένης περιοχής, δηλαδή
την βαρονία (τον τίτλο του κόντε).

Tre gradi de civilita
Τα τρία προσόντα που αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για να βάλει κάποιος
υποψηφιότητα για την εγγραφή του στην Χρυσή Βίβλο:
I.
Πιστοποιητικό νόμιμου γάμου του πατέρα, του παππού και του προπάππου του με
σύζυγο κατά προτίμηση cittadina. Οι νόθοι απόγονοι μιας οικογένειας αποκλείστηκαν
από το συμβούλιο με ducale (διάταγμα του Δόγη) της 8ης Οκτωβρίου 1618.
II.
Πιστοποιητικό ότι ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάππους του υποψηφίου δεν
εξάσκησαν «βάναυσο επάγγελμα», αλλά συντηρούνταν από τα εισοδήματα της
ατομικής τους περιουσίας. «Βάναυσα» επαγγέλματα, ο χαρακτηρισμός δεν αφορά
μόνο τα χειρονακτικά επαγγέλματα, αλλά όλα εκτός από τα επαγγελματα του
φαρμακοποιού, του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου και του χρυσοχόου που
θεωρείται αργυραμοιβός, δηλαδή τραπεζίτης.
III.
Πιστοποιητικό ότι επί τρεις γενιές η οικογένεια κατοικούσε μόνιμα στην πόλη σε δικό
της σπίτι και ότι είχε προσφέρει πολεμικές υπηρεσίες, ατομικές ή χρηματικές π.χ.
χρηματοδότηση μισθοφόρων. Επίσης πιστοποιητικό ότι τα μελή της οικογένειας δεν
είχαν μισθοδοτηθεί από το Δημόσιο Ταμείο.
Προτίμηση στη σειρά εγγραφής στη Χρυσή Βίβλο είχαν οι μέτοικοι που μπορούσαν να
αποδείξουν ότι στην πατρίδα τους ανήκαν στην τάξη των cittadini.
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Η πύλη της Strada Giustiniana

Σ

το «καντούνι του Κομούτου» που ξεκινούσε ανάμεσα στην Μποτέγα του
Κομούτου και το ντομινικάλε Σολωμού (εικόνα 40), στο ύψος του
«παλάτσου»74 των Κομούτων δεξιά (εικόνα 42) και του Αγίου Γεωργίου των
Κομούτων αριστερά (εικόνα 43) υπήρχε μια σιδερένια Πύλη με το έμβλημα
της Βενετίας (εικόνα 41) που έκλεινε από την μεριά της πλατείας όλο το
συγκρότημα των οικοπέδων και των οικημάτων.

Εικόνα 40

εικόνα 41

Εικόνα 42
Το ντομινικάλε των Κομμούτων

74

Παλατάκι.
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Εικόνα 43
.Ο Άγιος Γεώργιος των Κομμούτων
Από την άλλη πλευρά της πύλης ξεκινούσε η Στράτα Γκιουστινιάνα (Strada
Giustiniana) ο σκεπασμένος με καλντερίμι «στρουφουλιδωτός»75 δρόμος
(εικόνα 45) που περνώντας από την Παλιά Βρύση (εικόνα 44) οδηγούσε στην
Πικριδιώτισσα.

Εικόνα 44
Η παλιά Βρύση. Σκηνικό του Κλέαρχου Κλώνη για την «Ζακυνθινή Σερενάτα»
του Διονυσίου Ρώμα το 1938. Αρχείο Εθνικού Θεάτρου
75

Στριφογυριστός.
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Εικόνα 45
Η αρχή της Σαρτζάδας
Στην Στράτα Γκιουστινιάνα. στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Άννας
(εικόνα 40), στις υπώρειες του Καστρόλοφου, ήταν το σπίτι που έζησε η
μητέρα του Σολωμού Aγγελική Nίκλη με τον δεύτερο σύζυγο της Λεονταράκη
και τα παιδιά της. Στο σπίτι αυτό έζησε και ο εθνικός ποιητής μέχρι τα δέκα
του χρόνια που έφυγε στην Ιταλία για να σπουδάσει.
Η αστική αυτή κατοικία περιγράφεται από τον Κονόμο ως «συγκρότημα δυο
σπιτιών, που ενώνονταν με Μπότζο, δηλαδή μικρή στεγασμένη γεφυρούλα
που αποτελούσε κι αυτή δωμάτιο».76 ( Μπότσος αυτού του είδους στην εικόνα
47)

76

Κονομος, Αγιαλός, 208.
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Εικόνα 46
Ο Ναός της Αγίας Άννας
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Εικόνα 47
Μπότζος στην γειτονι’α του Ξενόπουλου

Η διαθήκη του κόντε Νικολάου Σολωμού
Η οικογένεια Σολωμού εγκαταστάθηκε στην Ζάκυνθο το 1716 όταν ο
Νικόλαος Σαλαμόν – προπάππους του ποιητή – διορίστηκε αρχικά
επιθεωρητής των παραλιών και των στρατοσυλλέκτων της πόλης77 και
αργότερα στρατιωτικός διοικητής78 στην πολιτοφυλακή της Ζακύνθου.79

Εικόνα 48
Paolo Renier
Με διάταγμα του Δόγη της Βενετίας Paolo Renier στις 18 Μαρτίου 1785
ενεγράφησαν ο πατέρας του ποιητή Νικόλαος Σολωμός και ο γιός του από τον
πρώτο του γάμο με την Μαρνέτα Κάκνη Ροβέρτος, στο Ζακυνθινό Libro d’ oro
ως κρητικοί κόμητες.80 (εικόνα 49 το οικόσημο81 της οικογενείας Σολωμού)

Εικόνα 49

77

Sopraintendente al litorale et delle milizie urbane.
Governator delle armi.
79
Για την οικογένεια Σολωμού βλ. Ψαράς, 1988, σ. 78 – 80.
80
Για την οικογένεια Σολωμού βλ. Ζώης, 1902, σ. 33 – 72.
81
Για τα οικόσημα γενικώς και τα ζακυνθινά οικόσημα ειδικότερα βλ. Ραγκαβή - Τιπάλδου,
Εγχειρίδιον οικοσημολογίας.., Ελευθερουδάκης, 1926 και Eugene Rizo Rangabè, Livre d'or de la
noblesse Ionienne Volume III. Athenes 1927 και Λασκαράτος – Τυπάλδος, 1988, σ. 143 – 273.
78
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Η Μαρνέτα Κάκνη απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1802 και στις 28
Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, ο Νικόλαος Σολωμός έκανε την διαθήκη του
με την οποία άφηνε το ένα τρίτο της περιουσίας του στον γιο του Ροβέρτο και
τα άλλα δυο τρίτα στους γιούς που είχε αποκτήσει με την Αγγελική Νίκλη,
Διονύσιο και Δημήτριο. Επιτρόπους των μικρών του τέκνων σε περίπτωση
θανάτου του όριζε τους Ναθαναήλ Δομενεγίνη82 και Νικόλαο Μεσσαλά.83 Ο
Νικόλαος Σολωμός στις 27 Φεβρουαρίου 1807 παντρεύτηκε την Αγγελική
Νίκλη μητέρα του ποιητή και την επόμενη μέρα απεβίωσε.
Αποσπάσματα της διαθήκης του Ν. Σολωμού, δημοσίευσε ο Ζώης84 ενώ η
Ελένη Κερκοπούλου συμπεριέλαβε στην μυθιστορηματική βιογραφία της
Αγγελικής Νίκλη «Αγγέλικα η μαντενούτα» ολόκληρη την διαθήκη του
Νικολάου Σολωμού. Μια πρόχειρη αντιπαραβολή της με τα αποσπασμάτα
που δημοσιευει ο Ζώης δεν δείχνει διαφορές στο περιεχόμενο, η γλώσσα όμως
που χρησιμοποιείται από την Κερκοπούλου είναι πιο «στρωτή» και
κατανοητή. Υποθέτω, αν και κανείς από τους δυο εκδότες της διαθήκης δεν το
αναφέρει ρητά, ότι και οι δυο τους μεταφράζουν από τα ιταλικά, γλώσσα στην
οποία συντάσσονταν όλα τα επίσημα έγγραφα της εποχής.
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Εικόνα 50
Νικόλαος Σολωμός

Εικόνα 51
Νικόλαος Μεσσαλάς

Αντιγράφω από την Κερκοπούλου το απόσπασμα που μας ενδιαφέρει : «1802,
Δεκεμβρίου 28, εν Ζακύνθω… Επειδή το σπίτι όπου σήμερα κατοικώ είναι
στην ουσία τρία ενωμένα σπίτια, το ένα της μητρός του υιού μου Ροβέρτου το
οποίον επήρα ως προίκα και το οποίον εγώ ανακατασκεύασα πλέον της μιάς
82

Για τον Ναθαναήλ Δομενεγίνη ο οποίος ενεγράφει στην Χρυσόβιβλον το 1741 αφού εξελέγει μέλος
του Μεγαλοπρεπούς Συμβουλίου της Κοινότητος» και χρημάτισε μέλος της Επτανησιακής Γερουσίας
στην Κέρκυρα βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 168, Χιώτης Στ′, 1887, σ. 392.
83
Για την οικογένεια Μεσσαλά βλ. Ζώης Α′, 1963, σ. 419.
84
Ζώης, 1902, σ. 50 – 52.

φοράς, και επιπλέον το ελευθέρωσα εγώ από το χρέος που επλήρωνε αυτό το
σπίτι στον ευγενή σιορ κόντε Οστάκιο Λογοθέτη, και τέλος πάντων αυτό το
σπήτι που πήρα προίκα το είχε αγοράσει ο Λογοθέτης από τους γονείς της
συμβίας μου εάν δεν σφάλλω, έως εκατόν ογδόντα περίπου τσεκίνια, το οποίο
σπήτι επειδή είναι πλέον ενωμένο με τα άλλα δυο δικά μου όπου κατοικώ
σήμερον, την κατοικία αυτήν όλη την αφήνω στους δυο φυσικούς μου υιούς
Διονύσιο και Δημήτριο τους οποίους έκαμα με την κυρίαν Αγγέλικα Νίκλη,
τους εμεγάλωσα με τις πρεπούμενες φροντίδες και τα ανέθρεψα εις τις
αγκάλες μου και σφόδρα τα αγαπώ σαν να ήταν λεγκίτιμα κατά τους νόμους
της εκκλησίας, και έτι δια τούτο θέλησα να αποζημιώσω υπερβολικά τον υιό
μου Ροβέρτο με την ως άνω ειρημένη πλήρη παραχώρηση σ’ αυτόν του
μετοχιού μου εις το ακρωτήρι, διατάζοντας τον, όμως, να μην τολμήσει ποτέ
να ενοχλήσει τους φυσικούς μου υιούς και αδελφούς του, εις την διάθεση των
αφήνω το σπήτι μου και το σπήτι που επήρα προίκα…»
Σύμφωνα λοιπόν με την διαθήκη του κόντε Νικολάου Σολωμού το ντομινικάλε
στην πλατεία του φόρου κληρονομήθηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και τον
αδερφό του Δημήτριο. 85

44

Εικόνα 52
Η οικία Σολωμού πριν το 1893

85

Ο Ζώης Στο «Η πόλις Ζακύνθου» αναφέρει το συγκεκριμένο σπίτι ως οικία Ρ. Σολωμού, την άποψη
αυτή υποστηρίζει και ο Ντίνος Κονόμος, ο Στέλιος Τζερμπίνος όμως τοποθετεί το πατρικό του
Σολωμού στην πλατεία.

Εραλδική Επιστήμη
Η Εραλδική είναι η επιστήμη που μελετά τα οικόσημα και τα εμβλήματα που
χρησιμοποιήθηκαν από τις μεσαιωνικές οικογένειες αρχικά και αργότερα από άτομα
ή οργανισμούς, σηματοδοτώντας την ιδιοκτησία, την κοινωνική θέση και την επιχειρηματική
παράδοση.
Ο όρος προέρχεται από τον αγγλική λέξη herald που σημαίνει κήρυκας. Κατά το
Μεσαίωνα, οι κήρυκες δεν κανόνιζαν μόνο τις κονταρομαχίες και τις ιπποτικές γιορτές, αλλά
και ανακοίνωναν στο λαό τις διαταγές των ηγεμόνων. Ήταν έμπειροι γνώστες του
πρωτόκολλου και καθόριζαν τη θέση που κατείχε στην φεουδαλική ιεραρχία κάθε
τιτλούχος. Έτσι, έπρεπε να γνωρίζουν τις μορφές και τα χρώματα των οικόσημων και το
ρητό της κάθε οικογένειας, για να είναι σε θέση να παρεμποδίζουν το σφετερισμό των
τίτλων ευγενείας. Τα καθήκοντά τους και οι διατάξεις που αφορούσαν το έργο τους,
κωδικοποιήθηκαν γύρω στο 12ον αιώνα, με ακριβείς νόμους και κανονισμούς.
Ο Θυρεός είναι το βασικό Εραλδικό σύμβολο και έχει συνήθως σχήμα ασπίδας.
Όταν το έμβλημα χρησιμοποιείται από άτομα και οικογένειες τότε ονομάζεται
Οικόσημο. Όταν το έμβλημα χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια, συλλόγους ή επιχειρήσεις
τότε ονομάζεται Θυρεός. Όταν το έμβλημα χρησιμοποιείται από πόλεις τότε ονομάζεται
Πολεόσημο.
Ο σχεδιασμός οικόσημων, πολεόσημων και θυρεών διέπεται από αυστηρούς κανόνες
που ορίζει η εραλδική επιστήμη. Τα τμήματα που συνήθως απαρτίζουν ένα οικόσημο,
πολεόσημο ή θυρεό είναι τα ακόλουθα:

Η Ασπίδα είναι ουσιαστικά ο θυρεός καθώς σε αυτή παρουσιάζονται τα χρώματα
και τα σύμβολα του φορέα. Το σχήμα της διαφέρει ανάλογα την περιοχή ή την εποχή ή τον
φορέα. Συνήθως για τους άντρες χρησιμοποιούνται τα σχήματα των πολεμικών ασπίδων
που έφεραν οι ιππότες στον μεσαίωνα. Για τις κυρίες χρησιμοποιείται είτε ο ρόμβος, είτε
ένα οβάλ σχήμα, είτε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
Ορισμένες φορές συναντάμε μια ασπίδα μέσα σε μία δεύτερη. Είναι δηλαδή ένας
θυρεός μέσα σε έναν άλλο. Αυτό γίνεται για να υποδηλωθεί άλλοτε η καταγωγή και άλλοτε
ένας γάμος. Είναι ένας από τους τρόπους σύνθεσης δύο θυρεών.
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Το σχήμα της ασπίδας είναι τριγωνικό και προέρχεται από τις ολόσωμες ασπίδες
των Νορμανδών ιπποτών γύρω στο 1000 μ. Χ.
Η Κορώνα και η περικεφαλαία βρίσκονται πάνω από την ασπίδα και φέρουν το
υφασμάτινο στεφάνι και την κορυφή ή έμβλημα. Την κορώνα ή το στέμμα τα συναντάμε
στα εραλδικά σύμβολα μοναρχών. Το στυλ της περικεφαλαίας ποικίλλει ανάλογα με τον
βαθμό και την κοινωνική θέση του φέροντα τα εραλδικά σύμβολα.
Ο Μανδύας αποτελεί το φόντο της ασπίδας. Προέρχεται από ένα κομμάτι λινό
ύφασμα που φόραγαν οι ιππότες για να ενισχύσουν την αντίσταση της πανοπλίας στα
χτυπήματα από βέλη και σπαθιά. Επειδή είναι ένα καθαρά πολεμικό εξάρτημα συνήθως
απεικονίζεται σχισμένο.
Οι Παραστάτες παρουσιάζονται αριστερά και δεξιά της ασπίδας και συνήθως την
κρατάνε από το πάνω μέρος της. Απεικονίζουν ανθρώπους ή ζώα, κάποιες φορές ακόμα
και φυτά. Μυθικά ή πραγματικά. Οι ανθρώπινες φιγούρες ως παραστάτες έχουν
αλληγορική σημασία και απεικονίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Ορισμένες φορές
παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τύποι παραστατών ένας από κάθε πλευρά. Δύο
διαφορετικά ζώα για παράδειγμα. Συνήθως οι παραστάτες υποδηλώνουν κάποιο τοπικό
χαρακτηριστικό της περιοχής από την οποία κατάγεται, ζει ή δραστηριοποιείται ο φορέας.
Η Βάση είναι συνήθως ένα τοπίο όπως ένα βουνό ή βράχια ή ακόμα και ένα
κομμάτι μάρμαρο ή μία γέφυρα πάνω στο οποίο πατάνε οι παραστάτες. Απεικονίζει κάποιο
χαρακτηριστικό τοπίο της περιοχής του φορέα και συμβολίζει την Γή.
Το Ρητό είναι σύντομη παρατήρηση για μια γενική αλήθεια, τρόπο συμπεριφοράς ή
βασική αρχή την οποία αποδέχεται ο φορέας.
Τα χρώματα των οικοσήμων έχουν συμβολικό χαρακτήρα: λόγου χάρη το χρυσό
συμβολίζει τον πλούτο και την δύναμη, το κόκκινο το θάρρος, το γαλάζιο το μεγαλείο κλπ
Parlante, δηλαδή ομιλούντα λέγονται τα εμβλήματα που απεικονίζουν κάτι σχετικό με
το όνομα της οικογένειας που τα χρησιμοποιεί στο οικόσημο της. Π.χ. το ψάρι σολομός στο
οικόσημο της οικογενείας Σολωμού.
Αναπαραστάσεις. Οι αναπαραστάσεις είναι σύμβολα και τις χωρίζουμε σε δύο
κατηγορίες. Τα Κοινά και Τα Σύμβολα. Τα Κοινά είναι γεωμετρικά σχήματα όπως ο ρόμβος,
ο κύκλος και γενικότερα τα γεωμετρικά σχήματα. Τα σύμβολα είναι αναπαραστάσεις
οποιουδήποτε αντικειμένου. Από την χλωρίδα και την πανίδα μέχρι εργαλεία, όπλα,
οικοδομήματα κτλ. Το κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει για τον φορέα κάτι συγκεκριμένο.
Συμβολίζει και αναπαριστά μια έννοια, μια κατάσταση, ένα επάγγελμα, μια αρχή, μια
επιλογή.
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Το ντομινικάλε του κόντε Νικολάου Σολωμού

Ντομινικάλε, ονομάζεται το μέγαρο, η κύρια κατοικία μιας οικογένειας. Στην
κυριολεξία η λέξη σημαίνει «του κυρίου», «του αφέντη».
Το ντομινικάλε της οικογενείας Σολωμού στον Πλατύφορο (εικόνα 53 και 57,
58) στην χαλκογραφία του Antoine Laurent Castellan (1772 – 1838) φαίνεται
να έχει ισόγειο με στοές, δυο ορόφους και αναμινάλε.
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Εικόνα 53
Το κτήριο ανακαινίστηκε από τον Κόντε Νικόλαο Σολωμό, ο οποίος στην
διαθήκη του σημειώνει : «… το σπίτι όπου σήμερα κατοικώ είναι στην ουσία
τρία ενωμένα σπίτια … και το οποίον εγώ ανακατασκεύασα πλέον της μιάς
φοράς»,86 και η διαρρύθμιση του θα πρέπει να ήταν ανάλογη με των άλλων
αρχοντικών της εποχής του.
Λίγα λόγια για την εξωτερική του εμφάνιση σημειώνει σε άρθρο του ο Δε
Βιάζης, αλλά ο ιστορικός το είδε σε μια εποχή που ήδη είχε χάσει τον δεύτερο
όροφο σε κάποιο σεισμό. Γράφει ο Δε Βιάζης : «Εκείνο το απόγευμα
παρεκάλεσα τον Χιώτην να επισκεφθώμεν τας οικίας του Σολωμού και του
Φώσκολου… Τότε η οικία του Σολωμού ευρίσκετο εν καλεί καταστάσει και
εκατοικείτο. Εις την είσοδον της ήτο στημένον το άγαλμα του Διογένους,

86

Ελένη Κερκοπούλου, Αγγέλικα η μαντενούτα, Αθήνα 2010, σ. 262 – 263.

κρατούντος εις την χείρα του το φανάρι και ζητούντος άνθρωπον. Εις το
εμπρόσθιον μέρος της οικίας υπήρχον στοαί».87
Τα μέγαρα των «ευγενών» περιγράφονται από τον Ρώμα, στο έργο του ο
Σοπρακόμητος,88 εκεί διαβάζουμε: «…Ο μόνος… χώρος του σπιτιού που είναι
ανάλογος με το πόρτεγο [ τις αίθουσες υποδοχής] … είναι το ιντρόιτο : η
είσοδος του αρχοντικού. Είναι πελώριο… και στολίζεται με τα πορτραίτα των
αντενάτων,89 πολεμικά λάφυρα, τ’ ακροστόλισμα (γοργόνα) της
οικογενειακής γαλέρας…»

Ένα από τα τιμητικά αξιώματα επί
Ενετοκρατίας ήταν αυτό του
Sopracomito di galera, κυβερνήτη της
πολεμικής γαλέρας της Μεγαλόπρεπης
Κοινότητας με πενταετή θητεία. Τα
έξοδα για την γαλέρα και τον
εξοπλισμό της βάραιναν την κοινότητα,
το πλήρωμα (κωπηλάτες)
αποτελούνταν από χωρικούς και το
τεχνικό προσωπικό (πιλότοι,
αργκουζίνοι, πυροβολητές) έμμισθοι
1
επαγγελματίες. Ο κυβερνήτης
εκλεγόταν από την κοινότητα και το
μόνο συμπλήρωμα που ήταν
υποχρεωμένος να συνεισφέρει ήταν το
ακρόπλωρο και οι σημαίες. Αυτά όταν
τελείωνε η θητεία του τα έπαιρνε μαζί
του και αποτελούσαν κειμήλια της
οικογενείας του. Στην εικόνα το
ακρόπλωρο της γαλέρας Ιουδήθ που
με κυβερνήτη τον Μαρίνο Σιγούρο
έλαβε μέρος στην Ναυμαχία της
Ναυπάκτου το 1571.
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εικόνα 54

87

Σπυρίδων Δε Βιάζης, Η εν Ζακύνθω οικία του Φώσκολου, στο Μαριέττα Μινώτου επιμ.,
Πανηγυρικό Λεύκωμα Ζακύνθου, Εκατοετηρίς Ούγου Φώσκολου 1827 – 1927, Έκδοσις Ιονίου
Ανθολογίας, σ. 13.
88
Ρώμας, Σοπρακόμητος Α΄, 455 – 456.
89
Προγόνων, antenato ιταλική λέξη που σημαίνει πρόγονος.

«Σε μια γωνιά βρίσκεται… η «λεντίκα» της αρχόντισσας». Κλειστό φορείο που
το μετέφεραν δυο βαστάζοι. (εικόνα 55)

Εικόνα 55
Τα σπίτια αυτά, συνεχίζει ο συγγραφέας «είχαν ένα χαρακτηριστικό
γνώρισμα: το απαρταμέντο νόμπιλε90 . Το επίσημο αυτό διαμέρισμα έπιανε
ένα ολόκληρο πάτωμα, [ τον πρώτο όροφο] που απαρτιζόταν αποκλειστικά
από αίθουσες υποδοχής. Για να γίνει ακόμα πιο ψηλοτάβανο και απλόχωρο,
«έκλεβε» χώρο από το γενικό ύψος του σπιτιού. Έτσι οι χώροι που
περισσεύανε για καθημερινή χρήση ήταν στενόχωροι και περιορίζονταν στα
λεγόμενα «μετζοπατώματα»91.

Στην εικόνα το ντομινικάλε
Καπνίση και μετέπειτα
Ρώμα στον Άγιο Λουκά. Στο
κέντρο της στέγης του
πυργωνόταν ένας μεγάλος
πέτρινος και σκεπασμένος
με κεραμίδια αναμινάλες,
σε αντίθεση με άλλους
μικρούς και ξύλινους της
προσεισμικής πολιτείας.
Εικόνα 56

90
91

Αppartamento nobile ή Piano Nobile όροφος, διαμέρισμα.
Μεσοπατώματα.
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Το θεόρατο «πόρτεγο»92 του απαρταμέντου νόμπιλε πλαισιώνεται από τη
τραπεζαρία, τη μεγάλη νταριτσέβερε93 κι έναν ακαθόριστο αριθμό σαλονιών…
Η τρεχούμενη ζωή … κυλάει τώρα πια σε άλλους χώρους του σπιτιού : στην
μικρή τραπεζαρία, στη δεύτερη νταριτσέβερε, στο σαλότο της κυράς και πάει
λέγοντας. Μονάχα που τα καλόηχα τούτα ονόματα τα δίνανε γενναιόδωρα σε
κάτι χαμηλοτάβανες και σκοτεινές καμαρούλες σαν κελιά, γιατί τα
μετζοπατώματα ζερβά – δεξιά από το απαρταμέντο νόμπιλε ήταν κατά
κανόνα ανήλιαγα και στενάχωρα.
Στον δεύτερο όροφο υπήρχαν τα υπνοδωμάτια και πιθανόν κάποιο ιδιαίτερο
σαλόνι.
Στην στέγη του κτιρίου βρίσκεται ο αναμινάλες (εικόνα 56). Είδος κιόσκι
τετράγωνο ή οκτάγωνο που προεξέχει από την σοφίτα σαν παρατηρητήριο.
Το παράδοξο τούτο κιόσκι ξεπρόβαλλε πάνω από τα κεραμίδια της στέγης και
ήτανε ζωσμένο ολόγυρα με παραθύρια.
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Εικόνα 57

Εικόνα 58

Στις εικόνες 57 και 58 το ντομινικάλε Σολωμού που σε κάποιο σεισμό έχει
χάσει τον δεύτερο όροφο και τον αναμινάλε του, πριν και μετά τον
καταστρεπτικό σεισμό του 1893. Μετά τον σεισμό του 1893 από το ιστορικό
αυτό κτήριο απόμειναν οι κολόνες με την πρόσοψη του πρώτου ορόφου. Λίγο
αργότερα κατεδαφίστηκε και στην θέση του κτίστηκε μια νεότερη κατοικία.

92

Προθάλαμος, το μεγαλύτερο δωμάτιο των αλλοτινών ζακυνθινών σπιτιών, το μεταχειριζόντουσαν
σαν αίθουσα υποδοχής.
93
Αίθουσα υποδοχής.

Η Βρύση
Στην πόλη της Ζακύνθου υπάρχουν άφθονα υπόγεια νερά, και για πάρα πολλά
χρόνια το 1/3 των κατοίκων έκανε χρήση αποκλειστικά αυτών των νερών,
αντλώντας τα από φρέατα γιατί στα περισσότερα μέρη βρισκόταν νερό σε
βάθος από ένα έως δύο μέτρα και αλλού σε βάθος δέκα με δεκαπέντε μέτρα το
πολύ. Τα νερά αυτά είναι καλά παρόλο που έχουν μεγάλη διαφορά στην γεύση
και τα συστατικά από τα νερά του υδραγωγείου.94
Στην στοά κάτω από το σπίτι του Σολωμού υπήρχε Βρύση, δηλαδή πηγή,95 για
την οποία πιστεύεται ότι εξαιτίας κάποιου σεισμού «μετεστράφει ο ρους του
ύδατος της».96
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Εικόνα 59

94
95
96

Άγγελος Μωρέττης, 1902, σ. 406.
Ζώης Β′, 1963, σ. 29.

Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 796, 16/1/1927, σ. 1.

Το σπετσαρείο 97 του Πελεκάση
Στο ισόγειο του ντομινικάλε Σολωμού λειτούργησε από το 1838 έως το 1917 το
σπετσαρείο του Πελεκάση.
Οι γιατροί Διονύσιος Βερέττας και Δημήτριος Πελεκάσης που υπήρξαν
ιδρυτές και υποστηρικτές του σπετσαρείου προσέλαβαν τον Σπυρίδωνα
Πελεκάση ως μαθητευόμενο φαρμακοποιό. Ο Πελεκάσης αφού εξασκήθηκε
έδωσε πρακτικές εξετάσεις και έλαβε το 1838 την άδεια του φαρμακοποιού.
Έκτοτε το σπετσαρείο λειτούργησε υπό την επωνυμία και την διεύθυνση του
ως το 1877 που απεβίωσε και το σπετσαρείο ανέλαβαν τα παιδιά του.
Από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα ελλείψει λεσχών και καφενείων τα σπετσαρία
λειτουργούσαν ως εντευκτήρια των επιστημόνων, κυρίως των γιατρών οι
οποίοι στις ελεύθερες ώρες τους πήγαιναν στα σπετσαρεία και συζητούσαν
πολιτικά, επιστημονικά και κοινωνικά θέματα. «Όλα τα πολιτικά ή μάλλον
εθνικά ζητήματα, όλα τα επιστημονικά, όλα τα κοινωνικά, όλα τα ανεκδοτικά,
όλα τα ευθυμολογικά, συνεζητούντο, ανετέμνοντο, εξητάζοντο, εκρίνοντο,
εσχολιάζοντο.»98
Στο Σπετσαρείο του Πελεκάση μαθήτευσε ο ποιητής Ανδρέας Μαρτζώκης ο
οποίος αργότερα διηγιόταν ότι «κατασκεύαζεν ελεεινά καταπότια και
τελειότερους στίχους».99
Την εποχή της Βενετοκρατίας τα φαρμακεία ονομάζονταν Botteghe
medicinale (Μποτέγες), ιατρικά εργαστήρια - καταστήματα όπως θα λέγαμε
σήμερα. Αργότερα ονομάζονταν σπετσαρεία «δηλαδή ειδοπωλείον, ήτοι
κατάστημα
φαρμακοποιού,
φαρμακοκαπήλου
και
ζαχαροπλάστου
περιλαμβάνον την Δρογκιέραν, το Κονφετιέρε, το Μανδολάρο και το
Μεντιτσινάλε», που σημαίνει κατάστημα φαρμακοποιού, κατασκευαστή
φαρμάκων, πωλητή φαρμάκων και ζαχαροπλάστη, που περιελάμβαναν είδη
παντοπωλειου,100
φάρμακα,101
εργαστηρια
ζαχαροπλαστικης,102
μαντολατοποιείο,103 και ιατρικά είδη.104

97

Spezieria, ιταλικη λέξη που σημαίνει φαρμακοποιός.
Ανωνύμως, «Εν Ιστορικόν Φαρμακείον», Ελπίς, 9 Ιουλίου 1917, σ. 2.
99
Γ.Δ.Μ., «Το σπετσαρείο», Ελπίς 10 Ιουλίου 1917, σ. 2.
100
Botteghe drogherie.
101
La droga.
102
Botteghe confettiere.
103
Mandorla, ιταλική λέξη που σημαίνει αμύγδαλο.
104
Medicinale.
98
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Ένα από τα αρχαιότερα φαρμακεία στην Ζάκυνθο ανήκε στον Σταμάτιο
Κατελάνο ή Σπετζιέρη.105 Μετά τον θάνατο του οι επίτροποι της περιουσίας
του – η ύπαρξη επιτρόπων καταδυκνείει την ύπαρξη ανηλίκων τέκνων – και ο
Ιάκωβος Σιγούρος «έβαλαν όσες μετιτζήνες106 και ζάχαρες και αλοιφάδες107
και σουρόπια και νερά και άλλες τινές μετιτζήνες σίμλητζες108 ως καθώς είναι
στιμαρισμένες από τον Φ. Σουριάνο σπετζιέρη…» και συμφώνησαν στις 12
Δεκεμβρίου 1524 με τον φαρμακοποιό Κάρλο Καστελάνο να λειτουργεί το
φαρμακείο υπό την επίβλεψή του και όπως αναφέρει το συμβόλαιο που έγινε
από τον συμβολαιογράφο Θεόδωρο Αυλονίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει ο Εμμ. Εμμανουήλ σε πραγματεία
του για τα φαρμακεία στα Επτάνησα το 1812 υπήρχαν στην Ζάκυνθο δώδεκα
φαρμακεία και αποφασίστηκε ένα από αυτά να μένει την νύχτα ανοικτό.109
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Εικόνα 60

105

Εικόνα 61

Ζωης Α′, 1963, σ. 281.
Medicines.
107
Αλοιφές.
108
Απλές.
109
Εμμ. Εμμανουήλ, Η φαρμακευτική εις την ζάκυνθον και την Επτάνησον επί Ενετοκρατίας, Εν
Αθήναις 1934.
106

Το σπίτι του σιορ Άντζολου Σουμάκη

Η δυτική πλευρά του Φόρου τελείωνε στην κατοικία της οικογενείας Σουμάκη,
δίπλα στην οποία υπήρχε πύλη που απομόνωνε τον Φόρο από την
Λαχαναγορά. (εικόνα 62 το πρώτο σπίτι αριστερά)
Η οικογένεια Σουμάκη καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και απαντάται
στην Ζάκυνθο από τα μέσα του 16ου αιώνα.
Ο Άντζολος Σουμάκης γιος του σινιόρ Τζώρτζη, είναι ο συγγραφέας της
«Διήγησις του Ρεμπελιού110 των Ποπολάρων ήγουν του Νησίου της Ζακύνθου
όπου έγινε εις τους 1628».
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Εικόνα 62
Αφορμή για το «ρεμπελιό των ποπολάρων» (εικόνες 60 και 61) στάθηκε η
πληροφορία ότι Σαρακηνοί Πειρατές ετοιμάζονταν να επιτεθούν στο νησί. Ο
προβλεπτής αποφάσισε να καταγράψει σε «ρολούς» τον πληθυσμό για να
μπορέσουν να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η προστασία του νησιού. Οι
ποπολάροι από την πλευρά τους θεώρησαν ότι η καταγραφή θα έχει ως
αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο έλεγχο του πληθυσμού, την επιβολή νέων φόρων
και της υποχρεωτικής στρατολόγησης. Έτσι ξεσπασαν επεισόδια.
Βασικές αφορμές για την σύγκρουση ήταν το αίτημα της διοίκησης των
φρουρών για τη φύλαξη της πόλης που αποτελούνταν από ποπολάρους από
ανθρώπους που ανήκαν στην τάξη τους και όχι από «ευγενείς» και η
διαφύλαξη του προνομίου της μη υποχρεωτικής στράτευσης για τους
ποπολάρους.
110

Ρεμπελιό από την ιταλική λέξη ribellione = εξέγερση.

Ήταν δηλαδή μια εξέγερση εναντίον της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που
είχαν εφαρμόσει οι Βενετοί και εναντίον της αποκλειστικότητας των
οικονομικών και κοινωνικών
προνομίων και της αυτοδιοίκησης που
μονοπωλούσε η τάξη των «ευγενών».111

Οι κοινωνικές τάξεις στην Ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο
Popolari

Οι popolari είναι οι κάτοικοι της πόλεως που δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως παρατηρεί ο Αρβανιτάκης «Αν το ανώτερο στρώμα
εκείνο των πολιτών (cittadini) του νησιού, αποτελούσε μια νομοκατεστημένη τάξη, ακόμη και με
την έννοια της «οιωνεί τάξης», τουλάχιστον για όλο τον 16ο και τον 17ο αιώνα, όλο το υπόλοιπο
αστικό σύνολο (popolari) υπήρξε αδιαμόρφωτο σε νομικό/θεσμικό πλαίσιο».
Οι popolari ζουν από το εμπόριο και την βιοτεχνία, ο πλούτος που ορισμένοι από αυτούς
συσσωρεύουν με το πέρασμα των χρόνων δημιουργεί ένα εσωτερικό ενδοταξικό σύνορο, έτσι
χωρίζονται σε φτωχούς και πλούσιους.
Οι πλούσιοι popolari διεκδικούν την cittadinanza, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη, που
έδινε κληρονομικά το δικαίωμα της συμμετοχής στο «Συμβούλιο της Μεγαλοπρεπούς
Κοινότητας της Ζακύνθου» που ασκούσε την τοπική αυτοδιοίκηση και τα μέλη του μοιράζονταν
τα «υπουργήματα» και τα οικονομικά οφέλη που αυτά απέφεραν.
Οι φτωχοί popolari εξασκούσαν χειρονακτικά επαγγέλματα, πράγμα που τους
καταδίκαζε σε μια οριστική κοινωνική στασιμότητα.
Όλοι οι popolari ήταν απαλλαγμένοι από κάθε υποχρέωση απέναντι στο κράτος, εκτός
από την φορολογική τους συμμετοχή στις γενικές δαπάνες.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις απέναντι στην Βενετία είχαν σύμφωνα με τους
βενετσιάνικους νόμους οι cittadini και οι χωρικοί.
Όταν λοιπόν το 1628 ζητήθηκε από τους popolari η συμμετοχή τους στην προστασία
του νησιού από τους πειρατές ζήτησαν και αυτοί ως αντάλλαγμα προνόμια ανάλογα με των
cittadini, σε αντίθετη περίπτωση η θέση τους θα εξομοιωνόταν με την θέση των χωρικών που
επιστρατεύονταν υποχρεωτικά.

111

Για το Ρεμπελιό των ποπολάρων Βλ. Αρβανιτάκης Δημήτρης, Οι αντιθέσεις των αστικών
στρωμάτων της Ζακύνθου και το ρεμπελιό των ποπολάρων (1628). Μεθοδολογικές παρατηρήσεις,
ος
Εώα και Εσπέρια Τόμος 3 , Αθήνα 1996 – 1997, σ. 246 – 249.
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Το δέντρο της Ελευθερίας
Την εποχή που στην Γαλλία μαινόταν η Επανάσταση, η Βενετία ήδη είχε
αρχίσει να παρακμάζει. Κύριος λόγος της παρακμής της ήταν η ανακάλυψη
των νέων θαλάσσιων οδών με συνέπεια τη μεταφορά του κύριου βάρους του
θαλάσσιου εμπορίου εκτός της Μεσογείου.
Έτσι όταν το 1796 ξέσπασε ο Γαλλο-αυστριακός πόλεμος, και η βόρεια Ιταλία
μετατράπηκε σε πεδίο μαχών, μπροστά στις νικηφόρες προελάσεις των
στρατευμάτων του Ναπολέοντα (εικόνα 64) η Βενετία άρχισε να κλονίζεται.
Μετά τη συνομολόγηση της Συνθήκης ειρήνης του Λεομπέν μεταξύ των
εμπολέμων, ο Δόγης Λουδοβίκος Μανίν (εικόνα 63) αναγκάσθηκε να
παραιτηθεί και στις 12 Μαίου του 1797 το «Μέγα Συμβούλιο», που είχε
συγκληθεί από τον ίδιο, με ψήφισμά του αποφάσισε την αυτο-κατάργηση της
«Γαληνοτάτης Δημοκρατίας» και τη δημιουργία ενός προσωρινού
«Δημαρχείου» υπό την προστασία των Γαλλικών στρατευμάτων, (μια
συγκαλυμμένης μορφής υποταγή). Αυτό όμως δεν εμπόδισε τελικά τα γαλλικά
στρατεύματα με το πρόσχημα της αναταραχής στην Ιστρία να εισέλθουν και
να καταλάβουν την Βενετία τέσσερις ημέρες μετά.

Εικόνα 63

Εικόνα 64

Στις 4/14 Ιουλίου 1797 την ώρα που τα γαλλικά πλοία άραζαν στο λιμάνι της
Ζακύνθου, ένοπλοι Τζακομπίνοι112 με αρχηγό τον Σπυρίδωνα Ψημάρη113
112

Ιακωβίνοι – Γιακομπίνοι – Καρμανιόλοι : Πολιτικός σύλλογος που ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια
της Βενετοκρατίας (1793), τα μέλη του ζακύνθιοι φιλογάλλοι δημοκράτες ονομάζονταν «Πατριώται»
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ανέβηκαν στο κάστρο. Εκεί ο Ψημάρης κατέβασε την Ενετική σημαία από τον
ιστό και αφού ανέβασε την Γαλλική κατευθύνθηκε με τους συντρόφους του
στο σπίτι του Γάλλου προξένου Constantin - Hyacinte Guys και του την
παρέδωσε. Ο Παναγιώτης Χιώτης κατέγραψε λαϊκό τραγούδι της εποχής που
αφηγείται το γεγονός:
Ο Ψημάρης ο καημένος
Εις το κάστρο αρματωμένος
το στραντάρδο αγκαλιάζει
Την παντιέρα κατεβάζει
Εις του Μουσουγήν114 την πάει
Και τους άρχοντες σφαλάει.
Ένα μήνα περίπου αργότερα στις 30 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1797 έγιναν στην
πλατεία Αγίου Μάρκου επίσημες εκδηλώσεις115 και τοποθετήθηκε στο κέντρο
της, το σύμβολο της ελευθερίας, ένα τρίχρωμο (πράσινο, κόκκινο και άσπρο)
άρμπουρο με τον κόκκινο σκούφο των Ιακωβίνων στην κορυφή του. Στην
βάση του ήταν ζωγραφισμένες η Ισότητα, η Ειρήνη, η Δικαιοσύνη και η
Αρετή. Δίπλα του φυτεύτηκε ένας πλάτανος.

57

Εικόνα 65
Το δέντρο της Ελευθερίας

και είχαν την έδρα τους στους κήπους κοντά στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Αρχηγός τους ήταν ο
Constantin - Hyacinte Guys. Ζωης Α′, 1963, σ. 235 και σ. 276 και Δημητρίου Γουζέλη, Ο Χάσης, κριτική
έκδοση Ζήσιμος Συνοδινός, Ωκεανίδα 1997, σ. 23 – 25.
113
Ο δημοκρατικός Σπυρίδων Ψημάρης, μέλος των «Πατριωτών», φυλακίστηκε στο κάστρο από τους
ρωσότουρκους και παρά την αμνηστία που δόθηκε στους ζακυνθινούς συμπαραστάτες των Γάλλων,
προτίμησε να ακολουθήσει στην αιχμαλωσία τους Γάλλους στρατιωτικούς για να αποφύγει τα
αντίποινα των αριστοκρατών και φυλακίστηκε στην Κωνστανινούπολη. Αφού απελευθερώθηκε πήγε
στην Γαλλία και μετά τον θάνατό του άφησε όλη του την περιουσία στο ενεχυροδανειστήριο της
Ζακύνθου. Βλ. Χιώτη, Γ′, 1863, σ. 559, σ. 576, σ. 687 – 688, σ. 695 και σημ. 1.
114
Μουσουγής είναι στην ζακυνθινή ντοπιολαλιά ο πρόξενος Monsieur Guys. Βλ. και Διονυσίου
Ρώμα, Τα Ζακυνθινά, Εστία 1983, σ. 348 – 350.
115
Περιγραφή των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται στο Χιώτη, Γ′, 1863, σ. 597 – 598 και Κονόμος,
ος
Κονόμος, 3 , 1979, σ. 182 – 184.

Στα πλαίσια του εορτασμού, ο διοικητής συνταγματάρχης Joseph Gentili και
τα μέλη του προσωρινού δημαρχείου έκαψαν στην φωτιά κοντά στο
άρμπουρο τα εμβλήματα της «ζακυνθινής ευγένειας», στολές, περούκες και το
libro d’ oro.
Γύρω από την φωτιά χόρευαν οι δημοκρατικοί τραγουδώντας την
«Μασσαλιώτιδα» και τον «Θούριο» του Ρήγα και οι εβραίοι, που για πρώτη
φορά αποκτούσαν ίσα δικαιώματα με τους χριστιανούς, τραγουδώντας το
παρακάτω τραγούδι που διέσωσε ο Ντίνος Κονόμος116:
Λευτεριάς έφτασε η ώρα
Να χαρούμε οι πιστοί
Χριστιανοί κι Οβραίοι τώρα
Είμαστε αδερφοί πιστοι.
Οι κακόμοιροι Εβραίοι
Είμαστε σα Χριστιανοί
Είμαστε και τσιταντίνοι117
Τση Φράντζας118 οι πιο πιστοί.
Να μας ζήσει ο Μποναπάρτες119
Που κι Οβραίους αγαπά
Και δεν θέλει να μας βρίζουν
Να μας κράζουνε σκυλιά.
Ο ζακύνθινός Νικόλαος Κατσαϊτης περιέγραψε τις εκδηλώσεις αυτές σε
γράμμα του στον Ανδρέα Τσιτσέλη που βρισκόταν στην Βενετία.120 Στο
γράμμα αυτό διαβάζουμε:
«… στας 30 παρελθόντος ηουλλίου έβαλαν τον άλμπορο τζη λιμπερτάς∙ τα
σπίτια όλα από τζι αγίους σαράντες έος τι σάντα μαρία στολισμένα και το
βράδι ηλουμινάδα.
[ στις 30 του περασμένου Ιουλίου αναρτήθηκε το άρμπουρο της Λευτεριάς∙
όλα τα σπίτια από τους Αγίους Σαράντες έως την Παναγία των Χαρίτων
(περιοχή Αγίας Τριάδας) ήταν στολισμένα και το βράδυ φωτισμένα.]

Απέρασεν ο κομαντάντες με ολι τι μουντζιπαλιτά και από τες δίο στράτες, με
όλα τα ηστρομέντα και εις χαρά εριξαν περίσο ψωμί και γάστες∙121
[Πέρασε ο συνταγματάρχης (Ιωσήφ Gentily) με όλα τα μέλη του
προσωρινού δημαρχείου και από τους δύο δρόμους με όλα τα μουσικά
116

ος

Κονόμος, 3 , 1979, σ. 184 – 185.
Πολίτες.
118
Γαλλίας.
119
Βοναπάρτης.
120
Ηλίας Α. Τσιτσέλης, «Αι εορταί εν Ζακύνθω κατά το 1797», στο Περιοδικό «Αι Μούσσαι», 15/ 1/
1895.
121
Η γάστα είναι βενετσιάνικο νόμισμα. Βλ. Ζώης , Β′, 1963, σ. 95.
117
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όργανα (την μπάντα του στρατού) και για την χαρά (στα πλαίσια του
εορτασμου) πετουσαν ψωμί και νομίσματα]∙

έρχοντας εις το φόρο ανεβικε εις το πάλκο με όλη τη μουντζιπαλιτά και
εμίλισε δια τιν λιπερτα∙
[όταν έφτασε στην πλατεία Αγίου Μάρκου ανέβηκε με όλα τα μέλη του
προσωρινού δημαρχείου στην εξέδρα και έβγαλε λόγο για την ελευθερία∙]

έπειτα εκατεβίκαν και επίγαν κοντά εις το άλπορο και έκαψαν τιν ρομάνα, 122
τι βέστα123 και το λιμπροντόρο∙
[έπειτα κατέβηκαν από την έξέδρα και πήγαν κοντά στο άρμπουρο και
έκαψαν τα κεντημένα αρχοντικά ενδύματα, την φορεσια και το Libro d’
oro]

έπιτα επίγαν στι μπισκοπι και ο πρωτοπαπάς έκαμε και αφτός μια ομία
επινεπίν εις στον μποναπάρτε και κομαντάντε,
[έπειτα πήγαν στην μητρόπολη και ο πρωτοπαπάς έβγαλε και αυτός
επαινετικό λόγο για τον Βοναπάρτη και τον συνταγματάρχη (Gentily)]

ομίος και εις τον άι μάρκο οπου επιγαν του έκαμε και ο φλαροεπίσκοπος.
[ το ίδιο και στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου που πήγαν (μετά) έκανε ο
καθολικός επίσκοπος].
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Εικόνα 66

Εικόνα 67

Τις μέρες εκείνες, μετά τις 12/ 22 Αυγούστου 1797, έγινε και η μοναδική στα
Ζακυνθινά χρονικά εξέγερση των χωρικών, (εικόνες 66 και 67) οι οποίοι
εισέβαλαν ένοπλοι στην χώρα ζητώντας ανακούφιση από τα «προστύχια»
(τους μεγάλους τόκους που τους επέβαλαν οι «ευγενείς» δανειστές τους) και
τους φόρους. Ο στρατηγός Anselmo Gentili που έτυχε να βρίσκεται στην
122

Ρουμανέταις είναι τα χρυσά και αργυρά κεντήματα που κοσμούσαν τα αρχοντικά ενδύματα, βλ.
Ζώης, Β′, 1963, σ. 413.
123
Βέστα είναι η εσθήτα, Ζώης Β′, 1963, σ. 81.

Ζάκυνθο, ικανοποίησε τα αιτήματα τους. Αφαιρέθηκε ο φόρος των σιτηρών
στο εμπόριο, καταργήθηκαν τα «προστύχια» και ανακοινώθηκε ότι θα
τιμωρούνταν αυστηρά οι περιπτώσεις τοκογλυφίας.124

Οι κοινωνικές τάξεις στην Ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο
Οι Χωρικοί

Οι χωρικοί στην Ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τους
contadini ή villani δηλαδή χωρικούς ή αγρότες και τους contadini liberi δηλαδή
ελευθέρους χωρικούς.
I.

II.

124

Οι Contadini ή villani , όμοια με τους δουλοπαροίκους του φεουδαρχικού
Μεσαίωνα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρώμας, ήταν δεμένοι με την γη
με τον θεσμό της αιώνιας αγροληψίας (σέμπρος από το semper που
σημαίνει αιώνια) ακόμη και σε περίπτωση που άλλαζε ο ιδιοκτήτης. Οι
«σέμπροι» ξεχερσώνοντας ορισμένες περιοχές αποκτούσαν ένα ιδιότυπο
ιδιοκτησιακό καθεστώς στο τέταρτο της γης που είχανε αξιοποιήσει. Το
τέταρτό τους, από το οποίο εισέπρατταν ολόκληρο το εισόδημα – ενώ για τα
υπόλοιπα τρία τέταρτα που καλλιεργούσαν λάβαιναν μόνο το νόμιμο
καλλιεργητικό τους μερίδιο, ήταν αιωνίως αναπαλλοτρίωτο και δεν
μπορούσαν ποτέ να το εκποιήσουν.
Οι Contadini επιστρατεύονταν υποχρεωτικά και αποτελούσαν τον εγχώριο
αμυντικό στρατό. Επίσης υποχρεωτικά συμμετείχαν στην αγγαρεία της
κωπηλασίας στη γαλέρα της Μεγαλόπρεπης Κοινότητας.
Οι Contadini liberi ήταν κτηματίες πρόσφυγες από άλλες ελληνικές περιοχές,
που καταφύγανε στην Ζάκυνθο ύστερα από τις δυο αποικιστικές καμπάνιες
των Βενετών, το 1485 και το 1492. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς
μεταναστεύσανε με τα κοπάδια τους, έχοντας έτσι μία οικονομική
επιφάνεια. (βλέπε το Χρονικό Γεωργιλά). Το μοναδικό τους προνόμιο ήταν η
απαλλαγή από τις αγγαρείες.

Χιώτη, Γ′, 1863, σ. 599 – 600.
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Ο Στενόφορος και η «Piazza dell’ Erbe»
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Εικόνα 68

…
Εδώ ευρίσκονται πολλά καπνοσπιρτοπωλεία,
Από λοχίας πάντοτε εν πλήρη απαρτία…
Εκεί πολλά μπακάλικα και οπωροπωλεία,
Νυχθημερόν γυρίζουνε με θόρυβο παιδία
Εκεί εστιατόρια μαγέρικα ποικίλα
Εκεί κρεμμύδια, ράπανα, ψάρια, κρασιά και μήλα.
Κολώνιας125

125

Κολώνιας, Καλαντάριον Κουτούζη που πολλαίς αλήθειες σκούζει του 1800 και 97 Δεκέμβριον τον
μήνα έγραφον όλα αυτά, Ζάκυνθος τύποις Αυγοίς Πλησίον της Συναγωγής, Ζάκυνθος 1897, σ. 22.

Ο Στενόφορος, η προπολεμική οδός Άγγελου Οικονόμου,126 που στα τελευταία
προσεισμικά χρόνια ονομάστηκε οδός Υπαπαντής127 και σήμερα λέγεται
λεωφόρος Δημοκρατίας, οριοθετούνταν προς βορρά από το ξύλινο
«Γιοφήρι»128 που σημειώνεται στις χαρτογραφικές απεικονίσεις της Ζακύνθου
των πρώτων δεκαετιών του 17ου αιώνα,129 και προς νότο από την
φρουρούμενη Πύλη που τον χώριζε από τον Φόρο.

Εικόνα 69
Η παλιότερη από τις προσπάθειες χαρτογράφησης της πόλης της Ζακύνθου,
βρίσκεται στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας και σχεδιάστηκε στα 1625. Στο
σκαρίφημα απεικονίζεται μεταξύ άλλων, ο χείμαρρος (εικόνα 70) που
ξεκινούσε από το λαγκάδι κάτω από την εκκλησία της Παναγίας του
Πικρίδη130 (Πικριδιώτισσα) διέσχιζε την πόλη και αφού περνούσε από την
τοποθεσία που βρισκόταν το «Γιοφήρι» (σημερινή πλατεία Διοικητηρίου),
χυνόταν στην θάλασσα, στο σημείο που η σημερινή οδός Βενιζέλου συναντά
την Στράτα Μαρίνα.
Ο χείμαρρος, ο «τράφος» όπως τον ονομάζει ο Διονύσιος Ρώμας, είχε την
χρήση του ανοιχτού υπόνομου, στον οποίο οι κάτοικοι της πόλης απέθεταν τα
λύματα, με αποτέλεσμα την δυσωδία, την ρυπαρότητα και τις επιδημίες της
πανώλης που αποδεκάτιζαν συστηματικά τον πληθυσμό της πόλεως.131

126

Η πληροφορία ότι ο Στενόφορος λεγόταν οδός Οικονόμου αναφέρεται από τον Ζώη στο λήμμα
Γηοφύρι. Βλ. Ζώης, Α′, 1963, σ. 125. Ο Άγγελος Οικονόμου, γεννήθηκε στην Ζάκυνθο και διετέλεσε
υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Δεμερτζή 30 Νοεμβρίου 1935 έως 13
Απριλίου 1936 και στην κυβέρνηση Αλεξάνδρου Κορυζή 29 Ιανουαρίου 1941 έως 18 Απριλίου 1941.
127
Κονόμος, 1979, σ. 194.
128
Η ευρηματική ορθογραφική επιλογή ανήκει στον Λεωνίδα Ζώη (Ζώης, Α΄, 1963, σ. 125).
129
Βλ. Ζήβας, 1993, σ. 144.
130
Για την Παναγία του Πικρίδη βλ. Κονόμος, 1967, σσ. 139 – 140.
131
Επιδημίες πανώλης έπληξαν την πόλη της Ζακύνθου το 1617, το 1645, το 1688 και το 1728. Βλ.
πρόχειρα Διονυσίου Ρώμα, Το Ρεμπελιό των ποπολάρων, Εστία χ.χ., σ. 433 και Κωνσταντινίδου
Κατερίνα, Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια νησιά κατά την περίοδο 1645-1797, Εώα και Εσπέρια
ος
Τόμος 3 , Αθήνα 1996 – 1997, σ. 274 – 277 και Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Τα κακό οδεύει έρποντας…
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Οι ανοιχτοί υπόνομοι της πόλης - ο χείμαρρος που περνούσε από το Γιοφήρι
δεν ήταν ο μοναδικός υπόνομος - σκεπάστηκαν μετά την Ένωση των
Επτανήσων με την Ελλάδα.132

Εικόνα 70
Χάρτης του 1625 (Λεπτομέρεια)

Ο Στενόφορος, ξεκινούσε από το «Γιοφήρι» που βρισκόταν δίπλα στο
προσεισμικό μαγαζί του Κουκάκη133 και χώριζε την Piazza dell’ Erbe134 από
την Πλατεία Ρούγα, την βενετσιάνικη Strada Larga, και οδηγούσε στην νότια
πλευρά της πλατείας του Φόρου.
Ήταν ένας δρόμος στενός και σκοτεινός στο ξεκίνημά του, εξαιτίας των
Μπότζων135 των σπιτιών στις δύο πλευρές του, που στην συνέχεια γινόταν
πλατύς και φωτεινός καθώς πλησίαζε το σιδερένιο κιγκλίδωμα και την
φρουρούμενη Πύλη136 που βρισκόταν, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Ζώη, μεταξύ
της οικίας του Παύλου Κομούτου (ανατολικά) και της οικίας της οικογενείας
Σουμάκη137 (δυτικά) και τον χώριζε από τον Φόρο.
ος

ος

Οι λοιμοί της πανώλης στα Ιόνια Νησιά (17 – 18 αι.), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών σπουδών Βενετίας, Βενετία 2007.
132
Βλ. Ζήβας, 1993, σ. 143 – 155 και Ρώμας, 1964, σ. 174 και Λεωνίδα Χ. Ζώη, «Η πόλις Ζακύνθου»,
Αι Μούσσαι, 5 / 2/ 1927, αρ. 797, σσ. 1 – 2.
133
Κονόμος, 1979, σ. 193.
134
Λαχαναγορά.
135
Για τους Μπότζους βλ. αυτόθι σ. 72.
136
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 5/ 2/ 1927, αρ.797, σ.1.
137
Για την οικογένεια Σουμάκη βλ. αυτόθι σ. 48 κ. εξ.
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«Οι αφεντάδες του πλατύφορου και της πιάτσας138 του Σαν Μάρκο έπρεπε να
είναι ασφαλισμένοι από τη σάρα, τη μάρα και το κακό συναπάντημα, που
κατέκλυζαν ολιμερνίς και ολονυχτίς εκείνη την πολύβουη, ανήσυχη κι
επικίνδυνη ρούγα», γράφει ο Ντίνος Κονόμος εξηγώντας τους λόγους που
«επέβαλαν» την ύπαρξη της πύλης.139
Στα μετζάα140 των σπιτιών του Στενόφορου κάτω από τους μπότζους, που
πρόσφεραν προστασία από την βροχή το χειμώνα και σκιά το καλοκαίρι,
στεγαζόταν η κεντρική αγορά η Piazza dell’ Erbe.141 Εκεί πουλούσαν τα
προϊόντα τους οι οργανωμένοι σε συντεχνίες παντοπώλες και λαχανοπώλες
(«κηπουροί») της Ζακύνθου. Από τα καταστήματα τους παντοπωλεία,
«ταριχοπωλεία»,142
και λαχανοπωλεία, εκτός από τους ζακυνθινούς
προμηθεύονταν διάφορα τρόφιμα και οι περαστικοί από το λιμάνι της
Ζακύνθου ναυτικοί.143
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Εικόνα 71

Μια ενδιαφέρουσα αν και συνοπτική περιγραφή της αγοράς του Στενόφορου
στις αρχές του 19ου αιώνα περιλαμβάνεται στο βιβλίο του περιηγητή Christian
Muller, ο οποίος γράφει : «Παραπλεύρως της πλατειάς Άγιου Μάρκου
138

Piazza, η ιταλική λέξη που σημαίνει πλατεία.
Κονόμος, 1979, σ. 194.
140
Μετζάος, το ισόγειο ενός σπιτιού που χρησιμεύει ανάλογα με την περίπτωση, ως κατοικία,
γραφείο ή κατάστημα. Βλ. Ζώης, 1963, σ. 272 και. Ζήβας, 1970, σ. 42 και σ. 174.
141
Λαχαναγορά.
142
Η λέξη σημαίνει μπακάλικα. Βλ. Κονόμος, 1967, σ. 30.
143
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 12/2/1927, αρ. 798, σ. 1.
139

βρίσκεται η αγορά που ονομάζεται Piazza dell’ Erbe144 και χρησιμοποιείται για
την πώληση των προϊόντων. Είναι απλώς μια στενή και βρώμικη λωρίδα
[δρόμου], στην οποία οι χωρικοί εκθέτουν τα λαχανικά τους, τα φρούτα, τα
αυγά κλπ προς πώληση. Εκεί υπάρχουν επίσης καταστήματα που πουλάνε
παστά ψάρια, ροδάκινα, χωριάτικο μπέικον, όλα μαζί ανακατωμένα.»145
Οι κατά καιρούς ιθύνοντες κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να είναι
προσιτές οι τιμές των τροφίμων που πωλούνταν στα μαγαζιά του Στενόφορου,
και η αποτελεσματικότητα τους καταδεικνύεται στα αποσπάσματα από το
ημερολόγιο του Richard F. Burton, ο οποίος επισκέφτηκε την Ζάκυνθο την
δεκαετία του 1880. Γράφει ο περιηγητής: «Η Ζάκυνθος μου φαίνεται
εξαιρετικός τόπος κατοικίας για μια μεγάλη οικογένεια με μικρό εισόδημα …
οι πετεινοί κοστίζουν λιγότερο από ένα φράγκο. Οι γαλοπούλες, αν δεν
αγοραστούν από προμηθευτή πλοίων, δύο φράγκα και μισό. Το δυνατό και με
φρουτώδη γεύση λευκό κρασί της Ζακύνθου σπάνια υπερβαίνει τα τρία
σελίνια το γαλόνι και τις έξι πένες το μπουκάλι. Και τα άλλα απαραίτητα
[τρόφιμα] έχουν ανάλογες τιμές».146
Στην αγορά του Στενόφορου, στο κατάστημα αποικιακών ειδών του γέρο
Ζιμπιλάκη,147 μετέφεραν τα ανεπίσημα συμβούλια τους το 1848 οι εξόριστοι
από την Μποτέγα του Κομούτου «ευγενείς»148 και διανοούμενοι αστοί μετά
την εισβολή στο εντευκτήριο τους, του «εν αμαθεία διατελούντος όχλου [ο
οποίος] ενόμισεν, ότι εδικαιούτο ν’ ανακηρύξη την δήθεν ελευθερίαν του [και
την ισότητα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων] εισβάλλων εις την Μποτέγαν του
Κουμούτου».149
Ο Στενόφορος πήρε την σημερινή του μορφή μετά την μεγάλη πυρκαγιά της
1ης Σεπτεμβρίου του 1878, που είναι γνωστή ως η «πυρκαγιά του Γιοφηριού».
Την ημέρα εκείνη κάηκε ολόκληρη η αγορά. Tα σπίτια ανοικοδομήθηκαν
αργότερα αφού ανοίχτηκε ο πλατύς δρόμος που υπάρχει και σήμερα.150

144

Λαχαναγορά.
Muller, 1822, σ. 29. [ Όπου δεν αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή, η μετάφραση είναι της
γράφουσας].
146
Burton, 1883 , σ. 11.
147
Παράνομα της Κεφαλλονίτικης οικογένειας Γράβαρη. Βλ. Ζώης, Α΄ , 1963΄, σ. 139 και σ. 216
148
Ευγενείς ονομάζονταν καταχρηστικά στην Ζάκυνθο εκείνοι που είχαν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στην τοπική αυτοδιοίκηση της εποχής.
149
Λεωνίδα Χ. Ζώη, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 20 / 8 / 1826, αρ. 793, σσ. 1 – 2.
150
Ζώης, Α΄, 1963, σ. 555.
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Ο Κουτούζης στο Γηοφύρι
Ο Παπά-Κουτούζης ο πιστός φύλαξ της αληθείας
και του ψεύδους τρανός εχθρός,
ούτος εν τω οίκω εκ πόθου ανήκεστρου
τέρπετ’ αεί και παίζει με το γατάκι του.
Νικόλαος Κουτούζης151

Ο Νικολός Κουτούζης γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1741152 ή το 1746.153 Από
παιδί εκδήλωσε τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και μαθήτευσε στην Ζάκυνθο
δίπλα στον ζωγράφο Νικόλαο Δοξαρά και στην Βενετία στο εργαστήριο του
Giovanni Battista Tiepolo. Τελειώνοντας την μαθητεία του επέστρεψε στην
Ζάκυνθο και ανέλαβε να κοσμήσει με εικόνες τον ναό της Αναλήψεως και
αργότερα τον ναό του Αγίου Διονυσίου.
Οι Ζακυνθινοί τον θαύμαζαν πολύ για την ζωγραφική του δεινότητα και τον
συζητούσαν για το κοκέτικο ντύσιμό και την κοφτερή του γλώσσα.
«Ιδιόρρυθμος και φιλόκαλος, καίτοι μη ευγενής, εφόρει ράσα μεταξωτά και
κοντά δια να φαίνονται αι αργυραί πόρπαι των κομψών υποδημάτων και των
μεταξωτών ερυθρών περικνημίδων του. Η κόμμωσις του ήτο ανάρμοστος εις
ιερέα. Τον στρογγυλόν και πλατύγυρον πίλον του έφερε ότε μεν λοξά, ότε δε
υπό την μασχάλην. Εβάδιζε ηγεμονικώς, […] και είχε συχνά αχώριστον
σύντροφον του την προσφιλή του γάταν, την οποία εκράτει δια γαϊτανίου και
την οποία απηθανάτησεν εις τας ζωγραφίας του».154
Αλλά, επειδή ως άνθρωπος ήταν «… εις άκρον οξύθυμος και ιδιότροπος
προσέκρουσεν εις την τότε παρακμάζουσαν κοινωνίαν, τα τρωτά της οποίας
ηθέλησεν να καυτηριάση δια γλώσσης πικροχόλου και σαρκαστικού
μειδιάματος, καταφεύγων πολλάκις εις συναναστροφάς μετ’ αγοραίων
προσώπων και εν καιρώ νυκτός προς εξακρίβωσιν των τρωτών προσώπων και
οικογενειών ανεξαρτήτως κοινωνικής καταστάσεως, τα οποία διά σατύρας και
ατιμωτικού λιβέλλου μετά πολλής ευκολίας διεσάλπιζε και καθίστα
γνωστά».155

151

Ν. Κουτούζη, Άπαντα, Ζάκυνθος 1978, σ. 114.
Ζώης, Α΄ , 1963, σ. 330.
153
ος
Χιώτης, 7 , MCMLXXXI , σ. 60.
154
Ζώης, Α΄ , 1963, σ. 330.
155
Ζώης, Α΄ , 1963, σ. 330.
152
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Εικόνα 72
… Να σου ο ίσκιος του Κουτούζη!
Καθώς πάντα εσυνηθούσε,
Όμορφα ρούχα φορούσε,
κι έδειχνε καμαρωτά
Το καπέλλο του στραβά.
Εις το πονηρό του χείλο,
Πόσκιαζεν εχθρό και φίλο
Έβλεπα με θαυμασμό
Που’ χε ακόμα το πικρό,
Το συνηθισμένο γέλιο…156

156

Σολωμός, 1880, σ. 165.

Η συνήθεια του να «Διασύρει πολιτικάς φατρίας αχαλινώτων δημαγωγών.
Ελέγχει υποκριτάς, απατεώνας, μοιχούς και ανάξιους ιερείς. Με άλας δριμύ
καταγελά γοητείας, μαγγανείας και γυναικολογίας. Επισκώπτων χαρακτηρίζει
ακριβώς πρόσωπον και ήθος σατυριζομένου. Δάκνει μέχρι θανάτου και
ελέγχει οικογενιακάς ατιμίας αφόβως».157
Του χάρισε άσπονδους εχθρούς. Όπως το θέτει ο ίδιος σε σατιρικό του
ποίημα:
Ούλοι βρίζουν τον Κουτούζη
που αλήθεια πάντα σκούζει!158
Με αποτέλεσμα κάποιος από τους προσβεβλημένους ζακυνθινούς να
προσλάβει μαχαιροβγάλτη για να τον ξεκάνει.
Ο Ντίνος Κονόμος στα «Σημειώματα και Ανέκδοτα Κείμενα» που συνοδεύουν
την μυθιστορηματική βιογραφία του Νικολάου Κουτούζη συμπεριλαμβάνει
την μετάφραση από τα ιταλικά των εγγράφων που αναφέρονται στον
τραυματισμό του ζωγράφου στην θέση «Γιοφήρι» στις μία την νύχτα της 1/12/
Ματρίου 1770.
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Εικόνα 73
Ο Νικολός Κουτούζης, αυτοπροσωπογραφία.

157
158

ος

Χιώτης, 7 , MCMLXXXI , σ. 60.
Κουτούζης, 1978, σ. 115.

Εκεί διαβάζουμε: « 4η Μαρτίου 1770, έτος παλαιόν… Ονομάζομαι Νικολός
Κουτούζης του ποτέ Τζώρτζη, είμαι εντόπιος και επαγγέλομαι τον ζωγράφον.
Η αιτία δια την οποία κείμαι ενταύθα είναι ο τραυματισμός μου δια
μαχαιριδίου (coltello)… την εσπέραν της Κυριακής εις την θέσιν Ποντίλε ντι
Λένιο, η οποία ελληνιστί καλείται Τάβλινο Γιοφύρι159 πλησίον της
λαχαναγοράς, καθώς στηριζόμουν εις ένα στύλον και συζητούσα με κάποιον
Κοσμέτον Μοθωναίον Σιδεράκην, μεμιάς και αιφνιδιαστικώς εδέχθην εκ των
όπισθεν δυο διαδοχικά κτυπήματα… Τότε έστρεψα το βλέμμα μου πίσω και
είδα ένα νεαρόν, ο οποίος φορούσε ένα μανδύα, χωρίς κάλυμμα και ο οποίος
έφευγε δρομαίως προς τα μαγαζιά».160
Λογω του σκοταδιού ο ζωγράφος δεν μπόρεσε να διακρίνει τα
χαρακτηριστικά του επίδοξου δολοφόνου και στην ερώτηση των αστυνομικών
αν έχει εχθρούς απάντησε αρνητικά.
Για να κρύψει την ουλή της μαχαιριάς άφησε γενιάδα, πράγμα που τότε δεν
συνηθιζόταν. Γι ‘ αυτό πήγε στην Λευκάδα και χειροτονήθηκε ιερέας από τον
Αρχιεπίσκοπο Λευκάδας Μελέτιο στις * Οκτωβρίου 1777. Επιστρέφοντας στην
Ζάκυνθο διορίστηκε εφημέριος στον άγιο Νικόλαο του Μόλου.
Συνέχισε να ζωγραφίζει και να γράφει σατιρικά ποιήματα μέχρι τον θάνατο
του στις 23 Ιουλίου του 1818161 ή του 1819.162

159

Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα με την μετάφραση του εγγράφου, pontile di legno
σημαίνει ξύλινη αποβάθρα, και ponte di legno ξύλινο γεφύρι, τι από τα δυο ήταν σημειωμένο στο
πρωτότυπο έγγραφο δεν ξέρουμε δυστυχώς.
160
Κονόμος, 1974, σ. 156.
161
Ζώης, Α′, 1963, σ.330.
162
ος
Χιώτης, 7 , MCMLXXXI , σ. 66.
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Αστικές κατοικίες στην πόλη της Ζακύνθου
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Εικόνα 74
Πλατεία Ρούγα.
Δεξιά το Ιεροσπουδαστήριο Ιησουητών,
στο βάθος η περιοχή Αγ. Σαράντα και τατσαρουχαρέικα.

Η αστική κατοικία στην πόλη της Ζακύνθου ήταν συνήθως ένα τριόροφο
κτήριο. Το ισόγειο, το μετζάο δηλαδή, περιελάμβανε συνήθως κάποιο
κατάστημα εφόσον το σπίτι ήταν χτισμένο σε εμπορική περιοχή, όπως για
παράδειγμα στο Στενόφορο.
Μια ξύλινη σκάλα οδηγούσε από το ισόγειο στους ορόφους όπου ήταν οι
καθαυτό κατοικήσιμοι χώροι. Σε περίπτωση που οι δυο όροφοι αποτελούσαν
μία κατοικία, ό πρώτος περιελάμβανε τους χώρους υποδοχής και ο δεύτερος
τα υπνοδωμάτια. 163
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Εικόνα 75
Οδός Φώσκολου
Η εξωτερική μορφή των σπιτιών ήταν επηρεασμένη από τις επίσημες μορφές
των αρχοντικών και δημόσιων κτηρίων. «Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό
είναι η διαίρεσις της όψεως σε επάλληλες ζώνες, που χωρίζονται από μια
ταινία στο ύψος της ποδιάς των παραθύρων. Το τέχνασμα προέρχεται από την
ανάγκη να υπάρξη μια απόστασις από τα κλειδιά των αψίδων ως την πρώτη
οριζόντια γραμμή της όψεως και να κερδίση έτσι το ισόγειο το ύψος που
χρειάζεται για να κρατήσει το βάρος των υπερκείμενων ορόφων, τέχνασμα
163

. Ζήβας, 1970, σ. 45.

που μεταχειρίστηκε κατά κόρον η Ιταλική Αναγέννησις», σημειώνει ο Ζήβας
στην Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου.164
Εντελώς αντίθετη από του Ζήβα είναι η άποψη του «Β», όπως υπογράφει τις
εντυπώσεις του από την Ζάκυνθο στην οποία βρισκόταν τον Αύγουστο
του1841, τις οποίες δημοσιεύει στο αγγλικό περιοδικό The United Service
journal.165 Γράφει, λοιπόν ο «Β»:
«Τίποτα […] δεν συμφωνεί με την δική μας ιδέα για την άνεση. Η τέχνη της
αρχιτεκτονικής δείχνει να έχει μέχρι τώρα παραμεληθεί στην Ζάκυνθο. Δεν
υπάρχει ούτε ένα σπίτι στο όποιο ένας άγγλος ευγενής κύριος θα κατοικούσε
με ευχαρίστηση. [Τα σπίτια] είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους άσχημα
σχεδιασμένα και χειρότερα κατασκευασμένα.
Τα δωμάτια είναι χαμηλοτάβανα και δεν αερίζονται καλά, οι σκάλες
είναι απότομες, σκοτεινές και στενές […]
Χωρίς υπόγειο, χωρίς υδραυλικές εγκαταστάσεις μέσα στο σπίτι ούτε
γενικά [όσες ανέσεις] θα έπρεπε να υπάρχουν.
Το ισόγειο χρησιμοποιείται συνήθως σαν μαγαζί, γραφείο ή μεγάλο
κατάστημα, ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στα δωμάτια υποδοχής, τα
υπνοδωμάτια και η κουζίνα είναι στην κορυφή του σπιτιού […]
Σχετικά με την κατασκευή των σπιτιών δεν έχει γίνει καμιά βελτίωση
μετά από την αντικατάσταση του καλαμένιου καλυβιού166 με τούβλα και
κονίαμα για το χτίσιμο κατοικιών: οι πόρτες έχουν πρωτόγονα μάνταλα, τα
παράθυρα έχουν αντί για τζάμι μια πρασινωπή, λεπτή , τραχιά ουσία, που
εδώ, λανθασμένα, την αποκαλούν γυαλί.
Οι εξωτερικοί τοίχοι παραμορφώνονται από τα άβαφα πατζούρια, που
τα ανοίγουν κάθε πρωί και τα ασφαλίζουν [για να μείνουν] στην θέση τους με
ένα μακρύ κοντάρι που περνά μέσα από ένα μικρό μεταλλικό συνδετήρα.
Αλλά το πιο περίεργο πράγμα στο Ζακυνθινό σπίτι είναι οι τσελουζίες,
μια ιδιόρρυθμη κατασκευή, την οποία έχει ένα τουλάχιστον παράθυρο , κάθε
σπιτιού. Αποτελείται από κάποιου είδους τριγωνικό κουτί, το ποιο εξέχει από
το κάσωμα του παραθύρου. Το μπροστινό μέρος του, τα πλαϊνά του και η
βάση του αποτελούνται από πυκνοδεμένες λόξες βέργες, ώστε οι έντιμοι
κάτοικοι του σπιτιού να μπορούν να ελέγχουν όλους τους περαστικούς χωρίς
να γίνονται οι ίδιοι αντιληπτοί».

164

Ζήβας, 1970, σ. 45.
Arthur William Alsager Pollock, The United Service journal , Τόμος 37, part ΙΙΙ, Αριθ 156 Νοέμβριος,
London1841, σ. 397 – 398.
166
Wigwam είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο ανταποκριτής, και χρησιμοποιείται για τις καλαμένιες
καλύβες των αυτοχθόνων Αμερικάνων!
165
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Τα σπίτια με «Μπότζο»
Ο Μπότζος ή Πότζος167, δηλαδή η κατασκευή του πρώτου ορόφου μιας
κατοικίας έτσι ώστε να προεξέχει σε όλο το μήκος της προσόψεως της,
αποτελούσε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της αστικής
αρχιτεκτονικής της Ζακύνθου και προερχόταν προφανώς από την ανάγκη
των κατοίκων της πόλεως για περισσότερο χώρο στον όροφο αυτό, που
συνήθως περιελάμβανε τους χώρους υποδοχής.
Αυτό το αρχιτεκτονικό στοιχείο παρατηρείται σε παραδοσιακά κτήρια στην
βόρεια Ελλάδα και ονομάζεται σαχνισιά ή σαχνίσι,168 στα Γιάννενα που
λέγεται “ηλιακός “ ή “κρεββάτα”, στη Βέροια που ονομάζεται “λιακωτό” , στο
Ζαγόρι, που λέγεται χαγιάτ.ι169
Ήταν αρχικά ημιυπαίθριος χώρος μπροστά στην είσοδο της οικίας, ο οποίος
τον 19ο αιώνα κλείνεται και ενσωματώνεται με την υπόλοιπη οικία. Το
αρχιτεκτονικό στοιχείο χρησιμοποιείται επίσης στην βαλκανική, μικρασιατική
αλλά και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, όπου έχει επικρατήσει ο όρος erker.
Παρόμοια αρχιτεκτονικά στοιχεία χρησιμοποιούνταν στις αρχαίες ελληνικές
κατοικίες όπως φαίνεται από το σχόλιο στον στίχο 385 των αποσπασμάτων
των αριστοφανικών κωμωδιών: «δρύφρακτοι γαρ ξύλινοι θώρακες, τα
διαφράγματα ή τα περιτοιχίσματα, ή κιγκλίδες, περιγράγματα, τα νυν
ταβλωτά καλούμενα, τα των οικοδομημάτων εξέχοντα ξύλα».170
Και συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από τους Βυζαντινούς, σε μία από τις
Νεαρές του Λέοντος Στ του Σοφού, αναφέρεται ότι «προς υπαίθρων και ως αν
τις είποι προσκηνίων Θεατηρίων, ά και προς μόνην και υπαέρων απόλευσιν
επινενόηται και την επωνυμίαν εκ του ηλίου, ηλιακά προσαγορευόμενα».171
167

Μπότζος (ο): Εξώστης σπιτιού βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής(Ital. Bozza= πέτρα που εξέχει από
τοίχο).
168
σαχνισί , τουρκική λέξη που προέρχεται από την περσική shah nishin, η κατοικία του σάχη, και
σημαίνει σκεπαστός εξώστης σε πρόβολο κλεισμένος ολόγυρα με τζάμια, αρχιτεκτονικό στοιχείο
σπιτιών της εποχής της Τουρκοκρατίας.
169
Ο Νικόλαος Μουτσόπουλος υποστηρίζει ότι οι ανασκαφές που έχει πραγματοποιήσει στη Ρεντίνα
έδειξαν ότι το χαγιάτι εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, περίοδο προγενέστερη της εμφάνισης των
Οθωμανών στον ελλαδικό χώρο. Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα ΙΙΙ: Οι κατοικίες και τα εργαστήρια του
οικισμού (εκδ. ΑΠΘ) Θεσσαλονικη 2002.
170
Wilhelm Dindorf, Scholia graeca ex codicibus aucta et emendata Aristophanis Comoediae: ...
Aristophanis Comoediae: pars I-III. ..., Volume 4, Part 1, σ. 460.
171
Νίκος Λιανός, Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην
Ιστοσελίδα Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. σ. 5 και Ν. Μουτσόπουλου, Μακεδονική
αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 223 – 227 και Νίκος Κ. Μουτσόπουλος, Η αρχιτεκτονική
προεξοχή (το σαχνίσι). Συμβολή στη μελέτη του Ελληνικού σπιτιού, Εταιρεία Μακεδονικών σπουδών,
Θεσσαλονίκη 1988.
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Στην Ζάκυνθο οι «Μπότζοι» υποκαθιστούσαν την στοά (καμάρες) στους
στενότερους δρόμους προσφέροντας στους περιπατητές σκιά το καλοκαίρι
και προστασία από την βροχή τον χειμώνα.172
Προοδευτικά όμως είχαν φτάσει να καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το πλάτος
των δρόμων και να εμποδίζουν το φως του ήλιου να φτάσει στα ισόγεια των
σπιτιών. Γι’ αυτό άρχισαν να κατεδαφίζονται επί αγγλικής προστασίας
σύμφωνα με τον Ζώη173 και η κατεδάφιση τους ολοκληρώθηκε στα 1870 επί
δημαρχίας Φραγκίσκου Τζουλάτη,174 δηλαδή μετά την ένωση των Ιόνιων
Νησιών με την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Διονύσιο Ρώμα.175
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Εικόνα 76
Μπότζος στο Καντούνι του Κάλβου
Μέχρι την σεισμο - πυρκαγιά του 1953 σώζονταν στην περιοχή της πόλης
δυο176 μόνο σπίτια με «Μπότζο». Η κατοικία της οικογενείας Μεσσαλά, στην
οποία για κάποιο διάστημα σύμφωνα με τον Κονόμο στεγάστηκε η
βιβλιοθήκη, και μία λαϊκή κατοικία στην περιοχή της Φανερωμένης.
172

Ζήβα, 1970, σ. 42 και σ. 45.
Λεωνίδα Χ. Ζώη, Αι Μούσσαι, 5/ 2/ 1927, αρ.797, σ.1.
174
Ο Φραγγίσκος Τζουλάτης διετέλεσε Δήμαρχος της πόλης της Ζακύνθου από το 1870 έως το 1873,
για την βιογραφία του βλ. Ζώης, ς Α΄, 1963, σ. 648.
175
Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσσαι, 5/ 2/ 1927, αρ.797, σ.1 και Διονύση Ρώμα,
«Η πόλις της Ζακύνθου πριν και μετά την ένωση», Χρονικά Ζακύνθου, τόμος Α΄, Αθήναι 1964, σ. 174.
176
Ο Ζήβας στην «Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου» (σ. 45) υποστηρίζει ότι τα σπίτια ήταν τρία «μια
αστική κατοικία στο καντούνι του Κάλβου», η οικία Μεσσαλά και ένα λαϊκό σπίτι στην περιοχή της
Φανερωμένης.
173

Στο καντούνι του Κάλβου, δέσποζε μέχρι το 1953 η κατοικία της οικογενείας
Ρουκάνη,177 από την οποία καταγόταν η μητέρα του ποιητή, και φαίνεται
καθαρά η εναλλαγή από την αρχιτεκτονική επιλογή του ισογείου με καμάρες,
στο ισόγειο με «μπότζο» στο διπλανό οίκημα. Ενδιαφέρον είναι ότι, η
κατοικία με Μπότζο ακολουθείται από κατοικία την οποία στολίζουν καμάρες,
σχολιάζει ο Διονύσιος Ζήβας.178
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Εικόνα 77
Το αρχοντικό Ρουκάνη

Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του κ. Ανδρέα Στάβερη Πολυκαλά, του
οποίου το πατρικό σπίτι βρισκόταν στην περιοχή του καντουνιού του Κάλβου,
στις φωτογραφίες των επόμενων σελίδων, απεικονίζεται η βόρεια ( στην
φωτογραφία της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου των Κομούτων) και η νότια
πλευρά ( στην φωτογραφία του καντουνιού του Κάλβου) της ίδιας κατοικίας
177

Για την οικογένεια Ρουκάνη βλ. Φλεμοτόμος Διονύσης, «Η οικογένεια Ρουκάνη της Ζακύνθου (
Μια προσπάθεια συγκόλησης ψηφίδων)», Επτανησιακά Φύλλα, Αφιέρωμα στον Ανδρέα Κάλβο,
Φθινόπωρο – Χειμώνας 2009, Ζάκυνθος 2009, σ. 517 – 557.
178
Ζήβας, 1970, σ. 45.

που καταλάμβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και είχε μπότζους και
στην βορινή και στην νότια πλευρά της.
Την κατοικία αυτή μπορούμε να την ταυτίσουμε με το παμπάλαιο αρχοντικό
Μεσσαλά,179 το οποίο ο Κονόμος αναφέρει ότι βρισκόταν στην «ρούγα του
Μάντζαρου» ανεβαίνοντας από το ντομινικάλε Κομούτου.180
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Εικόνα 78
Η Ρούγα τουΜάντζαρου.
Αριστερά ο Άγιος Γεώργιος των Κομούτων,
δεξιά το ντομενικάλε Κομούτου και στο κέντρο
η βόρεια πλευρά του αρχοντικού της οικογένειας Μεσσαλά.

Εκτός από το ντομινικάλε Μεσσαλά μέχρι το 1953 σωζόταν και ένα λαϊκό σπίτι
με «Μπότζο» στην περιοχή της Φανερωμένης (εικόνα 35) . Στην περίπτωση
αυτή, ο κατασκευαστής κάλυψε εντελώς με τον «Μπότζο» το καντούνι
στερώντας το φως του ήλιου από τους περιπατητές και εκμεταλλεύτηκε τον
επιπλέον χώρο για ένα παραπάνω δωμάτιο.
Ανάλογη αρχιτεκτονική κατασκευή ανιχνεύουμε από τις λιγοστές μαρτυρίες
που σώζονται, στην κατοικία της μητέρας του εθνικού ποιητή Διονυσίου
Σολωμού, στην περιοχή της Αγίας Άννας.
179

ος

Για την οικογένεια Μεσσαλά βλ. Ζώης, Β΄, 1963, σ. 419 – 420 και Χιώτης, Τόμος 3 , 1858, σ. 518
ος
ος
και 959 -960 και Χιώτης, τόμος 5 (της σειράς), σ. 207, 294, 400, 410, 638 και Χιώτης, , τόμος 6 (της
σειράς) 1887, σ. 176.
180
Κονόμος, 1979, σ. 207.

Εικόνα 79
Η νότια πλευρά του Αρχοντικού Μεσσαλά
στο καντούνι του Κάλβου
Σύμφωνα με τα πρακτικά της εξέτασης των μαρτύρων στην διένεξη μεταξύ
των αδελφών Σολωμού και της μητέρας τους, «οι ευγενείς κύριοι κόντε
Δημήτριος και Διονύσιος αδελφοί Σαλαμόν έδωσαν σπίτι κείμενον εις την
Αγίαν Άνναν, περιοχή αγίου Νικολάου των Γερόντων […] προς την μητέρα
τους κυρίαν Αγγέλικα Νίκλη δια να κατοική […] Εις το αυτό σπίτι, πριν
κουβαλιστεί η κυρία Νίκλη με την φαμελιά της έγιναν και τοίχοι καινούργιοι,
πατώματα, ταμούζα181, πηγάδι, μαγερείο, αναμινάλες182 και άλλα
νεωτερίσματα από τον κύριον Εμμανουήλ Λεονδαράκη εξοδεύοντας εις όλα
αυτός από δικά του».183
Ο Κονόμος περιγράφει την συγκεκριμένη κατοικία ως «συγκρότημα δυο
σπιτιών, που ενώνονταν με μπότζο» και συνεχίζει εξηγώντας την χρήση του
Μπότζου στην αρχιτεκτονική κατασκευή της συγκεκριμένης οικίας, «δηλαδή
μικρή γέφυρα που αποτελούσε κι αυτή δωμάτιο».184
181

Ταμούζο, σανίδωμα της οροφής. Βλ. Λεωνίδα Χ. Ζώη, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν
Ζακύνθου, Τόμος Β΄ Λαογραφικόν, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1963, σ. 462.
182
Αναμινάλες, ξύλινη σκοπιά πανω στην στέγη. Βλ. Ζώης, ο. π., 32.
183
Φαίδωνος Μπουμπουλίδου, «Σολωμικά», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
ος
Ελλάδας, τόμος 11 , Αθήνα 1956, σσ. 90 – 91.
184
Κονομος, 1979, σ. 208.
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Εικόνα 80
Η συνοικία της Αγίας Άννας

78

Τα σπίτια με Μποντζέλο

Στον Στενόφορο υπήρχαν αστικές κατοικίες με μποτζέλο, δηλαδή μικρό
μπότζο, και εξωτερική πετρινη σκάλα για να μην είναι εκτεθειμένη η αίθουσα
υποδοχής ή για να μην αλλοιώνεται το μέγεθος της.
Η πέτρινη σκάλα κατέληγε στην πιατσέτα, μια μικρή πλατεία δηλαδή, η οποία
είχε σχήμα τετράγωνο και καλυπτόταν με προστέγασμα για να μην είναι
εκτεθημένος στην βροχή και τον αέρα ο επισκέπτης μέχρι να ανοίξει η πόρτα
της εισόδου.
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Εικόνα 81

Η πιατσέτα, είχε συνήθως τοίχους με μικρά παράθυρα στις τρεις πλευρές της
και πόρτα μπροστά στην σκάλα από την οποία έμπαινε κανείς σ’ αυτήν και
έπειτα στην κύρια είσοδο του σπιτιού.185
Ανάλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία συναντάμε στην ζακυνθινή αρχιτεκτονική
της υπαίθρου και ονομάζονται λότζες. Κατοικίες στην ύπαιθρο με ανάλογη
αρχιτεκτονική έχει σχεδιάσει ο Σαλβατορ.
185

Λεωνίδας Χ. Ζωης, «Η πόλις Ζακύνθου», Αι Μούσαι, 15/6/ 1928, σ.1.
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Εικόνα 82

Σπίτια με αναμινάλε

Ο ζακυνθινός αναμινάλες, η νάτολα της κερκυραϊκής ντοπιολαλιάς, ήταν η
βενετσιάνικη altana, δηλαδή ένας τετράγωνος ή οκτάγωνος ξύλινος
πυργίσκος πάνω από τη στέγη που αντιστοιχούσε σε κατοικήσιμο χώρο της
υποστέγης.
Στην εικόνα 73, απεικονίζεται σε φωτογραφια του 19ου αιώνα το Palazzo
Corner Spinelli στο Canal Grante στην Βενετια, το οποίο χτίστηκε από τον
Mauro Codussi το 1490 και ολοκληρώθηκε το 1521. Στην στέγη του κτηρίου
δεσπόζει ο εντυπωσιακός αναμινάλες με τα διπλά παράθυρα.
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Εικόνα 83
Στην Ζάκυνθο πριν από τον σεισμό του 1893 υπήρχαν πολλές τέτοιου είδους
κατασκευές τοποθετημένες στο κέντρο της στέγης των σπιτιών (εικόνα 83).
Το εσωτερικό της στέγης των σπιτιών στην Ζάκυνθο, χρησιμοποιείται σαν
βοηθητικός χώρος (αποθήκη) ή σαν κατοικία του υπηρετικού προσωπικού.
«Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα λύση», σημειώνει ο Ζήβας στην
Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου, «κυριότερη συνέπεια της οποίας είναι η
εμφάνισις ανοιγμάτων στη στέγη και η δημιουργία μιας ειδικής κατασκευής
για την τοποθέτηση τους που ονομάζεται αναμινάλες».186

186

Ζήβας, 1970, σ. 56.

«Το παράδοξο τούτο κιόσκι – που στην Ζάκυνθο χρησιμοποιούνταν σαν
παρατηρητήριο - ξεπρόβαλλε πάνω από τα κεραμίδια της στέγης και ήτανε
ζωσμένο ολόγυρα με παραθύρια», γράφει ο Διονύσιος Ρώμας.187

Εικόνα 84

Πάντως σύμφωνα με τον Ζήβα, «η συνηθέστερη θέση [του αναμινάλε] είναι
πάνω στις κεκλημένες επιφάνειες της στέγης και μάλιστα σε αντιστοιχία με
τον άξονα του κτηρίου ή, οπωσδήποτε σε κάποια σχέση με τους άξονες των
υπόλοιπων ανοιγμάτων της όψεως».188

187
188

Βλ. Ρωμας, Ο Σοπρακόμητος, χ.χ., σ. 316 και υποσημείωση α.
Ζήβας, 1970, σ. 56.
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