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Στερέωση, ανάδειξη, λειτουργική
αποκατάσταση Πύργου Δομενεγίνη
Ζακύνθου
Consolidation, enhancement, functional
restoration of the Domeneghini Τower
in Zakynthos

Σχέδιο του πύργου Δομενεγίνη
από τον R. Sargint (1937)
Drawing of the Domeneghini tower
by R. Sargint (1937)

Βέβαιο είναι ότι η οικογένεια Δομενεγίνη, στην
ιδιοκτησία της οποίας βρισκόταν ο πύργος αγρέπαυλη, εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο
αμέσως μετά την άλωση του Χάνδακα της
Κρήτης (1669) και εγγράφηκε στο Libro d’Oro,
το βιβλίο – κατάλογο με τα ονόματα των
ντόπιων ευγενών, το 1741.

The history
of the monument

Ιστορία του μνημείου

Ο

πύργος Δομενεγίνη βρίσκεται στην παραλία του Αργασίου,
άλλοτε εξοχική τοποθεσία με περιβόλια και αγροτικές
καλλιέργειες, που σήμερα έχει μεταβληθεί σε ένα από τα
δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα της Ζακύνθου. Την εποχή
της εγκαθίδρυσης της ενετικής κυριαρχίας στο νησί, στα τέλη
δηλαδή του 15ου αιώνα, η περιοχή ήταν ερημωμένη λόγω
των συνεχόμενων πειρατικών επιδρομών. Το 1566 η ενετική
διοίκηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, διέταξε
την εγκατάσταση 20 ιππέων στην περιοχή, οι οποίοι είχαν
την υποχρέωση να αποκρούουν τις εισβολές. Η αρχαιολογική
έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει τη σύνδεση της κατασκευής του
πύργου με την εγκατάσταση φρουράς στο Αργάσι, η οποία
υπονοείται από ντόπιους ιστοριοδίφες που τοποθετούν την
ανέγερση του κτίσματος στα μέσα του 16ου αιώνα.

T

he Domeneghini Tower is situated on the coast of Argasi,
once a countryside locale with orchards and rural plantations
that today has been transformed into one of the most popular
touristic resorts of Zakynthos. At the time when Venetian
rule was established on the island, towards the end of the
15th century, the region was deserted because of continual
pirate attacks. In 1566, the Venetian administration, in its
effort to confront this phenomenon, commanded the location
of a twenty-men strong cavalry unit in the area, who had the
obligation to beat off the invasions. Archaeological research
has confirmed no connection between the construction of the
Domeneghini Tower and the installation of a cavalry guard at
Argasi, an association nonetheless, implied by local chroniclers
who assign the construction of the edifice to the mid 16th century.

In any case, it is certain that the Domeneghini
family, which owned the tower-country manor,
settled in Zakynthos right after the fall of Chandax
in Crete (1669) and was enrolled in 1741 in the
Libro d’ Oro, the book-record with the names of
local nobility.

Ανάγλυφη επιτάφια πλάκα της Αδαμαντίνας Γαήτα Δομενεγίνη,
1795 (ΒΜΖ, αρ. 948)
Adamantina’s Gaita Domeneghini relief tombstone, 1795
(Byzantine Museum of Zakynthos, n. 948)

Ο πύργος Δομενεγίνη πριν από τους σεισμούς
του 1953 (αρχείο ΕΦΑ Ζακύνθου)
The Domeneghini tower before the 1953
earthquakes (photos: Zakynthos Ephorate
of Antiquities Archive)

Η πόλη της Ζακύνθου από τον πύργο Δομενεγίνη.
Σχέδιο Χ. Ρουσέα (1959). Από το βιβλίο
του Ντ. Κονόμου, Ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια
View of Zakynthos town from Domeneghini tower.
Drawing by C. Rousseas (1959),
Nt. Konomos, Zakynthos. Five hundred years

Ιστορία του μνημείου
The history of the monument
Στην ίδια οικογένεια ανήκε και η γειτονική εκκλησία του
Αγίου Θεοδοσίου, καθώς και η παρακείμενη κρήνη, η οποία
είναι γνωστή και ως «Βρύση του Σολωμού», πιθανότατα
λόγω των συχνών επισκέψεων του εθνικού ποιητή στην
εξοχική κατοικία της οικογένειας Δομενεγίνη. Θεωρείται ότι
το ειδυλλιακό περιβάλλον του πύργου, δίπλα στο κύμα, από
όπου κανείς απολαμβάνει ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο που
ορίζουν τα ακρωτήρια του Κόκκινου Βράχου και του Δαβία,
ενέπνευσε στον Διονύσιο Σολωμό το γνωστό τετράστιχο της
«Γαλήνης»:

To the same family also belonged the neighbouring church of
Hagios Theodosios, as well as the adjacent fountain, known as
«Solomos Fountain», most probably because of the frequent
visits the national poet, Dionysios Solomos, used to make to
the country manor of the Domeneghini family. It is actually
thought that the idyllic locale of the tower, bordering on the
sea, where one can enjoy an unbroken view of the bay that
lies between two promontories, Kokkinos Vrachos and Davias,
inspired the poet’s well known quatrain of «Tranquillity»:

«Δὲν ἀκούεται οὔτ᾿ ἕνα κῦμα

«Not even a wave is heard

εἰς τὴν ἔρμη ἀκρογιαλιά,

at the deserted beach,

Λὲς καὶ ἡ θάλασσα κοιμᾶται

as if the sea is also sleeping

μὲς τῆς γῆς τὴν ἀγκαλιά».

cradled in the earth’s arms».

Ο πύργος Δομενεγίνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένος
με τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1821.
Σε αυτόν πραγματοποιούνταν συναντήσεις των
μελών της Φιλικής Εταιρείας και από εδώ έφυγε
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με καΐκι για να
οργανώσει την επανάσταση στην Πελοπόννησο.
Η δραστηριότητα των Φιλικών στη Ζάκυνθο
στάθηκε η αιτία να μετατραπεί η εξοχική
κατοικία της οικογένειας Δομενεγίνη λίγο
πριν το ξέσπασμα της επανάστασης σε
«διαολόπυργο» – έτσι τον αποκαλούσαν
οι ντόπιοι – καθώς εκείνη την περίοδο
καλλιεργήθηκε έντεχνα η φήμη ότι το κτήριο
ήταν στοιχειωμένο. Το εύρημα αυτό είχε
σκοπό να προστατεύσει τα μέλη της Φιλικής
Εταιρείας που το χρησιμοποιούσαν ως τόπο
συνεδριάσεων.
The Domeneghini tower is inextricably linked
to the National Liberation Struggle of 1821.
It was there that meetings of the Friendly
Society members were held and from this
place Theodoros Kolokotronis departed aboard
a ‘caique’ boat to launch the revolution in the
Peloponnese. The activity of the Society members,
just a little before the outburst of the revolution,
gave rise to the transformation of the Domeneghini
family country house into a «devil’s tower» -as local
people used to call it-, since it was then that a rumor
began subtly to circulate that the building was haunted.
This decoy served the purpose of shielding the members
of the Friendly Society who were using it as a meeting place.

Η ΒΑ όψη του πύργου Δομενεγίνη και η κρήνη μετά
τους σεισμούς του 1953
The north eastern side of Domeneghini tower
and the fountain after the 1953 earthquakes
(photos: Zakynthos Ephorate of Antiquities Archive)

Περιγραφή του μνημείου
Ο πύργος – κατοικία αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα κοσμικής αρχιτεκτονικής
της Ενετοκρατίας και εμφανίζει τα κύρια χαρακτηριστικά οχυρωματικής
κατασκευής αυτής της περιόδου: την ορθογωνική κάτοψη, τη διαμόρφωση
της κατώτερης στάθμης του με κεκλιμένες παρειές – τη λεγόμενη σκάρπα,
τις καταχύστρες (ανοίγματα κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε οι αμυνόμενοι
να ρίχνουν από εκεί καυτά υγρά στους επιτιθέμενους) και τα μικρότερα
αμυντικά ανοίγματα στις ανώτερες στάθμες. Το κτίσμα έχει συμμετρικά
οργανωμένες όψεις και αναπτύσσεται καθ’ ύψος σε τρεις στάθμες. Οι δύο
μακρές πλευρές του διαθέτουν ζεύγη ανοιγμάτων στη δεύτερη και τρίτη
στάθμη, ενώ οι στενές μόνο ένα παράθυρο τοποθετημένο στο κέντρο
τους. Η είσοδος στο εσωτερικό του πύργου είναι εφικτή μόνο από τη
δεύτερη στάθμη, μέσω της τοξωτής θύρας στην οποία οδηγεί στενή
λίθινη κλίμακα από 12 αναβαθμούς προσκολλημένη στην ανατολική
πλευρά του. Τα ανοίγματα της δεύτερης στάθμης προστατεύονται
από τις τέσσερις συνολικά καταχύστρες αλλά και από πολεμίστρες
που ανοίγονται στο πάχος της τοιχοποιίας και που εξωτερικά έχουν
ορθογωνική μορφή.

Description
of the monument
The tower-house stands as a rare specimen of secular
architecture in the period of Venetocracy and displays the
main features of defensive structures of that time: rectangular
ground plan, a steep incline, the so-called ‘scarpa’, formed
round the lower level of the edifice, murder holes (openings
overhanging above the entrance through which the defenders
dropped boiling liquids upon the attackers) and smaller
defensive apertures in the masonry on the upper levels. With
its symmetrical arrangement on the façades, the edifice rises
up to its full height articulated into three levels. The long sides
are provided with a pair of apertures on the second and the
third levels, while the narrow ones have only one centrally
placed window. The interior of the tower was reached only
through the second level, via an arched doorway accessed
by a narrow stone staircase of 12 steps, attached to its
eastern side. The apertures of the second level are protected
by a total of four murder holes as well as by embrasures that
are opened into the masonry and look rectangular on the
outside.

Άποψη του πύργου από ΒΔ
The Domeneghini tower. Northwest view

Ο πύργος πριν από την έναρξη των εργασιών το 2013
The tower before the beginning of restoration works in 2013

Ο πύργος πριν από την έναρξη των εργασιών το 2013
The tower before the beginning of restoration works in 2013

Χρονικό επεμβάσεων

Άποψη του πύργου από ΒΔ
The Domeneghini tower. Northwest view

Το μνημείο κατά την έναρξη των εργασιών
The monument at the beginning of the project

The project of the Domeneghini tower restoration
came as the continuation and completion of the
consolidation and enhancement works that had
been performed on the monument in the 1990’s.
Those interventions had mainly focused on localized
repairs of its stone masonry (reinforcement of loose
parts with deep-set mortar joints and sealing
of fissures with stone wedges) and on the
landscaping of its immediate surroundings by
grading the area for rainwater drainage and by
constructing a stone fence.

Το έργο της αποκατάστασης του πύργου Δομενεγίνη αποτέλεσε
τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και
ανάδειξης που είχαν πραγματοποιηθεί στο μνημείο κατά τη
δεκαετία του ’90. Αυτές αφορούσαν κυρίως σε τοπικές επισκευές
της λιθοδομής του (ενίσχυση των χαλαρών τμημάτων της
τοιχοποιίας με βαθύ αρμολόγημα και σφράγιση των ρωγμών
με λίθινα κλειδιά) και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου του με τη χάραξη των απαραίτητων κλίσεων για την
απορροή των ομβρίων και την κατασκευή λίθινης περίφραξης.
Η κύρια (ανατολική) όψη με την κλίμακα ανόδου
στη δεύτερη στάθμη και το τοξωτό θύρωμα

Η βόρεια όψη του πύργου μετά την καθαίρεση
των επιχρισμάτων

View of the eastern side of the tower with the staircase
leading to the second level and the arched door frame

The Domeneghini tower. Northern view after
removing loose plaster

Chronicle of Interventions

Αποκατάσταση και
ανάδειξη του πύργου
και του περιβάλλοντος
χώρου του

Restoration and enhancement of the tower
and the immediate surroundings
Κατά τη διάρκεια του έργου «Στερέωση, ανάδειξη, λειτουργική
αποκατάσταση Πύργου Δομενεγίνη Ζακύνθου», που εντάχθηκε
κατά το έτος 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική ΕλλάδαΠελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» με προϋπολογισμό
380.000 Ευρώ, οι στερεωτικές εργασίες επεκτάθηκαν στο σύνολο
της τοιχοποιίας με την εφαρμογή ενεμάτων. Στη συνέχεια επισκευάστηκε η στέγη, εφαρμόστηκαν νέα επιχρίσματα και αντικαταστάθηκαν τα σαθρά μέρη των ξύλινων κουφωμάτων. Στο
εσωτερικό του πύργου κατασκευάστηκε νέο μεσοπάτωμα και
κλίμακα ανόδου στην τρίτη
στάθμη, ενώ συντηρήθηκε και
αποκαταστάθηκε το σωζόμενο δάπεδο από κεραμικές
τετράγωνες πλάκες.

In the course of the recent project «Consolidation, enhancement,
functional restoration of the Domeneghini Tower in Zakynthos»,
that in 2013 was integrated into the Operational Programme
«Western Greece - Peloponnese - Ionian Islands 2007-2013»
with a budget of 380,000 Euros, consolidation works expanded
throughout the entire masonry with the application of epoxy
grouting. Then, the roof was repaired, new coatings were applied
and crumbling parts of the wooden casings were replaced. In the
interior of the tower, a new intermediate floor was constructed
along with a flight of stairs leading to the
third level, while the preserved floor
paving of square ceramic tiles
underwent conservation and
restoration.
Πλίνθοι από τον πύργο
Mud bricks from the tower

Το δάπεδο της δεύτερης στάθμης πριν και μετά τη συντήρησή του
The floor paving of the second level before and after restoration

Πήλινη εγχάρακτη αγνύθα από τον πύργο
Clay incised spindle whorl from the tower

Κεραμική από το εσωτερικό
και τον περιβάλλοντα χώρο του πύργου
Pottery from the interior and the immediate
surroundings of the tower

Δειγματοληψία παλαιών επιχρισμάτων
Sampling from the initial coating

Εφαρμογή ενεμάτων
Application of epoxy grouting

Kεραμική από τον χώρο της ενετικής κρήνης

Οι εργασίες επισκευής της στέγης

Pottery from the venetian fountain area

The repair of the roof

The surrounding area of the tower was paved and the staircase,
as an integal part of its enclosure, was reconstructed. Finally,
the part of the venetian fountain and a part of its crowning was
uncovered during the removal of earth fill, to the west of the
tower. It is a structure standing on a rectangular base, topped
by a baroque gabled roof the two ends of which bear opposing
volutes. In the centre of the fountain, there is a rectangular recess
fixture for the water cup and further below a water spout hole.

Η καταχύστρα πάνω από την είσοδο
κατά την έναρξη των εργασιών

Η καταχύστρα πάνω από την είσοδο
μετά την καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων

The murder hole above the entrance
at the beginning of the project

The murder hole above the entrance after removing
loose plaster

Αποκατάσταση και ανάδειξη του πύργου
και του περιβάλλοντος χώρου του

Η κλίμακα του αύλειου
χώρου του πύργου
πριν και μετά την
ανακατασκευή της
The staircase of the tower
courtyard before
and after rebuilding

Η καταχύστρα πάνω από την είσοδο μετά τις εργασίες αποκατάστασης
The murder-hole above the entrance after restoration works

Ο περιβάλλων χώρος πλακοστρώθηκε και ανακατασκευάστηκε η κλίμακα που αποτελεί
τμήμα του περιβόλου του. Τέλος, στα δυτικά του πύργου, κατά την αφαίρεση των
επιχώσεων αποκαλύφθηκε το κατώτερο τμήμα της ενετικής κρήνης καθώς και τμήμα
της επίστεψής της. Η κρήνη είναι κατασκευή με ορθογωνική βάση και αετωματική
μπαρόκ επίστεψη που καταλήγει στα δύο άκρα της σε αντωπές έλικες. Στο κέντρο της
υπάρχει ορθογώνια θήκη για το τάσι και πιο κάτω οπή εκροής νερού.

Restoration and enhancement of the tower
and the immediate surroundings

Ο αύλειος χώρος πριν και μετά την πλακόστρωση
The tower courtyard before and after paving with slabs

Εξωτερική και εσωτερική όψη πολεμίστρας πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης
External and internal side of a loophole before and after restoration

Εσωτερικό του πύργου
Interior of the tower

Αποκατάσταση και ανάδειξη του πύργου
και του περιβάλλοντος χώρου του
Restoration and enhancement of the tower
and the immediate surroundings

Η επίστεψή της με τα μπαρόκ μορφολογικά στοιχεία συγκολλήθηκε και συμπληρώθηκε. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της κρήνης με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης,
κλίμακας και περίφραξης έκανε εφικτή την πρόσβαση και
την παραμονή των επισκεπτών σε αυτόν.

The decorated with baroque elements gabled crowning was
joined together and restored. The enhancement of the fountain’s
immediate surroundings by constructing a retaining wall, a
staircase and fence provided access to it and facilitated the
circulation of visitors.

Με την ολοκλήρωση του έργου και τη λειτουργική αποκατάσταση του εσωτερικού του πύργου παρέχεται πλέον η δυνατότητα το μνημείο να λειτουργήσει και ως χώρος φιλοξενίας
περιοδικών εκθέσεων και ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Upon completion of the project and functional restoration of
the tower’s interior, the monument can fulfil the purpose of a
venue to host temporary exhibitions and various cultural events.

Κεραμική από το χώρο
της ενετικής κρήνης
Pottery from the venetian
fountain area
Ο χώρος της ενετικής κρήνης πριν από την αφαίρεση των επιχώσεων
View of the venetian fountain area before the removal of earth fill

Αποκάλυψη τμήματος της επίστεψης της κρήνης
κατά την αφαίρεση επιχώσεων
Revealing part of the fountain’s crowning during
the removal of earth fill

Λίθινη λεκάνη (γούρνα) της κρήνης
The stone basin of the fountain

Αποκατάσταση και ανάδειξη του πύργου
και του περιβάλλοντος χώρου του
Restoration and enhancement of the tower
and the immediate surroundings

Η ελικωτή επίστεψη της κρήνης (λεπτομέρεια)
Detail of the fountain crowning

Σχεδιαστική αποτύπωση της κρήνης από τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καψαμπέλη
Drawing of the fountain by the architect Panagiotis Kapsabelis

Πύργος Δομενεγίνη
Domeneghini Τower

Φωτογραφία της ευρύτερης περιοχής του πύργου
Photo of the wider area of the tower
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Το έργο «Στερέωση, ανάδειξη, λειτουργική αποκατάσταση Πύργου Δομενεγίνη
Ζακύνθου» εντάχθηκε κατά το έτος 2013 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-ΠελοπόννησοςΙόνιοι Νήσοι 2007-2013» και υλοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία,
αρχικά από την 20ή ΕΒΑ με επιβλέποντες τους: Αναστασία Κουμούση, Αικατερίνη
Θεοδωροπούλου, Δήμητρα Νικολιά και Παναγιώτη Καψαμπέλη. Από το Νοέμβριο
του 2014 το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η ΕΦΑ Ζακύνθου με τη συνδρομή της
ΕΦΑ Αχαΐας, με επιβλέποντες τους Δήμητρα Νικολιά, Αικατερίνη Θεοδωροπούλου
και Παναγιώτη Καψαμπέλη.

The project «Consolidation, enhancement, functional restoration of the Domeneghini
Tower on Zakynthos» was integrated in 2013 into the Operational Programme (O.P.) of
«Western Greece – Peloponnese – Ionian Islands 2007-2013» and implemented on the
basis of accountability and under self-supervision, initially, by the 20th ΕΒΑ, supervised
by Anastasia Koumousi, Aikaterini Theodoropoulou, Dimitra Nikolia and Panagiotis
Kapsabelis. From November 2014 onwards, the implementation of the project was
undertaken by the EFA of Zakynthos, with the contribution of the EFA of Achaea, under
the supervision of Dimitra Nikolia, Aikaterini Theodoropoulou and Panagiotis Kapsabelis.
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