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Τ

ο ενετικό φρούριο στην κορυφή του φυσικά οχυρού λόφου που
υψώνεται πάνω από το λιμάνι της Ζακύνθου καταλαμβάνει τη θέση
όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες περιηγητών, υπήρχε η αρχαία ακρόπολη. Σήμερα δεν διατηρείται κανένα ίχνος της αρχαίας πόλης και της
οχύρωσης, ενώ καμία πληροφορία δεν είναι γνωστή για το είδος της
οχύρωσης του λόφου του Κάστρου κατά τα βυζαντινά χρόνια και κατά
την περίοδο της Φραγκοκρατίας στη Ζάκυνθο.
Το 1479 το Κάστρο καταστρέφεται ολοσχερώς από τους Τούρκους,
οι οποίοι καταλαμβάνουν το νησί και λίγα χρόνια αργότερα το παραχωρούν στη Βενετία. Σε όλη τη διάρκεια του 16ου αιώνα η ενετική
διοίκηση μεριμνά για την κατασκευή και την ενίσχυση της οχύρωσης
του Κάστρου, η οποία δέχεται συχνά πλήγματα είτε από τους καταστροφικούς σεισμούς, που ανέκαθεν ταλάνιζαν τη Ζάκυνθο, είτε από
τις ανεπιτυχείς πολιορκίες των Τούρκων. Την ίδια εποχή αρχίζει να
σχηματίζεται ο παραλιακός οικισμός στους πρόποδες του λόφου, ο
Αιγιαλός ή Μπόργκο ντέλλα Μαρίνα, στη θέση της σημερινής πόλης
της Ζακύνθου.
Η κατασκευή των τειχών και των οχυρώσεων που σώζονται ως τις μέρες μας πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1646-1647 με την καθοδήγηση
Ενετών μηχανικών και την προσωπική εργασία (αγγαρεία) του ντό-

πιου πληθυσμού. Αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της εποχής, κυρίαρχο στοιχείο της οποίας ήταν ο
προμαχώνας. Η πλειονότητα των προμαχώνων στο Κάστρο Ζακύνθου
βρίσκεται στην ανατολική και τη βόρεια πλευρά του, τις πλέον ευάλωτες στις εχθρικές επιδρομές. Μεταξύ αυτών, το οχύρωμα Tre Porte,
η πρώτη πύλη του οποίου αποτελεί σήμερα τη μοναδική είσοδο στο
Κάστρο, και ο μεγάλος προμαχώνας Grimani, ο μόνος ορατός από την
πόλη της Ζακύνθου μετά την αναδάσωση των μέσων του προηγούμενου αιώνα και τη δημιουργία του πυκνού πευκοδάσους που καλύπτει
τα πρανή του λόφου.
Σημαντική υπήρξε η επέμβαση των Άγγλων για τη συντήρηση των τειχών αλλά και των δημόσιων κτηρίων του Kάστρου, όταν εγκατέστησαν
τη φρουρά τους εκεί το 1812. Το Kάστρο εγκαταλείφθηκε οριστικά από
τους κατοίκους του μετά την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα,
το 1864.
Η ανασκαφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής έχει
φέρει στο φως αρχαιολογικό υλικό που χρονολογείται από την προϊστορική μέχρι και τη μεταβυζαντινή εποχή, αναδεικνύοντας το Κάστρο
ως τον πλέον διαχρονικό οικισμό της Ζακύνθου. Από τους έξι ναούς
που έχουν αποκαλυφθεί, σημαντικότερος είναι ο βυζαντινός ναός του
Σωτήρα (San Salvatore), από όπου προέρχεται και η αποτοιχισμένη
τοιχογραφία με παράσταση αγίων που εκτίθεται στο Μουσείο Ζακύνθου. Ο ναός βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Κάστρου και
μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε ως καθεδρικός ναός των Λατίνων.
Σήμερα διατηρούνται η κόγχη του διακονικού του Ιερού Βήματος και
η νότια κόγχη του κυρίως ναού, τμήμα της οποίας έχει καταπέσει. Επίσης, μέσα στο Κάστρο διατηρούνται οι δύο ενετικές πυριτιδαποθήκες,
καθώς και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της έδρας της διοίκησης και
των καταλυμάτων των στρατιωτών κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας.

T

he Venetian fortress at the summit of the naturally-fortified
hill rising above the harbor of Zakynthos occupies the location
where ancient authors’ testimony indicates the ancient acropolis
once stood. Today, no traces of the ancient city and its fortifications
are preserved, nor do we have any information about the kind of
fortification existing on the castle hill during the Byzantine period or
that of Frankish rule in Zakynthos.
In 1479, the fortress was completely destroyed by the Turks, who
occupied the island and then granted it to Venice a few years later. Throughout the 16th century, the Venetian administration saw
to the construction and strengthening of the fortress’ fortification
system, which had been frequently struck both by the destructive
earthquakes that have always plagued Zakynthos, and by unsuccessful Turkish sieges. During this same period, the seacoast settlement,
Aigialos or Borgo della Marina began to take shape at the site of the
modern-day city of Zakynthos.
The construction of the walls and fortifications that survive today was
carried out in 1646-1647, under the guidance of Venetian engineers assisted by the temporary forced labor of the local population. They are
characteristic of fortification architecture during this age, whose chief
feature was the bastion. The majority of bastions of the Zakynthos
Fortress are on its eastern and northern sides, which were the most
vulnerable to enemy attack. Among them we may mention Tre Porte,
whose first gate is today the fortress’ sole entrance, and the large
Grimani bastion, the only one still visible from the city of Zakynthos
following the reforestation carried out in the mid-20th century and the
consequent growth of a dense pine forest over the hillside.

The British carried out significant interventions to maintain the walls
as well as the public buildings in the fortress upon installing a garrison
there in 1812. The fortress was finally abandoned by its residents following the union of the Ionian Islands with Greece in 1864.
Excavations conducted to date have brought to light archaeological
material dating from the Prehistoric age to the Post-Byzantine period,
demonstrating that the fortress was the longest-lived continuous settlement on Zakynthos. Of the six churches revealed to date, the most
important was the Byzantine church of the Savior (Sotiras - San Salvatore). The detached fresco depicting saints that is on exhibit in the
Museum of Zakynthos comes from this church. The church lies on the
northwest side of the fortress, and was later used as a Catholic cathedral. Today it preserves the niche in the diakonikon of the sanctuary
and the southern niche of the main nave, a part of which has collapsed.
Also preserved within the fortress are two Venetian gunpowder stores
as well as the architectural remains of the seat of governance, and of
the soldiers’ accommodations from the period of British rule.

KΑΣΤΡΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ZAKYNTHOS
FORTRESS
ΖΑΚΥΝΘΟΣ / ZAKYNTHOS

i T: 26950 42714, 26950 48099

e-Ticketing system

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Ministry of Culture and Sports

www.tap.gr

© T.Α.Π.

TEXT: DIMITRA NIKOLIA
TRANSLATION: DEBORAH BROWN-KAZAZIS
GENERAL SUPERVISION: ARF, PUBLICATIONS
DEPARTMENT
LAYOUT: ATHINA MOUNTZOURI

149 ΚΖΑ.GR ΕΝ - 2019

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ

