
 
ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
Κάθε πηγή για την ιστορία της Ζακύνθου είτε είναι γραπτή, είτε προφορική, ηχητική,  
εικονική, κάθε αρχείο ή νεώτερο δηµιούργηµα µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο για 
την ιστορική αναζήτηση. Έτσι διαλέξαµε να καταγράψουµε τους ήχους και τους 
απόηχους του ιστορικού κάστρου της πόλης και τη λειτουργία του στη ζωή των 
ανθρώπων του τόπου µε την επιθυµία να αναδείξουµε το ιστορικό παρελθόν της 
πόλης µας. Η υλοποίηση της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας και της ιστορικής 
αναζήτησης απαίτησε την ενίσχυση του συλλογικού πνεύµατος και την επικοινωνία 
των οµάδων εργασίας για ανταλλαγή και καταγραφή πληροφοριών, συγκριτική 
µελέτη στοιχείων και την αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων. Έτσι 
δηµιουργήθηκε µια ζεστή και θετική ατµόσφαιρα στην τάξη και η αντιµετώπιση του 
µαθήµατος της ιστορίας ως κάτι το ζωντανό, το ερευνητικά προσιτό και όχι κάτι το 
απόµακρο. Για να υλοποιηθεί το παραπάνω εγχείρηµα ακολουθήσαµε διάφορες 
µεθόδους: α. Συλλογή πληροφοριών βασισµένοι σε µια σειρά βιβλίων σχετικά µε το 
κάστρο, β. αναζήτηση στοιχείων στο διαδίκτυο, γ. επίσκεψη της οµάδας στο Ενετικό 
Κάστρο ( φωτογραφική αποτύπωση του χώρου, δ. συζήτηση µε εκπροσώπους της 
τοπικής κοινωνίας για την εκµετάλλευση και αξιοποίηση του χώρου του Ενετικού 
Κάστρου σήµερα. 
Αυτοαξιολόγηση: Αν και αντιµετωπίσαµε προβλήµατα συνεργασίας και η εργασία 
δεν είχε το αναµενόµενο αποτέλεσµα αποκοµίσαµε πολλές θετικές εµπειρίες: 
κατανοήσαµε την άξια αυτού του ιστορικού µνηµείου, συνειδητοποιήσαµε την 
ανάγκη διατήρησης και διαφύλαξης του και γνωρίσαµε καινούριους  ανθρώπους  
 
Πηγές: Υπουργείο Πολιτισµού Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  
« Το κάστρο της Ζακύνθου », Ντίνος Κονόµος  « Καστρόλοφος και Αιγιαλός », 
∆ιονύσης Α. Ζήβας « Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου ».     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 
Οι οχυρώσεις αυτές, που µε ελάχιστες αλλαγές διατηρούνται έως σήµερα, έγιναν µε 
τη µελέτη και την επίβλεψη των βενετών µηχανικών και κατασκευάστηκαν µε την 
προσωπική εργασία (αγγαρεία) των Ζακυνθινών. Αποτελούν χαρακτηριστικό δείγµα 
της οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής της εποχής, που το κυρίαρχο στοιχείο της, ήδη από 
το 16ο αιώνα, ήταν ο προµαχώνας. Οι προµαχώνες του φρουρίου της Ζακύνθου δεν 
είναι πλήρης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των µηχανικών της εποχής. Εξάλλου σε 
κάθε οχύρωση οι κατασκευαστές εφάρµοζαν τις γνωστές και πλήρεις µορφές 
προµαχώνων µέχρι του σηµείου που τους επέτρεπε η µορφολογία του εδάφους, τα 
τεχνικά µέσα και κυρίως η οικονοµική βοήθεια που διέθετε το κράτος για το έργο. 
Οι µορφές και το µέγεθος των προµαχώνων του φρουρίου της Ζακύνθου, όπως 
άλλωστε όλων των φρουρίων, ποικίλουν ανάλογα µε το έδαφος και τις αµυντικές 
ανάγκες που κάλυπταν ( κυκλικοί, πολυγωνικοί κτλ. ). Έχουν, επίσης ευθείες spalle, 
που µειονεκτούσαν συγκριτικά µε τις καµπύλες. Ο µεγαλύτερος αριθµός 
προµαχώνων, που αποτελούν τις κύριες θέσεις άµυνας του οχυρού, βρίσκετε στη 
βορειοανατολική πλευρά του κάστρου, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή ήταν η πιο 
ευάλωτη στις εχθρικές επιθέσεις πλευρά του. 
 Αποτυπώνονται µε ακρίβεια σε δύο σχεδόν όµοιους χάρτες του V.M. Coronelli των 
ετών 1686 και 1708 και σε έναν άλλο του Francesco Alberti των µέσων του 17ου 
αιώνα. Στον τελευταίο σηµειώνονται και οι ονοµασίες των προµαχώνων. 
Ανατολικά, ο µεγάλος προµαχώνας  Grimani. Μέσα στην επιχωµάτωση του, 
σύµφωνα µε προφορική παράδοση, αλλά και κάποιες ενδείξεις, κατά τις στερεωτικές 
εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν το 1969-1970, υπάρχουν υπόγειες στοές, 
χαρακτηριστικό στοιχείο των προµαχώνων. Στον ίδιο προµαχώνα, µετά το 
χαρακτηριστικά διάδροµο, διατηρείται η πυλίδα εισόδου στη χαµηλή πλατεία του. 
Εκεί βρισκόταν το  «σινιάλο» ή «τηλέγραφος» , κοντά σε µια πέτρινη βενετσιάνικη 
σκοπιά, που έπεσαι από το σεισµό του 1893. Στα νεότερα χρόνια όλα τα ατµόπλοια 
που έρχονταν στο νησί αναγγέλλονταν από το «σινιάλο», έναν ιστό µε σηκωµένα 
τέσσερα µπαλόνια στα σκοινιά του. Ανάλογα µε τον προσανατολισµό της 
κατεύθυνσης των πλοίων κινιόταν και το αντίστοιχο µπαλόνι. Ο ιστός του «σινιάλου» 
σώζεται έως σήµερα. 
 Αµέσως βορειότερα, το οχύρωµα  Tre Porte, µε πύλη που σήµερα αποτελεί εισόδου 
του κάστρου. Από το σηµείο αυτό ξεκινούσε ο λιθόστρωτος δρόµος, η Strada 
Giustniana ή Σαρτζάδα, που έφθανε µέχρι τη Strada Larga (πλατεία Ρούγα) στον 
Αιγιαλό. Μπροστά από την πύλη αυτή υπήρχε ξύλινη κινητή γέφυρα, που αργότερα 
µετατράπηκε στη σηµερινή πέτρινη. 
 Βόρεια, το µεγάλο οχύρωµα Minotto, στο οποίο σώζεται µια υπόγεια κατασκευή. 
Πιθανόν να πρόκειται για µια contramina, δηλαδή ένα αµυντικό σύστηµα για την 
αντιµετώπιση των «εχθρικών υπονόµων». Στο εσωτερικό του φρουρίου η πρόσβαση 
φαίνεται ότι γινόταν από ένα πηγάδι που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του 
προµαχώνα.  
 Στη δυτική πλευρά, το οχύρωµα dell’Aquilla, από το οποίο σώζεται σήµερα ένας 
µεταγενέστερος κυκλικός πύργος. Στη θέση αυτή, στους χάρτες του 17ου αιώνα, 
αποτυπώνεται ένας µεγάλος προµαχώνας, σχεδόν όµοιος µε το οχύρωµα Bembo.  
 Στη νότιο πλευρά η κυκλική οχύρωση San Marco που κατέπεσε από τους σεισµούς 
του 1953. 
 Στη νοτιοανατολική πλευρά το οχύρωµα Bembo µε την επιβλητική πύλη, όπου 
έφθανε ένα άλλο τµήµα του λιθόστρωτου δρόµου, που οδηγούσε από παλαιότερα 
στον Αιγιαλό. Η πύλη, που κλείστηκε οριστικά το 1738, όταν ο δρόµος εκείνος 
καταστράφηκε, έφερε την «καµπάνα» ή «ρόλοι του κάστρου», που αρχικά σήµαινε 



την έναρξη των συνεδριάσεων του συµβουλίου την κοινότητας. Αργότερα χρησίµευε 
ως δηµόσιο ρολόι της πόλης. Παρέµεινε στη θέση της ακόµη και όταν 
κατασκευάστηκε το «ρολόι του φόρου» στην πλατεία Αγίου Μάρκου (1806). 
καταργήθηκε γύρω στα 1844 επί της αγγλικής «προστασίας» των ιονίων νήσων. Το 
οικοδόµηµα που στέγαζε την καµπάνα καθώς και ένα τµήµα του τείχους µε 
προµαχώνες απεικονίζεται, όπως ήταν στα µέσα του 18ου αιώνα, στην αργυρόγλυπτη 
επένδυση της εικόνας του αγίου Χαραλάµπους στον οµώνυµο ναό της πόλης. Το 
οχύρωµα κατασκευάστηκε κατά το σχέδιο του µηχανικού Verneda, εντός δύο µηνών 
από την ηµέρα της δηµοπρασίας, µε δεκαπέντε εργάτες, που ο αρχιτεχνίτης είχε κάθε 
ηµέρα στη διάθεσή του. 
Τα µεγέθη, ύψος, πάχος και κλίση, του εξωτερικού τείχους του κάστρου της 
Ζακύνθου ανταποκρίνονται στα µεγέθη που έδιναν οι κατασκευαστές µηχανικοί του 
16ου και του 17ου αιώνα, Η εξωτερική πλευρά του είναι κτισµένη µε κανονικές 
ορθογωνικές πέτρες συναρµολογούµενες µε ασβεστοκονία. 
   Το τείχος του περιβόλου, αυτό που συγκρατεί τις εσωτερικές επιχωµατώσεις, σε 
όλο το ύψος του χωρίζεται σε τρία τµήµατα κατά την κατακόρυφη έννοια: 
α) τη scarpa della muraglia ή scarpa ή pariete. Είναι το κεκλιµένο τµήµα του τείχους 
µε το µεγαλύτερο ύψος και φθάνει από το έδαφος µέχρι το επίπεδο των 
επιχωµατώσεων ή του φυσικού εδάφους του εσωτερικού του φρουρίου. Το τείχος έχει 
κατασκευαστεί µε κλίση αφ’ ενός για να αντέχει τις µεγάλες ωθήσεις των 
επιχωµατώσεων και αφ’ ετέρου για να αντιµετωπίζεται η κρούση των βληµάτων των 
πυροβόλων όπλων. 
β)το cordone ή collarino, το διάζωµα δηλαδή, που σχηµατίζεται από µία σειρά 
µεγάλες πέτρες µε ηµικυκλική διατοµή στην εξωτερική πλευρά τους και το οποίο 
διαχωρίζει το parapetto από το κυρίως τείχος. 
Το cordone, που χρησιµοποιήθηκε από την Αναγέννηση και µετά στους οχυρούς 
περιβόλους πόλεµων και στα φρούρια, εκτός από το ότι διακοσµούσε το τελείωµά 
του, εµπόδιζε και τις εχθρικές αναρριχήσεις. 
γ) το parapetto είναι το τµήµα του τείχους του οχυρού περιβόλου που βρίσκετε πάνω 
από το cordone και στο οποίο ανοίγονται οι κανονιοθυρίδες και οι πολεµίστρες. Η 
κατασκευή του είχε σκοπό την κάλυψη των στρατιωτών και τη συγκράτηση των 
στρατιωτών και τη συγκράτηση των εσωτερικών επιχωµατώσεων. 
Το parapetto ήταν το πιο ευάλωτο τµήµα του τείχους και καταστρεφόταν πιο 
γρήγορα. Για το λόγω αυτό και στη Ζάκυνθο, ύστερα από χρήση αιώνων και συνεχείς 
καταστροφικούς σεισµούς, είναι δύσκολο να ταυτιστούν τα πρώτα βενετσιάνικα 
parapetti, ενώ σε µεγάλο τµήµα των τειχών είτε δεν έχουν διατηρηθεί είτε δεν έχουν 
διατηρηθεί είτε δεν έχουν διατηρηθεί είτε πρόκειται για µεταγενέστερες κατασκευές. 
Σε όλο το µήκος της ανατολικής πλευράς του περιβόλου υπάρχει ένας διάδροµος 
εσωτερικά του parapetto, πάνω από το κανονικό επίπεδο του φρουρίου, ο οποίος 
χρησίµευε για την κίνηση των στρατιωτών. Το διάδροµο αυτό τον συναντάµε 
συχνότατα στα φρούρια της εποχής. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο στον περίβολο του φρουρίου της Ζακύνθου ήταν 
οι κυκλικές σκοπιές, κάποιες από τις οποίες σώζονταν έως το σεισµό του 1953. 
Ήταν τοποθετηµένες στις αιχµές των προµαχώνων, στα σηµεία συνάντησης των 
«µετώπων» και των «πλευρών», στο µέσον των cortine, δηλαδή του τείχους που 
εκτεινόταν µεταξύ δύο προµαχώνων και πάνω από τις πύλες. Η τοποθέτηση των 
σκοπιών ακολούθησε τις γενικές αρχές που καθόριζαν την κατασκευή τους, σύµφωνα 
µε τα συγγράµµατα του 16ου  και του 17ου αιώνα. 
Πολλά ζητήµατα που αφορούν υη σχεδίαση και την κατασκευή της οχύρωσης του 
φρουρίου από τους Βενετούς µένουν ασαφή ή άλυτα. Μόνο µε συστηµατική 



αρχειακή έρευνα, εκτεταµένες ανασκαφικές εργασίες και καθαρισµούς είναι δυνατόν 
να απαντηθούν.                         
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Από τα στοιχεία που παρέχουν οι αρχειακές πηγές είναι γνωστό ότι στον οικισµό του 
κάστρου υπήρχαν τουλάχιστον  12 ορθόδοξες και 5 καθολικές εκκλησιές, 2 από τις 
οποίες αποτελούσαν καθολικά µοναστηριών. Χρονολογούνται από το 12ο έως και το 
17ο αιώνα.  

ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ 
Από τοις καθολικές εκκλησιές του καστρου έχουν αποκαλυφθεί και ταυτιστεί οι εξής:           
Σωτήρας: Σώζεται µισοεριποµενος στη βορειοδυτική πλευρά του κάστρου. Μετά 
από µικρές εκτάσεις ανασκαφική ερεύνα διαπιστώθηκαν 3 τουλάχιστον οικοδοµικές 
φάσεις. Ο ναός σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, στη 2η τουλάχιστον φάση 
φαίνετε ότι είχε το ρυθµό του σταυροειδούς εγεγραµενου µετα χορών (αγιορείτικο 
τρίκογχο), αφού εκτός από τοις 3 κόγχες της ανατολικής πλευράς, υπήρχαν 2, στη 
βορεια και τι νότια. Σήµερα διατηρούνται κονχοι του διακονικού ανατολικά και η 
κόχη της νότιας πλευρας, της οποίας 1 τµήµα έχει καταπέσει. Στο χώρο του ιερού 
βήµατος αποκαλύφθηκαν επίσης, η γένεση της κεντρικής ηµικυκλικής αψίδας µε 
τοιχογραφίες σε 2 στρώµατα, οι βαθµίδες και µικρά τµήµατα ψηφιδωτού δαπέδου.  Ο 
ναός είναι κτισµένος µε επιλυµένη πληνθοπερικληστη τοιχοποιία, µε διπλή σειρά 
τούβλων στους οριζόντιους αρµούς που θυµίζει µνηµεία του 2ου µισού του 12ου και 
του πρώτου µισού 13ου αιώνα.  Από τον Σωτήρα έχει αποτοιχιστεί και διατίθεται στο 
µουσείο Ζακύνθου µια παράσταση, στην οποία, εικονίζετε σε προτοµή ο χριστός 
Εµµανουήλ δεόµενος, και από κάτω Κοσµάς και ∆αµιανός µε την µητέρα τους 
Θεοδότη. Η τεχνοτροπία της ένταση την παράσταση στην υστεροκοµνηνεια 
ζωγραφική, που µε το συντηρητισµό των επαρχιακών εργαστηριών που διατηρείτε 
έως τα τέλη του 12ου οι στις αρχές του 13ου αιώνα, και προσδιορίζει την χρονολόγηση 
της σε αυτά τα πλαίσια, µε terminus ante quem τη µετατροπή του ναού σε καθεδρικό 
των Λατίνων από τα πρώτα χρόνια ρωµαιοκαθολικής επισκοπής στη Ζάκυνθο (1207-
1212).  
Άγιος Φραγκίσκος: Μεγάλη Βασιλάκη, καθολικό µοναστηρίου, στο νότιο άκρο του 
κάστρου κοντά στο ναό του σωτήρα, όπου έως το 1520 συνεδρίαζε το τοπικό 
Συµβούλιο της Κοινότητας. Ασάφεια επικρατεί στα κείµενα των παλαιότερων 
ιστορικών ως προς την ακριβή ηµεροµηνία της ανεύρεσης και των ανακαινίσεων του 
ναού. Με µικρές αποκλίσεις, οι περισσότεροι τοποθετούν την οικοδόµηση του στις 
αρχές του 14ου αιώνα και τη µεγάλη ανακαίνισης του στα τέλη του 15ου η τις αρχές 
του 14ουαιωνα. Ο ναός είχε υποβαθµιστεί κατά τον 15ο αιώνα  παράκληση αργότερα 
έγινε αποθήκη τροφίµων και κατάλυµα µισθοφόρων. Επισκευαστικέ µε την φροντίδα 
των αδελφών του τάγµατος Minori. Πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού υπήρχε 
πέτρινο ανάγλυφο οικόσηµο του φράγκου κυρίαρχου του νυσιου Leonardo di tocco. 
Αφαιρεθήκαν το 1519 από τους προκρίτους και το λαό, που ήθελαν και µε αυτό τον 
τρόπο να δείξουν την αφοσίωση του στη Βενετία. Κτίσµα της µονής του Άγιου 
Φραγκίσκου χρισηµοποιηθικε ως δηµόσιο σχολείο της κοινότητας, όπου διδάσκονται 
ελληνική φιλοσοφία και φιλολογία. Το 1672, το µοναστήρι και η εκκλησία 
ξανακτιστήκαν, µετά την καταστροφή τους από το σεισµό από το 1664. Περιουσία 
της µονής, όπως και άλλων µοναστηριών της Επτανήσου, δεσµευτικέ το 1805, 
προκειµένου να ενισχυθεί οικονοµικά η δηµόσια εκπαίδευση στα ιόνια νησιά. Το 
1821, ο ναός είχε µετατραπεί σε πυριτιδαποθήκη και λίγο αργότερα από τους 
άγγλους, όπως και ο ναός του σωτήρα, σε αποθήκη πολεµοφοδίων. Ο ναός και τα 
κτίσµατα του µοναστηριού είχαν ερειπωθεί αρκετά χρόνια πριν από το καταστροφικό 
σεισµό του 1953. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως το ιερό βήµα και ένα τµήµα 
του κυρίους ναού. Η τοιχοποιία τους σώζετε πάνω από την στάθµη του θεµελιώδης. 



Το υπόλοιπο κτίσµα, εάν δεν έχει καταστραφεί, βρίσκεται κάτω από µεταγενέστερες 
κατασκευές του 19ου αιώνα. Η εύρεση τάφων κάτω από τη στάθµη του δαπέδου 
βεβαίωσε την αρχαϊκή µαρτυρία ότι στον άγιο Φραγκίσκο είχαν ενταφιαστεί 
διακεκριµένοι καθολικοί. ∆υτικά του ναού αποκαλύφθηκαν επίσης, κτίσµατα της 
µονής και µια µεγάλη θολοσκέπαστη δεξαµενή.  
Αγία Βαρβάρα: µικρή µονόκλιτη βασιλική, κοντά στις γνώστες σήµερα ως ενετικές 
φύλακες, απέναντι από τη µικρή πυριτιδαποθήκη. Ο ναός, που ήταν αφιερωµένος 
στην αγία Βαρβάρα,  προστάτιδα του πυροβολικού, είχε ερειπωθεί και επιχοθεί. 
Αποκαλύφθηκε µετά από ανασκαφική ερεύνα. Οι τοίχοι σώζονται λίγο ποιο πάνω 
από τι στάθµη του πλακόστρωτου δαπέδου, που σώζετε κατά το ήµισυ περίπου. Η 
αβαθής κόγχη του ιερού είναι προσανατολισµένη νότια. Στην εξωτερική πλευρά του 
ανατολικού τοίχου αποκαλύφθηκε κατασκεβή για την περισυλλογή των νερών της 
βροχής. Μια από της καθολικές εκκλησίες που είναι γνωστό ότι υπήρχαν στο κάστρο 
και δεν έχουν προς το παρόν ανακαλυφθεί είναι και ο Άγιος Στέφανος. Τον ενοριακό 
παρεκκλήσι τον προβλεπτών τις Ζακύνθου ανοικοδοµήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. 
Το 1672, µε διάταγµα της γερουσίας, παραχωρήθηκε µαζί µε τη περιούσια του στο 
µοναστήρι του Άγιου Φραγκίσκου. Σε άγραφο του 1403, που σωζόταν άλλοτε στο 
αρχειοφυλάκιο, το κάστρο της Ζακύνθου αναφέρετε µε την ονοµασία Άγιος 
Στέφανος. Από παλαιοτέρους ερευνητές έχει υποστηριχθεί ότι η αρχική αυτή 
ονοµασία είχε προσέλθει από το οµώνυµο παρεκκλήσι. Σε συµβολαιογραφικά έγραφα 
του 17ου και του 18ου αιώνα αναφέρονται 2 ακόµη καθολικές εκκλησίες, ο ναΐσκος 
που υπήρχε στη συνοικία του αγίου Νικήτα και ήταν αφιερωµένο στις αγίες 
Αικατερίνη και Λουκία και η εκκλησία της αγίας Ιουστίνης. 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΕΣ 
Από τους ορθόδοξους ναούς του κάστρου σήµερα διατηρούνται οι έξεις: 

Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος: Στη βόρεια πλευρά του φρουρίου µετά τη τρίτη πύλη, 
βρίσκετε ο ναός του αγίου Ιωάννου του θεολόγου, στης πόρτες του κάστρου. 
Ιδιοκτήτες της εκκλησιάς, που ιδρύθηκε το 1486, ήταν εξέχουσες ιερατικές µορφές 
της οικογένειας Μακρή. Το 1662,δηµιουργιθηκε αδελφότητα, η όποια ξανάχτισα την 
εκκλησία από τα θεµέλια, επειδή ήταν ετοιµόρροπη. Όπως προκύπτει από το 
συµβολαιογραφικό άγραφο του 1699, ο περίφηµος ζακυνθινός ζωγράφος Γερόλυµος 
Πιτόρος ή Πλακωτός είχε φιλοτεχνήσει για το ναό µια εικόνα µε τη παράσταση των 
τριών ιεραρχών. Το 1809, χρησιµοποιήθηκε ως στρατώνας και το 1841, από τους 
άγγλους, ως αποθήκη. Με την ανασκαφική ερεύνα αποκαλύφθηκαν σε µικρό ύψος οι 
τοίχοι του ναού. Στη βορειοανατολική γωνία του χτίσµατος και στην αρχή του 
βόρειου τοίχου, πάνω στην αρχική θεµελίωσης ύπαρχε τµήµα τόσο του τοίχου της 
πρώτης οικοδόµησης όσο και εκείνο της ανακατασκευής του 1662. Στης επίχοσης 
έξω από το βόρειο τοίχο βρέθηκε µια µαρµάρινη λεκάνη αγιασµού που φιλήσετε στο 
µουσείο Ζακύνθου. 
Παναγία Λαουρέντενα: περιώνυµη εκκλησία στη βορειοδυτική πλευρά του 
φρουρίου, που υπήρχε ειδή το 1478, συµφώνα µε το ζακυνθινό κτιµατολόγιο αυτής 
της χρονιάς. Επειδή οι βενετοί βρήκαν την εκκλησία εγκαταλειµµένη και χάρις 
τίτλους ιδιοκτησίας, τη παραχώρησαν jus patronato σε επιφανή πρόσωπα. Το 1495, 
παραχωρήθηκε στο πρωτόπαπα του νησιού Κωνσταντίνο καλοφονο, ο όποιος 
καθιέρωσε την εκκλησία ως εφηµερία των πρωτοπαπάδων της Ζακύνθου. 
Ανακαινιστικέ εκ θεµελίων µετά το σεισµό 1636. Το 1665,η ενετική κυβέρνιση 
παραχώρησε την εκκλησία στον κριτικό ιερωµένο και αγιογράφο φιλόθεο σκούφο, ο 
όποιος τη διακόσµησε µε τοιχογραφίες. Επί αγγλοκρατιας, η εκκλησία ερειπώθηκε, 
χρησιµοποιήθηκε ως πυριτιδαποθήκη και περίφηµοι και θαυµατουργική εικόνα της 
παναγίας της Λαουρέντενας µεταφέρθηκε στο ναό της αγίας τριάδας στη πόλη της 



Ζακύνθου, µε τον όποιο συνενώθηκε το 1844. Το κτίσµα αποκαλύφθηκε ύστερα από 
ανασκαφική ερεύνα. Οι τοίχοι του σώζονται σε ελάχιστο ύψος πάνω από τη 
θεµελίωση. Βρεθήκαν επίσης, σπαράγµατα από την τοιχογράφηση του ναού και στην 
εξωτερική πλευρά του νότιου τοίχου πλακόστρωτος διάδροµος, που συγκλίνει προς 
το κέντρο. αποτελεί θαυµάσιο δειγµα κατασκευής για τη συγκεντρώσει των νερών 
της βροχής και αποδεικνύει τη συνεχή φροντίδα που υπήρχε για την ύδρευση του 
κάστρου. 
Άγιος Ιωάννης ο πρόδροµος αρχική οικοδόµηση του ναού ανάγετε στα τέλη του 
15ου αιώνα. Συµφώνα µε το κώδικα της µόνης, που έχει αντιγράφει από παλαιοτέρους 
ερευνητές, ιδρύθηκε µε τρεις θόλους το 1478 από την Κλεόπα κοψιδα, κόρη του 
Leonardo di tocco του 3ου. Από το 1492, η ενετική κυβερνιση παραχωρούσε το ναό  
jus patron to σε διαφόρους ιερωµένους. Όταν το 1603 παραχωρήθηκε στην κοινότητα 
Ζακύνθου, αναγέρθηκε σε γυναίκειο µοναστήρι και αναγέρθηκαν ο Άγιος Ιωάννης ο 
πρόδροµος ως προστάτης του νησιού. Η Βενετία εξακολούθησε να τον αναγνωρίζει 
και µετά την ανακήρυξη του αγίου ∆ιονύσιου ως προστάτης  της Ζακύνθου (1703). 
Το 1831, η εκκλησία συνενώθηκε µε το µητροπολιτικό ναό του αγίου Νικόλαου των 
ξένων στη πόλη, όπου µεταφερθήκαν πολύς από της εικόνες και τα ιερά σκευή της. Ο 
σεισµός του 1893 επέφερε σηµαντικές ζηµιές στο ναό, που είχε χρησιµοποιηθεί ως 
αγγλικό σχολειό και αργότερα ως αποθήκη. Το 1895, από τον τότε φρούραρχο της 
Ζακύνθου παραδόθηκε ανάγλυφη µαρµάρινη πλακά από τον ερειπωµένο ναό στη 
χριστιανική αρχαιολογική εταιρία στην Αθήνα. Στη πλάκα, διαστ. 1,30 x 0,68 x 0,16 
µ., παρηστανεται ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδροµος φτερώτός. Η στάση και τα ενδύµατα 
του αγίου παραπέµπουν στον εικονογραφικό τύπο που απαντάτε στη κριτική 
ζωγραφική στα τέλι του 16ου και τοις αρχές του 17ου αιώνα. Τα τοιχία αυτά και η 
χρονολογία αναγόρευσης του αγίου ως προστάτη του νησιού οδηγούν στη 
χρονολόγηση της παράστασης στο 1608. Στο κάτω τµήµα της πλάκας παριστάνονται 
τρεις θυρεοί που δεν είναι δυνατον να ταυτιστούν, επειδή έχουν χαθει τα γραπτά, 
µάλον, διακριτικά τους. Το ανάγλυφο βρίσκετε σήµερα στο βυζαντινό µουσείο 
Αθηνών. Πριν από την ανασκαφική ερεύνα µικρά µόνο τµήµατα του βόρειου και του 
νότιου τοίχου ήταν ορατά. Σήµερα έχουν αποκαλυφθεί όλοι οι τοίχοι του ναού σε 
ύψος που κυµαίνεται από 0,50 µέχρι και 2 µ., µεγάλο µέρος της πλακόστρωσης 
εσωτερικά και τα πρώτα σκαλοπάτια που οδηγούσαν πιθανώς στο γυναικωνίτη. 
Εξωτερικά, στη βόρεια πλευρά βρεθήκαν πολύς ταφές, ενώ στη νότια ίχνη από 
χτισίµατα και τι σκάλα που οδηγούσε στο ναό. Αποκαταστάθηκαν εν µερί τα 
θηράµατα και συλήθηκαν όλα τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά µελή του ναού, τα 
περισσότερα από τα όποια αποτελούσαν τον εξωτερικό γλυπτό του διακόσµου. 
Χαρακτηρίζονται από την άριστη και εντυπωσιακή επεξεργασία της πετράς, γεγονός 
που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα που είχε δοθεί στο µνηµείο. Το θαυµάσιο αυτό 
σύνολο των ανάγλυφων αρχιτεκτονικών µελών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα 
της επίδρασης του µπαρόκ στην αρχιτεκτονική και τη διακόσµηση των ναών κατά τη 
περίοδο της ενετοκρατίας στη Ζάκυνθο. Σε διάφορα έγγραφα, κύριος σε 
συµβολαιογραφικές πράξεις, αναφέρονται τα ονόµατα πολλών εκκλησιών του 
καστροθ,πολες από της οποίες ανατυπώνονται σε χάρτες του 17ου και 18ου αιώνα. Οι 
περισσότεροι από τους ναούς µνηµονεύονται σε αρχικά έγραφα του 16ου αιώνα, όπως 
ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Θεόδωρος, καθώς 
και η αγία παρασκευή και η αγία µαρίνα, που είχαν καταστραφεί ειδή από το σεισµό 
του 1893. Οι εκκλησιές του αγίου Γεώργιου και του αγίου Νικήτα, για τοις οποίες 
µνείες υπάρχουν σε έγραφα του 15ου αιώνα, ήταν ενοριακές και κέντρα των 
οµώνυµων σινικών του κάστρου εκκλησία της παναγίας ζωοδόχου πηγής ή 
χρυσοπώλης υπήρχε από της αρχές του 16ου αιώνα, διπλά στα τοίχοι τις ανατολικής 



πλευράς του κάστρου. Η εικόνα της παναγίας είχε µεταφερθεί από την Κρήτη και 
λιανευόταν µέσα στο φρούριο την παρασκευή της διακαινησίµου. Ο σεισµός του 
1791 γκρέµισε την εκκλησία, που ξαναχτισθήκαν αργότερα και διακοσµήθηκε µε νέα 
έργα τέχνης. Μετά το σεισµό του 1840, η εκκλησία ερειπώθηκε. Ξανακτίστηκε στη 
Μπόχαλη στη θεση του ναού του αγίου Νικόλαου του ερηµίτη ή του Ρεµούνδου που 
είχε επίσης καταστραφεί από τον ίδιο σεισµό.   
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Στα πλαίσια του καινούργιου µαθήµατος της Ά τάξης του λυκείου που λέγεται 
<<ερευνητική εργασία>> κάποιοι από εµάς είχαµε επιλέξει τη συγκεκριµένη 
εργασία για τα ιστορικά µνηµεία της Ζακύνθου και κάποιοι άλλοι όχι.Τελικά 
όµως,όλοι µείναµε ευχαριστηµένοι από το θέµα και µε µεγαλο ενδιαφέρον 
εργαστήκαµε για την ολοκλήρωσή του.Αρχικά,χωριστήκαµε σε δύο οµάδες και 
ασχοληθήκαµε µε ενα εκκλησιαστικό ιστορικό µουσείο,την εκκλησία της 
παναγίας Φανερωµένης,η οποία βρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου.Πιο 
συγκεκριµένα,είναι ένας ενοριακός ναός όπου η τοποθεσία του βρίσκεται 
κοντά στο µοναστήρι του πολιούχου του τόπου µας,Αγίου 
∆ιονυσίου.Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός,οτι τη περίοδο της δυναστείας  των 
∆ε Τοκκων(1357-1484),όταν η θάλασσα έφτανε εως τη σήµερινη θέση  της 
εκκλησίας ,όπως µας διασώζει η παράδοση ,βρέθηκε απο ψαράδες ανάµεσα 
στα βραχοτόπια της περιόχης µια µικρή εικόνα της παναγίας αγιογραφηµένη 
µε κηροµάστιχο.Ετσι λοιπόν,οι περίοικοι την θεώρησαν θεϊκό σηµάδι και µε 
δαπάνη τους ανήγειραν,επι της παραλίας ένα µικρό ναό αφιερωµένο στην 
Υπεραγία Θοετόκο όπου λόγο της τυχαίας <<φανέρωσης>> τον ονόµασαν  
Φανερωµένη.Επίσης,είναι κτισµένη σε ρυθµο βασιλικής µπαρόκ και αποτελεί 
το λαµπρότερο εκκλησιαστικό µνηµείο µε πλούτο περίφηµων εικόνων 
ξυλογλυπτικής εργασιάς λόγο της ύπαρξης χρυσαφιού και ασηµιού για τον 
στολισµό.Μέχρι τους τραγικούς σεισµούς του 1953 θα αποτελεί Μνηµειο 
εκκλησιαστικής τέχνης και πολιτισµού όπου ξεπερνάει τα όρια της όµορφης 
Ζακύνθου.∆υστηχώς όµως,ο αυγουστιάτικος σεισµός θα τον ερειπώσει και θα 
τον αποτελειώσει η πύρινη συµφορά που ακολουθεί.∆ίχως όµως να σβησει η 
ελπίδα στην καρδιά και τη ψυχή των Ζακυνθινών αποφασίστηκε η 
αναστήλωση µιας νέας φανερωµένης,όραµα το οποίο γινόταν χρόνο µε το 
χρόνο πραγµατικότητα.Υστερα,από εξήντα χρόνια,στη σηµερινή εποχή µε 
γενναία προσφορά της πολιτείας,του δήµου Ζακυνθίου,των ευσεβών 
ενοριτών,των ευγενικών χορηγιών,στη προσπάθεια των εκάστοτε 
εκκλησιαστικών συµβουλίων και υπο τη καθοδήγηση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ζακύνθου,έχουµε µια καινούργια φανερωµένη ακριβώς όµοια µε εκεινη που 
ισοπέδωσε ο σεισµός του 53' και αποτελείωσε στη συνέχεια η φωτιά. 
Απο την αρχή οι στοχοι µας ήταν να γνωρίσουµε το ναό από πλευράς 
αρχαιολογικής ,λαογραγικής,καλλιτεχνικής,αγιογραφίας και εκκλησιαστικής 
ιστορίας.Μέσα από την αναζήτηση των πληροφοριών και την επίσκεψή µας 
στη φανερωµένη προσπαθήσαµε να ενταπεξέλθουµε στις απαιτήσεις της 
εργασίας µεσα απο τα εφόδια που αποκτήσαµε απο αυτή τη διαδικασία για να 
πετύχουµε τον στόχο που είχαµε θέσει. 
Κλείνοντας,θα θέλαµε να σας µεταφέρουµε την εµπειρία µας από αυτό το 
νεοσύστατο µάθηµα καθώς και την 'αποψή µας για αυτό.Εµεις το αντικρύσαµε 
σαν µια νεα περιπέτεια,η οποία µας οδήγησε στην διερεύνηση  των οριζόντων 
µας,µας έδωσε την ευκαιρία για την απόκτιση περισσότερων γνώσεων  αλλά 
και στην ανακάλυψη διάφορων πτυχών της θρησκευτικής ζωής του Φιόρου 
του Λεβάντε.∆ιακρύναµε την πολύτιµη αξία που υπάρχει  όταν 
σεβόµαστε,εκτιµάµε και προστατύουµε τα ιστορικά µνηµεία και ευρύτερα τον 
πολιτισµό µας.Τέλος,µάθαµε να συνεργαζόµαστε µεταξύ µας,να 
επικοινωνούµε µε διαφορετικούς χαρακτήρες,µε ξεχωριστές προσωπικότητες 
και το κυριότερο γνωρίσαµε σε ποιες στιγµές αδιαφωνίας πρέπει να 
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αποχωρούµε και σε ποιες οχι κατα τη διάρκεια της  συναναστροφής µας µε 
αλλα ατοµα στα πλαίσια µια κοινωνικης οµάδας. 
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 
Οι εκκλησιές και οι αγιογραφίες στη Ζάκυνθο είναι από τα 

ωραιότερα δείγµατα της αύρας της αναγέννησης, η οποία εισέβαλε 
προνοµιακά στο γραφικό και ιστορικό νησί. Η εγκράτεια της και η 
ευγένεια του διακοσµητικού στυλ της βυζαντινής και 
µεταβυζαντινής τέχνης, συνδυάζονταν σε πολλά έργα µε την 
ελευθερία και την ορµή της αναγέννησης.  

Η εκκλησία της φανερωµένης θεωρείται ως ένα από τα πιο 
λαµπρά δηµιουργήµατα τέχνης κοσµήµατος, ξυλογλυπτικής και 
αγιογραφίας. Η εκκλησία αυτή βρίσκεται προς το νότιο µέρος της 
πόλης της Ζακύνθου, στη συνοικία του άµµου. Ως οικοδόµηµα 
µικρή επί δυναστείας των ∆ε-τοκκων (1357-1485) µε έξοδα των 
περιοικων.Τιµηθηκε µε το όνοµα της Φανερωµένης από την 
φανέρωση της µάνας του Θεού, δηλαδή της Θεοµήτορος. Ο 
αξιόλογος αυτός ναός του 15ου αιώνα βρίσκεται επί της οδού 
Ν.Καντουνη, καταστράφηκε από τους σεισµούς του 1953 αλλά 
ανοικοδοµήθηκε µε τα ίδια υλικά ακλουθώντας την παλιά του 
µορφή και κρατώντας το παλιό καµπαναριό του που δεν 
κατέρρευσε. Οι ελάχιστες αγιογραφίες που σωθήκαν είναι τόσο 
µεγάλης σηµασίας που φυλάσσονται στο µουσείο Μεταβυζαντινής 
τέχνης. Για την ιστορία του ναού της Φανερωµένης έχουν γραφτεί 
διαφορές µελέτες από Έλληνες και ξένους µελετητές των 
κλασσικών τεχνών ,καθώς υπήρξε ένας από τους ωραιότερους 
ναούς της Ελλάδας. Στα χρόνια της ενετοκρατίας, η πλατεία της 
Φανερωµένης αντιθέτως µε την πλατεία Αγίου Μάρκου ήταν η 
πλατεία συνάντησης των λαϊκών.  

Αποτελεί το λαµπρότερο εκκλησιαστικό µνηµείο µε πλούτο 
περίφηµων εικόνων, ξυλογλυπτική εργασία µε την ύπαρξη 
χρυσαφιού και ασηµιού για το στολισµό. Ήταν µουσείο που 
προκαλούσε παγκόσµιο ενδιαφέρον. Επίσης, υπήρχαν πίνακες 
από την Επτανησιακή σχολή και ξυλόγλυπτο διάκοσµο πλούσιο 
στο ρυθµό του µπαρόκ. Ήταν ο µοναδικός ναός της ορθοδοξίας 
που σπαταλήθηκε ο χρυσός, το κόσµηµα ,η τέχνη και που υπήρξε 
φωτεινή γέφυρα ανάµεσα στη δύση και τον ελληνισµό .Αυτή η 
επικοινωνία χρησίµευε ως σύµβουλος στην ελληνική δηµιουργία. 
Ακόµη, οι άνθρωποι θαύµαζαν την τέχνη, τον πολιτισµό των 
περασµένων αιώνων και προσκυνούσαν τη θεότητα. Το 1562 έγινε  
ανακαίνιση και οι οικογένειες ζήτησαν η εκκλησία να γίνει ιδιωτική. 
Στην ανέγερση η εκκλησία έχει τύπο βασιλικής και σχέδιο µπαρόκ. 
Στην κύρια είσοδο υπάρχει ένα επίγραµµα και ο σχεδιαστής του 
παραµένει άγνωστος. Στην υπογραφή συµφωνητικού 
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αποφασίστηκε η κατασκευή περίφηµου τέµπλου, το οποίο 
θεωρείται θέµα ξυλογλυπτικής τέχνης και λεπτότητας µε φύλλα 
καθαρού χρυσού προσαρµοσµένο στις γλυφές που είναι έργο 
εξαιρετικής τέχνης και αιώνιας άξιας. Οι ζωγραφικές παραστάσεις 
ήταν αφιερωµένες σε διαζώµατα. Στο πάνω διάζωµα υπήρχε ο 
εσταυρωµένος και οι αετοί του αγιογράφου Κορωναίου.  

Ο Ηλίας Μόσχος δηµιούργησε τη ∆εσποτική εικόνα του τέµπλου 
«Η κήδευση της Θεοτόκου». Κάτω από αυτήν βρισκόταν η 
επιχρυσωµένη µικρή εικόνα της Θεοτόκου. Πολλοί άλλοι ζωγράφοι 
βασιστήκαν στη Βυζαντινή αγιογράφηση του Αγ. Ιωάννου και στην 
αναγεννησιακή τεχνοτροπία. 

Η ξυλόγλυπτη δηµιουργία του τέµπλου παρίστανε στα 
περιζώµατα και τις ζώνες διάφορα ζώα, πουλιά της Αγ. Γραφής, 
κλήµατα αµπελιού και σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Η 
παρατήρηση της αποθέωσης της ουράνιας απλότητας του 
αγνώστου αγιογράφου που απεικόνιζε δυο αρχάγγελους µε 
διακονική στολή είχε  ως αποτέλεσµα να τονίσει µε τέλειο τρόπο τις 
γραµµές και τις πινελιές του. 

Το µεσαίο βηµόθυρο της ωραίας πύλης του τέµπλου απεικονίζει 
το Χριστό να κρατά το Άγιο ∆ισκοπότηρο, το όποιο είναι έργο του 
ζακυνθινού αγιογράφου Ν. Κορωναίου. 

Στην Ουρανία υπήρχαν µικρά και µεγάλα πλαίσια µε εικόνες και 
µε θαυµάσια ξυλόγλυπτη χρυσωµένη διακόσµηση. Στα δυο άκρα 
του Θόλου κατά µήκος ήταν ο Απόστολος Πέτρος κρατώντας τα 
κλειδιά του Παραδείσου, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και στις 
τέσσερεις γωνίες οι Ευαγγελιστές και ο καθένας µε το σύµβολο 
του. Ολόκληρη η Ουρανία έκλεινε µε θαυµάσιες, πολυσύνθετες, 
ολόκληρες κορνίζες που παρίσταναν κάποια σχήµατα. Άγνωστη 
στην εικονογραφηµένη σύνδεση της βυζαντινής τεχνοτροπίας ήταν 
φωτεινός τόνος και κυριαρχούσε σε όλους τους χρωµατισµούς. 

Η Ουρανία της Φανερωµένης ήταν έργο του θεµελιωτή της 
επτανησιακής σχολής Νικόλ. Ολόκληρη επρόβαλε ανάµεσα σε ένα 
ορθογώνιο χρυσό πλαίσιο που η λεπτή σύνθεση του εφαρµοζόταν 
και έκανε τους κριτικούς να γράφουν θαυµάσιες κριτικές και στο 
ξένο τύπο. Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου στη µελέτη του «η 
Εκκλησιαστική τέχνη εν Ζακυνθω» αναγράφει για την Ουρανία της 
Φανερωµένης. 

Άλλη καλλιτεχνική θησαυροί της Φανερωµένης ήταν στο ιερό η 
Αποκαθήλωση στην πρόθεση καθώς και η Αγία Τράπεζα και το 
θαυµάσιο κουβούκλιο της στα θωράκια της, όπου υπήρχαν 
διάφορες παραστάσεις θρησκευτικές. 
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Η εικόνα που παριστάνει τους εικοσιτέσσερις χαιρετισµούς της 
Θεοτόκου σε µικρογραφία (στο ιερό υπήρχε ο Θαυµάσιος 
ξυλόγλυπτος Εσταυρωµένος). 

Οι παραστάσεις των πλαγίων τοίχων της Φανερωµένης ήταν σε 
δυο σειρές, είχαν για θέµατα µεγάλες εικόνες δεκαοκτώ προφητών 
και οχτώ µεγάλων πατέρων της εκκλησιάς. Επιπλέον στη Βόρεια 
πλευρά του τοίχου υπήρχε µεγάλη εικόνα «Αµολύντου» θαυµάσιο 
έργο κρητικής τεχνοτροπίας. 

Ο Γυναικωνίτης της Φανερωµένης καλυπτόταν από χρυσωµένο 
ξυλογλυπτικο διάκοσµο. Στο µέσο υπήρχε ο Χριστός ως 
παντοκράτωρ και γύρω οι δέκα µάρτυρες της Κρήτης. Επάνω στην 
είσοδο του υπήρχε µια µεγάλη εικόνα του Αγίου ∆ηµητρίου 
(αγνώστου αγιογράφου), σε ένα πλαίσιο υπέροχης ξυλογλυπτικής 
τέχνης και εργασίας. Επίσης στον γυναικωνίτη φυλάσσεται ο 
µεγαλόπρεπης ξυλόγλυπτος επιχρυσωµένος επιτάφιος που 
φιλοτεχνήθηκε κατά το 1828 από τους καλλιτέχνες αδελφούς 
Κανάλε. 

Ασηµένιοι δίσκοι και πολυέλαιοι, ασηµένια µεγάλα κονδύλια 
στολίζουν την περίφηµη αυτή εκκλησία, τέσσερα ορειχάλκινα 
µανουάλια µπροστά από το τέµπλο και ένα εξαιρετικής τέχνης 
ξυλόγλυπτο επιχρυσωµένο προσκυνητάρι υπήρχε για την 
τοποθέτηση των εικόνων στις µεγάλες γιορτές της εκκλησιάς. 

Εικόνες, δίσκοι, στασίδια είναι ο πλούτος τον οποίον 
συσώρευσαν τετρακόσια χρόνια ευσέβειας στην Φανερωµένη. Ο 
σεισµός που έγινε στην Ζάκυνθο και η φωτιά που ακλούθησε 
µετέτρεψε το µοναδικό αυτό εκκλησιαστικό και καλλιτεχνικό 
µουσείο σε σωρούς και ερείπια. Το µεγαλοπρεπές κωδωνοστάσιο 
του ναού που είχε θεµελιωθεί το 1683 µε την θαυµαστή γλυπτική 
εργασία του γύρω στα άκρα δεν καταστράφηκε από σεισµό. Μετά 
τον σεισµό οι συγκολλήσεις των λίθων έγιναν ακαλαίσθητα µε 
µαύρο τσιµέντο και ο τρούλος έγινε βαθύτερος µε συµπαγές 
τσιµεντοκονίαµα αντί του προσεισµικού του καλαίσθητου 
ελαφρότατου µε τούβλα και µε ξύλα διασώθηκε και το σωριασµένο 
και εγκαταλειµµένο υλικό της πρόσοψης της εκκλησιάς από τη 
µετασεισµική αρπαγή του λίθου, τετραγωνισµένου υλικού για 
σταθερή θεµελίωση τον παραγκών. 

Ο εκκλησιαστικός σύµβουλος Χ.Παπαδατος συνετέλεσε τα 
µέγιστα σε ολόκληρα τα ερείπια της καλλιτεχνικής λίθινης 
προσόψεως ναού της Φανερωµένης. Τα ηλεκτρικά σύρµατα τα 
οποία είχαν προστεθεί στους τείχους του ναού και το οικοδοµήσιµο 
υλικό δεν κατέρρευσε από το εικονοστάσιο. Ανάγλυφη λίθινη 
παράσταση της Θεοµήτορος µε δυο ανάγλυφους αγγέλους, 
τοποθετήθηκε στην κύρια είσοδο. Πράγµατι ο υπουργός έδειξε 
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πλήρη κατανόηση και λόγο της υπουργικής 
αποφάσεως του υπουργείου των 
σεισµόπληκτων νησιών διόρισε τετραµελή 
επιτροπή διασώσεως ιστορικών του κτιρίου 
της φανερωµενης, βαση προσεισµικών 
φωτογραφιών. Πιο αναλυτικά το τέµπλο 
ήταν µνηµείο ξυλογλυπτικής διακοσµητικής 
και χρυσωτικής , ένα σπάνιο καλλιτέχνηµα 
δουλευµένο µε λεπτότατη εργασία. Το 
κωδωνοστάσιο της Φανερωµένης και το  
συνεχόµενο οίκηµα του ναού ήταν 
µπροστά στο απλό και απέριττο τριγωνικό 
σαν φλωρεντιανό πλάτωµα. 

Στις µέρες µας, η εκκλησία αυτή 
λειτουργεί κάθε Κυριακή και στις µεγάλες 
γιορτές. Τα µυστήρια που εκτελεί είναι 
γάµοι, βαφτίσεις. Εκεί γίνονται και κηδείες. 
Επίσης, επειδή η εκκλησία είναι ενοριακή 
στις 2 Φεβρουαρίου και στις 15 Αύγουστου 
λαµβάνουν χώρα πανηγύρια για την 
Υπαπαντή του Χριστού και την κοίµηση της 
Παναγίας αντίστοιχα. Επίσης γίνονται 
κάποιες άλλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις µε 
την συνοδεία µουσικής και της 
εκκλησιαστικής χορωδίας. Ακόµη, εκεί 
γίνονται οργανωµένες επισκέψεις από 
σχολειά όλο το χρόνο και από τουρίστες 
µόνο το καλοκαίρι. Στο µέλλον θα 
λειτουργεί  ως πνευµατικό κέντρο το όποιο 
θα έχει internet-café και αίθουσα 
εκδηλώσεων για να υπάρχει µετά τη Θεία 
λειτουργία η δυνατότητα επικοινωνίας 
µεταξύ των εκκλησιαζοµένων . 

Εικόνα 1 - το κωδωνοστασιο της 
Φανερωµενης 


