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Η ιςτορία είναι φιλοςοφία μζςω παραδειγμάτων* 

 

Θ Γαλθνοτάτθ Βενετικι Δθμοκρατία υπιρξε ανεξάρτθτο κράτοσ με πρωτεφουςα τθν πόλθ 
τθσ Βενετίασ ςτθν βορειοανατολικι Ιταλία. Επιβίωςε για πάνω από χίλια χρόνια,  από τα 
τζλθ του 7ου αιϊνα ωσ το ζτοσ 1797. Αποτζλεςε ςθμαντικό οικονομικό και εμπορικό κζντρο 
ςτθριηόμενο ςτο ιςχυρό ναυτικό και τα οχυρά (κάςτρα) που εξαςφάλιηαν τουσ ενετικοφσ 
εμπορικοφσ δρόμουσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο κατά τον φςτερο Μεςαίωνα (14οσ & 15οσ 

αιϊνασ) και τθν Αναγζννθςθ (15οσ & 16οσ αιϊνασ). 

Ενετοκρατία χαρακτθρίηεται θ περίοδοσ κυριαρχίασ τθσ Βενετίασ ςτθν Ελλάδα που εκκινά 
το ζτοσ 1204 με τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ςτα πλαίςια τθσ Δ’ ταυροφορίασ. Ζτςι 
θ  περίοδοσ από το 1204 ζωσ το 1566 ι ακόμα 1669 και 1797, ωσ ακρότατο όριο 
τερματιςμοφ τθσ Φραγκοκρατίασ / Λατινοκρατίασ ςτον ελλθνικό χϊρο χαρακτθρίηεται από 
μια ποικιλία δυτικϊν κυριάρχων  που  διατθρικθκε παράλλθλα με τθν Σουρκοκρατία ωσ το 
τζλοσ τθσ Γαλθνοτάτθσ Δθμοκρατίασ τθσ Βενετίασ το 1797 . 

Ανάμεςα ςτισ πολλζσ ανά τουσ αιϊνεσ κατακτιςεισ που υπζςτθςαν τα Ιόνια νθςιά  
μακροβιότερθ όλων υπιρξε αυτι τθσ Βενετοκρατίασ (1386-1797) ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ 
ςυντελζςτθκε θ πολιτικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ενότθτα όλου του επτανθςιακοφ 
χϊρου. 

ε αντίκεςθ με τισ διάφορεσ περιοχζσ που κατακτοφςαν οι Σοφρκοι που γινόντουςαν 
μονομιάσ εδάφθ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, οι περιοχζσ που κατείχαν οι Βενετοί ιταν 
ζνα είδοσ κτιςεων, με απϊτερο ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του εμπορίου και τθν κάλυψθ των 
βαςικϊν αναγκϊν του μθτροπολιτικοφ κζντρου τθσ καλαςςοκράτειρασ Βενετίασ. 

Θ Δθμοκρατία τθσ Βενετίασ δραςτθριοποιείτο ςτθν παραγωγι και το εμπόριο αλατιοφ, 
αλατιςμζνων προϊόντων και άλλων προϊόντων κατά μικοσ των εμπορικϊν δρόμων που 
δθμιουργικθκαν από το εμπόριο αλατιοφ. Αρχικά θ  Βενετία παριγε το δικό τθσ αλάτι, 
αλλά τελικά προχϊρθςε ςτθν αγορά και τθν παραγωγι αλατιοφ ςε όλθ τθν Ανατολικι 
Μεςόγειο. Βενετοί ζμποροι αγόραηαν και παριγαν αλάτι από τθν Αίγυπτο, τθν Αλγερία, τθ 
χερςόνθςο τθσ Κριμαίασ, τθ αρδθνία, τθν Κμπιηα, τθν Κριτθ και τθν Κφπρο. Θ δθμιουργία 
αυτϊν των εμπορικϊν δρόμων επζτρεψε επίςθσ ςτουσ Βενετοφσ εμπόρουσ να 
παραλαμβάνουν άλλα πολφτιμα φορτία, όπωσ ινδικά μπαχαρικά, από αυτά τα λιμάνια για 
να τα εμπορευκοφν. 

Οπωσ αναφζρκθκε παραπάνω οι ιςχυρζσ οχυρϊςεισ (παρακαλάςςιεσ ωσ επι το πλείςτον 
καςτροπολιτείεσ) ιταν το «κλειδί»  για τθ τζλεςθ του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου από 
μζρουσ τθσ Βενετίασ.   
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Ιςτορία για τισ Βαρδιόλεσ και Βίγλεσ τθσ Κεφαλονιάσ 

 

Θ ςτρατιωτικι επόπτευςθ / παρακολοφκθςθ τελοφνταν (και) μζςω εκτεταμζνου δικτφου 
φυλακίων / παρατθρθτθρίων με τθν ονομαςία «βαρδιόλεσ». 

Θ βαρδιόλα είναι ζνα μεταλλαγμζνο είδοσ βίγλασ που χρθςιμοποιικθκε από τουσ Ενετοφσ 
ςτα Επτάνθςα.  

Οι περιςςότερεσ ςωηόμενεσ βίγλεσ ςτθν Ελλάδα -αλλά όχι όλεσ- είναι μικροί πφργοι ςε 
δεςπόηουςα κζςθ με μεγάλο οπτικό πεδίο.  

Ετυμολογικά θ λζξθ βίγλα προζρχεται από τθν μεςαιωνικι ελλθνικι βίγλα <  λατινικι 
vigilare, και ςθμαίνει το ςθμείο από το οποίο μπορεί κάποιοσ να παρατθρεί τθ γφρω 
περιοχι / παρατθρθτιριο. 

Σο φψοσ τουσ ιταν ςυνικωσ πάνω από 8 μζτρα και ο ρόλοσ τουσ ιταν βζβαια αμυντικόσ, 
αλλά πρωτίςτωσ χρθςίμευαν ςαν παρατθρθτιρια για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ ςε 
περιπτϊςεισ ειςβολισ. Τπό κανονικζσ ςυνκικεσ, ο αρικμόσ των πολεμιςτϊν που 
επάνδρωναν τθ βίγλα δεν ιταν πάνω από δφο. 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των βιγλϊν είναι παράκτιεσ και χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
προςταςία από τουσ πειρατζσ. 

Οι βαρδιόλεσ είναι βίγλεσ που ζχτιςαν οι Ενετοί ςτα Επτάνθςα από το τζλοσ του 16ου ζωσ 
και τον 18ο αιϊνα. Είχαν παρόμοιο ρόλο με τισ μεςαιωνικζσ βίγλεσ, αλλά με πολφ 
μικρότερο μζγεκοσ και φψοσ. Θ κάτοψι τουσ ιταν ςυνικωσ τετράγωνθ ι πολυγωνικι και 
είχαν πυραμοειδι ι κολωτι ςτζγθ. Οι τοίχοι τουσ ιταν πιο χοντροί και ζφεραν επίχριςμα. 
Γενικά, θ καταςκευι τουσ ιταν ςτιβαρι και ανκεκτικι για να αντιμετωπιςτεί θ ιςχφσ των 
πυροβόλων όπλων.  

Αντίκετα με τισ βίγλεσ, ο χαρακτθριςμόσ «πφργοσ» για τισ βαρδιόλεσ είναι υπερβολικόσ. 
Πρόκειται απλϊσ για ςκοπιζσ και οχυρωμζνα φυλάκια. Οι βαρδιόλεσ δεν ιταν πάντα ςε 
περίοπτθ κζςθ, αλλά το δίκτυό τουσ ιταν πυκνό και υπιρχε μεταξφ τουσ αλλθλοκάλυψθ και 
οπτικι επαφι. 

Ετυμολογικά θ λζξθ βαρδιόλα προζρχεται μάλλον από το guardia που ςθμαίνει ςκοπιά και 
ειδικότερα, από παραφκορά τθσ βενετςιάνικθσ λζξθσ guardiola που ιταν θ ονομαςία των 
φυλακίων των ενετικϊν κάςτρων. Επίςθσ «βαρδιόλα» ονόμαηαν οι ναυτικοί τθ ςκοπιά ςτθν 
κορυφι του καταρτιοφ των ιςτιοφόρων πλοίων (άλλωσ, «κορακοφωλιά»). 
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ιμερα διαςϊηονται κάποιεσ βαρδιόλεσ ςτθν Κεφαλονιά, ςτθ Ηάκυνκο και ςτα Κφκθρα. Δεν 
είναι γνωςτό αν υπάρχουν βίγλεσ και οχυρά με το χαρακτθριςμό «βαρδιόλα» ςε άλλο 
μζροσ τθσ Ελλάδοσ εκτόσ από τα Επτάνθςα. 

Ειδικά ςτθν Κεφαλονιά, βαρδιόλεσ ςϊηονται ςτα Γριηάτα-άμθσ, ςτον Ακζρα-Λθξουρίου, 
ςτο Αργοςτόλι / κτιμα Πινιατϊρου, κ.α. τθν Ηάκυνκο, βαρδιόλεσ ςϊηονται ςτθν Κυψζλθ, 
ςτο Σραγάκι ςτο Μικρό Νθςί, ςτο Ακρωτιρι, ςτο Αργάςι και ςτον Άγιο Νικόλαο. Οι 
περιςςότερεσ μοιάηουν με τισ βαρδιόλεσ ςτθν Κεφαλονιά, αλλά είναι αρκετά νεϊτερεσ. Οι 
περιςςότερεσ βαρδιόλεσ ςτθ Ηάκυνκο καταςκευάςτθκαν όταν Προβλεπτθσ1 (Proveditore) 
ςτο νθςί ιταν ο Claudio Gherardini, για τον οποίο είναι γνωςτό ότι υπθρζτθςε ςε αυτιν τθ 
κζςθ τθν περίοδο 1768-1770.  

1   
Με το επίςθμο όνομα Προβλεπτισ (ι Προβλζπτθσ) αποδόκθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ο ενετικόσ τίτλοσ - 

αξίωμα του Provveditore.  

Σο αξίωμα αυτό το ζφεραν διάφοροι ανϊτεροι διοικθτικοί υπάλλθλοι αξιωματοφχοι τθσ Γαλθνοτάτθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Βενετίασ. Αυτοί διορίηονταν από το "Μεγάλο υμβοφλιο" με διάφορεσ αρμοδιότθτεσ ςε 
εςωτερικά διοικθτικά, δθμοτικά και εκκλθςιαςτικά κζματα, λαμβάνοντασ εξ αυτοφ αντίςτοιχεσ ονομαςίεσ, π.χ. 
προβλεπτισ εμπορίου, νομίςματοσ, καλάςςθσ, κ.λπ. θμαντικότεροι εξ αυτϊν ιταν εκείνοι, που ιταν αρμόδιοι 
για ςτρατιωτικά κζματα (Provveditori all'Armar), κυρίωσ για τον ςτόλο και τθν επάνδρωςι του, και για τθ 
ςτρατολόγθςθ μιςκοφόρων ςτρατιωτϊν από τουσ οποίουσ και εξαρτιόνταν κάκε φορά και ο αρικμόσ των 
ςτρατιωτικϊν δυνάμεων τθσ Βενετίασ.  

Σο αξίωμα αυτό είχε μεγάλθ ςθμαςία ιδιαίτερα τθν εποχι τθσ ενετοκρατίασ όπου προβλεπτζσ διορίηονταν ςτισ 
διάφορεσ κτιςεισ ωσ πολιτικοί και ςτρατιωτικοί διοικθτζσ. Σζτοιουσ διοικθτζσ είχαν κακζνα από τα Ιόνια νθςιά, 
θ Πελοπόννθςοσ αλλά και θ Δαλματία (ςτενι παραλιακι περιοχι τθσ ςθμερινισ Κροατίασ). Σθν εποχι που ο 
Φραγκίςκοσ Μοροζίνησ

2
 επιχειροφςε για τελευταία φορά τθν άμυνα τθσ Πελοποννιςου και γενικότερα του 

Αιγαίου, ζναντι των βλζψεων τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, Προβλεπτισ Πελοποννιςου ιταν ο Αντϊνιοσ 
Ηζνοσ.  

θμειϊνεται ότι ςτθν ελλθνικι δθμϊδθ γλϊςςα τθσ εποχισ εκείνθσ, παράλλθλα του ονόματοσ Προβλεπτισ, ςε 
χριςθ ιταν και θ ονομαςία "Προνοθτισ" κακϊσ και "Πρεβεδοφροσ" κατά παραφκορά του ιταλικοφ όρου. 

2  
Ο Φραντςζςκο Μοροηίνι (Francesco Morosini), (1619-1694) ιταν Δόγθσ τθσ Γαλθνοτάτθσ Δθμοκρατίασ τθσ 

Βενετίασ κατά τθ διάρκεια του Πολέμου του Μοριά
3
. Είχε προθγθκεί ο Μεγάλοσ Κρθτικόσ Πόλεμοσ  και θ 

Πολιορκία του Χάνδακα (ςθμερινό Θράκλειο) που ολοκλθρϊκθκε με τθν Άλωςθ τθσ Κριτθσ από τθν Οκωμανικι 
Αυτοκρατορία το ζτοσ 1669. 

3   
Ο ΣΤ΄ Βενετοτουρκικόσ Πόλεμοσ ι Πόλεμοσ του Μοριά ιταν πόλεμοσ που διεξιχκθ ανάμεςα ςτουσ Βενετοφσ 

και του Οκωμανοφσ από το 1684 ζωσ το 1699. Οι ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ του πολζμου πραγματοποιικθκαν 

ςτθ Δαλματία, ςτο Αιγαίο άλλα κυρίωσ ςτθν Πελοπόννθςο όπου ζλαβε χϊρα μεγάλθ εκςτρατεία των Βενετϊν. Ο 

πόλεμοσ κθρφχκθκε ςε περίοδο που οι Οκωμανοί ιταν απαςχολθμζνοι ςε πόλεμο εναντίον τθσ Αυςτρίασ των 

Αψβοφργων. το τζλοσ του πολζμου οι Βενετοί επζκτειναν τα εδάφθ τουσ ζναντι τθσ Οκωμανικισ 

Αυτοκρατορίασ, προςαρτϊντασ τθν Πελοπόννθςο. Θ διάρκεια τθσ Βενετικισ κυριαρχίασ ςτθν Πελοπόννθςο 

υπιρξε μικρι κακϊσ το 1715 οι Οκωμανοί ανζκτθςαν τα εδάφθ τουσ. 
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Μια κοινή πετροκαλύβα ή ενετική βαρδιόλα ; 

 

Μια τζτοια βαρδιόλα -κατά πάςα πικανότθτα μιασ και πλθροί ςωρεία από τα 

προαναφερόμενα χαρακτθριςτικά-  κείται ςε αρκετά καλι κατάςταςθ ςτον παρακαλάςςιο 

Οικιςμό τθσ Αγιά Σοφιάσ ςτθν ΒΑ  Ζριςο ςτο ςτενό τθσ Ικάκθσ. υγκεκριμζνα βρίςκεται 

περί τα ςαράντα μζτρα από τον αιγιαλό πλθςίον ενεργοφ πθγαδιοφ με υφάλμυρο νερό που 

«ανοίχτθκε» ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1920 από τθν οικογζνεια Κολαΐτθ (Καλαμόρθ).    

Θ ςυγκεκριμζνθ ξερολικικι πετροκαλφβα  είναι κυκλικισ και πυραμοειδοφσ καταςκευισ. 

Ζχει μζγιςτο εςωτερικό φψοσ δφο μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50 εκ.), εςωτερικι 

διάμετρο ςτο δάπεδο δφο μζτρα και ςαράντα εκατοςτά (2,40 εκ.),  προσ τα πάνω και περί 

το μζςο φψοσ αυτισ ζχει διάμετρο δφο μζτρα και εβδομιντα πζντε εκατοςτά (2,75 εκ.) για 

να καταλιξει πιο πάνω ςε διάμετρο ενόσ μζτρου και είκοςι εκατοςτϊν (1,20 εκ.). τθν 

οροφι διακζτει κυκλικι οπι διαμζτρου 0,50 εκ.. Θ πόρτα ειςόδου ζχει  διαςτάςεισ 0,70 εκ. 

πλάτοσ και 0,90 εκ. φψοσ. 

 * Θουκυδίδθσ, Ακθναίοσ ιςτορικόσ, 460 – 394 π.Χ 

Πθγζσ: 

 https://www.kastra.eu/fndmapgr.php 

 https://www.ithacanews.gr/glossari-ton-navtikon/ 

 https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B2%CE%A
F%CE%B3%CE%BB%CE%B1&sin=all 

 Πτυχιακι Εργαςία «ΒΙΓΛΕ - ΒΑΡΔΙΟΛΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», Κρθτικόσ Αργφρθσ & 
Μαροφλθσ Παραςκευάσ, ΑΣΕΙ - Πειραιά, 2007 

 https://ekefalonia.gr/oi-kserolithikes-kalyves-tis-kefalonias-stin-periochi-tou-tafiou-
kaminaraton-palikis-eikones/ 
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