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Εισαγωγή 

 

 

 Η Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο νησί των Επτανήσων και το αγαπημένο νησί των 

Ενετών, οι οποίοι το αποκαλούσαν «το Φιόρο του Λεβάντε», που σημαίνει «το άνθος της 

ανατολής». Οι παραλίες του νησιού θεωρούνται οι καλύτερες των Ιονίων και η Χώρα της 

Ζακύνθου, πρωτεύουσα του νησιού, έχει το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της δυτικής 

Ελλάδος, κάτω από ένα βράχο, τον ονομαζόμενο Μπόχαλη. Εκεί ο Διονύσιος Σολωμός 

έγραψε τον Ύμνο στην Ελευθερία. 

 Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 40.758 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 και αυτό την τοποθετεί στην τρίτη θέση ανάμεσα στα νησιά του ιονίου, μετά την 

Κέρκυρα και την Κεφαλονιά Το σχήμα της είναι ακανόνιστο τριγωνικό, με αποτέλεσμα το 

βορειότερο άκρο να καταλήγει σε ακρωτήρι, το Σκινάρι και το  νοτιοανατολικό να 

σχηματίζει τον κόλπο του Λαγανά .Το κλίμα της είναι ήπιο μεσογειακό και έχει πολύ 

πλούσια βλάστηση. Η Ζάκυνθος αποτελεί ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας και 

φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. 

 

Πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE

%B8%CE%BF%CF%82 

 

  

Ο λόφος του Στράνη 

 

 Ο λόφος του Στράνη βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από την πόλη. 

Ήταν ένας από τους αγαπημένους περιπάτους του Διονυσίου Σολωμού. Εκεί ο εθνικός μας 

ποιητής, κατά την διάρκεια των κανονιοβολισμών του Μεσολογγίου, εμπνεύστηκε και 

έγραψε τον εθνικό μας ύμνο. Η πρόσβαση προς τον λόφο του Στράνη είναι πολύ εύκολη 

και η εξαιρετική θέα σε συνδυασμό με το εκπληκτικό φυσικό τοπίο μαγεύει τους 

επισκέπτες.  

Πηγή : http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php
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Μουσεία της Ζακύνθου 

 

Βυζαντινό Μουσείο 

 

Το Βυζαντινό Μουσείο της Ζακύνθου βρίσκεται στην Πλατεία Σολωμού. Στο 

μουσείο εκτίθενται μια αξιοθαύμαστη συλλογή από φορητές εικόνες και εκθέματα της 

εκκλησιαστικής ζωγραφικής από τους Βυζαντινούς χρόνους έως τον 19ο αι. Στο μουσείο 

στεγάζονται και τα τέμπλα της εκκλησίας του Παντοκράτορα, της εκκλησίας του Αγίου 

Δημητρίου και το εξωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα των Βολίμων. Στεγάζονται 

επίσης ελληνιστικά και βυζαντινά γλυπτά και αγάλματα. 

 

 

Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο 

 

Το Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο βρίσκεται στο Τσιλιβί και απέχει μόνο 5 χλμ. από 

τη πόλη της Ζακύνθου. Παρουσιάζει την εξέλιξη της Ναυτικής Ιστορίας του Έθνους μας. 

Επίσης παρουσιάζει την έρευνα για τα «ελληνικά πλοία του μεσαίωνα», συγκεντρώνοντας 

έτσι 4000 χρόνια ιστορίας. Υπάρχει και έκθεση ναυτικών αντικειμένων.   

 

Αγροτικό Μουσείο Βερτζάγειο 

 

Στο χωρίο Πηγαδάκια, στην κοινότητα Αλυκές, λειτουργεί από το 1998 το 

Πολιτιστικό και Αγροτικό Μουσείο «Μπερτζάγιο». Στο μουσείο υπάρχει έκθεση από την 

αγροτική και πολιτιστική ιστορία ενός παραδοσιακού ελληνικού ζακυνθινού χωριού.  

 

Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας 

 

Το Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα, ένα όμορφο 

χωρίο στο κέντρο της Ζακύνθου, με καταπληκτική θέα προς την πόλη και τον κόλπο του 

Λαγανά. Έχει μια μεγάλη έκθεση με πάνω από 500 δείγματα από το φυσικό κόσμο.  

 

Εκκλησιαστικό Μουσείο 
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Το Μουσείο, χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, αποτελείται από εικόνες και 

άλλα κειμήλια της χριστιανικής τέχνης, που προέρχονται κυρίως από την Μονή 

Στροφάδων. 

 

Αρχοντικό Ρώμα 

 

Το Αρχοντικό Ρώμα άνοιξε τις πόρτες του στον κόσμο για να μάθει στους νέους 

και να θυμίσει στους παλιούς τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός του 1953. Ο 

επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να εκτιμήσει τον θαυμάσιο πολιτισμό που 

έμεινε πίσω και να κατανοήσει όλα όσα είχε προσφέρει η τότε κοινωνία στην διαμόρφωση 

του σύγχρονου Ελληνισμού.  

 

Πηγή : http://www.zantehotels.gr/plhrofories/mouseia?lang=e 

 

 

Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων 

 

  Το μουσείο βρίσκεται στην πόλη της Ζακύνθου, στην ιστορική πλατεία του Αγίου 

Μάρκου και λειτουργεί από τις 24 Αυγούστου του 1966.  Στο ισόγειο του κτιρίου 

στεγάζεται το Μαυσωλείο, το οποίο από τις 17 Ιανουαρίου 1968, φιλοξενεί τα οστά του 

εθνικού ποιητή της Ελλάδας, Διονυσίου Σολωμού, του Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου 

του. 

  Στις αίθουσες του μουσείου παρουσιάζονται φορητές εικόνες κρητικής και 

κρητικοεπτανησιακής σχολής 17ου-18ου αι., προσωπογραφίες επιφανών Ζακυνθίων 17ου-

20ου αι., μπρούτζινες προτομές Ζακυνθίων ιεραρχών και ανθρώπων του πνεύματος, 

έπιπλα εποχής προερχόμενα από ζακυνθινά αρχοντικά, μουσικά όργανα, έργα πλαστικής-

κεραμικής, αντικείμενα ξυλοτεχνίας-ξυλογλυπτικής, έργα μεταλλουργίας, ομοιώματα 

νομισμάτων, κεντήματα, πλεκτά, κοσμήματα, χαλκογραφίες-λιθογραφίες, μελανογραφίες, 

φωτογραφίες και οικόσημα (σήματα αριστοκρατικών οικογενειών). Ακόμη τα χειρόγραφα 

του Διονυσίου Σολωμού, του Νικολάου Λούντζη, του Αντωνίου Μάτεση, του Ιωάννη 

Τσακασιάνου, του Διονυσίου Ρώμα, του Παύλου Καρρέρη και του Γρηγορίου 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/mouseia?lang=e
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Ξενόπουλου. 

Πιο συγκεκριμένα το Μαυσωλείο, ένας λιτός και επιβλητικός χώρος, φιλοξενεί από 

το 1968 τα οστά των εθνικών ποιητών, Ανδρέα Κάλβου και Διονυσίου Σολωμού και 

βρίσκεται στο ισόγειο του Μουσείου. Πρόκειται για το μοναδικό Μαυσωλείο στον 

ελλαδικό χώρο και κατασκευάστηκε ύστερα από πρόταση του τότε Νομάρχη Ζακύνθου 

Ανδρέα Ιωάννου. Στους τοίχους υπάρχουν στίχοι από ποιήματα των δύο ποιητών και στο 

υπέρθυρο της πόρτας, στην έξοδο του Μαυσωλείου, στίχοι από την «Ωδή εις Σάμον꞉ όσοι 

το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσιν. Θέλει αρετήν και 

τόλμην η Ελευθερία» του Κάλβου. 

Α. Αίθουσα Επιφανών Ζακυνθίων: Η Πτέρυγα των Επιφανών Ζακυνθίων στον όροφο του 

Μουσείου αποτελείται από μία πρώτη μικρή αίθουσα που είναι μέρος του παλαιού κτιρίου 

και δύο μεγάλες επάλληλες, που αποτελούν την προσθήκη. Στην πρώτη μικρή αίθουσα 

αυτής της πτέρυγας, η έκθεση των προσωπογραφιών αρχίζει με τα πορτραίτα των μελών 

της οικογένειας των Σιγούρων και τα πορτραίτα των μελών της οικογένειας Μάτεση. Στην 

ίδια αίθουσα αναπτύσσονται οι τρεις σημαντικές ενότητες του Μουσείου, που αφορούν: 

1) τη σχέση της Ζακύνθου με την ποίηση: με τις προσωπογραφίες του Ανδρέα 

Κάλβου και του Ούγου Φώσκολου, 

2) τη σχέση της Ζακύνθου με την ιστοριογραφία: με τις ορειχάλκινες προτομές και 

τα πορτραίτα των Ερμάνου Λούντζη, Σπυρίδωνος Δεβιάζη, Λεωνίδα Ζώη, Παναγιώτη 

Χιώτη και Ιωάννη Μάτεση, και 

3) τη σχέση της Ζακύνθου με τη μουσική: με το πιάνο του πρώτου έλληνα 

μουσουργού Παύλου Καρρέρη και μέσα σε εντοιχισμένη προθήκη διάφορα προσωπικά 

αντικείμενα, παρτιτούρες και λιμπρέτα του συνθέτη. 

Αίθουσα Σολωμού: Η περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένη αίθουσα του Μουσείου, 

είναι η αίθουσα Σολωμού, γιατί σ’ αυτήν εκτίθενται τα πολύτιμα χειρόγραφά του και η 

αυθεντική προσωπογραφία του ποιητή, που έγινε από άγνωστο ζωγράφο λίγο πριν 

πεθάνει. Στην αίθουσα αυτή υπάρχει ένας πίνακας με ψηφιακά επεξεργασμένες 

φωτογραφίες, ο οποίος δείχνει τη διαδρομή του ποιητή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ιταλία, 

τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα και πάλι τη Ζάκυνθο, όπου αναπαύεται στην τελευταία του 

κατοικία. Επίσης, υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, όπως τα μελανοδοχεία 

του και βιβλία της βιβλιοθήκης του. Συγκινησιακή φόρτιση δημιουργεί το στεφάνι που 

έστειλαν οι Ψαριανοί μαζί με λίγο χώμα από τα Ψαρά, για το επίγραμμα που έγραψε για 

την καταστροφή των Ψαρών ο ποιητής, στις γιορτές που οργανώθηκαν το 1902. 

 Αίθουσα Κολύβα: Η Αίθουσα Νικολάου και Θάλειας Κολυβά, περιλαμβάνει τα έπιπλα 
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του γραφείου του νομικού και πολιτικού Νικολάου Κολυβά (1884-1951), τα βιβλία της 

προσωπικής του βιβλιοθήκης, και τη συλλογή από εικόνες που προέρχονται από τη 

συλλογή του θείου του, Αλέξη Κολυβά, αλλά και άλλες, που μάζευε ο ίδιος. 

 Αίθουσα Ρώμα: Η Αίθουσα Ρώμα περιλαμβάνει «ενθυμήματα» του λογίου και θεατρικού 

συγγραφέα Διονύση Ρώμα (1906-1981), ενός εξαιρετικά προικισμένου ανθρώπου για τον 

τόπο και τον καιρό του, ο οποίος έγραψε θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, 

χρονογραφήματα, μελέτες, πληθώρα ραδιοφωνικών σκετς, ποιήματα και πεζά κείμενα για 

εφημερίδες και περιοδικά της Ζακύνθου και της Αθήνας. 

Β Αίθουσα Επιφανών Ζακυνθίων: Στην αίθουσα Επιφανών Ζακυνθίων του ισογείου, που 

είναι και η τελευταία αίθουσα της Πινακοθήκης του Mουσείου, εκτίθενται πορτραίτα και 

ενθυμήματα επιφανών Ζακυνθινών, τα περισσότερα προερχόμενα από τις δωρεές των 

οικογενειών Βολτέρα, Πελεκάση, Τσακασιάνου και Φλαμπουριάρη.  

Αίθουσα Μιχελή: H αίθουσα αυτή είναι αφιερωμένη στον μεγάλο ευεργέτη-χρηματοδότη 

του Μουσείου, που είναι το ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. 

Αίθουσα Νιάρχου: H αίθουσα αποτελεί τον τρίτο όροφο της νέας πτέρυγας του Mουσείου 

και είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ευεργέτη, Σταύρο Νιάρχο (1909-1996). Στεγάζει τη 

Βιβλιοθήκη, το Αρχείο και το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Mουσείου. 

Αίθουσα Νταγιάντα: Στην αίθουσα αυτή εκτίθενται έργα της αυτοδίδακτης ζωγράφου και 

αναγνωρισμένης πιανίστριας Αμαλίας Νταγιάντα, ζωγραφισμένα με διάφορες τεχνικές: 

τέμπερα, παστέλ, κάρβουνο, μολύβι, σινική μελάνη. Τα έργα, παρουσιάζουν με ιδιαίτερη 

ευαισθησία διάφορα τοπία της Ζακύνθου, αλλά και της Ιταλίας, στην οποία είχε τιμηθεί ως 

επίτιμο μέλος της Ακαδημίας του Τρεβίζο. 

Στους επισκέπτες του Μουσείου παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές ξεναγήσεις στους χώρους του Μουσείου, με τη χρήση υπολογιστών 

παλάμης. Οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν πολλές πληροφορίες ανά έκθεμα, αίθουσα και 

συλλογή οι οποίες είτε τους παρέχονται με τη μορφή κειμένου είτε με τη μορφή ηχητικών 

μηνυμάτων. 

Πηγή:http://www.museumsolomos.gr/ 

Το κτήριο της οικογένειας Μεσσαλά 

 

Η Λιθακιά, είναι ένα πλούσιο κεφαλοχώρι, από τα παλαιότερα χωριά του νησιού 

της Ζακύνθου. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού , στους πρόποδες του 

http://www.museumsolomos.gr/


8 
 

μεγάλου βουνού. Εκεί βρίσκεται ένα αρκετά παλιό αρχοντικό, το κτήριο της οικογένειας 

Μεσσαλά. 

Το αρχοντικό απέχει 10 περίπου χμ από την πόλη της  Ζακύνθου και είναι ένα  

χαρακτηριστικό δείγμα κτηρίου του νησιού του 19ου αιώνα. Αναστηλώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 από την Κοινότητα και χρησιμοποιείται έκτοτε σαν Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα χρόνια της Αγγλοκρατίας της νήσου Ζακύνθου, 

χρησιμοποιήθηκε σαν δικαστήριο.  

 Πρόκειται για ένα  διώροφο, λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές κτίσμα με τετράρριχτη 

στέγη. Διατηρούνται  σε άριστη κατάσταση όλα τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά 

εκείνα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική της εποχής στην περιοχή. 

Χαρακτηρίζεται από συμμετρία στις όψεις, αντιστοιχία ανοιγμάτων ισογείου-ορόφου, τα 

οποία, επίσης, φέρουν πέτρινα κορνιζώματα, ξύλινα ανώφλια και μικρούς φεγγίτες στα 

ανοίγματα του ορόφου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιμέρους στοιχεία, όπως 

το κεντρικό, επί της προσόψεως, τοποθετημένο μπαλκόνι, με το έντεχνο παραδοσιακό 

κιγκλίδωμα, η λίθινη εξωτερική σκάλα ανόδου στον όροφο και τα πέτρινα υπέρθυρα.  

 Είναι ένα  από τα λίγα δείγματα της Επτανησιακής αρχιτεκτονικής, που διασώθηκε 

από το σεισμό του 1953, στη Ζάκυνθο. 

Πηγή : http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6944 

 

 

 

 

Ζακυνθινά τραγούδια - Καντάδες 

 

Καντάδα ονομάζεται το νυχτερινό τραγούδι με τη συνοδεία κιθάρας. Οι καντάδες 

ήταν ευχάριστες και μελωδικές. Αυτού του είδους τα τραγούδια, ήταν πολύ δημοφιλή στην 

Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι 

νέοι άνδρες είχαν ως συνήθεια να τριγυρνάνε στις γειτονιές και να τραγουδάνε στις 

κοπέλες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η διάθεση του κόσμου άλλαξε και οι 

Καντάδες έμειναν στο παρελθόν. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6944
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Δύο παραδείγματα Ζακυνθινών καντάδων παρατίθενται παρακάτω: 

 

1. ΑΠΟΨΕ ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥ 

 

Απόψε την κιθάρα μου 

τη στόλισα κορδέλες, 

και στους δρόμους περπατώ 

για τσ’ όμορφες κοπέλες. 

 

Απόψε να μην κοιμηθείς 

παρά να καρτερέψεις 

ν’ ακούσεις την κιθάρα μου 

και έπειτα να πέσεις. 

 

Για σε τα γιούλια τα κοψα 

για σε και τ’ άλλα τ’ άνθη 

απόψε σ’ ονειρεύτηκα 

κι ο ύπνος μου εχάθει. 

 

2.  ΤΟ ΓΕΛΕΚΑΚΙ 

 

Το γελεκάκι που φορείς 

εγώ στο ’χω ραμμένο 

με πίκρες και με βάσανα 
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το χω φοδραρισμένο 

 

Άντε το μαλώνω το μαλώνω 

άντε κ’ ύστερα το μετανιώνω 

άντε το μαλώνω και το βρίζω 

άντε την καρδούλα του ραγίζω 

 

Φόρα το μωρό μου, φόρα το μικρό μου 

γιατί δε θα το ξαναφορέσεις άλλο πια 

Φόρα τα για να σαι, για να με θυμάσαι 

για μετάξι έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά. 

Πηγή: www.greekmusicas.com 

Πέτρινο Πάρκο Ασκός 

  

 Το Πέτρινο Πάρκο Ασκός βρίσκεται στη βόρεια Ζάκυνθο, ένα χιλιόμετρο από το 

λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Είναι ένας χώρος 500 στρεμμάτων, όμως μπορεί 

κανείς να περιηγηθεί μόνο στα 100 από αυτά. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για τη 

βοσκή των ζώων του πάρκου, για την παραγωγή ζωοτροφών και για την καλλιέργεια 

διαφόρων οπωροφόρων δένδρων. Μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει όλη η χλωρίδα, η όποια 

αποτελείται από 200.000 περίπου αυτοφυή φυτά, θάμνους και δένδρα και η πανίδα της 

Ζακύνθου, που αποτελείται από εκατοντάδες ζώα που ζουν ελεύθερα. Επίσης σε διάφορα 

σημεία βρίσκονται διάφορες πέτρινες κατασκευές, όπως κάποιοι παλαιοί στάβλοι, στέρνες 

και συνθέσεις από πέτρα και ξύλο, αρμονικά δεμένα με το φυσικό περιβάλλον. 

Πηγή: http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996 

 

http://www.greekmusicas.com/
http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996
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Τοπικά προϊόντα 

 

 Η Ζάκυνθος είναι γνωστή για τα τοπικά προϊόντα της και περισσότερο βέβαια, για 

το μαντολάτο της. Το μαντολάτο είναι ένα τοπικό γλύκισμα που παρασκευάζεται από 

ασπράδια αυγών, αμύγδαλα, ζάχαρη και μέλι και καταναλώνεται συχνά κατά την περίοδο 

του καρναβαλιού. Άλλα προϊόντα για τα οποία φημίζεται είναι το κρασί, το ελαιόλαδο(με 

ιδιαίτερη γεύση), οι σταφίδες, το τυρί(φημίζεται για το μοναδικό λαδοτύρι το οποίο 

παράγει το οποίο έχει ιδιαίτερη, έντονη και αλμυρή γεύση), το μέλι, το παστέλι, τη 

φυτούρα (ένα ακόμα τοπικό γλύκισμα) και τα κεραμικά είδη.  

 Επιπρόσθετα το κύριο προϊόν που χαρακτήρισε την αγροτική οικονομία της και 

αποτέλεσε πλούτο για το νησί το 17ο και 18ο αιώνα ήταν η μαύρη σταφίδα, Ο ΜΑΥΡΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ, όπως την ονόμασαν οι Ζακυνθινοί. Ακόμα το φυσικό περιβάλλον και τα τοπία 

σε όλο το νησί προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για διάφορες δραστηριότητες, όπως ο 

αγροτουρισμός (μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε 

αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες). 

 

ΠΗΓΕΣ: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-

tourismos/agrotourismos.html 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/gastronomia.html 

http://www.e-zakynthos.com/gr-zante-local-products.php 

 

Χελώνες καρέτα-καρέτα 

 

 H θαλάσσια χελώνα καρέτα εμφανίστηκε στη γη πριν από δεκάδες εκατομμύρια 

χρόνια και αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες μορφές ζωής στην ιστορία του πλανήτη 

μας. Είναι το μόνο είδος θαλάσσιας χελώνας που αναπαράγεται στην Ελλάδα και μάλιστα 

στη Ζάκυνθο. Ειδικότερα ο κόλπος του Λαγανά είναι ένα από τα σημαντικότερα 

καταφύγια της προστατευόμενης χελώνας καρέτα-καρέτα στη χώρα μας. Το σπάνιο αυτό 

είδος ξεχωρίζει για το χρώμα του κελύφους της, που είναι καφεκόκκινο, αλλά και το 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/agrotourismos.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/agrotourismos.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/gastronomia.html
http://www.e-zakynthos.com/gr-zante-local-products.php
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μεγάλο κεφάλι της. Το σύνηθες βάρος της είναι τα 90 κιλά, όμως μπορεί να φτάσει τα 1,25 

μέτρα  ύψους και τα 180 κιλά  βάρους.  

 Η επιβίωσή της απειλείται τα τελευταία χρόνια λόγω της μόλυνσης των θαλασσών, 

της εντατικής αλιείας και της καταστροφής των παραλιών. Επιπλέον, οι μικρές χελώνες 

κατασπαράζονται από τα καβούρια, τα σκυλόψαρα και τα μπαρακούντα. Όσες επιβιώνουν 

μπορεί να πνιγούν από τις πλαστικές σακούλες, να πιαστούν στα δίχτυα των ψαράδων ή να 

σκοτωθούν για το κρέας τους.  Οι θηλυκές χελώνες γεννούν τα αυγά τους σε 

συγκεκριμένες αμμουδιές, όπου μετά από 50-75 μέρες επώασης εκκολάπτονται οι μικρές 

χελώνες που διασχίζουν την άμμο για να επιστρέψουν στο νερό. 

 Το Δεκέμβριο του 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου, για 

την προστασία της. Στον κόλπο του Λαγανά δημιουργούνται ζώνες προστασίαςκαι την 

περίοδο από το Μάιο έως τον Οκτώβριο απαγορεύεται η κυκλοφορία ταχύπλοων. Η 

ωοτοκία γίνεται κυρίως τη νύχτα, για αυτό πρέπει να μην υπάρχει θόρυβος και τεχνητός 

φωτισμός γιατί αποπροσανατολίζονται οι  χελώνες. Επίσης, δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, 

οι ξαπλώστρες στην παραλία, καθώς και η επεξεργασία των αυγών. 

Πηγές: 

http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html 

http://17gym-perist.att.sch.gr/careta.html 

 

Παραλίες ωοτοκίας 

 

 Η Ζάκυνθος κατέχει πολλές περιοχές ωοτοκίας. Εκτός από τον κόλπο του Λαγανά, 

μια ιδιαίτερη παραλία ωοτοκίας είναι το Μαραθονήσι. Διακρίνεται για την άμμο η όποια 

αντανακλά το λαμπερό φως του ήλιου. Το 9% της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο 

πραγματοποιείται εκεί. 

Πηγή:http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=80

0:2009-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526 

 

http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html
http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html
http://17gym-perist.att.sch.gr/careta.html
http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2009-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526
http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2009-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526
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Περιοχή κόκκινος βράχος 

 

 Η περιοχή κόκκινος βράχος της Ζακύνθου διακρίνεται για την φυσική ομορφιά της. 

Βρίσκεται έξω από την πόλη της Ζακύνθου, στην  παραλία «Ακρωτήρι». Στη νότια πλευρά 

υψώνεται ο κόκκινος βράχος από όπου η θέα είναι εκπληκτική. Εκεί  διασώζονται  πολλά 

ενδιαφέροντα κτήρια όπως ο πυργίσκος του φάρου, η εκκλησία της Κρυονερίτισσας , της  

Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μια πηγή πόσιμου νερού που διατηρείται από τον 16ο 

αιώνα. Το υπουργείο πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει την περιοχή ως ιστορικό μνημείο. 

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6906 

Ενετικό Φρούριο 

  

 Το Ενετικό Φρούριο βρίσκεται στη θέση που υπήρχαν τα παλιά χρόνια τα τείχη της 

Αρχαίας Ακρόπολης. Στην κατασκευή των τειχών του φρουρίου, που ολοκληρώθηκε το 

1646, βοήθησαν Ενετοί μηχανικοί και ντόπιοι μάστορες, χρησιμοποιώντας πολύ ανθεκτικά 

υλικά. Παρόλα αυτά τα τείχη του φρουρίου έπεσαν με τους συχνούς σεισμούς που 

γίνονταν στο νησί. 

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7943 

Μοναστήρια της Ζακύνθου 

 

Ιερά Μονή της Παναγίας Αναφωνήτριας 

 Η Ιερά μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας βρίσκεται στο Πλεμοναρίο. 

Ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα από τον Λεονάρδο Γ’ δε Τόκκο , ο οποίος ήταν Κόμης της 

Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου. Τα ιστορικά κειμήλια, ανεκτίμητης αξίας, εκλάπησαν σε 

διάφορες περιόδους από ξένους και ντόπιους. Στη μονή βρίσκεται η βυζαντινής 

προέλευσης εικόνα της Παναγίας της «Αναφωνήτριας» από το 1453 από την 

Κωνσταντινούπολη. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε το 1669 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 

εργασίες αποκατάστασης παρόλο που δεν κατοικείται από μοναχούς. 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6906
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7943
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Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-

panagias-anafonitrias.html 

 

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Γκρεμνών 

 Η Ιερά μονή Αγίου Γεωργίου των γκρεμνών τοποθετείται στις Βολίμες. Άρχισε να 

κτίζεται το 1561, χρονολογία η οποία είναι χαραγμένη στο εσωτερικό πάνω μέρος της 

πόρτας του. Υπήρξε ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια του νησιού. Επίσης διακρίνεται 

για το γεγονός ότι ασκήτεψαν εκεί αρχιερείς και λόγιοι μοναχοί, όπως ο Ζακυνθινός 

μοναχός Παχώμιος Ρουσιάνος καθώς και ο Άγιος Γεράσιμος. Στην μονή του Άγιου 

Γεωργίου υπάρχουν διάφορα κειμήλια που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά της 

Ζακύνθου. Τέλος ενώ παλιά η μονή φιλοξενούσε μόνο άντρες πλέον επιτρέπεται και η 

φιλοξενία των γυναικών. 

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-

agiou-gewrgiou-twn-gkremnwn.html 

 

 

 

Εκκλησίες της Ζακύνθου 

 

 Στη Ζάκυνθο βρίσκονται πολλές και σημαντικές εκκλησίες. Μερικές από αυτές 

είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου του Μώλου, το μόνο βενετσιάνικο κτίσμα 

ενετικού ρυθμού που ανοικοδομήθηκε διατηρώντας τα αρχικά του στοιχεία αφού 

διασώθηκε από τον καταστρεπτικό σεισμό και την πυρκαγιά του 1953, ο Ιερός Ναός της 

Παναγίας της Φανερωμένης η οποία βρίσκεται στη συνοικία του Άμμου προς τη νότια 

πλευρά του νησιού, ο Ναός των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας ο οποίος βρίσκεται στο 

κέντρο του χωριού Μαχαιράδο. 

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agios-

nikolaos-molos.html 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-panagias-anafonitrias.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-panagias-anafonitrias.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-agiou-gewrgiou-twn-gkremnwn.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-agiou-gewrgiou-twn-gkremnwn.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agios-nikolaos-molos.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agios-nikolaos-molos.html
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Ιερός ναός Αγίου Διονυσίου 

 Στην περιοχή του Ιερού ναού του Διονυσίου βρίσκεται  η Ιερά μονή Στοφάδων, το 

εκκλησιαστικό μουσείο –Σκευοφυλάκιο, το κωδωνοστάσιο όπως και το καμπαναριό του 

ναού. Η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Κατά το μεγάλο 

σεισμό του 1893 καταστράφηκε ο ναός αλλά το 1900 ξανακτίστηκε. Ο ναός φιλοξενεί τα 

λείψανα του Αγίου Διονυσίου που αποτελεί πηγή δύναμης για ντόπιους και τουριστικό 

αξιοθέατο για τους επισκέπτες. 

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agiou-

dionisiou-kai-iera-moni-strofadon.html 

 

 

 

 

 

Πολιτισμός 

 

1.Περιβάλλον 

  

 Το ΜΕDASSET, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό «Πλατύφορος» 

αλλά και με τη συμμετοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου  και την 

υποστήριξη του OCEAN2012 διοργάνωσε εκδηλώσεις στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών 

Εβδομάδων Θαλασσών. 

 Οι εκδηλώσεις περιείχαν έκθεση φωτογραφίας καθώς και το βραβευμένο 

ντοκιμαντέρ  “End of the Line” που φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Δήμου Ζακύνθου 

και τον Κινηματογράφο «Φώσκολος». Επίσης έγινε ενημέρωση για τα θαλάσσια είδη και 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agiou-dionisiou-kai-iera-moni-strofadon.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/naoi/ieros-naos-agiou-dionisiou-kai-iera-moni-strofadon.html
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τα οικοσυστήματα της Μεσογείου, για την υπεραλίευση και για το πώς αυτή επηρεάζει την 

κοινωνία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Έπειτα έγινε μία φωτογράφιση όπου οι 

συμμετέχοντες παρατάχθηκαν σε σχήμα ψαριού. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο οι 

πολίτες της Ευρώπης κάλεσαν τους πολιτικούς να λάβουν γενναίες αποφάσεις το 2012 που 

θα δώσουν τέλος στο άδειασμα των θαλασσών και στις καταστροφικές αλιευτικές 

πρακτικές.  

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-

tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%C

E%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9

%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC

%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85

%CF%83%CE%B7%CF%82.html 

 

2.Αναπαράσταση Βενετσιάνικου Γάμου 

 

 H παρέλαση του “Βενετσιάνικου Γάμου” είναι μια αναπαράσταση ενός γάμου του 

16
ου

 αι.  Οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ιστορικό κέντρο της πόλης και  καταλήγουν 

στην πλατεία του Αγ. Μάρκου, όπου πραγματοποιείται ο γάμος . Στη συνέχεια ακολουθεί 

το γαμήλιο γλέντι με αναγεννησιακούς χορούς και παράλληλα προσφέρονται  

παραδοσιακά ζακυνθινά κεράσματα. Οι τυμπανιστές και οι σημαιοφόροι ανοίγουν τη 

γαμήλια πομπή και έπειτα ακολουθούν  οι νεόνυμφοι με τους συγγενείς τους. Η νόνα 

(γιαγιά) μεταφέρεται μέσα σε ένα κλειστό φορείο, στο οποίο μετέφεραν τους ευγενείς, τη 

λεντίκα, μαζί με τα προικιάτης νύφης.  

 Οι προσκεκλημένοι βρίσκονται γύρω από την πομπή και είναι ντυμένοι με ακριβή 

αντίγραφα στολών του 16ου αιώνα. Τα κορίτσια κρατούν κάνιστρα με ροδοπέταλα και 

μπομπονιέρες και από τα μεγάφωνα της πόλης ακούγεται  αναγεννησιακή μουσική σε όλη 

τη διάρκεια της πομπής. 

Πηγή:http://imerazante.gr/2011/03/08/23467 

 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://imerazante.gr/2011/03/08/23467
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3. Γκιόστρα 

 

 Η Γκιόστρα της Ζακύνθου είναι ένα από τα πιο παλιά δρώμενα του ζακυνθινού 

καρναβαλιού. Πρόκειται για τους αρχαίους αγώνες με άλογα, όπου οι συμμετέχοντες 

διεκδικούσαν το έπαθλο, που ήταν ένα αργυρό σπαθί για τον πρώτο νικητή και ένα 

ζευγάρι ασημένια σπιρούνια για τον δεύτερο. Επίσης αγωνίζονταν και για την τιμή μιας 

γυναίκας. 

 Είναι μια διοργάνωση που διαρκεί 4 ημέρες και αναβιώνουν οι ξεχασμένες έννοιες 

του ελληνισμού. Οι ιππικοί αγώνες της Γκιόστρας ενώνουν τη Ζάκυνθο με τα Ιόνια Νησιά 

και την Ιταλία. Πρόκειται για μια γιορτή, η οποία συνδέεται άμεσα με τις παραδόσεις του 

νησιού, την επικοινωνία με τους υπόλοιπους επτανήσιους άλλα και με τις σύγχρονες 

ανάγκες των κατοίκων. 

 Η γκιόστρα είχε δυο μορφές αγωνισμάτων, η πρώτη ήταν αυτή του Δαχτυλιδιού 

και η δεύτερη αυτή του Mascaron Moro. Μετά από το τελευταίο αγώνισμα ακολουθούσε 

γλέντι στο σπίτι του νικητή και το όνομα του γράφονταν σε ένα ειδικό βιβλίο.  Στα 

αγωνίσματα έπαιρναν μέρος μόνο οι ευγενείς, αλλά μπορούσαν να την παρακολουθεί όλος 

ο  κόσμος. 

Πηγή:http://www.giostradizante.gr/gr-home.phphttp://imerazante.gr/2013/06/24/66910 

4. Ομιλίες 

 

 Οι ομιλίες είναι ένα είδος λαϊκού θεάτρου, το οποίο λαμβάνει χώρα στο δρόμο και 

στις πλατείες κατά την διάρκεια του καρναβαλιού. Οι Ομιλίες άνθισαν κατά το 17ο και 

18ο αιώνα στη Ζάκυνθο. Έχουν τις ρίζες τους στη Ενετοκρατία, ενώ υπάρχουν  επιρροές 

από την commedia del’ arte και το κρητικό θέατρο. Με το πέρασμα των χρόνων οι Ομιλίες 

απέκτησαν τη δική τους ταυτότητα και σατιρίζουν χαρακτήρες και θέματα που 

απασχολούν την επικαιρότητα. Οι συγγραφείς των Ομιλιών είναι σχεδόν πάντα 

άγνωστοι στο κοινό, ώστε να μπορούν να εκφραστούν ανενόχλητα. Οι ηθοποιοί είναι μόνο 

άντρες, μιλούν τη Ζακυνθινή διάλεκτο (έμμετρος  δεκαπεντασύλλαβος στίχος) και 

ενσαρκώνουν παράλληλα και τους γυναικείους ρόλους φορώντας μάσκες. 

Πηγή:http://imerazante.gr/2011/03/03/23355 

 

http://www.giostradizante.gr/gr-home.php
http://www.giostradizante.gr/gr-home.php
http://imerazante.gr/2011/03/03/23355
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5.Πανηγύρι Αγίου Διονυσίου 

 

 Οι Ζακυνθινοί τιμούν τον Προστάτη τους, τον Άγιο Διονύσιο, δύο φορές το χρόνο. 

Η πρώτη πραγματοποιείται στις 24 Αυγούστου, μνήμη της Μετακομιδής του Ιερού 

Σκηνώματος από τα νησιά Στροφάδες στη Ζάκυνθο, το 1717 και η δεύτερη στις 17 

Δεκεμβρίου. Και οι δύο γιορτές διαρκούν τρεις μέρες η κάθε μία (23 – 26 Αυγούστου και 

16 – 19 Δεκεμβρίου) και διακρίνονται για τη μεγαλοπρέπειά τους. 

Πηγή: http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou 

 

6. Μύθοι και Προϊστορία 

  

 Στο νησί της Ζακύνθου λέγεται ότι η Άρτεμη και ο Απόλλωνας είχαν μαγευτεί από 

τις ομορφιές του τόπου αυτού και περνούσαν αρκετό από το χρόνο τους εκεί. Η Άρτεμη 

κυνήγαγε και ο Απόλλωνας έπαιζε την λύρα του. Οι δύο θεοί, καθώς και η Αφροδίτη και ο 

Διόνυσος λάτρευαν το νησί. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα την δημιουργία γνωστών και 

μεγαλοπρεπών αγώνων και θεαμάτων στο νησί. 

 Σύμφωνα με τον Όμηρο πρώτος οικιστής του νησιού θεωρείται ο Ζάκυνθος, γιος 

του βασιλιά της Φρυγίας. Ο Πλίνιος υποστηρίζει ότι η Ζάκυνθος ονομαζόταν Υρία από 

τον Υριέα έναν προηγούμενο οικιστή από την Αρκαδία. Η Ζάκυνθος, περνώντας από τα 

χέρια του βασιλιά της Κεφαλληνίας Αρκείσιο και αργότερα από τον Λαέρτη, εν τέλει 

έφτασε στα χέρια του Οδυσσέα. Όταν ο Οδυσσέας εξολόθρευσε τους Μνηστήρες την 

Πηνελόπης σκότωσε μεταξύ αυτών είκοσι Ζακυνθινούς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις και δημιούργησε εξεγέρσεις θέτοντας  τέλος στην ηγεμονία του 

Οδυσσέα. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

 Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση 

αλλά και με ένα φυσικό περιβάλλον απείρου κάλλους. Σε κάθε κοινωνία, οι έννοιες του 

πολιτισμού και της ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο πολιτισμός, 

http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou
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εκτός από ένα απαραίτητο στοιχείο για μια κοινωνία, αποτελεί και τον πιο παραγωγικό της 

τομέα.   

 Θα πρέπει, λοιπόν, προτεραιότητα όλων να είναι η προστασία του περιβάλλοντος 

και η ανάδειξη των πολιτιστικών της στοιχείων. Η αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ο 

κύριος στόχος, έτσι ώστε να  βελτιωθεί όχι μόνο η ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και 

να προστατευθούν τα υπό εξαφάνιση ζώα που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις παραλίες του 

νησιού (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου). Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η ενίσχυση 

των θεσμών και των δράσεων του πολιτισμού, όπως η προστασία μνημείων, ιστορικών και 

αρχαιολογικών χώρων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των 

επισκεπτών του νησιού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασίας του 

περιβάλλοντος και τέλος η ανάδειξη και η προβολή των τοπικών της προϊόντων. 

 

Ηλεκτρονικές πηγές 

Επίσημο site του Δήμου Ζακύνθου  http://www.zakynthos.gov.gr/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8

%CE%BF%CF%82 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/mouseia?lang=e 

http://www.museumsolomos.gr/ 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6944 

www.greekmusicas.com 

http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/agrotourismos.html 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/gastronomia.html 

http://www.e-zakynthos.com/gr-zante-local-products.ph 

http://imerazante.gr/2011/03/08/23467 

http://www.giostradizante.gr/gr-home.php 

http://imerazante.gr/2013/06/24/66910 

http://www.zakynthos.gov.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/mouseia?lang=e
http://www.museumsolomos.gr/
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6944
http://www.greekmusicas.com/
http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/agrotourismos.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/enalaktikos-tourismos/gastronomia.html
http://www.e-zakynthos.com/gr-zante-local-products.ph
http://imerazante.gr/2011/03/08/23467
http://www.giostradizante.gr/gr-home.php
http://imerazante.gr/2013/06/24/66910
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http://imerazante.gr/2011/03/03/23355 

http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou 

http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html 

http://17gym-perist.att.sch.gr/careta.html 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6906 

http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:200

9-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7943 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-

panagias-anafonitrias.html 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-agiou-

gewrgiou-twn-gkremnwn.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imerazante.gr/2011/03/03/23355
http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou
http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html
http://www.ζακυνθοσ.net/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1.html
http://17gym-perist.att.sch.gr/careta.html
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=6906
http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2009-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526
http://www.energosdimotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2009-07-14-08-41-46&catid=137:2009-07-14-09-12-40&Itemid=526
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7943
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-panagias-anafonitrias.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-tis-panagias-anafonitrias.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-agiou-gewrgiou-twn-gkremnwn.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/monastiria/iera-moni-agiou-gewrgiou-twn-gkremnwn.html
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Παράρτημα 

 

Χάρτης Ζακύνθου 
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Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85
%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-

tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-

I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%252
52Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-

b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-

ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%
CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%C

E%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%

3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zakynthos.net.gr%252FJPEGS%252Fmap.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.zakynthos.net.gr%252FGreek%252Fmap_el.html%3B464%3B332 

 

 

 

 

 

Το αρχοντικό της οικογένειας Μεσσαλά 

Πηγή : http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.ktirio.messala.php 

 

Πλατεία Σολωμού 

https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&tbm=isch&imgil=x40uBn_D5t5xlM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQx8f9jarBskJCP-I9pJXg2bMPEsSk3zzFBWh0fwTueceMZQbYwWA%253B600%253B512%253BMKwzpQLhfa59RM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.in2greece.com%25252Fxartes%25252Fzakynthos.htm&source=iu&usg=__FK-3ny-b0vYUoIf6V9uVHMjCHQY%3D&sa=X&ei=3C4WU-ncGeu6ygO97oLwAw&ved=0CC4Q9QEwAQ&biw=1440&bih=799#q=%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%BD+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&spell=1&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=RxfzY3HiTr2KKM%253A%3BR3msbpfsCTx0xM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.ktirio.messala.php
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Πηγή:https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%

CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei

=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%

B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%

B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch 

 

 

Το Ενετικό κάστρο 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WcgVU7pqqeHLA9qYgugK&ved=0CDEQsAQ&biw=1164&bih=621#q=%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&spell=1&tbm=isch
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Πηγή: http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.castle.php 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.castle.php
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Πηγή: 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.castle.php 

 

Μουσείο Δ.Σολωμού 

 

Πηγή: http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.museums.solomos.kalvos.museum.php 

 

 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.castle.php
http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.museums.solomos.kalvos.museum.php
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Μουσείο Δ. Σολωμού - Εσωτερικά 

 

 

Μουσείο Δ. Σολωμού- Εξωτερικά 

 

 

Πηγή: http://www.zanteisland.com/html/greco/musei.htm 

 

 

 

 

 

http://www.zanteisland.com/html/greco/musei.htm
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Λόφος Στράνη 

 

Πηγή: 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php 

 

 

Ναός Αγίου Διονυσίου 

http://www.gozakynthos.gr/gr/zakynthos.monuments.strani.hill.php
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Πηγή: http://www.e-

zakynthos.com/zakynthos-churches/gr_churches-st-dionysios.php 

Πηγή:https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvhMjl1Mc1s9YM&tbnid=JLBs0S

rUOStanM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.alykesapartments.com%2Fel%2Farticle%2Fzakynthos%2Fzakynthos-

zante-sightseeing.html&ei=CdEVU_btE4XWtAaWhIGoDA&psig=AFQjCNHqPUzp47C9-

3M9WYSs5mF1XGR3Gw&ust=1394025013523507 

 

http://www.e-zakynthos.com/zakynthos-churches/gr_churches-st-dionysios.php
http://www.e-zakynthos.com/zakynthos-churches/gr_churches-st-dionysios.php
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvhMjl1Mc1s9YM&tbnid=JLBs0SrUOStanM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.alykesapartments.com%2Fel%2Farticle%2Fzakynthos%2Fzakynthos-zante-sightseeing.html&ei=CdEVU_btE4XWtAaWhIGoDA&psig=AFQjCNHqPUzp47C9-3M9WYSs5mF1XGR3Gw&ust=1394025013523507
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvhMjl1Mc1s9YM&tbnid=JLBs0SrUOStanM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.alykesapartments.com%2Fel%2Farticle%2Fzakynthos%2Fzakynthos-zante-sightseeing.html&ei=CdEVU_btE4XWtAaWhIGoDA&psig=AFQjCNHqPUzp47C9-3M9WYSs5mF1XGR3Gw&ust=1394025013523507
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvhMjl1Mc1s9YM&tbnid=JLBs0SrUOStanM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.alykesapartments.com%2Fel%2Farticle%2Fzakynthos%2Fzakynthos-zante-sightseeing.html&ei=CdEVU_btE4XWtAaWhIGoDA&psig=AFQjCNHqPUzp47C9-3M9WYSs5mF1XGR3Gw&ust=1394025013523507
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvhMjl1Mc1s9YM&tbnid=JLBs0SrUOStanM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.alykesapartments.com%2Fel%2Farticle%2Fzakynthos%2Fzakynthos-zante-sightseeing.html&ei=CdEVU_btE4XWtAaWhIGoDA&psig=AFQjCNHqPUzp47C9-3M9WYSs5mF1XGR3Gw&ust=1394025013523507
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Πηγή: 

http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou 

 

 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 

Πηγή: 

http://www.nmp-zak.org/ 

http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou
http://www.nmp-zak.org/
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Πηγή: 

https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-

%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-National-Marine-Park-of-

Zakynthos/191253310913103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέτρινο Πάρκο Ασκός 

https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-National-Marine-Park-of-Zakynthos/191253310913103
https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-National-Marine-Park-of-Zakynthos/191253310913103
https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-National-Marine-Park-of-Zakynthos/191253310913103
https://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-National-Marine-Park-of-Zakynthos/191253310913103
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Πηγή: 

http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996 

Παραλίες Ζακύνθου 

http://www.fevgodiakopes.com/page_gr.php?id=996
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Άγιος Νικόλαος 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/agiosnikolaos?lang=el 

 

Άγιος Σώστης 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/agios-sostis?lang=el 

 

 

 

Αλυκανάς 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/agiosnikolaos?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/agios-sostis?lang=el


34 
 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/alykanas-gr?lang=el 

 

Αλυκές 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/alykes-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

 

Αμμούδι 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/alykanas-gr?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/alykes-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/amoidi?lang=el 

 

Αμπούλα 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/amboula-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

 

 

Αργάσι 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/amoidi?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/amboula-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/argassi-gr?lang=el 

 

Βασιλικός 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/vassilikos-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

Γαλάζιες Σπηλιές 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/argassi-gr?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/vassilikos-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/galazies-spilies?lang=el 

 

Γέρακας 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/gerakas-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

Δάφνη 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/galazies-spilies?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/gerakas-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/dafni-gr?lang=el 

 

Δροσιά 

 

Πηγή:http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/drosia?lang=el 

 

 

 

 

 

Καλαμάκι 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/dafni-gr?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/drosia?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/kalamaki-gr?lang=el 

 

Κερί 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/keri-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

Λαγανάς 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/kalamaki-gr?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/keri-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/laganas?lang=el 

 

Μαραθονήσι 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/marathonisi?lang=el 

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνα 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/laganas?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/marathonisi?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/mpanana?lang=el 

 

Πόρτο Ζορό 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/portozoro-gr?lang=el 

 

 

 

 

 

 

 

Πόρτο Κούκλα 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/mpanana?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/portozoro-gr?lang=el
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Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/porto-koukla?lang=el 

 

Τσιλιβί 

 

Πηγή: http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/tsilivi-gr?lang=el 

 

 

 

 

Μουσεία Ζακύνθου 

http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/porto-koukla?lang=el
http://www.zantehotels.gr/plhrofories/zakynthos-paralies/tsilivi-gr?lang=el
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Μουσείο Χέλμη Φυσικής Ιστορίας 

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-xelmi-fysikis-istorias.html 

Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης 

Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-metavizantinis-texnis.html 

Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-xelmi-fysikis-istorias.html
http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-metavizantinis-texnis.html
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Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-grigoriou-ksenopoulou.html 

 

Το αρχοντικό και η οικογένεια Ρωμά 

 

 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-grigoriou-ksenopoulou.html
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Πηγή: http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-grigoriou-ksenopoulou.html 

 

Μουσείο Αγροτικού Πολιτισμού 

 

 

 

Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο 

 

Πηγή: http://www.zanteisland.com/html/greco/musei.htm 

 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/site-seeings/mouseia/mouseio-grigoriou-ksenopoulou.html
http://www.zanteisland.com/html/greco/musei.htm
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Εκδηλώσεις Πολιτισμού 

Πηγή: 

http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-

tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
http://www.zakynthos.gov.gr/grafeio-tipou/deltia-tipou/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.html
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Αναπαράσταση Βενετσιάνικου Γάμου 

 

Πηγή:https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE

%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE

%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQ

sAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRk

KLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaL

MrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fe-

rodios.blogspot.com%252F2010%252F05%252Fblog-post_7560.html%3B700%3B525 

 

Πανηγύρι – Λείψανα Αγίου Διονυσίου 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XOsmU7joHKSw0QWluoHIAw&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1164&bih=621#facrc=_&imgdii=ffRkKLm0x6xmxM%3A%3BML2ZJAC2_xlXNM%3BffRkKLm0x6xmxM%3A&imgrc=ffRkKLm0x6xmxM%253A%3BYBO2JKAx6qOdpM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_3mkweCeFdEo%252FS_LAtIaLMrI%252FAAAAAAAABF8%252FyMu-ANsKIjM%252Fs1600%252Fgamos2.jpg%3Bhttp%253A%2
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Πηγή: http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou 

 

 

Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθήτριες: 

Θεοδώρα Βούβουρα     

Ελένη Μουχτάρη       

Ανδρομάχη Πολιτάκη  

Όλγα Κόντου  

Μαίρη Παπαδημητρίου  

Ελένη Σπανού   

Αγγελική Γεωργοπούλου             

 Κορίνα Μωραΐτη  

Γεωργία Βούβουρα            

Ευτυχία Γκόγκα                

Στέλλα Βάλβη  

Κυριακή Καλιφατίδου  

Και οι καθηγητές: 

Χαραλαμποπούλου Αντωνία 

Πένταρης Δημήτρης 

 

http://www.imzante.gr/zakynthos-metropolis/episimes-panigyris-agiou-dionisiou

