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ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Οι Βενετσιάνοι την αποκαλούσαν «Άνθος 

της Ανατολής» και οι σύγχρονοι ταξιδιώ-

τες ανακαλύπτουν έναν τόπο με σπάνια 

φυσική ομορφιά και πλούσιο πολιτισμό. 

Τo σημαντικότερο Θαλάσσιο Πάρκο της 

χώρας, ένα δάσος από κέδρους, θαλάσ-

σια σπήλαια, παραλίες που κόβουν την 

ανάσα, ιππασία δίπλα στο κύμα. Παρα-

δοσιακά χωριά μέσα στα αμπέλια και τις 

ελιές, ποιητές και πεζογράφοι που σφρά-

γισαν τα ελληνικά γράμματα, ήχοι από 

μαντολινάτες και καντάδες. 

Μικρές ψηφίδες της Ζακύνθου, που προ-

καλούν τον ταξιδιώτη να την εξερευνήσει 

και να ανακαλύψει τις πανέμορφες γω-

νιές της. 

Φυσικός πλούτος
Από τη μελέτη των πετρωμάτων στο νησί 

καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία της Ζακύν-

θου φτάνει τα 700.000 χρόνια πριν, στην 

Κάτω Πλειστόκαινο περίοδο, όταν συντε-

λούνταν μεγάλες γεωλογικές μεταβολές 

σε όλο τον πλανήτη. Η εύρεση του προ-

ϊστορικού οικισμού στον Άγιο Νικόλαο, 

στο Βασιλικό, αλλά και τα εργαλεία που 

βρέθηκαν σε πολλά μέρη στο νησί μαρ-

τυρούν τη μακραίωνη παρουσία του αν-

θρώπου στη Ζάκυνθο. 

Μια ποικιλία εδαφών επέτρεψε στο νησί 

να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή 

ομορφιά. Μικροί λόφοι και βουνά με 

ήρεμο καταπράσινο ανάγλυφο χαρακτη-

ρίζουν την ανατολική πλευρά του νησιού, 

όπου εκτείνονται και οι εύφορες πεδιά-

δες του. Στο βορειοδυτικό τμήμα διακρί-

νονται ψηλότερα όρη, αραιή βλάστηση 

και απότομα βράχια, που πέφτουν κάθε-

τα στην θάλασσα και σχηματίζουν εντυ-

πωσιακά σπήλαια. 

Χλωρίδα
Με τη μεσογειακή ηλιοφάνεια, τις συ-

χνές βροχοπτώσεις και την νοικοκυροσύ-

νη των ντόπιων, η Ζάκυνθος μοιάζει σαν 

ένας μεγάλος και περιποιημένος κήπος. 

Στo ανατολικό τμήμα του νησιού συνα-

ντάμε κυρίως ελαιώνες, αλλά και εσπερι-

δοειδή, ροδακινιές, κορομηλιές, βερικο-

κιές, πεύκα, αρκετούς φοίνικες και τα φη-

μισμένα αμπέλια. Ιδιαίτερη αγάπη έχουν 

οι Ζακυνθινοί στον καλλιστήμονα με τα 

κοκκινωπά λουλούδια του και στις πο-

λύχρωμες βουκαμβίλιες, που στολίζουν 

πολλούς κήπους του νησιού. 

Η βλάστηση αλλάζει στη δυτική πλευρά, 

στο όρος Βραχίωνα, όπου φύονται κυ-

ρίως θάμνοι, θαμνοκυπάρισσα, σχίνα, 

πουρνάρια, φιλλύκια και λιγότερες μυρ-

τιές, φυλλοβόλες βελανιδιές και πεύκα. 

Στη χλωρίδα του νησιού καταγράφονται 

και κάποια ενδημικά είδη, όπως η παιώ-
νια και ο κρόκος, ενώ ξεχωριστή ομορ-

φιά τού χαρίζουν 40 και πλέον είδη άγρι-

ας ορχιδέας. 

Τα νησιά του κόλπου, το Κερί και κά-

ποια σημεία στο Βασιλικό, είναι τα μονα-

δικά μέρη του νησιού όπου παρατηρεί-

ται η τυπική μεσογειακή μακκία βλάστη-

ση, πουρνάρια σχίνα, σπάρτα, αγριοτρια-

ντάφυλλα, βατομουριές κ.ά. 

Στο Κερί, στα βράχια της θάλασσας συ-
ναντάμε το πολύ σημαντικό ενδημικό εί-
δος ζακυνθινό λιμόνιο, αλλά και την τα-
πεινή κάπαρη, το κρίταμο και το θαλασ-
σόχορτο. 

Στις αμμοθίνες του Λαγανά και του Καλα-
μακίου το σκηνικό αλλάζει και βλέπουμε 
κάποια αμμόφιλα είδη όπως την κύπερη, 
την εχινοφόρα την ακανθώδη, το ερύγγιο 
το παράλιο, τη γαλατσίδα της παραλίας, 
το βούρλο, τη μυδική τη θαλασσινή και 
το κρινάκι της θάλασσας. 

Πανίδα
Εκτός από τη διάσημη πλέον θαλασσοχε-
λώνα Caretta caretta, η Ζάκυνθος φιλο-
ξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πλη-
θυσμούς, σε όλη την Ελλάδα, της μεσο-
γειακής φώκιας Monachus monachus, 
η οποία φωλιάζει στις βραχώδεις σπηλιές 
των δυτικών ακτών του νησιού. 

Το νησί, λόγω γεωγραφικής θέσης και 
πλούσιας χλωρίδας, διαθέτει σημαντικούς 
και πολυάριθμους πληθυσμούς πουλιών. 
Καθίσταται έτσι ιδανικός τόπος για παρα-
τήρηση πουλιών και προσελκύει κάθε 
χρόνο το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων 
οικοτουριστών. Η πετροπέρδικα, ο μαυ-
ροπετρίτης, ο θαλασσοκόρακας, ο σκου-
ρόβλαχος, ο αμπελουργός, ο μικρούλης 
μαυροτσιροβάκος, που είναι μόλις 13 
εκατοστά, ο κοκκινοτσιροβάκος, ο σταυ-
ραετός, περνούν συχνά από το νησί και 
κάποια γεννούν εδώ. Επίσης, κατά τη με-
ταναστευτική περίοδο, τρυγόνια, μπεκά-
τσες, τσίχλες, τσαλαπετεινοί και αγριόκυ-
κνοι γεμίζουν τον ουρανό του νησιού. 
Στις Αλυκές ξεκουράζονται πολλοί ερωδι-
οί, καλαμοκανάδες και νεροχελίδονα. 

Την πλούσια πανίδα του νησιού συμπλη-
ρώνουν οι, ξεχωριστής ομορφιάς, πολύ-
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χρωμες πεταλούδες. Οι Clouded Yellow, 
γνωστές και ως ιόνιες πεταλούδες, με κί-
τρινα φτερά, οι καφετιές Freyer Grayling, 
αλλά και οι Spotted Fritillary, με έντονο 
πορτοκαλί χρώμα στα φτερά τους, δίνουν 
το δικό τους πολύχρωμο στίγμα. 

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 
Το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι το 

μοναδικό στο είδος του σε όλη τη Μεσό-

γειο και δημιουργήθηκε το 1999. Ήταν 

το πρώτο Θαλάσσιο Πάρκο που δημι-

ουργήθηκε στην Ελλάδα, το οποίο διοι-

κείται από ένα φορέα διαχείρισης και εί-

ναι υπόδειγμα για άλλες περιοχές της Ελ-

λάδας. Η σημασία του για την επιβίωση 

της διάσημης πλέον, αλλά πάντα απει-

λούμενης με εξαφάνιση, χελώνας Caretta 

carretta είναι μεγάλη. Στη Μεσόγειο, και 

στην Ελλάδα συγκεκριμένα, υπάρχουν 

και άλλες παραλίες ωοτοκίας της θαλασ-

σοχελώνας, όπως στη δυτική Πελοπόν-

νησο, στο Λακωνικό κόλπο, στην Κρήτη, 

την Κεφαλονιά, τη Ρόδο και αλλού, αλλά 

στον κόλπο του Λαγανά είναι το μεγαλύ-

τερο και πιο σημαντικό καταφύγιό της. Οι 

παραλίες που καταφεύγει για να γεννή-

σει είναι αυτές του Λαγανά, των Σεκανί-

ων, της Δάφνης, του Καλαμακίου, του Γέ-

ρακα και των μικρών νησιών Μαραθονή-

σι και Πελούζο, και βρίσκονται όλες στα 

όρια του κόλπου του Λαγανά. Συγκεκρι-

μένα, η θαλάσσια περιοχή του πάρκου 

είναι 89,2 τετρ. χλμ., η χερσαία έκταση 

είναι 14,2 τετρ. χλμ., ενώ η περιφερειακή 

ζώνη του καταλαμβάνει 31,2 τετρ. χλμ. 

Γι’ αυτό σχεδόν όλος ο κόλπος αποτελεί 
περιοχή προστασίας, η οποία χωρίζεται 
σε ζώνες, όπου ισχύουν διαφορετικοί πε-

ριορισμοί στις ανθρώπινες δραστηριότη-

τες, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. 

Από τη νύχτα που θα γεννηθούν τα μικρά 

θα χρειαστούν 50 με 75 μερόνυχτα για 

να βγουν από το αυγό και να αρχίσουν να 

προχωρούν προς τη θάλασσα, προσανα-

τολισμένα από το φως. Γι’ αυτό είναι ση-

μαντικό εκείνη την περίοδο να μην υπάρ-

χουν πολλά φώτα πίσω από τις αμμουδιές 

και αποπροσανατολίζονται τα χελωνάκια. 

Αυτά που θα καταφέρουν να φτάσουν 

στη θάλασσα και να επιβιώσουν από τις 

δυσκολίες και τους εχθρούς στους ωκεα-

νούς, θα επιστρέψουν πάλι στο ίδιο ση-

μείο που γεννήθηκαν για να αφήσουν 

εκεί τα αυγά τους. Πολύ σημαντικό για το 

φύλλο της χελώνας που θα γεννηθεί εί-

ναι η θερμοκρασία στην οποία επωάζο-

νται τα αυγά. Έτσι, στο Μαραθονήσι που 

έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες γεννιού-

νταν περισσότερα αρσενικά! 

Η χελώνα ανήκει στην κατηγορία των ερ-

πετών, μπορεί να φτάσει σε μήκος 1,25 

μ. και σε βάρος τα 180 κιλά, έχει καφε-

κόκκινο κέλυφος και μεγάλο κεφάλι. Το 

πιο ενδιαφέρον στοιχείο που ξέρουμε για 

αυτήν είναι ότι εμφανίστηκε στη Γη πριν 

από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια 

και έχει καταφέρει να επιβιώσει μέχρι σή-

μερα. Αυτός και μόνο είναι ένας σοβαρός 

λόγος να φροντίσουμε για την προστασία 

της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Θα-

λάσσιο Πάρκο Ζακύνθου αποτελεί πόλο 

έλξης οικοτουριστών από όλο τον κόσμο. 

Στροφάδες
Οι Στροφάδες ή αλλιώς Πλωτοί Νήσοι είναι 

μία συστάδα μικρών νησιών, απέναντι από 

τον κόλπο του Λαγανά. Αποτελούν τμήμα 

του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζα-

κύνθου και βρίσκονται στον κατάλογο των 

Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. 

Το μεγαλύτερο νησί είναι η Σταμφάνη, 
με έκταση 2,5 τετρ. χλμ., και το δεύτε-

ρο σε έκταση η Άρπυια, με μόλις 1,5 

τετρ. χλμ.

Στις Στροφάδες έχουν καταγραφεί περί 

τα 200 είδη χλωρίδας. Το 35% της έκτα-

σης της Σταμφάνης αποτελείται από δά-

σος κέδρων, το οποίο είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα της Δυτικής Ελλάδας από 

άποψη έκτασης, μεγέθους των δέντρων, 

αλλά και από την άποψη της φυσικής 

αναγέννησης. 

Όλη η συστάδα αποτελεί σημαντικό πέρα-

σμα και σταθμό για πλήθος μεταναστευτι-
κών πουλιών και είναι ταυτόχρονα ιδανι-

κό σημείο για την παρατήρησή τους. Έχουν 

καταγραφεί περί τα 146 είδη πουλιών! 

Οι ασπρόμαυροι μυγοχάφτες, τα αηδό-

νια, ο αρτέμης, το τρυγόνι, τα θαλασο-

πούλια Cory με το κίτρινο ράμφος, είναι 

μερικά από τα πουλιά που περνούν από 

τις Στροφάδες.

Θαλάσσια σπορ 
Κλασικός προορισμός τόσο για τους Έλ-

ληνες όσο και τους αλλοδαπούς ιστιο-

πλόους, στο νησί υπάρχουν έξι κατα-
φύγια σκαφών και μπορείτε να διαλέξε-

τε αυτό που σας προστατεύει καλύτερα, 

ανάλογα με τον αέρα που έχει τις ημέρες 

της παραμονής σας στη Ζάκυνθο. 

Καταδύσεις
Οργανωμένο καταδυτικό κέντρο και πλήθος 

καταδυτικών σημείων προσφέρουν τη δυ-
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νατότητα στους λάτρεις του είδους να γνω-

ρίσουν τον πανέμορφο βυθό του νησιού. 

Συμπλέγματα θαλάσσιων σπηλαίων, τερά-

στιοι βράχοι και λιβάδια ποσειδωνίας καθι-

στούν την εμπειρία στην περιοχή μοναδική. 

Θαλάσσιο καγιάκ
Ο πιο ωραίος τρόπος για να απολαύσε-
τε τη θάλασσα του νησιού, τα μικρονή-
σια που το περιτριγυρίζουν και να ταξιδέ-
ψετε δίπλα σε μία Μοnachus monachus 
είναι το θαλάσσιο καγιάκ. Ξεχωρίζει η δι-
αδρομή στις Γαλάζιες Σπηλιές, στα βό-
ρεια του νησιού, όπου βραχώδεις σχη-
ματισμοί και απίστευτοι χρωματισμοί των 
νερών συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό.

Ιστιοσανίδα 
Τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα 
του νησιού υπάρχουν κατάλληλες παρα-
λίες και ιδανικοί άνεμοι για ιστιοσανίδα. 

Διαδρομές με καΐκια
Στη Ζάκυνθο υπάρχει η δυνατότητα να 
επισκεφθείτε κοντινά μικρονήσια, δυ-
σπρόσιτες παραλίες και να κάνετε το 
γύρο του νησιού με καΐκια. Οι υποδομές 
για θαλάσσιες διαδρομές στο νησί είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.

Από τον όρμο του Πόρτο Βρώμη θα φτά-
σετε σε 20 λεπτά στην περίφημη παραλία 
Ναυάγιο, ενώ για τις Γαλάζιες Σπηλιές πιο 
κοντινός κόλπος είναι αυτός του Αγίου 
Νικολάου, στα βορειοανατολικά. Ξεχωρι-
στή διαδρομή είναι και αυτή που οδηγεί 
στο Μαραθονήσι, τόπο ωοτοκίας της θα-
λάσσιας χελώνας. 

Μονοπάτια
Εκτός από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, 

το νησί προσφέρεται για πεζοπορία, πο-

δήλατο βουνού, αλλά και ιππασία. 

Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ζακύνθου 

επιλέγοντας κάποιο από τα πολλά μο-

νοπάτια της. Ενδεικτικά σημειώνονται οι 

εξής διαδρομές:

Στη βόρεια πλευρά μια πολύ ενδιαφέ-

ρουσα διαδρομή είναι από το παραδοσι-

ακό χωριό Άνω Βολίμες μέχρι το Φάρο. 
Πεζοπορία 6,5 χιλιομέτρων, μέτριας δυ-

σκολίας, στην οποία θα έχετε την ευκαι-

ρία να συναντήσετε τα περισσότερα από 

τα είδη της μεσογειακής πανίδας που 

απαντώνται στο νησί, και γι’ αυτό ονομά-

ζετε «βοτανικό μονοπάτι». 

Η κλασική ορεινή διαδρομή στα δυτικά 

του νησιού ενώνει το χωριό Κοιλιωμένος 
με τo χωριό Λούχα. Είναι εύκολη και ξε-

κινάτε από την εκκλησία του Αγίου Νικο-

λάου, με το πέτρινο σκαλιστό καμπανα-

ριό του 1893, συνεχίζετε προς τη Μονή 

του Υπεραγάθου και από εκεί περπατά-

τε στο οροπέδιο με τους πανέμορφους 

αμπελώνες. Αξίζει να κάνετε μια στάση 

στα πέτρινα πηγάδια και να συνεχίσετε το 

μονοπάτι προς τον οικισμό Λούχα. 

Μία διαδρομή μιάμισης ώρας ξεκινάει 

από τον υδροβιότοπο του Κεριού, συ-

νεχίζει μέσα σε αμπέλια και ελαιώνες για 

το χωριό Κερί, με τα πέτρινα στενά σοκά-

κια, και συνεχίζει μέχρι το Φάρο. Εκεί, 
σε ένα φυσικό μπαλκόνι 200 μ. από τη 

θάλασσα, απολαμβάνετε ένα εξαιρετικό 

ηλιοβασίλεμα και αγναντεύετε τη Μικρή 

και τη Μεγάλη Μυζήθρα, δύο πελώρι-

ους λευκούς βράχους σε σχήμα πυραμί-

δας, που αναδύονται από το πέλαγος. 

Στην ανατολική πλευρά του κόλπου του 

Λαγανά, ξεκινώντας από το Αργάσι, ανη-

φορίζετε προς την κορυφή Τούρλα του 

όρους Σκοπός στα 492 μ., με καταπλη-

κτική θεά στον κόλπο. Λίγο πριν από την 
κορυφή, συναντάτε το μοναστήρι της Πα-
ναγίας της Σκοπιώτισσας του 15ου αιώ-
να και ερείπια από τον αρχαίο ναό της 
Αρτέμιδας.

Ποδήλατο βουνού
Η καταπράσινη περιοχή του Βασιλικού, 

η περιοχή του Κεριού, οι πρόποδες του 

Σκοπού, είναι μερικά μόνο από τα ση-

μεία όπου οι ποδηλάτες θα απολαύσουν 

μοναδικές διαδρομές. Οργανωμένα γρα-

φεία νοικιάζουν εξοπλισμό και οργανώ-

νουν ποδηλατικές αποδράσεις. 

Ιππασία
Στη Ζάκυνθο μπορείτε να κάνετε ιππασία 

πάνω στην αμμουδιά ή σε καταπράσινους 

λόφους και να γνωρίσετε το νησί έφιπποι. 

Ιππικά κέντρα στο Καλαμάκι και στο Γε-

ρακάρι φέρνουν σε επαφή τους ταξιδιώ-

τες με το μαγικό κόσμο του αλόγου. 

Χωριά και οικισμοί  
Η ενδοχώρα της Ζακύνθου κρύβει πα-

νέμορφα παραδοσιακά χωριά και οικι-

σμούς. Όσα δεν ανακαλύψετε περπατώ-

ντας στα μονοπάτια του νησιού, αξίζει να 

τα επισκεφθείτε έστω και με το αυτοκί-

νητο! 

Η Λούχα είναι ένα παραδοσιακό ορεινό 

χωριό στο κέντρο του νησιού, χτισμένο 

μέσα στο πράσινο. 

Δίπλα του το Γύρι, χτισμένο από το 15ο 

αιώνα σε υψόμετρο 550 μ., με πανοραμι-

κή θέα, είναι ένα από τα καλύτερα παρα-

τηρητήρια του νησιού. 

Στον Άγιο Λέοντα επισκεφθείτε την εκ-

κλησία του χωριού, όπου το καμπαναριό 

είναι το κάτω μέρος ενός ανεμόμυλου! 
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 Πού βρίσκεται η Παναγιά Παντοχαράς;



Το Καμπί, άλλος ένα παραδοσιακός κα-
ταπράσινος οικισμός, βρίσκεται δίπλα στο 
Μυκηναϊκό Νεκροταφείο του νησιού.

Στον Κοιλιωμένο αξίζει να επισκεφτεί-
τε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γυναικών 
Κοιλιωμένου «Οι Μελισσιώτισσες», όπου 
μπορείτε να βρείτε τοπικά προϊόντα και 
φρέσκο ζυμωτό ψωμί.

Στον Αγαλά επισκεφθείτε το σπήλαιο Δα-
μιανού, με τους εντυπωσιακούς σταλακτί-
τες και σταλαγμίτες, καθώς και τις δύο ει-
σόδους του, που το καθιστούν μοναδικό. 

Στην ανατολική πλευρά, το καταπράσινο 
Καταστάρι αποτελεί ορμητήριο για τις 
γειτονικές Αλυκές. 

Στο βορρά, οι Ορθονιές είναι χτισμένες 
αμφιθεατρικά στην πλαγιά του Βραχίω-
να, μέσα στα αμπέλια και τις ελιές. Στις 
γειτονικές Άνω Βολίμες, έναν από τους 
πιο παραδοσιακούς οικισμούς του νη-
σιού, θα εντυπωσιαστείτε από χειροποί-
ητα κεντήματα, πραγματικά έργα τέχνης 
των ντόπιων γυναικών. 

Εκκλησίες και μοναστήρια 
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Ζακύν-
θου, αν και βαθιά πληγωμένη από τον κα-
ταστροφικό σεισμό του 1953, ξεχωρίζει 
από αυτή των υπόλοιπων Επτανήσων. Βυ-
ζαντινές αλλά και έντονες δυτικές επιρροές 
σε συγκερασμό με τους ντόπιους τεχνίτες 
έχουν δημιουργήσει πανέμορφες τρίκλιτες 
βασιλικές με ψηλά καμπαναριά, φρουρια-
κές μονές, αλλά και λιτά εκκλησάκια. 

Στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, 
προστάτη της Ζακύνθου, με το πανύψη-
λο καμπαναριό, φυλάσσεται το λείψανο 
του αγίου. Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλι-

κή με πανέμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο και 
αγιογραφίες του Δοξαρά. 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του 
Μώλου, του 1561, μία μονόκλιτη βασιλι-
κή, είναι το μοναδικό ενετικό κτίσμα στην 
πόλη που δεν γκρεμίστηκε από το σει-
σμό του 1953.

Στο Ναό της Κυρίας των Αγγέλων, του 
1687, προσέξτε τα ενδιαφέροντα ανά-
γλυφα στο εξωτερικό του και τις εικόνες 
που φιλοτέχνησε ο Δοξαράς στο εσωτε-
ρικό του. 

Στον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών, έργο 
του 17ου αιώνα, ορκίζονταν οι αγωνι-
στές προκειμένου να μυηθούν στη Φιλι-
κή Εταιρεία. Εδώ έλαβε χώρα και η μύη-
ση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 

Η Μονή της Παναγιάς της Αναφωνή-
τριας, στο χωριό Σκουληκάδο, είναι μια 
πανέμορφη πέτρινη εκκλησία του 15ου 
αιώνα, χτισμένη σ’ ένα φυσικό μπαλκόνι, 
με θέα όλη τη γύρω περιοχή. Σε αυτή τη 
μονή ασκήτεψε για πολλά χρόνια ο Άγι-
ος Διονύσιος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βυζαντινές 
και οι μεταβυζαντινές αγιογραφίες στην εκ-
κλησία του Άγιου Γεώργιου των Κρη-
μνών, του 1535. Εκεί ασκήτευε ο Άγιος 
Γεράσιμος, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ο 
προστάτης άγιος της Κεφαλονιάς. Ο εκπλη-
κτικός πύργος της χτίστηκε το 1561, για την 
προστασία των μοναχών από τους πειρατές. 

Ο Ναός της Φανερωμένης, στη Χώρφα, 
ξαναχτίστηκε όπως ακριβώς ήταν πριν 
από το σεισμό και αποτελεί σήμερα τυπι-
κό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτο-
νικής της Ζακύνθου. Ξεχωρίζει το ξυλό-
γλυπτο επίχρυσο τέμπλο του.

Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου, κοντά στο χωριό Καταστά-

ρι, σε τοποθεσία παρατηρητήριο, σώθη-

κε από το σεισμό και διατηρεί αξιόλο-

γες αγιογραφίες και ένα μοναδικό ξύλινο 

προσκυνητάρι. 

Στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σκο-
πιώτισσας, στο Βασιλικό, θα δείτε εξαι-

ρετικές νωπογραφίες. 

Η εντυπωσιακή εκκλησία της Αγίας 
Μαύρας, στο Μαχαιράδο, με το βενε-

τσιάνικο πύργο του κωδωνοστασίου της 

–λέγεται ότι ο ήχος από τις καμπάνες του 

είναι ο πιο μελωδικός στην Ελλάδα– κρύ-

βει αξιόλογες εικόνες. Ο ναός καταστρά-

φηκε από πυρκαγιά στις 8 Δεκεμβρίου 

2005 και ανακατασκευάζεται πάνω στο 

παλιό πρότυπο.

Η Παναγία Κεριώτισσα, σε μια από τις 

πιο όμορφες τοποθεσίες του νησιού, το 

Κερί, είναι φημισμένη για την αρχιτεκτο-

νική της, τα ξυλόγλυπτα και τις αγιογρα-

φίες της.

Η Μονή Υπεραγάθου, που αποτελεί με-

τόχι της Μονής Σινά, βρίσκεται κοντά στο 

χωριό Αναφωνήτρια, δίπλα σ’ ένα πα-

νέμορφο δάσος με πεύκα και αιωνόβι-

ες βελανιδιές. Είναι ένα μικρό μοναστήρι 

που ιδρύθηκε το 17ο αιώνα, αφιερωμένο 

στην Παναγία. 

Τέλος, ξεχωριστής ομορφιάς και σημα-

σίας είναι η Ιερά Μονή των Στροφάδων, 

αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σω-

τήρος ή την Παναγία Πάντων Χαρά, 
ονομασία που καθιερώθηκε από την 

ύπαρξη της περιώνυμης εικόνας της Πα-

ναγίας στο μοναστήρι. Σύμφωνα με ιστο-

ρικές μαρτυρίες, το μοναστήρι ιδρύθη-
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λωμός καθισμένος στην σκιά ενός δέντρου, με θέα το Μεσολόγγι, εμπνεύστηκε τον εθνικό μας ύμνο. Ο λόφος είναι κα-
ταπράσινος και η θέα υπέροχη!



κε το 13ο αιώνα από την Ειρήνη, κόρη 

του Θεοδώρου του Λασκάρεως, και ανα-

καινίστηκε το 15ο αιώνα από τον Ιωάν-

νη Η΄ Παλαιολόγο. Είναι μία από τις μονές 

όπου ασκήτεψε ο Άγιος Διονύσιος. Ξεχω-

ρίζει το καθολικό της, το οποίο βρίσκεται 

χτισμένο μέσα σε πύργο! 

Μουσεία
Το Βυζαντινό Μουσείο της Ζακύν-
θου, στην πλατεία Σολωμού, αφηγείται 

την εξέλιξη της βυζαντινής και την αφε-

τηρία της νεοελληνικής ζωγραφικής. Εκτί-

θενται ξυλόγλυπτα και επιχρυσωμένα τέ-

μπλα, πλήθος φορητών εικόνων και μο-

ναδικές τοιχογραφίες από ναούς του νη-

σιού που υπέστησαν ζημιές από το σει-

σμό του 1953. 

Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει έργα 

σπουδαίων αγιογράφων, όπως ο Δοξα-

ράς, ο Κουτούζης, ο Τζάνε, ο Καντούνης 

και ο Δαμασκηνός.  

Στο Μουσείο Σολωμού και Επιφα-
νών Ζακυνθίων, στην πλατεία του Αγίου 

Μάρκου, φυλάσσονται τα οστά των δύο 

μεγάλων ποιητών, του Δ. Σολωμού και 

του Α. Κάλβου, καθώς και σημαντικά χει-

ρόγραφα, πλούσια συλλογή από πορτρέ-

τα τους, έπιπλα εποχής και πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό. Στην είσοδο του Μου-

σείου βρίσκεται το πουρνάρι κάτω από το 

οποίο ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον 

Εθνικό μας Ύμνο. 

Στο Μουσείο Ξενόπουλου, στην ιστορι-
κή συνοικία της Φανερωμένης, φιλοξενεί-

ται πλούσιο αρχειακό υλικό και προσω-

πικά αντικείμενα του γνωστού συγγραφέα 

και, φυσικά, τα τεύχη του πρωτοπορια-

κού περιοδικού «Διάπλασις των Παίδων».

Ο τεράστιος φυσικός πλούτος του νη-

σιού προβάλλεται στο Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας Χέλμη, στην Αγία Μαρίνα. 
Εκτίθενται περισσότερα από 1.500 δείγ-
ματα από την πλούσια πανίδα και χλωρί-
δα του νησιού. 

Το Βερτζάγειο Εκθετήριο Μουσείο, 
στο χωριό Πηγαδάκια κοντά στις Αλυκές 
Κατασταρίου, παρουσιάζει την πολιτιστι-
κή και αγροτική ιστορία ενός παραδοσι-
ακού ζακυνθινού χωριού. Στα εκθέματά 
του περιλαμβάνονται σπάνια αντικείμενα 
από την αγροτική ζωή του νησιού, μερι-
κά από τα οποία χρονολογούνται από το 
16ο αιώνα, καθώς επίσης και εργαλεία 
και διάφορα αντικείμενα αγροτικού εξο-
πλισμού, οικοσκευές, έπιπλα και έργα τέ-
χνης ντόπιων καλλιτεχνών. Ξεχωρίζουν ο 
αλευρόμυλος και το πέτρινο ελαιοτριβείο. 

Το Μιλάνειο Ναυτικό Μουσείο, στο 
Τσιλιβί, δίνει μια μοναδική καταγραφή της 
ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας, με 140 
σπάνιες υδατογραφίες, αντικείμενα επώ-
νυμων πλοίων και φωτογραφικό υλικό. 

Το Αρχοντικό της οικογένειας Ρώμα, 
στην πόλη της Ζακύνθου, συνδέθηκε 
με σημαντικές ιστορικές στιγμές του νη-
σιού και είναι το μοναδικό δείγμα αρ-
χοντικού που έχει απομείνει στη Ζάκυν-
θο μετά τους σεισμούς του 1953. Κατα-
σκευάστηκε τη δεκαετία του 1660 από 
τον υποπρόξενο της Αγγλίας στη Ζάκυν-
θο και την περίοδο της Αγγλικής Προστα-
σίας, 1816-64, χρησιμοποιήθηκε ως κα-
τοικία του Άγγλου έπαρχου και ήταν γνω-
στό ως «Ρεζιντέντσα».

Γεύσεις
Στην κουζίνα της Ζακύνθου θα ανακαλύ-
ψετε πολλά βενετσιάνικα ίχνη, τα οποία, σε 
συνδυασμό με τα τοπικά προϊόντα, θα σας 
εκπλήξουν ευχάριστα. Καταρχάς, δοκιμά-

στε σάλτσα ή σάρτσα, κοκκινιστό κρέας σε 
μία πηχτή κόκκινη σάλτσα, τη μοστάρντα, 
γλυκιά μουστάρδα φτιαγμένη από κυδώ-
νι, το λαδοτύρι και τη ζακυνθινή γραβιέ-
ρα. Τα καναρίνια, τα φρέσκα κίτρινα φα-
σόλια, το καπνιστό χοιρομέρι, που το φτιά-
χνουν στα σπίτια πριν από το Πάσχα. Τα 
αμπελοφάσουλα, συνοδευόμενα με αλιά-
δα, σκορδαλιά, το μυρωδάτο πεπόνι, τις 
μικρές μα τόσο γευστικές αγριοφράουλες 
και τα νεροκρέμμυδα, τα ονομαζόμενα και 
«μπελουσιώτικα», μεγάλα λευκά κρεμμύ-
δια, γλυκά στη γεύση. Φυσικά, θα γευθείτε 
τη διάσημη σταφίδα του νησιού, την επο-
νομαζόμενη και «μαύρο χρυσό», η οποία 
είναι πια αναγνωρισμένη ως ΠΟΠ προϊόν 
«Σταφίδα Ζακύνθου», το μαντολάτο και 
το παστέλι, που εδώ γίνεται με σουσάμι και 
αμύγδαλα. Η φυτούρα από σιμιγδάλι και 
ζάχαρη και το ευωδιαστό μέλι συμπληρώ-
νουν τις γλυκιές γεύσεις του νησιού. Μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε ζυμωτό ψωμί 
από τους φούρνους του νησιού. 

Εκτός από τα σταφιδάμπελα, στο νησί 
καλλιεργούνται και ποικιλίες αμπέλου για 
κρασί. Το σκιαδόπουλο, το γουστολίδι, η 
ρομπόλα, η αρετή στα λευκά κρασιά, ο 
αυγουστιάτης, ο κατσακούλιας και ο σκυ-
λοπνίκτης στα ερυθρά. Ξεχωριστά ονόμα-
τα, μοναδικές ποικιλίες! Μικρά φιλόξενα 
οινοποιεία, στο Μαχαιράδο, στο Καλλι-
πάδο και στην περιοχή Κυδώνι, μέσα σε 
πανέμορφους αμπελώνες περιμένουν να 
ξεναγήσουν τους ταξιδιώτες, στις δεξαμε-
νές οινοποίησης, στα κελάρια παλαίωσης 
και να τους μυήσουν στα μυστικά του ζα-
κυνθινού οίνου. 

Γιορτές και πανηγύρια 
Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί με μεγάλη μου-
σική παράδοση. Εδώ ιδρύθηκε ο πρώτος 
Φιλαρμονικός Σύλλογος στην Ελλάδα, το 
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 Tι είναι οι ομιλίες;



1816. Οι μαντολινάτες, οι ζακυνθινές κα-

ντάδες, οι σερενάτες, γεμίζουν το νησί με 

ήχους που περικλείουν μέσα τους βυζα-

ντινές και ενετικές επιρροές και αποτε-

λούν μουσικά ταξίδια μοναδικά στον ελ-

λαδικό χώρο. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο 

ζακυνθινός τύπος εκκλησιαστικής μουσι-

κής, βυζαντινή μουσική που ψάλλεται με 

δυτική τετραφωνία, και η αρέκια, τετρά-

φωνο, ζακυνθινό, λαϊκό τραγούδι χωρίς 

τη συνοδεία οργάνων, ζωντανό και σήμε-

ρα στο νησί. 

Χορωδίες και φιλαρμονικές ορχήστρες 
από τους φιλόμουσους Ζακυνθινούς με-

τατρέπουν κάθε εκδήλωση του νησιού σε 

μια μοναδική μουσική γιορτή. 

Στο Ζακυνθινό Καρναβάλι, ένας ντελά-

λης γυρίζει το νησί και διαλαλεί το πρό-

γραμμα του καρναβαλιού. Χοροί, παρε-

λάσεις, μασκαράτες και θεατρικές ομά-

δες που παίζουν στις πλατείες και στους 

δρόμους αυτοσχέδια κωμικά έργα. Οι εκ-

δηλώσεις κλείνουν με την «Κηδεία της 

Μάσκας», μια αναπαράσταση-παρωδία, 

όπου τη θέση του νεκρού παίρνει ο Καρ-

νάβαλος. Το καρναβάλι δεν περιορίζεται 

μόνο στην πόλη, αλλά μεταφέρεται και σε 

όλα τα χωριά του νησιού. 

Κατά την περίοδο της Αποκριάς, κυρίως, 

παίζονται στις πλατείες και στους δρό-

μους των χωριών και της πόλης της Ζα-

κύνθου οι ζακυνθινές Ομιλίες, ένα εί-

δος λαϊκού θεάτρου σε έμμετρους δε-

καπεντασύλλαβους στίχους που απαγ-

γέλλονται με μακρόσυρτη προφορά, 

κάτι μοναδικό στην Ελλάδα. Εμφανίστη-

καν στα μέσα του 17ου αιώνα, αναπτύ-

χθηκαν παράλληλα με τα άλλα είδη ζα-

κυνθινής τέχνης και αποτέλεσαν μία από 

τις κυριότερες διασκεδάσεις των ανθρώ-

πων της υπαίθρου και γενικότερα των λαϊ-

κών τάξεων. Οι κύριες επιρροές που οδή-

γησαν στη δημιουργία τους είναι η κρη-

τική λογοτεχνία και η ιταλική Commedia 

dell’arte (θέατρο του δρόμου). Στις Ομι-

λίες συμμετέχουν ερασιτέχνες λαϊκοί θεα-

τρίνοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηθοποιοί 

που παίζουν είναι πάντα άντρες, ακόμα 

και στους γυναικείους ρόλους, και φο-

ρούν μάσκες, όπως ακριβώς και στο αρ-

χαίο θέατρο. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 

υποτυπώδη ή καθόλου σκηνικά και δίνε-

ται ιδιαίτερη έμφαση στο λόγο και στην 

κίνηση, με τη θεματολογία να κινείται 

σχεδόν πάντα σε σατιρικές αποδόσεις της 

καθημερινότητας. Μη χάσετε την ευκαι-

ρία να παρευρεθείτε σε μία Ομιλία από 

τις θεατρικές ομάδες του νησιού, όπου 

σατιρίζεται η ζακυνθινή καθημερινότητα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί γιορτά-

ζεται με ξεχωριστό τρόπο. Η περιφορά 

του Επιταφίου, στο Μητροπολιτικό Ναό 

του Αγίου Νικολάου των Ξένων, γίνεται 

τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευ-

ής και οι Επιτάφιοι στο νησί δεν στολίζο-

νται με λουλούδια, αλλά με φύλλα χρυ-

σού και βελούδο! Η πρώτη ανάσταση, το 

Μεγάλο Σάββατο, γιορτάζεται με το σπά-

σιμο πήλινων κανατιών από τις ντόπιες 

νοικοκυρές. 

Στις 24 Ιουνίου, του Αϊ -Γιάννη του Κλή-
δωνα, οι κάτοικοι ανάβουνε φωτιές, 

«φουγκαρίες» όπως τις λένε οι ντόπιοι, 

και πηδούν πάνω από αυτές, για γούρι. 

Στις 31 Ιουλίου, στη συνοικία Άμμος της 

πόλης, γίνεται το έθιμο της «μαλλια-
ρής», όπου πολλοί Ζακυνθινοί βουτούν 

τα μεσάνυχτα στη θάλασσα για να βρουν 

μια χορταριασμένη, μαλλιαρή πέτρα, η 

οποία, σύμφωνα με την παράδοση, θα 

τους φέρει καλοτυχία για την υπόλοιπη 

χρονιά. Η βραδιά περιλαμβάνει βαρκα-

ρόλα και ζακυνθινές καντάδες. 

Θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια 

λαμβάνουν χώρα σε όλο το νησί, όλες τις 

εποχές του χρόνου. Στις 24 Αυγούστου 

η Ζάκυνθος τιμά τον προστάτη άγιό της, 

τον Άγιο Διονύσιο, με πολυήμερες προ-

ετοιμασίες, που κορυφώνονται με μεγα-

λόπρεπη λιτανεία και πυροτεχνήματα. 

Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με συ-
ναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέ-
σεις βιβλίου και παραδοσιακών τεχνών, 
δίνουν έναν ξεχωριστό παλμό στο νησί.
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