Δήμος Ζακύνθου

Ζάκυνθος Ελλάδα 2021

Θέμα: Εκδηλώσεις της επιτροπής «Ζάκυνθος Ελλάδα 2021» του
Δήμου Ζακύνθου για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την
Ελληνική επανάσταση.

Ημερομηνία: 20 Φεβρουαρίου 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨
Η Επιτροπή “Ζάκυνθος Ελλάδα 2021” για την καλύτερη ενημέρωση και προβολή των
δραστηριοτήτων που έχει προγραμματίσει για τα 200 χρόνια από τη έναρξη της ελληνικής
επανάστασης του 1821, δημιούργησε τον ιστότοπο zante history.gr (site), με την ευγενική
χορηγία του Γιώργου Θεοδόση (11880) – ( vrisko.gr) .
Στον ιστότοπο αυτό περιλαμβάνονται πρωτογενή στοιχεία σχετικά με την τεράστια
προσφορά της Ζακύνθου τόσο κατά την προεπαναστατική περίοδο , όσο και κατά την
διάρκεια του αγώνα των Ελλήνων για την απόκτηση της πολυπόθητης Ελευθερία τους.
Ευελπιστούμε να αποτελέσει το «βήμα» στο οποίο θα προβάλλονται όλες οι δράσεις που
θα αφορούν την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό του νησιού μας.

Ημερομηνία: 25 Μαρτίου 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Σύλλογος απανταχού Αποδήμων Ζακυνθίων «Ανδρέας Κάλβος»
Ο Σύλλογος των απανταχού αποδήμων Ζακυνθίων "Ανδρέας Κάλβος", συμμετέχοντας στις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης
θα προβάλει την Πέμπτη 25η Μαρτίου 2021 στο( you tube). Συζήτηση που βιντεοσκόπησε
με θέμα: Η Ζάκυνθος και η ελληνική επανάσταση του 1821. Ομιλητές: Στέλλα Κωστή,
Γιάννης Πομόνης εκπαιδευτικός, Νίκος Αρβανιτάκης εκπαιδευτικός.

Ημερομηνία: 21 Μαΐου 2021
«157η Επέτειος Ένωσης Επτανήσων με την Μητέρα Ελλάδα»
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨
1. Συναυλία της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.
Η Ζάκυνθος και η Επτάνησος γενικότερα θεωρείται και είναι η κοιτίδα της
νεοελληνικής έντεχνης μουσικής. Ήδη πριν την έναρξη του Αγώνα, οι Επτανήσιοι
συνθέτες είχαν δώσει τα πρώτα δείγματα των συνθέσεών τους. Το Συγκρότημα
Χάλκινων Πνευστών της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών επισκέπτεται τη Ζάκυνθο,
μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ζάκυνθος-Ελλάδα 2021, για να ερμηνεύσει ένα
μουσικό πρόγραμμα με έργα Ζακυνθίων και Επτανησίων συνθετών. Είναι μεγάλη τιμή
για το Συγκρότημα να βρεθεί και να προσφέρει την Τέχνη του στη γενέτειρα του
Εθνικού Ποιητή, δημιουργού του « Ύμνου εις την Ελευθερίαν» και των «Ελεύθερων
Πολιορκημένων» , Διονυσίου Σολωμού, την ημέρα της ‘Ένωσης των Επτανήσων με την
Μητέρα Ελλάδα.

2.

Έκθεση Ζωγραφικής της Λαϊκής Ζωγράφου Αθηνάς Λυκούρεση

Στην Ζάκυνθο μπροστά από το Μεταβυζαντινό Μουσείο η Επιτροπή «Ζάκυνθος Ελλάδα
2021» παρουσιάζει έκθεση ζωγραφικής της λαϊκής ζωγράφου Αθηνάς Λυκούρεση.
Μαθητές υπό την καθοδήγηση της λαϊκής ζωγράφου φιλοτέχνησαν έργα με θέμα:
«Ζωγραφίζοντας με τα παιδιά στα χνάρια της ιστορίας μας». Τα έργα ορισμένων
παιδιών έχουν βραβευτεί από την «Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδος» στην έκθεση:
«Φεγγαράκι μου Λαμπρό φέγγε να φιλοτεχνώ».

3. Σύλλογος Αξιωματικών Ιονίων Νήσων
Κοινή δράση του Συλλόγου Αξιωματικών Ιονίων Νήσων ταυτόχρονα σε όλα τα νησιά
επ' ευκαιρία του εορτασμού της ένωσης με την Μητέρα Ελλάδα.

4. Δράση Unesco
Κάτω από κάθε ελαιόδεντρο κρέμονται, σε αναλογούσα αισθητική, πλαστικοποιημένες
σελίδες Λογοτεχνίας και Ιστορίας σχετικές με τη θεματική, τις οποίες ο επισκέπτηςαναγνώστης απολαμβάνει καθήμενος σε ψάθινη βάση. Ενισχυτικά μπορούν να
υποστηρίξουν τη δράση τα υπάρχοντα παγκάκια. Η εκδήλωση μπορεί να εμπλουτιστεί
με ζωντανή μουσική, για παράδειγμα βιολί, συγκεκριμένες ώρες.Το “Περιβάλλον
Ανάγνωσης” μπορεί να λάβει χώρα και σε άλλες τοποθεσίες του νησιού. Τόπος Λόφος
του Στράνη.
5. Kατάθεση στεφανιών

Κατάθεση στεφανιών στον ανδριάντα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού,
στον Λόφο του Στράνη και στον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών υπό την συνοδεία της
Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακύνθου και το σάλπισμα από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα
Αθηνών (ΦΟΑ).

Ημερομηνία: Μάιος – Ιούνιος 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Μουσικό σχολείο Ζακύνθου
Παρουσίαση αποσπασμάτων από τον "'Ύμνον εις την Ελευθερίαν" σε μουσική Νικολάου
Μάτζαρου, από το έργο "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι"σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και
Τιμόθεου Αρβανιτάκη, καθώς και λαϊκών τραγουδιών που γράφτηκαν για το 1821.

Ημερομηνία: 30 Μαΐου 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Ξενοπούλειος Βιβλιοθήκη
Μικροί δημιουργοί συντροφιά με τους ήρωες του 1821
Μια δημιουργική Κυριακή (πρωί) στο Λόφο του Στράνη με δράσεις (παιχνίδια, κατασκευές,
δημιουργική γραφή, ποίηση, εικαστικά) μέσα από τα βιβλία μας για το 1821 έτσι ώστε τα
παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν, ανά ομάδες, σε επαφή με την Λογοτεχνία.

Ημερομηνία: 3 Ιουλίου 2021
Φορέας: Επιτροπή "Ζάκυνθος Ελλάδα 2021"
- "Ιόνιο Κύμα"
Παρουσίαση του έργου" Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" στο Λόφο του Στράνη.
μουσική: Τιμόθεος Αρβανιτάκης ,ποίηση: Διονύσιος Σολωμός

Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2021

Φορέας: Επιτροπή "Ζάκυνθος Ελλάδα 2021" – Παραδοσιακό
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «ΥΑΚΙΝΘΗ» Ζακύνθου
Θεματικό ΦΕΣΤΙΒΑΛ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ-200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821)
Διονύσιος Σολωμός. Τόποι που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του
Εθνικού μας Ποιητή:
Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Μεσολόγγι – Ψαρά

Πνευματικό Κέντρο, ώρα:10.00΄ π.μ. (ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ)
•

•
•
•
•
•

•

Χαιρετισμοί επισήμων (Εκπρόσωπος εκκλησίας, Βουλευτής Ζακύνθου,
Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Δήμαρχοι Ζακύνθου, Μεσολογγίου, Ψαρών,
Πρόεδρος επιτροπής «Ζάκυνθος Ελλάδα 1821-2021»)
Ομιλητής από Ζάκυνθο (γέννηση ,σπουδές στην Ιταλία, επιστροφή στο νησί, «Ύμνος
εις την Ελευθερίαν»)
Ομιλητής από Κέρκυρα (τα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή, θάνατος)
Ομιλητής από Μεσολόγγι («Ελεύθεροι πολιορκημένοι»)
Ομιλητής από Ψαρά («Η καταστροφή των Ψαρών»)
Μουσικό μέρος: Τραγούδια από κανταδόρους σε ποίηση Διον. Σολωμού («Η
ξανθούλα», «Στη σκιά χεροπιασμένες», «Η αγνώριστη», «Ο ξανθός Απρίλης»)
Ξενάγηση επισκεπτών σε Λόφο του Στράνη, Άγιο Γεώργιο Φιλικών, Μαυσωλείο
Σολωμού-Κάλβου και Επιφανών Ζακυνθίων

Πλατεία Σολωμού , ώρα: 08.00΄ μ.μ. (ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ)
•

Μουσική, χοροί και τραγούδια (Πανηγυρικό αφιέρωμα στο 1821) από
Μουσικοχορευτικά Σχήματα προερχόμενα από Ζάκυνθο(20΄), Κέρκυρα(20΄),
Μεσολόγγι(20΄), Ψαρά(20΄)

Ημερομηνία: 24- 25 Ιουλίου 2021
Φορέας: Επιτροπή "Ζάκυνθος Ελλάδα 2021"
Δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιορτές Πόλεων στις 51
πρωτεύουσες Νομών

Στα πλαίσια των πανελλήνιων εκδηλώσεων εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έναρξη
της επανάστασης του 1821, η Επιτροπή «Ζάκυνθος Ελλάδα 2021» του Δήμου Ζακύνθου, σε
συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» διοργανώνει το διήμερο 24 -25 Ιουλίου 2021
δράσεις που θα παρουσιάσουν συνεργαζόμενοι φορείς και θα λάβουν χώρα στην κεντρική

πλατεία Σολωμού στην Πόλη Ζακύνθου. Πρόκειται για μια γιορτή πολυδιάστατη και,
κυρίως, ανοιχτή σε όλους πολίτες για την διασκέδασή τους. Ποτέ δεν έχει συντονιστεί ο
ταυτόχρονος εορτασμός σε 51 πρωτεύουσες των νομών της πατρίδας μας.
Σκοπός είναι να φτιαχτεί μια όμορφη εικόνα ελληνικής γιορτής για να τιμήσουμε έτσι την
επέτειο για τα 200 χρόνια με την ελευθερία και την χαρά που της αναλογούν.

Έναρξη 24- Ιουλίου 2021
Γαστρονομική Έκθεση με ντόπια παραδοσιακά εδέσματα εποχής στο χώρο της
πλατείας Σολωμού.
11.00 π.μ: Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακηνάδου
Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί της Ζακύνθου
18:00 Πολιτιστικός Σύλλογος "Το Κούκεσι"
Παραδοσιακοί Χοροί
18:30 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Κήρυκα " Ο Μαρτελάος"
Παραδοσιακοί Χοροί
19:00 Σύλλογος Κρητών " Η Μεγαλόνησος"
Χοροί της Κρήτης
19:30 Χορευτικό Συγκρότημα " Ο Σύρτης"
Παραδοσιακοί Χοροί
20:00 Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
Παραδοσιακοί Χοροί
20:30 Χορωδία "Η Φανερωμένη"
Παρουσίαση ζακυνθινών τραγουδιών εποχής.
25 Ιουλίου 2021:

18:00 Μαντολινάτα Λιθακιάς
1. “Ο Βωμός της Πατρίδος”
Στίχοι: Ανδρέας Κάλβος - Μουσική: Τάκης Κοριανίτης – τραγούδι Τάκης Κοριανίτης
2. Φοξ Αγγλέ
Μουσική Δ. Κατσίγιαλος – Ενορχήστρωση: Τάκης Κοριανίτης
3. Μ’ ένα μικρό βαρκάκι
Στίχοι: Χρήστος Χιώνης – Μουσική: Τάκης Κοριανίτης –Τραγούδι: Τάκης Κοριανίτης
4. Θαλασσινή Αύρα

Μουσική: Τάκης Κοριανίτης
5. Καινούρια αγάπη γεννιέται
Στίχοι: Νίκος Μουζάκης – Μουσική: Τάκης Κοριανίτης – Τραγούδι: Τάκης Κοριανίτης
6. Θάλασσα γυαλί
Στίχοι/Μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα/Ζιώγα Ελένη – Τραγούδι: Απρίλια Κοριανίτη
18:30 Πολιτιστικός Σύλογγος " Το Φιόρο του Λεβάντε"
Παραδοσιακοί Χοροί
19:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουλικάδου "Ερωτόκριτος"
Παραδοσιακοί Χοροί
19:30 Libera Ορχήστρα Allergo σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο
"Υακίνθη".
Παρουσίαση αστικών χορών της εποχής.
Αστικοί Χοροί της Ζακύνθου
•

•

Ο αυγουστιάτης (ΠΟΛΚΑ)
• Η γεύση του φιλιού (ΤΑΓΚΟ)
• Ελλάδα (ΒΑΛΣ)
• Ίζολα Ζάντε (ΦΟΞ ΑΓΚΛΕ)
• (Το βράδυ στο Καζίνο) (ΠΟΛΚΑ)
Το μπαλκόνι (Πες μου πώς ζουν στα μονοπάτια) (ΤΑΓΚΟ)
• (Άγιο μου μαντολίνο μου) (ΠΟΛΚΑ)
• Κόκκινα τριαντάφυλλα (ΒΑΛΣ)
• Σορ πάρε, σόρα μάρε (ΤΑΓΚΟΒΑΛΣ)
• Ροζαμούντα (ΠΟΛΚΑ)

Μουσική: Δημήτρης Αρβανιτάκης - Στίχοι: Άγγελος Τετράδης
Παίζει το Μουσικο-χορωδιακό Σχήμα «Libera Orchestra Allegro»
Χορεύει το Παραδοσιακό Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «ΥΑΚΙΝΘΗ» Ζακύνθου

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην κεντρική πλατεία Σολωμού, στο πλάτωμα του
ιστορικού ιερού ναού της Φανερωμένης, στο πλάτωμα του λιμενοβραχίονα Αγίου
Νικολάου (Πόρτο) και στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού της Κυρίας των Αγγέλων.
Αποσκοπούμε μέσα από τις δράσεις αυτές την ανάδειξη ιστορικών χώρων της
πόλεως της Ζακύνθου που σχετίζονται με την ελληνική επανάσταση του 1821.

Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨Απανταχού Αποδήμων Ζακυνθίων «Ανδρέας Κάλβος»
Ώρα: 10.00 π.μ.

•
•
•

Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών
Ξενάγηση στον περιβάλλοντα χώρο
Μουσικό πρόγραμμα από την ιστορική χορωδία
«Η Φανερωμένη».

Ώρα: 21:00

Βραδιά αφιερωμένη στους ήρωες του 1821 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο
Ζακύνθου.
• Αναπαράσταση της ορκωμοσίας του όρκου των Φιλικών.
• Αναπαράσταση από στιγμές της ζωής των κλεφτών του ’21.
• Χοροί εποχής του 19ου αιώνα από το παραδοσιακό μουσικοχορευτικό
συγκρότημα "Υακίνθη" .
• Δημοτικοί χοροί από μουσικοχορευτικό σχήμα από το Νέο Σούλι Πατρών.

Ημερομηνία: 14 Αυγούστου 2021
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Libera Οrchestra Allegro

Συναυλία του μουσικοχορωδιακού σχήματος "Libera orchestra Allegro" στο
Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου με τίτλο: «Απάντηση στον Διονύσιο Σολωμό».
στίχοι: Άγγελος Τετράδης, μουσική: Δημήτρης Αρβανιτάκης.

Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2021
Φορέας: Επιτροπή "Ζάκυνθος Ελλάδα 2021"
Μνημόσυνο στον ιερό χώρου της εκκλησίας του Εσταυρωμένου στην Αγία Τριάδα

(σύνορα Κρυονερίου) για την μνήμη του Άνθιμου Αργυρόπουλου μέλους τη Φιλικής
Εταιρείας που όρκισε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και άλλους Φιλικούς.

Ημερομηνία: 14-15 Σεπτεμβρίου 2021
Φορέας: Υπό την αιγίδα Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ ΑΜΚΕ ΑΝΕΜΗ
Μουσικοθεατρική παράσταση στηριγμένη πάνω στο κείμενο του ποιητή Διονυσίου
Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» , σε σκηνοθεσία της κ. Μαρίας- Λουίζας
Παπαδοπούλου. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας
πολιτισμός» της Λυρικής σκηνής και του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟΑ).

Ημερομηνία:
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Unesco

Κάτω από κάθε ελαιόδενδρο κρέμονται, σε αναλογούσα αισθητική,
πλαστικοποιημένες σελίδες Λογοτεχνίας και Ιστορίας σχετικές με τη θεματική, τις
οποίες ο επισκέπτης-αναγνώστης απολαμβάνει καθήμενος σε ψάθινη βάση.
Ενισχυτικά μπορούν να υποστηρίξουν τη δράση τα υπάρχοντα παγκάκια. Η
εκδήλωση μπορεί να εμπλουτιστεί με ζωντανή μουσική, για παράδειγμα βιολί,
συγκεκριμένες ώρες.Το “Περιβάλλον Ανάγνωσης” μπορεί να λάβει χώρα και σε
άλλες τοποθεσίες του νησιού. Τόπος Λόφος του Στράνη.

Ημερομηνία:
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Unesco
Πρόσκληση Ζακυνθινών και όχι μόνον, καλλιτεχνών, προκειμένου να
δημιουργήσουν έργα τέχνης με τη μορφή Video Art σε θέματα σχετιζόμενα με τη
θεματική, που θα προβάλλονται σε δημόσιους χώρους της πόλης.

Ημερομηνία: Οκτώβριος
Φορέας: Επιτροπή ¨Ζάκυνθος Ελλάδα 2021¨ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Ζακύνθου σε συνεργασία με το
Δήμο Ζακύνθου και το Κ.Π.Ε Ζακύνθου
"Ατενίζοντας το ՚21 από τις βαρδιόλες της Ζακύνθου"
Θεατρικές, μουσικές και εικαστικές δράσεις των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης της Ζακύνθου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821.Οι δράσεις των σχολείων επικεντρώνονται στην εξερεύνηση και παρουσίαση της
ποικιλότροπης συμμετοχής της Ζακύνθου και των Ζακυνθινών στον αγώνα για την
Ανεξαρτησία των Ελλήνων και την δημιουργία του Ελληνικού κράτους.Η υλοποίηση των
δράσεων θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021 σε εμβληματικές για την
Ζάκυνθο τοποθεσίες που συνδέονται με την επανάσταση του 1821, όπως: ο λόφος του
Στράνη, ο Άγιος Γεώργιος των Φιλικών, ο ναός της Παναγίας Πικριδιώτισσας, το κάστρο της
Ζακύνθου, ο Άγιος (Α)Λύπιος και ο Πύργος Δομενεγίνη.

Ημερομηνία: 12- 13 Νοεμβρίου 2021
Φορέας: Επιτροπή "Ζάκυνθος Ελλάδα 2021"
Θέμα: "Η συμβολή της Ζακύνθου στην εθνική μας παλιγγενεσία στον
αγώνα της επανάστασης του 1821".
•
•

•

Διημερίδα από καθηγητές πανεπιστημίων και άλλες προσωπικότητες του
τόπου μας με θέμα: "Η συμβολή της Ζακύνθου στην εθνική μας
παλιγγενεσία στον αγώνα της επανάστασης του 1821".
Ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ιονίωνν Νήσων που θα
αναφέρεται σε ιστορικούς τόπους, που διαδραματίστηκαν γεγονότα και
συνδέονται χρονικά με το πριν και το κατά την διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης του ’21.
Έκθεση με κειμήλια μεγάλης ιστορικής αξίας από τον συμπολίτη μας –
συλλέκτη κ. Κεφαλληνό Ιωάννη.

