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 31/07-01/08 

Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Ανδροφςασ- 
Καλογερρόραχθ- Γιορτι λαδιοφ 
Παραδοςιακι ςυνταγι με άφκονο λάδι από τοπικοφσ 
παραγωγοφσ. Γιορτι με πολφ γλζντι και χορό. 
 

Παραδοςιακι ςυνταγι του νομοφ ο «καγιανάσ», 
ντομάτεσ με αυγά.  
 

Prefecture of Messenia- Municipality of Androusa- 

Kalogerorachi- Oil Festival 

Traditional recipe with plenty of oil from local producers. The visitors will enjoy 
traditional music and dance during the event. 
 

Traditional dish is “kagianas”, tomatoes with eggs. 
 
Δήμοσ Ανδροφςασ- Municipality of Androusa. Σθλ-tel: 2722-0-41230, 41777 Φαξ-Fax: 2722-0-41140 

www.messinia.gr 

 

 5-6-7-8/ 08 

Νομόσ Κιλκίσ- Διμοσ Κιλκίσ- «Γυναικοκάςτρεια» * 

Σθν πρϊτθ εβδομάδα του Αυγοφςτου πραγματοποιοφνται ςτο Παλιό Γυναικόκαςτρο 
οι πολυιμερεσ εκδθλϊςεισ τα «Γυναικοκάςτρεια». ε ζναν υπζροχο χϊρο κάτω από 
τα πλατάνια, ςτισ παρυφζσ του περίφθμου βυηαντινοφ κάςτρου, ο κόςμοσ 
ψυχαγωγείται με μουςικι και χορό από παραδοςιακά ςχιματα που προζρχονται 
από όλεσ τισ γωνιζσ του πλανιτθ, με κεατρικζσ παραςτάςεισ και παιχνίδια που 
διαςκεδάηουν μικροφσ και μεγάλουσ. 
 
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το Μπορτσ, κρζασ μοςχαρίςιο ι χοιρινό με λάχανο και 
ςζλινο. 
 

Prefecture of Kilkis- Municipality of Kilkis- “Ginekokastria” * 

The first week of August the Municipality of Kilkis organizes for many days the events 

called “Ginekokastria” in the old Ginekokastro. In a beautiful place under trees, at 

the edge of the famous Byzantine castle. The events consist of music, traditional 

dances from all over the world, theatrical performances and several games.  
 

Traditional specialty is “Borts”, veal or pork meat with cabbage and celery. 
 

Δήμοσ Κιλκίσ- Municipality of Kilkis- Τηλ- tel: 23413 52100 www.kilkis.gr 

 

 

 
 

 

 

http://www.messinia.gr/
http://www.kilkis.gr/
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 6/08 

Νομόσ Αργολίδασ- Διμοσ Νζασ Επιδαφρου- - Πανθγφρι του Σωτιροσ 

Παραδοςιακό πανθγφρι ςτθν παραλία με παραδοςιακοφσ χοροφσ και φαγθτό. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το χοιρινό κραςάτο. 

Prefecture of Argolida- Municipality of N. Epidavros- Festival in honor of Christ 

Traditional festival on the beach accompanied with traditional music and food. 

Traditional specialty is pork cooked in wine. 

Δήμοσ Επιδαφρου- Municipality of Epidaurus Τηλ-tel 27530 41888, 41250 Φαξ-Fax: 27530 42062 
www.epidavros.gr 

 7/08 
Νομόσ Λευκάδασ- Διμοσ Λευκάδασ- Καρυά- Διεκνζσ φεςτιβάλ φακισ-  
Αγ. Δονάτοσ 
Ξακουςτό πανθγφρι. Οι νοικοκυρζσ του χωριοφ μαγειρεφουν 
παραδοςιακά φακζσ τθσ Εγκλοφβθσ ςε μεγάλα τςουκάλια και 
κερνοφν τουσ καλεςμζνουσ μαηί με ελιζσ και παςτζσ 
ςαρδζλεσ. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι ο κοκοτόσ ι βοδινό μακαρονάδα. 

Prefecture of Ionian Islands- Municipality of Lefkada- Karia-
International lentils festival 
A famous festival. The housewives of the village cook 
traditional lentils in large pots and treat guests with olives and 
salted sardines. 

Traditional specialty is kokotos or beef pasta. 

Δήμοσ Λευκάδασ- Municiplaity of Lefkada- -Τηλ-tel 2645023000 Φαξ-fax: 2645023353 
www.lefkada.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epidavros.gr/
http://www.lefkada.gr/
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Κριτθ-Νομόσ Ηρακλείου-Διμοσ Καςτελίου-Καςταμονίτςα-Γιορτι 
«Εφτάηυμου» 
Σο πρϊτο δεκαπενκιμερο του Αυγοφςτου ο πολιτιςτικόσ φλλογοσ Καςτελίου 
διοργανϊνει τθ γιορτι του εφτάηυμου με εκκζςεισ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Κλείνει με 
κρθτικό γλζντι όπου προςφζρονται παραδοςιακά φαγθτά και εφτάηυμο φτιαγμζνο 
από νοικοκυρζσ του χωριοφ.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα καλιτςοφνια. 

Crete- Prefecture of Herakleion- Municipality of Kastelli- Kastamonitsa- Festival of 
Eftazimo (type of bread) 
The first fortnight of August, the Culture Club of Kastelli organizes the Festival of 
“eftazymo” (type of bread) which includes exhibitions and other events.  The Festival 
closes with a Cretan feast where traditional foods and “eftazymo” made by 
housewives of the village are served. 

Traditional specialty is “kalitsounia”, sweet. 

Διμοσ Καςτελίου- Municipality of Kastelli Σθλ-tel:2891340115 Φαξ-fax:28910-32197 
mayor@kastelli.gr   www.kastelli.gr 

 
 

 7/08 
Νομόσ Μεςςθνίασ-  Διμοσ Γαργαλιάνων - Μάρακο – Ζκκεςθ  
παραδοςιακών προϊόντων  και γιορτι Σαρδζλασ * 
Κακιερωμζνθ τα τελευταία δζκα πζντε χρόνια θ γιορτι τθσ αρδζλασ με τθ 
διοργανωτικι ευκφνθ του υλλόγου Γυναικϊν Μαρακοφπολθσ του Σοπικοφ 
υμβουλίου και του Διμου Γαργαλιάνων. Διακζτει κραςί και ποτά. Σθν γιορτι 
ςυνοδεφει ηωντανι μουςικι και ζκκεςθ με παραδοςιακά προϊόντα του τόπου. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το ταλαγάνι. 

Prefecture of Messenia- Municipality of Gargaliani- Maratho- Exhibition of   
traditional products * 
The Sardine Festivity has been established for the last fifteen years, which is 
organized by the women’s association of Marathoupolis together with the 
Municipality Authorities. Free wine and drinks are accompanied by live music 
traditional products of Maratho. 

Traditional specialty is “talagani”, cheese. 

Διμοσ Γαργαλιάνων- Municipality of Gargaliani Σθλ-tel:2763022120  www.gargaliani.gr 
info@gargaliani.gr    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mayor@kastelli.gr
http://www.kastelli.gr/
http://www.gargaliani.gr/
mailto:info@gargaliani.gr
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 10-11 /08 

Νομόσ Κζρκυρασ- Διμοσ Κζρκυρασ- « Βαρκαρόλα»- Αγ. Σπυρίδων 

Σον Αφγουςτο θ γιορτι που διοργανϊνεται μετά τθν δοξολογία ςτο ναό του Αγ. 
πυρίδωνα είναι ιδιαίτερα λαμπρι. Γίνεται μια 
αναπαράςταςθ του επειςοδίου τθσ εξζγερςθσ, 
ςτθ ςυνζχεια γίνεται θ περίφθμθ βαρκαρόλα, 
παρζλαςθ από βάρκεσ απ’ όπου λαϊκοί βάρδοι 
τραγουδοφν με κικάρεσ παραδοςιακά 
τραγοφδια και πλωτζσ ολοςτόλιςτεσ εξζδρεσ με 
διάφορεσ παραςτάςεισ εμπνευςμζνεσ από τθ 
φανταςία και από τισ παραδόςεισ του νθςιοφ 
και ντόπιουσ χορευτζσ που χορεφουν εν πλω 
υπό τουσ ιχουσ των τραγουδιϊν. Οι γλυκζσ μελωδίεσ και το όμορφο κζαμα 
ςυγκεντρϊνουν πλικοσ κόςμου κατά μικοσ του λιμανιοφ. Σο τζλοσ τθσ παρζλαςθσ 
ακολουκοφν φανταςμαγορικά πυροτεχνιματα που φωτίηουν με χιλιάδεσ χρϊματα 
τον Αυγουςτιάτικο Κερκυραϊκό ουρανό.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ πουτίγκα από μιλα. 

Prefecture of Corfu- Municipality of Corfu - “Varkarola”- in honor of Saint. Spyridon  

It is a Religious festival commemorating St. Spyridon. A play is organized and then 
the Varkarola tradition takes place, which is a procession of boats where folkloric 
signers perform with their guitars and dancers dance on floating decks performing 
acts from the past. The sweet melodies make it a unique event which attracts many 
people alongside the port. The spectacle ends and fireworks brighten the skies of 
Corfu. 

Traditional specialty is pudding by apples. 

Δήμοσ Κερκυραίων- Municipality of Corfu- Τηλ-tel: 26613 62701,26610 44410 www.corfu.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαρκαρόλα Κζρκυρασ-Varkarola 

Corfu                         Βαρκαρόλα 

Κζρκυρασ-Varkarola Corfu 

http://www.corfu.gr/
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 14/08 

Νομόσ Πρεβζηθσ- Διμοσ Πάργασ- «Κανάρια» 

Ζχουν διπλό χαρακτιρα. Θρθςκευτικό και ιςτορικό. Γίνεται λαϊκό πανθγφρι ςτο 
νθςάκι τθσ Παναγίασ, που βρίςκονται μπροςτά ςτο λιμάνι τθσ Πάργασ, όπου ο 
κόςμοσ διαςκεδάηει  με τοπικό μουςικό ςυγκρότθμα και μεταφζρεται εκεί με 
βάρκεσ- καΐκια. 

Παραδοςιακι ςυνταγι οι τςιποφρεσ με ςζλινο. 

Prefecture of Preveza- Municipality of Parga- “Kanaria” 

It is a very popular festival religious and historical event which takes place on the 
island called Virgin Mary located in front of the port of Parga. The visitors and locals 
cross over to the island by way of small boats or fishing vessels to enjoy the local 
entertainment which also includes a local band. 

Traditional specialty is breams with celery. 

Διμοσ Πάργασ- Municipality of Parga Σθλ-tel:2684031207 Φαξ-fax:2684031789 

info@parga.gr  www.parga.gr 

 

 15/08 
Νομόσ Κυκλάδων- Διμοσ Τινου- Ευαγγελίςτρια  

Ζνα χρυςό καράβι με μια τρφπα ςτθν πλϊρθ, που 
«ςφραγίηεται» από ζνα μεγάλο ψάρι, είναι ζνα από 
τα χιλιάδεσ τάματα ςτθν Παναγιά τθσ Σινου, ωσ ζνα 
μεγάλο «ευχαριςτϊ» του καπετάνιου για το καφμα 
τθσ Μεγαλόχαρθσ. Πλικοσ πιςτϊν κατακλφηουν κάκε 
χρόνο το νθςί για το ευλαβικό προςκφνθμα ςτθ 
Μεγαλόχαρθ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
ανθφορίηουν γονατιςτοί προσ τθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ προκειμζνου να 
εκπλθρϊςουν το τάμα τουσ. Από το 1823 που βρζκθκε θ καυματουργι εικόνα, 
φςτερα από φανερϊςεισ ςτθν Αγία Μοναχι Πελαγία, ςτθν εκκλθςία που χτίςτθκε 
ςτο ίδιο ςθμείο εορτάηεται κάκε χρόνο με ιδιαίτερθ λαμπρότθτα θ Κοίμθςθ τθσ 
Θεοτόκου, με αποκορφφωμα τθ λιτάνευςθ τθσ εικόνασ ςτθν πόλθ. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι αγκινάρεσ ομελζτα. 

Prefecture of Cyclades- Municipality of Tinos- the Church of Panagia Evangelistria 

Tinos, this beautiful Cycladic Island, is the largest religious center in Greece. The 
Church of Panagia Evangelistria is found at the harbor and capital of the island. It 
was built on the spot where the sacred icon of Saint Mary was found, after Saint 
Pelagia had a vision in which an angel showed her where the icon was buried. The 
wonder-working icon attracts thousands of visitors especially in the great celebration 
of Saint Mary in August, during which pilgrims reach the icon literally dragging on 
their knees as a sign of devotion. 
 
Traditional specialty is omelet with artichokes.  

Δήμοσ Τήνου- Municipality of Tinos- Τηλ-tel 22833.60100 Φαξ- Fax: 22833 60111 www.tinos.gr 

mailto:info@parga.gr
http://www.parga.gr/
http://www.tinos.gr/


 

 

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία. 

*Events with asterisk do not have scheduled date yet. 

Consular Corps in Greece                                                                                      Αφγουςτοσ - August 
 

 
 

 15/08 
Νομόσ Πρεβζηθσ- Διμοσ Πάργασ-«Βαρκαρόλα» 

Αναπαριςτά τθν επιςτροφι των Παργινϊν και των ιερϊν Κειμθλίων τουσ ςτθν 
πατρίδα, ζπειτα από ζνα ςχεδόν αιϊνα ξενιτιάσ που ξεκίνθςε το 1817, με αφορμι 
τθν πϊλθςθ τθσ Πάργασ από τουσ Άγγλουσ ςτον Αλι Παςά των Ιωαννίνων. Αμζςωσ 
μετά θ γιορτι κλείνει με πυροτεχνιματα. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το φαγκρί φοφρνου με ςκορδαλιά. 

Prefecture of Preveza- Municipality of Parga- “Varkarola” 

It represents the return of the Pargian people as well as their holy Relics back to 
their homeland, after almost a century of exile in foreign lands since 1817 when the 
British sold Parga to Ali Pasha of Ioannina. The Festival ends with fireworks.  

Traditional specialty is red snapper in the oven with garlic sauce.   

Διμοσ Πάργασ –Municipality of Parga Σθλ-tel:2684031207 Φαξ-fax:2684031789 
info@parga.gr  www.parga.gr 
  

 15/08 
Νομόσ Καρδίτςασ- Διμοσ Πλαςτιρα - Μεςενικόλα- Γιορτι κραςιοφ 

Αποτελεί μια από τισ κορυφαίεσ εκδθλϊςεισ του Ν. Καρδίτςασ που ζγινε κεςμόσ και 
πολιτιςτικό γεγονόσ ευρφτερθσ ακτινοβολίασ. Σισ θμζρεσ τθσ γιορτισ υπάρχει ζνα 
πλοφςιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενϊ παράλλθλα οργανϊνονται και άλλεσ 
εκδθλϊςεισ.  

Παραδοςιακι ςυνταγι θ μπατςίνα, πίτα με τυρί και κολοκφκι 

Prefecture of Karditsa- Municiplaity of Plastira - Mesenikola- Wine Festival 

This Festival is one of the major events of the Prefecture, which has become an 
established renowned cultural event. During the Festival there is a rich artistic 
program as well as other cultural events.  

Traditional specialty is “batsina”, pumpkin pie with cheese. 

Διμοσ Πλαςτιρα–Municipality of Plastiras Σθλ-tel: 24410/95368,95630-2 ,95308  www.plastiras.gr  

 15/08 

Νομόσ Κυκλάδων- Διμοσ Ερμοφπολθσ- Σφροσ-Βάρθ 

τθ Βάρθ τον Δεκαπενταφγουςτο γίνονται οι «Αυγουςτιάτικεσ Μζρεσ», με αναβίωςθ 
παλιϊν εκίμων και επαγγελμάτων, καταςκευζσ ςτθν άμμο και ενετικι βραδιά.  

Παραδοςιακό παραςκεφαςμα είναι το υριανό λουκοφμι. 
 

Prefecture of Cyclades- Municipality of Hermoupolis- Syros- Vari 

Annually on the day of the Assumption of the Virgin Mary, the local people of the 
island organize the "August Days" event. It is about reviving old customs and 
occupations, construction on the sand and a Venetian Night.  

Traditional local sweet is “loukoumi”. 

Δήμοσ Ερμοφπολησ- Municipality of Hermoupolis- Tηλ-tel  22810 98200 Φαξ- Fax: 22810 88 232  

www.hermoupolis.gr 

mailto:info@parga.gr
http://www.parga.gr/
http://www.plastiras.gr/
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Νομόσ Θεςπρωτίασ- Διμοσ Φιλιατών- Δεκαπενταφγουςτοσ 

Ο δεκαπενταφγουςτοσ γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτουσ Φιλιάτεσ με ζνα παραδοςιακό 
πανθγφρι που προςελκφει πλθκϊρα κόςμου από τισ γφρω περιοχζσ. Λαϊκι μουςικι, 
ξζφρενο γλζντι και χαροφμενα ςυναπαντιματα  δίνουν ζναν ιδιαίτερο τόνο ςτθν 
θμζρα. 
 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ κοτόπιτα με ρφηι. 
 

Prefecture of Thesprotia- Municipality of Filiates- Religious Festival 

Annually on the day of the Assumption of the Virgin Mary, the local people 
organize a traditional festival with folkloric music and dances. 
  
Traditional specialty is chicken pie with rice. 
 

Δήμοσ Φιλιατών- Municipality of Filiates- Τηλ- tel: 2664 022213 – 022667 www.filiates.gr 
 

 15/08 
Νομόσ Τρικάλων- Διμοσ Γομφών - T.Δ Δροδεροφ- Θρθςκευτικι γιορτι 
Θρθςκευτικι τοπικι γιορτι τον Δεκαπενταφγουςτο με παραδοςιακό πανθγφρι.  
 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ φαςολάδα. 
 

Prefecture of Trikala- Municipality of Gomfon- Droderos(village)- Religious festival 
Local religious festival with a cultural nature.  
 

Traditional specialty is bean soup. 
 

Διμοσ Γόμφων- Municipality of Gomfi- τθλ- tel:2431352100 Φαξ-fax: 2431352121 www.gomfi.gov.gr 
 

 18/08 
Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Ανδροφςασ-Πολφλοφο- Γιορτι Σφκου 
τθν γιορτι του φκου λαμβάνουν χϊρα μουςικζσ βραδιζσ και παράλλθλεσ 
εκδθλϊςεισ που ζχουν ςα ςκοπό να φζρουν ςε επαφι τον κόςμο με τα εξαιρετικά 
αυτά προϊόντα τισ περιοχισ και παρατθρείται μεγάλθ προςζλευςθ εντοπίων αλλά 
και τουριςτϊν. 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι ο καγιανάσ. 

Prefecture of Messenia- Municipality of Androusa- Polilofo- Fig Festival 
The Fig Festival attracts many local inhabitants and tourists, and its objective is to 
introduce this product to the public.. Musical events and other cultural happenings, 
all also take place under the auspices of this Festival 

Traditional specialty is kagianas, tomato with eggs. 

Δήμοσ Ανδροφςασ- Municipality of Androusa. Σθλ-tel: 2722-0-41230, 41777 Φαξ-Fax: 2722-0-41140 
www.messinis.gr 
 
 

 

http://www.filiates.gr/
http://www.gomfi.gov.gr/
http://www.messinis.gr/
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Νομόσ Λευκάδασ- Διμοσ Μεγανθςίου - Κατωμζρι ι Σπαρτοχώρι- Σιμουλτανζ- 

ςκακιςτικι βραδιά * 

τθν ςκακιςτικι βραδιά ςυνικωσ ςυμμετζχουν νεαρά άτομα, όπωσ μακθτζσ,   
ςπουδαςτζσ και φοιτθτζσ και τθ ςυμμετοχι ενόσ μετρ του ςκακιοφ.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ λαδόπιτα. 

Prefecture of Lefkada- Municipality of Meganisi- Katomeri or Spartochori- 

Simoultane- Chess Night * 

A chess night is organized night and usually involves young people such as students 
of all ages, who have some sort of involvement with chess. 
 

Traditional specialty is a tasty oil pie. 
 

Δήμοσ Μεγανηςίου- Municipality of Meganisi- -Τηλ-tel 2645361310 Φαξ-fax: 2645361319 

www.mega0nisi.gr 

 

 21-22-23/08 
Νομόσ Γρεβενών- 15ο χλμ Εκνικισ οδοφ 
Γρεβενών- Μετςόβου- Μανιταροφιλία 
Πρόκειται για κορυφαίο γεγονόσ μανιταροφιλίασ 
και μανιταρογνωςίασ ςτθ χϊρα μασ και αποτελεί 
κατά κοινι ομολογία  ζνα τριιμερο εκδθλϊςεων 
με μοναδικό χρϊμα. Οι επιςκζπτεσ απολαμβάνουν 
μανιταρογεφςεισ, τα νερά του Βενετικοφ και τα 
δάςθ τθσ Πίνδου.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι πλευρϊτοι με λευκό κραςί. 

Prefecture of Grevena- 15th km of National Road Grevena- Metsovo- Mushroom    
Festival 
It is a unique 3 day event one should not miss, especially the mushrooms lovers. 
Visitors enjoy the taste of mushrooms cooked in different ways, in the most 
picturesque places nearby the waters of Venetikos River and the forests of mountain 
Pindos. 

Traditional specialty is Kind of mushrooms named plevroti, cooked in white wine. 

Δήμοσ Γρεβενών- Municipality of Grevena-Tηλ-tel 24623 50830-50872, Φαξ- Fax: 24620 74272 

www.grevena.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρι-Mushroom 

 

http://www.mega0nisi.gr/
http://www.grevena.gr/
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 23/08 

Νομόσ Κεφαλλθνίασ- Διμοσ Σάμθσ- «Εόρτια Σάμθσ» 

Σα "ΕΟΡΣΙΑ" είναι μια ςειρά Πολιτιςτικϊν 
Εκδθλϊςεων που οργανϊνει ο Διμοσ άμθσ 
κάκε καλοκαίρι (Ιοφλιοσ - Αφγουςτοσ). Οι 
εκδθλϊςεισ περιλαμβάνουν ςυναυλίεσ, 
κεατρικζσ παραςτάςεισ, εκκζςεισ ηωγραφικισ, 
χοροφσ. Πολλζσ από τισ εκδθλϊςεισ ζχουν 
παραδοςιακό χαρακτιρα, δίνοντασ ζτςι τθν 
ευκαιρία ςτον επιςκζπτθ να γνωρίςει καλφτερα 
το τόπο. 
 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι μάντολεσ. 
 

Prefecture of Kefalonia- Municipality of Samis- “Eortia Samis” 

The Municipality of Samis organizes every summer events with cultural nature, called 
“Eortia Samis”. The visitors have the opportunity to watch theatrical performances, 
painting exhibition and traditional dances.  
 

Traditional specialty is mandoles, a sweet. 
 

Δήμοσ Σάμησ- Municipality of Samis - Τηλ- tel: 06740-22019, Φαξ- Fax:. 06740-22019 www.sami.gr 
 

 26-29/08 

Νομόσ Πζλλασ- Διμοσ Αριδαίασ- Λουτράκι- «Ποηαρίτικα» * 

Είναι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ με χορευτικζσ και κεατρικζσ 
παραςτάςεισ     
κακϊσ επίςθσ γίνονται ςεμινάρια χοροφ με χορευτζσ από 
όλθ τθν Ευρϊπθ.  
 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το τυρί ο «αλμυρόσ μπάτςοσ». 
 

Prefecture of Pella- Municipality of Aridea - Loutraki- 
“Pozaritika”* 
These are cultural events with dancing and theatrical 
performances, dance workshops with dancers from all over 
Europe. 

Traditional specialty is “salty batsos”, cheese. 

Διμοσ Αριδαίασ- Municipality of Arideas- Σθλ-tel: 2384350200 www.dimosarideas.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sami.gr/
http://www.dimosarideas.gr/
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 28/08 

Νομόσ Κυκλάδων- Διμοσ Ηράκλειασ- Γιορτι του Σπθλαίου Αγίου Ιωάννθ 

Μεγάλθ γιορτι ςτο νθςί, παραμονι του εορταςμοφ τθσ Αποτομισ τθσ κεφαλισ του 
Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου. Γίνεται εςπερινόσ μζςα ςτθν πρϊτθ μεγάλθ αίκουςα 
του ςπθλαίου του Αγ. Ιωάννου. υρρζει πλικοσ κόςμου από τα γφρω νθςιά και το 
κζαμα είναι φανταςμαγορικό. 

Παραδοςιακι ςυνταγι το γεμιςτό κατςίκι. 

Prefecture of Cyclades- Municipality of Ιraklias- Cave Festival 

This is a major event for the island of Iraklia and it has a religious origin which takes 
place on the eve of the religious celebration of the beheading of St John the Baptist. 
The prayer is conducted in a cave and the experience is unique.  

Traditional specialty is stuffed goat. 

Διμοσ Ηράκλειασ- Municipality of Iraklias- Σθλ-tel:+30.2285071545 Φαξ-fax: 2285071545 
k.iraklia@otenet.gr  www.dimosriraklias.gr 

 

 28/08 
Νομόσ Αρκαδίασ- Διμοσ Λεωνιδίου- Γιορτι Τςακώνικθσ Μελιτηάνασ * 
Ο Διμοσ Λεωνιδίου διοργανϊνει κάκε χρόνο, το 
τρίτο δεκαιμερο του Αυγοφςτου, τθ Γιορτι τθσ 
Σςακϊνικθσ Μελιτηάνασ, του προϊόντοσ που 
ςυγκαταλζγεται μζςα ςτα 9 αγροτικά προϊόντα 
Προςτατευόμενθσ Προςταςίασ Προζλευςθσ 
(ΠΟΠ) τθσ Ελλάδασ. Η γιορτι περιλαμβάνει 
μουςικό πρόγραμμα, παραδοςιακοφσ χοροφσ, 
παράκεςθ μπουφζ με φαγθτά που 
παραςκευάηονται αποκλειςτικά με μελιτηάνα 
Λεωνιδίου και ςχετικό διαγωνιςμό μαγειρικισ εκλεκτοφσ μάγειρεσ από τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ, τθν Γαλλία και τθν Αγγλία. Κατά τθ διάρκεια τθσ γιορτισ προβάλλονται και 
πωλοφνται από τουσ ςυνεταιριςτζσ και τουσ παραγωγοφσ τοπικά αγροτικά προϊόντα 
όπωσ γλυκό μελιτηανάκι, μζλι και κυδονόπαςτο. 
 

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα παπουτςάκια, μελιτςάνεσ με κιμά. 
 

Prefecture of Arkadia- Municipality of Leonidio- Eggplant Festival * 
Every year, around August 22, Leonidion hosts their annual Eggplant (Melitzana) 
Festival. People gather from all over Greece to take part in the festivities. Plaka, the 
main port area, becomes a focal point for most of the events. The local dance group 
performs "Tsakonika" dances. The women of the town make one or two eggplant 
dishes to enter into an annual contest, where renowned chefs select a prize-winning 
recipe. The chefs that come to vote on the best eggplant dishes come from the United 
States, France and England. 
 

Traditional specialty is “papoutsakia”, eggplant full of minced meat. 
 

Δήμοσ Λεωνιδίου- Municipality of Leonidio- Τηλ-tel: 2757 360202- 6936833722 Φαξ-Fax: 2757-360214 
leonidio@otenet.gr www.leonidio.gr 
 

mailto:k.iraklia@otenet.gr
http://www.dimosriraklias.gr/
mailto:leonidio@otenet.gr
http://www.leonidio.gr/
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 Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Καλαμάτασ- Ιςτιοπλοϊκι εβδομάδα * 
Για τουσ λάτρεισ των καλάςςιων ςπορ που διεξάγεται κάκε χρόνο τον Αφγουςτο. Οι 
αγϊνεσ γίνονται ςτισ ακτζσ του Μεςςθνιακοφ και του Λακωνικοφ κόλπου και 
αποτελοφν το ράλι των τριϊν ακρωτθρίων, του Μαλζα, του Σαίναρου και του Ακρίτα.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι κίτρινοι κολοκυκοκεφτζδεσ. 

Prefecture of Messenia- Municipality of Kalamata- Sailing Week* 
A week for the lovers of waters sports, which takes place every year in August. The 
races take place along the coast of Messinia and Laconia bay with a rally which 
involves the three capes of Malea, Tainaro and Akritas. 

Traditional specialty is yellow pumpkin balls. 

Δήμοσ Καλαμάτασ – Municipality of Kalamata-Τηλ-tel: 2721360700 Φαξ- Fax: 2721360760 

info@kalamata.gr    www.kalamata.gr 

 28/08 

Νομόσ Κυκλάδων- Διμοσ Θιρασ- Τα «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»* 

Σα κακιερωμζνα Ηφαίςτεια, θ αναπαράςταςθ 
των θφαιςτειακϊν εκριξεων που κάκε 
Αφγουςτο γίνονται ςτθ αντορίνθ. Φωσ, ιχοι 
και χρϊματα κα ςυνκζςουν μία αξζχαςτθ 
εμπειρία αιςκιςεων. Μία ανεπανάλθπτθ 
φανταςμαγορικι βραδιά, που μόνο θ 
αντορίνθ μπορεί να προςφζρει, με πλικοσ 
εκδθλϊςεων να τθν πλαιςιϊνουν. Η 
εκδιλωςθ παρακολουκείται ηωντανά από 
χιλιάδεσ επιςκζπτεσ τθσ αντορίνθσ και 
μεταδίδεται ηωντανά ςε παγκόςμιο επίπεδο (live streaming video) από το 
www.santorini.gr με μεγάλθ επιτυχία και επιςκεψιμότθτα. 
 
Παραδοςιακι ςυνταγι οι ντοματοκεφτζδεσ και μιλιτίνια. 
 

Prefecture of Cyclades- Municipality of Santorini- The “EFESTIA”- The “Volcanoes”* 
It is a representation of volcanic eruptions every August in Santorini Island. Light, 
sounds and colors will compose an unforgettable sensation. Only Santorini can offer a 
unique spectacular evening. The event watches every year thousands of visitors. The 
event broadcast live worldwide by www.santorini.gr.  
 

Tradition specialty is “domatokeftedes”, fried tomato balls and militinia, sweet. 
 
Διμοσ Θιρασ- Μunicipality of Santorini- Σθλ – tel: 22860 22231  d.thiras@kep.gov.gr 
www.santorini.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kalamata.gr/
http://www.santorini.gr/
http://www.santorini.gr/
mailto:d.thiras@kep.gov.gr
http://www.santorini.gr/
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 28/08-2/09 

Νομόσ Λακωνίασ- Διμοσ Μυςτρά- Εμπορικι Ζκκεςθ 

Ετιςια Εμποροπανιγυρθ ςτο Μυςτρά ςτα πλαίςια τθσ οποίασ διοργανϊνεται και θ 
Εμπορικι Ζκκεςθ.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το παςτό χοιρινό. 

Prefecture of Lakonia- Municipality of Mystras- Commercial Exhibition 

Annual Commercial Exhibition and Fair. 

Traditional specialty is salted pork.

Δήμος Μσστρά-Municipality of Mystras Τηλ-tel:2731022025 www.mystras.gr 
 

 29/08 
Νομόσ Φκιώτιδασ- Διμοσ Λαμίασ- «Θερμοπφλεια» 

Πολιτιςτικι γιορτι του Διμου.  Σα "Θερμοπφλεια" περιλαμβάνουν εκδθλϊςεισ και 
δρϊμενα μνιμθσ και τιμισ για τουσ θρωικοφσ υπεραςπιςτζσ των ςτενϊν των Θερμοπυλϊν 

εναντίον των Περςϊν. Λαμβάνουν χϊρα ςτο μνθμείο του Λεωνίδα. Χιλιάδεσ πολίτεσ 
ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ που γίνονται κάκε χρόνο τζλοσ Αυγοφςτου. 
 
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα φαςόλια με πάπρικα. 
 
Prefecture of Fthiotida- Municipality of Lamia- “Thermopyleia” 

The "Thermopyleia" events include memory and honor for the heroic defenders 
against the Persians. They take place at the monument of Leonidas. Thousands of 
citizens participate in those events held each year in the end of August. 
 
Traditional recipe is beans with paprika. 
 
Δήμοσ Λαμιζων-Municipality of Lamia - Σθλ.-tel 22310 22314  info@lamia-city.gr  
 

 29-30-31/08  
Νομόσ Μαγνθςίασ – Διμοσ Νζασ Αγχιάλου- Γιορτι κραςιοφ 

Παραδοςιακι γιορτι για τθν διαδικαςία 
παραγωγισ του κραςιοφ με χαρζσ και 
τραγοφδια. 
 

Prefecture of Magnesia- Municipality of Nea 

Aghialos- Wine Festival 

Traditional festival for the produce of local 
wine. Great festival with traditional music 
and dances. 

Δήμοσ Νζασ Αγχιάλου- Municipality of Nea Aghialos-Τηλ-tel:2428350333  www.neaaghialos.gr 

http://www.mystras.gr/
mailto:info@lamia-city.gr
http://www.neaaghialos.gr/
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 Νομόσ Βοιωτίασ- Διμοσ Λιβαδειάσ- 
«Τροφώνεια» * 
Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που διαρκοφν 20 μζρεσ και 
διεξάγονται κυρίωσ ςτο Ανοιχτό Πζτρινο κζατρο τθσ 
Κρφασ. Η ονομαςία των εκδθλϊςεων πθγάηει από τον κεό 
Σροφϊνιο ο οποίοσ λατρευόταν ςτθν περιοχι.  

Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το «δεματάκι», αρνί.  

Prefecture of Viotia- Municipality of Livadia- “Trofonia” * 

Cultural events lasting 20 days which take place mainly at 
the Open Stone Theatre of Krias. The event’s name comes 
from the god Trofonion, who was worshiped in the region. 

Traditional specialty is "bunch", lamb. 

 Διμοσ Λιβαδειάσ- Municipality of Livadia- Σθλ- tel: 2261350801–803 www.livadia.gr



 

 

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία. 

*Events with asterisk do not have scheduled date yet. 

Consular Corps in Greece                                                                                      Αφγουςτοσ - August                                                                                     
 

 


