Ιοφλιοσ- July
Νομόσ Αχαΐασ- Διμοσ Πάτρασ- Διεκνζσ Φεςτιβάλ *
Με δεκάδεσ εκδθλϊςεισ ςτο πρόγραμμά του το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ράτρασ,
φιλοδοξεί να προςφζρει πολλζσ ςυγκινιςεισ ςτο κοινό, ςυνδυάηοντασ όλεσ τισ
μορφζσ τζχνθσ, μουςικι κζατρο, εικαςτικά, χορό και κινθματογράφο.
Ραραδοςιακι ςυνταγι τα «Τυροψωμάκια».
Prefecture of Achaia- Municipality of Patras- International Festival *
Numerous events are held by the International Festival of Patras, which aim at
offering entertainment in all cultural fields, such as music, art, dance and cinema.
Traditional specialty is the Tyropsomakia, which are small bread made of cheese.
Δήμοσ Πάτρασ - Municipality of Patras Τηλ-tel:2610966200 webmaster@patras.gr www.patras.gr

Νομόσ Αχαΐασ- Διμοσ Αιγίου- «Ελίκεια» *
Στο τζλοσ Ιουλίου με 20 Αυγοφςτου οι επιςκζπτεσ μποροφν να παρακολουκιςουν
και άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτο πλαίςιο των «Ελικείων», τα οποία πιραν το
όνομά τουσ από τθν Αρχαία πόλθ Ελίκθ που χάκθκε ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ ι από
κάποιο ςειςμό.
Ραραδοςιακι ςυνταγι το γλυκό κουταλιοφ τριαντάφυλλο.
Prefecture of Achaia- Municipality of Aegio- “Elikeia” *
Cultural Festivities organized from the end of July until August 20 th, in
commemoration of the Ancient town of Eliki which was lost in the depths of the sea
or by an earthquake.
Traditional recipe is jam of roses.
Δήμοσ Αιγίου - Municipality of Aegio - Τηλ-tel:+30.2691022200-269102984 Φαξ-fax 2691026742
www.aigio.gr/gr

Κριτθ- Νομόσ Λαςικίου- Διμοσ Ιεράπετρασ- « Σα Κφρβεια»*
Τα Κφρβεια είναι ζνα πρόγραμμα ποικίλων πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων όπωσ ςυναυλίεσ διάςθμων καλλιτεχνϊν,
κεατρικζσ παραςτάςεισ, εκκζςεισ Κρθτικϊν
χειροτεχνθμάτων.
Ραραδοςιακι ςυνταγι οι τθγανίτεσ με πετιμζηι.
Crete- Prefecture of Lasithi- Municipality of Ierapetra“Kirvia” *
Kirvia provides a program of known cultural events including
concerts given by famous performers as well as theatrical
plays, Cretan handicrafts and others.
Traditional specialty is pie with molasses.
Δήμοσ Ιεράπετρασ - Μunicipality of Ierapetra-Τηλ-tel :2842340300
Φαξ – fax:2842340362 www.ierapetra.gr
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15-22/07
Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Καλαμάτασ- Διεκνζσ Φεςτιβάλ χοροφ
Αποτελεί κορυφαία δραςτθριότθτα του Διεκνοφσ
Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ
Κζντρου Χοροφ τθσ πόλθσ. Ζνα πολφχρωμο,
Καλαμάτασνεανικό ςε μεγάλο ποςοςτό κοινό,
International Dance Festival in
ανταποκρίνεται με ενκουςιαςμό κάκε καλοκαίρι
Kalamata
ςτο κάλεςμα του Φεςτιβάλ του οποίου
αναπόςπαςτο μζροσ αποτελοφν το Σεμινάριο
Χοροφ με διεκνοφσ φιμθσ χορευτζσ και
παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι το χοιρομζρι με
πουλερικά.
Prefecture of Messenia- Municipality of Kalamata- International Dance Festival
A unique event in which the participants are mostly young and enthusiastic people
from all walks of life. The Festival also includes a Dance Seminar with internationally
known dancers.
Traditional specialty is pork with fowls.
Δήμοσ Καλαμάτασ – Municipality of Kalamata- Τηλ-tel 2721360700 Φαξ- Fax: 2721360760
info@kalamata.gr www.kalamata.gr

25-27/07
Νομόσ Δράμασ- Διμοσ Κάτω Νευροκοπίου- «Ακρίτεια»
Ρεριλαμβάνουν πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ για τον εορταςμό του Αγίου
Ραντελειμονα ςε ζνα πλοφςιο πρόγραμμα με τουρνουά μπάςκετ, ποδοςφαίρου
5χ5, αγϊνεσ ποδοςφαίρου, αγϊνεσ ποδθλαςίασ, αντιςφαίριςθσ, ςτίβου, χαντ- μπολ,
παρουςίαςθ βιβλίου, ζκκεςθ βιβλίων, φωτογραφίασ και αγιογραφίασ , ηωγραφικισ
και αγροτικϊν προϊόντων. Επίςθσ «παιχνιδομάνεια» ζνα ειδικό πρόγραμμα για
παιδιά, ςυναυλία για νζουσ, παραδοςιακι μουςικι βραδιά, λαϊκι και ρεμπζτικθ
ςυναυλία, παραδοςιακοί χοροί με τθν ςυμμετοχι Ελλθνικϊν και Βουλγάρικων
ςυγκροτθμάτων και ποντιακι βραδιά.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι ςαλάτα με φαςόλια, φζτα, ντομάτα και ελιζσ.
Prefecture of Drama- Municipality of Kato Nevrokopi- “Akritia”
These are cultural and athletic events commemorating St. Panteleimon. The events
consist of basketball and football 5x5 tournaments, bicycle racing and handball.
There are also very interesting book, photography and painting exhibitions, as well
an agricultural products exhibition. Concerts for the younger generation and special
entertainment programs for children also form part of the festivities. Folkloric music
and traditional dancing are also part of the event with Greek and Bulgarian groups
performing.
Traditional specialty is salad with butter beans, feta cheese, tomato and olives.
Δήμοσ Κάτω Νευροκοπίου- Municipality of Kato Nevrokopi-Τηλ-tel 25210-90190 φαξ-fax 2523023043 nevrokop@otenet.gr
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26/07
Νομόσ Γρεβενών- Γιορτι Αγίασ Παραςκευισ ςε 3 χωριά του Νομοφ
Θρθςκευτικζσ γιορτζσ προσ τιμιν τθσ Αγίασ Ραραςκευισ. Από το πρωί
ςυγκεντρϊνονται ςτον περίβολο τθσ εκκλθςίασ για να προςευχθκοφν και ςτθν
ςυνζχεια ακολουκεί χορόσ και γλζντι.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι θ βραςτι γίδα ι το πρόβειο ψθτό κρζασ.
Prefecture of Grevena- Festival of Agia. Paraskevi in 3 villages of the Prefecture.
Religious festivities to commemorate St. Paraskevi, with morning prayers followed
by a celebration which includes music dancing and a free a lunch for all participants,
visitors and guests.
Traditional specialty is lamp boiled and grilled.
Δήμοσ Γρεβενών- Municipality of Grevena-Τηλ-tel 24623 50830-50872,Φαξ- Fax 24620 74272
www.gravena.gr

27-28/07
Νομόσ Δωδεκανιςων- Διμοσ Σιλου- Γιορτι Κοφπασ
Σφμφωνα με το ζκιμο όποιοσ κζλει κρατά πρϊτοσ μια κοφπα ςτθν οποία ζχει βάλει
χριματα. Μετά κάποιοσ άλλοσ κα βάλει χριματα και κα πάρει τθν κοφπα για να
χορζψει αυτόσ πρϊτοσ, μετά κάποιοσ άλλοσ και άλλοσ και ζτςι μαηεφουν λεφτά για
τθν Μονι του Αγ. Ραντελειμονα.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι το αρνάκι κλζφτικο.
Prefecture of Dodecanese- Municipality of Tilos- Cups Festival
According to tradition anyone who wishes, can hold up a cup in which he has placed
some money. Then someone else who wishes to dance also takes hold of the cup
and places some more money, and this is continued by others. . All present
participate by dancing and donating money. Proceeds are gathered for the
restoration of the Monastery of St. Panteleimon.
Traditional specialty is lamb kleftiko.
Δήμοσ Τήλου-Municipality of Tilos- Τηλ-tel.: 22460-44212 DimTilos@otenet.gr

31/07-31/08
Κριτθ- Νομόσ Χανίων- Διμοσ Ιναχωρίου- Ελαφονιςι- Γιορτι γερόντων
Ρεριλαμβάνουν δζθςθ ςτο μνθμείο του Ελαφονθςίου, ακλθτικοφσ αγϊνεσ,
κεατρικι παράςταςθ, γιορτι προσ τιμι των γερόντων και παραδοςιακά κεράςματα.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι ο μπεκρι μεηζσ.
Prefecture of Chania - Municipality of Innachorion- Elafonisi- Festival of Elders.
This event consists of a prayer at the Tomb of Elafonissi, sports events, theatrical
performances, and a Festival in honor of the elders and traditional treats.
Traditional specialty is bekri meze, meat.
Δήμοσ Χανίων-Municipality of Chania -Τηλ-tel: 28213-41600 Φαξ - Fax: 28210-93300 www.chania.gr
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Νομόσ Κοηάνθσ- Διμοσ Βελβεντοφ-Γιορτι Ροδάκινου *
Θ Γιορτι, περιλαμβάνει θμερίδα για το ροδάκινο, μουςικζσ εκδθλϊςεισ, επιςκζψεισ
ςτουσ χϊρουσ καλλιζργειασ και ξεναγιςεισ ςτα αξιοκζατα του Βελβεντοφ, ενϊ κα
λειτουργοφν περίπτερα γευςιγνωςίασ και δωρεάν διάκεςθσ ροδάκινων,
μαρμελάδων, κακϊσ και άλλων τοπικϊν προϊόντων του Βελβεντοφ. H Γιορτι
οδάκινου τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κοηάνθσ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι το χοιρινό με ροδάκινα Βελβεντοφ.
Prefecture of Kozani- Municipality of Velvento- Peach Festival *
The festival includes a one day exhibition for the peach, musical events, visits to
farming areas and sightseeing to the attractions of Velvento, while kiosks will
distribute fresh peaches, jams and other local products of Velvento.
Traditional specialty is pork with peaches of Velvento.
Δήμοσ Βελβεντοφ- Municipality of Velvento Τηλ-tel: 2464049005 φαξ- Fax:
2464049007 www.velvento.gr

Κριτθ, Νομόσ Χανίων- Διμοσ Πελεκάνου- Παλαιοχώρα-Ναυτικι
Εβδομάδα *
Ραραδοςιακι γιορτι προσ τιμιν τθσ κάλαςςασ με τοπικά εδζςματα, χορό και πολφ
διαςκζδαςθ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι τα ξεροτιγανα.
Crete- Prefecture of Chania- Municipality of Pelekanoi- Paleochora- Naval Week *
It is a traditional festival in honor of the sea with local products, dance and fun.
Traditional specialty is “xerotigana”, sweet.
Δήμοσ Πελεκάνου-Municipality of Pelekanoi-Τηλ-tel: 2823041655, 2823083040 www.chania.gr

Σζλθ Ιουλίου- End of July *
Νομόσ Ζακφνκου- Διμοσ Ζακφνκου- Αγία Σριάδα- Γιορτι Μαλλιαρισ
Στα τζλθ Ιουλίου το ζκιμο τθσ «μαλλιαρισ» αναβιϊνει ςτο νθςί! Οι Ηακυνκινοί
βουτοφν ςτθ κάλαςςα για να πιάςουν τθ «μαλλιαρι»- χορταριαςμζνθ πζτρα, θ
οποία κεωρείται ότι φζρνει καλι τφχθ. Φυςικά, το βράδυ ηωντανι μουςικι, άφκονο
κραςί και παραδοςιακά εδζςματα ολοκλθρϊνουν τθ γιορτι ςτο λιμανάκι τθσ Αγίασ
Τριάδασ, λίγο πριν αρχίςει θ νθςτεία του Δεκαπενταφγουςτου και το πλικοσ
τοπικϊν εκδθλϊςεων με τθ βαρκαρόλα και τισ ηακυνκινζσ καντάδεσ.
Ραραδοςιακά εδζςματα είναι το τυρί pretza και το λαδοτφρι.
Prefecture of Zakynthos- Municipality of Zakynthos - St. Triada- “Malliaris”
Festival*
The tradition of “Malliari” is revived on the island every July at the end of the month.
The inhabitants dive into the sea to find a “hairy” grass stone, which brings luck. At
night the party is on with live music, ample wine and traditional specialties and the
festivity ends at the port of St. Triadas. Traditional songs the know Zakinthian
kantadas and varkarola are sung.
Traditional specialties are pretza and “ladotiri”, cheese.
Δήμοσ Ζακφνθου-Municipality of Zakynthos Τηλ- tel: 26950-26515 Φαξ- fax: 26950-48395
dimoszak@otenet.gr www.zakynthos.org.gr
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31/07-01/08
Νομόσ Λακωνίασ- Διμοσ Μολάων- Γιορτι κραςιοφ
Στο τοπικό διαμζριςμα Συκιάσ οργανϊνεται το τελευταίο Σαββατοκφριακο του
Ιουλίου, γιορτι κραςιοφ με λαϊκό γλζντι και άφκονο κραςί δωρεάν από τοπικοφσ
παραγωγοφσ και παραδοςιακοφσ μεηζδεσ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι τα αμυγδαλωτά.
Prefecture of Lakonia- Municipality of Molaoi- Wine Festival
The local district Sykias organizes a wine festival every year on the last weekend of
July. The visitors have the opportunity to enjoy plenty of local wine from local
producers and savour traditional food.
Traditional specialty is “amigdalota” sweet made of almonds.
Δήμοσ Μολάων-Municipality of Molaoi- Τηλ-tel 27320-23733 φαξ-fax 2732022877
Molaoi@otenet.gr www.molaoi.gr

Νομόσ Λακωνίασ –Διμοσ Μολάων- Κουπιά- Γιορτι γίδασ *
Στο τοπικό διαμζριςμα Κουπιϊν, ορεινο-κτθνοτροφικό χωριό, οργανϊνεται θ γιορτι
τθσ γίδασ όπου όλοι τρϊνε γίδα βραςτι με ρίγανθ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι τα αμυγδαλωτά.
Prefecture of Laconia-Municipality of Molaon- Koupia- Goat Festival *
The local district of Koupia, mountain-farming village, organizes a celebration where
everyone eats goat stew with oregano.
Traditional specialty is “amigdalota” sweet of almonds.
Δήμοσ Μολάων-Municipality of Molaoi- Τηλ-tel 27320-23733 φαξ-fax 2732022877
Molaoi@otenet.gr www.molaoi.gr

1/07-03/07-09/07
Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Φιλιατρών- «Βλαχζρνια»
Τριιμερθ ςυνάντθςθ των Φιλαρμονικϊν. Καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ με ποικίλο
περιεχόμενο. Ριραν το όνομά τουσ από τθν εκκλθςία τθσ Ραναγίασ τθσ Βλαχζρνιασ
που βρίςκεται μζςα ςτο Ράρκο του Συλλόγου. Μζχρι ςτιγμισ ςτα Βλαχζρνια ζχουν
λάβει μζροσ οι καλφτερεσ φιλαρμονικζσ τθσ χϊρασ μασ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι ο κόκορασ
καπαμάσ.
Prefecture of Messenia- Municipality of Filiatra“Vlachernia”
Three-day meeting of the Philharmonic
Orchestras. Cultural events with diverse content
are also held. “Vlachernia” takes its name from
the church of Panagia Vlahernas which is located
in a park of Filiatra. So far the best bands of our
country have performed for “Vlachernia” events.

«Βλαχέρνια»- «Vlachernia”

Traditional specialty is “chicken kapama”.
Δήμοσ Φιλιατρών- Municipality of Filiatra Τηλ-tel:+30.2761360023 Φαξ-fax:+30.2761032189
www.filiatra.gr
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Νομόσ Πιερίασ- Διμοσ Ολφμπου- Φεςτιβάλ Ολφμπου –ΙοφλιοσΑφγουςτοσ- επτζμβριοσ *
Το πρόγραμμα του Φεςτιβάλ
περιλαμβάνει παραςτάςεισ Αρχαίου
Δράματοσ, Σφγχρονου ελλθνικοφ και
ξζνου κεάτρου, Μπαλζτου (κλαςικοφμοντζρνου), ςυναυλίεσ κλαςικισ και
λαϊκισ μουςικισ, κακϊσ και
επιςτθμονικζσ διαλζξεισ των
αρχαιολόγων επιςτθμόνων.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι το κατςικάκι με κουρκοφτι και αρωματικά Ολφμπου.
Prefecture of Pieria- Municipality of Olympus- Olympus Festival- July- AugustSeptember *
The festival's program includes performances of Ancient Drama, Modern Greek and
foreign theater, ballet (classical, modern), classical concerts and folk music, as well as
scientific lectures given by archaeologists scientists.
Traditional specialty is goat with mush and spices of Mount Olympus.
Δήμοσ Ολφμπου- Municipality of Olympus-Τηλ-tel 24930 61204 / 24930 61074 Φαξ-fax24930 61204
molympos@otenet.gr www.molympos.gr

Νομόσ Μαγνθςίασ- Διμοσ Νζασ Αγχιάλου- Ψαράδικθ βραδιά *
Ραραδοςιακι βραδιά με ηωντανι μουςικι και χορό. Οι επιςκζπτεσ μποροφν να
απολαφςουν δωρεάν ψάρια.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι οι ςουπιζσ ςπετηοφάι.
Prefecture of Magnesia- Municipality of Nea Aghialos- Fishing Night *
It is about a traditional night on the beach with music and traditional dances. The
visitors can enjoy free fresh fishes.
Traditional specialty is cuttlefish spetzofai.
Δήμοσ Νέασ Αγχιάλου- Municipality of Nea Aghialos-Τηλ-tel: 2428350333 www.neaaghialos.gr

30/07-02/08
Νομόσ Μαγνθςίασ- Διμοσ Νζασ Αγχιάλου- Γιορτι κραςιοφ
Ραραδοςιακι βραδιά με ηωντανι μουςικι, χορό και δωρεάν Αγχιαλίτικο κραςί
ςτουσ επιςκζπτεσ. Στθ γιορτι κραςιοφ ςυμμετζχουν διάςθμοι καλλιτζχνεσ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι οι ςουπιζσ ςπετηοφάι.
Prefecture of Magnesia- Municipality of Nea Aghialos- Wine Festival
Traditional night with live music, dancing and plenty of local wine for visitors.
Well known artists perform during this wine festival.
Traditional specialty is cuttlefish spetzofai.
Δήμοσ Νέασ Αγχιάλου- Municipality of Nea Aghialos-Τηλ-tel: 2428350333 www.neaaghialos.gr
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21-25/07
Κριτθ- Νομόσ Ρεκφμνου- Διμοσ Ρεκφμνου-«Τακίνκεια» και «Αναγεννθςιακό
Φεςτιβάλ»
Κάκε χρόνο, τθν τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ςτα Ανϊγεια Κριτθσ
διοργανϊνονται τα Υακίνκεια, πολιτιςτικζσ γιορτζσ που υμνοφν τον ζρωτα, τθν
αγάπθ και τα πολλαπλά τθσ νοιματα, ό,τι ψικυρίηουν θ φφςθ και οι πζτρεσ του
βουνοφ. Κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων ςτο χϊρο του Αγίου Υακίνκου κα
λειτουργεί ζκκεςθ παραδοςιακϊν προϊόντων από παραγωγοφσ τθσ περιοχισ.
Πλεσ τισ μζρεσ, ςτο χϊρο των εκδθλϊςεων, λειτουργεί μικρό παραδοςιακό
καφενείο. Το Αναγεννθςιακό Φεςτιβάλ είναι Μια γιορτι πολιτιςμοφ, που πλζον,
εκτόσ από τισ αίκουςεσ, βγικε και απλϊκθκε ςτουσ φυςικοφσ του χϊρουσ τουσ
δρόμουσ, τισ πλατείεσ και το Ενετικό λιμάνι, μιασ από τισ καλφτερα διατθρθμζνεσ,
ηϊςεσ μεςαιωνικζσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ. Ανοιχτζσ μουςικζσ και κεατρικζσ
παραςτάςεισ, αυτοςχζδια δρϊμενα από κάκε λογισ μικροφσ και μεγάλουσ αρτίςτεσ
οργϊνουν τθν πόλθ κι ζνα ςωρό εκπλιξεισ περιμζνουν τον επιςκζπτθ ςε κάκε
γωνιά. Τοπικοί καλλιτζχνεσ από το χϊρο του κεάτρου, των εικαςτικϊν, τθσ
μουςικισ, του χοροφ και τθσ μόδασ ζχουν οργανϊςει με μεγάλο ενκουςιαςμό τισ
ομάδεσ εκατοντάδων εκελοντϊν προκειμζνου το Φεςτιβάλ να μεταφζρει τον
επιςκζπτθ ςτθν εποχι τθσ Αναγζννθςθσ.
Ραραδοςιακι ςυνταγι είναι θ κουκουβάγια ι ντάκοσ.
Crete- Prefectufe of Rethymnon- “Yakinthia” and “Renaissance Festival“
This festival takes place not only in α concert hall, but also on the streets, the
squares and the Venetian Port of Rethymnon, one of the most well preserved cities
in medieval Europe. Open music and theatre performances, as well as
improvisational happenings from great artists will surprise the visitors in every
corner of the town. Local artists from the areas of theatre, fine arts, music, dance
and fashion became passionately involved in the organization of the hundreds of
volunteers into groups. Their aim is to help visitors use all their senses to travel back
to the Renaissance era.
Traditional specialty is koukouvagia or dakos salad.
Δήμοσ Ρεθφμνησ- Municipality of Rethymnon- Τηλ-tel: 2831341301 dimos@rethymno.gr
www.rethymno.gr

Θζατρο Αγίου Υακίνκου- Ancient theatre of Saint Yakinthos
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Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Μεςςινθσ- Πολιτιςτικό Καλοκαίρι *
Διοργανϊνεται από το Ρνευματικό Κζντρο ςε ςυνεργαςία με ςυλλόγουσ και φορείσ
του Διμου. Ξεκινά από τα μζςα Ιουλίου και τελειϊνει περίπου τον
Δεκαπενταφγουςτο με ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ παραδοςιακοί χοροί, κεατρικζσ
παραςτάςεισ, μουςικζσ βραδιζσ, γιορτι πατάτασ, τουρνουά beach volley και tennis.
Ραραδοςιακι ςυνταγι το κοτόπουλο με ελιζσ.
Prefecture of Messenia- Municipality of Messini- Potato Festival- Music- Dance *
Mid July is the commencement of this festival which lasts until mid August, with
cultural associations participating in a series of events. Theatrical plays, folkloric
dancers, beach volley, a tennis tournament and the so called Potato festival.
Traditional specialty is chicken with olives.
Δήμοσ Μεςςήνησ-Municipality of Messini Τηλ-tel: 2722022601 Φαξ-fax:+30.2722022752
messini@otenet.gr www.messini.gr

Αρχαία Μεςςινθ- Ancient Messina

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk don’t have scheduled date.
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