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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 12η Έκθεση  Λακωνικών Προϊόντων στο 
Σύνταγμα

16 έως 18 Μαρτίου 2020

Η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού Η  Γιορτή  Ελιάς  και  Λαδιού  οργανώνει  έκθεση  Λακωνικών
προϊόντων  στον  εκθεσιακό  χώρο  του  Μετρό  στην  πλατεία
Συντάγματος.  Η  επιτυχία  της  έκθεσης  και  τα   προηγούμενα
χρόνια ήταν τεράστια. Διαφήμισε με τον καλύτερο τρόπο την
Λακωνία και τα προϊόντα της, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο
σταθμό του Μετρό από 16 έως 18 Μαρτίου 2020, οι Λάκωνες
που  δραστηριοποιούνται  στην  παραγωγή,  τυποποίηση  και
μεταποίηση  των  προϊόντων  της  περιοχής,  αλλά  και  οι
επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, προβάλουν τα αγαθά
του  τόπου  τους  και  μοιράζονται  με  τους  επισκέπτες  της
έκθεσης  τη  λακωνική  γευστική  εμπειρία,  με  οδηγό  την
ποιότητα στα προϊόντα και  τις  υπηρεσίες.  Οι  επισκέπτες  θα
έχουν  την  ευκαιρία  να  γευτούν  και  να  προμηθευτούν
ξεχωριστά αγαθά της λακωνικής γης όπως το λάδι, το κρασί, το
μέλι,  τα  κτηνοτροφικά  προϊόντα  αλλά  και  εδέσματα
παρασκευασμένα  με  βάση  τις  παραδοσιακές  συνταγές  της
περιοχής

2.500 χρόνια από την Μάχη των 
Θερμοπυλών. Εκδηλώσεις καθ΄ όλη την 
διάρκεια του χρόνου.

Δήμος Σπάρτης Ο Δήμος Σπάρτης με αφορμή την συμπλήρωση 2.500 ετών από
την Μάχη των Θερμοπυλών διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων
για  να  διαδώσει  και  μεταδώσει  στους  νέους  τα  ιστορικά
γεγονότα της ηρωικής θυσίας των τριακοσίων Σπαρτιατών  και
χιλίων  Θεσπιέων  ενάντια  στον  Περσικό  επεκτατισμό.  Η
Περιφέρεια  Πελοποννήσου  προτίθεται  να  συμμετάσχει  ως



συνδιοργανωτής  σε  κάποιες  από  τις  παραπάνω  εκδηλώσεις
για να τιμήσει των αγώνα του Λεωνίδα και των Τριακοσίων.

Παλαιολόγεια στο Μυστρά 

29 Μάιου 2020

Δήμος Σπάρτης Κάθε  χρόνο  στο  Μυστρά  και  με  αφορμή  την  τέλεση
Μνημόσυνου για  την  άλωση  της  Πόλης  από  του Τούρκους,
διοργανώνουμε  ημερίδα  ή  συνέδρια  με  εκλεκτούς
προσκεκλημένους με θέματα που σχετίζονται με την ιστορία
του Βυζαντίου και ειδικότερα με την ιστορία του βυζαντινού
Μυστρά. 

Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας με θέμα τη 
Σπάρτη τον Οκτώβριο στη Σπάρτη

Περιφερειακή Ενότητα 

Λακωνίας

Διοργάνωση  διεθνούς  συνεδρίου  αρχαιολογίας  με  τη

συμμετοχή  Ελλήνων  και  ξένων  αρχαιολόγων  με  θέμα  τη

Σπάρτη
Γιορτή Κάστανου στην Άρνα

Τελευταίο τριήμερο Οκτώβριου 2020 

Νομικό  Πρόσωπο

Πολιτισμού  και

Περιβάλλοντος  Δήμου

Σπάρτης,  η  τοπική

κοινότητα  Άρνας  και  ο

Πολιτιστικός  σύλλογος  “Η

Άρνα”

Η γιορτή διοργανώνεται  τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου

κάθε  χρόνο.  Πρόκειται  για  ένα  τριήμερο  φεστιβάλ  που

συνδυάζει καλλιτεχνικά δρώμενα με πλούσια και καλαίσθητη

υπαίθρια αγορά και για καλωσόρισμα δίνει στους επισκέπτες

την  ευκαιρία  να  απολαύσουν  κάστανα  ψημένα  στο

μεγαλύτερο τηγάνι που υπάρχει στην Ελλάδα και βραστά στο

παλιό χαρανί καθώς και ντόπιο τσίπουρο μόλις αποσταγμένο

από τον άμβυκα που καίει στην πλατεία. Όπως πάντα η γιορτή

του φθινοπώρου πλαισιώνεται από καλλιτέχνες και χορευτικά

συγκροτήματα  που  με  την  παρουσία  τους  δίνουν  μια

ξεχωριστή πινελιά
Ετήσια Χορωδιακή Εκδήλωση του Συλλόγου 
Ταϋγέτη στις 11 Απριλίου 2020

Σύλλογος  Φίλων  της

Μουσικής «Η ΤΑΥΓΕΤΗ»

Χορωδιακές   εκδηλώσεις  με  παραδοσιακά  τραγούδια  και
ρεπερτόριο  ρομαντικών  μελωδιών  της  περιόδου  του
μεσοπολέμου. Η Ταϋγέτη επικεντρώνεται στην αναβίωση και
διατήρηση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  των  λαϊκών  μας
μουσικών εθίμων και παραδόσεων, καθώς και η ενθάρρυνση
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των  νέων  να  τα  γνωρίσουν  να  τα  εκτιμήσουν  να  τα
διατηρήσουν και να τα κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές. Ο
παραπάνω  Σύλλογος  ο  οποίος  δραστηριοποιείται  για  πάρα
πολλά χρόνια στην Λακωνία αλλά και ευρύτερα στην υπόλοιπη
χώρα αλλά και στους απόδημους Έλληνες του εξωτερικού με
πολλές επισκέψεις και σωρεία εκδηλώσεων έχει  να επιδείξει
πλούσια  δραστηριότητα  με  την   οργάνωση  σημαντικών
εκδηλώσεων,  με  αθρόα  προσέλευση  κόσμου  και  καθολική
συμμετοχή  της  τοπικής  κοινωνίας  και  των  γύρω  περιοχών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δε, δίδεται στην διατήρηση της μουσικής
μας παράδοσης με την συνοδεία χορευτικών συγκροτημάτων
και παραδοσιακών οργάνων.  Διοργανώνει πάντα εκδηλώσεις
στις Εθνικές μας επετείους για να τιμήσει τους προγόνους μας
που  αγωνίστηκαν  για  τα  ελληνικά   ιδεώδη   αλλά  και  να
εμφυσήσει  στις  νέες  γενιές  τον  πατριωτισμό  και  τις  ηθικές
παραδόσεις του τόπου μας.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στη  Μαγούλα 
Σπάρτης  5- 19  Ιουλίου 2020 

Πολιτιστικός & 

Φιλανθρωπικό Σωματείο « 

Κοινωνία Μαγούλας – Άγιος 

Νίκανδρος».

Καθιερωμένη  σειρά  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  που

πραγματοποιούνται  κάθε  Ιούλιο  στη  Μαγούλα  και

συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου και περιλαμβάνουν συναυλία

παραδοσιακής  μουσικής,  θεατρική  παράσταση  για  παιδιά

προβολές ταινιών γύρος της Μαγούλας με ποδήλατα και άλλε

δράσεις.



ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΣΤΡΙΑ΄΄  στο Γεράκι Η εκδήλωση γίνεται 
κάθε χρόνο στα μέσα με τέλη Ιουλίου .

Πολιτιστικός  Σύλλογος

Γερονθρών Γερακίου

Τριήμερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο βυζαντινό
κάστρο  του  Γερακίου  προσελκύοντας  πλήθος  κόσμου  και
περιλαμβάνουν  μουσικές  συναυλίες,  θεατρικές  παραστάσεις
και ομιλίες που έχουν σχέση με την βυζαντινή παράδοση και
την συνέχειά της  μέχρι  τα σύγχρονα χρόνια. Σκοπός είναι  η
ανάδειξη,  διάσωση  και  διάδοση  στις  νεότερες  γενιές   των
τοπικών παραδόσεων που αφορούν σε ξεχασμένες τέχνες,(π.χ.
χρήση παραδοσιακού χειροκίνητου αργαλιού ), σε διατήρηση
παραδοσιακών  δημοτικών  τραγουδιών  και  χορών,  στην
παραδοσιακή μαγειρική και σε ήθη και έθιμα που με το διάβα
του χρόνου ξεχνιούνται και χάνονται. 

Παλαιομονάστηρο  στο  Βρονταμά  στις  14
Σεπτεμβρίου 2020

Δήμος Ευρώτα Εκδήλωση  προς  τιμή  της  θυσίας  των  Βρονταμιτών  στο

Παλαιομονάστηρο,  που αποτελεί  ίσως το  συγκλονιστικότερο

επεισόδιο  στην  νεότερη  ιστορία  της  Λακωνίας.  Το  1825   ο

Ιµπραήµ καταφθάνει στην Πελοπόννησο από την Αίγυπτο µε

πανίσχυρη  στρατιωτική  δύναµη.  Ο  Τουρκοαιγυπτιακός

στρατός  σπέρνει  παντού  τον  τρόμο  και  την  καταστροφή..

Φτάνοντας στον Βρονταμά, θα αντικρύσουν ένα άδειο χωριό.

Οι κάτοικοι είχαν προλάβει να βρούν καταφύγιο στο διπλανό

Βυζαντινό  μοναστήρι  της  Ζωοδόχου  Πηγής.   Οι  Τούρκοι,

ωστόσο  κατάφεραν  να  τους  εντοπίσουν  και  από  μια  τρύπα

στην κορυφή της σπηλιάς έριξαν εκρηκτικές ύλες στέλνοντας

με τον πιο μαρτυρικό τρόπο στο θάνατο τους 400 Βρονταμίτες
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ  «ΣΗΜΕΡΑ» Περιβαλλοντικές 
δράσεις  το Καλοκαίρι του 2020

Δήμος Ευρώτα και 

Κοινωφελείς Σύλλογοι 

που δραστηριοποιούνται 

Συνδιοργάνωση  με  τον  Δήμο  Ευρώτα  και  κοινωφελείς
Συλλόγους της περιοχής με σειρά περιβαλλοντικών δράσεων
που  αφορούν  τον  Ευρώτα  και  την  παραποτάμια  περιοχή.
Παράλληλες  πολιτιστικές  (μουσικές  και  θεατρικές
παραστάσεις) και αθλητικές εκδηλώσεις  (τρίαθλο) .
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στο Δήμο
Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ αρχές 
Ιουνίου 2020

 «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και 

της Ένωσης Χορωδιών 

Ελλάδας.

Ο Σύλλογος «Νέοι Ορίζοντες» και η χορωδία «Λιόπετρα» μετά
την  μεγάλη  επιτυχία  του  3ου  Πανελλήνιου  Χορωδιακού
Φεστιβάλ το 4ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ στη Σκάλα.
Οι  Νέοι  Ορίζοντες  πολλά  χρόνια  τώρα  συμβάλλουν  στα
κοινωνικά   και  πολιτιστικά  δρώμενα  με  αξιοπρέπεια  και
αποτελεσματικότητα.  Η  συνδιοργάνωση  της  παραπάνω
εκδήλωσης  θα  συμβάλει  στην  διατήρηση  της  τοπικής
πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοση της στους νέους.

Γιορτή Πορτοκαλιού 2020 στη Στεφάνια στις 
αρχές Ιουλίου 2020

Σύλλογος Γυναικών 

Στεφανιάς

Η   Γιορτή  Πορτοκαλιού  διοργανώνεται   στη  Στεφανιά
Λακωνίας. Σκοπός είναι η διάσωση, ανάδειξη και  διατήρηση
εθίμων και παραδόσεων. Οι εκδηλώσεις γίνονται κάθε χρόνο
με μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας κοινό από όλα τα μέρη της
Λακωνίας. Η γιορτή πορτοκαλιού καθιερώθηκε στο τόπο μας
προκειμένου  να αναδείξει και να προωθήσει το βασικό προϊόν
της Λακωνίας το  πορτοκάλι  και  να διατηρήσει  μέσα από τα
πολιτιστικά  δρώμενα  που  παρουσιάζει,  τις  τοπικές
παραδόσεις  στη μαγειρική, τη μουσική, το χορό και στη λαϊκή
τέχνη και ενδυμασία. 

ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Επέτειος Απελευθέρωσης της Μονεμβασίας 
21-23 Ιουλίου 2020

Δήμος Μονεμβασίας Σε  συνδιοργάνωση  με  τον  Δήμο  Μονεμβασίας   σειράς
εκδηλώσεων  για  την  επέτειο  απελευθέρωσης  της
Μονεμβασίας

Ναυτική Εβδομάδα στα Βάτικα (Νεάπολη) Ιστιοπλοϊκοί Σύλλογοι Συνδιοργάνωση ιστιοπλοϊκών  αγώνων στη Νεάπολη με  τους



το Σεπτέμβριο του 2020 Λακωνίας ιστιοπλοϊκούς  συλλόγους  της  Λακωνίας  και  τη  συμμετοχή
δεκάδων νεαρών παιδιών και εφήβων που ασχολούνται με το
ευγενές  αυτό  άθλημα που τόσες  χαρές μας  έχει  χαρίσει  σε
παγκόσμιο επίπεδο

4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου 2019 Δήμου Μονεμβασία 10-20 
Ιουλίου 2020

Νομικό  Πρόσωπο

Κοινωνικής  Προστασίας

και  Αλληλεγγύης,

Πολιτισμού  και

Αθλητισμού  του  Δήμου

Μονεμβασίας  και  το

Δημοτικό  Θεατρικό

Εργαστήρι Νέων 

Συνδιοργάνωση  με  τον  Δήμο  Μονεμβασίας  του  Φεστιβάλ
Θεατρικών Ομάδων. Στο Δήμο Μονεμβάσιας υπάρχει έντονη
δραστηριότητα από τοπικές θεατρικέ ομάδες που κάθε χρόνο
΄΄ανεβάζουν΄΄  καταπληκτικές  παραστάσεις  με  μεγάλη
απήχηση  στην  τοπική  κοινωνία  και  όχι  μόνο,  αφού  με  την
συμπαράσταση του Δήμου ταξιδεύουν και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδος.

Περατζάδα στο Κάστρο Μονεμβάσιας στις 1 
Μαρτίου 2020

Ένωση  Γυναικών  ΄’Οι

Μονεμβασιώτισσες΄΄

Βενετσιάνικη  Περαντζάδα  σε  συνδιοργάνωση   με  το  Δήμο
Μονεμβασίας  και  την  Ένωση  γυναικών  «οι
Μονεμβασιωτισσες»  στα  μονοπάτια  του  Κάστρου  τη  1
Μαρτίου 2020 ημέρα τις Αποκριάς

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΝΗΣ 

Επέτειος Κήρυξης της Επανάστασης την 
17/3/1821 στη Μάνη

Δήμος Ανατολικής Μάνης Εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο 

Ανατολικής Μάνης για την κήρυξη της Επανάστασης κατά των 

Τούρκων  που έγινε στην Αρεόπολη στις 17.3.1821. Προτιθέμεθα 

να είμαστε συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων
Η Λακωνία σε πρώτο πρόσωπο 17-19 
Ιουλίου 2020

Επιμελητήριο Λακωνίας Φεστιβάλ λακωνικών προϊόντων στο Γύθειο Συνδιοργάνωση με το 

Επιμελητήριο Λακωνίας τον Ιούλιο του 2020 στο Γύθειο.  Δράσεις 

για την στήριξη των τοπικών προϊόντων που περιλαμβάνει 

εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και γαστρονομίας, παρουσίαση του 
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παραγωγικού, πολιτιστικού και ιστορικού προφίλ της Π.Ε. 

Λακωνίας
Πελοποννησιακοί  Ιστιοπλοϊκοί αγώνες  στο 
Γύθειο με το Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Λακωνίας 
Αρχές Νοεμβρίου 2020

Ιστιοπλοϊκοί   Σύλλογοι

Λακωνίας

Συνδιοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων στο Γύθειο με τους 

ιστιοπλοϊκούς συλλόγους της Λακωνίας και τη συμμετοχή δεκάδων

νεαρών παίδων και εφήβων που ασχολούνται με το ευγενές αυτό 

άθλημα που τόσες χαρές μας έχει χαρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο
ΔΗΜΟΣ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

3o Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακού 
Χορού  στην Ελαφόνησο ην πρώτη 
εβδομάδα του Ιουλίου 2020 

Δήμος Ελαφονήσου Καθιερώθηκε  πλέον  με  μεγάλη  επιτυχία  το  φεστιβάλ
παραδοσιακών  χορών  που  διοργανώνεται  κάθε  χρόνο  στο
όμορφο νησί της Ελαφονήσου κατά το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουλίου που συμπίπτει και με τον εορτασμό της ένωσης της
νήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. 


