
Εκδηλώσεις

  
    -  Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Κάθε καλοκαίρι και οι 3 Δήμοι του νησιού διοργανώνουν ξεχωριστές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που το ευρύ τους φάσμα συνδέεται αρμονικά με το πνεύμα αναψυχής που
διακατέχει στις θερινές διακοπές όχι μόνο τους ντόπιους αλλά και τους ξένους επισκέπτες
του νησιού. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

"Ιπποκράτεια" *  που διοργανώνει ο Δήμος Κω από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο.
Περιλαμβάνουν την απαγγελία του Ιπποκράτειου Όρκου, συναυλίες κλασσικής και ποικίλης
μουσικής, θεατρικές παραστάσεις, αρχαίες τραγωδίες, εκθέσεις λαογραφικού υλικού,
ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, ειδικές
εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για παιδιά, ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

"Δίκαια" που διοργανώνει ο Δήμος Δικαίου του Ιούλιο και Αύγουστο. Περιλαμβάνουν
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακούς χορούς, παρουσιάσεις νέων εκδόσεων,
εκδηλώσεις για παιδιά και αθλητικούς αγώνες.

"Ηράκλεια" που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλειδών του Ιούλιο και Αύγουστο.
Περιλαμβάνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακή μουσική και χορούς,
εκθέσεις φωτογραφίας.

  

    
    -  Πανηγύρια / Γιορτές

Στην Κω πραγματοποιούνται αρκετά πανηγύρια, όπου αναβιώνουν παλαιά ήθη και
έθιμα του νησιού, ορισμένα εκ των οποίων είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν με τις
ιδιαιτερότητες τους το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Πρόκειται για το πανηγύρι του Άγιου
Γεωργίου στις 23 Απριλίου στο Πυλί με την διοργάνωση ιπποδρομιών, την ίδια ημέρα στο
Ασφενδίου μέσα σε δασάκι με την προσφορά ντόπιων μεζέδων καθώς και στις 15
Αυγούστου στην Κέφαλο όπου προσφέρεται από τους ντόπιους κτηνοτρόφους γίδα βραστή
με πιλάφι.

 Άλλα πανηγύρια γίνονται του Αγίου Πνεύματος, των Αγίων Αποστόλων στις 29 Ιουνίου
και τον Δεκαπενταύγουστο στην Αντιμάχεια. Επίσης υπάρχουν τα πανηγύρια του Αγίου
Ιωάννη στις 28 Αυγούστου στο Μαστιχάρι, στα Γενέθλια της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου
στην Καρδάμαινα, του Αγίου Ιωάννη στις 28 Αυγούστου και στα Εισόδια της Θεοτόκου στις
21 Νοεμβρίου στην Κέφαλο και τέλος του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου στο
Ασφενδιού.

 Στην Κω διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι ορισμένες γιορτές με καθαρά τοπικό χρώμα
καθώς αφορούν χαρακτηριστικά προϊόντα του νησιού ή αλιεύματα. Έτσι την πρώτη
εβδομάδα του Αυγούστου πραγματοποιείται στο Μαστιχάρι η Γιορτή του Κρασιού ενώ το
πρώτο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα πραγματοποιούνται η Γιορτή του Ψαριού και η Γιορτή
του Μελιού στην Κέφαλο και στην Αντιμάχεια αντίστοιχα. Ακόμη, το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου διοργανώνεται η Γιορτή της Μαρίδας στην Καρδάμαινα. 

 Τέλος, οι Απόκριες γιορτάζονται με παρελάσεις αρμάτων κυρίως στην Αντιμάχεια και
το Πυλί.
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Εκδηλώσεις

  

*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Θερινά Ιπποκράτεια 2022 "    

  

  

  

*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Ιπποκράτεια 2021 "    

  

  

  

*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Ιπποκράτεια 2018 "    
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*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Ιπποκράτεια 2016 "    

  

  

  

*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Ιπποκράτεια 2015 "    

  

  

*   Πρόγραμμα εκδηλώσεων " ΚΩΣ Ιπποκράτεια 2014 "    
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