Σεπτζμβριοσ- September
1-2-3/09
Νομόσ Κορινθίασ- Δήμοσ Νεμζασ- Γιορτή Κραςιοφ
Ζνα τριιμερο γευςιγνωςίασ και οινικοφ τουριςμοφ μζςα ςτον αμπελϊνα τθσ
Νεμζασ. Ελάτε ςε ζνα μεκυςτικό ταξίδι ςτο
κόκκινο. Στον κόςμο του Αγιο
ργίτικου. Το πρϊτο Σαββατοκφριακο του
Σεπτζμβρθ ανικει ςτισ Μεγάλεσ Μζρεσ τθσ
Νεμζασ
και ςτα φθμιςμζνα κραςιά τθσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι ταλιατζλεσ
Νεμεάτικεσ με καλκάνι.
Prefecture of Corinthia-Municipality of NemeaWine Festival
A three-day wine tasting and wine tourism
through the vineyards of Nemea. Τhe world of Agiorgitiko. The first weekend of
September is the Great Days of Nemea and famous wines.
Traditional specialty is “Tagliatelle with kalkani”.
Διμοσ Νεμζασ- Municipality of Nemea Τθλ-tel:2223523735 www.nemea.gr

1-10/09
Κρήτη- Νομόσ Χανίων- Δήμοσ Χανίων- Γιορτή ςαρδζλασ
Στθν εκδιλωςθ οι επιςκζπτεσ είναι φιλοξενοφμενοι και
ζχουν τθν ευκαιρία να γευτοφν τθ νοςτιμιά τθσ ψθτισ
ςαρδζλασ εντελϊσ δωρεάν. Η Κρθτικι μουςικι και θ
τςικουδιά είναι ςυνικωσ απαραίτθτεσ, όπωσ ςε κάκε
γιορτι.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα Χανιϊτικα
καλιτςοφνια.
Crete- Prefecture of Chania- Municipality of Chania- Sardines Festival
During this event, visitors and guests have the opportunity to taste the flavor of
grilled sardines for free. Cretan Music and Raki is also a must, as in every other
celebration in Crete.
Traditional specialty is “kalitsounia from Chania”.
Δήμοσ Χανίων-Municipality of Chania Τηλ-tel: 28213-41600 Φαξ - Fax: 28210-93300 www.chania.gr

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.
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11-12/09
Νομόσ Αττικήσ- Δήμοσ Σπετςών- «Αρμάτα»- Αναπαράςταςη Ναυμαχίασ των
Σπετςών
Κάκε χρόνο, το δεφτερο Σαββατοκφριακο του Σεπτεμβρίου
είναι αφιερωμζνο ςε εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ που
ςυνδυάηουν τον εορταςμό τθσ Παναγίασ τθσ Αρμάτασ (κοντά
ςτον Φάρο) και τθσ επετείου τθσ ναυμαχίασ τθσ 8θσ
Σεπτεμβρίου 1822. Οι εκδθλϊςεισ κορυφϊνονται με
αναπαράςταςθ τθσ καφςεωσ τθσ τουρκικισ ναυαρχίδασ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το ψάρι «α λα Σπετςιϊτα».
Prefecture of Attica- Municipality of Spetses- Reenactment
of the battle of Spetses
Annually the second weekend of September is dedicated to a double event
commemorating, the historic naval battle of Armata and the religious festivities of
the Virgin Mary of Armata. The reenactment of the battle of 8th of September 1822 is
spectacular, when Turkish flag ship is burnt. The victory is celebrated every year with
the utmost glory.
Traditional specialty is fish “a la Spetsiota”.
Δήμοσ Σπετςών- Municipality of Spetses Τηλ:+30.2298072588 Φαξ-fax:2298073366 www.spetses.gr

14-16/09
Νομόσ Τρικάλων- Δήμοσ Κλεινόβου- Παλαιοχώρι- Παραδοςιακό Πανηγφρι
Πανθγυρικζσ εκδθλϊςεισ με αφορμι τθν Ύψωςθ του Τιμίου Σταυροφ και τον
Εορταςμό τθσ μνιμθσ του πολιοφχου του χωριοφ Αγ. Βθςςαρίωνοσ ςτο φερϊνυμο
ναό.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το παςτίτςιο με κιμά.
Prefecture of Trikala- Municipality of Kleinovo- Paleochori- Traditional Festival
Celebrations on the occasion of the Exaltation of the Holy Cross and celebrate the
memory of its patron Saint, St. Vissarionos.
Traditional specialty is pastitsio with minced meat.
Δήμος Κλεινοβού- Municipality of Klinovo Τηλ-tel: 2432031420 www.dimoskleinovou.gr

Νομόσ Αργολίδασ- Δήμοσ Αςίνησ- Τολό- Γιορτή Τράτασ *
Τθν γιορτι τθσ τράτασ οργανϊνει ο Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ. Προςφζρονται μαρίδεσ
και κραςί, ακολουκοφν γλζντι και χορόσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το χοιρινό κραςάτο.
Prefecture of Argolis- Municipality of Assini- Tolo- Trawl Festival *
The celebration of the trawl is organized by the Cultural Association. Guests will
enjoy fresh whitebait and local wine. This is followed by a large feast with traditional
dances.
Traditional specialty is pork cooked in wine.
Δήμοσ Αςίνησ- Municipality of Assini Τηλ-tel: 27523 60010 dimarxeio-asinis@hol.gr www.assini.gr

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.

Consular Corps in Greece

Σεπτζμβριοσ- September

Νομόσ Δράμασ- Δήμοσ Νευροκοπίου- Ημζρεσ πατάτασ *
Μουςικζσ εκδθλϊςεισ για τθν περίφθμθ πατάτα Νευροκοπίου και νοςτιμότατα
τοπικά εδζςματα με βάςθ τθν πατάτα.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι πατάτεσ κοφμανιτσ.
Prefecture of Drama- Municipality of Nevrokopi- Potato Day *
Musical performances celebrating the famous potato of Nevrokopi and delicious
local dishes based on potatoes.
Traditional specialty is potato “koumanits”.
Δήμοσ Νευροκοπίου- Municipality of Nevrokopi- Τηλ-tel:2523023210 www.nevrokopi.gr

Νομόσ Κζρκυρασ- Δήμοσ Εςπερίων- Γιορτή κραςιοφ *
Εορταςτικό διιμερο για τθν παραδοςιακι παραγωγι κραςιοφ με ςυνοδεία
ηωντανισ μουςικισ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το μπουρδζτo.
Prefecture of Corfu- Municipality of Esperion- Wine Festival *
It is a two-day festival for the traditional produce of wine. Live Greek traditional
music is performed for the entertainment of the visitors.
Traditional specialty is «bourdeto”, fish.
Δήμοσ Εςπερίων- Municipality of Esperion- Τηλ-tel: 2663072346-7 Φαξ-fax 26630-72345
www.corfu.gr

25-26-27/09
Νομόσ Πιερίασ- Δήμοσ Ελαςςόνασ- Πανελλήνια γιορτή φζτασ *
Η Επαρχία Ελαςςόνασ είναι θ μεγαλφτερθ γαλακτοπαραγωγικι
περιοχι τθσ Ελλάδασ. Κάκε δφο χρόνια διοργανϊνεται από το
Διμο Ελαςςόνασ ςε ςυνεργαςία και με άλλουσ φορείσ θ
κακιερωμζνθ Πανελλινια Γιορτι Φζτασ Ελαςςόνασ. Η γιορτι
πλαιςιϊνεται από διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ
και αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ πλικουσ κόςμου
από τισ γφρω περιοχζσ και όχι μόνο.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ κολοκφκα γεμιςτι.
Prefecture of Pieria- Municipality of Elassonas- Pan-Hellenic feta (cheese) Festival *
Elassona is the biggest dairy producing region of Greece. Every two years the
Municipality of Elassona organizes this event in collaboration with other bodies. The
event has become established as the Greek Feta Festival of Elassona. The festival is
supported by various cultural events and is the focal point of interest for many
people from surrounding areas and beyond.
Traditional specialty is stuffed pumpkin.
Δήμοσ Ελαςςόνασ- Municipality of Elassona Τηλ-tel:24930 25440, Φαξ-fax: 24930 25 053
www.elassona.com.gr

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.
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Νομόσ Ημαθίασ- Δήμοσ Νάουςασ- «Οίνοσ και Πολιτιςμόσ»- Εκδηλώςεισ
Σεπτζμβριοσ- Οκτώβριοσ- Νοζμβριοσ *
Κάκε χρόνο, τθν περίοδο του τρφγου, από Σεπτζμβριο ζωσ Νοζμβριο,
πραγματοποιοφνται οι εκδθλϊςεισ "Οίνοσ και Πολιτιςμόσ",
ςτθ Νάουςα, το Γιαννακοχϊρι, τθ Στενιμαχο και τθ Νζα Στράντηα. Ο Διμοσ
Νάουςασ και οι οινοποιοί διοργανϊνουν πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που ςυνδζουν
τθν παραγωγι του κραςιοφ με τθν παράδοςθ και τθν κοινωνικι ηωι. Οι επιςκζψεισ
ςτα οινοποιία με γευςιγνωςία, γαςτρονομία και παραδοςιακό
γλζντι εμπλουτίηονται με τθν αναπαράςταςθ του παραδοςιακοφ τρφγου, τουσ
ιππικοφσ αγϊνεσ, εκκζςεισ φωτογραφίασ και ηωγραφικισ, επιςτθμονικζσ θμερίδεσ,
διαλζξεισ, κινθματογράφο, κεατρικζσ και μουςικζσ παραςτάςεισ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ μθλόπιτα Νάουςασ.
Prefecture of Imathia- Municipality of Naousa- “Wine and Culture”-Festival
September- October- November *
Each year, the harvest period from September to November, the Municipality of
Naousa organizes events called “Wine and Culture”, in Naousa, Giannakochori,
Stenimacho and new Strantza. During this event visitors can enjoy the
representation of traditional harvesting, horse racing, photography and painting
exhibitions, scientific meetings cinema, theatrical and music concerts.
Traditional specialty is apple-pie of Naousa.
Διμοσ Νάουςασ- Municipality of Naousa Τθλ-tel:2332053000 www.naoussa.gr

Νομόσ Λάριςασ- Δήμοσ Κιλελζρ- Γιορτή βαμβακιοφ *
Η πανελλθνίου ενδιαφζροντοσ γιορτι
βαμβακιοφ με εκδθλϊςεισ που διαρκοφν 3
θμζρεσ και οι οποίεσ περιλαμβάνουν ομιλίεσ,
θμερίδεσ για αγροτικά κζματα, λαογραφικά
ςυγκροτιματα από όλθ τθν Ελλάδα, αγροτικι
ζκκεςθ, χορό, ςυναυλίεσ και γλζντι.
Παραδοςιακι ςυνταγι του Νομοφ είναι θ
«κρεατόπιτα».
Prefecture of Larisa- Municipality of KilelerCotton Festival *
The cotton festival lasts three days, and includes
lectures, workshops on rural issues, folklore groups from all over Greece, an
agricultural exhibition, dance, concerts and festivities.
Traditional specialty is "meat pie".
Δήμοσ Κιλελέρ- Municipality of Kileler Τηλ-tel: 2413 505800 dkileler@otenet.gr www.kileler.gov.gr

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.
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Νομόσ Πζλλασ- Δήμοσ Εξαπλάτανου- «Λουντζμια» *
Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτθ μνιμθ του Μενζλαου Λουντζμθ. Κατά τθ διάρκεια
διοργανϊνονται ποδθλατικοί αγϊνεσ, ζκκεςθ χειροτεχνίασ και υφαντϊν ενϊ τισ
εκδθλϊςεισ ςυνοδεφουν διάφορα τοπικά χορευτικά ςυγκροτιματα με
παραδοςιακοφσ χοροφσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το κοτόπουλο με δαμάςκθνα.
Prefecture of Pella- Municipality of Exaplatanos- “Loudemia” *
Cultural events which are held in memory of Menelaus Lountemis. During the event
visitors can enjoy cycling events, handicrafts and handloom exhibitions and events
featuring various local dance bands and dances.
Traditional specialty is chicken with plums.
Διμοσ Εξαπλατάνου –Municipality of Exaplatanos Τθλ-tel:23840 41240 www.exaplatanos.com

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.
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Νομόσ Λακωνίασ- Δήμοσ Σπάρτησ- «Σπάρταθλον»- Αθλητικοί Αγώνεσ *
Η ιδζα για τθν δθμιουργία του «Σπάρτακλον» με διεκνείσ ςυμμετοχζσ ανικει ςτον
John Foden βρετανό ςμιναρχο τθσ RAF, Ελλθνολάτρθσ και μελετθτισ τθσ αρχαίασ
ιςτορίασ. Η διοργάνωςθ ζχει τεράςτια απιχθςθ με τθν ςυμμετοχι των
λαμπρότερων διεκνϊν ονομάτων μεταξφ των δρομζων μεγάλων αποςτάςεων.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι ο κόκορασ μπαρδουνιϊτικοσ.
Prefecture of Laconia- Municipality of Sparta- “Spartathlon”- Athletics *
The idea for the creation of “Spartathlon” belongs to the British Colonel John Foden
of RAF, a lover of Greece and a scholar of Greek ancient history. The organization has
been particularly successful with the participation of the brightest international
names among long distance runners.
Traditional specialty is “cock bardouniotikos”.
Διμοσ Σπάρτθσ- Municipality of Sparta Τθλ- tel.2731026517 www.sparta.gr

Κρήτη- Νομόσ Ηρακλείου-Δήμοσ Τυλίςου- Γιορτή Σταφιδολιάσ *
Παραδοςιακι γιορτι με άφκονεσ ςταφιδολιζσ κραςί και χορό.
Παραδοςιακι ςυνταγι οι μπουμπουριςτοί χοχλιοί, ςαλιγκάρια ςτο τθγάνι με
δεντρολίβανο.
Crete- Prefecture of Herakleion- Municipality of Tylisos - Stafidolias festival *
Traditional festival with plenty of stafidolies (a kind of olives which look shrivelled),
local wine and dance.
Traditional specialty of “boubouristi” snails, fried snails with rosemary.
Δήμος Τυλίσου- Municipality of Tylisos Τηλ-tel: 2813-403708 secretary@dimostylisou.gr
www.tylisos.gr

*Οι εκδθλϊςεισ με αςτερίςκο δεν ζχουν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία.
*Events with asterisk do not have scheduled date yet.
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