Ιοφνιοσ- June
6-9/06
Νομόσ Κζρκυρασ- 22θ Ρεγκάτα- Μπρίντιηι- Κζρκυρα
Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοιχτισ κάλαςςασ όπου παίρνουν μζροσ πάνω από 140
ςκάφθ από όλθ τθν Ευρϊπθ. Συνδιοργανϊνεται από τουσ Ιςτιοπλοϊκοφσ Ομίλουσ
Κζρκυρασ και Μπρίντιηι.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ μπακαλιαρόπιτα.
Prefecture of Corfu- 22nd Regatta Brindisi-Corfu
This is an open sea Sailing Race in which more than 140 boats from all over Europe
participate. It is co-organized by the Sailing Clubs of Corfu and Brindisi.
Traditional specialty is “mpakaliaropita” pie of cod.
Δήμοσ Κερκυραίων- Municipality of Corfu-Τηλ-tel: 26613 62701, 26610 44410 www.corfu.gr

7/06
Νομόσ Ευβοίασ- Διμοσ Κφμθσ- Γιορτι κεραςιοφ
Μια ξεχωριςτι εκδιλωςθ, ζνα γνιςιο παραδοςιακό γλζντι. Η γιορτι ζχει
κακιερωκεί προκειμζνου να γνωρίςει θ Εφβοια, το κατεξοχιν αγροτικό προϊόν του
Μετοχίου, το κεράςι, που θ είναι γνωςτι θ εξαιρετικι ποιότθτά του ςτθν Κφμθ και
τθν ευρφτερθ περιοχι.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα αμυγδαλωτά.
Prefecture of Evia- Municipality of Kimi- Cherry Festival
A unique event and an original traditional festival. This celebration has been
established to familiarize Evia and the other surrounding municipalities with the
agricultural product of Metoxi which is the delicious cherry. The finest are found
mostly in Kimi and in the local area.
Traditional specialty is “amigdalota” sweet made of almonds.
Δήμοσ Κφμησ- Municipality of Kymi-Τηλ - tel: 22220 24000 www.kimi.gr

9/06
Νομόσ Κζρκυρασ- Διμοσ Κζρκυρασ- Πανελλινιοι αγώνεσ Φουςκωτών καφών
Στον όμιλο Γαρίτςα ςτθν Κζρκυρα. Συμμετζχουν 40 φουςκωτά ςκάφθ από όλθ τθν
Ελλάδα. Μια μεγάλθ καλάςςια γιορτι που κάκε χρόνο τιμοφν με τθν παρουςία τουσ
πολλοί επϊνυμοι φίλοι των καλάςςιων ςπορ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ παςτιτςάδα. Κρζασ κοκκινιςτό.
Prefecture of Corfu- Municipality of Corfu- Pan-Hellenic Inflatable Boat Racing
At the club of Garitsa in Corfu, 40 inflatable boats from all over Greece take part in
this race. An exceptional marine event which is attended annually by many famous
friends of sea sports.
Traditional specialty is pastitsada. Meat with tomato sauce.
Δήμοσ Κερκυραίων- Municipality of Kerkyra Τηλ- tel: 26613 62701, 2661044410 www.corfu.gr
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Νομόσ Λζςβου- Διμοσ Αγιάςου-Γιορτι Κεραςιοφ (Άνοιξθ) *
Η γιορτι περιλαμβάνει γευςιγνωςία, μουςικι, χορό και άλλα δρϊμενα. Μζςα ςε
καφάςια ςτα οποία κα ζχουν ςτρωκεί φτζρεσ, κα υπάρχουν όλεσ οι ποικιλίεσ των
κεραςιϊν που ευδοκιμοφν ςτθν περιοχι.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το ςφιγκάτο.
Prefecture of Lesvos- Municipality of Agiasos- Cherry Festival- (spring) *
This event includes tasting, music, dance and more activities. Many varieties of
cherries, which are grown in the area, are placed in crates which are lined with ferns
Traditional specialty is sfigato. Eggs with rice and cheese.
Δήμοσ Αγιάςου- Municipality of Agiasos-Τηλ-tel.: 22520-23333, 22219, 22343 Φαξ-fax: 22520-22343
dagiasou@otenet.gr

20/06
Νομόσ Μεςςθνίασ- Διμοσ Φιλιατρών- Γιορτι Καρπουηιοφ
Σε διιμερεσ εκδθλϊςεισ προβάλλονται προϊόντα που παράγουν και εκκζτουν ςε
περίπτερα οι ιδιϊτεσ, οι παραγωγοί , οι Συνεταιριςμοί και οι Σφλλογοι των γυναικϊν
τθσ περιοχισ. Επίςθσ βραβεφονται και οι πρωτότυπεσ ςυνταγζσ με βάςθ το
καρποφηι. Οι επιςκζπτεσ μποροφν να απολαφςουν δροςερό καρποφηι από τουσ
παραγωγοφσ τθσ περιοχισ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι ςαρδζλεσ με ςταφίδεσ.
Prefecture of Messenia- Municipality of Filiatra- Watermelon Festival
Traditional products which are produced by Cooperatives, individuals, producers and
cultural local women’s associations are displayed and exhibited in stalls at a local fair
which last two days. Also titles or prizes are awarded to unique recipes based on the
watermelon. Visitors can enjoy juicy watermelons from the local producers.
Traditional specialty is sardines with raisins.
Δήμοσ Φιλιατρών- Municipality of Filiatra- Τηλ –tel: 27610- 34189, 27610-32220, 27610-3360
www.filiatra.gr

21/06
Νομόσ Αττικισ- Διμοσ Ύδρασ- «Μιαοφλεια»- Ιςτορικό γεγονόσ
Τα «Μιαοφλεια» είναι εκδθλϊςεισ, αφιερωμζνεσ ςτο ναφαρχο Ανδρζα Μιαοφλθ
και πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο, προσ το τζλοσ του Ιουνίου. Περιλαμβάνουν
δθμοτικοφσ χοροφσ, λαμπαδθδρομίεσ, λεμβοδρομίεσ και ακλθτικοφσ αγϊνεσ. Οι
εκδθλϊςεισ κλείνουν πανθγυρικά με τθν καφςθ πυροτεχνθμάτων, τθν
αναπαράςταςθ ναυμαχίασ και τθν πυρπόλθςθ τθσ αρμάτασ από τουσ Υδραίουσ
Μπουρλοτιζρθδεσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι τα αμυγδαλωτά.
Prefecture of Attiki- Municipality of Hydra- “Miaoulia”- Historical
The Miaoulia are festivals dedicated to Admiral Andreas Miaoulis which take place at
the end of June, each year. Folkloric dances, torch racing, boat racing and other
athletic events are included in the festivals .The events end with fireworks, the
enactment of the sea – battle and the burning of the ship from the people of Hydra.
Traditional specialty is “amigdalota” sweet made of almonds.
Δήμοσ Ύδρασ- Municipality of Hydra- Τηλ-tel: 22980-52210, 53003 www.hydra.com.gr
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23/06
Νομόσ Γρεβενών- Κοινότθτα αμαρίνασ- Γιορτι του Κλιδονα
Οι Σαμαριναίεσ ςτολίηουν ζνα γκιοφμι με λουλοφδια και τοποκετοφν μζςα τα
δαχτυλίδια τουσ και νερό από τθν βρφςθ τθσ Μεγάλθσ Παναγίασ. Τραγουδοφν και
χορεφουν γφρω από τισ βρφςεσ του χωριοφ καταλιγοντασ ςτθν πλατεία. Τθν άλλθ
μζρα αδειάηουν το νερό και τα δαχτυλίδια τουσ κάνοντασ ευχζσ. Ακολουκεί γλζντι
και χορόσ με τθν ςυμμετοχι μόνο γυναικϊν.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι θ μανιταρόπιτα. Άλλθ παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι
«πλευρϊτοι με λευκό κραςί».
Prefecture of Grevena- Community of Samarina- Klidonas Festival
Samarina’s women decorate a jug with flowers and place their rings and water from
the springs of Great Virgin Mary in it. They then sing and dance around the springs of
the village and end up in the square of the village.
Traditional specialty is mushroom pie. Another tradition specialty is mushrooms
cooked in white wine.
Κοινότητα Σαμαρίνασ- Community of Samarina- Τηλ-tel: 24620 95279 Φαξ-fax 24620-95276
k.samarinis@kep.gov.gr

23-24/06
Νομόσ Κερκφρασ-Διιμερο πανθγφρι του Αγ. Ιωάννθ του Λαμπαδιάρθ
Εορτάηεται ςε όλο το Ιόνιο. Τα παιδιά πθδοφν πάνω από μεγάλεσ φωτιζσ που
ανάβουν ςτουσ δρόμουσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι οι αγκινάρεσ με κουκιά.
Prefecture of Corfu- Two- days Festival in honor of Saint. John Lampadiaris
It is an event which is celebrated for the entire month June in honor of St. John
Lampadiaris. The children jump over a fire on the streets.
Traditional specialty is artichokes with broad beans.
Δήμοσ Κερκυραίων Municipality of Corfu- Τηλ- tel: 26613 62701, 26610 44410 www.corfu.gr

18-27/06
Νομόσ Αργολίδασ- Διμοσ Ναυπλίου- Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ
Στο φεςτιβάλ λαμβάνουν μζροσ καλλιτζχνεσ από όλο τον κόςμο. Κάκε χρόνο το
Φεςτιβάλ Ναυπλίου αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα γεγονότα για όλουσ τουσ
λάτρεισ τθσ κλαςικισ μουςικισ ςτθν Ελλάδα.
Παραδοςιακι ςυνταγι Ναυπλίου «Χοιρινό κραςάτο».
Prefecture of Argolida- Municipality of Nafplion- International Music Festival
Performers from all around the world participate in this event. Every year the
Festival of Nafplion is one of the most important events for the lovers of classical
music in Greece.
Traditional recipe of Nafplion is pork cooked in wine.
Δήμοσ Ναυπλίου- Municipality of Nafplio-τηλ-tel 2752027627 www.nafplio.gr
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28-30/06
Νομόσ Θεςςαλονίκθσ- Διμοσ οχοφ- Ελλθνορωμαϊκι
πάλθ
Η πάλθ γίνεται ςτο ζδαφοσ και είναι ελεφκερθσ
τεχνικισ. Οι ακλθτζσ παλαιςτζσ φοροφν δερμάτινο
παντελόνι, το λεγόμενο «κιςπζτι» και ζχουν το πάνω
μζροσ γυμνό. Αλείφουν το ςϊμα τουσ με λάδι. Η
είςοδοσ των παλαιςτϊν ςτο «αλϊνι» (αγωνιςτικό
χϊρο) γίνεται εντυπωςιακά με χτυπιματα των χεριϊν
ςτα γόνατα και άλλα «τςαλίμια». Η παράδοςθ κζλει να
παλεφουν τα παλικάρια μόνο με τθ φυςικι τουσ
δφναμθ και τα δικά τουσ κόλπα για να αναδείξουν τθ
μυϊκι τουσ δφναμθ όπωσ γινόταν ςτθν αρχαιότθτα.
Παραδοςιακό ζδεςμα είναι το καςεράκι.
Prefecture of Thessaloniki- Municipality of SohosWrestling Matches
The wrestling is on the ground and allows a free
technique. Wrestlers wear leather trousers called
"kispeti" and are bare from the waste up and rub their
bodies with oil. The wrestlers make an impressive
entrance in the field where the match will take place,
by slapping their hands on their knees and performing
other antics. According to the tradition, the men
wrestle only with their natural physical strength and
their personal techniques.
Traditional specialty is kasseri, cheese.
Δήμοσ Σοχοφ - Municipality of Soho Τηλ-tel: 39522206, 39522216 Φαξ- fax: 39522077 www.soho.gr

Κριτθ- Νομόσ Χανίων- Διμοσ Μουςοφρων-Καράνου(χωριό)- Γιορτι
Κεραςιοφ *
Παραδοςιακι γιορτι με τοπικά κεράςια από τουσ παραγωγοφσ των Χανίων.
Γλζντι, μουςικι και χορόσ. Παραδοςιακι ςυνταγι Χανίων το «Χανιϊτικο πιλάφι»
Crete- Prefecture of Chania- Municipality of Mousouroi- Karanou Village- Cherry
Festival *
Traditional celebration with local cherries from the producers of Chania. Lots of
traditional music and dancing.
Traditional recipe in Chania is pilaf from Chania"
Δήμοσ Χανίων-Municipality of Mousouroi Τηλ-tel: 28213-41600 Φαξ - Fax: 2821093300
www.chania.gr
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Κριτθ- Νομόσ Λαςικίου- Διμοσ θτείασ- «Σα Κορνάρεια» *
Σειρά πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτθν πόλθ τθσ Σθτείασ που ξεκινοφν αρχζσ
Ιουνίου και διαρκοφν ζωσ τα τζλθ. Θεςμόσ καταξιωμζνοσ με ευρφτερθ απιχθςθ.
Περιλαμβάνει μουςικζσ, κεατρικζσ, χορευτικζσ εκδθλϊςεισ, ηωγραφικι
φωτογραφία, διαλζξεισ και ακλθτικζσ διοργανϊςεισ (Κορνάρειοσ δρόμοσ με
ςυμμετοχι από όλθ τθν Ελλάδα).
Παραδοςιακι ςυνταγι τα κουμπανάκια.
Crete- Prefecture of Lasythi- Municipality of Sitia- “Kornaria” *
Cultural events in the city of Sitia start early in June and last till the end of the
month. They include music, theater, dance performances, painting photography,
lectures and sporting events (Kornareios Street with participation from all over
Greece).
Traditional specialty is “koubanakia”, sweet.
Δήμοσ Σητείασ-Municipality of Sitia Τηλζφωνο – phone: 2843-3-40500 & 2843-3-40501 www.sitia.gr

Σελευταίο άββατο Ιουνίου/ Last Saturday of June
Νομόσ Πζλλασ- Διμοσ Ζδεςςασ- Άγρασ (χωριό)- Γιορτι κεραςιοφ
Στθν γιορτι κεραςιοφ μπορείτε να δοκιμάςετε
διάφορεσ ποικιλίεσ κεραςιοφ αλλά και πολλζσ
ςυνταγζσ.
Γευτείτε το υπζροχο γλυκό του κουταλιοφ, τισ
κομπόςτεσ και τα παραδοςιακά λικζρ που
φτιάχνουν οι ντόπιοι.
Παραδοςιακι ςυνταγι είναι το «τςομπλζκι» κρζασ
με διάφορα λαχανικά.
Prefecture of Pellas- Municipality of Edessa- Agras(village)- Cherry Festival
At the Cherry Festival visitors can taste different varieties of cherry and many local
recipes. Taste the delicious sweets, the traditional compotes and liqueurs that the
locals make.
Traditional specialty is “tsobleki”, meat with various vegetables.
Δήμοσ Έδεςςασ- Municipality of Edessa Τηλζφωνο – phone: 2381350706 www.edessa.gr
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25-26-27/06
Νομόσ ερρών- Διμοσ Ν. Πετριτςίου- Ελευκζρια
Τριιμερεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ προσ τιμιν τθσ «Μάχθσ τθσ Βζτρινασ» που είχε
ςαν αποτζλεςμα τθν απελευκζρωςθ τθσ περιοχισ από τον Τουρκικό και Βουλγαρικό
ηυγό. Στο πλαίςιο των «Ελευκερίων» πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ πολιτιςτικζσ
και ιςτορικισ μνιμθσ.
Παραδοςιακι ςυνταγι ο καβουρμάσ. Κρζασ χοιρινό ςτα ξφλα.
Prefecture of Serres- Municipality of N. Petritsi- Eleftheria
Three-day cultural events take place in honor of the "Battle of Vetrinas" which
resulted in the liberation of the area from the Turkish and Bulgarians. Many cultural
and historical events take place in celebrating the idea of “freedom”.
Traditional specialty is kavourmas, pork cooked in woods.
Δήμοσ Νζου Πετριτςίου- Municipality of N. Petritsi- Tηλ-tel 2323350400 Φαξ-fax 2323 0 31223

Νομόσ Φλώρινασ- Διμοσ Πρεςπών- Γιορτι φαςολιοφ- τςιρονιοφ
Στθν γιορτι οι επιςκζπτεσ ζχουν τθν
δυνατότθτα να παρακολουκιςουν μουςικζσ
Γιορτι Σςιρονιοφ
και χορευτικζσ εκδθλϊςεισ, ενϊ ταυτόχρονα
μποροφν να γνωρίςουν το γευςτικό πλοφτο
των τοπικϊν προϊόντων τθσ περιοχισ. Οι
γυναίκεσ μαγειρεφουν ςπεςιαλιτζ με βάςθ τα
φαςόλια Πρεςπϊν και τα ψάρια των λιμνϊν
Μικρι και Μεγάλθ Πρζςπα.
Παραδοςιακι ςυνταγι το χοιρινό με φαςόλια
Πρεςπϊν.

Γιορτι φαςολιοφ

Prefecture of Florina- Municipality of
Prespes Bean-Tsironi Festival
In this celebration, guests have the
opportunity to enjoy music and dance
performances, while they experience the
wealth of delicious local produce in the
region. The women cook dishes based on
beans and fresh fishes of the local lakes.
Traditional specialty is pork with beans.
Δήμοσ Πρεςπών-Municipality of Prespes Τηλ-tel:+30.2385052100 Φαξ- Fax:2385052108
www.prespes.gr

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