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Οι γεύσεις της Θράκης 
πάνε στην 9η Γιορτή 
Αγροτουρισμού Χίου  

 
Οι γεύσεις της Θράκης θα συναντήσουν, από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 4 

Αυγούστου, τις αιγαιοπελαγίτικες νοστιμιές, στην 9η Γιορτή 
Αγροτουρισμού Χίου, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και 
με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Μεταξύ των 60 εκθετών τοπικών προϊόντων από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας συμμετέχουν και επιχειρήσεις από τον Βόρειο Έβρο, οι οποίες 
θα «εκπροσωπήσουν» στους επισκέπτες της Γιορτής τον πλούτο των 
προϊόντων της θρακικής γης. Η Γιορτή πλαισιώνεται από εκδηλώσεις 

μουσικές, χορευτικές, παιδικές, γαστρονομίας και παρουσιάσεις βιβλίων. 



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΑ 
ΓΡΕΒΕΝΑ 

• Ένας μύθος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα 
Γρεβενά γύρω από το μανιτάρι. Ο μύθος αυτός στηρίζεται στην 
αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή βιβλιογραφία που πιστοποιεί την 
ανωτερότητα των ελληνικών μανιταριών έναντι εκείνων των 
άλλων περιοχών 
 

•  Η γιόρτη μανιταριού γίνεται στις 13/2 κάθε χρόνο και 
προσελκύει πολλούς λάτρες του μανιτάριου από ολη την 
Ελλάδα. 



ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟ,ΚΡΑΣΙ 
ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΣΤΗΝ ΓΡΙΒΑ. 

• Κάθε χρόνο στις 23 Οκτωβρίου  γίνεται  η ετήσια γιορτή 
"Καστανό Κρασί Τυρί" στη Γρίβα Κιλκίς. Υπό τον ήχο των 
Χάλκινων της Γουμένισσας και την παρουσία πολλών  

    Επισκεπτών από άλλα χωριa,προσφέρονται καστανα κατοίκων 
του χωριού, κρασί και τυρί από τα οινοποιία και τις 
γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής και παραδοσιακές πίτες από 
τις νοικοκυρές του χωριού.  



ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΑΦΙΛΙΟΥ 
ΣΤΗ ΚΑΒΑΛΑ 

• Στο θέατρο του χωριού Ελαιοχώρι, κοντά στη Νέα Πέραμο, 
γίνεται κάθε καλοκαίρι η γιορτή του σταφυλιού. Διαρκεί 10 
ημέρες, συνήθως ξεκινά τέλη Αυγούστου και ολοκληρώνεται 
αρχές Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της γιορτής γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις, ενώ υπάρχουν μέρες αφιερωμένες στο 
περιβάλλον, το εμπόριο και την τρίτη ηλικία. Παραδοσιακά 
χορευτικά συγκροτήματα από την Ελλάδα κι άλλες χώρες 
οργανώνουν παραστάσεις, αλλά και συγκροτήματα της 
ελληνικής μουσικής σκηνής δίνουν συναυλίες. Ο σκοπός της 
γιορτής είναι να προβάλλει το σταφύλι και τα προϊόντα που 
εξάγονται από αυτό και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει τους 
επισκέπτες της περιοχής με πολιτιστικές προτάσεις. 



ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗ 
ΚΑΒΑΛΑ 

• Οι εκδηλώσεις της γιορτής αυτής γίνονται 
στην Λεκάνη, στα ορεινά του Νομού 
Καβάλας, 50 περίπου χλμ. από την πόλη. 
Είναι ένα λαϊκό πανηγύρι που 
διεξάγεται κάθε Σεπτέμβρη, τις πρώτες 
μέρες του μήνα. Παρουσιάζονται μουσικές 
και χορευτικές παραστάσεις, ενώ 
σερβίρονται παραδοσιακά εδέσματα, με βάση 
την πατάτα. 



Η Γιορτή του Ηλίου 
(παραδοσιακοί αγώνες πάλης, 

στο ύψωμα Χίλγια) 
• Στα ορεινά των νομών Έβρου και Ροδόπης ζουν οι Κιζιλμπάσηδες Πομάκοι, 

απομονωμένοι αγροτοκτηνοτροφικοί πληθυσμοί περίπου 2.000 ανθρώπων, των 

οποίων οι εθνολογικές καταβολές χάνονται στα βάθη των αιώνων.  
Μία από τις λαϊκές γιορτές τους είναι η γιορτή του «Χίλγια» που πραγματοποιείται στις 

αρχές Αυγούστου κάθε έτους. Σε αυτήν τη λαϊκή διοργάνωση γίνονται αγώνες δρόμου 

και πάλης ανδρών. 

Η γιορτή γίνεται  σε μία ημερομηνία που ίσως κατά την αρχαιότητα ήταν 

περίοδος λατρείας προς τον Ήλιο. Αργότερα ταυτίστηκε με τον χριστιανικό άγιο 

Ηλία, το μουσουλμανικό Ιλί και πολύ αργότερα με έναν τοπικό άγιο. 



Γιορτές στην Ήπειρο 
• Γιορτή κρασιού Ζίτσας 
 
Εδώ και 30 χρόνια, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, οι 

κάτοικοι της σημερινής Δ.Ε. Ζίτσας Δήμου Ζίτσας, 
περιμένοντας να ξεκινήσει ο τρύγος, φέρνουν μια διονυσιακή 
νότα κεφιού και ξεφαντώματος στο Δήμο Ζίτσας. 

Η γιορτή κρασιού Ζίτσας, προσελκύει στο λόφο του Μοναστηριού 
του προφήτη Ηλία εκατοντάδες κόσμο, κατοίκους και 
επισκέπτες, που έρχονται να απολαύσουν το καλό Ζιτσιώτικο 
κρασί και να διασκεδάσουν με δημοτική παραδοσιακή μουσική 
και τραγούδια από εκλεκτούς καλλιτέχνες. 



•  Γιορτή της Σαρδέλας στην Πρέβεζα. 
 
Στα πλαίσια των Νικοπολείων στην Πρέβεζα το πρώτο 

Σαββατοκύριακο του Αυγούστου πραγματοποιείται η 
Γιορτή της Σαρδέλας στον προαύλιο χώρο του 
κάστρου του Αγ. Αντρέα. 
Την ημέρα της γιορτής ψήνονται 2 τόνοι σαρδέλες 
και μοιράζεται δωρεάν κρασί . Αποτελεί το κορυφαίο 
γεγονός της περιοχή καθώς από το χώρο των 
εκδηλώσεων περνάνε 15.000 άτομα. 



Γιορτές στην Θεσσαλία  
Γιορτή τσίπουρου  

 
• Η περιοχή Κατηχωρίου φημίζεται για το άριστης ποιότητας κρασί 

καθώς επίσης και για το τσίπουρο. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι 
κάτοικοι απασχολούνται με την καλλιέργεια των αμπελιών και βέβαια 
με την παραγωγή του τσίπουρου. Με την πάροδο του χρόνου 
εξελίχθηκαν στους καλύτερους παραγωγούς τσίπουρου της περιοχής, 
τους λεγόμενους «Τσιπουράδες 
 

• Με αφορμή τη Γιορτή Τσίπουρου κατά τον μήνα Ιούλιο – κάθε χρόνο - 
κατασκευάζονται στην πλατεία του χωριού, με τις συμβουλές των 
ντόπιων, εγκαταστάσεις παραγωγής τσίπουρου με τον παραδοσιακό 
τρόπο. Αυτή τη διαδικασία παρακολουθεί ο επισκέπτης και γεύεται το 
ντόπιο τσίπουρο, που παρασκευάζεται εκείνη την στιγμή. Στη 
συνέχεια ακολουθεί λαϊκό πανηγύρι. 



• Γιορτής Χαλβά στα Φάρσαλα 
Η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων αποτελεί πλέον θεσμό και μια από τις 

κορυφαίες εκδηλώσεις για την περιοχή και για το Νομό 
γενικότερα, αφού διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2005 και 
έκτοτε, έως και σήμερα, προσελκύει χιλιάδες ντόπιους, αλλά 
και ξένους επισκέπτες. 
 

 
Σε όλους τους επισκέπτες θα προσφερθεί δωρεάν το 
φημισμένο προϊόν (χαλβάς) από το Σύλλογο των 
Χαλβαδοποιών –Ζαχαροπλαστών και προϊόντα από τoπικούς 
παραγωγούς 
 
 



Γιορτές στην Στερεά 
Ελλάδα 

• Γιορτή καλαμποκιού.  
Πρόκειται για αναπαράσταση σε μικρογραφία του παραδοσιακού τρόπου 

καλλιέργειας του καλαμποκιού από τους γεωργούς του Θεσπρωτικού 
που κατά βάση αυτή ήταν η γεωργική τους παραγωγή. Παρουσιάζονται 
εικόνες και σκηνές από την σπορά, το σκάλο(σκάλισμα),το κόψιμο του 
φύλλου και στήσιμο υνί (θυμωνιά), τη συγκομιδή της ρόκας, το 
ξεφλούδισμα με τα συνακόλουθα, το στούμπισμα κλπ μέχρι το μύλο, 
την παρασκευή εδεσμάτων νέας σοδειάς (μπομπότα, κουλούρα, 
μπαζίνα, ψωμιού, μπουκουβάλας, κολοκυθόπιτας). 
Τα εδέσματα μπομπότα, κουλούρα, μπαζίνα, ψωμιού, μπουκουβάλας, 
κολοκυθόπιτας είναι από πριν παρασκευασμένα από τις γυναίκες της 
περιοχής και προσφέρονται με άλλους μεζέδες , ούζο ,τσίπουρο και 
κρασί στους παρευρισκόμενους.  

 



• Γιορτή Κρασιού στον Ωρωπό. 
 

 Η Γιορτή κρασιού ξεκίνησε στον Ωρωπό το 1994 με πρωτοβουλία 
της Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. 
Από τότε διοργανώνεται το πρώτο ή το δεύτερο Σάββατο του 
Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του Ωρωπού. Στη γιορτή 
προσφέρεται δωρεάν κρασί που παράγεται από ντόπιους 
παραγωγούς. 
Την εκδήλωση πλαισιώνει δημοτική ορχήστρα και ντόπια 
χορευτικά συγκροτήματα. Παράλληλα γίνεται προβολή σλάιντς 
από προηγούμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και από 
την καλλιέργεια του αμπελιού. 



• ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  
 
Σε πολλά χωριά, κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας, συναντάμε το έθιμο που 

λέγεται: «Το τάισμα της βρύσης». Στις περισσότερες περιπτώσεις το έθιμο 
λαμβάνει χώρα την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ενώ σε κάποιες περιοχές θα 
το συναντήσουμε ξημερώματα της ημέρας των Χριστουγέννων. 
Σύμφωνα με το έθιμο, αδειάζονται όλα τα δοχεία που περιέχουν νερό στο σπίτι 
και μια από τις γυναίκες του σπιτιού (συνήθως νεαρή) πηγαίνει να φέρει με μια 
στάμνα νερό από την πιο κοντινή στο σπίτι βρύση αλλά πρέπει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδρομής να παραμείνει αμίλητη. Αυτός είναι και ο λόγος που το 
νερό αυτό ονομάζεται «αμίλητο». Εκτός από τη στάμνα, η γυναίκα που θα φέρει 
το νερό, έχει μαζί της διάφορα φαγώσιμα, όπως μέλι, βούτυρο, σιτάρι, τυρί κ.α. 
Αυτά τα τρόφιμα θα τα αφήσει στη βρύση (θα την ταΐσει) πριν γεμίσει η στάμνα 
της με νερό. Κατόπιν επιστρέφει στο σπίτι και αφού πιουν από το αμίλητο νερό 
όλα τα μέλη της οικογενείας, ραντίζεται με αυτό το σπίτι για το καλό της 
χρονιάς. Σε ορισμένες περιοχές πιστεύεται ότι όποια κοπέλα φθάσει πρώτη 
στη βρύση, θα είναι τυχερή για όλη τη χρονιά.  



Γιορτές στα Επτάνησα  
Γιορτές Λόγου και Τέχνης  
 
Οι 'Γιορτές Λόγου και Τέχνης' αφιερωμένες στο έργο 

κορυφαίων ανθρώπων των γραμμάτων και των 
τεχνών. Περιλαμβάνουν ομιλίες, θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, λαϊκούς χορούς, εκθέσεις. 
Συμμετέχουν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα. 
Οργανώνονται κάθε χρόνο στις 12 – 18 Αυγούστου. 



Γιορτή της φακής Εγκλουβή 
στην Λευκάδα 

• Λίγο πιο πάνω από το φημισμένο χωριό Εγκλουβή στο οροπέδιο 
Άγιος Δονάτος όπου υπάρχει και ένα πανέμορφο εκκλησάκι 
πραγματοποιείται η γιορτή της φακής.Από το 1983 και τις 6 
Αυγούστου είναι μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που 
λαμβάνουν΄χώρα στη Λευκάδα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 

• Οι ντόπιοι παίρνουν νερό από τα γύρω πηγάδια το ρίχνουν σε 
μεγάλα καζάνια και βράζουν τη φημισμένη φακή.Στη διάρκεια 
μοιράζουν λευκαδίτικα εδέσματα μέχρι το τελικό 
πιάτο.Αργότερα ακολουθεί μεγάλο γλεντι και πολύ χορός. 



• Η γιορτή της Ρομπόλας 
 

• Η διοργάνωση της πρώτης Γιορτής Ρομπόλας το 1978 από 
τον Μέρμηγκα, είχε σαν σκοπό την προβολή της τοπικής 
ποικιλίας σταφυλιού ΡΟΜΠΟΛΑ και ήταν η ευκαιρία για να 
αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα και η αξία της σαν ξεχωριστό 
τοπικό και πολιτιστικό προϊόν, σε μια περιοχή που δεν γινόταν 
καμία προβολή των αγροτικών προϊόντων. 
 
 

• Από το 1978 έως και σήμερα η Γιορτή 
Ρομπόλας διοργανώνεται ανελλιπώς, το πρώτο 
Σαββατοκύριακο μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά εδέσματα (γίδα βραστή, 
ντόπια φέτα), άφθονο κρασί, να γνωρίσει τους 
τοπικούς παραδοσιακούς χορούς από τα συγκροτήματα του 
Μέρμηγκα και να διασκεδάσει με γνήσιο Κεφαλονίτικο γλέντι. 



• ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟ ΚΑΙ 
ΣΥΜΕΤΕΧΩ ΣΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 



Αργολιδα 

Γιορτή του Ψαρά (Κοιλάδα) 
Έλα στη «γιορτή του ψαρά» στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδος που διοργανώνεται 

εδώ και δεκαετίες στα μέσα Αυγούστου, δοκίμασε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά 
αλιευμένα από τους ειδήμονες ντόπιους ψαράδες και γλέντησε ως το πρωί με τη 
συνοδεία ζωντανής μουσικής. Η άρτια οργάνωση της εκδήλωσης αλλά και η 
θερμή φιλοξενία των κατοίκων θα σε κάνουν μόνιμο θαμώνα της γιορτής. Στο 
γραφικό κι όμορφο ψαροχώρι της Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδος διοργανώνεται 
κάθε καλοκαίρι στα μέσα του Αυγούστου η «γιορτή του ψαρά». Η ξεχωριστή αυτή 
γιορτή «έρχεται» από το παρελθόν, όταν οι ψαράδες της περιοχής την περίοδο 
της Αυγουστιάτικης πανσελήνου (μπαϊντούζ) μη μπορώντας να ψαρέψουν, 
οργάνω-ναν τη γιορτή τους.  

Γιορτή Κρασιού/Τρύγου  
Αν είσαι λάτρης του καλού κρασιού, έλα στις αρχές του Σεπτέμβρη κι απόλαυσε την 

περίφημη «Γιορτή του τρύγου/κρασιού» που διοργανώνεται στο Ηλιόκαστρο 
Ερμιονίδος και στο Μαλαντρένι του Δήμου Άργους. Άφθονο κρασί θα ρέει στο 
ποτήρι σου με τη συνοδεία μουσικής και χορού. Στην ευλογημένη γη της 
Ερμιονίδας και του Άργους αιώνες τώρα παράγεται, χάρη στη μαεστρία των 
ανθρώπων αλλά και την αρωγή των κλιματικών συνθηκών, ένα ξεχωριστό κρασί 
από τα αμπέλια της περιοχής.  

 



Αρκαδία 

Γιορτή των γερόντων 
Μια μέρα του χρόνου καθιερώθηκε σα γιορτή αφιερωμένη στους γέροντες  και στις 

γερόντισσες του Λευκοχωρίου, τιμή από όλους τους νέους. Αφορμή για τη "γιορτή 
των γερόντων" ή το "γλέντι των γερόντων" όπως λέγεται ήταν το παράπονο ενός 
ηλικιωμένου προς έναν νέο της εποχής, για τους νεότερους  που κάθε καλοκαίρι 
έκαναν συνεστίαση, χωρίς να δίνουν σημασία στους γέρους. Έγινε η αρχή το 1967. 
Καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο το επόμενο Σάββατο από τον 
δεκαπενταύγουστο. Στην πλατεία του χωριού γίνεται το γλέντι με παραδοσιακό λαϊκό 
συγκρότημα. 

 
Γιορτή Τουλίπας 
Στο όμορφο χωριό Δίδυμα με τα ατελείωτα λιβάδια άγριας τουλίπας, κάθε 

Απρίλη πραγματοποιείται η «γιορτή της τουλίπας» στην οποία αποθεώνεται 
το ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα φυτό. Έλα, κόψε μια ανθοδέσμη 
τουλίπες και απόλαυσε τα δρώμενα που γίνονται προς τιμήν της. 

 
 
 

.  



Λακωνία 

Γιορτή ελιάς και λαδιού 
Ένα τριήμερο αφιερωμένο στο λακωνικό ελαιόλαδο και τη βρώσιμη ελιά πραγματοποιείται 

κάθε Αύγουστο στη Σελλασία του Δήμου Σπάρτης. Στη γιορτή συμμετέχουν με 
περίπτερα παραγωγοί αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού με σκοπό την 
προβολή και την προώθηση του λακωνικού ελαιολάδου. Η έκθεση, που διοργανώνεται 
από το Δήμο Σπάρτης και την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Γιορτή Ελιάς και 
Λαδιού», επενδύεται με πολιτιστικά αφιερώματα, γευσιγνωσίες προϊόντων και 
παραδοσιακή μουσική αλλά και πλούσιες ημερίδες και ομιλίες σχετικά με την αγροτική 
ανάπτυξη, τις βιολογικές καλλιέργειες, την παραγωγή, την αγορά, την ιστορία, τη 
χρήση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελιάς, του ελαιολάδου και άλλων 
προϊόντων της Λακωνίας.  

 

 



Θάσος 
Γιορτή Σαρδέλας 
Διοργανώνεται στη Καλλιράχη από τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής κάθε 

χρόνο,γύρω στις 25 Ιουλίου, σε συνεργασία με τους ψαράδες της περιοχής 
προσφέρονται δωρεάν ψητές σαρδέλες και κρασί υπό τους ήχους λαϊκών 
συγκροτημάτων που ανάβουν το γλέντι. Οι ψαράδες της περιοχής 
καθιέρωσαν αυτό το έθιμο που γίνεταιτην παραμονή της γιορτής της 
εκκλησίας της περιοχής (Αγ. Παρασκευή) για να έχουν καλές ψαριές. 

 

Φωτιές Αυγούστου  
Το έθιμο του πηδήματος της φωτιάς αποτελεί ένα ξεχωριστό έθιμο για το νησί 

γίνεται  κάθε χρόνο στις  31 Ιουλίου στο Θεολόγο, στα Λιμενάρια, στην Ποταμιά. Οι 
κάτοικοι αυτών των χωριών ανάβουν 3 φωτιές με ξύλα σε κανονική απόσταση μεταξύ 
τους. Μικροί και μεγάλοι πηδούν πάνω από τις φωτιές τραγουδώντας: "Αύγουστος, 
Παραύγουστος, με σύκα με σταφύλια και με του μυλωνά τα ….καρύδια».  

 

 

 



ΧΙΟΣ 
Η γιορτή της σούμας στα Μεστά 
Η σούμα είναι ούζο από αποξηραμένα σύκα και η παραγωγή της γίνεται μια φορά το 

χρόνο με ειδική άδεια από το χημείο του κράτους. Από το πρωί οι κάτοικοι του 
χωριού ετοιμάζουν διάφορα εδέσματα, γλυκά και φαγητά για την γιορτή που ξεκινά το 
βραδάκι στην πλατεία του χωριού. Οι παραδοσιακοί χοροί διαδέχονται ο ένας τον 
άλλον από τα τοπικά συγκροτήματα μέχρι τον χορό των ‘‘κοπιαστικών’’. Το γλέντι 
συνεχίζεται όλο το βράδυ και διαρκεί μέχρι το ξημέρωμα της άλλης μέρας.11 
αυγουστου 

Η γιορτή των Ψαράδων στα Μεστά 
Κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου στον Λιμένα πραγματοποιείται η γιορτή των ψαράδων. 

Από το πρωί αρχίζει ο διαγωνισμός ψαρέματος και τα καΐκια ξανοίγονται στα ανοιχτά 
για να επιστρέψουν μετά από μερικές ώρες πίσω στο λιμάνι. Οι συμμετέχοντες δίνουν 
την ψαριά τους για ζύγισμα και από εκείνη την στιγμή ξεκινά το γλέντι με χορό 
τραγούδι και το καθάρισμα των ψαριών. Το βράδυ δίνεται ο καθιερωμένος χορός των 
ψαράδων, σερβίρεται κακαβιά, και βραβεύονται οι νικητές του διαγωνισμού. Οι 
επισκέπτες κάθε χρόνο είναι πολλοί και κάποιος θα πρέπει να φροντίσει από νωρίς 
αν θέλει να βρει τραπέζι στο βραδινό χορό. 

Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο 
Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα που έχουν κάνει γνωστή την Χίο, και πόλο έλξης για 

πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο, είναι ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο την περίοδο 
του Ορθόδοξου Πάσχα. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
και πραγματοποιείται κάθε χρόνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Κατά την 
διάρκεια του εθίμου, οι κάτοικοι των δυο μεγαλυτέρων ενοριών, του Αγίου Μάρκου 
και της Παναγίας Ερυθριανής, ανταλλάσουν ‘‘πυρά” με στόχο ο ένας το καμπαναριό 
της άλλης, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό γεγονός με χιλιάδες ρουκέτες να 
φωτίζουν τον ουρανό. Η προετοιμασία για την μεγάλη βραδιά κρατάει σχεδόν ένα 
χρόνο και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βεγγαλικών – 
ρουκετών είναι νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία και 
η τέχνη της κατασκευής περνά από γενιά σε γενιά.  



ΚΩ 
 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 
Γιορτή μελιού στην Αντιμάχεια της Κω. Γίνεται κάθε πρώτο 

Σαββατόβραδο  μετά το Δεκαπενταύγουστο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
πανελλαδικά γιορτή για το μέλι! Παραδοσιακή μουσική, χορευτικά και 
πλήθος από εδέσματα που συνοδεύονται ή έχουν ως βάση τους το μέλι. Στη 
γιορτή προσφέρονται λουκουμάδες με μέλι, μαέργια με μέλι, γιαούρτι με 
μέλι, καρύδια με μέλι κ.ά. Επίσης, σε ιδιαίτερο σημείο της εκδήλωσης το 
κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη λειτουργία ειδικά διαμορφωμένης 
«ζωντανής κυψέλης».  



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Στην πατρίδα του Τσελεμεντέ, τη Σίφνο, η πλατεία του Αρτεμώνα επί 
τρεις μέρες μεταμορφώνεται σε υπαίθρια κουζίνα. Τα κυκλαδονήσια 
που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, που φέτος αναμένονται περισσότερα 
από δώδεκα, θα στήσουν το καθένα το δικό του περίπτερο και κάθε 
μισή ώρα θα ετοιμάζεται και μια διαφορετική παρδοσιακή συνταγή 



ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΔΑΦΝΩΝ 

Το 1976, το Κοινοτικό Συμβούλιο Δαφνών έχοντας και την συμπαράσταση όλων των 
Δαφνιανών, αξιοποιώντας το  πλεονέκτημα της ποιότητας και της φήμης του Δαφνιανού 
κρασιού ξεκίνησε τις πολιτιστικές - εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες καταξιώθηκαν πλέον, με 
το όνομα  ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝ.

Στόχος ήταν και είναι πάντα, η  ευρύτερη προβολή του Δαφνιανού κρασιού, η καλλιέργεια 
ευνοϊκής καταναλωτικής  συνείδησης γενικότερα για το κρασί, η προβολή της Κρητικής 
παραδοσιακής διατροφής, η διαφύλαξη και διάδοση της Κρητικής μουσικής και παράδοσης, 
και γενικά η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων  της περιοχής μας.

Από το 1976 μέχρι σήμερα η γιορτή πραγματοποιείται ανελλιπώς. Οι εκδηλώσεις διαρκούν από 

10 μέχρι 15 ημέρες και πραγματοποιούνται το 1ο δεκαπενθήμερο κάθε Ιουλίου, στην πλατεία 

του χωριού, όπου ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει και να απολαύσει δωρεάν καλό Δαφνιανό 

κρασί, να γευτεί  τους πλούσιους παραδοσιακούς μεζέδες και φαγητά, παρέα με την γνήσια 

Κρητική μουσική και χορούς από εκλεκτούς καλλιτέχνες με  διαφορετικό συγκρότημα κάθε 

βράδυ.



Το Ρέθυμνο σας προσκαλεί να γνωρίσετε τον πλούτο 
των προϊόντων της Κρητικής γης και τη 

σπουδαιότητα της κρητικής διατροφής στην 
ανθρώπινη υγεία... 

• Το Ρέθυμνο σας προσκαλεί να γνωρίσετε τον πλούτο των 
προϊόντων της Κρητικής γης και τη σπουδαιότητα της κρητικής 
διατροφής στην ανθρώπινη υγεία αλλά και να γευτείτε 
εμφιαλωμένο κρητικό κρασί από διαλεγμένες σοδιές. 

• Η Γιορτή Κρητικού Κρασιού και Πιστοποιημένων Κρητικών 
Παραδοσιακών Προϊόντων ανοίγει τις πύλες στις 23 Ιουλίου 
και σας προσκαλεί για 5 ημέρες μέχρι και τις 28 Ιουλίου, να 
ζήσετε στο Δημοτικό μας Κήπο αλλά και σε επιλεγμένα σημεία 
της πόλης μας, την εμπειρία της συμμετοχής σε μια Γιορτή που 
φέρει το άρωμα και τη νοσταλγία του παρελθόντος αλλά και τη 
γοητεία της σύμπραξης, της προσφοράς και της συνδημιουργίας 
όλων όσοι συμμετέχουν μαζί με το Δήμο μας στη φετινή 
διοργάνωση. 



Συμμετείχαν: 
 

Τέκα Πέτρος                                           Υπεύθυνος Καθηγητής                                                                  
Σταυρόπουλος Μάριος                             Λουλάκης Μιχαήλ   
Τάφα Αλτζέν  
Σιμάνση Βίκτωρ  
Μυλωνάς Χάρις  
Μπάρδη Αλέξανδρος  
Πότση Θεόδωρος  
Μπουζόρ Άννα 
Σαματά Κοσμίν  
Παναής Παναγιώτης  
Νέζης Νίκος 
Σαρδέλης Γιάννης  
Ουάνας Πέτρος 
 


