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Ρέθυµνο, 2 Ιουλίου 2015

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άνοιξε χτες τις πύλες της στο Ρέθυµνο η «4η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής»
Τις πύλες της άνοιξε χτες στο ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνου, η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής, που
διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, το ∆ήµο
Ρεθύµνης και το Επιµελητήριο Ρεθύµνης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο της
ενίσχυσης των τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων και την προβολή τόσο της κρητικής
διατροφής όσο και του πολιτισµού του τόπου µας.
Παρά τη δυσµενή πολιτικο - οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας οι διοργανωτές επέλεξαν
να µην αναβάλλουν τις εκδηλώσεις, δίνοντας έτσι ένα µήνυµα αισιοδοξίας και µια διέξοδο
τόσο για τους συντοπίτες µας όσο και για τους ξένους επισκέπτες, καθώς βρισκόµαστε στο
µέσον της τουριστικής περιόδου.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλαίσιο της «Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής» πραγµατοποιείται έκθεση τοπικών προϊόντων, στην οποία συµµετέχουν 40 ντόπιοι παραγωγοί του
πρωτογενούς τοµέα (ελαιόλαδο, κρασί, τυροκοµικά, φυτικά καλλυντικά) όσο και εργαστήρια
λαϊκής τέχνης, ενώ οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν επίσης καλλιτεχνικό πρόγραµµα, γευσιγνωσίες κλπ.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που παρευρέθηκε στα εγκαίνια της
Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής, σε δηλώσεις του ανέφερε τα ακόλουθα:
«Είναι πολύ σηµαντικό ότι παρά τις δυσκολίες και την οικονοµική κρίση συνεχίζουµε τη
γιορτή αυτή για να έχουµε και την εξωστρέφεια, που χρειάζεται η κρητική διατροφή, τα ποιοτικά και πιστοποιηµένα προϊόντα µας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνης, κα Μαρία Λιονή, στο χαιρετισµό της επεσήµανε µεταξύ
άλλων:
«Σας καλωσορίζουµε και φέτος στη «Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής», που ανοίγει απόψε τις
πύλες της, δυστυχώς εν µέσω πρωτόγνωρων συνθηκών και γεγονότων για την πατρίδα
µας, που περνά δύσκολες ώρες. Παρόλα αυτά, ως διοργανωτές συνειδητά αποφασίσαµε
να µην αναβάλλουµε τις εκδηλώσεις προκειµένου να µην καταρρακωθεί ακόµα περισσότερο το ηθικό και η διάθεση όλων µας, και µάλιστα εν µέσω τουριστικής περιόδου για τον τόπο µας. Η «Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής» αποτελεί πλέον µια διοργάνωση σταθµό σε επίπεδο Ρεθύµνου και Κρήτης αναφορικά στην προβολή των προϊόντων της κρητικής γης σε
συνδυασµό µε τον κρητικό πολιτισµό και την Κρητική ∆ιατροφή, που τα τελευταία χρόνια
έχει εδραιώσει τη θέση της παγκοσµίως ως πρότυπο διατροφικό µοντέλο».
Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης, κ. Γιώργης Μαρινάκης, µε τη σειρά του δήλωσε:
« Σε µια τόσο δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και την πατρίδα µας αποφασίσαµε και επιµείναµε ώστε αυτή η γιορτή να γίνει και φέτος. Είχαµε την προσδοκία να γίνει σε καλύτερες
συνθήκες, όµως νοµίζουµε ότι ο κόσµος έχει δύναµη και θέληση να επιβραβεύσει τις καλές
προσπάθειες. Εδώ υπάρχει η διατροφή µας, ο πολιτισµός µας, η λαϊκή µας παράδοση και
η διάθεσή µας να είµαστε ενωµένοι και να συνεργαζόµαστε για το καλό της κοινωνίας και
των ανθρώπων και να δείξουµε στους επισκέπτες µας ότι η Κρήτη παραµένει ο καλύτερος
προορισµός αυτή τη στιγµή για τις διακοπές τους µε ποιότητα και ποικιλία».
Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ρεθύµνης, κ. Γιώργος Γιακουµάκης, δήλωσε:
«Είναι µια σπουδαία εκδήλωση, που παρουσιάζει τα τοπικά προϊόντα µας, αυτά που έχουµε και παράγουµε και που αναδεικνύουµε µέσα από αυτά την εξωστρέφειά µας στις ξένες
αγορές. Η έκθεση συµβάλλει στην τοπική οικονοµία και αυτό φαίνεται από τη συµµετοχή
των εκθετών και του κόσµου».
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής θα διαρκέσει µέχρι την Τρίτη, 7 Ιουλίου
2015 (ώρες λειτουργίας 19:00 – 24:00).
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