ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η Γιορτή Κρητικής Διατροφής,
που διοργανώθηκε από 1-7 Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό Κήπο
Ρεθύμνου.
Η μεγάλη γιορτή της Κρητικής γαστρονομίας, του πολιτισμού και της
παράδοσης κατάφερε και φέτος να επιτύχει τους στόχους της, αναδεικνύοντας
και προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα του νησιού και τους
δημιουργούς τους, τον αληθινό πλούτο της Κρητικής γης που την κάνει
γνωστή στα πέρατα του κόσμου.
Μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις, με γευσιγνωσίες, μαθήματα
μαγειρικής, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και μεγάλους, πλαισίωσαν
την έκθεση των τοπικών προϊόντων που ήταν ανοικτή κάθε μέρα. Ένα
ποιοτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με συναυλίες με καλλιτέχνες, μουσικούς και
χορευτές από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα ολοκλήρωναν κάθε βραδιά!
Στις αλέες του Δημοτικού Κήπου περίπου 40 επιχειρήσεις, με τους
εκπροσώπους τους, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν παραγωγοί, σε δικά
τους περίπτερα παρουσίαζαν και πωλούσαν εκλεκτά κρητικά προϊόντα.
Πρωταγωνιστές το φημισμένο κρητικό λάδι και μέλι, το τυρί, τοπικά
αλλαντικά, το ρόδι, το φραγκόσυκο, τα σαλιγκάρια, τα μανιτάρια,
παραδοσιακά καλλυντικά, χειροτεχνήματα λαϊκής τέχνης και πολλά ακόμη.
Η 6η Γιορτή Κρητικής Διατροφής διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης –
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Δήμο Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο
Ρεθύμνης.
Πολυάριθμοι τοπικοί φορείς συμμετείχαν εθελοντικά και βοήθησαν στην
καλύτερη και ασφαλέστερη δυνατή διοργάνωση όπως ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, τα Σώματα Ασφαλείας της πόλης μας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μεγάλοι χορηγοί της Γιορτής είναι φέτος η GRECOTEL και το ΚΤΕΛ δυτικής
Κρήτης.
Η σχολή Grant ετοίμασε το κέρασμα για όλο τον κόσμο κατά την τελετή των
εγκαινίων, ενώ πολύ ήταν οι υποστηρικτές, οι συντελεστές αλλά και οι
εθελοντές που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της Γιορτής.
Τιμώμενα προϊόντα, ήταν φέτος το Κρητικό κρασί, το ελαιόλαδο και το τυρί,
για τα οποία θα πραγματοποιηθούν σημαντικές εκδηλώσεις.
Ο διάσημος ζαχαροπλάστης Στέλιος Παρλιάρος δημιούργησε ζωντανά,
μπροστά στο κοινό γλυκά με βάση το Κρητικό ελαιόλαδο, όντας εκείνος που
πρωτοστάτησε εδώ και χρόνια στην στην αντικατάσταση άλλων υλικών,
περισσότερο επιβλαβών για την υγεία, με ελαιόλαδο. Κεντρικός χορηγός της
εκδήλωσης ήταν η Grecotel - Φάρμα Agreco.
Ο βραβευμένος Σεφ για το 2017 από τον Παγκόσμιο οδηγό ελαιολάδου
FLOSOLEI Βασίλης Λεωνίδου, πραγματοποίησε γευσιγνωσίες ποιοτικών
ελαιολάδων, κάθε βράδυ στο Olive Oil Bar που είχε στηθεί στην κεντρική
πλατεία του κήπου, ενώ το Δίκτυο Οινοπαραγωγών Κρήτης "Wines of Crete"
πραγματοποίησε γευσιγνωσίες του Κρητικού αμπελώνα, καθώς και ένα πολύ
ενδιαφέρον Master Class με τη βοήθεια του συγγραφέα Νίκου Μάνεση και του
παραγωγού και προέδρου των Wines of Crete , Νίκου Μηλιαράκη.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι επισκέπτες της Γιορτής το
σεμινάριο "Τυριά και Κρητικά κρασιά. Ξεφεύγοντας από τα όρια της Κρήτης»
με εισηγητές τους διακεκριμένους δημοσιογράφους και συμβούλους οίνου κ.κ
Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Σίμο Γεωργόπουλο και Νανά Δαρειώτη. Ξεχωριστά και
ιδιαίτερα τυριά «συναντήθηκαν» σε μια κοινή γευστική δοκιμή με επιλεγμένα
Κρητικά κρασιά. «Εκλεκτικές συγγένειες και αλληλεπιδράσεις: Aπό την Κρήτη
στις Κυκλάδες και πάλι πίσω", όπου ζωντανά έξι μάγειροι από την Κρήτη και
τις Κυκλάδες έφτιαξαν αστικές, αγροτικές και γιορτινές συνταγές.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα του κοινού,
με συναυλίες με Κρητικούς καλλιτέχνες, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα,
μουσικές παραστάσεις, παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη, τις Κυκλάδες
κ.α.
Σε ειδικό κομμάτι της εκδήλωσης, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης,
απένειμε βραβεία σε δημότες για τους καλύτερους κήπους και γλάστρες που
κοσμούν και ομορφαίνουν την πόλη και συμβάλουν στην φροντίδα του
πρασίνου.
Την πρώτη μέρα σε μια συναυλία αφιερωμένη στον αείμνηστο Γιάννη
Μαρκογιαννάκη το κοινό διασκέδασαν με παραδοσιακή Κρητική μουσική και
χορούς της Κρήτης από τον Όμιλο Βρακοφόρων ο Μιχάλης Σταυρακάκης
(μαντολίνο & τραγούδι), ο Ζαχάρης Σπυριδάκης (Κρητική λύρα & τραγούδι),
Δημήτρης Σιδερής (Κρητικό λαούτο & τραγούδι) και ο Γιάννης Παπατζανής
(κρουστά & τραγούδι).
Τη δεύτερη βραδιά το κοινό μάγεψε ο Μπάμπης Στόκας και η Βίκυ
Καρατζόγλου σε μια συναυλία με τίτλο "Μ' Αγγίζεις και Xαμογελάς".

Την τρίτη βραδιά ο Μιχάλης Τζουγανάκης και ο γιός του Αλέξανδρος
Τζουγανάκης ξεσήκωσαν το κοινό με τα λαούτα και το τραγούδι τους. Την
τέταρτη βραδιά ο μοναδικός ερμηνευτής Γιάννης Κότσιρας ταξίδεψε τον
κόσμο, μαζί με την Μιρέλα Πάχου συνοδεία μίας ομάδας εξαιρετικών
μουσικών.
Την πέμπτη βραδιά το γλέντι κορυφώθηκε με παραδοσιακή μουσική και
χορούς από τις Κυκλάδες με τον εξαιρετικό Κυριάκο Γκουβέντα και το
συγκρότημά του, αλλά και τους «Κρήτες» που έδεσαν με τους χορούς τους το
πάντρεμα, Κρήτη – Κυκλάδες!
Ακολούθησε μια υπέροχη συναυλία με τον Παύλο Καλιτσουνάκη.
Την έκτη μέρα της Γιορτής οι ορχήστρα OsmannGold, που ταξίδεψε από την
Τοσκάνη της Ιταλίας αποκλειστικά για τη Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο
Ρέθυμνο παρουσίασε τραγούδια από την παράδοση των Μεγάλων Ορχηστρών
εμπνευσμένα από τα σουίνγκ των δεκαετιών '30 και '40. Ακολούθησε
συναυλία με την Πένυ Μπαλτατζή με τίτλο «Κι όμως υπάρχει χαρά».
Την τελευταία μέρα της Γιορτής το ιδιαίτερα αγαπητό σχήμα σε όλη την
Κρήτη, «Σχήμα Λόγου», έδωσε μια απολαυστική συναυλία, ενώ η βραδιά
ολοκληρώθηκε με τον πολύ αγαπημένο στους νέους Βαγγέλη Κακουριώτη.
Κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κρητικής Διατροφής φιλοξενήθηκαν στο
Ρέθυμνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι γαστρονομία και τουρισμού, αλλά έγκριτοι
δημοσιογράφοι της Κρήτης.
Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού με το κοινό για την 1 – 7
Ιουλίου 2018.

