Δελτίο Τύπου
Άλλη μια δυνατή παρουσία του Ρεθύμνου στον Ευρωπαϊκό Χάρτη!
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2018
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ RECEVIN

Το φθινόπωρο του 2017, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής
Εταιρείας του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης προς τον Δήμο, με βάση την ενημέρωση που
είχε γίνει από τον κ. Γιώργο Ασωνίτη, Σύμβουλο Επιμελητηρίων Ελλάδας, το
Ρέθυμνο υπέβαλε φάκελο υποψηφιότητας στο Δίκτυο RECEVIN .
Η εκπρόσωπος του Δήμου και Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., κ. Πέπη Μπιρλιράκη,
ύστερα από συνεννόηση με το Δίκτυο Οινοπαραγωγών Κρήτης και με Ρεθυμνιώτες
επαγγελματίες από τον χώρο του κρασιού, συμφώνησε να προχωρήσει η κατάθεση
υποψηφιότητας, με την προοπτική, σε περίπτωση επιτυχίας, ο Δήμος Ρεθύμνης να
αξιοποιήσει τη συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό αυτό Δίκτυο, προβάλλοντας τον
αμπελώνα όλης της ΚΡΗΤΗΣ, ανταλλάσσοντας γνώσεις και πρακτικές με την
Ευρώπη αλλά και εκπαιδεύοντας πολίτες και επαγγελματίες με σεμινάρια και
βιωματικές δράσεις σε όλη την Κρήτη .
Στο τέλος Ιανουαρίου του 2018, ήρθε η είδηση ότι το Ρέθυμνο πληροί τις
προδιαγραφές και κρίθηκε ως η καταλληλότερη πόλη για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής
Πόλης Κρασιού 2018. Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, το Ρέθυμνο είναι η πρώτη πόλη
εκτός των ιδρυτών μελών-κρατών και η πρώτη πόλη που δεν ανήκει σε εθνικό δίκτυο
οινοπαραγωγών πόλεων, που λαμβάνει τον συγκεκριμένο τίτλο. Υπήρξε δε και
πρόσκληση για παρουσία του Δημάρχου Ρεθύμνης στην τελετή λήξης του
προκατόχου του τίτλου, τον Φεβρουάριο του 2018, στην ισπανική πόλη Cambados.
Λόγω αδυναμίας του Δημάρχου, κ. Γιώργη Μαρινάκη, να παρευρεθεί στη
συγκεκριμένη τελετή (βρισκόταν στη Μάλτα με το Πρόγραμμα Civitas Destinations),
η παράδοση του τίτλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου RECEVIN
ορίστηκε για τις 21 Απριλίου 2018, στο Ρέθυμνο.
Έτσι, λοιπόν, η πόλη μας, την περασμένη Παρασκευή 20 Απριλίου 2018,
υποδέχτηκε την αποστολή της ηγεσίας του Δικτύου RECEVIN, αποτελούμενη από 5

Δημάρχους, τους 2 Προέδρους εθνικών Δικτύων Οινοπαραγωγικών Πόλεων Ιταλίας
και Πορτογαλίας, καθώς και οινοπαραγωγούς.
H τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Απριλίου
2018, στο Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου, όπου ο Δήμαρχος Ρεθύμνης,
κ. Γιώργης Μαρινάκης, υποδέχτηκε τους καλεσμένους Ευρωπαίους, παρουσία της
Αντιπεριφερειάρχου κας Μαίρης Λιονή, του Προέδρου Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ.
Γιώργου Γιακουμάκη, των Αντιδημάρχων κ. Στέλιου Σπανουδάκη και Νίκου
Αγριμάκη, δημοτικών συμβούλων, μελών ΔΣ Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και επιχειρηματιών.
Ο Δήμαρχος τόνισε την ιστορικότητα του κρητικού αμπελώνα και τη
διαχρονική σχέση των Κρητικών με τον οίνο, επισημαίνοντας ότι, παρόλο που το
Ρέθυμνο δεν είναι οινοπαραγωγική περιοχή, θα εκπροσωπήσει ολόκληρη την Κρήτη
στη νέα αυτή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Διαβεβαίωσε δε, ότι ο Δήμος Ρεθύμνης, θα
ανταποκριθεί στην τιμή αυτή με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, εκ μέρους του Δημάρχου, στην κοινή προσπάθεια με
την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο, για στήριξη των παραγωγών
μέσω εκδηλώσεων, όπως η Γιορτή Κρητικής Διατροφής.
Ο πρόεδρος Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Γιακουμάκης, επεσήμανε ότι η
συγκεκριμένη διάκριση, θέτει τις συνθήκες για την ουσιαστική προβολή της τοπικής
αμπελουργικής και οινικής μας παράδοσης, αλλά και για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα και την εξαγωγική τους διείσδυση στην
ευρωπαϊκή αγορά.
Εκ μέρους του Δικτύου RECEVIN, ο πρόεδρος κ. José Calixto, άνοιξε τον
κύκλο ομιλιών των μελών της αποστολής, αναφερόμενος στους στόχους του Δικτύου,
δηλαδή, την προώθηση και την ενίσχυση των περιοχών που συνδέονται οικονομικά
με την οινοποιεία, την προώθηση του οινο-τουρισμού, την ανάπτυξη δράσεων, την
ανταλλαγή εμπειριών, τη σύναψη σταθερών συνεργασιών και τη διάδοση σωστών
πρακτικών. Επιπλέον, ο κ. José Calixto, επέμεινε στη δημιουργία πανελλήνιου
δικτύου οινοπαραγωγών και κάλεσε τον Δήμο Ρεθύμνης στις Βρυξέλλες,
προκειμένου να μπορέσει να παρουσιάσει τις δράσεις του στην καρδιά της Ευρώπης.
Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ευχαριστούν το Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Ρεθύμνου για την παραχώρηση του χώρου, τα ΚΤΕΛ Ρεθύμνου για την
μεταφορά των επισκεπτών, την κ. Κατερίνα Ξεκάλου (εστιατόριο Αυλή), τον κ.
Γιάννη Προκοπάκη (εστιατόριο Veneto) και τον κ. Διονύση Αναστασόπουλο (winebar Rewine) για τις ευγενικές φιλοξενίες σε γεύματα και οινογνωσίες που ήταν

ιδιαίτερα επιμελημένες στον συνδυασμό φαγητού με κρητικό οίνο. Επίσης, τον κ.
Στέλιο Κλάδο και την κ. Εύη Δενδράκη για τη φιλοξενία στο οινοποιείο ΚΛΑΔΟΣ
όπου, μαζί με την κ. Υρώ Κολιακουδάκη, την κ. Ηλιάνα Μαλίχιν και τον κ. Νικόλαο
Καραβιτάκη, επιμελήθηκαν την παρουσίαση της γηγενούς ποικιλίας βιδιανό με μια
υψηλού επιπέδου οινογνωσία. Επίσης, την κ. Ματίνα Αρβανίτη και την κ. Χρυσούλα
Καρινιωτάκη, οι οποίες, σύστησαν την πόλη του Ρεθύμνου και την ιστορία της στους
επισκέπτες, τονίζοντας ιδιαίτερα την πορεία του κρητικού κρασιού στη διάρκεια των
αιώνων.
Τέλος, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ευχαριστούν όλους όσοι
συνετέλεσαν στη δημιουργία του φακέλου υποψηφιότητας: τον κ. Γιώργο Ασωνίτη,
την κ. Εμμανουέλα Panke, μέλος του RECEVIN, τον πρόεδρο Δικτύου
Οινοπαραγωγών Κρήτης κ. Νίκο Μηλιαράκη, τους κ.κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και
Θωμά Παπαδογιάννη από την Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου και την κ. Βίκη
Βαμιεδάκη, υπεύθυνη επικοινωνίας Γιορτής Κρητικής Διατροφής. Ιδιαίτερα
ευχαριστούμε την κ. Χριστιάννα Παπαζαχαρίου για την εξαιρετική παρουσίαση του
Ρεθύμνου στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια του κ. Μάνου Μακρυγιαννάκη, ιδιοκτήτη
του εστιατορίου Philema στις Βρυξέλλες, η οποία συνετέλεσε καθοριστικά για την
εικόνα μας στην κριτική επιτροπή. Τέλος, την κ. Μαρία Κουφάκη, η οποία, σε
συνεννόηση με τους ειδικούς της Οργανωτικής Επιτροπής, επιμελείται εθελοντικά
τον συντονισμό και την οργάνωση των δράσεων του Δικτύου RECEVIN στο γραφείο
Πολιτισμού -Τουρισμού του Δήμου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης – Γραφείο Πολιτισμού-Τουρισμού – καλεί όλους όσοι
θα ήθελαν να καταθέσουν πρόθεση συμμετοχής και πρόταση δράσεων που
αφορούν την ιστορία/παραγωγή/εκπαίδευση για τον κρητικό αμπελώνα και
μπορούν να συμβάλουν στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τις 800
Ευρωπαϊκές πόλεις του Δικτύου RECEVIN. Οι δράσεις αυτές, εφόσον είναι
εφικτό να υλοποιηθούν, θα συμπεριληφθούν στην Ατζέντα εκδηλώσεων μέχρι το
τέλος της θητείας της πόλης μας ως ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ, τον
Μάρτιο του 2019.

Πληροφορίες: 28310 40150-2 & 28310 21459
e-mail: rethymnorecevin@gmail.com
Γραφείο Πολιτισμού Τουρισμού Δήμου Ρεθύμνης

