
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ EΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
EXHIBITION OF LOCAL PRODUCTS & CULTURAL EVENTS



Σας προσκαλούµε να θέσουµε µαζί τα θεµέλια ενός νέου θεσµού που αποτελεί συγκέρασµα
δύο προσφιλών σε όλους µας εκδηλώσεων ανάδειξης των πιο αντιπροσωπευτικών προϊόντων
του τόπου µας: τη Γιορτή Κρασιού και Παραδοσιακών Προϊόντων και της Κρητικής Αγροτου-
ριστικής Συνεργασίας.

Οι φορείς διοργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών, ο ∆ήµος Ρεθύµνης και η Αντιπεριφέρεια
Κρήτης αντίστοιχα, συµπράττουν και συνδιοργανώνουν τη ««ΓΓιιοορρττήή  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς»». Ένα
γνήσιο, δυναµικό θεσµό, που φέρει µια ονοµασία παγκόσµιας αναγνωρισιµότητας και φιλοδο-
ξεί να κάνει κοινωνούς όλους τους επισκέπτες, στον πλούτο της πολιτιστικής µας ταυτότητας
αλλά και στην ποικιλία και υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων του νησιού µας. 

Από την 1η µέχρι και τις 7 Ιουλίου λοιπόν, στο ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνου, τόπο φιλόξενο στην
καρδιά της πόλης, δοκιµάζουµε εξαιρετικής ποιότητας κρητικό κρασί. Γευόµαστε παραδοσιακά
εδέσµατα από αγνά υλικά της κρητικής γης. Ταξιδεύουµε στη µουσική παράδοση της Κρήτης
µε τη βοήθεια των καλλιτεχνών µας. Συναντιόµαστε, συνοµιλούµε και µαθαί νουµε από τους
παραγωγούς για τις δοκιµασίες της αναµέτρησής τους µε τη Φύση. Μοιραζόµαστε ιδέες και
στιγµές από αυτές που µπολιάζουν µε ζωογόνες ανάσες την καθηµερινότητά µας. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στο ξεκίνηµα του νέου αυτού θεσµού, που εµπνέεται από την αγάπη
µας για την Κρητική Παράδοση και όλα τα αγαθά που αυτή εµπεριέχει και αξίζει τη θερµή,
έµπρακτη και αυθόρµητη υποστήριξη όλων µας.  

ΓΓιιώώρργγηηςς  ΧΧ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς
∆ήµαρχος Ρεθύµνης

Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ενώνει φέτος τις δυνάµεις της µε το ∆ήµο Ρεθύµνης δη-
µιουργώντας ένα νέο Θεσµό, τη ««ΓΓιιοορρττήή  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς»», µε στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων και
της κρητικής κουλτούρας.

««ΗΗ  ΓΓιιοορρττήή  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς»» αποτελεί τη συνισταµένη δύο επιτυχηµένων διοργανώσεων του ∆ήµου και της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης αντίστοιχα, που λάµβαναν χώρα  τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυµνο. Η µία είναι η
γνωστή σε γενιές και γενιές Ρεθεµνιωτών «Γιορτή Κρασιού & Παραδοσιακών προϊόντων», και η δεύτερη και πλέον
πρόσφατη, η έκθεση για τη διασύνδεση πρωτογενούς τοµέα και τουρισµού «Αγρο - Τουριστική Συνεργασία».

Με το πάντρεµα αυτών των δύο επιτυχηµένων και αγαπηµένων από την τοπική κοινωνία διοργανώσεων, επιχει-
ρούµε να αναδείξουµε τη δυναµική και τις προοπτικές, που απορρέουν από την αξιοποίηση του συγκριτικού πλε-
ονε κτήµατος του Ρεθύµνου και ολόκληρης της Κρήτης, της «Κρητικής ∆ιατροφής».

Ενός διατροφικού µοντέλου, που ξεπερνά τα σύνορα του νησιού, τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης από την ιατρική και
επιστηµονική κοινότητα και πρεσβεύει έναν ολόκληρο τρόπο ζωής και έναν πολιτισµό. Η «Κρητική ∆ιατροφή» αποτε-
λεί  µια ευκαιρία ανάπτυξης για την Κρήτη και τους κατοίκους της, συνιστά µια κινητήριο δύναµη για την τοπική οικο-
νοµία, τον πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό.

Είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του νησιού µας στην Ελλάδα και στον κόσµο και ένας πολύτιµος σύµµαχος στην προ-
σπάθειά µας για εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Αυτή την εβδοµάδα από το Ρέθυµνο στέλνουµε αυτό το µήνυµα σε όλη την Κρήτη και γιορτάζουµε την Κρητική ∆ια-
τροφή µέσα από την έκθεση προϊόντων τοπικών παραγωγών και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, ενηµερωτικών
και πολιτιστικών, που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό.

ΣΣααςς  ππρροοσσκκααλλοούύµµεε  νναα  γγιιοορρττάάσσεεττεε  µµααζζίί  µµααςς..

ΜΜααρρίίαα  ΛΛιιοοννήή
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνης



We invite you to inaugurate a new institution which is a combination of two
successful events highlighting the most representative products of our land:
the Wine Festival and traditional products and Cretan Agricultural Cooperation.

The organizers of these events, the city of Rethymno and Crete Regional
authorities respectively, collaborated and co-organized the Cretan Diet
Festival with the potential to evolve into a genuine, dynamic institution that has
a global recognition and invites visitors to discover the wealth of our cultural
identity and the variety and high nutritional value of products of our island.

Therefore, from the 1st until 7th July, the Rethymno Municipal Garden will be
a welcoming place in the heart of the city, where you can try excellent Cretan
wine, taste traditional food from fresh ingredients of the Cretan land, listen to
traditional Cretan music from local artists, meet, talk and learn from the
producers about nature, share ideas and moments from their daily life.

You are all welcome at the beginning of this new institution inspired by our
love for Cretan tradition and its goods and I’m sure it deserves the warm,
spontaneous and support from all of us.

GGiioorrggiiss HH..  MMaarriinnaakkiiss
Mayor of Rethymno

This year the Region of Crete - Rethymno Regional Unity joins forces with the
Municipality of Rethymno creating a new institution, the "Cretan Diet Festival"
to promote local products and Cretan culture.

"The Cretan Diet Festival' is the result of two successful events organized by
the Municipality and Regional Unity of Rethymno, respectively, which took
place in recent years in Rethymno. One is known to generations and
generations of our citizens as "Wine & Traditional Products Festival" and the
second and most recent, the exhibition on primary sector and tourism "Agro -
Tourism cooperation."

By marrying these two successful local events, we attempt to highlight the
prospects arising from the exploitation of comparative advantage for
Rethymno and the whole of Crete, the "Cretan Diet".

It is a nutritional model that goes beyond the borders of the island, enjoys
international recognition from the medical and scientific community and
represents a lifestyle and a culture. The "Cretan Diet" is a growing opportunity
for the island and its inhabitants, a driving force for the local economy, the
primary sector and tourism.

It is the best representative of our island in Greece and the world and a
valuable ally in our effort for openness, competitiveness of the local production
and increase of tourist activity.

This week we send this message from Rethymno across Crete and we
celebrate the Cretan Diet through an exhibition of local products and a series
of cultural and informative events.

WWee  iinnvviittee  yyoouu  ttoo  cceelleebbrraattee  wwiitthh  uuss..

MMaarriiaa  LLiioonnii
Regional Vice - Governor of Rethymno



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
SCHEDULE OF EVENTS

ΓΓιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  11ηηςς ΓΓιιοορρττήήςς  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  σσυυννεερργγάάσσθθηηκκαανν  οοιι::

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  KKΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  --  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ::
Χαράλαµπος Πίτερης, Ρόη Βαβουράκη, Γιάννης Πολυχρονάκης  

ΚΚΕΕ∆∆ΗΗΡΡ::  ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ

ΠΠέέππηη  ΜΜππιιρρλλιιρράάκκηη  --  ΜΜααµµααλλάάκκηη, Πρόεδρος ΚΕ∆ΗΡ
ΣΣττέέλλιιοοςς  ΧΧααρρκκιιααννάάκκηηςς, δηµοτικός σύµβουλος

ΚΚααττεερρίίνναα  ΞΞεεκκάάλλοουυ, επιχειρηµατίας - µέλος οργανωτικής επιτροπής Γιορτής
Κρασιού/Υπεύθυνη παράλληλων εκδηλώσεων

ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤοουυρριισσµµοούύ  ∆∆ήήµµοουυ  ΡΡεεθθύύµµννηηςς:: Βαγγέλης Αρχοντάκης

ΥΥππεεύύθθυυννηη  εεθθεελλοοννττώώνν:: Μαριάννα Κουταλά

ΜΜεεττάάφφρραασσηη  κκεειιµµέέννωωνν:: Πόπη Κοτσίφη

ΠΠααρροουυσσιιαασσττήήςς  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν:: Γιώργος Γιανναράκης

ΚΚέέννττρροο  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς:: Μαρία Μοσχονά

ΚΚρρηηττιικκόό  ΣΣύύµµφφωωννοο  ΠΠοοιιόόττηηττααςς:: Ηρώ Σταυρακάκη

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΡΡεεθθύύµµννηηςς::
Νικολέτα Γκολφινοπούλου, Στέλλα Χριστοφοράκη
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1199::0000  Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο»..  Η ΓΓωωγγώώ  ηη  ΠΠααρρααµµυυ--
θθοούύ αφηγείται παραµύθια από τη λαϊκή µας παράδοση και στη συνέχεια οι µι-
κροί µας φίλοι δραµατοποιούν την εµπειρία τους. A warm welcome for the little
guests from Aerostato kids club. GGooggoo  tthhee  SSttoorryytteelllleerr  tells folktales from Crete
and then our little friends dramatize the story.

1199::3300 Η κ. ΜΜααλλάάµµωω  ΜΜηηλλοογγιιααννννάάκκηη παρουσιάσει τη διαδικασία ζυµώµατος του πα-
ραδοσιακού ψωµιού. The cretan traditional bread making procedure, live by
Mrs MMaallaammoo  MMiillooggiiaannnnaakkii.

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.

2200::0000  Η Παιδική Χορωδία του Ελληνικού Ωδείου ««ΚΚααρρδδεερριιννάάκκιιαα»» παρουσιάζει ένα
µουσικό αφιέρωµα στον Γιώργο Ζαµπέτα. The children’s choir of the Hellenic
Conservatory ««KKaarrddeerriinnaakkiiaa»» presents songs of Greek composer Giorgos
Zambetas.

2211::0000  Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από τον ΌΌµµιιλλοο  ΒΒρραακκοο--
φφόόρρωωνν και το συγκρότηµα του ΝΝίίκκοουυ  ΣΣυυννοολλάάκκηη. Cretan traditional music and
dances from OOmmiillooss  VVrraakkooffoorroonn of Rethymno and NNiikkooss  SSiinnoollaakkiiss’’  folk band.

2211::3300  --  2233::3300 Συναυλία µε το «ΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ»»..� Το πάντρεµα της κρητικής λύρας µε
το µπουζούκι, ταξιδεύουν στα µονοπάτια του καλού ελληνικού τραγουδιού.
Αυτή  ήταν η αρχή, και το ταξίδι ξεκινά από το Κρητικό στο Έντεχνο του Σω-
κράτη Μάλαµα και σε διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, ως στο λαϊκό του
Γιώργου Ζαµπέτα µε µουσικά περάσµατα από τις χρυσές δεκαετίες του Ελ-
ληνικού Κινηµατογράφου!
Το «ΣΧΗΜΑ»: ΣΣάάκκηηςς  ΣΣαακκεελλλλααρρίίδδηηςς (µπουζούκι- φωνή), ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΤΤζζααγγκκααρράά--
κκηηςς (λύρα-φωνή), ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣττααυυρράάκκηηςς (κιθάρα- φωνή, Συµµετέχουν οι: 
ΣΣττέέφφααννοοςς  ΣΣττααγγάάκκηηςς (κρουστά), ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοορρίίννθθιιοοςς (µπάσο)    
Concert with ««SSCCHHIIMMAA  LLOOGGOOUU»»..  The Cretan lyre and the bouzouki are the
main instruments to introduce us to great Greek songs from Cretan tradition
to quality songs of Socratis Malamas and adaptations of traditional songs and
from folk songs of Giorgos Zambetas to the golden decades of Greek
cinema!
The band: SSaakkiiss  SSaakkeellllaarriiddiiss (bouzouki - vocals), LLeefftteerriiss  TTzzaaggaarraakkiiss (lyra -
vocals), GGiioorrggooss  SSttaavvrraakkiiss (guitar - vocals), Participating: SStteeffaannooss  SSttaaggaakkiiss
(percussions), YYaannnniiss  KKoorriinntthhiiooss (bass)          

1199::0000 Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το ««ΑΑεερρόόσσττααττοο»» και διαδραστικά παιχνί-
δια µε θέµα την υυγγιιεειιννήή  δδιιααττρροοφφήή..  A warm welcome for our little guests from
AAeerroossttaattoo kids club with interactive games based on hheeaalltthhyy  ddiieett.

1199::0000  Τραγουδούν για τη Γιορτή οι µαθητές της ΧΧοορρωωδδίίααςς  ττοουυ  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ  ΑΑττσσιιπποο  --
πποούύλλοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ  κκααιι  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΕΕππιισσκκοοππήήςς..  ∆ιευθύνει η Έλλη
Περίσογλου. The members from the cchhooiirr  ooff  AAttssiippooppoouulloo  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll
aanndd  EEppiisskkooppii  SSeeccoonnddaarryy  aanndd  HHiigghheerr  SScchhooooll sing for the Festival.
Conducted by Elli Perisoglou.

1199::3300 Υποδοχή των επισκεπτών από τον ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΖΖωωννιιααννώώνν µε κερά-
σµατα και διαδραστικές εκδηλώσεις. The CCuullttuurraall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  ZZoonniiaannaa
village welcomes the visitors with offering of food and wine and interactive
events.

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.
2200::0000  ΕΕγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  ΓΓιιοορρττήήςς  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς  22001122..  Tέλεση Αγιασµού από τον

Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύµνης & Αυλοποτάµου, κ.κ. Ευγένιο.
Χαιρετισµοί από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνης κ. ΜΜααρρίίαα  ΛΛιιοοννήή  και τον
∆ήµαρχο Ρεθύµνης κ. ΓΓιιώώρργγηη  ΧΧ..  ΜΜααρριιννάάκκηη. IInnaauugguurraattiioonn  ooff  tthhee  CCrreettaann  DDiieett
FFeessttiivvaall  22001122.. Greetings from the Rethymno Vice-Governor Mrs. MMaarriiaa  LLiioonnii
and the Mayor Mr GGiioorrggiiss  HH..  MMaarriinnaakkiiss.

2211::0000 Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από το ΛΛύύκκεειιοο  ΕΕλλλληηννίί  δδωωνν
ΡΡεεθθύύµµννοουυ και το συγκρότηµα του ΧΧάάρρηη  ΝΝιικκηηφφόόρροουυ. Συµµετέχει ο πολιτιστικός
σύλλογος Ζωνιανών µε το παιδικό χορευτικό συγκρότηµα «Όρη». Cretan
traditional music and dances from LLyycceeuumm  CClluubb  ooff  GGrreeeekk  WWoommeenn and HHaarriiss
NNiikkiiffoorrooss’’  band. Participation by the Cultural Association of Zoniana village with
the children’s folk dance group “Ori”.

2222::0000  ΣΣυυννααυυλλίίαα  µµεε  ττηη  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΝΝττααγγάάκκηη  &&  BBaanndd..  Η Ρεθεµνιώτισσα ερµηνεύτρια και
λυράρισσα ΓΓεεωωρργγίίαα  ΝΝττααγγάάκκηη, ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία της εγκαινιά-
ζοντας την 1η Γιορτή Κρητικής ∆ιατροφής 2012. Επί σκηνής: ΣΣττέέρργγιιοοςς
ΤΤσσιιρρλλιιάάγγκκοοςς  – πλήκτρα / wavedrum- ενορχήστρωση, ΙΙωωάάννννηηςς  ΒΒοουυττσσιιννάάςς -
ηλεκτρικό µπάσο, ΚΚώώσσττααςς  ΚΚιιλλάάζζοογγλλοουυ - λαούτο, ηλεκτρική κιθάρα, Στον ήχο:
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΦΦιιλλιικκόόζζηηςς..  Στα φώτα: ΝΝίίκκοοςς  ΣΣυυρρίίγγοοςς..
CCoonncceerrtt  wwiitthh  GGeeoorrggiiaa  DDaaggaakkii  &&  BBaanndd..  GGeeoorrggiiaa  DDaaggaakkii, lyre player and
performer originated from Rethymno begins her summer tour from the 1st
Cretan Diet Festival 2012. On stage: SStteerrggiiooss  TTssiirrlliiaaggooss - keyboards / wave
drum- orchestration, IIooaannnniiss  VVoouuttssiinnaass - electric bass, KKoossttaass  KKiillaazzoogglloouu -
lute, electric guitar, Sound design: GGiioorrggooss  FFiilliikkoozziiss, Light design: NNiikkooss
SSyyrriiggooss
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1199::0000 Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο». Τα παιδιά από τα ΠΠααιι--
χχννιιδδοοκκααµµώώµµαατταα  µέσα από µύθους και χρώµατα παρουσιάζουν µε νέα µατιά
όλα αυτά που έγιναν παλιά. Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης: κουκλοθέατρο,
animation, θεατρικό παιχνίδι. Υπεύθυνη εργαστηρίου:ΜΜάάγγδδαα  ΠΠααππααδδοοππεεττρράάκκηη..
A warm welcome for our little guests from Aerostato kids club. The children from
PPaaiihhnniiddookkaammoommaattaa kids’ club present the past through myths and colours.
Alternative ways to learn and enjoy: puppetry, animation, dramatic play. With
MMaaggddaa  PPaappaaddooppeettrraakkii.

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.

2200::0000  Η ππααιιδδιικκήή  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΡΡεεθθύύµµννηηςς τραγουδάει σύγχρονους Έλληνες
καλλιτέχνες, υπό τη διεύθυνση της ΙΙσσιιδδώώρρααςς  ΧΧααλλκκιιααδδάάκκηη..  The cchhiillddrreenn’’ss  cchhooiirr
ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ooff  RReetthhyymmnnoo sings modern Greek composers, under the
direction of conductor IIssiiddoorraa  CChhaallkkiiaaddaakkii.

2200::3300  ΑΑππόόσσττααξξηη  ττσσιικκοουυδδιιάάςς από τον οινοποιό και παραγωγό τσικουδιάς κ. ΠΠέέττρροο
ΖΖοουυµµππεερράάκκηη. Η ΛΛέέσσχχηη  ΑΑρρχχιιµµααγγεείίρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς µε τους κ.κ. ΦΦααννοουυρράάκκηη  ΣΣττέέλλιιοο
και ΠΠααννααγγιιωωττάάκκηη  ΜΜιιχχάάλληη παρουσιάζει εδέσµατα µε βάση το µέλι. RRaakkii
ddiissttiillllaattiioonn from winemaker and raki producer Mr. PPeettrrooss  ZZoouummbbeerraakkiiss. Mr.
FFaannoouurraakkiiss  SStteelliiooss and PPaannaaggiioottaakkiiss  MMiicchhaalliiss from the CChheeffss  CClluubb  ooff  CCrreettee
prepare dishes based on honey.

2211::3300 Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από το µουσικοχορευ-
τικό σύλλογο ««ΑΑρρκκάάδδιι»» και το συγκρότηµα του ΚΚώώσστταα  ΚΚοουυττεελλιιδδάάκκηη. Traditional
Cretan music and dances from the folk dance group ««AArrkkaaddii»» and the band of
Kostas Koutelidakis.

2222::0000 Συναυλία µε το µουσικό σχήµα PPaassss aa TTeemmppoo µε έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
Συµµετέχουν οι: ΚΚααττεερρίίνναα  ΧΧρριισσττοουυλλάάκκηη: ακορντεόν - τραγούδι, ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚαα--
ζζιιάάλλεεςς: κιθάρα - τραγούδι, ΕΕλλέέννηη  ΠΠεερρππιιρράάκκηη: πιάνο - κρουστά, ΧΧρρυυσσόόςς  ΚΚαα--
ββοούύννηηςς: κιθάρα, ΧΧρρήήσσττοοςς  ΚΚοοκκκκόόρρααςς: φλάουτο
Concert with PPaassss  aa  TTeemmppoo band who play quality Greek songs.
Band members: KKaatteerriinnaa  CChhrriissttoouullaakkii: accordion - vocals, DDiimmiittrriiss  KKaazziiaalleess:
guitar - vocals, EElleennii  PPeerrppiirraakkii: piano - percussions, CChhrriissssooss  KKaavvoouunniiss: guitar,
CChhrriissttooss  KKookkkkoorraass: flute
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T ρ ι Τ η  -  T u E s d a y

1199::0000  Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο».
A warm welcome for our little guests from Aerostato kids club 

1199::1155 ««ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκάά  ζζυυµµώώµµαατταα  κκααιι  µµααγγεειιρρέέµµαατταα»»..  Τα παιδιά και οι γονείς φτιάχνουν
παρέα µε τον γνωστό σσεεφφ  ΓΓιιάάννννηη  ΜΜππααξξεεββάάννηη πίτες, ψωµί και συνταγές µε αρω-
µατικά βότανα και χόρτα της Κρήτης. ««FFaammiillyy  kknneeaaddiinngg  aanndd  ccooookkiinngg»»..  Parents
and children make pies, bread and recipes with herbs and spices from Crete
with the help of well-known cchheeff  YYaannnniiss  BBaaxxeevvaanniiss.

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.

2200::1155  Συναυλία µε τους ΝΝυυκκττοοββάάττεεςς, εναλλακτική µουσική κολλεκτίβα. Η µουσική πα-
ράσταση περιλαµβάνει τραγούδια των Νυκτοβατών και προσεκτικά επιλεγµέ-
νες διασκευές ελληνικών και ξένων κοµµατιών. Συµµετέχουν οι:
ΑΑννττώώννηηςς  ΒΒάάµµββοουυκκααςς:: κιθάρα, τραγούδι, ΚΚααττεερρίίνναα  ΤΤσσααννττήήλλαα: τραγούδι, κρου-
στά, melodica, ΜΜάάννοοςς  ΝΝααζζλλήήςς:: καχόν, ντραµς, κρουστά, ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοορρίίννθθιιοοςς::
µπάσο, τραγούδι.
Concert with NNyycchhttoovvaatteess, alternative music band. The music performance
comprises songs of Nychtovates and adaptations of famous Greek and English
songs. Band members: AAnnttoonniiss  VVaammvvoouukkaass:: guitar, vocals, KKaatteerriinnaa  TTssaannttiillaa::
vocals, percussions, melodica, MMaannooss  NNaazzlliiss:: cajon, drums, percussions,
YYaannnniiss  KKoorriinntthhiiooss:: bass, vocals

2211::1155  Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από τον µουσικοχορευτικό
σύλλογο «ΟΟιι  ρρίίζζεεςς  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς» και τον ΓΓιιάάννννηη  ΒΒρρεεττττόό µε το συγκρότηµά του.
Cretan traditional music and dances from folk dance group ««II  RRiizzeess  ttiiss  KKrriittiiss»»
and YYaannnniiss  VVrreettttooss’’  folk band.

2211::4455 Συναυλία µε το µουσικό συγκρότηµα του ΣΣττέέλλιιοουυ  ΜΜππιικκάάκκηη..  Ο ΣΣττέέλλιιοοςς  ΜΜππιικκάά--
κκηηςς µε το συγκρότηµά του, παρουσιάσουν δικά του τραγούδια αλλά και πα-
ραδοσιακά τραγούδια, από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.
ΣΣττέέλλιιοοςς  ΜΜππιικκάάκκηηςς  - Λύρα-Τραγούδι, ΗΗλλίίααςς  ΚΚααττσσααββίίδδηηςς - λαούτο-µπουζούκι,
ΤΤιιµµόόθθεεοοςς  ΒΒρροοννττάάκκηηςς - λαούτο, ΜΜααννόόλληηςς  ΠΠίίττεερρηηςς - κλαρίνο-φλάουτο-σαξό -
φωνο, ΑΑννδδρρέέααςς  ΜΜππιικκάάκκηηςς - πλήκτρα, ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΧΧααττζζηηµµιιχχααηηλλίίδδηηςς - κιθάρα,
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤρροουυλλιιννόόςς - µπάσο,  ΑΑννττώώννηηςς  ΖΖααχχααρράάκκηηςς - τύµπανα.
Concert with the musical band of SStteelliiooss  BBiikkaakkiiss. SStteelliiooss  BBiikkaakkiiss and his band
perform his songs and traditional songs from Crete and the rest of Greece. SStteelliiooss
BBiikkaakkiiss lyra - vocals, IIlliiaass  KKaattssaavviiddiiss lute - bouzouki, TTiimmootthheeooss  VVrroonnttaakkiiss lute,
MMaannoolliiss  PPiitteerriiss clarinet - flute - saxophone, AAnnddrreeaass  BBiikkaakkiiss keyboards, PPaannaayyoottiiss
HHaattzziimmiicchhaaiilliiddiiss guitar, GGiioorrggooss  TTrroouulliinnooss  bass, AAnnttoonniiss  ZZaacchhaarraakkiiss drums 
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ΤΕΤαρΤη - WEdnEsday



1199::0000  Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο». A warm welcome to
our little guests from Aerostato kids club 

1199::3300  Θεατρική παράσταση «ΜΜααςς  κκλλέέψψααννεε  ττοονν  ΑΑίίσσωωπποο!!» από τον ΘΘεεααττρριικκόό  ΠΠεερρίίππλλοουυ
σε σκηνοθεσία Θωµά Καντιφέ. Τα κείµενα της παράστασης είναι αποτέλεσµα
ενός εργαστηρίου που πραγµατοποιήθηκε στον Θεατρικό Περίπλου πριν 3
χρόνια.  Σκηνοθεσία: ΚΚααννττιιφφέέςς  ΘΘωωµµάάςς. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: ΚΚααννττιιφφέέςς  ΘΘωωµµάάςς,, ΚΚααρροούύζζοοςς  ΓΓρρηηγγόόρρηηςς,,  ΤΤζζααννιιδδάάκκηη  ΆΆνννναα..
Ακούγονται οι: ΚΚααυυκκααλλάάκκηη  ΆΆρρττεεµµηη,,  ΚΚααυυκκααλλάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη..
««TThheeyy  ttooookk  AAeessoopp  aawwaayy  ffrroomm  uuss!!»» is a play performed by TThheeaattrriikkooss  PPeerriipplloouuss
and directed by Thomas Kantifes.
The play text is the result of a drama workshop which took place 3 years ago.
Direcion: KKaannttiiffeess  TThhoommaass..  Starring: KKaannttiiffeess  TThhoommaass..  KKaarroouuzzooss  GGrriiggoorriiss,,
TTzzaanniiddaakkii  AAnnnnaa,,  Voice cast: KKaaffkkaallaakkii  AArrtteemmii,,  KKaaffkkaallaakkii  IIrriinnii..

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.

2200::3300  Παρασκευή ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ  σσααπποουυννιιοούύ από την κ. ∆∆έέσσπποοιινναα  ΜΜααθθιιοουυδδάάκκηη.   
TTrraaddiittiioonnaall  ssooaapp  mmaakkiinngg by Mrs DDeessppiinnaa  MMaatthhiioouuddaakkii. AAllooee: tthhee  ssiilleenntt  tthheerraappiisstt. 
ΑΑλλόόηη::  ηη  σσιιωωππηηλλήή  θθεερρααππεεύύττρριιαα. Ο κ. ΚΚυυρριιάάκκοοςς    ΜΜαασσααλλήήςς  προσφέρει διαδρα-
στική γνωριµία µε το φυτό και τα παράγωγά του. Mr Kiriakos Μassalis will help
you get acquainted with the plant and its products in an interactive way. 

2211::3300  Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από το µουσικοχορευ-
τικό σύλλογο «ΝΝττεελλίίνναα» µε τον ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΑΑγγγγεελλάάκκηη (Νάντης) και τους µουσι-
κούς συµπορπατητές του. Cretan traditional music and dances from folk dance
group ««DDeelliinnaa»» with AAlleexxaannddrrooss  AAnnggeellaakkiiss (Nantis) and his musicians.

2222::0000  Συναυλία µε το µουσικό σχήµα BBuurrggeerr PPrroojjeecctt..  Συντελεστές: Al the X King (main
vocals, guitar, ukulele), Cosmic Communist (vocals, keyboards, guitars),
General Con Zou (vocals, double bass, el. bass), Mosch Holiday (vocals,
drums, sampler). Concert with BBuurrggeerr  PPrroojjeecctt band. Band members: Al the X
King (main vocals, guitar, ukulele), Cosmic Communist (vocals, keyboards,
guitars), General Con Zou (vocals, double bass, electric bass), Mosch Holiday
(vocals, drums, sampler)
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ΠΕΜΠΤη - THuRsday

1199::0000  Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο». A warm welcome for
our little guests from Aerostato kids club. 

1199::1155 Ο γνωστός ««ΠΠααρρααµµυυθθάάςς»»,,  ΝΝίίκκοοςς  ΠΠιιλλάάββιιοοςς παρουσιάζει τις ιστορίες του µέσα
από ένα θεατρικό παιχνίδι για παιδιά. Μαζί του ««ΤΤοο  µµααγγιικκόό  µµοολλύύββιι  µµοουυ»»  µε τη
ζωγράφο ΣΣττεεφφααννίίαα  ΤΤααππττάά, που έχει κάνει τις ζωγραφιές των βιβλίων του
«Παραµυθά» και τα σχέδια των εκποµπών. NNiikkooss  PPiillaavviiooss, a well-known Greek
storyteller, presents his stories through drama games for kids with the help of
his ««MMaaggiicc  PPeenn»» and the painter Stefania Tapta.

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.

2200::3300  Το κκττήήµµαα  ΒΒααββοουυρράάκκηη παρασκευάζει παραδοσιακά λουκάνικα και η ΛΛέέσσχχηη
ΑΑρρχχιιµµααγγεείίρρωωνν  ΚΚρρήήττηηςς µε τους κ.κ. ΦΦααννοουυρράάκκηη  ΣΣττέέλλιιοο και ΠΠααννααγγιιωωττάάκκηη
ΜΜιιχχάάλληη δηµιουργούν συνταγές βασισµένες σε αυτά. 
ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  κκααιι  γγεευυσσττιικκήή  δδοοκκιιµµήή εµφιαλωµένων κρασιών, παραγωγής
Ρεθεµνιωτών ερασιτεχνών οινοπαραγωγών.
The Chefs of Rethymno Mr FFaannoouurraakkiiss  SStteelliiooss and PPaannaaggiioottaakkiiss  MMiicchhaalliiss
prepare dishes made with traditional sausages from VVaavvoouurraakkiiss  FFaarrmm.
PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  ttaassttiinngg of bottled wine produced by amateur wine makers of
Rethymno.

2211::3300 Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από το µουσικοχορευ-
τικό σύλλογο «ΕΕρρωωφφίίλληη» και τους ΝΝίίκκοο  ΣΣφφαακκιιααννάάκκηη και ΣΣκκοουυττέέλληη  ΜΜααννώώλληη..
Cretan traditional music dances from folk dance group ««EErrooffiillii»» with NNiikkooss
SSffaakkiiaannaakkiiss (mandolin) and SSkkoouutteelliiss  MMaannoolliiss (lyra).

2222::0000  Συναυλία µε τον ΛΛάάκκηη  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοο (µε τα «ψηλά ρεβέρ» του) και τον ΓΓιιάάννννηη
ΓΓιιοοκκααρρίίννηη.. Με το γνωστό και αγαπηµένο ύφος τους οι δύο δηµιουργοί θα δώ-
σουν τη δική τους πινελιά σ'αυτή την καλοκαιρική εκδήλωση. Μαζί τους οι
µουσικοί phase reverse και η Κατερίνα Μορένα. Concert with LLaakkiiss
PPaappaaddooppoouullooss and YYaannnniiss  GGiiookkaarriinniiss.The two talented Greek singers and
songwriters sing for the summer accompanied by Phase Reverse and
Katerina Morena.
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ΠαραΣΚΕυη - FRIday



1199::0000  Υποδοχή των µικρών καλεσµένων από το «Αερόστατο». A warm welcome for our little
guests from Aerostato kids club

1199::1155  ΤΤαα  ΕΕιικκαασσττιικκάά  ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΤΤέέχχννηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  πραγµατο ποιούν
εκπαιδευτικό πρόγραµµα κεραµικής για παιδιά. The MMuusseeuumm  ooff  CCoonntteemmppoorraarryy  AArrtt  ooff
CCrreettee has organised a pottery workshop for children.

1199::3300 Η µµππααννττίίνναα και οι µουσικοί της ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΦΦιιλλααρρµµοοννιικκήήςς  ΡΡεεθθύύµµννοουυ τραγουδούν για τη
Γιορτή. Από 8 έως 40+ ετών τα µέλη της Φιλαρµονικής του ∆ήµου µας σε ένα ρεπερ-
τόριο που ξεσηκώνει. RReetthhyymmnnoo  PPhhiillhhaarrmmoonniicc  aanndd  PPhhiillhhaarrmmoonniicc YYoouutthh  OOrrcchheessttrraa, with
members of age 8 - 40 +, sing for the Festival popular songs. 

1199::3300  --  2233::0000 Έκθεση Τοπικών Προϊόντων. Exhibition of Local Products.
2200::1155  Συνάντηση και συζήτηση για τον ΓΓαασσττρροοννοοµµιικκόό και ΟΟιιννιικκόό  ΤΤοουυρριισσµµόό στην Κρήτη. Επί-

σηµοι προσκαλεσµένοι στη συζήτηση οι κ.κ.: ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣκκοούύρρααςς - οινοπαραγωγός, οι-
νολόγος, ΝΝίίκκηη  ΜΜηηττααρρέέαα - δηµοσιογράφος κρασιού & γεύσης, συγγραφέας, ΓΓιιώώρργγοοςς
ΠΠίίττττααςς - συγγραφέας, ξενοδόχος, ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  MM..  ΚΚααλλααϊϊττζζιιδδάάκκηηςς  Γεν. ∆ιεύθυνση λει-
τουργικού Grecotel. Συντονίζει η κ. ΚΚααττεερρίίνναα  ΞΞεεκκάάλλοουυ. Discussion about CCuulliinnaarryy and
WWiinnee  TToouurriissmm in Crete. Official guests: GGiioorrggooss  SSkkoouurraass - winemaker, NNiikkii  MMiittaarreeaa -
journalist, writer, GGiioorrggooss  PPiittttaass - writer, hotel owner, DDiimmiittrriiss  ΜΜ..KKaallaaiittzziiddaakkiiss Operation
Departement, Grecotel Sales. Coordinator Mrs Katerina Xekalou.

2211::0000  Η Ρεθεµνιώτικη Χορωδία CChhoorruuss ’’8877,, η συνέχεια της παιδικής χορωδίας του Ελληνικού
Ωδείου, µετά την κατάκτηση του 3ου βραβείου στο 6ο ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυ-
πάκτου, παρουσιάζει ελληνικά αγαπηµένα τρα γούδια. Μαέστρος ο κ. ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜεεννττζζεε--
λλόόπποουυλλοοςς και στο πιάνο η κ. ΙΙσσιιδδώώρραα  ΧΧααλλκκιιααδδάάκκηη. CChhoorruuss  ’’8877, the formerly children’s
choir of the Hellenic Conservatory sings favourite Greek songs some days after winning
the 3rd prize in the 6th International Choir Festival of Nafpaktos. Choral conductor:
GGiiaannnniiss  MMeennttzzeellooppoouullooss, Pianist: IIssiiddoorraa  CChhaallkkiiaaddaakkii.

2211::3300  Κρητική παραδοσιακή µουσική και χοροί της Κρήτης από το µουσικοχορευτικό σύλλογο
«ΚΚρρήήττεεςς» µε τον ∆∆ηηµµήήττρρηη  ΚΚεερρααµµιιααννάάκκηη και το συγκρότηµά του. Cretan traditional music
and dances from folk dance group ««KKrriitteess»» with DDiimmiittrriiss  KKeerraammiiaannaakkiiss and his band.

2222::0000  Συναυλία FFllaammeennccoo  --  JJaazzzz  TTrriioo µε το ΧΧρρίίσσττοο  ΤΤζζιιφφάάκκιι σε ρυθµό φλαµένγκο.O διεθνώς
βραβευµένος βιρτουόζος της κιθάρας Χρίστος Τζιφάκις µαζί µε τους Νίκο Καπηλίδη
(ντραµς) και Παναγιώτη Μπουραζάνη (µπάσο) µας ταξιδεύουν στους ήχους της συγ-
χρονης flamenco jazz σκηνης, ερµηνεύοντας δικές τους συνθέσεις αλλά και διασκευές
των Paco de Lucia, Miles Davies, Chick Corea. Aziza κ.α.Concert with CChhrriissttooss  TTzziiffaakkiiss
and his FFllaammeennccoo  --  JJaazzzz  TTrriioo. The internationally award-winning guitar virtuoso Christos
Tzifakis, Nikos Kapilidis (drums) and Panagiotis Bourazanis (bass) take us to the sounds
of modern flamenco jazz scene performing their own compositions and adaptations of
Paco de Lucia, Miles Davies, Chick Corea. Aziza etc.
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ΣαΒΒαΤΟ - saTuRday ΠΑΡAΛΛΗΛΕΣ ∆ΡAΣΕΙΣ

PARALLEL ACTIVITIES
•• ««ΕΕββδδοοµµάάδδαα  ΚΚρρηηττιικκήήςς  ∆∆ιιααττρροοφφήήςς»»  

Μέρες κρητικής διατροφης & κρασιού: Ειδικές προσφορές σε µενού και κρασιά, σε
εστιατόρια της πόλης, κατά τη διάρκεια της Γιορτής.  

««CCrreettaann  DDiieett  WWeeeekk»»  
Special menus and wine prices will be offered at various restaurants around town during
the cretan diet festival.

•• ««ΠΠοοιιηηττιικκόόςς  ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσµµόόςς»»
Καθηµερινή απαγγελία µαντινάδων από το Σύλλογο Κρητών Στιχουργών 
«Μιχάλης Καυκαλάς».
Daily serenades by the Cretan Association of Lyricists, "Mihalis Kafkalas". 

•• ««ΤΤοο  ππννεεύύµµαα  ττοουυ  ΆΆµµββυυκκαα»»
Έκθεση φωτογραφίας του Ανδρέα Σµαραγδή µε θέµα την απόσταξη της τσικουδιάς,
στο ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνου. 

««TThhee  ssppiirriitt  ooff  AAmmbbiikkaa»»
Photograph Exhibition by Andreas Smaragdis, in the Municipal Garden. The theme
is the distillation of tsikoudia.



ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
EXHIBITORS OF LOCAL PRODUCTS

ΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙ    ΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  //  EEXXHHIIBBIITTIIOONN  HHOOUURRSS

1-7 ΙΟΥΛΙΟΥ/JULY 2012
1199::3300  --  2233::0000



AMALTHIA ANEA

Η ΑΝΕΑ ΑΕ είµαστε µία κίνηση µε την µορφή της πολυµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας
που ιδρύσαµε το 2002. Ενεργούµε µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στον άν-
θρωπο. Έδρα µας είναι το χωριό Αγ. Φωτεινή στο Αµάρι Ρεθύµνης. Σκοπός µας είναι η
συµβολή στην ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου Αµαρίου Ρεθύµνης έτσι ώστε να µπο-
ρούν να αποκοµίζουν οι κάτοικοι αξιόλογο εισόδηµα µε στόχο να παραµείνουν στα
χωριά τους, και να µην ερηµωθεί ο τόπος και να αρχίσει σταδιακά η ανάκαµψη. 
ΤΤρρόόπποοςς  εεφφααρρµµοογγήήςς:: Ενοικιάζουµε µε πολυετή ενοικιαστήρια αγροτικές εκτάσεις που
εξασφαλίζουν τους ιδιοκτήτες, και στην συνέχεια τα βελτιώνουµε, τα αξιοποιούµε, και
παράγουµε τα ανάλογα προϊοντα. Στη συνέχεια τυποποιούµε τα προϊόντα και τα προ-
ωθούµε στην αγορά. 
∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  --  ΠΠρροοϊϊόόνντταα::
1. Ελαιοκοµία, κατά κανόνα βιολογικής καλλιέργειας µε βασικό στόχο την επιτραπέζια
ελιά και δευτερεύοντα το ελαιόλαδο, 2. Αρωµατικά φυτά, βιολογικής καλλιέργειας, 3.
Μελισσοκοµία, 4. Κηπευτικά βιολογικής καλλιέργειας, 5. Παρασκευή παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων. 

ANEA SA is a Multi-share Company founded in 2002. We act with respect to the natural
environment and man. Our head office is in the village of Amari Sivritos in Rethymno. Our
aim is to contribute to the development of the area of Αmari so that the residents can
earn a decent income to remain in their villages.
MMeetthhoodd  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn:: We rent farmland with long lease and then we cultivate and
produce local products. Then we standardize these products and launch them onto the
market.
AAccttiivviittiieess  --  PPrroodduuccttss::  
1. Olive crop, usually organic farming, focusing on table olives and olive oil, 2. Herbs,
organic farming, 3. Beekeeping, 4. Organically grown vegetables, 5. Manufacturing of
traditional agricultural products.

Με σύµµαχο τη φύση, και τις φυσικές πρώτες ύλες της, δηµιουργήσαµε καλλυντικά
προϊόντα απαράµιλλης αισθητικής και ποιότητας. Ο αρµονικός συνδυασµός του ελαι-
ολάδου µε πλήθος φυτικών εκχυλισµάτων εγγυώνται τη φυσική περιποίηση του σώ-
µατος, του προσώπου και των µαλλιών σας. Τα αγνά θρεπτικά συστατικά τους
αποτελούν "τροφή" για το δέρµα, καθιστώντας τα ιδανικά για άτοµα µε ιδιαίτερα ευαί-
σθητες επιδερµίδες. Η οικογένεια AAMMAALLTTHHIIAA®® εµπλουτίζεται µε προϊόντα υψηλής εξέ-
λιξης και µακρόχρονης έρευνας. ∆οκιµάστε, σήµερα, τα καλλυντικά AAMMAALLTTHHIIAA®® και
αρχίστε µια νέα σχέση για όλη σας τη ζωή, γιατί τα AAMMAALLTTHHIIAA®® είναι παντοτινά!
Για θέµατα υγείας ο πιο κατάλληλος σύµβουλος είναι ο γιατρός ή ο φαρµακοποιός
σας. Η χρησιµοποίηση των δειγµάτων είναι απαραίτητη πριν την χρησιµοποίηση των
προϊόντων.

Based on natural raw materials, we created cosmetics of excellent quality. The perfect
combination of olive oil with a variety of plant extracts guarantees the natural body, face
and hair care. Their pure nutrients benefit the skin, making them ideal for people with
particularly sensitive skin. AAMMAALLTTHHIIAA®® products are the result of long-term research and
development. Try today AAMMAALLTTHHIIAA®® cosmetics and start a new relationship for the rest
of your life, because AAMMAALLTTHHIIAA®® is forever!
For health issues the most appropriate consultant is your doctor or your pharmacist.
The use of samples is required before using the products.

AAMMAALLTTHHIIAA                                                                          
Αγ. ∆ηµήτριος, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο

Agios Dimitrios, P.O. 74100 Rethymno
Τ.: 28310 71740, 6932 417790  

www.amalthia-soap.com
e-mail:info@amalthia-soap.com

ΑΑΝΝΕΕΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγ. Φωτεινη, ∆. Αµαρίου, T.K. 74061 Ρέθυµνο

Agia Fotini, Amari, P.O. 74061 Rethymno
Τ.: 28330 20002, Fax: 28330 20003



ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

VOYATZIDAKIS TRADITIONAL CHEESE DAIRY

ΒΒΟΟΓΓΙΙΑΑΤΤΖΖΙΙ∆∆ΑΑΚΚΗΗΣΣ  //  VVOOYYAATTZZIIDDAAKKIISS
Ρούστικα, Τ.Κ. 74058 Ρέθυµνο

Roustika, P.O. 74058 Rethymno
Τ.: 28310 91209

e-mail: vogiatzidakis@yahoo.gr

Εδώ και µισό αιώνα στα Ρούστικα, ένα ηµιορεινό χωριό του ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά,
20χλµ νοτιοδυτικά του Ρεθύµνου, σε µια καταπράσινη περιοχή δραστηριοποιείται η οι-
κογενειακή επιχείρηση του τυροκοµείου µας. Η παραγωγή µας στηρίζεται στο φρέσκο
γάλα της περιοχής από ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων. Το τυροκοµείο έχει δυναµικό-
τητα έως 44  ττόόννοουυςς  γγάάλλαακκττοοςς  ηηµµεερρηησσίίωωςς και τα προϊόντα, που παράγει είναι τα ππααρραα--
δδοοσσιιαακκάά  ΚΚρρηηττιικκάά::  ΓΓρρααββιιέέρραα,,  ΑΑννθθόόττυυρροοςς  ΝΝωωππόόςς  ((ΜΜυυζζήήθθρραα)),,  ΚΚεεφφααλλοοττύύρριι,,  ΑΑννθθόόττυυρροοςς
ΞΞεερρόόςς..
Ο έλεγχος της ποιότητας πρώτων υλών και προϊόντων σε κάθε φάση της παραγωγής
και διακίνησης εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσµα για το καθηµερινό σας τραπέζι.

For half a century in Roustika, a foothill village in the Municipality of Nikiforos Fokas,
20km south-west of Rethymno, within a beautiful green area we operate a family-own
dairy. Our production is based on fresh milk by local sheep breeds. The dairy has a
capacity of up to 44  ttoonnss  ooff  mmiillkk  ppeerr  ddaayy. The milk products produced are trraaddiittiioonnaall
CCrreettaann  cchheeeessee::  GGrruuyyeerree,,  FFrreesshh  AAnntthhoottiirrooss  ((mmiizziitthhrraa)),,  KKeeffaalloottyyrrii  aanndd  mmaattuurreedd  AAnntthhoottiirrooss..
The quality control of raw materials and products at every stage of production and
distribution guarantees the best result for your everyday enjoyment..

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
RETHYMNO UNION
OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
Η ΕΑΣ Ρεθύµνης ιδρύθηκε το έτος 1937 µε την υπ’ αριθ. 15295/31-03-1937, απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας, µε έδρα το Ρέθυµνο. ΟΟιι  κκύύρριιεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττηηςς,,  ππέέρραανν
ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρροοςς  τταα  µµέέλληη  ττηηςς,,  εείίννααιι::
• Συγκέντρωση και επεξεργασία γάλακτος για την παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων
και πώληση αυτών • Συγκέντρωση - τυποποίηση και εµπορία ελαιολάδου • Εµπορία
αγροτικών εφοδίων • Εµπορία τροφίµων και λοιπών ειδών οικιακής χρήσεως(S/M)
Οι περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες της ΕΑΣ Ρεθύµνης λαµβάνουν
χώρα σε ιδιόκτητο χώρο 150.000 τµ, στην περιοχή  τρία Μοναστήρια Ρεθύµνου, 3.5 χλµ
νότια της πόλης.
ΘΘυυγγααττρριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ττηηςς  ΕΕΑΑΣΣΡΡ
• Α.Σ.Ε.Α.Ρ (Ανώνυµη Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύµνου) / Παραγωγή και
εµπορία ζωοτροφών - Παραγωγή και εµπορία πυρηνελαίου
• ΕΝ.ΕΡ.Α.Σ.Ε (Ένωση Ενεργειακή Ανώνυµη Συνεταιριστική Εταιρεία)  / Παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύµατος από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
• Ένωση Ρεθυµνιακή Ασφαλιστικός Σύµβουλος ΕΠΕ / Ασφαλιστικά Προγράµµατα

The Rethymno UAC was founded in 1937 with the No. 15295/31-03-1937 of the Minister
of Agriculture. The main activities, apart from providing business services to its
members, are:
• Collection and processing of milk for dairy products and selling • Collection,
standardization and marketing of olive oil • Marketing of agricultural supplies •
Marketing of food and other household articles (S / M)
Most of these activities take place in a private area 150,000 sqm sq.metres, in the area
of Tria Monastiria Rethymno, 3.5 km south of the city.
Subsidiaries of Rethymno UAC 
• Rethymno Cooperative Development Company Limited: Production and marketing
of livestock - Production and marketing of olive pomace
• Energy Union Cooperative Society Limited: Production of electricity from renewable
energy sources
• Rethymniaki Union Insurance Consultant Ltd.: Insurance programs

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

RREETTHHYYMMNNOO  UUNNIIOONN
OOFF  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEESS
Τρία Μοναστήρια, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
Tria Monastiria, P.O. 74100 Rethymno

Τ.: 28310 86126, Fax: 28310 22202
e-mail:sales@easreth.gr, www.easreth.gr



ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ε. 
EVOSMOS SA

Η εταιρία ΕΕΥΥΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑ..ΕΕ.. εδρεύει στην Κρήτη, στα παράλια του χωριού Επισκοπή του
νοµού Ρεθύµνου. Μετά από 3300  χχρρόόννιιαα  σσττοο  χχώώρροο και µε περισσότερα από 20 στην πα-
ραγωγή και στο εµπόριο ελαιολάδου, προχώρησε στην καθετοποίηση της µονάδας πα-
ραγωγής µας και υλοποίησε και το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης.
Η εταιρία ΕΕΥΥΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑ..ΕΕ.. ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια Μανωλάκη. Έπειτα από
εµπειρία και καταγραφή ετών επιλέξαµε κάποιους ελαιώνες και τους δώσαµε το όνοµά
µας: ΕΕλλααιιώώννεεςς  ΜΜααννωωλλάάκκηη..

The company EEVVOOSSMMOOSS  SS..AA.. is located in Crete, on the coast of Episkopi village in
Rethymno. After 3300  yyeeaarrss  ooff  ooppeerraattiioonn and over 20 in the production and trade of oil, we
proceeded to the vertical integration of our production unit and completed the last stage
of processing and packaging. 
The company EEVVOOSSMMOOSS  SS..AA.. belongs to the family Manolakis. After years of experience
and recording we chose some groves and gave them our name: OOlliivvee  GGrroovvee  MMaannoollaakkiiss.

ΕΕΥΥΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..  //  EEVVOOSSMMOOSS  SS..AA..
Επισκοπή Ρεθύµνο
Episkopi Rethymno

T.: 28310 61396, 28310 61555
Fax: 28310 61563

Κιν. / Mob.: 6977 605505
e-mail: info@evosmos-sa.gr

www.evosmos-sa.com

ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
ZOUMBERAKIS

Στις πλαγιές του Κρυονερίτη στο Νοτιοδυτικό Ρέθυµνο της Κρήτης και στο χωριό Καλή
Συκιά βρίσκονται οι επιχειρήσεις οινοποιίας της οικογένειας Ζουµπεράκη. ΣΣεε  σσύύγγχχρροο--
ννεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ((11000000ττ..µµ))  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  κκααθθεεττοοπποοιιηηµµέέννηη  µµοοννάάδδαα  ππααρρααγγωωγγήήςς
--  ττυυπποοπποοίίηησσηηςς  οοίίννοουυ  ηη  οοπποοίίαα  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  µµεε  σσύύσσττηηµµαα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν
ττρροοφφίίµµωωνν  µµεε  ππρρόόττυυπποο  IISSOO  2222000000::22000055.. Οι Βιολογικές Καλλιέργειες των αµπελώνων
µας καλύπτουν έκταση 100 στρεµµάτων και βρίσκονται σε ιδανικό υψόµετρο (600-800µ)
στις πλαγιές του Κρυονερίτη. ΚΚααττααφφέέρρααµµεε  µµεε  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  µµααςς  νναα  ππααννττρρέέψψοουυµµεε  ττηηνν
ππααρράάδδοοσσηη  µµεε  ττιιςς  σσύύγγχχρροοννεεςς  µµεεθθόόδδοουυςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  έέχχοοννττααςς  σσαανν  ααρρχχήή  µµααςς  ττιιςς  ΒΒιιοολλοο--
γγιικκέέςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς  ααµµππεελλώώννωωνν  χχωωρρίίςς  χχηηµµιικκάά  λλιιππάάσσµµαατταα  κκααιι  φφυυττοοφφάάρρµµαακκαα  πποουυ  εελλέέγγ--
χχοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννιισσµµόό  ΕΕλλέέγγχχοουυ  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ΒΒιιοολλοογγιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ∆∆ΗΗΩΩ.. Η
τσικουδιά που παράγεται στο παραδοσιακό Ρακοκάζανο όπως και στο σύγχρονο απο-
σταγµατοποιείο της οικογένειας είναι µοναδική. Η ποικιλιακή σύνθεση του αµπελώνα
µας για την παραγωγή του Ερυθρού Οίνου περιλαµβάνει τις ερυθρές ποικιλίες: ΛΛιιάάττιικκοο,,
ΚΚοοττσσιιφφάάλλιι,,  ΑΑχχλλάάδδιι,,  ΑΑγγιιοορργγήήττιικκοο,,  ΛΛυυµµννιιόό,,  ΚΚααµµππεερρννέέττ,,  ΜΜεερρλλόόττ. Για τον Λευκό Οίνο πε-
ριλαµβάνει τις ποικιλίες: Βιδιανό, Βιλάνα, Θραψαθήρι. 

On the slopes of Kryoneriti in the south-west of Rethymno Crete in the village Kali Sykia
Zoumberaki family has a winemaking business. IInn  oouurr  mmooddeerrnn  iinnssttaallllaattiioonnss  ((11000000  ssqq..mm..))
tthheerree  iiss  aa  ccoommpplleettee  vveerrttiiccaallllyy  iinntteeggrraatteedd  pprroodduuccttiioonn  --  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  uunniitt  ooff  wwiinnee  cceerrttiiffiieedd
bbyy  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  ooff  ffoooodd  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrdd  IISSOO  2222000000::  22000055. Organic farming of
vineyards is covering an area of 100 acres at an ideal altitude (600-800m) on the slopes
of Kryoneriti. WWee  hhaavvee  aaccccoommpplliisshheedd  ttoo  ccoommbbiinnee  ttrraaddiittiioonn  wwiitthh  mmooddeerrnn  pprroodduuccttiioonn
mmeetthhooddss  wwoorrkkiinngg  eexxcclluussiivveellyy  iinn  oorrggaanniiccaallllyy  ggrroowwnn  vviinneeyyaarrddss  wwiitthhoouutt  cchheemmiiccaall  ffeerrttiilliizzeerrss
aanndd  ppeessttiicciiddeess  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  aanndd  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  bbooddyy  ffoorr  OOrrggaanniicc  PPrroodduuccttss
DDIIOO. The raki produced in the traditional raki cauldron and the modern distillery of the
family is unique. The varietal composition of our vineyard includes red varieties: Liatiko,
Kotsifali, Achladi, Agiorgitiko, Lymnio, Cabernet, and Merlot. For the white wine varieties:
Vidiano, Vilana, Thrapsathiri.

ΖΖΟΟΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡAAΚΚΗΗΣΣ  //  ZZOOUUMMBBEERRAAKKIISS
Καλή Συκιά, ∆. Συβρίτου, Ρέθυµνο

Kali Sikia, Municipality of Syvritos, Rethymno
Τ./Fax: 28320 51075, Κιν./Mob.: 6977 503308

e-mail: zoumwine@yahoo.gr



ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΕ. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ILIAKIS SA
DAIRY PRODUCTS PRODUCTION & PROCESSING 

Όλα τα προϊόντα είναι παραγωγής µας παραγόµενα από γάλα πρόβειο και αίγιο πα-
ρασκευαζόµενα µε τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο, χωρίς προσθήκες διαφόρων υπο-
κατάστατων τα οποία κυκλοφορούν στο εµπόριο αλλά µόνο µε γάλα που αγοράζεται
από κτηνοτρόφους της περιοχής µας . ΗΗ  µµοοννάάδδαα  δδιιααθθέέττεειι  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  EENN  IISSOO  2222000000,,µµ
εε  ααρρ..  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ    004499008800005599. Και από AGROCERT για το προϊόν ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗ-
ΤΗΣ Π.Ο.Π . µε αρ. πιστοποιητικό Π.Ο.Γ. / 1550-9422.10. Όλα τα προϊόντα µας διατίθε-
νται σε συσκευασίες vacuum, 250 και 500gr.
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΑΑ:: ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ο.Π. (κεφ.14-10-8-5 κιλ.), ΚΕΦΑΛΟ-
ΤΥΡΙ ΚΡΗΤΗΣ (κεφ.14-8-3-1,2 κιλ.) ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ ΑΛΜΗΣ ( δοχ.16-8-3-1κιλ.-500γρ.), ΑΘΟ-
ΤΥΡΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ (κεφ. 2 κιλ.- 600γρ.), ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ ΞΗΡΟΣ (κεφ.1,5 κιλ. , 350 γρ.),
ΓΙΑΟΥΡΤΙ  Πρόβειο (πήλινο - πλαστικό), ΓΙΑΟΥΡΤΙ 250 γρ., ΞΥΓΑΛΟ (∆οχ. 5 κιλ., 500γρ.,
250γρ.), ΞΥΝΟΧΟΝΤΡΟΣ, ΓΑΛΟΜΥΖΗΘΡΑ, ΤΟΥΛΟΥΜΟΤΥΡΙΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ  Τριµ-
µένη, ΜΥΖΗΘΡΑ ΒΑΡΕΛΙΟΥ, ΑΝΘΟΓΑΛΟ, ΣΤΑΚΟΒΟΥΤΥΡΟ.

All our production is derived from sheep’s and goat’s milk prepared in the old traditional
way, without addition of various substitutes found in the market, but only milk purchased
from farmers in our area. Thhee  uunniitt  iiss  cceerrttiiffiieedd  wwiitthh  EENN  IISSOO  2222000000,,  CCeerrttiiffiiccaattee  NNoo..
004499008800005599 and the product GRUYERE Crete PDO with AGROCERT Certificate No.
Π.Ο.Γ. / 1550-9422.10. All products are available in vacuum packages of 250 and 500gr.
OOUURR  PPRROODDUUCCTTSS:: GRUYERE CRETE PDO, KEFALOTYRI CHEESE, WHITE CHEESE IN
BRINE, FRESH ANTHOTIROS, DRY ANTHOTIROS, SHEEP MILK YOGHURT,
YOGHURT, XYGALO, XYNOCHONTROS (Greek trahanas), GALOMIZITHRA,
TOULOUMOTYRI, CRETE POWDERED GRUYERE, MIZITHRA BARREL, ANTHOGALO
CREAM, STAKOVOUTIRO BUTTER

ΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΕΕ..  //  IILLIIAAKKIISS  SSAA
Κάτω Μαλλάκι, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
Kato Mallaki, P.O. 74100 Rethymno
Τ./ FAX: 28310 58908, 6973 737760

www.merakieliaki.gr

ΙΔΗ ΕΛΑΙΑ
OIL IDI 

ΙΙ∆∆ΗΗ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  //  OOIILL  IIDDII
Καλαγασίδης Σταύρος / Kalagasidis Stavros

Αφρατές Αµαρίου / Afrates Amari
Τ: 28310 32192, 6972 907187

e- mail: marmichfour@gmail.com

Στους πρόποδες του Ψηλορείτη, στη Νότια πλευρά του βουνού µε ιδιαίτερο Μεσογει-
ακό µικροκλίµα καρποφορούν αιωνόβια δέντρα  χονδρολιάς. Το λάδι και  οι βρώσιµες
ελιές είναι πανάρχαια προϊόντα γνωστά για τη θρεπτική τους αξία , αλλά και για τις θε-
ραπευτικές τους ιδιότητες. Η συσσωρευµένη γνώση και η εµπειρία των κατοίκων -
αγροτών µε ρίζες στα βάθη των αιώνων  µας διδάσκει και µας εµπνέει στη δηµιουργία
υγιεινών προϊόντων ελιάς. ΕΕµµππλλοουυττιισσµµέένναα  µµεε  ααρρττύύµµαατταα  ττηηςς  ΑΑµµααρριιώώττιικκηηςς  γγηηςς  µµααςς  θθυυ--
µµίίζζοουυνν  ξξααννάά  ττηη  γγννήήσσιιαα  κκααιι  ξξεεχχωωρριισσττήή  γγεεύύσσηη  ττηηςς  χχοοννδδρροολλιιάάςς..

At the foothill of Psiloritis, in the south side of the mountain with great Mediterranean
climate there are Chondrolia olive trees. Oil and olives are ancient products known for
their nutritional value but also for their healing properties. The accumulated knowledge
and experience of residents - farmers from centuries before teaches us and inspires us
to create healthy olive products. EEnnrriicchheedd  wwiitthh  ffllaavvoorriinnggss  ooff  AAmmaarrii  aarreeaa  tthheeyy  rreemmiinndd  uuss
aaggaaiinn  tthhee  ggeennuuiinnee  ttaassttee  ooff  CChhoonnddrroolliiaa..



ΚΤΗΜΑ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Α.Ε.
VAVOURAKIS FARM SA

Με σεβασµό στον άνθρωπο και την φύση, η εταιρεία ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΑΑΒΒΟΟΥΥΡΡΑΑΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ, ιδρύ-
θηκε το 2001 και από τότε παράγει βιολογικά προϊόντα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά
και χωρίς συντηρητικά. Η βάση της εταιρείας είναι στην Κρήτη, στην ΚΟΞΑΡΕ Ρεθύ-
µνου, όπου και βρίσκεται η σύγχρονη χοιροτροφική της µονάδα. Η µονάδα αυτή δηµι-
ουργήθηκε σε έκταση 55 ιδιόκτητων στρεµµάτων, και έχει ετήσια παραγωγική
ικανότητα 15.000 kg.  Η µονάδα έχει ελεγχθεί ως προς τη ββιιοολλοογγιικκήή  εεκκττρροοφφήή  ττοουυ  ζζωω--
ιικκοούύ  ττηηςς  ππλληηθθυυσσµµοούύ  ααππόό  ττηη  ∆∆ΗΗΩΩ και τον Οκτώβριο του 2001 έλαβε την ππιισσττοοπποοίίηησσηη  υυππ’’
ααρριιθθµµ..  441111--55//00002255--22//0011, όσον αφορά στην παραγωγή µη µεταποιηµένων κτηνοτροφι-
κών προϊόντων. Η εταιρεία σήµερα παράγει ββιιοολλοογγιικκάά  ααλλλλααννττιικκάά (απάκι, µπριζόλα, ζα-
µπόν µπούτι, ζαµπόν µπούτι φέτες, παριζάκι, πάριζα φέτες, λουκάνικο Κρήτης,
λουκάνικο ξιδάτο, πανσέτα) και φρέσκο χοιρινό κρέας (µπριζόλα, ρολό, σουβλάκι, σνί-
τσελ µπούτι χωρίς κόκκαλο). 

With respect to man and nature, the company VVAAVVOOUURRAAKKIISS  FFAARRMM  SSAA was founded in
2001 and since then produces organic products rich in nutrients without preservatives.
The company is based in Rethymno Crete, in Koxare village, where it has a modern pig
unit. This unit was created in an area of 55 acres and has an annual capacity of 15,000
kg. The unit has been tested for aanniimmaall  bbrreeeeddiinngg  iinn  oorrggaanniicc  ffaarrmmiinngg  bbyy  DDIIOO (Inspection
and Certification body for Organic Products) and in October 2001 received certification
No. 411-5/0025-2/01, for the production of unprocessed livestock products. Today the
company produces oorrggaanniicc  mmeeaatt products such as: apaki (smoked pork), steak, ham,
pariza salami, Cretan sausage, vinegar sausage, pancetta) and fresh pork meat (steak,
rolls, skewer, schnitzel).

ΚΚΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒΑΑΒΒΟΟΥΥΡΡΑΑΚΚΗΗ  ΑΑ..ΕΕ
VVAAVVOOUURRAAKKIISS  FFAARRMM  SSAA

Κοξαρέ, Τ.Κ. 74100, Ρέθυµνο
Koxare, P.O. 74100 Rethymno
Τ: 28310 54088, 6944 457364

e-mail: biokreta@otenet.gr

LOUIS ΑΛΟΗ
LOUIS ALOE

Η ΑΑλλόόηη  ΒΒέέρραα ονοµάστηκε από τους δηµιουργούς της (Αστέρι της Γης). Χρησιµοποιή-

στε την τοπική δύναµη που έχετε. Μη χάσετε καµιά από τις ουσίες του φύλλου Αλόης

Βέρα, ούτε τον θαυµαστό και θεραπευτικό του χυµό. Αγοράστε ένα φύλλο ή ένα φυτό.

Θα σας παρέχει ένα ολοκληρωµένο φαρµακείο που ο θεός το θέτει στη διάθεσή σας.

AAllooee  VVeerraa was named Star of the Earth. Use the power of the plant and do not ignore

the benefits of the the aloe leaf, nor the wonderful healing juice. Buy a leaf or a plant. It

provides a comprehensive pharmacy that God has put at your disposal.
LLOOUUIISS  ΑΑΛΛΟΟΗΗ  //  LLOOUUIISS  AALLOOEE

Τσούτσουρος Ηρακλείου Κρήτης
Αντιπρόσωπος Κρήτης φυτών και φύλλων:

ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜαασσααλλήήςς
Tsoutsouros Heraklion Crete

Product representative in Crete:
KKiirriiaakkooss  MMaassaalliiss

Τ: 28310 83042, 6974 720447
e-mail: iliasxronakis@gmail.com

www.louisaloe.gr



ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
RETHYMNO BEEKEEPERS COOPERATIVE 
Ο Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Ρεθύµνης δραστηριοποιείται στο νοµό µας περί-
που τρεις δεκαετίες. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει υπάρξει πολύτιµος βοηθός και συ-
νεργάτης του Ρεθυµνιώτη µελισσοκόµου.
∆∆ρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  δδυυοο  ττοοµµεείίςς::
1. Προµήθεια και εµπορία µελισσοκοµικών ειδών µε στόχο το όφελος του µελισσο-
κόµου, πετυχαίνοντας τις καλύτερες τιµές της αγοράς.
2. Συµµετοχή στον Ενιαίο Φορέα Μελισσοκόµων Κρήτης καθώς σε πληθώρα άλλων
δραστηριοτήτων αφ’ ενός για την επίλυση των προβληµάτων της κρητικής Μελισσο-
κοµίας και αφ’ έτερου την επιµόρφωση των µελισσοκόµων του νοµού µας.

The Beekeepers Cooperative has been active in the prefecture of Rethymno for about
three decades. All these years it has been a valuable assistant and associate of
Rethymnian beekeeper.
There are two operating areas:
1. Supply and marketing of bee products to the benefit of the beekeeper, achieving the
best prices.
2. Participation in the Single Entity Beekeepers Crete as in many other activities on one
hand to solve the problems of Cretan Apiculture, and on the other the training of
beekeepers in our prefecture.

ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ

RREETTHHYYMMNNOO
BBEEEEKKEEEEPPEERRSS  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  

T.: 6976 790475

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΡΡίίοο  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  11995500  µµεε  ττηηνν  οοννοοµµαασσίίαα  ««ΡΡεεθθεεµµιιωωττοοπποούύλλαα»».. Ο σηµερινός της
ιδιοκτήτης, κατάλαβε από το 1960 ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες, ότι τα κρητικά
προϊόντα είναι τα γευστικότερα και µε τις περισσότερες ευωδίες σε όλον τον πλανήτη!
Έκτοτε και µέχρι σήµερα προσπαθεί και χρησιµοποιεί όσο γίνεται, κρητικές πρώτες
ύλες, οι οποίες συµβάλλουν στην ποιότητα των αναψυκτικών που παράγει. ΑΑππόό  ττοο  11997722
άάρρχχιισσεε  νναα  έέχχεειι  ωωςς  σσύύννθθηηµµαα  ττοο  ππααρραακκάάττωω::  ««ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗ,,  ηη  κκααλλύύττεερρηη  σσττοονν  κκόόσσµµοο»»,
το οποίο εκτύπωσε και προώθησε σε πολλές περιοχές. Έχει αποκτηθεί τεχνογνωσία,
η οποία µεταδίδεται από γενιά σε γενιά και δίνει την ευκαιρία σε όλους να απολαµβά-
νουν τα παραδοσιακά αναψυκτικά ««ΑΑρρκκάάδδιι»», τα οποία ξεχωρίζουν για τη γεύση και την
ποιότητά τους.

“Rio” was founded in 1950 under the name "Rethemiotopoula." The current owner
realized in 1960 after traveling to different countries that the Cretan products are the
most delicious and aromatic around the world! Since then he has been trying to use
Cretan raw materials, which contribute to the quality of the drinks he produces. Since
1972 he follows the motto: "The Cretan taste is the best in the world", which is printed and
promoted in many areas. The knowledge gained and transmitted from generation to
generation provides the opportunity to enjoy traditional refreshments "Arcadi," which
stand for taste and quality.

ΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΡΡΚΚΑΑ∆∆ΙΙ,,  ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΟΟ..ΕΕ..
RRIIOO  AARRKKAADDII,,  SSAAVVVVAAKKIISS  BBRROOSS..  CCOO..
Βιολί Χαράκι, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
Violi Haraki, P.O. 74100 Rethymno
Τ.: 28310 24089, Fax: 28310 29355

www.biral.gr

ΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙ, ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑΚΗ Ο.Ε.

RIO ARKADI, SAVAKIS BROS. CO.



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΕΡΑΤΩ"
WOMEN’S COOPERATIVE "ERATO" 

Ο ΓΓυυννααιικκεείίοοςς  ΑΑγγρροοττιικκόόςς  ΟΟιικκοοττεεχχννιικκόόςς  ΣΣυυννεεττααιιρριισσµµόόςς  ΑΑπποοσσττόόλλωωνν  ««ΕΕΡΡΑΑΤΤΩΩ»» βρίσκεται
στο χωριό Απόστολοι του ∆ήµου Αµαρίου και ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007. Με την
ίδρυση και λειτουργία του Συνεταιρισµού συµβάλλουµε στην ενίσχυση της τοπικής οι-
κονοµίας και τη διάδοση και προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων.
Η δραστηριότητά µας δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες και άλλους ενδιαφερόµε-
νους να δοκιµάσουν τις γεύσεις αγνών προϊόντων χωρίς συντηρητικά παρασκευασµένα
σύµφωνα µε τις παραδοσιακές συνταγές περασµένων χρόνων. Φτιάχνουµε: µαρµελά-
δες, γλυκά κουταλιού, βυσσινάδα, πετιµέζι, ξυνόχονδρο, χυλοπίτες, µπελτέ ντοµάτας,
ασκορδουλάκους τουρσί και αγκινάρες, αµπελόφυλλα, βότανα, χορτόπιτες, µυζηθρό-
πιτες, σαπούνι µε ελαιόλαδο.
Τα  προϊόντα µας θα τα βρείτε σε επιλεγµένα µαγαζιά στο Ρέθυµνο και στην Αθήνα.

The WWoommeenn''ss  AAggrriiccuullttuurraall  CCooooppeerraattiivvee  ooff  AAppoossttoollii  vviillllaaggee  ''EERRAATTOO''  in Amari was founded
in July 2007. The operation of the cooperative helps the women to strengthen the local
economy and promote traditional products.
It is also an opportunity to try the flavors of pure products without preservatives prepared
according to traditional Cretan recipes of past years. They make: jams, preserves, sour
cherry juice, molasses, xynochondros (Greek trahanas), noodles, tomato paste, pickled
askordoulaki (bulbs) and artichokes, vine leaves, herb pies, cheese pies, olive oil soap.
You can find these products in selected shops in Rethymno and Athens.

ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ ""ΕΕΡΡΑΑΤΤΩΩ"

WWOOMMEENN’’SS  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  CCOOTTTTAAGGEE
CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  ““EERRAATTOO””

Aποστόλοι, Τ.Κ. 74061 Ρέθυµνο
Apostoli, P.O. 74061 Rethymno

Τ.: 6974 390616, Fax: 28330 22078
e-mail: eratoapostoloi@yahoo.gr

CRETA CAROB

Η CCrreettaa  CCaarroobb ιδρύθηκε το 2006 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011. Είναι µια
οικογενειακή επιχείρηση που εστιάζει στην παραγωγή µίας ποικιλίας βιολογικών
προϊόντων τα οποία προέρχονται από τους λοβούς του χαρουπιού. Βρίσκεται στην
Αργυρούπολη Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής συνδυάζουµε τις
αρχαίες τεχνικές µε τις νέες τεχνολογίες. Τα τελικά προϊόντα µας πληρούν όλους τους
αυστηρούς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν λάβει το πιστοποιητικό
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ∆ΗΩ.

CCRREETTAA  CCAARROOBB  ΑΑΦΦΟΟΙΙ..  ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣAAΚΚΑΑΣΣ  OO..EE..
Αργυρούπολη - Ρεθύµνου,

T: 28310 81150, Kιν.: 6972 600273
Fax: 28310 81150, www.cretacarob.gr

ΠασΤέλειον

Το ΠΠαασσΤΤέέλλεειιοονν είναι µια συµπύκνωση της δύναµης των προϊόντων που το αποτελούν,
που το καθένα από αυτά είναι µια πλήρης, φυσική τροφή. Περιέχει φρεσκοσπασµένα
αµύγδαλα, κρητικό θυµαρίσιο µέλι, ξηρά φρούτα και σουσάµι. Με µεγάλη φροντίδα
προσέχουµε ώστε να µην καταστραφεί κανένα από αυτά τα πολύτιµα συστατικά κατά την
επεξεργασία.Το µέλι παραµένει άθερµο καθ όλη την επεξεργασία, γιατί σε θερµοκρα-
σία µεγαλύτερη των 40ο παύει να είναι πολύτιµο και έτσι το ΠασΤέλειον είναι µαλακό.
Είναι µια γλυκιά πλήρης τροφή χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Παρασκευάζεται και δια-
τίθεται από το 2003 σε επιλεγµένα καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα.

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡIIΑΑ  ΠΠΑΑΣΣΤΤΕΕΛΛΙΙΟΟYY ""ΠΠαασσΤΤέέλλεειιοονν""
ΜΜααλλάάµµωω  ΜΜηηλλοογγιιααννννάάκκηη

Μ. Ασίας 37, 73300 Χανιά, T.: 28210 86731
e-mail: ggrammatikakis@gmail.com



Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου
Δίκτυο Οινοποιών Νομού Χανίων και Ρεθύμνης
Iraklio Prefecture Winemakers Network 
Hania and Rethymno Prefectures Winemakers Network

Ξεκινώντας το Νοέµβριο του 2006 µε την ίδρυση του ∆∆ιικκττύύοουυ  ΟΟιιννοοπποοιιώώνν  ΝΝοοµµοούύ  ΗΗρραακκλλεείίοουυ
((∆∆ΟΟΝΝΗΗ)) και δύο χρόνια αργότερα µε αυτήν του ∆∆ιικκττύύοουυ  ΟΟιιννοοπποοιιώώνν  ΝΝοοµµοούύ  ΧΧααννίίωωνν  κκααιι  ΡΡεε--
θθύύµµννηηςς, 30 οινοποιεία που καλύπτουν πάνω από το 90% της εµφιαλωµένης παραγωγής
του νησιού συνεργάζονται, οργανώνουν κοινές ενέργειες, διαχειρίζονται εθνικά και κοινο-
τικά κονδύλια, µε σκοπό τόσο την ανάδειξη του προϊόντος, όσο και της τουριστικής διά-
στασης που µπορεί αυτό να αναδείξει. Είναι ίσως η πρώτη φορά που µε µέθοδο και
πρόγραµµα δηµιουργούνται εργαλεία για την προώθηση και την επικοινωνία της ιδιαιτε-
ρότητας του κρητικού εµφιαλωµένου κρασιού. Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό πως, παρά
τις δυσκολίες που περνάµε σήµερα λόγω του αβέβαιου και πολυ σύνθετου οικονοµικού πε-
ριβάλλοντος, η προσπάθεια των κρητικών οινοποιείων έχει παραµείνει σταθερή και µε την
ίδια δυναµική.

••  SSiillvvaa  ∆∆αασσκκααλλάάκκηη  ••  ΑΑµµππεελλώώννεεςς  ΖΖοουυµµππεερράάκκηη  ••  ∆∆οουυλλοουυφφάάκκηηςς  ΟΟιιννοοπποοιιεείίοο  ••  ΙΙδδααίίαα  ΟΟιιννοο--
πποοιιηηττιικκήή  ••  ΜΜααννοουυσσάάκκηη  ΟΟιιννοοπποοιιίίαα  --  NNoossttooss  WWiinneess ••  ΜΜηηννάάςς  ΤΤααµµιιωωλλάάκκηηςς  &&  ΣΣΙΙΑΑ  ΟΟ..ΕΕ..  ««ΟΟιιννοο--
πποοιιηηττιικκήή»»  ••  ΜΜΙΙΝΝΩΩΣΣ  ΚΚρραασσιιάά  ΚΚρρήήττηηςς  ΑΑΕΕ  --  ΟΟιιννοοπποοιιεείίοο  ΜΜηηλλιιααρράάκκηη  ••  ΟΟιιννοοπποοιιεείίοο  ΚΚλλάάδδοουυ  ••
ΟΟιιννοοπποοιιεείίοο  ΝΝττοουυρράάκκηη  ΑΑννδδρρέέαα

Starting in November 2006 with the establishment of the IIrraakklliioo  PPrreeffeeccttuurree  WWiinneemmaakkeerrss
NNeettwwoorrkk, and followed two years later by the establishment of the HHaanniiaa  aanndd  RReetthhyymmnnoo
PPrreeffeeccttuurreess  WWiinneemmaakkeerrss  NNeettwwoorrkk, 30 wineries covering more than 90% of the bottled
production on the island are working together, organize common actions, and manage
national and EU funds, with a view to promoting both the product and its tourism potential.It
may actually be the first time we are methodically creating tools to promote and communicate
the special features of Cretan bottled wine. And it is particularly encouraging that, despite the
adversities we are facing due to the uncertainty and complexity of the economic climate, this
effort by Cretan wineries has held its ground, without losing any of its momentum.

••  SSiillvvaa  DDaasskkaallaakkii  ••  ZZoouummppeerraakkiiss  WWiinneerryy  ••  DDoouulloouuffaakkiiss  WWiinneerryy  ••  IIddaaiiaa  WWiinneerryy  ••  MMaannoouussaakkiiss
WWiinneerryy    --    NNoossttooss  WWiinneess  ••  MMiinnaass  TTaammiioollaakkiiss  &&  CCoo  GG..PP..  ““IInnooppiiiittiikkii””  ••  MMIINNOOSS  CCrreettaann  WWiinneess
SSAA  --  MMiilliiaarraakkiiss  WWiinneerryy  ••  DDoouurraakkiiss  WWiinneerryy  ••  KKllaaddooss  WWiinneerryy

wwwwww..wwiinneessooffccrreettee..ggrr

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
HANDICRAFTS

ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΤΤΣΣΟΟΥΥΡΡ∆∆ΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ
CCHHRRYYSSOOUULLAA  TTSSOOUURRDDAALLAAKKII  
Γεννήθηκα στις Μέλαµπες  Ρεθύµνου. Από µικρή θαύµαζα την παραδοσιακή τέχνη που
υπήρχε στο χωριό µου. Γι’αυτό και πολύ σύντοµα άρχισα να ασχολούµαι µε το κέντηµα
(κρητική βελονιά) και τα υφαντά. Αργότερα όταν µου δόθηκε η ευκαιρία παρακολού-
θησα σχετικά σεµινάρια και γνώρισα  και άλλες  µορφές παραδοσιακής τέχνης όπως
είναι το χειροποίητο  κόσµηµα, η ζωγραφική πάνω σε χαρτί ,σε  γυαλί σε ύφασµα κλπ.
Είµαι µέλος του Συλλόγου Παραδοσιακών Χειροτεχνών Ρεθύµνου  και έχω πάρει µέρος
σε πολλές εκθέσεις παραδοσιακής τέχνης στο Ρέθυµνο, στα Χανιά, στην  Αθήνα, κ.α. 
ΚΚοουυρρηηττώώνν  1144,,  ΡΡέέθθυυµµννοο  7744110000,,  ΤΤηηλλ..::  2288331100  5588448855,,  ΚΚιινν..::  66993399  339944332299

I was born in Melambes Rethymno. Since I was a little girl I admired traditional art made
in my village. So very soon I started working on the embroidery (Cretan stitch) and
textiles. Later I had the opportunity to attend relevant seminars and meet other traditional
art forms such as handmade jewelry, painting on paper, glass, fabric, etc. I am member
of the Rethymno Traditional Craft Association and have taken part in many exhibitions
of traditional art in Rethymno, Chania, Athens, etc.
1144  KKoouurriittoonn  SSttrreeeett,,  RReetthhyymmnnoo  7744110000,,  TTeell::  2288331100  5588448855,,  MMoobb..::  66993399  339944332299

ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΛΛΕΕΚΚΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ
EELLEEFFTTHHEERRIIAA  PPEELLEEKKAANNAAKKII  
Ασχολούµαι µε τη Φύση και από το πλούσιο υλικό της φτιάχνω πίνακες
µε αποξηραµένα φυτά. Έχω συµµετάσχει σε οµαδικές εκθέσεις.
ΒΒάάττοοςς,,  ΑΑγγ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  ΤΤηηλλ..::  66997799  774455331155

I have been working with nature and I make paintings with dried plants.
I have participated in group exhibitions.
VVaattooss,,  AAggiiooss  VVaassiilliiooss,,  TTeell..::  66997799  774455331155



ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
CRETAN QUALITY AGREEMENT

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INFO
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Tο ““ΚΚρρηηττιικκόό  ΣΣύύµµφφωωννοο  ΠΠοοιιόόττηηττααςς”” είναι µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία της Περιφέρειας
Κρήτης, η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό την διάσωση, προβολή και διάδοση του προτύπου της
Κρητικής ∆ιατροφής αλλά και την πιστοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν Κρητική
Κουζίνα. Η δηµιουργία της εταιρείας έρχεται να καλύψει την ανάγκη για συντονισµένη προβολή
και προώθηση της Κρητικής ∆ιατροφής και την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε
επίπεδο νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και διεθνώς.
Η εταιρία συµµετέχει στον σχεδιασµό µιας κοινής πολιτικής για τον αγροτοδιατροφικό τοµέα της
Περιφέρειας Κρήτης κάτω απ’ την οποία θα µπορέσουν να  ενταχθούν όλες οι τοπικές
πρωτοβουλίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Στόχος είναι η λειτουργία της ως
πλατφόρµα συνεργασίας για την αύξηση της ζήτησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την
παράλληλη ενδυνάµωση της εικόνας και της φήµης των ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο
του αγροτοδιατροφικού όσο και του τουριστικού τοµέα, και την καθιέρωση της Κρήτης ως ενός
ποιοτικού γαστρονοµικού προορισµού.  
Κεντρικές δράσεις του ““ΚΚρρηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµφφώώννοουυ  ΠΠοοιιόόττηηττααςς””::  
• Απονοµή του “Σήµατος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας” της Περιφέρειας Κρήτης 
• Συµµετοχή στον σχεδιασµό της «Περιφερειακής Ετικέτας Κρήτης» για την πιστοποίηση

προϊόντων και υπηρεσιών του αγροτοδιατροφικού τοµέα της Κρήτης
• Ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού και σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε τον

τουρισµό
• ∆ικτύωση επιχειρήσεων αγροτικής παραγωγής 
• Προβολή της Κρητικής ∆ιατροφής και των τοπικών προϊόντων

The “Cretan Quality Agreement” is a non-for-profit organisation of the Region of Crete in Greece.
The company’s aims are to promote the Cretan Diet and to certify local restaurants with the
Region’s of Crete “Quality Label of Cretan Cuisine.
The overall goal of the company is the sustainable development of the island through partnering
with the public sector, business sector and civil society, and in order to achieve it, it will follow an
integrated strategy based on the following axes:
1. Local culinary tradition: promote the Cretan Diet as a lifestyle,
2. Health: promote the contribution of the Cretan Diet on the improvement of health, as a means

of prevention and as a cure,
3. Local products: help enhance the quality of local products by  supporting the modernization of

the production processes,
4. Environment: promote the “green development” of the island, projecting the image of Crete as

a place with clean environment and high biodiversity, where unique, safe and healthy products
are being produced,

5. Culture: promote the Cretan Diet as an integral part of the Cretan culture and connect it with
local values,

6. Tourism: promote culinary tourism on the island, based on the quality local products and the
Cretan Cuisine.

Through the Cretan Quality Agreement, that will work as the Cluster of the Cretan Diet, the Region
of Crete will work as an “umbrella”, embracing all local initiatives that are working on that common
direction. It will design an integrated and common strategy for the whole island and work to create
more demand for local products and services, while help improve their supply locally. To achieve
its goals, the company wishes to cooperate on an European and International level in order to
exchange important know-how and experience, and develop new projects on its fields of interest.

ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚOO ΣΣYYΜΜΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΠΠΟΟΙΙOOΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ
CCRREETTAANN  QQUUAALLIITTYY  AAGGRREEEEMMEENNTT                                                                            

Κριτοβουλίδου 15-17, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
Kritovoulidou st. 15-17,

74100, Rethymno, Crete, Greece
Τ.: 28310 51401, Fax: 28310 30401

e-mail:symfono_gram@nar.gr
www.cretan-nutrition.gr

Kritovoulidou st. 15-17,
74100, Rethymno, Crete, Greece

W: www.cretan-nutrition.gr
E: symfono_gram@nar.gr

T:+30 28310 51401
F:+30 28310 30401



ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ EΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
EXHIBITION OF LOCAL PRODUCTS & CULTURAL EVENTSwww.cretandietfestival.gr

Xορηγοί:

Xορηγοί Eπικοινωνίας:


