Κρητικές βραδιές στη Σαγκάη
Οι Κρητικές βραδιές που διοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων και το Επιμελητήριο
Χανίων σε συνεργασία με την ένωση παραδοσιακών μουσικοχορευτικών συλλόγων
και τον Δήμο Ρεθύμνης γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και δημοσιότητα στην πόλη της
Σαγκάης.
Πραγματοποιήθηκαν σε δύο από τα ποιο γνωστά και
ξενοδοχεία της Σαγκάης στο Sheraton4Points Pudong και το Westin.

φημισμένα

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID
=1716&language=en_US
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=13
79
Ο σεφ του M.A.I.Χ., κος Γιάννης Αποστολάκης με τα κρητικά πιάτα που ετοίμασε
μύησε στις κρητικές γεύσεις τους πελάτες των ξενοδοχείων και τους κατοίκους της
Σαγκάης που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις , ενώ η κρητική παραδοσιακή μουσική
και οι χορευτές με τις παραδοσιακές φορεσιές τους ενθουσίασαν και ενθάρρυναν την
συμμετοχή τους στην κρητική διασκέδαση.
Θέλω να ευχαριστήσω τους βασικούς συντελεστές αυτών των διοργανώσεων για την
εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Το Ελληνικό Προξενείο στην Σαγκάη, τον
Δήμο Ρεθύμνης, την Ένωση Παραδοσιακών Μουσικοχορευτικών Συλλόγων Δ.
την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων και το Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων. Χωρίς την
δική τους συμβολή δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι Κρητικές Βραδιές.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Σεφ κ. Ιωάννη Αποστολάκη, τους μουσικούς Χρίστο
Τζανιδάκη και Ιωάννη Κόκονα, και τους χορευτές Όλγα Κωστάκη, Γαρυφαλλιά
Λεκάκη, Γιουκάκη Παντελεήμων, Τζανιδάκη Εμμανουήλ και Γιανναράκη Γιώργο,
τους συντελεστές αυτών των κρητικών βραδιών, που ταξίδευσαν μέχρι την Σαγκάη τις
γεύσεις , την μουσική, τους χορούς και τον πολιτισμό της Κρήτης.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους χορηγούς μας που βοήθησαν στην
μεγάλη επιτυχία και δημοσιότητα που κέρδισαν οι εκδηλώσεις στην Σαγκάη με τις
προσφορές των δώρων προς τους 35 δημοσιογράφους της Σαγκάης και τις
κληρώσεις των δέκα ζευγαριών που κέρδισαν κρητικά προϊόντα και ταξίδι στα Χανιά
. Το ΜΑΙΧ, τους οινοπαραγωγούς Καραβιτάκη και Μπουτάρη, τις εταιρίες Βιολέα
και Terra Cretta, τον ΕΟΤ Πεκίνου, την ΑΝΕΚ Lines και Blue Star Ferries, την ταβέρνα
Mοναστήρι, το τουριστικό γραφείο SPA Tours & Cars, και τα Ξενοδοχεία Santa
Marina Beach, Santa Marina Plaza, Cavo Spada, Grand Bay, Avra Imperial και
Thalassa.
Σας επισυνάπτω την λίστα με τα ονόματα αυτών που κέρδισαν το ταξίδι στα Χανιά , το
ΔΤ του Προξενείου καθώς και μια σειρά από δημοσιεύματα στον κινέζικο τύπο και
φωτογραφίες μέσω του wetransfer.

Κρητικές Βραδιές στην Σαγκάη
Λίστα ατόμων που κέρδισαν το ταξίδι στα Χανιά
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JAROLD XUE
IRIS ZHOU
BIANCA RUSSELL
AIJUAN GIUO
YU PEI YU
BZNIA KAUINDER
LIN YI ZHI
LILY CHEN SU LI
WANG PENG
JANICE SHEN

Απάντηση – επιστολή Μ. Ζησούλη σε δημοσίευμα Χανιώτικης εφημερίδας
Με επιστολή της στην εφημερίδα ‘Χανιώτικα Νέα’ η κ. Μαρία Ζησούλη σχετικά με την
δημοσίευση ρεπορτάζ με τίτλο «Κρητικές γεύσεις στη Σαγκάη» αναφέρει τα εξής:
*
Αγαπητά Χανιώτικα Νέα
Λέγομαι Μαρία Ζησούλη και ως διοργανώτρια των εκδηλώσεων για τις κρητικές γεύσεις, την
μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης στην Σαγκάη Θέλω να σας ενημερώσω
ότι :
Οι βασικοί υποστηρικτές που οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων ήταν
το Ελληνικό Προξενείο στην Σαγκάη, η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, το Εμπορικό Επιμελητήριο
Χανίων, ο Δήμος Ρεθύμνης και η Ένωση Παραδοσιακών Μουσικοχορευτικών Συλλόγων Δ.
Ρεθύμνης.
Επίσης συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας και δημοσιότητας που κέρδισαν οι εκδηλώσεις
με την μουσική, το χορό και τις γεύσεις ήταν και άλλοι χορηγοί Το Μ.Α.Ι.Χ μέσω του Σεφ κου
Αποστολάκη και για τα δώρα προς τους 35 δημοσιογράφους της Σαγκάης και τις κληρώσεις
των δέκα ζευγαριών που κέρδισαν προϊόντα και ταξίδι στα Χανιά χορηγοί μας ήταν:
Οι οινοπαραγωγοί Καραβιτάκης και Μπουτάρης, οι εταιρίες Βιολέα και Terra Cretta, ο ΕΟΤ
Πεκίνου, οι ΑΝΕΚ Lines και Blue Star Ferries, η ταβέρνα Mοναστήρι, το τουριστικό γραφείο SPA
Tours & Cars, και τα Ξενοδοχεία Santa Marina Beach, Santa Marina Plaza, Cavo Spada, Grand
Bay, Avra Imperial και Thalassa.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας παρακαλώ να προχωρήσετε σε διόρθωση του κειμένου
που δημοσιεύσατε στις 5 Μαΐου με τίτλο «Κρητικές γεύσεις στη Σαγκάη» του δημοσιογράφου
Γιώργου Κώνστα και να αναφέρετε και τους φορείς και τους επιχειρηματίες που ήταν
υποστηρικτές αυτών των εκδηλώσεων.
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