Αγαπητοί φίλοι,
Είµαστε πολλοί εδώ απόψε που µοιραζόµαστε την ίδια ιστορία. Καρναβαλιστές από
κούνια. Άνθρωποι που κάθε χρόνο περιµένουµε το χειµώνα για να ζήσουµε το
Ρεθεµνιώτικο. Άνθρωποι που έχουµε ντουλάπες και δωµάτια γεµάτα µε στολές σε
όλα τα νούµερα, τα χρώµατα, τα σχέδια. Και ένα βιβλίο µε χιλιάδες αναµνήσεις
χαράς και γιορτής, µε πολλές σελίδες ακόµη λευκές για τα καρναβάλια που θα
έρθουν.
Προσωπικά στάθηκα ιδιαίτερα τυχερή, διπλά τυχερή θα έλεγα, διότι πριν από 13
χρόνια είχα την τύχη και την τιµή, να µου ανατεθεί από το Δήµαρχο µας Γιώργη
Μαρινάκη, το τιµόνι αυτής της διοργάνωσης. Και, µε την ιδιότητα αυτή,
συνεργάστηκα µε όλους τους φορείς του τόπου µου , τους γνώρισα προσωπικά, και
µαζί, φτάσαµε µέχρι σήµερα εξελίσσοντας , µε άριστη συνεργασία και κοινούς
σκοπούς, το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι, σε σοβαρά επίπεδα ασφάλειας και συνέπειας.
Νιώθω συγκίνηση σήµερα ενώπιόν σας, που, για 13η χρονιά είµαι στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσω τη λήξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων το Δήµου µας για
το 2019, που χαρακτηρίστηκαν από επιτυχία. Μια επιτυχία που εισπράξαµε από τους
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες µας από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσµο.
Ήταν µια δύσκολη χρονιά, µε την διοργανώτρια Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήµου,
να περνά µια δύσκολη περίοδο, ίσως τη δυσκολότερη από την επανίδρυση της. Η
ΚΕΔΗΡ βρίσκεται ακόµα µέσα στη δύνη του ελέγχου, υποθέσεις της βρίσκονται στα
χέρια της δικαιοσύνης, έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, έχει κλίµα τροµοκρατίας
προς υπαλλήλους και αιρετούς, και όλα αυτά βεβαίως στην κορύφωση της
προεκλογικής περιόδου.
Αναγκαστήκαµε φέτος να απευθυνθούµε σε εξωτερικούς συνεργάτες, είτε µε
πρόχειρους διαγωνισµούς, είτε µέσω βοήθειας των χορηγών µας.
Συνεργάτες, που δούλευαν για πρώτη φορά για το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι.

Οι γνωστοί – άγνωστοι χαιρέκακοι θα περίµεναν ή µάλλον θα ήλπιζαν ότι θα
αποτύχουµε στη φετινή διοργάνωση του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού…
Κι όµως τα Καταφέραµε!
Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία χτυπά το νησί µας και αναγκαζόµαστε να πάρουµε
γρήγορες αποφάσεις, αναβολής και µετάθεσης πολλών µεγάλων εκδηλώσεων.
Κι όµως τα καταφέραµε!
Η µόνη προγραµµατισµένη εκδήλωση που δεν έγινε, ήταν στα Χανιά, λόγω καιρού.

Λίγους µήνες πριν από τις Αυτοδιοικητικές εκλογές είδαµε πολλούς µεγάλους και
µικρούς Δήµους της Κρήτης, να ενεργοποιούνται και να ενισχύουν µε κάθε τρόπο, τα
δικά τους Καρναβάλια, καλώντας τους Δηµότες τους να συµµετέχουν σε αυτά και να
µείνουν στους τόπους τους. Ακόµα και µικρά σχολικά Καρναβαλάκια, φέτος
µεγάλωσαν! Θεµιτό, αναµενόµενο και λογικό. Και µακάρι να συνεχίσουν έτσι.
Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές, το
Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι του 2019, κατάφερε για άλλη µια φορά, να ενώσει, να
συγκεντρώσει, να διασκεδάσει και να ψυχαγωγήσει χιλιάδες κόσµου που το έζησαν,
το παρακολούθησαν από κοντά, ή το είδαν µέσα από τις τηλεοράσεις τους σε όλη τη
χώρα, σε µια οµολογουµένως εξαιρετική µετάδοση.
Όσο για το αν έγιναν λάθη και παραλήψεις στη φετινή διοργάνωση, απαντώ ότι
φυσικά και έγιναν. Και αυτές αφορούν όπως πάντα τον ευγενή µικρόκοσµό µας,
δηλαδή τους ανθρώπους που ενεργά εµπλέκονται και εργάζονται για αυτή τη
διοργάνωση καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την ΚΕΔΗΡ, την οργανωτική
επιτροπή, τον ΟΚΡ, τους υπεύθυνους τοµέων και τους επικεφαλής των
Καρναβαλικών οµάδων.
Δεν λέω «Ότι έγινε, έγινε», αλλά οφείλω να έχω και να βλέπω τη µεγάλη εικόνα.
Δηλαδή το αποτέλεσµα. Και το αποτέλεσµα για ακόµη µια χρονιά ήταν θετικό. Σε
όλους τους τοµείς: Κοινωνία, Πολιτισµός, Οικονοµία, Ανάπτυξη. Το Ρεθεµνιώτικο
Καρναβάλι του 2019, έβαλε άλλο ένα λιθαράκι σε όλα αυτά. Τα υπόλοιπα, θα τα
συζητήσουµε αναλυτικά, µε θετική καλή διάθεση και θα τα λύσουµε. Όπως πάντα
κάνουµε, αλλιώς δεν θα είχαµε φτάσει ποτέ µέχρι εδώ που βρισκόµαστε σήµερα.

Το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι είναι οι άνθρωποι του. Αυτό είπα πριν λίγες µέρες σε
δήλωση µου, µε την επιθυµία να ευχαριστήσω δηµόσια όλους σας. Αυτό λέω και
σήµερα και σας ευχαριστώ και πάλι.
Κάπως έτσι φανταζόµουν 12 χρόνια πριν, όταν ανέλαβα την προεδρία της ΚΕΔΗΡ
και της Οργανωτικής Επιτροπής, το αποτέλεσµα της δικής µου θητείας :

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟ.
Να ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ να αναδείξω ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΉΞΕΡΑ ΤΌΣΟ ΚΑΛΆ : την ψυχή και
τη δύναµη, όλων αυτών των ανθρώπων. Την σοβαρότητα των προθέσεών τους για
υψηλού επιπέδου δράσεις και µηνύµατα. Να στηρίξω, να βοηθήσω, να οργανώσω, να
παλέψω, να δουλέψω, ώστε αυτός ο θεσµός να πάρει τη θέση που του ανήκει : Να
γίνει δηλαδή το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι, αυτό που είναι σήµερα. Ένα από τα τρία
µεγαλύτερα Καρναβάλια της χώρας, το µεγαλύτερο Καρναβάλι στην Κρήτη και ίσως
το πληρέστερο σε ουσία και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα! Ένα Ρεθεµνιώτικο που
είναι µέλος παγκοσµίων δικτύων Καρναβαλικών Πόλεων του Κόσµου και
προσκαλείται σε Διεθνή Συνέδρια τα οποία µελετούν τα πολιτιστικά και κοινωνικά
και οικονοµικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών µέσω των Καρναβαλιών .
Για τους αριθµούς είναι εύκολο να θυµηθούµε. Παραλάβαµε ένα Καρναβάλι το 2006
µε 5.000 καρναβαλιστές και 20.000 επισκέπτες, µε προϋπολογισµό άνω των 150.000
ευρώ από το Δήµο.
Τι καταφέραµε 12 διοργανώσεις µετά; Να µην περάσουµε ποτέ τον προϋπολογισµό
του Δήµου. Να κάνουµε το Καρναβάλι µας ξακουστό σε όλη την Ελλάδα. Να
δεχόµαστε πάνω από 100.000 επισκέπτες. Να συµµετέχουν στην µεγάλη παρέλαση
περίπου 15.000 καρναβαλιστές ( αγγίξαµε και το νούµερο 17.000) πολλοί απ’ αυτούς
από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.. Να επεκτείνουµε τις νύχτες παραµονής
των επισκεπτών µας, να γεµίζουν τα ξενοδοχεία µας, να δουλεύουν τα καταστήµατα
όλων των ειδών της πόλης και των περιχώρων.
Καταφέραµε να προσθέσουµε και να εδραιώσουµε δυναµικές εκδηλώσεις :
•

την τελετή Έναρξης, µια εξαιρετικά δοµηµένη και πλούσια µεγάλη εκδήλωση,

•

την µικρή µας Νυχτερινή Παρέλαση, ως άλλη µια Μεγάλη Παρέλαση, και,

•

την τελετή Λήξης µια µεγάλη Γιορτή που όλοι περιµένουν!

Όσον αφορά την Παιδική Παρέλαση µε τις άπειρες προοπτικές καθώς και την νέα
µας εκδήλωση Carnival Run, είναι ζωντανά παραδείγµατα ατέρµονων καινοτόµων
προτάσεων των µελών των Οµάδων τις οποίες ο Δήµος και η διοργάνωση στηρίζει
από την πρώτη στιγµή - και έτσι ανθίζουν και εδραιώνονται γοργά και σταθερά.
Το σύστηµα ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ: Γεννήθηκε µετά από πρόταση της κας Βίκης Βαµιεδάκη (
υπεύθυνης επικοινωνίας επί σειρά ετών) για συµµετοχή όλων των επαγγελµατιών της
κοινωνίας µας που θα θέλαµε όλοι να συµπορεύονται , έστω και σηµιολογικά,στην
προσπάθεια των οµάδων και του Δήµου.
Τίποτα εµπορικό δεν είχε και δεν έχει το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι, όσο µεγάλο και
αν έγινε. Κανένα Άρµα δεν έχει εµπορικό σήµα ή ταµπέλα, καµιά στολή δεν έχει
σήµα χορηγού. Επαγρυπνούµε όλοι δε, όσο µπορούµε, έναντι στην αισχροκέρδεια
Άλλα µηνύµατα εκπέµπει αυτή η Διοργάνωση: Κοινωνικά µηνύµατα ουσίας. Για την
Αλληλεγγύη, για τον Εθελοντισµό, για την Πολιτιστική µας Κληρονοµιά, για την
προστασία της Φύσης και τόσα άλλα, που µε µια φωνή οι Ρεθεµνιώτες µεταδίδουν σε
όλο τον κόσµο. Σε συνεργασία µε το Παν/µιο Κρήτης και κοινωνικούς φορείς
αναπτύξαµε κοινωνικά µηνύµατα όπως :
1.µήνυµα ενάντια στο bulling 2 προσβασιµότητα για όλους γιατί η Γιορτή µας είναι
για όλους 3. Γίνε ο καλύτερός σου εαυτός κ.α.

Με µεγάλα προγράµµατα επικοινωνίας, µε ικανούς επαγγελµατίες πίσω από την
οργάνωση τους, καταφέραµε να επιτύχουµε τεράστια προβολή για την πόλη µας και
για το Καρναβάλι. Κάναµε πολλούς γνωστούς δηµοσιογράφους και bloggers
πανελλήνιας και διεθνούς εµβέλειας πρεσβευτές του τόπου και των ιδεών µας.
Οι ίδιοι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας την κοινωνική ωφέλεια του φαινόµενου
« Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι» αναδεικνύουν τον τόπο µας και µας προστατεύουν
παράλληλα µε εκτίµηση και επαγγελµατισµό.

… .Εδώ θέλω να φέρω σαν παράδειγµα τον άτυχο χαµό του 20χρονου ο οποίος
χτύπησε το κεφάλι του πέφτοντας και δυστυχώς απεβίωσε µόλις πριν λίγες µέρες.
Εκφράζουµε τη θλίψη µας για το άτυχο παλληκάρι και εκφράζουµε τα συλλυπητήρια
µας στην οικογένειά του.
Ευχαριστούµε δε και αυτά τα ΜΜΕ που δεν αναφέρουν το ατύχηµα ως συµβάν του
Καρναβαλιού, αναγνωρίζοντας την αλήθεια και εκτιµώντας ότι θα µπορούσε να
συµβεί σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε µε τις ίδιες συνθήκες……

Επιστρέφω στ’ αποτελέσµατα .Φέραµε σοβαρά οικονοµικά αποτελέσµατα
στον τόπο µας. Εκτιµώνται πάνω από 10 εκατοµµύρια ευρώ µέσα σε ένα µήνα, το
δεύτερο µεγαλύτερο έσοδο για την πόλη µας µετά την τουριστική σεζόν!
Για αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία της επιµήκυνσης της τουριστικής σεζόν το
Καρναβάλι βραβεύτηκε σε πανελλήνιο επίπεδο πριν από λίγα χρόνια!
Στην καρδιά της διοργάνωσης πετύχαµε τόσα πολλά:
Καταφέραµε να εξαφανίσουµε το αλκοόλ από τα Άρµατα, να υποδείξουµε και να
αποδείξουµε στον κόσµο ότι δεν χρειάζεται το αλκοόλ για να διασκεδάσει. Και, µε
στοχευµένη επίµονη καµπάνια, ενώ στις πρώτες διοργανώσεις υπήρχαν κάποιες
εκατοντάδες ατυχή περιστατικά (µόνο σε µία µέρα), φτάσαµε σε διοργάνωση που
διαρκεί περίπου 1 µήνα εκδηλώσεων, σε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα φέτος, µε
ελάχιστα, ελαφριά περιστατικά στο νοσοκοµείο, καµία παραµονή ασθενούς ( όπως θα
ακούσετε από τους υπεύθυνους).
Θεωρούµε ότι καταφέραµε να γίνουν συνείδηση πράγµατα ουσίας. Το πόσο κακό
κάνει το παρεµπόριο, οι ψησταριές, η µικρή και µεγάλη παρανοµία.
Εδώ , θα σταθώ στη φετινή «µεγάλη» υπόθεση του κινητού αναψυκτηρίου που
συµµετείχε στις εκδηλώσεις µας ως χορηγός αλλά και ως επιχείρηση. Επειδή
ακούστηκαν πολλά από πολλούς, δυστυχώς ακόµα και εδώ µέσα, σχόλια από
ανθρώπους που είχα την αίσθηση ότι µας γνώριζαν µέχρι σήµερα, και ότι ήξεραν ότι,

για µας, δεν είναι τα χρήµατα που εισπράττουµε σαν Δήµος τίποτε άλλο παρά
σεβασµός του συµµετέχοντα στον κάθε θεσµό ή κάθε εκδήλωση, επιτρέψτε
µου να σας πω δυο λέξεις πάνω σ’ αυτό το θέµα και να διευκρινίσω τα εξής:

1. στο πλαίσιο του χορηγικού προγράµµατος της µεγαλύτερης γιορτής του
δήµου µας, η οργανωτική επιτροπή του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού δέχθηκε
πρόταση για χορηγία από επιχείρηση που διατηρεί πλήρως αδειοδοτηµένη
αυτοκινούµενη κινητή καντίνα µε την οποία θα ήθελε να προβάλλει την
επιχείρησή του µέσω του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού, όπως έχει κάνει και σε
άλλα φεστιβάλ και διάφορες διοργανώσεις.
Αφού ενηµερώθηκε για τα χορηγικά πακέτα επέλεξε το επίπεδο της χορηγίας
στα πλαίσια της οποίας συµφωνήθηκαν πέρα από την οικονοµική συνεισφορά
του στην κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης:
να προβληθεί το Καρναβάλι πάνω στο όχηµά του,
να προβληθούν οι χορηγοί του Καρναβαλιού σε ειδική οθόνη στο όχηµα, και
να χρησιµοποιηθεί το όχηµα ως βοηθητικός χώρος για κάποιες εκδηλώσεις
του Καρναβαλιού
…………………………………………………………………………………
……
2. ανεξάρτητα από την παραπάνω συνεργασία η εν λόγω επιχείρηση κατέθεσε
επίσηµα µέσω του πρωτοκόλλου του Δήµου Ρεθύµνης αίτηση µίσθωσης χώρου για
συγκεκριµένες ώρες και ηµέρες πάνω στο αντικείµενο εργασίας του. Η αίτηση του
εξετάστηκε στο Δηµοτικό Συµβούλιο της 6ης Μαρτίου 2019. Τα µέλη του ΔΣ , αφού
συζήτησαν τα σηµεία της αίτησης και ενηµερώθηκαν για τις παρατηρήσεις των
αρµοδίων υπηρεσιών επί της πρότασης αναφορικά µε τους τους χώρους που ζητούσε
η επιχείρηση να της παραχωρηθούν (δηλ. λεωφ. Πορτάλιου και πλ. Αγν. Στρατιώτη),
ψήφισαν κατά πλειοψηφία θετικά για παραχώρηση σε χώρο της πλατείας
Μικρασιατών το Σάββατο 9 Μαρτίου όπου έχει χωροθετηθεί η δυνατότητα
εµπορικών δραστηριοτήτων υπαίθριου εµπορίου.( δεν δόθηκε άδεια για την Κυριακή,
αν και είχε αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος..)
Μολονότι σεβόµαστε και συµµεριζόµαστε τις ευαισθησίες τόσο
-του εµπορικού συλλόγου, στον οποίο είµαστε διαχρονικά δίπλα του έχοντας από
κοινού µεταµορφώσει ποιοτικά και αισθητικά τον Δήµο και ειδικά την παλιά πόλη ,
-αυτών που τάχα ανησυχούν – άραγε , γιατί ???
-όσο και της ευρύτερης κοινωνίας µας,
θεωρούµε αναγκαίο να καταδικάσουµε τις υπερβολικές και δυστυχώς
παραπλανητικές φωνές που ακούστηκαν , ακόµα και από δήθεν αρµοδίους που τελικά
ούτε καν συµµετείχαν στις αρµόδιες διαδικασίες ώστε να γνωρίζουν επακριβώς.
Αρκεί κάποιος να βάλει δίπλα δίπλα τα όσα γράφτηκαν ή ειπώθηκαν µε ότι τελικά

απόλυτα νοµίµως έχει αποφασίσει το δηµοτικό συµβούλιο για να αντιληφθεί τις
σκοπιµότητες πίσω από άλλο ένα, δήθεν ζήτηµα.
Μακάρι όλοι οι επιχειρηµατίες να είναι εφοδιασµένοι µε τις σωστές άδειες για τις
επιχειρήσεις τους, µακάρι να απευθύνονται στα κατάλληλα όργανα για να ελέγχονται
σωστά και µακάρι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο καρναβάλι µας να
µπορούσαν να ελεγχθούν όπως η συγκεκριµένη επιχείρηση.
Εµείς πάντως, η νυν δηµοτική αρχή µε την οµάδα Νέα Αντίληψη, συνεχίζουµε την
καθηµερινή µας προσπάθεια να παλέψουµε µε τον λαϊκισµό, και δεν φοβόµαστε τον
ανταγωνισµό και την εξωστρέφεια.
Επιστρέφοντας στα σηµαντικά µηνύµατα : οι εθελοντές έδειξαν το πόσο σηµαντικό
είναι να χαρίσεις λίγο από το αίµα σου σε µια εθελοντική αιµοδοσία, να δωρίσεις
πράγµατα που µπορείς σε συνανθρώπους σου που τα έχουν ανάγκη, να µοιράσεις
χαρά και ξεγνοιασιά αλλά και πολύτιµα είδη ανάγκης.
Μεγάλη, κορυφαία περηφάνια µας η Ασφάλεια αυτή της διοργάνωσης. Τόσες
εκδηλώσεις, τόσα πάρτι, τόσος κόσµος και… δεν ανοίγει µύτη.
Γινόµαστε ένα µε τα σώµατα ασφάλειας, τους φορείς υγείας, τους εθελοντές του
Ερυθρού Σταυρού – και όχι µόνο- για αυτό το σκοπό.
Πολλοί πιστεύουν ότι όλα αυτά γίνονται στον αυτόµατο. Έγιναν και γίνονται µε
δουλειά, πολύ δουλειά, γνώση και συνεργασία και συνεννόηση, και κόπο. Πάνω από
όλα µε πρόληψη, µε σενάρια για κάθε ενδεχόµενο. Με οργάνωση, µε εφόδια και
όπλα. Με σοβαρότητα. Όσοι πραγµατικά έχουν τη διάθεση να κοιτάξουν από ψηλά
και να δουν τη µεγάλη εικόνα αυτής της διοργάνωσης, θα νιώσουν έντονα αυτή τη
σοβαρότητα και τον επαγγελµατισµό.
Και θα δουν ξεκάθαρα ότι όλο αυτό που έχει επιτευχθεί είναι ένα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
σοβαρής δουλειάς. Και σίγουρα, βούλησης για σύµπραξη, συνεργασία, συνπόρευση
µε όλους όσοι έχουν κάτι να δώσουν στο Καρναβάλι µας και είναι καλό για τον τόπο
µας.
Για τους υπόλοιπους, που θέλουν να βρίσκουν πάντα την αρνητική πλευρά των
πραγµάτων έχω να πω, ότι χαίροµαι που υπάρχει το Καρναβάλι και τους δίνει λόγο,
έστω για να φανούν λίγο και να γκρινιάξουν.

Προσωπικά, θα σας επιβεβαιώσουν όσοι έχουν συνεργαστεί µαζί µου ότι, δέχοµαι
κάθε καλοπροαίρετη κριτική ,όταν συνοδεύεται από µία καλύτερη πρόταση Όχι από
τις θεωρίες και τα σηκωµένα δάκτυλα, τα ειρωνικά σχόλια και το φτηνό
κουτσοµπολιό χωρίς νόηµα.

. Εδώ κρινόµαστε όλοι. Από το έργο µας, το λόγο µας, τις πράξεις µας.
Αγαπητοί µου φίλοι,
Απόψε, όπως και πάντα, σας κοιτώ στα µάτια, και εσάς αλλά και όλους τους
Ρεθεµνιώτες και τους φίλους του Καρναβαλιού, από όπου και αν προέρχονται,
κάνοντας τον απολογισµό της διοργάνωσης που µόλις ολοκληρώθηκε, αλλά και των
άλλων 12 διοργανώσεων της προσωπικής, πολιτικής µου θητείας.
Με κάποιους έχουµε µοιραστεί στιγµές µαγείας αλλά και κόλασης , στη διάρκεια της
διοργάνωσης αυτής της Γιορτής που δίνει χαρά στους άλλους.
Είχα την ευτυχία να περάσω απ’ όλη την κλίµακα της συµµετοχής στο Καρναβάλι :
Σαν παιδί µε τους παλιούς Ρεθεµνιώτες, σαν τσουλοµασκαράς, σαν µέλος οµάδας µε
τον Τάκη και την δηµιουργική του παρέα, σαν αρχηγός της οµάδας των Άλλων, την
οποία και παρέδωσα στην επόµενη γενιά των παιδιών µου. Τέλος, από το υπεύθυνο
πόστο της Προέδρου Οργανωτικής του Καρναβαλιού από το 2007 µέχρι σήµερα.
Εγώ, δεν είχα την ευτυχία να δω να δηµιουργείται στη θητεία µου η νέα αποθήκη των
αρµάτων που σχεδιάζει ο Δήµος µε εντολή του Δηµάρχου Γιωργη Μαρινάκη. Ούτε το
Μουσείο – έκθεση των στολών και καρναβαλικών εκθεµάτων που οραµατιζόµουν.
Εύχοµαι η επόµενη Οργανωτική να υλοποιήσει σύντοµα αυτά και άλλα πολλά.
Έκανα το χρέος µου ως όφειλα, µε αγάπη, ψυχή και όση δύναµη είχα. Αφήνω το
Καρναβάλι στα χέρια σας για να το πάτε παρακάτω. Θα είµαι εδώ όποτε κι αν µε
χρειαστείτε.
Σας ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς µου.
Πέπη Μπιρλιράκη
Πρόεδρος ΚΕΔΗΡ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού

Δήµος Ρεθύµνης
Γραφείο Τουρισµού-Πολιτισµού

