Καλησπέρα σας,
Στις δεκαοκτώ (18)
συναντήσεις
που
πραγµατοποιήσαµε ως
Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού
2019, προσπαθήσαµε να εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή διοργάνωσή του,
στοχεύοντας στα εξής:
1. Να εµπνευστούν και να βοηθηθούν οι Οµάδες από τη θεµατική για τη
δηµιουργία των στολών τους, την κατασκευή των αρµάτων τους, τα πάρτι και
τις εκδηλώσεις τους, κ.λπ.
2. Να αντιµετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα από τις
καιρικές συνθήκες και να µπορέσουν να αναπληρωθούν όλες οι εκδηλώσεις
µε ευελιξία και επιτυχία.
3. Να στηριχθεί η Αγορά και να τονωθεί η αγοραστική κίνηση, σε όσο το
δυνατόν περισσότερους τοµείς.
4. Να συνεχιστούν οι προσπάθειες για µια ασφαλέστατη διοργάνωση σε όλα τα
επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.
5. Να ενισχυθούν οι Οµάδες, οι Φορείς, οι υποστηρικτές, αλλά και ολόκληρη η
ρεθυµνιώτικη κοινωνία, στην προσπάθειά τους για µια Μεγάλη Γιορτή, χωρίς
την ανάγκη κατανάλωσης αλκοόλ ή τη χρήση άλλων ουσιών.
6. Να στηριχθεί κάθε νέα πρόταση και ιδέα και να εµπλουτιστούν οι εκδηλώσεις.
Σχετικά, λοιπόν, µε τις φετινές, παράλληλες και νέες εκδηλώσεις, το Carnival Run
από την Οµάδα Στρίγγλες, αποτέλεσε µια πολύ όµορφη στιγµή για το Ρεθεµνιώτικο
Καρναβάλι του 2019, υπενθυµίζοντας σε όλους µας, µικρούς και µεγάλους, ότι ο
αθλητισµός είναι διασκέδαση, αλλά και κοµµάτι του πολιτισµού, και δεν πρέπει να
µένει έξω από την καθηµερινότητά µας.
Το Πε-ΤΡΕ-λάδικα πάρτι αποτέλεσε µια ευκαιρία για κατοίκους και
επισκέπτες να διασκεδάσουν σε ένα όµορφο σηµείο της Παλιάς Πόλης, ενώ, το πάρτι
της Οµάδας Αλλαντάλλων, συνέχισε µια παράδοση χρόνων, µε νέα, όµως, πνοή και
προοπτική.
Το beach πάρτι από την Οµάδα Τα Παρτάλια, στην παραλιακή λεωφόρο, ήταν
η καλύτερη επιλογή για διασκέδαση µε θέα.
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στο µουσικοθεατρικό
δρώµενο της Οµάδας Εµείς κι Εµείς, το οποίο, µετά την περσινή του, άκρως
επιτυχηµένη αρχή, φαίνεται ότι θα έχει σηµαντική θέση στις καρδιές των
Καρναβαλιστών για πολλά χρόνια ακόµα.
Σας ευχαριστώ.
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