
 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                        Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                    Προς                             

Τηλ.: 28313 41304                                                    

Fax: 28310 29879                                                            Τα ΜΜΕ  

e-mail: typos@rethymno.gr                                                                                                       

 

                            

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Δευτέρας 26  Ιουνίου, ο Δήμος Ρεθύμνης απένειμε 

τιμητική πλακέτα στον κ. Luigi Mengoli από το Καστενάζο της Ιταλίας για τη συνολική του 

προσφορά στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Ρεθύμνου.  

Ο κ.  Μένγκολι  πρωτοστάτησε, σε συνεργασία με τον κ. Γ. Ματθαιουδάκη, στην 

Αδελφοποίηση του Καστενάζο με το Ρέθυμνο, η οποία υπογράφηκε μεταξύ των Δημάρχων 

Ρεθύμνου και Καστενάζο,   τον Οκτώβριο του 1987. 

Στο διάστημα των 30 ετών που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα ο κ. Μένγκολι, 

υποστήριξε εμπράκτως, με επιμονή, θέρμη και ειλικρινή αγάπη για το Ρέθυμνο, το θεσμό της 

Αδελφοποίησης, ως  Δημοτικός Σύμβουλος Καστενάζο - αρμόδιος  για θέματα Αθλητισμού, 

επί 25 χρόνια και  ως Πρόεδρος της Ένωσης για τον Πολιτισμό και την Κοινωνία του 

Καστενάζο, επί  21 χρόνια. 

Ο κ. Μένγκολι υπήρξε και παραμένει ένας πολίτης του κόσμου, ένας αιώνιος έφηβος, 

πολυταξιδεμένος, με ευρύτητα γνώσης, με ανθρωπιστικές ευαισθησίες, φιλικός, ευγενής και 

λάτρης του Ρεθύμνου, πόλη που  επισκέπτεται 2- 3 φορές το χρόνο:  ως συνοδός αθλητών από 

το Καστενάζο που λαμβάνουν μέρος στους Αρκάδιους Αγώνες, με συμπολίτες του από το 

Καστενάζο τους οποίους παροτρύνει να επιλέξουν το Ρέθυμνο για τις διακοπές τους αλλά και 

μόνος του για να δει τους πολυάριθμους φίλους του και να απολαύσει λίγες ημέρες 

ξεκούρασης στην πόλη που αγαπά όπως και τη γενέτειρά του.    

 

Ο κ. Μένγκολι  είναι φιλέλληνας και φιλοκρητικός. Έμαθε μόνος του ελληνικά, 

διαβάζει Ιλιάδα και Οδύσσεια, γράφει ποίηση και δοκίμια για την ελληνικό πολιτισμό και την 



ιστορία της χώρας μας τα οποία και εκδίδει,  διοργάνωσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

πλήθος εκδηλώσεων στο Καστενάζο με θέμα την ελληνική μυθολογία, την ελληνική μουσική 

και γλώσσα, σε δημόσιους χώρους αλλά και σε σχολεία, παρακολουθεί και στηρίζει την 

αδελφοποίηση εδώ και 30 χρόνια,  ενώ με δική του πρωτοβουλία και προσωπική εισήγηση, 

κατάφερε να εξασφαλίσει τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστενάζο για 

τη μετονομασία μιας γέφυρας της πόλης του, σε γέφυρα Ρεθύμνου. Ο Λουίτζι Μέγκολι είναι 

από τους  καλύτερους πρεσβευτές του Ρεθύμνου στη γειτονική μας χώρα.   

 

Με αυτό το σκεπτικό, το οποίο ανέλυσε στην χθεσινή τελετή ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. 

Γιώργης Μαρινάκης και με τη σύμφωνη γνώμη των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

κ.κ. Νίνου Θοδωρή, Ανδρουλάκη Μιχάλη, Μανουσογιάννη Μανούσου και Πετράκη Στέλιου, 

οι οποίοι παρέστησαν στην τελετή όπως και οι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνης κ .κ. Aλεφαντινός 

Μίνως, Σπανουδάκης Στέλιος, Μαλάς Αγγελος, Αγριμάκης Νίκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Παπαδουράκης Τάσος, η Πρόεδρος ΚΕΔΗΡ κα Μπιρλιράκη Πέπη, η Πρόεδρος 

του Λιμενικού Ταμείου κα Κουτσαλεδάκη Ρένα, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα 

Ψαρουδάκη Χρυσούλα, οι    Διευθύντριες τους Δήμου κες Πελαντάκη Χρυσούλα και 

Υπερηφάνου Ιωάννα, απονεμήθηκε στον κ. Λουίτζι Μέγκολι τιμητική πλακέτα εκ μέρους του 

Δήμου Ρεθύμνης.  

 

Ο τιμώμενος φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε το Δήμο Ρεθύμνης με μια εξαιρετική 

ομιλία στα ελληνικά, την οποία είχε επιμεληθεί ο ίδιος με τη βοήθεια καλών του ρεθυμνιωτών 

φίλων, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες στην τελετή.  Μίλησε για την αδελφοποίηση των δύο 

πόλεων, κατέθεσε το θαυμασμό του για την ιστορία, την παράδοση, το φυσικό περιβάλλον και  

την κρητική  φιλοξενία,  στοιχεία που  καλλιέργησαν τη βαθιά αγάπη του για το Ρέθυμνο και 

τους ανθρώπους του, ενέπνευσαν κάθε του πρωτοβουλία για  την ανάδειξη της δυναμικής της 

πόλης μας και στέριωσαν τις αδελφικές του φιλίες με Ρεθυμνιώτες τους οποίους ευχαρίστησε 

ονομαστικά.  

Ολοκληρώνοντας την ομιλία τους πρόσφερε στο Δήμαρχο μια μικρή ασημένια 

αναμνηστική πλακέτα στην οποία αναγράφονταν η συμπλήρωση 30 χρόνων από την 

Αδελφοποίηση Ρέθυμνο – Καστενάζο και τα αισθήματα ευγνωμοσύνης του για το Δήμο 

Ρεθύμνης.  

 

Από το Δήμο 


