Αγαπητοί φίλοι,

Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τη λήξη των
καρναβαλικών εκδηλώσεων το ∆ήµου µας για το 2014, οι οποίες
σηµατοδότησαν και το κλείσιµο του πρώτου αιώνα ζωής του.
Η Οργανωτική Επιτροπή που αποτελείται από το µέλος του
∆.Σ της ΚΕ∆ΗΡ Μαρία Ταταράκη, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο
Στέλιο Σπανουδάκη, καθώς και τους εκπροσώπους των
Καρναβαλικών Οµάδων Γρηγόρη Νικολάου, Σάρα Νικολσον και
αναπληρωµατικό Γιάννη Κόκκα , και εµένα φυσικά, έχει κλείσει
τον κύκλο εργασιών που είχε µαζί µε την ολοµέλεια των
Καρναβαλικών Οµάδων. Ένας κύκλος που ξεκίνησε πέρυσι
αµέσως την επόµενη µέρα του Καρναβαλιού και µε µια µικρή
παύση το καλοκαίρι, συνέχισε µέχρι σήµερα.
Ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού θέλω να ευχαριστήσω θερµά τα µέλη της
Επιτροπής, τους εκπροσώπους των Καρναβαλικών οµάδων, τους
συνάδελφούς µου αντιδήµαρχους και δηµοτικούς συµβούλους ,
τους τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες τους , τους φορείς και τις
υπηρεσίες που θα παραθέσουµε αναλυτικά, καθώς και τους
πολίτες µικρούς και µεγάλους χορηγούς και εµψυχωτές που
βρίσκονταν δίπλα µας συνεργαζόµενοι για την καλύτερη δυνατή
υλοποίηση της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Βίκη Βαµιεδάκη, τη Ρεθεµνιώτισα
δηµοσιογράφο, η οποία επιβεβαιώνει τον κανόνα του
εθελοντισµού και της προσφοράς τα 2 τελευταία χρόνια
προσφέροντας στο Ρέθυµνο την προβολή και την θετική
ανάδειξη που του αξίζει. Τέλος ευχαριστούµε όλοι το ∆ήµαρχό

µας για την εµπιστοσύνη που µας έδειξε και την αµέριστη
συµπαράστασή του όλα αυτά τα χρόνια.
Έχοντας την τιµή να ηγούµαι τα τελευταία 8 συναπτά έτη ως
Πρόεδρος της Επιτροπής θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σύντοµο
ιστορικό της εξέλιξής του µέσα σ’ αυτά όπως το έζησα.

Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου της 22 Νοεµβρίου 2006
ανέλαβα µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ρεθεµνιώτικου
Καρνβαλιού σε 5µελή επιτροπή µαζί µε τη συνάδελφο ∆ηµοτική
Σύµβουλο Εύα Σχοινά , εκπρόσωπο της ∆ΑΝΕΡ, τον Μάνο
Τσάκωνα και εκπροσώπους των Οµάδων Νίκο Μαρκαντώνη και
Μάνο Παλαφούτη.
Από τότε και µέχρι σήµερα, η Οργανωτική Επιτροπή
επεξεργάζεται όλα τα θέµατα της διοργάνωσης και τα µεταφέρει
προς ψήφιση στις τακτικές συναντήσεις µε τους εκπροσώπους
της Ολοµέλειας των Οµάδων βάσει του καταστατικού που έχει
ψηφιστεί από τις οµάδες και διέπεται από τους κανόνες
λειτουργίας του. Στην οργανωτική επιτροπή έλαβαν µέρος οι
συνάδελφοι Αντώνης Μαυράκης, Μαθιός Τσιµπισκάκης ,Βούλα
Μαρινάκη και οι εκπρόσωποι οµάδων Θοδωρής Κελαράκης,
Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, Αθηνά Τζεκάκη και Πέτρος
Κλαψινός.
Αµέσως µετά τη λήξη του Καρναβαλιού 2007 ήρθαµε σ’
επαφή µε πολλές κατηγορίες καρναβαλιστών,πολιτιστικών
φορέων και επιχειρηµατιών, συστήνοντας οµάδες µε
συµβουλευτικό χαρακτήρα αλλά και οµάδες υλοποίησης για
όλους τους τοµείς του Καρναβαλιού. Όπως είναι γνωστό οι ρίζες
των εκδηλώσεων της Αποκριάς στο Ρέθυµνο οδηγούν στο 19ο
αιώνα και η µεγάλη ευθύνη των σύγχρονων Ρεθεµνιωτών
θεωρήσαµε πως είναι να συνεχίσουµε µεν να καρπονόµαστε τις

ευεργετικές ιδιότητες του θεσµού που χαρίζονται απλόχερα στην
κοινωνία µας, να καλλιεργήσουµε δε το έδαφος για να δρέπουν
και οι επόµενες γενιές τους καρπούς του.
Καρποί που µεταφράζονται ως εξής
1. Κοινωνικοί
Όλη την περίοδο της αποκριάς η Ρεθεµνιώτικη κοινωνία
απολαµβάνει τη µοναδική ίσως στιγµή ολοκληρωτικής
ένωσης πέρα από πολιτικές, ταξικές και άλλου είδους
διαφορές. Κάθε καρναβαλική οµάδα γίνεται πυρήνας
µικροκοινωνίας που παράγει, προσφέρει και δέχεται. Με
βάση αυτή τη γνώση ο ∆ήµος προάγει και καλλιεργεί τη
δράση των οµάδων αυτών καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι οµάδες του Καρνβαλιού δρουν και µεµονοµένα και
συνολικά
δηµιουργώντας
τις
εκδηλώσεις
του
Καρναβαλιού πολλές από αυτές δε συνεχίζουν να δρουν
είτε µεµονοµένα είτε ενωµένες µεταξύ τους στη διάρκεια
όλου του χρόνου προσφέροντας σηµαντικό κοινωνικό
έργο. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω τις εκδηλώσεις
αλληλεγγύης για τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, για το
Χαµόγελο του Παιδιού, για το Σύλλογο Αγάπη, για την
εκπαίδευση των παιδιών της Αφρικής, για το Ιατρείο
κοινωνικής αλληλεγγύης του ∆ήµου, για το κοινωνικό
παντοπωλείο και τα συσσίτια, για το σύλλογο Ζωόφιλων
κ.α.

2. Πολιτιστικοί
Μέσα από τις πάµπολλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται
και υλοποιούνται υπάρχει ατοµική και οµαδική παραγωγή
πολιτισµού, δηλαδή έκφραση και ανταλλαγή όλων των
µορφών της τέχνης και του πνεύµατος που στη

συγκεκριµένη περίοδο επικοινωνούνται µε τον πιο
ευχάριστο τρόπο. Ιδιαίτερη πηγή έµπνευσης προκάλεσε η
θέσπιση της θεµατικής ενότητας της κάθε χρονιάς 9 π.χ.
τα στοιχεία της Φύσης, η Οδύσσεια του Νεοέλληνα κ.α.) η
οποία βοηθά τις οµάδες να εµπνευστούν για τις στολές, τα
άρµατα και τις παρουσιάσεις τους στο χωρό των οµάδων
και στις άλλες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικό δείγµα του
επιπέδου των εκδηλώσεων είναι ότι όλοι οι µαθητές αλλά
και οι ενήλικες της πόλης µαθαίνουν την ιστορία και την
παράδοσή µας µέσα από τη συµµετοχή τους στο Κυνήγι
του Θησαυρού. Με τη βοήθεια των οµαδων διαβούλευσης
που αφορούσε την αναβάθµιση και ταυτότητα του
Καρναβαλιού µπορέσαµε να χαράξουµε ένα δρόµο
εµπλουτισµού, ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας στη
πόλη και τα χωριά µας µε αποκορύφωµα το 2014, το οποίο
έφερε ακόµα περισσότερες υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις
πολιτισµού, όπως τα µηνύµατα για το περιβάλλον µε την
Καρναβαλική ποδηλατοδροµία, τις αναφορές στα Μιτάτα
της Κρήτης µέσω της Τσικνοπέµπτης αναδεικνύοντας την
ορεινή ταυτότητα του νησιού µας, τις Κρητικές Καντάδες
αναδεικύοντας την παραδοσιακή µουσική µας και τα
σατυρικά δρώµενα των οµάδων και των οικισµών µας
αναδεικνύοντας την παράδοση, τα ήθη και τα εθιµά µας .

3. Αναπτυξιακοί –Οικονοµικοί
Αν και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο
παρελθόν µόνο µε καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς για την
κοινωνία, σήµερα είναι ένας από τους σηµαντικότερους
µοχλούς οικονοµικής στήριξης της αγοράς µας και δίνει
προοπτικές για ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας. Το χρονικό

διάστηµα εκδηλώσεων του Καρναβαλιού τονώνει την
οικονοµική αλυσίδα σε µια «νεκρή» για την αγορά
περίοδο. Ξενοδοχειακά καταλύµατα, εστίαση-αναψυχή,
εµπορικά
καταστήµατα,
διαφηµιστικά
γραφεία,
τυπογραφεία, συγκοινωνίες αλλά και όλη η επιχειρηµατική
– οικονοµική αλυσίδα ευεργετούνται άµεσα ή έµµεσα από
τις παραπάνω δράσεις και δραστηριοποιούνται ακριβώς
όπως την υψηλή τουριστική περίοδο (κάποιοι
υποστηρίζουν και πολύ παραπάνω). Για µας, λίγες ηµέρες
πριν την έναρξη του Πάσχα είναι η µοναδική ευκαιρία της
πολυπόθητης επιµήκυνσης τουριστικής σαιζόν στην
έναρξή της. Είναι ένα γεγονός, το οποίο τα τελευταία
χρόνια γίνεται όλο και πιο κατανοητό απ’ όλους µε
αποτέλεσµα φέτος, το 2014, να πάρουµε την Αιγίδα
Τουρισµού, λόγω της προοπτικής αυτής. Αδιάσειστα
στοιχεία αποδεικνύουν ότι, όχι µόνο για το Ρέθυµνο αλλά
και για όλο το νησί της Κρήτης το Παγκρήτιο Καρναβάλι
του Ρεθύµνου µπορεί να γίνει όχηµα προβολής αλλά και
υλοποίησης του χειµερινού τουρισµού. Αναµφισβήτητα το
Καρναβάλι παρέχει πολλές ευκαιρίες οικονοµικής
δραστηριότητας, συµβάλλει στην καθιέρωση του
Ρεθύµνου ως µοναδικό προορισµό µέσω της ποιότητας και
της φιλοξενίας που διασφαλίζει και αποτελεί καταλυτικό
αναπτυξιακό εργαλείο για την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου.

Κυρίες και κύριοι,
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης υπήρξε αρωγός του πελώριου µηχανισµού
που λειτουργεί από τις καρναβαλικές οµάδες και κινητοποιεί όλη
την κοινωνία, συµπαρασύρει δε όλη την Κρήτη.

Μπορούµε να τον δούµε σαν µηχανοδηγό του τραίνου, µε
βαγόνια τις οµάδες του, και τα αγαθά που µεταφέρει τα
µοιράζεται ΟΛΟΚΛΗΡΗ η κοινωνία έµµεσα ή άµεσα.
Το 2006 που αναλάβαµε ο προϋπολογισµός του καρναβαλιού
άγγιζε τις 143.005 ευρώ µε 5.000 καρναβαλιστές και 20.000
επισκέπτες.
Το 2014 έχουµε φτάσει στο σηµείο µέσα στην κορύφωση της
οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, να υποδεχόµαστε επισκέπτες
απ’ όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική,
υπολογίζουµε στους 70.000 – 100.000 την ηµέρα της µεγάλης
παρέλασης µε 15.000 συµµετέχοντες καρναβαλιστές ο
προϋπολογισµός του πλέον προβεβληµένου και πλούσιου σε
ποιοτικές εκδηλώσεις καρναβαλιού είναι στα νούµερα των
32.000 ευρώ σύµφωνα µε το τελικό αποτέλεσµα του 2013.
Αυτό που κανείς δεν µπορεί να συλλάβει εύκολα είναι ότι η
µεγάλη αυτή διαφορά του οικονοµικού προϋπολογισµού έχει
περάσει στις υπηρεσίες του ∆ήµου, µε το µεγαλύτερο όγκο στην
Κοινωφελή επιχείρησή του, καθώς και στη προσωπική δράση
και προσφορά υπηρεσιών της οργανωτικής επιτροπής και των
οµάδων. .(Εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι ο ∆ήµος στο παρελθόν
επιδοτούσε τις οµάδες µε συγκεκριµένο ποσόν κάθε χρόνο. Τα
τελευταία χρόνια όµως είχε να αντιµετωπίσει ιλιγγιώδη µείωση
εσόδων : συγκεκριµένα το 2010 πήραµε ως ∆ήµος 15.051.046
το 2013 7.143.412 και για το 2014 6.321.412 ευρώ )
Οι οµάδες λοιπόν, κατανοώντας την αδυναµία χρηµατοδότησης
από το ∆ήµο, λόγω περικοπών των εσόδων του από το κράτος
κατά 60 % , αντιστέκονται πιο σθεναρά από ποτέ στην κατήφεια
και την οικονοµική δυσχέρεια των καιρών, αναλαµβάνοντας το
κόστος όλων των δράσεών τους και συµµετέχοντας αφιλοκερδώς

µε ανθρώπινο δυναµικό στο σχεδιασµό και την υλοποίηση όλων
των εκδηλώσεων
Οι οµάδες, οι οποίες αυξάνονται προοδευτικά κατά 10-20%
ετησίως και κατασκευάζουν όλο και περισσότερα άρµατα
ποιότητας µε δική τους διαχείριση. Γίνονται δε την περίοδο αυτή
οι διαφηµιστές, πρεσβευτές και οικοδεσπότες όλων των
επισκεπτών µας αφού τους έχουν τραβήξει την προσοχή µέσω
διαδικτύου αλλά και µέσω των συµµετεχόντων των περασµένων
ετών που έχουν διαδώσει την θετική εµπειρία τους. Για το λόγο
αυτό και έχουν ζητήσει την οικονοµική συµπαράσταση των
επιχειρήσεων µε το σύνθηµα ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ και κάθε χρόνο
αυξάνουν τους συµµετέχοντες στο µεγάλο εγχείρηµα. Πέρυσι
264 επιχειρήσεις, το 2014 317 επιχειρήσεις.
Οι οµάδες είναι επίσης αυτές που συµπαρασύρουν όλους τους
πολίτες και την επιχειρηµατική κοινότητα σε µια σύµπραξη , σε
µια συνεργασία για το τερπνόν µετά του ωφελίµου.
Έτσι, εν κατακλείδι, η µικρή κοινωνία του Ρεθύµνου, ενώνεται
µε την πανεπιστηµιακή της κοινότητα, και ενεργοποιεί κάθε
µικρό ή µεγάλο κλαδί της δίνοντας κάθε χρόνο υλικά,
πνευµατικά και συναισθηµατικά οφέλη σε όλα τα µέλη της.
Το στοίχηµα για το µέλλον είναι µεγάλο και βρίσκεται σήµερα
µπροστά µας.
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Από οµάδα παλιών ρεθεµνιωτών πραγµατοποιείται όπου
θα καταγραφεί όλη η ιστορία οτυ Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού

