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Μια γόνιμη κι εποικοδομητική συνεργασία είχε σήμερα
ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής διοργάνωσης
Καρναβαλιών σε όλο τον κόσμο, κ. Εδουαρδο Μυνιοζ.

Ο κ. Μυνιόζ είναι Κολομβιανός και συγκεκριμένα από την πόλη Κάλι η οποία αριθμεί 3 εκατ.
Πληθυσμό, αλλά ταξιδεύει στις χώρες - μέλη της Οργάνωσης με στόχο τη δημιουργία
γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας τους στους τομείς, του Πολιτισμού, του Τουρισμού
και του εμπορίου.

Στη σημερινή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
Πολιτισμού -Τουρισμού κα Μπιρλιράκη - Μαμαλάκη Πέπη και συνεργάτες της ο Δήμαρχος
αντάλλαξε με τον κ. Μυνιοζ ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τα επίπεδα συνεργασίας
που έχουν δυνατότητα να καλλιεργηθούν μεταξύ του Ρεθύμνου αλλά και της Κρήτης ως
ενιαία γεωγραφική ενότητα.
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Ειδικότερα τέθηκε το θέμα της απουσίας ελληνικού προξενείου στην Κολομβία ενώ εκεί
ζουν πολλοί Έλληνες 3ης και 4ης γενιάς και εξετάστηκε η δυνατότητα διαμεσολάβησης του
Δήμου Ρεθύμνης στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να οριστεί τουλάχιστον ένας επίτιμος
Πρόξενος της Ελλάδας εκεί που να προωθεί τις σχέσεις συνεργασίας των δυο χωρών. Σε
ότι αφορά το Ρέθυμνο, συζητήθηκε διεξοδικά η δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής
τεχνογνωσίας στον τομέα διοργάνωσης εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας και ακτινοβολίας
αλλά και συνεργασίας καλλιτεχνών δεδομένου ότι το Ρέθυμνο διοργανώνει ένα από τα
καλύτερα Καρναβάλια της χώρας, το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, μοναδικό στο είδος του
στην Ελλάδα, εκδηλώσεις παραδοσιακού χαρακτήρα όπως τη Γιορτή Κρασιού και Κρητικών
Προϊόντων ενώ η Κολομβία επίσης διοργανώνει και φιλοξενεί περί τις 1000 εκδηλώσεις
ετησίως σε κάποιες εκ των οποίων θα μπορούσαν αν συμμετάσχουν δικά μας παραδοσιακά
συγκροτήματα και όχι μόνο.

Ο κ. Μυνιόζ ο οποίος γνωρίστηκε με την Ρεθεμνιωτική αντιπροσωπεία πέρυσι στο πλαίσιο
επίσκεψης, συμμετοχής και συνεργασίας του Ρεθύμνου με το Καρναβάλι της Πάτρας
εμφανίστηκε πολύ θετικός στις προτάσεις του Δημάρχου Ρεθύμνης για συνεργασία στον
Πολιτισμό, στον Τουρισμό αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές για τις οποίες ο Δήμαρχος
πρότεινε να διαμεσολαβήσει ο ίδιος ώστε να έρθουν σ’ επαφή τα αρμόδια
Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι Εισαγωγέων Εξαγωγέων του νησιού ως
καθ’ ύλην αρμόδιοι για να εξετάσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα αυτών.
Τέλος συζητήθηκε η προοπτική αδελφοποίησης της πόλης του Ρεθύμνου με την πόλη Κάλι
της Κολομβίας σ’ ένα πλαίσιο ουσιαστικής και διαρκούς σχέσης που θα αποφέρει οφέλη και
στις δύο πλευρές.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε στον κ. Μυνιοζ πως παρά τη δύσκολη τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία που βιώνει η χώρα το ενδιαφέρον μας για σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με
χώρες του κόσμου παραμένει ζωηρό. Του πρότεινε λοιπόν να ξεκινήσουν κατ’ αρχάς με μια
συνεργασία σε επίπεδο πολιτιστικό και εφόσον αποδειχθεί βιώσιμη και αποτελεσματική να
εδραιωθεί και να υποστηριχθεί σε όλα τα επίπεδα. Στη συνέχεια αντάλλαξαν αναμνηστικά
δώρα και την υπόσχεση να ανταλλάξουν εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις που θα
πιστοποιούν και θα οριοθετούν τη συνεργασία στους προαναφερόμενους τομείς.
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