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Αγαπητοί φίλοι  

 

Καλωσορίζουμε  θερμά στο Ρέθυμνο τις εργασίες του 

Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας, όλους εσάς που 

εκπροσωπείτε τους νέους μας  και θα μας μεταφέρετε, με τις 

εισηγήσεις σας, τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τις προτάσεις τους 

για το «Επιχειρείν».  

 

Χαιρόμαστε που συμμετέχουμε ως Δήμος, σε αυτή την εξαιρετική 

συνάντηση που  εγκαινιάζει ένα υγιή και ουσιαστικό διάλογο σε 

επίπεδο Κρήτης, με πολύπλευρη σημασία: την ενημέρωση των  νέων 

μας για τις υφιστάμενες δυνατότητες, το σχεδιασμό κοινών 

αναπτυξιακών δράσεων, την ανταλλαγή  τεχνογνωσίας και καλών 

πρακτικών, την ενεργοποίηση επιχειρηματικών δομών και τη 

δημιουργία νέων, την ενθάρρυνση για υλοποίηση καινοτόμων ιδεών 

στην περίοδο της κρίσης, τη συνέργεια, την αλληλοβοήθεια και την 

έμπρακτη υποστήριξη  νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.   

 

Είναι πλέον εναργές σε όλους πως οι νέοι,  οι πρωταγωνιστές της 

ζωής μας, οι εγγυητές της συνέχειας της ίδιας της ύπαρξης είναι οι 

φορείς κάθε αλλαγής και κείνοι που θα πρέπει να μετουσιώσουν  την 

ιδέα της ανάπτυξης σε πράξη.  



Επίσης εμφανής, είναι η δικαιολογημένη επιφύλαξη τους στην 

υλοποίησή νέων επιχειρηματικών σκέψεων. 

 

 Στην σύγχρονη μας εποχή,  

• με την παρατεταμένη κρίση που μαστίζει όλους τους 

επιχειρηματικούς κλάδους,  

• την απουσία επαρκών οικονομικών μέσων σε επίπεδο 

οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης,  

• τη ρευστότητα του νομοθετικού πλαισίου που κλονίζει, με τις 

συνεχείς αλλαγές του και την εν γένει ρευστότητα του, τη 

βιωσιμότητα κάθε παλιάς ή νέας επιχείρησης,  

 

οι επικρατούσες συνθήκες ανασφάλειας, αποθαρρύνουν αν όχι 

αναστέλλουν, κάθε επιχειρηματική προσέγγιση.  

 

Η θλιβερή εικόνα των λουκέτων σε επιχειρήσεις, πολλές εκ των 

οποίων είχαν τη δική τους ιστορία στις πόλεις που λειτουργούσαν επί 

σειρά ετών, οι συζητήσεις που όλοι ακούμε γύρω μας για το σκληρό 

αγώνα που δίδουν οι επιχειρηματίες, για να κρατήσουν ζωντανή την 

επιχείρησή τους, ο εκρηκτικοί δείκτες ανεργίας,  αναμφίβολα 

στραγγαλίζουν τη διάθεση αλλά και την προοπτική που κάθε νέος 

άνθρωπος οφείλει και δικαιούται να έχει, για να αποτολμήσει  το 

βηματισμό του στον εγχώριο και ανταγωνιστικό διεθνή επιχειρηματικό 

κόσμο.  

 

Αυτό όμως που έχει σημασία αγαπητοί μου φίλοι, μετά τη 

διάγνωση της πραγματικότητας, η θεραπεία της.  Ο εύκολος δρόμος 

είναι η παράδοση μας στην ηττοπάθεια και τη μεμψιμοιρία.  



 Ο αποτελεσματικός δρόμος είναι ο σχεδιασμός, η επίμονη 

δουλειά, η κατάλληλη ενημέρωση, η συστηματική αναζήτηση 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων και 

κυρίως η συνέργεια.   

 

Εκεί έγκειται και η αξία της σημερινής μας συνάντησης.  

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον πανεπιστημιακό χώρο, τον πολιτικό, 

τον επιχειρηματικό του τουρισμού, των επιμελητηρίων, του εμπορικού, 

της   επικοινωνίας, των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα μας μοιραστούν μαζί μας πολύτιμη γνώση, 

εμπειρία αλλά και προτάσεις που θα προσανατολίσουν τη δράση των 

νέων σε μια ρεαλιστική και με ασφαλείς προοπτικές επιχειρηματική 

ανάπτυξη.   

 

Ως εκπρόσωπος του μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνης, θα ήθελα 

μόνον να επισημάνω πως η φιλοσοφία της δικής μας στρατηγικής, σε 

ότι αφορά το Επιχειρείν,  εδράζεται   στη δημιουργία υποδομών που θα 

κάνουν την πόλη μας ελκυστική και φιλόξενη σε κατοίκους,  επισκέπτες 

και επενδυτές, γι αυτό άλλωστε και διεκδικούμε συστηματικά και 

κατακτούμε την ένταξη μεγάλων έργων υποδομής σε  ευρωπαϊκά 

προγράμματα,   την ανάδειξη των πολλών συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο τόπος μας είτε αυτά αφορούν τη 

φυσική του ομορφιά, είτε την πολιτιστική του ταυτότητα είτε την 

παραδοσιακή του φυσιογνωμία είτε τους καρπούς της κρητικής γης  

και την διεθνώς αναγνωρισμένη  διατροφή του, είτε τις 

αξιομνημόνευτες δυνατότητες των ανθρώπων του. 

 

 Είναι σημαντικό να είναι σε θέση κανείς να αφουγκράζεται τις 

ανάγκες και να αναγνωρίζει τις δυνατότητες των συνανθρώπων του, 



για να είναι σε θέση να καταρτίζει προγράμματα και δράσεις που 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του σε αυτά. 

 

 Επιτρέψτε μου ένα  επίκαιρο παράδειγμα για να εξηγήσω τι 

εννοώ. Μέσα από το φημισμένο πλέον Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι που 

διοργανώνει ο Δήμος μας σε συνεργασία με τις Ομάδες του 

Καρναβαλιού κινητοποιήθηκε ένας  ανέλπιστα μεγάλος αριθμός νέων 

ανθρώπων, οι οποίοι σε εθελοντική βάση συνεργάζονται, με πολύ 

πάθος και αφοσίωση γι αυτό.  

 

Διαπιστώθηκε πως μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η οποία, για 

κάποιους που δεν γνωρίζουν, είναι  καθαρά ψυχαγωγική, οι νέοι μας 

απέκτησαν δεξιότητες και ανακάλυψαν κλίσεις, ενδιαφέροντα,  

ικανότητες και ταλέντα που ούτε οι ίδιοι γνώριζαν ότι είχαν από τα 

εικαστικά μέχρι την τεχνική κατασκευή αρμάτων, από τη μουσική 

μέχρι το θέατρο και το χορό, από το σχεδιασμό επί χάρτου στολών 

μέχρι το ράψιμό τους σε βιοτεχνίες που στήθηκαν στην τοπική 

κοινωνία γι’ αυτό το σκοπό, από την οργάνωση απαιτητικών 

εκδηλώσεων μέχρι  τη γραφιστική επεξεργασία των συνθημάτων τους 

και πολλά  άλλα. 

 

 Δόθηκαν λοιπόν υγιή κίνητρα για επιχειρηματικότητα και το 

αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Μια άλλη  προσπάθεια μας 

έγκειται στη σύνδεση του πρωτογενούς  τομέα με τον τριτογενή με 

πολύ συγκεκριμένες και καρποφόρες  δράσεις και συνεργασίες, τις 

οποίες είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε με κάθε ενδιαφερόμενο.  

 

Επιπλέον, παρακαλώ θεωρήστε δεδομένη τη σταθερή μας πρόθεση 

και διάθεση για συνεργασία σε όλους ώστε μαζί να δημιουργήσουμε τις 



συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, που τόσο χρειάζεται η 

νέα γενιά του  νησιού μας και της  χώρας μας .  

MED 

1   Castwater (εγκρίθηκε) 

Ελλάδα(Δήμος Ρεθύμνης, 

Πανεπιστήμιο Πατρών), Ιταλία, 

Κύπρος, Ισπανία, Κροατία, Γαλλία, 

Μάλτα (Διαχείριση υδάτων για 

τουριστικές περιοχές)(Κριτσινέλης) 

Civitour  Destination (εγκρίθηκε) 
Μαδέιρα, Ρέθυμνο, Λεμεσός, Μάλτα, 

Έλβα, Λας Πάλμας  

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Σύμφωνο των Δημάρχων   

Mayors Adapt   

Δίκτυο RFSC (Reference Framework for Sustainable 

Cities) 66 πόλεων 
  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
(συμμετοχή ως συνεργαζόμενοι φορείς) 

Meddea (Περιφέρεια Κρήτης) MED 

“Euronet 50-50 max” (Περιφέρεια Κρήτης) (Intelligentτ Energy Europe program) 

«Green Partnership» (Πολυτεχνείο Κρήτης) MED 

RECOIL (Πολυτεχνείο Κρήτης) (Intelligentτ Energy Europe program) 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (πόλη μελέτης) 

Pearl (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) 
Seventh Framework Programme for 
Research 

  

 

 

  

Επειδή δεν μου επιτρέπεται άλλη κατάχρηση του χρόνου και της 

υπομονής σας,  σας μεταφέρω, ολοκληρώνοντας, τα θερμά  

συγχαρητήρια του Δημάρχου Ρεθύμνης  κ. Γιώργη Μαρινάκη και όλων 

των Δημοτικών Συμβούλων για τη σπουδαία πρωτοβουλία και 

διοργάνωση του συνεδρίου καθώς και τις ευχές μας για καλή επιτυχία 

στις εργασίες σας.  

Σας ευχαριστώ πολύ!  

 
 


