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                                                                       Φανιά, 27/2/2014 

ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

Γιάννηρ Καπγαπώνηρ : «Ππόηςπο ανάπηςξηρ η Θπήηη με ηην 
διαμόπθυζη ενόρ βιώζιμος αναπηςξιακού μονηέλος» 

 
Σύζκετη και Β2Β ζςνανηήζειρ ζηο ΔΒΔΦ με ηην Γεπμανική 

ανηιπποζυπεία ηος Θαλβ 
 

Γεξκαληθή αληηπξνζσπεία απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Καιβ βξίζθεηαη απφ ηελ 
Σεηάξηε 26 Φεβξνπαξίνπ ζηα Χαληά ζην πιαίζην ηεο ΔιιελνΓεξκαληθήο 
ζπλέιεπζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 
Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ φπσο ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο, εκπφξην 
θαη εθπαίδεπζε.  
Σελ αληηπξνζσπεία απνηεινχλ νη Χεικνπη Ρίγθεξ - Πεξηθεξεηάξρεο Καιβ, 
Ννξκπεξη Βαηδεξ – Γεληθφο Γηεπζπληήο Καιβ, Αλδξέαο Κλνξιε – Γηεπζπληήο 
Σνκέα Γηνίθεζεο Καιβ, νθία νχκαλ – Γηεζλείο ρέζεηο, άληξα λαηληεξ – 
Γηεπζχληξηα Marketing tourism – Αεξνιηκέλα ηνπηγάξδεο, Λνηεξ Μπηκπξηρ – 
Δθπξφζσπνο Δηαηξείαο Expa Frucht GmgH θαη Πελειφπε αθειιαξίνπ απφ ηελ 
ΔιιελνΓεξκαληθή ζπλεξγαζία.  
 «Σνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε» ήηαλ ην ζέκα ηεο εθδήισζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεζεκέξη ηεο Σεηάξηεο ζην Δπηκειεηήξην Χαλίσλ κε ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο Γεξκαληθήο αληηπξνζσπείαο θαη ησλ Απφζηνινπ 
Βνπιγαξάθε – Αληηπεξηθεξεηάξρε Χαλίσλ, Λεπηέξε Ακπαδησηάθε – 
Αληηδεκάξρνπ Χαλίσλ, Μαξίαο Κνθθηλάθε – Γεκνηηθήο πκβνχινπ – 
ππεχζπλεο ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Χαλίσλ, Ισάλλε ηξνγγπινχ – Πξνέδξνπ 
ΣΔΔ / Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο, Παληειή Πεηδεηάθε – Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ, Σκήκα Γπη. Κξήηεο θαη άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ.  
Ο Ππόεδπορ ηος ΔΒΔΦ 
ηελ νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΧ Γηάλλεο Μαξγαξψλεο αλαθέξζεθε ζην 
Σνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ Χαλίσλ, ζηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζην Κξεηηθφ δηαηξνθηθφ 
πξφηππν θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ 
αλάπηπμεο γηα ην λεζί βαζηζκέλν ζηελ έξεπλα ζηε γλψζε, ζηε θαηλνηνκία θαη 
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.  
Παξάιιεια ν θ. Μαξγαξψλεο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο ηελ 
δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ θαη βηνηερλψλ 
ησλ δχν πεξηθεξεηψλ, αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηνξγάλσζε 
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ καο πξντφλησλ θαη 
ραξαθηήξηζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο ησλ Χαλίσλ κε ηελ 
ηνπηγάξδε.  
Μεηαμχ άιισλ ν θ. Μαξγαξψλεο είπε:  
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Τοςπιζμόρ 
«Η Κξήηε, δηαζέηεη έλα αμηνζεκείσην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κε πινχζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ (ζάιαζζα, νξεηλνχο φγθνπο, θιπ) θαη ζεκαληηθά κλεκεία 
πνιηηηζκνχ. 

ηφρνο καο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηα-
ζέηνπκε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο 
Αγξνηνηνπξηζκφο – Σνπξηζκφο ππαίζξνπ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ καο δειαδή  
λα απεπζχλεηαη ζε πην ελήκεξνπο, πην εθιεθηηθνχο, πην απαηηεηηθνχο 
ηνπξίζηεο θαη κάιηζηα γηα 12 κήλεο ην ρξφλν. 

Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ζηαδηαθή αιιά ζχληνκε, θαηά ην δπλαηφλ, κεηάβαζε 
απφ ηνλ καδηθφ, παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ ηεο παξαιίαο, (ν νπνίνο πάλησο ζα 
ζπλερίζεη λα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά καο πξντφληα), ζηνλ ζεκαηηθφ - ελαιια-
θηηθφ ηνπξηζκφ. Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα νη ήπηεο κνξθέο κπν-
ξνχλ λα ζπκβάινπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε ζχλζεζε θαη πξνζθνξά κηαο 
ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ζηνλ θηινμελνχκελν επηζθέπηε. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Κξήηε δηαζέηεη πινχζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο: Φπ-
ζηθφ πεξηβάιινλ, πνιηηηζηηθφ απφζεκα, πινχζηα παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφ-
λησλ, ην Κξεηηθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν, πνηνηηθέο κνλάδεο θηινμελίαο θαη θα-
ιέο ππεξεζίεο απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ. Παξνπζηάδεη φκσο 
ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζε γεληθέο ππνδνκέο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο 
ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο αιιά θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο (νδηθά δίθηπα, 
αεξνδξφκηα, ιηκάληα, θ.ιπ.). 

«Λαςαπσίδα» 
H Κξήηε ζπλέρηζε, απνηειεί ηε λαπαξρίδα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο. Πξέπεη 
φινη λα θαηαλνήζνπκε φηη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία θαη 
αλάδεημε, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ηεο 
ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, απνηεινχλ ζηφρνπο πνπ φρη κφλν δελ 
απνθιείνληαη ακνηβαίσο αιιά αληηζέησο, δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη 
αιιεινεληζρχνληαη. 

Σν Κξεηηθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν πνπ απνιακβάλεη παγθφζκηαο αλαγλψξη-
ζεο, είλαη έλαο πνιχηηκνο ηνπξηζηηθφο πφξνο πνπ, δπζηπρψο, παξακέλεη 
ζρεηηθά αλεθκεηάιιεπηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θνξπθαίν ξφιν έρεη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. 

Πξάγκαηη ηφληζε, ε γεχζε απνηειεί πνιχηηκν ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο 
ρψξαο ή κηαο πεξηνρήο. Ιδηαίηεξα, ε παξαδνζηαθή θνπδίλα, θαη ε νηληθή 
παξάδνζε, σο κείδνλ ζπλζεηηθφ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, κπνξεί λα είλαη 
ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 
απνξξφθεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο θξεηηθήο παξαγσγήο. ηα 
πξντφληα απηά πεξηιακβάλνληαη: Σα πξντφληα ειηάο (ειαηφιαδν, ειηέο, πνιηφο 
ειηάο, θ.ιπ.), θξεηηθέο πνηθηιίεο θξαζηψλ θαη ηζηθνπδηά, θξνχηα θαη ιαραληθά, 
γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα (πνηθηιίεο ηπξηψλ, αλζφγαιν, 
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γηανχξηη, θ.ιπ.), παμηκάδηα θαη άιια αξηνζθεπάζκαηα (θαιηηζνχληα, 
κπδεζξφπηηεο, ρνξηφπηηεο, κνπζηνθνχινπξα θ.ιπ), κέιη, αξσκαηηθά θπηά, 
θ.ν.θ.). 

’ απηή ηελ πξνζπάζεηα, ν πνιηηηζκφο ηεο γεχζεο θαη ηνπ νίλνπ, καδί κε ηηο 
άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν. Σν 
Κξεηηθφ δηαηξνθηθφ πξφηππν, ε Κξεηηθή θνπδίλα, ζε αξκνληθή ζχλδεζε κε ηνλ 
Κξεηηθφ ακπειψλα, απνηεινχλ πνιχηηκνπο αλ θαη παξακειεκέλνπο 
ηνπξηζηηθνχο πφξνπο. 

«Σηαςποδπόμι» 
Οη θξνπαδηέξεο ππνγξάκκηζε ν θ. Μαξγαξψλεο, είλαη έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί ην ζχλνιν ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ θαη πξέπεη λα απνηειεί 
αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ θαη 
επηρεηξεκαηηψλ ηνπ θιάδνπ. Δίλαη δηαπηζησκέλν φηη ε θξνπαδηέξα είλαη απφ 
κφλε ηεο έλα κεγάιν θεθάιαην θαη δίθαηα ζεσξείηαη ην κέιινλ γηα ηηο 
επφκελεο δεθαεηίεο, αθνχ ην είδνο απηνχ ηνπ ηνπξηζκνχ δελ απεπζχλεηαη 
κφλν ζε κηα επαγγεικαηηθή ηάμε, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θφζκνπ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ ίδηα ηε δσή ηνπ λεζηνχ.  

Η Κξήηε έρεη ην ηεξάζηην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα λα απνηειεί γεσγξαθηθφ 
ζηαπξνδξφκη ζηε Μεζφγεην. Απνηειεί ζηαπξνδξφκη πιεξνθνξηψλ, θαζψο βξί-
ζθεηαη απέλαληη απφ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηερλνινγηθέο δπλάκεηο ηνπ 
θφζκνπ, ην Ιζξαήι θαη απέλαληη απφ ηελ Κχπξν, ε νπνία είλαη πνιχ πην 
κπξνζηά απφ ηελ Διιάδα ζπλνιηθά ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηεο. 

«Θόμβορ ηος μέλλονηορ» 
Πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, παξάιιεια 
κε ηηο ηνπηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε ζσζηή Πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη λα 
ζπληαρζεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε αμηνπνίεζε 
ησλ ηνπηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ δπλαηνηήησλ. 
Η Κξήηε πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ 
αλάπηπμεο, βαζηζκέλνπ ζηελ έξεπλα, ζηελ γλψζε, ζηελ θαηλνηνκία θαη 
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην νπνίν λα έρεη ην ραξαθηήξα νινθιεξσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Η Κξήηε πξέπεη λα γίλεη θφκβνο ηνπ κέιινληνο ηεο πεξηνρήο, κε κηα 
ζηξαηεγηθή σο μερσξηζηφ αλαπηπμηαθφ θέληξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ. 

Η Πεπιθέπεια ηηρ Θπήηηρ είπε, κπνξεί λα αλαδεηρηεί ζε πξφηππν 
αλάπηπμεο, εθφζνλ δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν βηψζηκν αλαπηπμηαθφ 
κνληέιν. ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ε 
πξφηαζε γηα ην ζπλδπαζκφ δπν ζηξαηεγηθψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
ηεο Κξήηεο. 

Η πξψηε είλαη ε παξαδνζηαθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θιαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ησλ 
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ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε Κξήηε ζηνπο ηνκείο ηεο 
γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο αιηείαο, ηεο λαπηηιίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Η δεχηεξε ζηξαηεγηθή θαηέιεμε ν θ. Μαξγαξψλεο είλαη ε λέα 
ζηξαηεγηθή δπλακηθήο αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλψζε, ηελ έξεπλα 
θαη ηελ θαηλνηνκία, ζηε δεκηνπξγία λέσλ δπλακηθψλ αληαγσληζηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηνπ 
Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Ηξαθιείνπ, ΟΑΚ, ηνπ 
Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Χαλίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ 
θαη πνιηηηζηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηεο Γεξκαληθήο 
αληηπξνζσπείαο θαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ λσπψλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο Χαληψηεο εμαγσγείο πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξσί 
ηεο Πέκπηεο ζην ΔΒΔΧ Β2Β ζπλαληήζεηο κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
Γεξκαληθήο Δηαηξείαο Expa Frucht GmbH.  
 
  


