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Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης, προσφέροντας το ένα 
πέμπτο περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και 
της Απασχόλησης.

Δεν είναι όμως ούτε αυτόνομος ούτε αυτοτελής 
τομέας. Συνδέεται άρρηκτα και βρίσκεται σε 

αλληλεξάρτηση με τους άλλους τομείς της οικονομίας, με τους οποίους αποτελεί 
ένα ενιαίο παραγωγικό σύμπλεγμα. Ιδιαίτερα όμως με την αγροκτηνοτροφική 
παραγωγή, τον δεύτερο, εξίσου σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξής της.

 Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ανεξάρτητη και αυτόνομη, 
οικονομική κυρίως, δραστηριότητα αλλά ως ένας τομέας με καταλυτικές 
επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας της Κρήτης, τη μεταποίηση, την κρητική 
γαστρονομία και διατροφή, και όλες τις άλλες υπηρεσίες. Επηρεάζει δε και 
επηρεάζεται άμεσα από τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Πριν προχωρήσουμε όμως, ας δούμε το θέμα μας υπό το πρίσμα των τρεχουσών 
εξελίξεων. Εκατό χρόνια μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την 
Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα, η Κρήτη διέρχεται τη δεινότερη 
οικονομική κρίση της ιστορίας της, με πιθανή εξαίρεση την περίοδο της 
ναζιστικής κατοχής.

Αυτή τη φορά όμως, το πρόβλημα δεν είναι συνέπεια ξένης εισβολής και κατοχής. 
Προκλήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, από εμάς τους ίδιους, που άθελά μας, 
διευκολύναμε τους ξένους αδίστακτους δανειστές μας, να επιβάλουν και να 
εδραιώσουν την οικονομική κυριαρχία τους που αντιμετωπίζεται πολύ πιο δύσκολα 
από τη στρατιωτική κατοχή.

Ανεύθυνοι και ιδιοτελείς πολιτικοί και συνδικαλιστές, ανίκανη και, εν πολλοίς, 
διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση αλλά και εμείς οι πολίτες, βυθισμένοι στη μέθη της 
εικονικής ευμάρειας και της υπερκατανάλωσης, διεκδικώντας προνόμια χωρίς να 
παράγουμε, συνένοχοι σε έναν αμοιβαίο εκμαυλισμό και εκφαυλισμό με τις 
πολιτικές ηγεσίες που στηρίξαμε και ανεχθήκαμε, υπηρετώντας το κακώς 
εννοούμενο ατομικό μας συμφέρον, αγνοώντας το κοινό καλό που θα ήταν και το 
δικό μας καλό, οδηγηθήκαμε σ’ αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, στο χείλος της 



πτώχευσης. Σε τελική ανάλυση, όλοι φταίμε αν και δεν φταίμε όλοι το ίδιο. 
Αυτή την πικρή αλήθεια την έχουμε κατανοήσει πια, όλοι.
Αποδίδοντας όμως τις ευθύνες εκεί που ανήκουν, πράγμα που ούτως ή άλλως 
πρέπει να γίνει – και έχει αρχίσει να γίνεται, από μόνο του, δεν λύνει το πρόβλημα.

Η Ανάγκη για Αλλαγή Πορείας: Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, 
κοιτάζοντας μπροστά. Η Ελλάδα, η Κρήτη και οι Κρήτες βρισκόμαστε σε ένα 
κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι και οφείλουμε να κάνουμε τις σωστές επιλογές 
προκειμένου να επιζήσουμε και να ευημερήσουμε, εξασφαλίζοντας το μέλλον μας 
και το μέλλον των παιδιών μας που τώρα φαίνεται ζοφερό.

Πρωτίστως, είμαστε αναγκασμένοι, εκ των πραγμάτων, να αλλάξουμε νοοτροπία 
και να υιοθετήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και πράξης. Ας πάρουμε ένα 
απλό παράδειγμα. Οι επιδοτήσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν ευλογία αν χρησιμοποιούνταν για την αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών και των ποιμνιοστασίων, αλλά έγιναν κατάρα με τη «φτηνή» 
ανασφάλιστη εργασία των λαθρομεταναστών, τα πλαστά τιμολόγια, τα 
πανωγραψίματα των ελαιώνων, των αιγοπροβάτων και των βοσκοτόπων (που δεν 
υπήρχαν) οδηγώντας στα καφενεία, στην απραξία και στη σπατάλη τις 
παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Ας μας γίνει αυτό μάθημα για όσες μας μένουν 
στο μέλλον.

Η  ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού: Είναι αναμφισβήτητη η 
διαπίστωση ότι, από άποψη σχέσης αξίας-τιμής, έχουμε χάσει το ανταγωνιστικό 
μας πλεονέκτημα, συγκριτικά με τους νέους ανταγωνιστές στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου που, για το παραδοσιακό μαζικό, παραθεριστικό και 
συνεπώς εποχικό προϊόν, που προσφέραμε και συνεχίζουμε να προσφέρουμε, 
έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής και χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Αυτό επιβάλλει την επανατοποθέτησή μας στη διεθνή και στην εγχώρια τουριστική 
αγορά με μια πιο σύνθετη και ποιοτικά αναβαθμισμένη τουριστική προσφορά που 
θα απευθύνεται σε πιο ενήμερους, πιο εκλεκτικούς, πιο απαιτητικούς και, κατά 
τεκμήριο,  πιο εύπορους τουρίστες και μάλιστα για δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Αναγκαίες προϋποθέσεις: Η επανατοποθέτησή μας στην αγορά απαιτεί μέτρα 
πολιτικής που θα ενθαρρύνουν 

• Ποιοτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις:
- Ξενοδοχεία 4* και 5* και αναβάθμιση καταλυμάτων χαμηλότερων κατηγοριών 
με
   παροχή οικονομικών κινήτρων
-  Boutique Hotels με εξειδικευμένη προϊοντική ταυτότητα
-  Οικολογικά – αγροτουριστικά καταλύματα και αναστήλωση παραδοσιακών 
κτισμάτων



   για τουριστική αξιοποίηση για την ενίσχυση του τουρισμού της ενδοχώρας της
   Κρήτης.

• Βελτιωμένες ειδικές τουριστικές υποδομές όπως συνεδριακοί χώροι, κέντρα 
ευεξίας (spa), αθλητικοτουριστικές εγκαταστάσεις (golf, προπονητικά γήπεδα), 
κ.λπ)., για ευχάριστη και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
τουριστών, ιδιαίτερα κατά την εκτός αιχμής περίοδο, προκειμένου να μειωθεί η 
εποχικότητα.

• Γενικές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα, οδική σήμανση) που θα 
εξασφαλίζουν άνετη προσβασιμότητα στους τουριστικούς τόπους,

• Σύνθετα και αναβαθμισμένα προγράμματα απασχόλησης του ελεύθερου 
χρόνου των φιλοξενούμενων τουριστών,

Αντί της απλής απαρίθμησης των διάφορων εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
οφείλουμε να προσδώσουμε σ’ αυτές, συγκεκριμένο περιεχόμενο με μέτρα 
ενίσχυσης πρωτοβουλιών για οργανωμένα προγράμματα υλοποίησης αλλά και για 
την προβολή τους. Προγράμματα όπως δρόμοι του κρασιού και του λαδιού

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα ενισχυθούν σημαντικά από την αξιοποίηση 
της κρητικής κουζίνας και της οινικής μας προσφοράς καθώς και του 
παραδοσιακού διατροφικού μας προτύπου, αλλά και των τοπικών προϊόντων που 
το υποστηρίζουν (ελαιόλαδο, ελιές, τυροκομικά προϊόντα, παξιμάδια, μέλι, κ.λπ.) 
ιδιαίτερα δε τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.

Προ πάντων, εκ βάθρων αναδιάρθρωση της τουριστικής παιδείας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με δημιουργία προπτυχιακών πανεπιστημιακών σχολών στα 
Δημόσια Πανεπιστήμια, με παράλληλη εποπτεία και έλεγχο των μη-κρατικών 
Κ.Ε.Σ., Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων για να μπει τάξη στη χαώδη κατάσταση που κυριαρχεί 
και για να διασφαλιστούν τα ποιοτικά πρότυπα. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό 
σύστημα θα στοχεύει στην παραγωγή στελεχών με τουριστική κουλτούρα και 
τεχνικές δεξιότητες πρώτης γραμμής για την παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου. 

Πολιτισμός – Περιβάλλον: Για μας τους Κρήτες, η προστασία και η ανάδειξη του 
περιβάλλοντος, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής 
παραγωγής, όχι μόνο δεν αποκλείονται αμοιβαίως αλλά αντίθετα συνεργούν. 

Στην πράξη ο πολιτισμός μας, οι ανθρώπινες αξίες, ο τρόπος ζωής των Κρητών, ο 
κρητικός διατροφικός πολιτισμός, το περιβάλλον, η καθαρή φύση αποτελούν και 
τους πόρους πάνω στους οποίους στηρίζεται ο τουρισμός για την οικονομική του 
επιβίωση, μακροπρόθεσμα.



Αυτή η αντίληψη καθιστά αναγκαία την προστασία των μνημείων, την ευπρεπή και 
αισθητικά ικανοποιητική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους, καθώς και 
την άνετη προσπελασιμότητά τους από Έλληνες και ξένους τουρίστες με ένα 
σημαντικά διευρυμένο ωράριο πράγμα που συνεπάγεται και αυξημένους πόρους.

Ο ρόλος της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής και η σύνδεσή της με την 
τουριστική ανάπτυξη: Όμως, βασική προϋπόθεση για την απαραίτητη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας μας και, κατ’ επέκταση, του δίδυμου 
αδερφού της - του Τουρισμού -, είναι η εκ βάθρων επανεξέταση της πολιτικής μας, 
των στρατηγικών επιλογών και των δράσεων, τόσον από πλευράς πολιτείας όσο 
και από πλευράς παραγωγών με σκοπό την απάλειψη την χρόνιων παθογενειών 
της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων μας. 

Πρώτο και κύριο, το καθεστώς των επιδοτήσεων που οδήγησε την παραγωγή 
σε ατροφία και τους αγρότες στα καφενεία αντί στα χωράφια. Αποπλανηθήκαμε 
από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. και τις επιδοτήσεις, δίνοντας το βάρος 
σε μη ανταγωνιστικά προϊόντα και εγκαταλείποντας καλλιέργειες που έχουν ζήτηση 
και ευνοούνται από το κλίμα και τη γεωμορφία μας. Μας έδειξαν το τυρί αλλά δεν 
μας έδειξαν τη φάκα.

Δεύτερο, τα ανεπαρκή, κλειστά Δίκτυα Μεταφορών που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα την τιμή των προϊόντων μας και μειώνουν την ανταγωνιστικότητά 
τους. Δεν πρέπει να είναι επιτρεπτό η μεταφορά ενός container ή μιας νταλίκας 
από την Κρήτη στον Πειραιά να κοστίζει περισσότερο από ό,τι η μεταφορά από τον 
Πειραιά στο Άμστερνταμ.

Τρίτο και εξίσου σημαντικό, επείγει η ενεργοποίηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού η αναποτελεσματικότητα της οποίας επιτρέπει στα καρτέλ και τις 
πολυεθνικές να οργιάζουν εις βάρος του Κρητός παραγωγού και του Κρητός 
καταναλωτή. Πώς είναι δυνατό, προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη να 
στοιχίζουν λιγότερο στη Γερμανία και προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη να 
έχουν εδώ έως διπλάσια τιμή;

Προφανώς, το σύστημα των Συνεταιρισμών, με λίγες τιμητικές εξαιρέσεις, το 
προδώσαμε και μας πρόδωσε. Η νέα ελπιδοφόρα τάση που ήδη επιδεικνύει 
επιτυχείς πρακτικές, είναι οι Ομάδες Παραγωγών, που οργανώνονται για 
οικονομίες κλίμακας, λειτουργούν με σύγχρονες μεθόδους, στελεχώνονται με 
επαγγελματίες managers και ειδικούς στο marketing, κάνουν έρευνα αγοράς 
και συνδέουν τη ζήτηση με την παραγωγή, αναλαμβάνοντας όλες της 
δραστηριότητες από την παραγωγή έως την τελική διάθεση, χωρίς 
μεσάζοντες.

Για την αποτελεσματική προβολή και διάθεση αυτών των προϊόντων, 
προαπαιτούνται:



• Παραγωγή και τυποποίηση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων 
(ονομασίας προελεύσεως, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά 
προϊόντα, κ.λπ.).

• Τοπικές συνεργασίες μεταξύ τουριστικών επιχειρηματιών, 
παραγωγών και τυποποιητών σε μορφές cluster (με 
συνειδητοποίηση της αλήθειας πως ο διπλανός μας δεν είναι 
ανταγωνιστής αλλά συνεργάτης και σύμμαχος).

• Εξωστρεφές και δυναμικό διεθνές marketing με ευαισθησία και 
συνέπεια στον πελάτη. Δεν αρκεί να παράγουμε καλά προϊόντα. Ο 
ανταγωνισμός είναι σκληρός και η αγορά αμείλικτη. Δεν θα έρθουν 
να μας τα ζητήσουν. Οφείλουμε να πάμε στους πελάτες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αρχές του 
marketing και των πωλήσεων.

      Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το πολιτιστικό μας υπόβαθρο, επενδύοντας τα 
προϊόντα μας με τον μύθο που τα περιβάλλει, τη λαογραφία και τη σύγχρονη 
μαγειρική τέχνη. 

Πράγματι, η γεύση αποτελεί πολύτιμο στοιχείο του πολιτισμού μιας χώρας ή 
μιας περιοχής. Ιδιαίτερα, η παραδοσιακή κουζίνα, και η οινική παράδοση, ως 
μείζον συνθετικό της τουριστικής προσφοράς, μπορεί να είναι  σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να συμβάλει στην απορρόφηση και 
προβολή των προϊόντων της Κρητικής γης.

Ελληνικά ή Εισαγόμενα;

Ως  Έλληνας πολίτης και Κρητικός, προσβάλλομαι από τη διαπίστωση ότι, στην 
ευλογημένη αυτή χώρα, του ήλιου και της βιοποικιλότητας, εισάγουμε τρόφιμα 
αξίας πέντε δισεκατ. Ευρώ ετησίως, ενώ το σύνολο των εισαγωγών μας είναι 
υπερδιπλάσιο εκείνου των εξαγωγών μας; 

Το ερώτημα μπορεί να θεωρηθεί αφελές και η απάντηση αυτονόητη:  Δυστυχώς 
στον τόπο μας, το αυτονόητο είναι διαχρονικά ζητούμενο και αυτό, μαζί με πολλά 
άλλα παράδοξα, εξηγεί πώς φτάσαμε σ’ αυτή τη δεινή οικονομική, κοινωνική και, 
ναι, αξιακή κρίση.

Γι’ αυτό, χρειάζεται να ενημερωθούν οι πολίτες και οι τουριστικοί 
επιχειρηματίες, να αφυπνιστούν και να  κατανοήσουν την ανάγκη να δίνουμε 
απόλυτη προτεραιότητα στα ιδιαιτέρως ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στην 



Κρήτη, αντί στα, συχνά, ευτελή (φτηνά – φτηνιάρικα εισαγόμενα). Είναι μια απλή, 
πρακτική και εφικτή λύση για τα οικονομικά μας προβλήματα. 

Στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού έχει ταχθεί το «ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – 
Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». Ένα κίνημα που δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία εκατό προσωπικοτήτων της επιχειρηματικής, συνδικαλιστικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας και αριθμεί ήδη περισσότερα από 20 παραρτήματα ανά 
την Ελλάδα και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Γιατί λοιπόν «καταναλώνω ό,τι παράγω»; Υπάρχουν αρκετοί προφανείς λόγοι, 
ο σοβαρότερος όμως, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη συγκυρία της δεινής οικονομικής κρίσης, 
είναι ότι αν καταναλώνουμε αυτό που παράγουμε δεν το εισάγουμε.

Όταν καταναλώνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στον τόπο μας, 
ενισχύουμε την κρητική οικονομία, μειώνουμε τα ελλείμματα και την ανεργία, 
στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή και δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Μειώσουμε 
το κλείσιμο καταστημάτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στηρίζουμε τους 
αγρότες μας, τον τουρισμό μας, τους παραγωγούς μας, τους βιοτέχνες μας και 
συμβάλουμε στην ευνοϊκή πορεία του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών.

Για να  τον πετύχουμε αυτόν το στόχο χρειάζεται να αλλάξουμε μερικές 
συνήθειές μας, να κάνουμε πράξη το σύνθημα «ντύνομαι, τρώγω, κάνω 
τουρισμό ελληνικά!».

Ο ρόλος των Κρητών της Διασποράς: 

Στις συναντήσεις μας και στις διάφορες συζητήσεις μας, αναφερόμαστε κατά 
κόρον, στην άλλη Κρήτη, στην εξίσου μεγάλη Κρήτη που ζει και πάλλεται έξω από 
τα γεωγραφικά όρια του νησιού. Την Κρήτη της Αττικής, την Κρήτη από την Κάσο, 
τα Κήθυρα έως την Θράκη και την Ήπειρο αλλά και την Κρήτη και τους Κρήτες των 
πέντε Ηπείρων που τη νοσταλγούν αλλά και την βιώνουν και την αναπαράγουν 
στην καθημερινότητά τους.

Οι Κρήτες της διασποράς μπορούν να συμβάλουν κατά πολύ αποτελεσματικό 
τρόπο στην προβολή και διάθεση της τουριστικής της προσφοράς, των 
αγροκτηνοτροφικών και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει, 
αξιοποιώντας

α)  Τις παρέες και τις κοινωνικές συναναστροφές τους 
β)  Οι οργανωμένες δομές τους (Σύλλογοι, Ενώσεις, Ομοσπονδίες κ.λπ.)
γ)  Τις χιλιάδες εστιατόρια, ταβέρνες και τους άλλους χώρους μαζικής εστίασης
δ)  Τους επιχειρηματίες (εισαγωγείς, διακινητές, λιανεμπόρους)

Επί 22 χρόνια, μαζί με την οικογένειά μου, ήμουν και εγώ ένας απόδημος 
Κρητικός. Μαζί με άλλους συν-Κρήτες, εβίωσα τον νόστο, την αγωνία και τον 



αγώνα για τη διατήρηση της ταυτότητάς μας, την προσπάθεια να ενώσουμε τα 
παιδιά μας με τις ρίζες από τις οποίες αντλούσαμε δύναμη για τη συναισθηματική 
αλλά και την εθνική μας επιβίωση.

Εκθειάζοντας τις ασύγκριτες ομορφιές της Ελλάδας και βέβαια περισσότερο της 
Κρήτης, τους πολιτιστικούς της θησαυρούς, τον μοναδικά φιλόξενο τρόπο ζωής 
των Κρητών και την κουζίνα της, προτρέπαμε τους ξένους να έρθουν και να 
κάνουν τις διακοπές τους σ’ εμάς. Ευτυχής συγκυρία, η ύπαρξη επαγγελματικά 
οργανωμένων ταξιδιωτικών γραφείων που διευκόλυναν τις μετακινήσεις, κατά 
τρόπο που δεν άργησε να γίνει η Κρήτη ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς. 

Στα σπίτια μας, στις συντροφιές μας με ξένους αλλά και με τους άλλους Κρήτες της 
παροικίας μας, στις συλλογικές μας εκδηλώσεις, εντελώς αυθόρμητα, κυριαρχούσε 
η ανάγκη να διασώσουμε και να αναδείξουμε ό,τι κουβαλήσαμε μαζί μας στην 
ξενιτειά:  Τις αναμνήσεις μας, τις θρησκευτικές και λαογραφικές μας παραδόσεις, 
τις μαγεριές μας με τις μοναδικές νοστιμιές.

Με υπερηφάνεια έως και έπαρση, τα προσφέραμε στους φιλοξενούμενούς μας 
που πάντα εξέφραζαν την ικανοποίησή  τους. Δύσκολα όμως βρίσκαμε κρητικά ή 
γενικότερα ελληνικά προϊόντα. Οι δε ξένοι, ακόμα δυσκολότερα. Βέβαια, τα 
πράγματα είναι τώρα ευκολότερα. Κάποια από τα προϊόντα μας μπορούν να 
εντοπιστούν σε εξειδικευμένα ελληνικά (ή και ιταλικά) μαγαζιά, αλλά όχι με 
συστηματικό και επαγγελματικά οργανωμένο τρόπο. Όσο για τις μεγάλες αλυσίδες 
σουπερμάρκετ (με ελάχιστες εξαιρέσεις), ούτε λόγος.

Οι χιλιάδες εστιατόρια και ταβέρνες ανά τον κόσμο μπορούν να γίνουν ένας 
σημαντικός αγωγός για την προώθηση της τουριστικής Κρήτης, του 
γαστρονομικού της πλούτου και των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων της. Βασική 
προϋπόθεση σ’ αυτή την επιδίωξη είναι να πάρουν σοβαρά στα χέρια τους την 
παγκοσμίως προβεβλημένη υπόθεση της κρητικής διατροφής και να την 
υπηρετήσουν με σεβασμό, χρησιμοποιώντας γνήσια κρητικά προϊόντα με 
κυρίαρχο το χρυσάφι της γης μας, το ελαιόλαδο. Ψευδεπίγραφες δήθεν κρητικές 
παρασκευές με κρέμα γάλακτος και ευτελούς ποιότητας σπορέλαια, όχι μόνο δεν 
βοηθούν αλλά αντίθετα υπονομεύουν.

Ακόμα και αν γοητευθούν οι πελάτες των εστιατορίων και των ταβερνών με τις 
εξαίρετες κρητικές γεύσεις, είναι σημαντικό να μπορούν να βρουν εύκολα τα 
προϊόντα για να τα μαγειρέψουν στο σπίτι τους. Εδώ υστερούμε απελπιστικά. 
Υπάρχει μεγάλο κενό. Και αυτό ακριβώς αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση και 
υπαγορεύει τη μεγάλη υπέρβαση εκ μέρους των εισαγωγέων και διακινητών αλλά 
και των παραγωγών και τυποποιητών. Δεν αρκεί να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
μόνο των Κρητών και των άλλων Ελλήνων της διασποράς. Το μεγάλο ζητούμενο 
είναι να τοποθετηθούν τα προϊόντα μας σε όλα τα ξένα σουπερμάρκετ που 



απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσμό της κάθε χώρας, όπως δηλαδή έχουν 
κάνει οι Ιταλοί.

Το αναγκαίο άλμα που πρέπει να κάνουν οι εισαγωγείς και διακινητές σε 
συνεργασία με τους Κρήτες παραγωγούς και τυποποιητές δεν χρειάζεται να 
βασιστεί απλά στον πατριωτισμό τους. Ας γίνει για κέρδος και για αμοιβαίο όφελος. 
Πρέπει όμως να διέπεται από αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συνέπεια και 
ευαισθησία για τον πελάτη.


