Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου τίμησε την εταιρεία Super Strom Βατσινάς

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018
Η εταιρεία Super Strom Βατσινάς τιμήθηκε στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μαλεβιζίου, για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τις
διεθνείς διακρίσεις της, οι οποίες αποτελούν τιμή για όλο το Μαλεβίζι.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας Φανούρης Βατσινάς με την
υπεύθυνη του εξαγωγικού τμήματος και κόρη του, Ελένη Βατσινά, η οποία και παρέλαβε από
τον Δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη το τιμητικό δίπλωμα και το μετάλλιο του Δήμου
Μαλεβιζίου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης: «Πιστεύω ακράδαντα ότι
στις υποχρεώσεις μιας Δημοτικής Αρχής είναι και η ηθική επιβράβευση ανθρώπων που
έχουν να επιδείξουν κάποια σημαντική επιτυχία στον τομέα που δραστηριοποιούνται. Όχι
μόνο γιατί αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων η απονομή "του δικαίου επαίνου" προς τους
άριστους αλλά και, κυρίως, επειδή η επιβράβευση της αριστείας αποτελεί προϋπόθεση για
τη δημιουργία σωστών προς την κοινωνία προτύπων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επί των ημερών της δικής μας δημοτικής αρχής, το Δημοτικό
Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έχει τιμήσει αρκετές φορές τους Αρίστους, σε όποιο τομέα και αν
αυτοί εμφανίζονται: στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες, στην επιχειρηματικότητα.
Από τον κρίσιμο, ιδίως σήμερα, τομέα της επιχειρηματικότητας, προέρχονται οι άνθρωποι
που καλούμαστε να τιμήσουμε σήμερα, οι οποίοι διαχειρίζονται και εκπροσωπούν μια
μεγάλη κρητική Εταιρεία. Και αναφέρομαι βέβαια στους αξιότιμους Φανούρη Βατσινά και
Μανόλη Βατσινά, ιδιοκτήτες της, καταξιωμένης στο χώρο της, επιχείρησης "Super Strom
Βατσινάς".
Μιας πολύ σημαντικής Επιχείρησης που ξεκινώντας από το στενό πλαίσιο μιας μικρής
οικογενειακής εταιρείας, τοπικής εμβέλειας, κατόρθωσε να αποτελεί σήμερα μια
υπολογίσιμη δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε κλάδους δύσκολους και ανταγωνιστικούς,
όπως είναι εκείνοι της ταπητουργίας, της στρωματοποιίας και του ιματισμού. Μιας πολύ
σημαντικής Επιχείρησης που έχει έδρα στην Τύλισο και καταστήματα στο Γάζι, στο
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Και διαθέτοντας ήδη ένα ευρύ πελατολόγιο από σημαντικούς
οίκους στο εξωτερικό, κάνει γνωστή την Κρήτη και τον τόπο μας στα πέρατα του κόσμου.
H SuperStrom Βατσινά αποτελεί λοιπόν μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση που συμβάλει,
καθοριστικά, στην τοπική οικονομία. Αρκεί να αναφέρω ότι στις εγκαταστάσεις της
εργάζονται πολλές δεκάδες συμπολίτες μας, συντηρώντας με αυτόν τον τρόπο τις
οικογένειές τους.
Αγαπητοί φίλοι, αξίζουν χωρίς καμία αμφιβολία τον έπαινο οι άνθρωποι μιας τέτοιας
Επιχείρησης που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη, επεκτείνεται, και κατακτά κάθε μέρα έναν
- έναν τους στόχους της.
Πρόσφατα μάλιστα πληροφορηθήκαμε μια ακόμη σπουδαία διάκριση της Superstrom
Βατσινάς, η οποία βραβεύτηκε για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων της. Και
αναφέρομαι βέβαια στην βράβευση της από το Διεθνή Οργανισμό «Seven Stars Luxury
Hospitality and Lifestyle Awards». Μια βράβευση που αυτομάτως την συγκαταλέγει στις
κορυφαίες επιχειρήσεις στρωματοποιίας παγκοσμίως. Και πρέπει να είναι διπλός ο έπαινος
για τους ανθρώπους αυτούς, εάν αναλογιστούμε το μεγάλο πλήγμα που υπέστη η
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SuperStrom, μόλις το περασμένο καλοκαίρι, όταν η καταστροφική πυρκαγιά απείλησε με
ολική καταστροφή τις εγκαταστάσεις της στην Τύλισο.
Αγαπητέ Φανούρη, αγαπητή Ελένη, σας καλωσορίζω στο Δήμο Μαλεβιζίου. Και εκ μέρους
του Δημοτικού Συμβουλίου σας συγχαίρω για τα έως τώρα λαμπρά πεπραγμένα σας στον
επιχειρηματικό στίβο, και σας εύχομαι υγεία και δύναμη για τη συνέχεια!».
Την οικογένεια Βατσινά συνεχάρη για την πορεία της ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Μανώλης Γενναράκης, καθώς και ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠΠΑΜ Δημήτρης
Λυδάκης (Καρίκης) ο οποίος και την ευχαρίστησε για την πρόσφατη δωρεά στρωμμάτων
που πραγματοποίησε για την κάλυψη των αναγκών του ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Μαλεβιζίου.
Από την πλευρά του τόσο ο Φανούρης όσο και η Ελένη Βατσινά, τόνισαν την αγάπη που
έχουν για τον τόπο μας, την σταθερή προσήλωσή τους στο να αναπτύξουν ακόμα
περισσότερο τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, την αίσθηση ευθύνης που τους
διακατέχει, ενώ ανέφεραν με νόημα ότι αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται και σύντομα θα
ανακοινωθούν κι άλλες σημαντικές, διεθνείς διακρίσεις.
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