
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή δέχτηκα την πρόταση που μου έκανε ο αγαπητός μου 

φίλος και συνεργάτης Μανόλης Βασιλάκης, να τον προλογίσω στη σημερινή 

παρουσίασή του ως  υποψήφιου Δημάρχου Ηρακλείου.  Με το Μανόλη γνωριστήκαμε 

για πρώτη φορά το 1994, την εποχή της ίδρυσης της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας και από 

τότε έχουμε διατηρήσει μια ειλικρινή φιλία, εκτιμώντας τις ίδιες αρχές και αξίες.  Ο 

Μανόλης ο Βασιλάκης δεν είναι άγνωστος στους περισσότερους από σας. Τον έχετε δει 

να συνομιλεί με τους συμπολίτες μας, να συναναστρέφεται με εκείνην την έμφυτη 

ευγένεια που τον χαρακτηρίζει, να είναι πάντα παρών στα κοινωνικά και πολιτιστικά 

δρώμενα της πόλης μας, της γενέθλιας πόλης που σέβεται και αγαπά.  

 

   Ο Μανόλης Βασιλάκης λοιπόν γεννήθηκε το 1943 στο Ηράκλειο, όπου και 

μεγάλωσε. Σπούδασε στη Γερμανία και έλαβε το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού από 

το Πολυτεχνείο του Αννοβέρου και του οικονομολόγου μηχανικού από το Πολυτεχνείο 

του Μπραουνσβάικ. Εργάστηκε σε μεγάλη  τεχνική εταιρία στη Φραγκφούρτη μέχρι το 

1972, οπότε επέστρεψε στο Ηράκλειο, όπου εργάστηκε ως μελετητής στατικών 

μελετών μέχρι το 2015, οπότε πήρε σύνταξη από το επάγγελμα, αλλά όχι από την 

Ηράκλεια Πρωτοβουλία.  Είναι παντρεμένος με την Αρχιτέκτονα Ευαγγελία Κανάκη, 

έχουν ένα γιό, το Χρίστο, ενώ πρόσφατα έγινε και παππούς.  

 

 Από τα φοιτητικά του χρόνια υπηρετεί συνεχώς τα κοινά, άλλοτε στην πρώτη 

γραμμή και άλλοτε αθόρυβα ως απλό μέλος επιτροπών του Δήμου Ηρακλείου ή της 

Ηράκλειας Πρωτοβουλίας. 

   Υπήρξε : 

- Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Αννόβερου 

- Πρόεδρος  του Τμήματος  Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

- Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου  

- Ιδρυτικό μέλος, Πρόεδρος για αρκετά χρόνια και δύο φορές υποψήφιος Δήμαρχος 

της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας (1994, 1998).  

- Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου  

- Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας 

- Αντιπρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηρακλείου 

- Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

- Μέλος, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ καθώς και Επιτροπών 

του Πολιτιστικού Κέντρου 

Όλες οι θέσεις, πλην αυτής του Αντιδημάρχου ήταν άμισθες. 

  

   Ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ασχολήθηκε με αναπτυξιακά και 

περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και με προβλήματα των μηχανικών. Η θητεία του 

έκλεισε με έπαινο της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού ΤΕΕ και με έπαινο της 

Γενικής Συνέλευσης των μηχανικών της Ανατολικής Κρήτης προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή του Τμήματος. 

 



 Στη διάρκεια της θητείας του στο Λιμενικό Ταμείο, ιδρύθηκε η Ελεύθερη Ζώνη 

του Λιμανιού, έγιναν σημαντικά έργα, όπως η εγκατάσταση 7 γερανών, η 

κατασκευή μεγάλης αποθήκης και κτηρίου του Τελωνείου, ενώ στεγάστηκε στο 

κτήριο του Ψυγείου το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας. Με δική του εισήγηση 

ιδρύθηκε από τον Δήμο Δημοτική Επιχείρηση για τη συνεργασία στη λειτουργία 

των καταστημάτων αναψυχής του λιμανιού, η οποία μετονομάστηκε σε ΔΕΠΤΑΗ, 

όταν ανέλαβε την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου.  

 

 Ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας υπήρξε Πρόεδρος της Σχολικής 

Επιτροπής του 3ου Λυκείου και συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της νέας 

πτέρυγας του σχολείου.  

 

 Ως αντιδήμαρχος Οικονομικών μερίμνησε, για την εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος ενώ επισκέφθηκε και κατέγραψε όλα τα ακίνητα της μεγάλης 

δημοτικής περιουσίας, με συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίησή τους. 

 

 Ως αντιδήμαρχος Πολεοδομίας:  

- συνέβαλε στην προώθηση της έγκρισης της μελέτης ανάπλασης της Αγίας 

Τριάδας σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία.  

- Ασχολήθηκε με την προώθηση και έγκριση των μελετών του σχεδίου πόλης, όμως 

τα εμπόδια της γραφειοκρατίας και της κακής οργάνωσης του ελληνικού κράτους 

είναι ανυπέρβλητα.  

- μερίμνησε για την απόκτηση χώρων πρασίνου με κονδύλια του Πράσινου Ταμείου 

στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και στις Μεσαμπελιές.   

- έδωσε λύση ύστερα από 50 χρόνια στο οικόπεδο Λυδάκη, με τον Δήμο να αποκτά 

δωρεάν 12 περίπου στρέμματα πρασίνου. 

- ανέθεσε τη σύνταξη πράξης αναλογισμού, που είναι προϋπόθεση για την 

απαλλοτρίωση τριών χώρων πρασίνου στην περιοχή του ρέματος Χρυσοπηγής 

μεταξύ των οδών Γερωνυμάκη και Ικάρου. 

 

 Ως Αντιπρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηρακλείου 

ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την οργάνωση και τον εμπλουτισμό των δύο 

κινητών βιβλιοθηκών της Ένωσης. 

 

 Στη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της 

Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης οργανώθηκαν σημαντικοί κύκλοι ομιλιών, 

πραγματοποιήθηκαν σπουδαίες εκδόσεις και η Βιβλιοθήκη απέκτησε τα αρχεία 

των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.  

 

 Υπήρξε, επί Δημαρχίας Κληρονόμου, μέλος της υπό τον κ. Γιάννη Λεμπιδάκη 

Επιτροπής Ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου, που πρότεινε σημαντικές 

βελτιώσεις στη μελέτη. Την ίδια περίοδο ήταν και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Προετοιμασίας της Λειτουργίας του.   

 



 Επί Δημαρχίας Κουράκη ανέλαβε μετά από πρόταση της Ηράκλειας 

Πρωτοβουλίας, την προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πολιτιστικού. 

Συνέβαλε στην άρση του αδιεξόδου, στο οποίο είχε φτάσει η ανάθεση της μελέτης 

εφαρμογής και συνεργάστηκε, μαζί με τα άλλα μέλη της Επιτροπής μέχρι την 

ολοκλήρωσή της.  

 

 Παραμένει σήμερα απλό μέλος της μη λειτουργούσας Επιτροπής Εποπτείας της 

Βικελαίας και με αυτή την ιδιότητα μεριμνά, όσο μπορεί για τα θέματα της 

Βιβλιοθήκης 

 

 Μετά τη μη συμμετοχή της Η. Π. στις δημοτικές εκλογές του 2014 παραμένει 

ενεργό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της παράταξης, με συμμετοχή τόσο 

στις προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, όσο και στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Ο 

Μανόλης Βασιλάκης ήταν από τους βασικούς διοργανωτές των περισσότερων από 

τις 36 ομιλίες που διοργανώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια από την Ηράκλεια 

Πρωτοβουλία, ενώ έχει και την επιμέλεια της έκδοσης του δεύτερου κύκλου 

ομιλιών με τίτλο «ο Μίτος της Αριάδνης – 20 χρόνια μετά», που πρόκειται 

σύντομα να ολοκληρωθεί. 

 

Εμείς στην Ηράκλεια Πρωτοβουλία αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 

που ο Μανόλης ο Βασιλάκης ηγείται ξανά στη νέα αυτή προσπάθεια, τον 

στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο επόμενος 

Δήμαρχος της πόλης μας, γιατί το αξίζει. 

   


