
 

 
 

Γεώργιος   Ξεζωνάκης του Εμμανουήλ 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Γεννήθηκε το 1955 στο Ψυχρό Λασιθίου Κρήτης όπου μεγάλωσε. 

Φοίτησε στο Γυμνάσιο Τζερμιάδων Λασιθίου Μετοίκησε να σπουδάσει 

κηδεμονεύοντας συγχρόνως τον μικρότερο αδελφό του στην Αθηνα. 

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων  στην Ανωτάτη Βιομηχανική 

Πειραιώς (που μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς) από όπου 

απέκτησε το πτυχίο του.  

 

Διέκοψε τις σπουδές του  για να υπηρετήσει την θητεία του  στο 

Πολεμικό Ναυτικό  και συνέχισε τις σπουδές του στα  Ναυτιλιακά στο 

London School of Foreign Trade στην Αγγλία με οικονομική βοήθεια 

από την Ναυτιλιακή επιχείρηση που εργαζόταν Εργάστηκε από τα 

μαθητικά του χρόνια (1971) σαν ναυτικός στη ποντοπόρο ναυτιλία . Από 

το 1976 σπούδαζε και εργαζόταν σε Ναυτιλιακές επιχειρήσεις  στον 

Πειραιά . Από το 1984 εργάστηκε ως στέλεχος στη περιφερειακή 

οργάνωση  μεγάλης διεθνούς αλυσίδας αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση 

της διεθνούς  διανεμητικής και εφοδιαστικής δραστηριότητας της.  

Από το 1990 αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της ίδιας εταιρίας  

Ασχολήθηκε με επιτυχία με το διεθνές εμπόριο, τη  δημιουργία, 

ανάπτυξη και  επέκταση  της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την 

απρόσκοπτη ροή αγαθών στην περιοχή της Μεσογείου, Βαλκανίων,  

Μέσης και Απω Ανατολής και Αυστραλίας της επιχείρησης..    

Παντρεύτηκε με την Ελένη Διακάκη  και εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι και 

έχουν ένα παιδί τον Μανώλη  φοιτητή στο Μαθηματικό  Αθηνών.  

 



Παρακολούθησε με επιτυχία πλήθος εξειδικευμένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων στη Διοίκηση επιχειρήσεων, ηγεσίας, 

χρηματοοικονομικά, διαπολιτισμική διοίκηση, φιλοσοφία και ιστορία. 

Δίδαξε σε διεπιχειρησιακά προγράμματα.  

 

Είναι γνώστης της λειτουργίας των διεθνών διανομών  αγαθών καθώς 

και των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, της σύγχρονης οργάνωσης 

επιχειρήσεων και διαπολιτισμικής διοίκησης . Χειρίζεται σε πολύ καλό 

επίπεδο την Αγγλική γλώσσα. 

 

Επί 12 έτη διετέλεσε  εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως .  

 

Ασχολείται  με τη κοινωνική ζωή του Αμαρουσίου  σαν εκλεγμένο μέλος 

στο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Κρητών Αμαρουσίου ο 

Κρηταγεννής Ζευς και και σε επίπεδο καταγωγής, στο ΔΣ  στον τοπικό 

Σύλλογο Λασιθιωτών ο Δικταίος.  

 

Συγχρόνως εθελοντικά βοηθάει το κίνημα Προσκοπισμού στο Μαρούσι 

και η σύζυγος του Ελένη έχει πολυετή συμμετοχή στον εθελοντισμό 

συμμετέχοντας  στην Τοπική Εφορία  των Συστημάτων Προσκόπων 

Αμαρουσίου και αργότερα στην επιτροπή γονέων του 1ου Συστήματος 

Προσκόπων Αμαρουσίου. Ο γιός του ο Μανώλης διετέλεσε ο ίδιος 

Πρόσκοπος και Αρχηγός Αγέλης σήμερα είναι εθελοντής-στέλεχος των 

τοπικών συστημάτων Αμαρουσίου.    

 

 

 

 


