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Η  Σαντορίνη  έχει  το  προνόμιο  να  μη  βασίζεται  στο  προϊόν  Ήλιος  και 
Θάλασσα,  καθώς  είναι  αποτέλεσμα  μίας  εκρηκτικής  δραστηριότητας,  αυτής  του 
ηφαιστείου, που διαμόρφωσε τα πάντα σε αυτό το νησί. 

Να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ΄ αρχής ότι η Τουριστική Ανάπτυξη δεν πρέπει να 
γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας των κατοίκων.

Το τι είδους τουρισμό θέλουμε σχετίζεται άμεσα με το είδος της τουριστικής 
προβολής, που είναι και το αντικείμενο της κυρίας Φτακλάκη.

Όπως  και  κάθε  τόπος  η  Σαντορίνη  έχει  να  αναδείξει  πολλές  θετικές  και 
ενδιαφέρουσες  πλευρές,  όμως  εμείς  έχουμε  τη  ξεχωριστή  ιδιαιτερότητα  να 
μπορούμε να προσελκύσουμε τον επισκέπτη μας με τρία πολύ δυνατά στοιχεία:

α) την πιο φρέσκια γη στην Ανατολική Μεσόγειο.  Aναφέρομαι φυσικά στις 
ηφαιστειακές δραστηριότητες του προηγούμενου αιώνα, που έχουν διαμορφώσει 
τα  νησιά  των  Καμένων,  όπως  είναι  σήμερα,  καθώς  βέβαια  και  στο  σύνολο  του 
ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης, που έχει το παγκόσμιο προνόμιο να 
επισκεφθεί κανείς μία τεράστια καλντέρα από τη θάλασσα.

β) Τον Αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου που πρόκειται για μία από τις 
μεγαλύτερες  στον  κόσμο  αρχαιολογικές  ανακαλύψεις,  με  ένα  σχεδόν  ανέπαφο 
προϊστορικό  οικισμό  και  που  από  φέτος  επαναλειτουργεί,  κάτω  από  ένα  νέο 
βιοκλιματικό στέγαστρο.  Να σημειώσω εδώ ότι  η Δημοτική αρχή είναι  ιδιαίτερα 
υπερήφανη που χάρη στην επιμονή της ο αρχαιολογικός χώρος είναι ανοικτός για το 
κοινό από την αρχή της τουριστικής περιόδου του 2012.

γ) Η Σαντορίνη είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος γαστρονομικός προορισμός, 
κατά κοινή ομολογία, ο μοναδικός σ΄ ολόκληρη την Ελλάδα, και χωρίς να θέλω να 
υποτιμήσω την Κρήτη όπου και εκεί γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες, εδώ 
έχουμε το πλεονέκτημα μίας εύκολα οριοθετημένης γεωγραφικής ενότητας.

Δεν θα σας κουράσω για τα αγροτικά μας προϊόντα και το εξαιρετικό κρασί 
καθώς είναι  πλέον μέρος της συλλογικής μνήμης των τουριστών (όχι  ακόμα των 
λαών...).

Με αυτά που είπα, όρισα και τι θέλουμε να αναδείξουμε στο πλαίσιο της 
Τουριστικής Προβολής του νησιού.



Όπως  αποφάσισε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  όπως  ανακοινώσαμε  και 
δημόσια την περασμένη Δευτέρα, το έτος 2013 θα είναι έτος Γαστρονομίας για τη 
Σαντορίνη,  προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε  την  προσπάθεια  μίας  και  πλέον 
δεκαπενταετίας και να στρέψουμε τα φώτα της θετικής δημοσιότητας για μία ακόμη 
φορά στο νησί μας.

Σε αυτόν το τομέα ζητούμε από την Περιφέρεια να θέσει άμεσα υπό την 
αιγίδα της το Έτος και να συνδράμει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που μπορεί 
μεν  να αφορά στη Σαντορίνη,  αλλά θα έχει  άμεσες επιπτώσεις  στο σύνολο των 
νησιών του Αρχιπελάγους και ιδιαίτερα στα νησιά της επαρχίας καθώς η Σαντορίνη 
αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου και για αυτά τα νησιά.

Εγώ τελειώνω εδώ. Η κυρία Φτακλάκη θα παρουσιάσει τα σχέδιά της για την 
τουριστική προβολή της Περιφέρειας και όλοι εσείς θα έχετε την ευκαιρία και τη 
δυνατότητα να της απευθύνεται ερωτήσεις και προτάσεις στα θέματα αρμοδιότητάς 
της. 

  


