
Κύριε Υπουργέ 

Αγαπητοί εκπρόσωποι της εταιρείας Lidl Ελλάς. Αγαπητές 

φίλες και φίλοι. 

Χθες και σήμερα η Σαντορίνη είναι το επίκεντρο πολύ 

σημαντικών γεγονότων με υψηλό συμβολισμό αλλά και 

ιδιαίτερη αξία για το μέλλον του νησιού μας. 

Χθες, από εδώ από τη Σαντορίνη, ο Πρωθυπουργός της 

χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε σε ολόκληρο το 

πλανήτη το σήμα της έναρξης του Ελληνικού Τουριστικού 

Καλοκαιριού. 

Κάλεσε τους ταξιδιώτες του κόσμου να ταξιδέψουν 

άφοβα στη φιλόξενη, πανέμορφη και υγειονομικά 

ασφαλή Ελλάδα. 

Η Πατρίδα μας ανοίγει τις πύλες της στους επισκέπτες και 

η Σαντορίνη περιμένει τους πολυάριθμους φίλους της. 

Ξεκινάμε με σχέδιο, με κανόνες, με ασφάλεια. 

Τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη του. 

Η άφιξη, η μετακίνηση, η διαμονή, αλλά και η 

αντιμετώπιση κάθε έκτακτου συμβάντος για τους 

επισκέπτες, έχουν ρυθμιστεί μέχρι την τελευταία 

λεπτομέρεια. 

Η χώρα μας, εκτός από ομορφιά, εκπέμπει αξιοπιστία και 

ασφάλεια. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, 

κράτος, αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, 



κοινωνικοί εταίροι, συνεργάζονται αρμονικά, με 

αλληλοκατανόηση και ωριμότητα, επιδεικνύοντας 

υπευθυνότητα και αληθινό πατριωτισμό. 

Η Σαντορίνη του απαράμιλλου φυσικού κάλους, του 

ανεκτίμητου πολιτιστικού πλούτου και της αφειδώλευτης 

φιλοξενίας, αποτελεί εξαιρετικό πρεσβευτή του Ελληνικού 

Τουρισμού. 

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε το νησί μας, ως νησί πιλότο για 

την υλοποίηση ενός Σχεδίου ολιστικής βιώσιμης 

διαχείρισης του τουρισμού προορισμού Σαντορίνη. 

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης υπήρξε από την 

πρώτη στιγμή ενθουσιώδης «υποκινητής» αυτού του 

φιλόδοξου εγχειρήματος. 

Μαζί επεξεργαστήκαμε, συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε 

την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Σαντορίνη. 

Πολύτιμος συνεργάτης στη προσπάθεια μας ο 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος.   

Κύριος άξονας αυτού του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η 

βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι στο τομέα αυτό εμφανίζουμε 

ως νησί μια αδικαιολόγητη υστέρηση. 

Σήμερα όμως είμαστε αποφασισμένοι να θεραπεύσουμε 

τις αβελτηρίες και την ατολμία του παρελθόντος. 



Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την 

εκπόνηση σε ένα χρόνο του Ειδικού Περιβαλλοντικού 

Σχεδίου για τη Σαντορίνη. 

Ο Δήμος μας επισπεύδει την κατασκευή και λειτουργία 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τριετία και 

θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία ΣΔΙΤ. Ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε 

για την ενδιάμεση λύση του προβλήματος, καθώς και για 

την χρηματοδότηση ενός προγράμματος εκτεταμένης 

ανακύκλωσης, στη Σαντορίνη. 

Εδώ σήμερα εγκαινιάζουμε μια σημαντική δράση για το 

περιβάλλον. Στόχος ο περιορισμός του αρνητικού 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού, από την 

εκτεταμένη χρήση πλαστικού. 

Είναι η δράση Plastic free. 

Γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και 

τη χορηγία της εταιρείας LIDL ΕΛΛΑΣ. 

Θα ήταν κοινοτυπία να αναφερθούμε στις μακροχρόνιες 

βλαπτικέ συνέπειες που έχει για το περιβάλλον και την 

υγεία μας η χρήση πλαστικού. 

Δυστυχώς η χώρα μας, παρά τις προσπάθειες των 

τελευταίων χρόνων  έχει ακόμη πολλές αρνητικές 

Πρωτειές στο τομέα αυτό. 



Μπορεί το φαινόμενο να είναι παγκόσμιο, όμως αν η 

κάθε χώρα, ο κάθε τόπος και εν τέλει ο κάθε πολίτης, δεν 

αναλάβει τις ευθύνες του, το μέλλον προβλέπεται 

δυσοίωνο. 

Εκεί που το πλαστικό είναι ποιο εμφανές και ποιο 

απειλητικό, είναι ο θαλάσσιος βυθός. 

Έχει υπολογιστεί ότι τους μήνες της τουριστικής αιχμής η 

παράκτια ρύπανση αυξάνεται 117% και το 87% είναι 

πλαστικό.  

Προβλέπεται ότι το 2050 θα υπάρχουν στη θάλασσα πιο 

πολλά πλαστικά από ψάρια. 

Αυτά τα στοιχεία και μόνο αρκούν για να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι το πλαστικό είναι φονικό. 

Ο Δήμος μας υπέγραψε συμφωνία, σταδιακής μείωσης 

της χρήσης του πλαστικού, μέχρι τελικής εξαφάνισης του. 

Δύσκολο εγχείρημα το οποίο απαιτεί συνειδητοποίηση 

του προβλήματος και συναίνεση για την επίλυση του. 

Πρέπει ν’ αντισταθούμε στις συνήθειες μας και εν τέλει να 

αλλάξουμε συνήθειες. 

Όχι καταναγκαστικά, αλλά ως ελεύθερη επωφελή 

επιλογή. 

Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική 

συνείδηση, να κατανοήσουμε τα σημεία του 



περιβάλλοντος για τον Τουρισμό και να αναβαθμίσουμε 

τον πολιτισμό της καθημερινότητας μας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε με τις 

εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, με την 

εκπαιδευτική κοινότητα, πολιτιστικούς και αθλητικούς 

φορείς. 

Η Σαντορίνη με την προσπάθεια όλων θα κάνει το άλμα 

στο μέλλον. Σ’ ένα μέλλον χωρίς πλαστικό. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο Υπουργό 

Τουρισμού κ. Θεοχάρη για τη πρωτοβουλία του και την 

επιλογή της Σαντορίνης για την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

Ευχαριστώ και συγχαίρω την Εταιρία LIDL ΕΛΛΑΣ γιατί με 

τη στήριξη αυτής της προσπάθειας εκφράζει έμπρακτα τη 

περιβαλλοντική της ευαισθησία και τη κοινωνική της 

ευθύνη. 

Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης 

που βρίσκονται σήμερα εδώ για να επικοινωνήσουν 

παντού την προσπάθεια που ξεκινάει εδώ στη Σαντορίνη. 

Εύχομαι καλή επιτυχία και ευόδωση της κοινής μας 

προσπάθειας. 

Σας ευχαριστώ όλους. 

 


