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Σαλαμίνα, 11.09.2020 

ΔΕΛΤ Ι Ο  Τ ΥΠΟΥ 
Στο πλαίσιο των εορτασμών των «Σαλαμινίων 2020» και ενόψει της επετείου των 

2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, τελέστηκαν εχθές οι εκδηλώσεις του Δήμου 
Σαλαμίνας για την «Ελιά της Όρσας», ενός μοναδικής αξίας φυσικού οργανισμού 
πολιτιστικής κληρονομιάς που κλείνει φέτος τα 2530 έτη και πραγματοποιήθηκε η 
συμβολική υιοθεσία από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία. 

Η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης επισφραγίστηκε με τη συμμετοχή της Προέδρου 
του ΕΟΤ κυρίας Άντζελας Γκερέκου που ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, κύριο Γιώργος 
Παναγόπουλος, υποδέχτηκε και φιλοξένησε σε μια ολοήμερη περιήγηση και γνωριμία με το 
νησί. 

Κατά την πρωινή επίσκεψη της η κα. Γκερέκου μετέβη στο νότιο τμήμα της 
Σαλαμίνας, στην περιοχή όπου είναι χτισμένος ο παραλιακός οικισμός με τα δύο πιο ιστορικά 
σημαντικά αξιοθέατα του νησιού, αυτό του ιερού του Διονύσου και εν συνεχεία του 
‘Σπηλαίου του Ευριπίδη’. Η Πρόεδρος του ΕΟΤ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Σαλαμίνα 
είναι ένας τόπος γεμάτος ιστορία, αλλά κυρίως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της 
Ελλάδας, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με το ένδοξο παρελθόν του νησιού 
μέσα από μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό αλλά και Λαογραφικό Μουσείο Σαλαμίνας, όπου 
βρίσκονται εκθέματα από την προϊστορική έως και την πρωτοβυζαντινή περίοδο». 

Ο Δήμαρχος σύστησε το ένδοξο παρελθόν της Σαλαμίνας στην Πρόεδρο και 
συζήτησαν τις λεπτομέρειες για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο 
πλευρών. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παναγόπουλος έδωσε έμφαση στην πολιτιστική και 
ποιοτική τουριστική ανάδειξη του νησιού μας. Το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και ο ΕΟΤ 
αποκαλέστηκαν σύμμαχοι του Δήμου Σαλαμίνας με ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες που 
σύντομα θα πραγματοποιηθούν και υλοποιηθούν ήδη από την έναρξη του νέου έτους. 

Τέλος, η κυρία Γκερέκου με εναρκτήριο χαιρετισμό που απηύθυνε στη βραδινή 
εκδήλωση της γηραιότερης ελιάς του νησιού – ελιά μάρτυρας της Ναυμαχίας, όπως την 
αποκάλεσε, με το αρχαϊκό DNA της χώρας μας και με το δέος της φύσης αποτυπωμένο 
πάνω της, φυτεμένη από τον τύραννο Πεισίστρατο, εκφράζοντας συνεχώς συναισθήματα 
περί ιστορικής δόνησης και μοναδικού σημείου ενέργειας πολιτισμού στον κόσμο. 

Χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Σαλαμίνας ως τον πλέον αρμόδιο προκειμένου να 
διαβιβάσει το μήνυμα και να επιτευχθεί να βιώσουν την ίδια εμπειρία όλοι οι επισκέπτες. 

Σημείωσε πως παρότι ο ΕΟΤ περνά δύσκολες στιγμές, όπως και η χώρα μας, όμως, 
κόντρα σε όλα αυτά, με τις ψυχές μας όρθιες, θα χτίσουμε την επόμενη ημέρα τουρισμού 
με γνώμονα την επιθυμία μας για ποιοτικό τουρισμό που αποκαλύπτει τα μυστικά αυτής της 
χώρας, προβάλλοντας αυτό το τοπικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε 
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τέτοια αφθονία. Περιγράφοντας αυτόν τον βιωματικό τουρισμό, που ο τουρίστας θα 
κουβαλά μαζί του την εμπειρία αυτή και θα την πρεσβεύει σε όλον τον κόσμο, 
επιστρέφοντας σε αυτήν είναι και το ζητούμενο προκειμένου η Σαλαμίνα να αναπτυχθεί 
όπως της αξίζει στην παγκόσμια Βίβλο της ιστορίας και να λάβει τη θέση που της αρμόζει. 

Η βραδιά έκλεισε με πολλά συγχαρητήρια προς τον Γιώργο Παναγόπουλο για τις 
πρωτοβουλίες του Δήμου καθώς και για την ομάδα νέων συνεργατών που πλαισιώνουν το 
έργο του. Τέλος, ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας. 

 
Εκ του Γραφείου Τύπου 
του Δήμου Σαλαμίνας 

 


