
Όντας ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη του κόσμου, η Σαντορίνη 
αποτελεί πόλο έλξης για ζευγάρια καθώς και για τα μέλη της 
LGBTΙ κοινότητας παγκοσμίως. Ένα μέρος βαθιά ρομαντικό 

δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα φύλων.

“Αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα 
σε έναν ακόμα πυλώνα για τον ελληνικό τουρισμό!”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: LGBTI SANTORINI
Concept & Brand Development by Alina Tsolakakis
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Ζώντας τη Σαντορίνη έντονα και με 
στόχο την ανάδειξη κάθε πτυχής της 
αλλά και την περαιτέρω τουριστική 
της ανάπτυξη, η Αλίνα Τσολακάκη, 
πάντα ένα βήμα μπροστά από την 
εποχή της, προχώρησε στον σχεδιασμό 
και υλοποίηση μιας φωτογράφισης 
στοχευμένης αποκλειστικά στο LGBTΙ 
κοινό. Σκοπός του εν λόγω  project 
ήταν η παρουσίαση της Σαντορίνης 
ως ρομαντικού προορισμού εν γένει, 
ως ιδανικού προορισμού και για LGBTΙ 
ζευγάρια που επιθυμούν να βιώσουν 
αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
Η Αλίνα Τσολακάκη και η ομάδα της 
προχώρησαν στον προσεκτικό σχεδιασμό 
του ιδιαιτέρως πρωτοποριακού και 
απαιτητικού project. Η επιλογή των 
τοποθεσιών, των λήψεων και των 
μοντέλων, καθώς και του φωτογράφου 
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που θα υλοποιούσε τη σύλληψη 
έγινε με ιδιαίτερη προσοχή με στόχο 
το καλαίσθητο αποτέλεσμα που θα 
περνούσε στο κοινό την ιδέα. 
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες 
της Αλίνας Τσολακάκη πάντα με τη 
δική της καθοδήγηση δημιούργησαν 
περιεχόμενο που προβάλλει με τον 
καλύτερο τρόπο και με καλλιτεχνική ματιά 
τη Σαντορίνη ως ρομαντικό προορισμό 
για το LGBTΙ κοινό. 

Σκοπός της φωτογράφισης ήταν η 
παγκόσμια LGBTΙ κοινότητα να δει το νησί 
μέσα από τα δικά της μάτια, μέσα από 
εικόνες που θα την αντιπροσώπευαν.
LGBTΙ ζευγάρια σε ρομαντικές στιγμές 
πρωταγωνίστησαν με φόντο το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου αλλά 
και το συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα της 
Σαντορίνης, παρουσιάζοντας το σύγχρονο 
ρομαντικό πρόσωπο του νησιού, που υμνεί 
την αγάπη και τον έρωτα. 
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