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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων ‘’Desire Above Beyond’’ για τις Γερμανόφωνες Χώρες, επισκέφτηκε την
Λευκάδα, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά ο Γερμανός δημοσιογράφος κ. Martin Cyris, από 21
έως 28 Οκτώβρη 2017.
O κ. Cyris, έμεινε ενθουσιασμένος όχι μόνο από τις συναρπαστικές ομορφιές των
νησιών μας, αλλά και από τους κατοίκους. Είχε σειρά συναντήσεων με ανθρώπους της
καθημερινότητας, με λαϊκούς τύπους των νησιών μας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους,
τους μελισσοκόμους, τις νοικοκυρές που του έδειξαν υφαντά, κεντήματα και άλλα είδη
λαϊκής τέχνης.
Στην Λευκάδα τον υποδέχτηκε (από το Άκτιο) ο Τμηματάρχης Τουρισμού της Π.Ε.
Λευκάδας κ. Σπύρος Ζαμπέλης, τον καθοδήγησε στο να βρει αυτά που ήθελε και
διοργάνωσε την παραμονή, την μετακίνηση, γεύματα κλπ. Όλα αυτά προσφορά των
Ξενοδοχείων "Boscetto" του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας κ. Μανώλη
Θερμού και του ξενοδοχείου "Ionion Star", του Γραφείου Ενοικιάσεως Αυτ/των "BRUMIS"
του κ. Ανυφαντή και του εστιατορίου "ΦΡΥΝΗ - ΣΤΟ ΜΩΛΟ".
Στην Ιθάκη ο έπαρχος κ. Σπύρος Τσιντήλας, τον συνόδεψε και τον ξενάγησε, σε όλη
την Ιθάκη, σε παραδοσιακούς φούρνους εστιατόρια, εκκλησίες με σπάνιες αγιογραφίες,
κλπ.
Στην Κεφαλονιά ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Γεράσιμος Τιμοθεάτος,
προσέφερε την διαμονή (Ξενοδοχείο MIRABEL), ο κ. Κίμων Γασπαράτος (KCG Travel)
προσέφερε το αυτοκίνητο, ενώ το ‘’Outdoor Kefalonia Activities’’ του κ. Γιώργου
Ποταμιάνου, του προσέφερε μια ξεχωριστή μέρα με "σαφάρι" σε σπάνιες περιοχές του
νησιού.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ευχαριστεί και συγχαίρει τους παραπάνω
αναφερθέντες αλλά και επί πλέον την Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης που κάλυψε
το αεροπορικό εισιτήριο του δημοσιογράφου από Φρανκφούρτη -Άκτιο - Φρανκφούρτη,
καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες "Westferry" και "Ιόνιον Πέλαγος" για τις μετακινήσεις
από νησί σε νησί.
Επειδή ο κ. Cyris γράφει σε εξειδικευμένα τουριστικά περιοδικά και στον
ηλεκτρονικό τύπο της Γερμανίας, θεωρούμε ότι θα δοθεί μια σπουδαία ώθηση στο
τουριστικό ρεύμα από τη Χώρα του προς τα νησιά μας
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