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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 02 και 03 Ιουνίου επίσκεψη στην Ιθάκη της Γαλλίδας 
δημοσιογράφου κ. Sabine Syffius-Arnaud, συνοδευόμενης από την Προϊσταμένη του 
Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας κ. Δήμητρα Βοζίκη. 
 
Η ανωτέρω δημοσιογράφος, Αντιπρόεδρος της δημοσιογραφικής ένωσης "Europress" και 
επικεφαλής των διεθνών θεμάτων του περιοδικού "Challenge" (οικονομικό εβδομαδιαίο 
περιοδικό το οποίο συγκρίνεται με τον "Economis"), ενημερώνεται σε τακτική βάση σχετικά 
με τις εξελίξεις στην Ελλάδα, κυρίως σε θέματα οικονομίας και τουρισμού, ενώ έχει πολλές 
φορές επισκεφτεί τη Χώρα μας για πραγματοποίηση σχετικών ρεπορτάζ. 
Η πρόσφατη επίσκεψη της στην Ελλάδα, οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας των Παρισίων, σε 
συνεργασία με τον ΕΟΤ, προκειμένου η κ. Syffius - Arnaud, πραγματοποιήσει σειρά επαφών 
και συνεντεύξεων με εκπροσώπους Υπουργείων και δημοσίων φορέων καθώς και την 
Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά. 
Σε συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον ΕΟΤ (Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού - 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) της προτάθηκε  επίσκεψη στην Ιθάκη, την οποία και η ίδια 
επιθυμούσε να γνωρίσει. 
 
Η κ. Syffius- Arnaud και η κ. Βοζίκη, αφίχθηκαν στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς το πρωί της 02 
Ιουνίου, τις οποίες υποδέχτηκε ο Προϊστάμενος Τμήματος της Π.Ε Κεφαλονιάς κ. Μηνάς 
Κλαουδάτος, ο οποίος στην συνέχεια τις μετέφερε στη Σάμη Κεφαλονιάς και με πλοίο 
έφθασαν στο λιμάνι του Πίσω Αετού της Ιθάκης, όπου τις υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος 
Ιθάκης κ. Λουκάς Αναγνωστάτος. 
Με την διαρκή συνοδεία του κ. Αναγνωστάτου, ξεναγήθηκαν σε σημεία του ενδιαφέροντος 
τους, όπως στη Βόρεια Ιθάκη, που συναντήθηκαν με τον φιλόλογο - ιστορικό κ. Σπυρίδωνα 
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Κουβαρά, όπου τις ενημέρωσε για την ιστορία του νησιού και τον σπουδαίο αρχαιολογικό 
πλούτο. 
Ξεναγήθηκαν στο Πάρκο του παραδοσιακού οικισμού Σταυρός και στην έκθεση του κ. 
Δημήτρη Παϊζη - Δανιά, καθώς και το αρχαιολογικό πάρκο. 
Στις Φρίκες (επίσης παραθαλάσσιος παραδοσιακός οικισμός) προσφέρθηκε φαγητό στην 
ταβέρνα "Οδυσσέας" (κ. Χαλικιά Βαρβάρα), στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον 
παραδοσιακό οικισμό Κιόνι και την πλάζ  με τα καταγάλανα νερά "Κουρβούλια". 
Την επόμενη μέρα, ξεναγήθηκαν από το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής κ Χρυσόστομο 
Μανιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την Ιερά Μητρόπολη, το Λαογραφικό Μουσείο και τη 
σχολή θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων του κ. Γιώργου Λίλα και στη συνέχεια από το 
λιμάνι του Πίσω Αετού αναχώρησαν για Σάμη Κεφαλονιάς. 
Μετά την άφιξή τους, οδηγήθηκαν από τον κ. Κλαουδάτο στην θαυμάσια παραλία 
"Αντίσαμος" για μπάνιο και μετά ξεναγήθηκαν στο Αργοστόλι. 
Μετά την προσφορά δείπνου από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Σπύρο Γαλιατσάτο, αναχώρησαν για το αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, 
επιστρέφοντας στην Αθήνα. 
 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πέραν των ήδη αναφερθέντων, ευχαριστεί για την προσφορά 
τους το πλοίο "Ιόνιον Πέλαγος" (κ. Μιχάλη Λιάτο) για την δωρεάν μετάβαση στην Ιθάκη, 
καθώς και τον κ. Χαράλαμπο Ζαχαράτο που με το πλεούμενο του πραγματοποίησε την 
επιστροφή. 
Τα ξενοδοχεία "Καπετάν Γιάννης" και "Μέντωρ" στο Βαθύ Ιθάκης για την φιλοξενία, το 
εστιατόριο "Meals" του κ. Χρήστου Δενδρινού επίσης στο Βαθύ και "Δεντράκια" του κ. 
Κων/νου Καραβία (μέλους της Επιτροπής Τουρισμού). 
Πάνω από όλα οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού,  το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων του ΕΟΤ  καθώς και το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, για την άψογη συνεργασία 
στους κοινούς στόχους. 
 
Η κ. Sabine Syffius - Arnaud και η κ. Δήμητρα Βοζίκη, μετέφεραν τον ενθουσιασμό τους τόσο 
για τα νησιά, όσο και την συμπεριφορά των κατοίκων, όπου ο ΕΟΤ έστειλε συγχαρητήρια 
επιστολή στην Π.Ι.Ν. Περιμένουμε βέβαια αυτά να εκφραστούν και μέσα από τις σελίδες 
του "Clallenge" και άλλων μέσων της δημοσιογραφικής ένωσης "Europress" 

 

 



 
 
Ξενάγηση από τον φιλόλογο - ιστορικό κ. Σπυρίδωνα Κουβαρά στην Ιθάκη της Γαλλίδας δημοσιογράφου κ. 
Sabine Syffius-Arnaud και της  Προϊσταμένης του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας κ. Δήμητρας  Βοζίκη. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Η δημοσιογράφος κ. Sabine Syffius-Arnaud με τον    Αντιδήμαρχο Ιθάκης κ. Λουκά Αναγνωστάτο. 
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