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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Πραγματοποιήθηκαν στην Ιθάκη  τα γυρίσματα από το γαλλογερμανικό κανάλι ARTE 

 
Στο  πλαίσιο της  συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας,  
πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του μεγάλου Γαλλογερμανικού τηλεοπτικού καναλιού «ARTE» 
στην Ιθάκη, από 18 έως 20 Μαΐου. Στην αποστολή συμμετείχαν η κ. 
Sonia Dauger (σκηνοθέτης) και ο κ. Philippe Cail  (κινηματογραφιστής).   
 
Πιο συγκεκριμένα, δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ‘’Invitation au Voyage’’  επισκέφτηκε  
τη χώρα μας από 11 έως 20/5/2019, προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα με σκοπό την 
δημιουργία  τριών αφιερωμάτων: την Οδύσσεια του Ομήρου, την Αθήνα, τη Μελίνα Μερκούρη 
και την Ολυμπία. Κατά την 10ήμερη παραμονή τους στη χώρα μας πραγματοποίησαν  
γυρίσματα σε διάφορα μέρη της χώρας μας και ειδικότερα στην Αθήνα, στην Σπάρτη, στην 
Ολυμπία και στην Ιθάκη. 

Ειδικότερα, η εκπομπή «Invitation au voyage» είναι μια παραγωγή της εταιρείας ’Elephant 
Adventures’, που μεταδίδεται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 16:30 στο κανάλι ‘ARTE’ 
ήδη από το Μάρτιο του 2017. Η εν λόγω εκπομπή με  230.000 Γάλλους τηλεθεατές καθημερινά 
παρουσιάζεται από την κ. Linda Lorin και προσκαλεί τους τηλεθεατές να ταξιδέψουν μέσα από 
τη «απόδραση», την ανακάλυψη και τον πολιτισμό, ανακαλύπτοντας και επανεξετάζοντας 
χώρους και καλλιτέχνες που ανήκουν στην κοινή μας κληρονομιά, πολιτιστική και καλλιτεχνική. 
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το γαλλογερμανικό δίκτυο ‘Arte’, διακρίνεται για το πολύ 
υψηλό του επίπεδο και τις παραγωγές κύρους που πραγματοποιεί, ενώ όλες οι εκπομπές 
του ‘Invitation au Voyage’ παραμένουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ‘Arte’ για δύο χρόνια. 

 Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τον κάτωθι σύνδεσμο με τις τελευταίες 
εκπομπές: https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014340/invitation-au-voyage/ 

Στους στόχους της Π.Ι.Ν. ήταν από αρκετό καιρό πριν η επίσκεψη του "ARTE" στην Ιθάκη, 
προκειμένου να αναδειχτεί το μοναδικό αυτό πολιτιστικό προϊόν του νησιού, στο κατάλληλο 
κοινό. Οι καιρικές συνθήκες του περασμένου Οκτώβρη, ενώ είχε προγραμματιστεί,  το είχαν 
αποτρέψει,  όμως φέτος επιτεύχθηκε, με μεγάλη επιτυχία. 
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Η Sonia Dauger  και ο  Philippe Cail  περιστοιχίζουν τον Έπαρχο κ.  Σπύρο Τσιντήλα με φόντο το Βαθύ! 

 
 
Ευχαριστούμε  για την προσφορά τους το ξενοδοχείο "Captain Yiannis" (κ. Στέφανο Φιαμπόλη) 
και το εστιατόριο "Μπάτης" (κ. Γιώργο Βαρνακιώτη), καθώς και τον Έπαρχο κ. Σπύρο Τσιντήλα 
για την άρτια οργάνωση και επιμέλεια της αποστολής. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Προϊσταμένη του Γραφείου Ε.Ο.Τ Γαλλίας κ. Δήμητρα Βοζίκη, για 
την πάντοτε άψογη συνεργασία. 
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