ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Κυθήρων, υλοποιώντας σχετική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, θα προβεί σε
δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια νέου σύγχρονου τουριστικού υλικού για τις ανάγκες
της διαφημιστικής προβολής και προώθησης του Δήμου και του νησιού στα επόμενα έτη. Το
υλικό θα είναι γενικό και θεματικό και στόχο θα έχει να καλύψει τόσο τη ζήτηση σε γενικές
τουριστικές πληροφορίες, όσο και το κοινό που ενδιαφέρεται για ειδικές μορφές τουρισμού
στις οποίες πρέπει να επενδύσουμε πολύ. Το νέο υλικό θα διανέμεται στις εκθέσεις
τουρισμού που συμμετέχει ο Δήμος, ενώ θα βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο σε ηλεκτρονική
μορφή και στην ιστοσελίδα www.kythira.gr.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος καλεί όσους επιθυμούν να συνδράμουν με κείμενα, φωτογραφίες
και πληροφορίες να αποστέλλουν το υλικό τους στο email tourism@kythira.gr. Δεκτό θα
γίνεται υλικό που δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, και καλό θα είναι να αναφέρεται η πηγή
προέλευσής του (στοιχεία βιβλίων, άρθρων κ.λπ.). Χρήσιμο θα ήταν τα κείμενα να είναι σε
ελληνικά και αγγλικά, εάν αυτό είναι δυνατό. Όσοι αποστείλουν υλικό θεωρείται ότι
παρέχουν στο Δήμο το δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού σε έντυπα, εφημερίδες, διαδίκτυο
και σε κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με την προβολή και προώθηση του νησιού.
Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Word, γραμματοσειρά Times New Roman,
μέγεθος 12, διάστιχο 1,5. Οι φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης.
Τα προς δημιουργία έντυπα θα είναι τα ακόλουθα:
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ» (Γενικό φυλλάδιο)
Η ιστορία του νησιού σε περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Τρόποι πρόσβασης, υποδομές σε λιμένες, αεροδρόμιο, τουριστικοί λιμένες
Επιλογές διαμονής
Επιλογές διασκέδασης
Τοπική γαστρονομία
Φυσικό περιβάλλον
Πολιτισμός, λαογραφία, ήθη, έθιμα, παράδοση
Μνημεία, μουσεία, εκθέσεις, χώροι ενδιαφέροντος
Τα Κύθηρα στον κόσμο (διάσημοι πίνακες κ.λπ.)
Η Κυθηραϊκή Διασπορά
«ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Η ιστορία του νησιού σε περιόδους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ορατά μνημεία του παρελθόντος
Κάστρα
Αρχαιολογικοί Χώροι (επισκέψιμοι και μη)
Μουσεία, Εκθέσεις, Συλλογές
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Φάροι
Ναυάγιο Αντικυθήρων

«ΦΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ»
Σπήλαια
Μονοπάτια
Αναρρίχηση
Συλλογή ελαιοκάρπου, σταφυλιού
Μελισσοκομία
Αγροτική παραγωγή
Έκθεση Φρατσίων
Παζάρι Ποταμού
Τοπικά προϊόντα
Περιοχές natura
Bird watching
Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων
«ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»
Θρησκευτική ιστορία του νησιού από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες
Μοναστήρια
Αξιόλογοι Ναοί
Θρησκευτικά έθιμα – πανυγήρεις
Λαογραφία – ήθη – έθιμα
«ΘΑΛΑΣΣΑ, ΒΥΘΟΣ, ΑΘΛΗΣΗ, ΣΠΟΡ»
Αναφορά σε ΟΛΕΣ τις παραλίες, στοιχεία πρόσβασης, ανέμων, υποδομών
Κατάδυση
Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός
Χύτρα – Βραχονησίδες
Αθλητισμός
Σημεία αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα κλπ)
«ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
Αναφορά στο ζεύγος Πετροχείλου
Επισκέψιμα Σπήλαια και ιστορικά στοιχεία για το καθένα
«ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΥΘΗΡΙΟΙ»
Αναφορά σε σημαντικές προσωπικότητες που είτε γεννήθηκαν στο νησί, είτε είχαν
καταγωγή από αυτό, είτε υπήρξαν φιλοκυθήριοι και είναι γνωστοί στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό για το έργο τους
«ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
Σύντομη αναφορά στην τσιριγώτικη κουζίνα και τις επιρροές της
Παραδοσιακές συνταγές του νησιού

