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Δελτίο Τύπου
Εθιμοτυπική επίσκεψη του Ιταλού Πρέσβη στο Επιμελητήριο Κέρκυρας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, υποδέχτηκε χθες στο
Επιμελητήριο τον αξιότιμο Πρέσβη της Ιταλίας κ. Luigi Marras, συνοδευόμενο από την Πολιτιστική
Ακόλουθο της Πρεσβείας κα. Eleonora Lopez καθώς και τον Πρόξενο της Ιταλίας στην Κέρκυρα κ.
Giancarlo Bringiotti. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επίσκεψής της Πρεσβείας της
Ιταλίας στην Κέρκυρα για το Corfu Beer Festival το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Ο Πρέσβης της Ιταλίας κ. Luigi Marras, επισήμανε την κοινή κουλτούρα των δύο λαών, η οποία, όπως
είπε, μπορεί ν’ αποτελέσει το υπόβαθρό για στενότερες επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών, καθώς και τους πιθανούς τομείς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στα νέα
διασυνοριακά ευρωπαϊκά προγράμματα Interreg Ελλάδα – Ιταλία μιας και ήδη έχει ξεκινήσει ο νέος
κύκλος υποβολής προτάσεων για τα καινούρια προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν το
προσεχές διάστημα.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα τουρισμού, υποδομών, συνδεσιμότητας των δύο
περιοχών και στα παραδοσιακά προϊόντα που παράγει από τη μεριά της η κάθε χώρα. Ο Πρόεδρος
κ. Χονδρογιάννης, τόνισε τη σημασία του επιμελητηριακού θεσμού και αναφέρθηκε στους δεσμούς
που θα μπορούσαν ν’ αναπτυχθούν μεταξύ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με αντίστοιχα επιμελητήρια
της Ιταλίας. Επίσης, παρουσίασε στον Ιταλό Πρέσβη την κατάσταση της τοπικής οικονομίας και
επισήμανε την πολύ καλή, μέχρι τώρα, συνεργασία τους, η οποία, όπως συμφώνησαν, θα μπορούσε
να επεκταθεί στους προαναφερθέντες τομείς αλλά επιπροσθέτως και στον τομέα παροχής
τεχνογνωσίας αυτών.
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Ο Ιταλός Πρέσβης επισκέφθηκε το Σπίτι των Γεύσεων, που διατηρείται στο χώρο του Επιμελητηρίου,
όπου είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της Κέρκυρας.
Ακολούθησε γευστική δοκιμή των προϊόντων και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ τους.
Τέλος, συμφωνήθηκε η νέα συνάντηση μεταξύ του Πρέσβη και του Προέδρου του Επιμελητηρίου
Κέρκυρας, μετά από πρόσκληση του Ιταλού Πρέσβη, στην Εβδομάδα Μεσογειακής Ιταλικής Κουζίνας
που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 21-27 Νοεμβρίου όπου αναμένεται να γίνει το πάντρεμα της
γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα.

Με εκτίμηση
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