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Η ΜΑΪΟΣ  2018 
 

 

Έτοιμο για την τουριστική 
σεζόν το λιμάνι της Ερείκουσας. 
Τον Ιούνιο τα επίσημα εγκαίνια 
από τον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων (σελ. 3) 

 

Περισσότερα από 15 εκατ.  
ευρώ για έργα πολιτισμού στα 
νησιά του Ιονίου υπέγραψε ο  
Θ. Γαλιατσάτος (σελ. 15) 

«Η….Ευτυχία της Κεφαλονιάς 
στις Κάννες» (σελ. 14) 

Πραγματικότητα η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση των νησιών μας!!! 
Ξεκίνησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Ιονίου 

Σάρκα και οστά πήραν οι προσπάθειες του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, να ξεκινήσει η πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση των 
νησιών του Ιονίου, την άνοιξη του ’18, γεγονός που είχε εξαγγείλει, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο Ιονίων 
Νήσων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης 
Κουρουμπλής.  

Η ακτοπλοϊκή γραμμή συνδέει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή την 
Κέρκυρα με τους Παξούς, την πόλη της Λευκάδας, τον Πίσω Αετό Ιθάκης, την 
Σάμη Κεφαλονιάς και τη Ζάκυνθο, ενώ αντίστροφα η ακτοπλοϊκή γραμμή με 
αφετηρία την Ζάκυνθο και τελικό προορισμό την Κέρκυρα εκτελείται κάθε 
Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Τα Ιόνια Νησιά επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων  με τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή  (σελ. 3) 
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Editorial…

 

ε κύριο μέλημά μας την άμεση 
επικοινωνία με τους πολίτες των 
Ιονίων Νήσων - και όχι μόνο- 

ξεκινάμε εκ νέου την έκδοση της μηνιαίας 
ηλεκτρονικής εφημερίδας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. Ακολουθώντας λοιπόν την 
αρχή της διαφάνειας και της αξιοκρατίας 
θέτουμε τις βάσεις για να ανοίξουμε ακόμη 
ένα «κανάλι» επικοινωνίας, όπου ο κάθε 
πολίτης, είτε βρίσκεται στην Κέρκυρα, είτε 
στην Κεφαλονιά, είτε στη Ζάκυνθο, είτε στη 
Λευκάδα, είτε στο Μεγανήσι, είτε στους 
Παξούς, είτε στην Ιθάκη, θα έχει τη 
δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα για 
όλες τις δράσεις και το έργο της ΠΙΝ σε 
μηνιαία βάση. Φιλοδοξία και 
προτεραιότητά μας είναι να καταστήσουμε 
τους πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους σε  
οτιδήποτε αφορά την Περιφέρειά μας  μέσα 
από νέα εγχειρήματα που στόχο έχουν να 
ενισχύσουν τη σχέση ανάμεσα στην 
Περιφέρεια και την κοινωνία. Η ακτοπλοϊκή 
σύνδεση των νησιών μας, το μεταφορικό 
ισοδύναμο που μπαίνει σε ισχύ και για τα 
Διαπόντια Νησιά από τον Ιούλιο, η 
συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, όπου 
τέθηκαν επί τάπητος, ζητήματα που 
χρίζουν άμεσης επίλυσης , όπως τα 
υδατοδρόμια, το οδικό δίκτυο στο νησί της 
Κέρκυρας, η γεφύρωση στη Λευκάδα με 
υποθαλάσσια ζεύξη, οι εκκρεμότητες στο 
οδικό έργο στην Παλική Κεφαλονιάς, αλλά 
και η τουριστική προβολή των Ιόνιων 
Νήσων στο περιοδικό της αεροπορικής 
εταιρείας «Blue Panorama», οι συναντήσεις 
με φορείς και σωματεία είναι μερικά μόνο 
από τα θέματα που περιλαμβάνονται στο 
πρώτο τεύχος του Μαΐου. Σας καλούμε 
λοιπόν να αγκαλιάσετε και να στηρίξετε την 
προσπάθειά μας και να μας επισημάνετε 
τυχόν αστοχίες και παραλείψεις  που 
εντοπίσατε. Καλή ανάγνωση… 

Με εκτίμηση,  
 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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