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Αλλάζει ο χάρτης  της ανώτατης 
εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά 
(σελ. 18-19) 

 

 Αλματώδης η άνοδος των 
αεροπορικών αφίξεων του 
Μαΐου στo Ιόνιο (σελ. 26) 

 
Η καρδιά της Κέρκυρας 
«χτύπησε» στους παλμούς της 
Ferrari  (σελ. 28) 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ 

ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 

   Παραδόθηκε ένα χρόνο νωρίτερα!!! 
Το έργο, προϋπολογισμού 7.3 εκατ. ευρώ, εγκαινίασε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος σε μια 
λαμπρή τελετή (σελ.8-9) 

 
 

 Επενδυτικά σχέδια  που 
ξεπερνούν τα 27 εκ. ευρώ 
κατατέθηκαν για τα Ιόνια 
Νησιά. Έμφαση δίνεται 
ιδιαίτερα στον 
ξενοδοχειακό κλάδο, όπου 
η πλειοψηφία των 
επενδυτών εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για την 
ανέγερση νέων 
ξενοδοχειακών υποδομών 
ή τον εκσυγχρονισμό τους. 
(σελ.15) 
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Editorial… 

 

την εποχή που βιώνουμε, μια εποχή 
που για πολλούς κυριαρχεί το χυδαίο 
και το επιφανειακό, με  είδωλα να 

γκρεμίζονται και αξίες να ρευστοποιούνται, 
οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που με κόπο και 
προσπάθεια κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και να εισαχθούν σε κάποιο 
ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
στέκουν ως φωτεινοί φάροι, 
αποδεικνύοντας ότι η στόχευση για την 
ακαδημαϊκή μόρφωση αποτελεί «πηγή και 
ρίζα της ανθρώπινης τελειότητας» όπως 
αναφέρει και ο Πλούταρχος. 

Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις για την 
προσωπική ανάδειξη και την κοινωνική 
καταξίωση. Μέσα από τη μεθοδικότητα και 
προσπάθεια των απόφοιτων πλέον 
μαθητών , νεοεισακτέων, στα Ανώτατα 
Ιδρύματα της Εκπαίδευσης, αναγεννιέται 
κάθε φορά η ελπίδα, ότι οι αξίες, στην 
ελληνική κοινωνία , παραμένουν σταθερές, 
διαψεύδοντας τις “Κασσάνδρες” για 
στρέβλωση των ηθών, της ηθικής και της 
πνευματικής ωρίμανσης των νέων. 

Η πολύχρονη συνεργασία της οικογένειας 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας 
ενθαρρύνει και υποστηρίζει την 
προσπάθεια του νέου ανθρώπου να 
χαράξει το δικό του προσωπικό μονοπάτι 
στο χώρο της γνώσης και της ζωής.  

Μπορεί η επιτυχία των πανελληνίων 
εξετάσεων να προσφέρει ένα αίσθημα 
ολοκλήρωσης  και για τους νέους πλέον 
σπουδαστές, αλλά η επιβράβευση είναι για 
όλα εκείνα τα παιδιά, τους επιτυχόντες και 
μη,  που μέσα από την πολυετή διδακτική 
διαδικασία της εκπαίδευσής τους, 
κατέκτησαν το γνωστικό αντικείμενο του 
‘ευ ζην’. Καλλιέργησαν τις ανώτερες ιδέες 
του ανθρώπινου πνεύματος και 
υποστήριξαν τη διαδικασία της μάθησης, 
δημιουργώντας έτσι τα προπύργια μίας 
υγιούς ελληνικής κοινωνίας, με νέους 
ανθρώπους που ξεπερνούν την απόγνωση 
και την ανασφάλεια και με αυτοπεποίθηση, 
με αισιοδοξία και διορατικότητα  θα  
μετουσιωθούν σε άξιους και λαμπρούς 
επιστήμονες, εποικοδομητές του μέλλοντος 
της χώρας μας. 

Άλλωστε όπως λέει και ο Αδαμάντιος 
Κοραής «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση 

της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην 
άμμο».  

Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους 
νέους και τις νέες που κατάφεραν να 
πετύχουν τους στόχους τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε 
όλους εκείνους τους νέους  που κατέκτησαν 
τις γνώσεις για ένα καλύτερο αύριο. 
Εύχομαι ΣΕ ΌΛΟΥΣ να πετύχουν ακόμη 
υψηλότερους στόχους στη ζωή τους. 

 

Με εκτίμηση,  
 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
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Ευρεία συζήτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που διεξήχθη στους Παξούς για πρώτη 
φορά 

Επί…. τάπητος το οξυμμένο πρόβλημα των σκουπιδιών σε Κέρκυρα και Παξούς 

 

α σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από τους τεράστιους 
όγκους σκουπιδιών σε Κέρκυρα και 

Παξούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων, το οποίο συνήλθε στους 
Παξούς, στις 2 και 3 Ιουνίου. 

Η συνεδρίαση του Π.Σ πραγματοποιήθηκε παρουσία και 
του δήμαρχου Παξών Σπύρου Βλαχόπουλου και του 
βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Παυλίδη. Τα 
θέματα που αφορούν στους Παξούς, όπως είναι φυσικό, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης με κυριότερα 
τη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποχέτευση, τη 
σχολική στέγη, την τουριστική οικονομία, την πρόβλεψη 
για τη διαφύλαξη της ακτογραμμής στη Λάκκα και 
γενικότερα τις λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού. 

Η κατάσταση με τα απορρίμματα έχει φτάσει σε οριακό 
επίπεδο και στους Παξούς, κατ’ αναλογία με τις 
επικρατούσες συνθήκες στην Κέρκυρα και εισηγητικά ο 
Δήμαρχος Παξών κ. Βλαχόπουλος ζήτησε την εξαίρεση 
του νησιού από την εναπόθεση στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας και 
την χρήση εγκατάστασης στην απέναντι ηπειρωτική 
ακτή, όπως συμβαίνει και στο Μεγανήσι. «Δεν έχουμε 
καμία διάθεση αποκοπής σε διοικητικό ή άλλο επίπεδο 
από την Κέρκυρα. Ζητούμε όμως για προσωρινό 
διάστημα 3 μηνών να βοηθηθούμε και να μεταφερθούν 
τα σκουπίδια μας εκτός Κέρκυρας, λόγω των 
προβλημάτων που υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά. 

Το αίτημα του Δημάρχου βρήκε ευήκοοους στον 
Περιφερειάρχη, ο οποίος ζήτησε να κατατεθεί εγγράφως 
το αίτημα, να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες, αν κριθεί τελικά 
αναγκαίο. 

Η συζήτηση για το πρόβλημα με τα απορρίμματα στην 
Κέρκυρα και τους Παξούς γενικεύτηκε με την 
τοποθέτηση των Περιφερειακών συμβούλων, ενώ για το 
θέμα υπήρξε και επερώτηση από τον Θ. Γουλή.  

«Στον ΠΕΣΔΑ δεν δεσμεύουμε καμία περιοχή και κανένα 
φορέα»,  δήλωσε στη δική του τοποθέτηση ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
τονίζοντας ότι για το σημερινό χάλι στο θέμα των 
απορριμμάτων δεν ευθύνεται ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός αλλά η διαχρονικά πλημμελής λειτουργία 
του Συνδέσμου Διαχείρισης. «Οι διαχειριστές του 
προβλήματος ελάχιστα έκαναν στη σωστή κατεύθυνση, 
ανέκαθεν», είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι η 
περιφερειακή αρχή δεν έχει εμμονές κι είναι ανοικτή στο 
διάλογο, αλλά είναι σταθερά προσηλωμένη στην 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, ώστε να 
λυθεί οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων που 
ταλανίζει επί δεκαετίες την Κέρκυρα και τους Παξούς.  

«Ο Δήμος Κέρκυρας έχει αιτηθεί στην Αποκεντρωμένη κι 
είμαστε εν αναμονή έγκρισης της τροποποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων για την προσωρινή χρήση της 
εγκατάστασης στη Νότια Κέρκυρα ως χώρου 
προσωρινής εναπόθεσης. Θέλω να ξέρετε ότι ακούμε τα 
κινήματα, τις αγωνίες και τα αιτήματά τους. Με πολύ 
σεβασμό όμως και χωρίς να κάνουμε συστάσεις σε 
κανένα, πρέπει να πούμε ότι τα κινήματα αντλούν τη 
δύναμή τους από την αλήθεια του αγώνα τους. Κι εδώ 
έχουμε δεδομένα που ανατρέπουν ισχυρισμούς. Η 
μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας εν 
κινδύνω, το ΣτΕ απέρριψε δύο φορές (τη δεύτερη 
μάλιστα επί της ουσίας) τις προσφυγές για την 
εγκατάσταση στη Λευκίμμη και υπάρχει η δαμόκλειος 
σπάθη του προστίμου για τη μη λειτουργία. Κι υπάρχει κι 
η άποψη μακριά τα σκουπίδια από εμάς κι ας πάνε στον 
γείτονα, αυτό είναι σωστό; Εκπλήσσομαι», δήλωσε ο κ. 
Περιφερειάρχης.  

Για το θέμα τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση και ο 
βουλευτής Κ. Παυλίδης υποστηρίζοντας ότι είναι 
μονόδρομος, στο σημείο που έχει φτάσει η κατάσταση, η 
λειτουργία του ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ Λευκίμμης, ενώ εξηγήσεις 
και διευκρινίσεις ζήτησαν περιφερειακοί σύμβουλοι.  

Τέλος υπήρξε η γενικευμένη πεποίθηση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από σχετική 
τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για την 
αναγκαιότητα ενίσχυσης της μέγιστης δυνατής 
συναίνεσης για την επίλυση του προβλήματος, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή. 

  

Τ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  σελ. 3 
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Θ. Γαλιατσάτος: « Άμεση η εμπλοκή της Χρυσής Αυγής στην υπόθεση διαχείρισης των 

απορριμμάτων του ΧΥΤΥ Λευκίμμης» 

την «άμεση» όπως τη χαρακτήρισε σχέση της 
ΧΑ στη διαχείριση των απορριμμάτων του  
ΧΥΤΥ Λευκίμμης και στην ανάγκη της 

ανάληψης πρωτοβουλιών από το δημοκρατικό λαό 
της Λευκίμμης και των φορέων  της Νότιας Κέρκυρας, 
για την κοινωνική συνοχή,  αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων,  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε , 
επισημαίνοντας πως η δράση της ΧΑ στην περιοχή 
αποκαλύφθηκε με την παρουσία του βουλευτή της σε 
εκδήλωση κινητοποίηση – συναυλία των 
Λευκιμμιωτών, που διοργανώθηκε στις 2 Ιουνίου 
2018, κατά του ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Λευκίμμης. 

«Γύρω από αυτή την υπόθεση της διαχείρισης των  
στερεών αποβλήτων και τη διαχείριση της λαϊκής 
αντίδρασης και της λαϊκής άποψης για το συμβαίνει 
ακριβώς, έχουμε ορισμένα  φαινόμενα, που εμείς ως 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δε μπορούμε να τα αφήσουμε 
ασχολίαστα. Το κυρίαρχο στοιχείο των  ημερών είναι η 
άμεση εμπλοκή της ΧΑ στην υπόθεση διαχείρισης των 
απορριμμάτων και στην υπόθεση του ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ 
Λευκίμμης. 

«Ορισμένοι θεώρησαν ως υπερβολή τις αναφορές 
μας για το «αυγό του φιδιού», μια φράση που είναι 
καθιερωμένη ευρύτερα για να καταδείξει τις 
πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
όπου επωάζεται ο φασισμός. Κατά τη γνώμη μας, 
ήρθε η ώρα της αποκάλυψης, με την προκλητική 
παρουσία του βουλευτή της ΧΑ , ο οποίος διεκδικεί, 
πλέον ανοιχτά, τα επίχειρα της προσπάθειας του 
πολιτικού του χώρου. Πήγε στη Λευκίμμη για να 
εισπράξει τα πολιτικά οφέλη και ήρθε η ώρα της 
επιβεβαίωσης, για αυτή τη διαπλοκή, που εμείς την 
καταγγείλαμε από την αρχή, των δήθεν κινημάτων. 
Μέλος των διοργανωτών της κινητοποίησης – 
συναυλίας, ανέκραξε από μικροφώνου, στη 
Λευκίμμη, «ότι κανείς δε περισσεύει», 
αναφερόμενος στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής. 
Αυτά για όσους είχαν και έχουν αμφιβολίες για τι 
ακριβώς παιχνίδι παίζεται στην περιοχή» είπε ο 
Περιφερειάρχης στη συνέντευξη Τύπου. 

«Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι 
κοντόφθαλμες πολιτικές εκείνων των πολιτικών 
κομμάτων και μάλιστα ορισμένων της Αριστεράς 
που επιλέγουν να συναγελάζονται με τα δήθεν 
κινήματα και τα στηρίζουν νομιμοποιώντας τη 
δράση και τη λειτουργία τους προκειμένου να 
αποκομίσουν όπως πιστεύουν παραταξιακά οφέλη. 

Η ιστορία είναι αμείλικτη και το παρελθόν διδάσκει. 
Και οφείλουν ειδικά τα κόμματα της Αριστεράς να 
γνωρίζουν από την ιστορία. Ο μόνος χαμένος στις 
περιπτώσεις αυτές είναι ο λαός και η δημοκρατία. 

Αν υποθέσουμε ότι δε γνώριζαν, ή δε κατάλαβαν, 
τώρα πια δεν έχουν καμία δικαιολογία. 

Από εδώ και στο εξής θα έχουν ακέραια την ευθύνη 
για την εισβολή των φασιστικών πολιτικών 
πρακτικών στη δημόσια ζωή της Κέρκυρας. Αυτά 
ισχύουν όχι μόνο για τα κόμματα και τις παρατάξεις 
που παρείχαν αφειδώς τη στήριξη και την κάλυψή 
τους , αλλά και για τοπικούς παράγοντες εκεί της 
περιοχής, που όλο αυτό το διάστημα έχουν καλύψει 
πλήρως τη δράση των δήθεν κινημάτων 
συμπαρατασσόμενοι μαζί τους» τόνισε ο κ. 
Γαλιατσάτος. 

«Τι πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να γίνει. Ο 
δημοκρατικός λαός της Λευκίμμης , της Νότιας 
Κέρκυρας, οι φορείς του, όχι τα δήθεν κινήματα και 
οι λεγόμενες συλλογικότητες του αέρα, οι φορείς 
του, οι καλλιτεχνικοί ,οι πολιτιστικοί, οι αθλητικοί, 
οι αυτοδιοικητικοί, οφείλουν να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για την κοινωνική συνοχή. Να 
παραμερίσουν τους φασίστες και τα παρακλάδια 

Σ 
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τους. Να βάλουν στη γωνία κάθε  φωνή που 
υπερασπίζεται τη βία σα μέσο επίλυσης των 
προβλημάτων και να συνταχθούν στην κατεύθυνση 
της συλλογικής κινηματικής δράσης που 
αναλαμβάνει τον έλεγχο και διαμορφώνει τη 
γνήσια προοδευτική δημοκρατική φωνή της 
Κέρκυρας. Αυτό πρέπει να κάνουν και υπάρχουν 
πολλοί που μπορούν να το κάνουν. Έχουμε όλοι 
υποχρέωση να υπερασπιστούμε την κοινωνική 
συνοχή το δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον, την 
επιτυχή διαχείριση της καθημερινότητας. Εμείς ως 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα το πράξουμε 
συνειδητά και σταθερά. Καλούμε κάθε φορέα του 
τόπου, κάθε πολιτική δύναμη, ανεξάρτητα αν 
συμφωνούμε μαζί της στο δια ταύτα, να πράξει 
ομοίως καθαρά και χωρίς αμφισημίες αυτό που 
πρέπει να πράξει αυτή τη στιγμή» τόνισε ο κ. 
Γαλιατσάτος.     

Διαχείριση των απορριμμάτων 

Ο Περιφερειάρχης  απαντώντας σε ερωτήσεις των 
δημοσιογράφων για τις εξελίξεις στη διαχείριση 
των απορριμμάτων στο νησί, τους κοινοποίησε τη 
σημερινή  απόφαση τροποποίησης των 
περιβαλλοντικών όρων, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/νησου- Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου, της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & 
περιβαλλοντικής Πολιτικής, για την κατασκευή και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, ενώ έκανε 
αναλυτική μνεία κάτω από  ποιες συνθήκες 
εκχωρήθηκε το 2014 στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων η εκπόνηση του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από 
το  γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας –
Ιονίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η ΠΙΝ 
ανέλαβε το σχεδιασμό , λόγω της μη λειτουργίας 
του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο 
(αποτελείται από τους δήμους της ΠΙΝ) για το 
σκοπό αυτό. 

«Η ΠΙΝ βρίσκεται να εκπονεί αυτό το σχεδιασμό, ο 
οποίος τελικά ψηφίστηκε στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο στις 18-12-2016 με την απόφαση 26 
/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στις 30-12-
2016 ήρθε η  ολοκλήρωση αυτού του σχεδιασμού 
με την έκδοση της ΚΥΑ από τον υπουργό 
Εσωτερικών και τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας . Αξίζει να πούμε ότι για να φτάσουμε 
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό αυτόν  που 
ψηφίστηκε, προηγήθηκε εκτεταμένος διάλογος με 
τους δήμους, με συζητήσεις στα δημοτικά 
συμβούλια και με αποφάσεις όλων των δημοτικών 

συμβουλίων . Το καθένα  από αυτά εξέδωσε το 
τοπικό διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο ήταν 
εισηγητικό κείμενο για τον  Περιφερειακό 
Σχεδιασμό και το οποίο αποτέλεσε τη βάση πάνω 
στην οποία η δική μας υπηρεσία  στηρίχθηκε για να 
συντάξει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και να τον 
εισάγει στο Περιφερειακό Συμβούλιο», είπε ο 
κ.Γαλιατσάτος. 

ΠΕΣΔΑ 

Ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στην κριτική που ασκείται για το σχεδιασμό του 
ΠΕΣΔΑ διευκρινίζοντας «ότι τα προβλήματα από 
εκεί και μετά παρουσιάζονται στην υλοποίησή του 
,όχι γιατί προσπάθησαν κάποιοι να τον 
υλοποιήσουν και είχαν δυσκολίες αλλά γιατί κυρίως 
υπάρχει αμέλεια και αδυναμία ανάληψης σχετικών 
πρωτοβουλιών. Αυτή είναι η εκτίμησή μας». 

Ήδη, όπως τόνισε, «έχει δοθεί εντολή στην 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων να διαγνώσει την πορεία υλοποίησης του 
ΠΕΣΔΑ σε κάθε μια από τις  διαχειριστικές ενότητες 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , τα αποτελέσματα 
των οποίων θα εκπλήξουν πολλούς», όπως δήλωσε 
ο κ.Γαλιατσάτος. 

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου ο κ. Γαλιατσάτος 
απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου και για την 
τελευταία μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, 
εκ μέρους της προέδρου του Συλλόγου 
“Αλεύχιμον”, ενώ αναφέρθηκε και στις μηνυτήριες 
αναφορές που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα κατά τη 
θητεία του ως Περιφερειάρχης. 

«Η μήνυση από την πρόεδρο του “Αλεύχιμον”  είναι 
ένας φθηνός αντιπερισπασμός που εκδηλώθηκε 
όταν οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να κάνουν τη 
δουλεία τους στην περιοχή, και να ερευνούν τις 
συνθήκες του εμπρησμού. 

Μέχρι τώρα στη θητεία μου δέχθηκα πέντε 
μηνύσεις . Δύο μηνύσεις από τη Χρυσή Αυγή και 
τον βουλευτής της, μία αγωγή και μία μήνυση από 
τον τηλεοπτικό σταθμό,  Corfuchannel, που είναι σε 
εξέλιξη, μία μήνυση από Γενικό Διευθυντή της ΠΙΝ,  
μία μήνυση από το Αστυνομικό Τμήμα Κερκύρας 
για δήθεν παράβαση καθήκοντος όταν η ΠΙΝ έδωσε 
άδεια για να γίνει ο ποδοσφαιρικός  αγώνας 
Πρωταθλήματος Κέρκυρας -ΑΕΚ το 2016 και τώρα 
αυτή η μήνυση από την πρόεδρου του 
«Αλεύχιμον», κατέληξε ο Περιφερειάρχης. 
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Ομιλία στην έναρξη της ημερίδας του 12ου  Πανελλήνιου 
Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας 

Θ. Γαλιατσάτος: «Να αναθεωρηθούν άμεσα οι 
αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων του 2013 για 
Δυτικό Πατραϊκό και Κατάκολο» 

 Στη θέση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους 
υδρογονάνθρακες και τη σχέση του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού με την τουριστική Ανάπτυξη, 
αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, στην έναρξη της 
ημερίδας του 12ου  Πανελλήνιου Συμποσίου 
Ωκεανογραφίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε- 
για πρώτη φορά στα 36 χρόνια ιστορίας του στην 

Κέρκυρα- από τις 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2018. 

Ο κ. Γαλιάτσατος εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη 
θετικά αποτελέσματα του 12 Πανελλήνιου Συμποσίου 
Ωκεανογραφίας και Αλιείας που γίνεται για πρώτη φορά 
στην Κέρκυρα, ενώ αναφερόμενος στην εξόρυξη των 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, υπενθύμισε  για ακόμη μία 
φορά, τους όρους τους οποίους ψήφησε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο και ζήτησε να τηρηθούν εκ μέρους της 
κυβερνήσεως αλλά και της αναδόχου εταιρείας 

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στην ομιλία 
του επεσήμανε: «Πιστεύουμε ότι από αυτή τη διαδικασία 
μόνο θετικά πράγματα μπορεί να προκύψουν και για το ίδιο 
το σημερινό Συμπόσιο, αλλά κυρίως για τους πολίτες. Το 
1998 ξεκίνησε ένας πρώτος κύκλος εργασιών της τότε 
ελληνικής κυβέρνησης με τις εταιρείες που είχαν τη 
δυνατότητα και την προϋπόθεση να προχωρήσουν σε 
έρευνες στην περιοχή του Ιονίου, ένας κύκλος που έκλεισε 
τότε πολύ γρήγορα μέσα σε 4-5 χρόνια με την αποχώρηση 
των εταιρειών από την Ελλάδα. Μετά από άρχισε ο 
δεύτερος κύκλος και συγκεκριμένα αυτός που βιώνουμε 
τώρα. Εμείς ως Περιφέρεια Ιονίων νήσων και από το 
παρελθόν, ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε Κεφαλονιά και 
Ιθάκη, αντιμετωπίσαμε αυτές τις προσπάθειες του 1ου 
κύκλου. Είχαμε πάντα το δίλημμα πώς θα τοποθετηθούμε 
απέναντι στο πρόβλημα της εξόρυξης των 
υδρογονανθράκων, σε μία περιοχή θαλάσσια νησιωτική 
όπως είναι δική μας, με τη μορφή της οικονομίας την οποία 
έχει. 

Εμείς ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν έχουμε το ειδικό 
βάρος , το πολιτικό ειδικό βάρος για να αποτρέψουμε έναν 
σχεδιασμό που αντιμετωπίζεται και προωθείται από το 
κράτος ως εθνικός σχεδιασμός με ευρύτερες στοχεύσεις και 
συμφέροντα .Έτσι επιλέξαμε και επιλέγουμε να θέσουμε τη 
συζήτησης εκεί που έχουμε εκτιμήσει ότι υπάρχουν 
αδύνατες πλευρές του όλου εγχειρήματος οι οποίες πρέπει 

να βελτιωθούν.   
 
Ξεκινήσαμε από το ποιος είναι ο δικός μας σχεδιασμός για 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  και είναι όπως έχουμε 
αναφέρει «ελκυστικός προορισμός και βιώσιμος τόπος». 
Αυτό καθορίζει και το πως κινηθήκαμε στη συνέχεια 
αντιμετωπίζοντας αυτή την προοπτική της εξόρυξης των 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Είχαμε να υπερασπιστούμε το 
περιβάλλον , μια πανδαισία χρωμάτων και εικόνων στο 
Ιόνιο με το πράσινο και το μπλε να εναλλάσσεται συνεχώς. 
Είχαμε το πρόβλημα της οικονομίας, μίας δομημένης 
οικονομίας, που στηρίζεται στο τουρισμό, στο παράκτιο 
τουρισμό, τον τουρισμό της ναυσιπλοΐας, την αλιεία, την 
ιχθυοκαλλιέργεια,  δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
θαλάσσιο χώρο και με την ενδεχόμενη γειτνίαση της 
δραστηριότητας της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. 
Είχαμε επίσης το θέμα της υγείας του πληθυσμού, αλλά και 
της ασφάλειας σε σχέση ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο 
ατυχήματος που εδώ συνδυάζεται και με το γεγονός της 
αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας , ιδιαιτέρα στο Νότιο 
Ιόνιο και όχι μόνο. Τέλος είναι το ζήτημα του δημοσίου 
συμφέροντος, σε αυτή τη δραστηριότητα. Μετά από 
πλήθος συζητήσεων όλα αυτά τα χρόνια, ανοιχτού 
διαλόγου, ημερίδες,  όπου τέθηκαν όλες οι απόψεις και 
ακούστηκαν όλα, από τα πιο μελετημένα κείμενα και 
τεκμηριωμένες απόψεις, μέχρι τις πιο μεγάλες υπερβολές, 
είμαστε ως κοινωνία πολιτών πιο ώριμοι και πιο 
ενημερωμένοι σχετικά.  
 
Είναι ανάγκη να αναφερθούμε στις δύο ιστορικές 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν 
διαφορά πέντε χρόνια μεταξύ τους. Η πρώτη ελήφθη τον 
Ιούλιο του 2012, με δύο αποφάσεις την 145 και την 146, με 
τις οποίες το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 
απέρριψε τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τις περιοχές που ονομάζονταν Δυτικός 
Πατραϊκός και Κατάκολο 
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Η 2η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η 79-
08/2017, με την οποία επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο 
απέρριψε τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τώρα για τα 11 λεγόμενα οικόπεδα που ξεκινάν 
από τη Βόρεια Κέρκυρα μέχρι νότια της Πελοποννήσου, 
βάζοντας αυτή τη φορά πέντε όρους 

1. Απαιτούσαμε ολοκληρωμένα σχέδια πρόληψης και 
αντιμετώπισης ατυχημάτων και συνεπειών . Θα 
έπρεπε να υπάρχει μέσα στις αποφάσεις ρητή 
αναφορά -υποχρέωση του Αναδόχου για αποζημίωση 
και αποκατάσταση σε όποια περίπτωση ατυχήματος. 
Ταυτόχρονα η ανάγκη ύπαρξης Ανεξάρτητης Αρχής 
για τον έλεγχο εφαρμογής  περιβαλλοντικών και 
άλλων υποχρεώσεων και ταυτόχρονα η ίδρυση 
Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου στο Ιόνιο Πέλαγος. 

2. Σεισμικότητα της περιοχής. Έχουμε την εντύπωση 
πως χωρίς σεισμολογικές μελέτες, αποτύπωση των 
ενεργών και μη ρηγμάτων του βυθού και 
εγκατάσταση δικτύου σεισμογράφων που να μπορεί 
να δίνει τις πληροφορίες, δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ή τους κινδύνους σε 
μια περιοχή όπως το Ιόνιο. 

3. Η ενσωμάτωση στους κανόνες και τις αποφάσεις της 
ευρωπαϊκής οδηγίας 30 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την ασφάλεια των εργασιών πετρελαίου και  φυσικού 
αερίου. Αυτό είχε ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία με το Νόμο 4409 /2016, αλλά για λόγους 
συγκυριακούς δε συμπεριλαμβανόταν στη στρατηγική 
μελέτη και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το 
υπενθυμίσουμε. 

4. Τα ζητήματα των αντισταθμιστικών και το περίφημο 
5% της Αυτοδιοίκησης . Για μας δεν είναι το θέμα του 
ποσοστού ή αν θα το πάρουν οι Περιφέρειες ή πως θα 
το πάρουν οι Περιφέρειες ή οι δήμοι, κ.ο.κ., είναι ένα 
δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις, ώστε 
πραγματικά να έχει αντισταθμιστικά οφέλη η τοπική 
κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι στον Πρίνο, μέχρι το 2015 
η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό δημόσιο δεν 
είχε εισπράξει ούτε ένα Ευρώ. 

5. Είναι το θέμα του Δημόσιου Φορέα. Χρειάζεται ο 
σχεδιασμός, υλοποίηση και όρους εφαρμογής μιας 
πολιτικής να γίνεται από ένα δημόσιο βραχίονα επ’ 
ωφέλεια των πολιτών. Να περάσουμε από τη φάση 
της ανάθεσης στη φάση της συνεκμετάλλευσης και 
της συμπαραγωγής .Από τη στιγμή που η εξόρυξη των 
υδρογονανθράκων είναι ένας εθνικός σχεδιασμός. 

Αποτέλεσμα των αρχικώς προαναφερθεισών αποφάσεων των 
περιφερειακών Συμβουλίων , του ‘12και του ’17 ήταν δύο 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, η 169895 του ’13 και η 30373 του 
’17. Η πρώτη αναφέρεται στις δύο περιοχές του Δυτικού 
Πατραϊκού και του Κατάκολου και η δεύτερη απόφαση 
αναφέρεται στις 11 περιοχές από το βόρειο Ιόνιο μέχρι νότια της 
Πελοποννήσου. Σε κάποια σημεία οι δύο αυτές αποφάσεις 
σχετίζονται, όμως έχουν σημαντικές διαφορές. Εδώ πρέπει να 
σημειώσουμε ότι συμβάλλαμε ως Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να 
ληφθεί σοβαρά εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης η 
απόφαση του 2017 που έχει ξεχωριστές πλευρές.  

Αυτές είναι: 

1. H εξαίρεση των περιοχών Natura, όπου ούτε μέσα σε αυτές 
επιτρέπεται καμία δραστηριότητα , ούτε σε ένα χιλιόμετρο 
από αυτές. 

2. Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2013/30/ΕΕ 

3. Η αντιμετώπιση σεισμικότητας που για πρώτη φορά, ρητά, 
αναφέρεται η υποχρέωση καταγραφής ενεργών και μη 
ρηγμάτων. 

Εκκρεμεί ακόμη η δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης που 
εκφράστηκε από τον ίδιο τον Υπουργό και τον Γ.Γ. για την 
ίδρυση του Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, 
το οποίο θα έχει ουσιαστικό λόγο και θα συγκροτηθεί με το 
κατάλληλο επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό , αλλά και 
με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για να μπορεί να 
λειτουργεί πραγματικά ο Περιφερειακός Κοινωνικός έλεγχος σε 
αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει δέσμευση ότι θα γίνει, αλλά μέχρι 
αυτή την ώρα εκκρεμεί. 

Επίσης πιστεύω ότι προχωρά η εδραίωση της στελέχωσης της 
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας των υδρογονανθράκων, 
της ΕΔΕΥ, η οποία είναι αυτός ο δημόσιος βραχίονας που 
μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης 
του ελληνικού συμφέροντος. Πολλά απομένουν να γίνουν, είναι 
φανερό. Σε αυτά που συζητούνται και σε αυτά που έχουμε 
θέσει, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και είναι αίτημα 
που το διατυπώνουμε για δεύτερη φορά δημοσίως ,είναι,  ότι 
,όπως ακριβώς είναι  η ΚΥΑ του 2017 που αφορά τα 11 οικόπεδα 
της περιοχής του Ιονίου, θα πρέπει άμεσα να αναθεωρηθούν οι 
δύο αποφάσεις του 2013, διότι δεν μπορεί στην ίδια περιοχή, 
για τους ίδιους ανθρώπους, για τις ίδιες οικονομίες, για τα ίδια 
προβλήματα, να έχουν δύο διαφορετικά επίπεδα ποιότητας 
στην λειτουργία της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Και το 
Κατάκολο και ο λεγόμενος δυτικός Πατραϊκός πρέπει να 
αναθεωρηθούν κατά τα πρότυπα του 2017 κατ’ ελάχιστον. 
Αυτή είναι μία δική μας απαίτηση που εκφράζουμε με την 
ευκαιρία του σημερινού Συμποσίου» είπε χαρακτηριστικά στην 
ομιλία του στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο  Ωκεανογραφίας & 
Αλιείας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος 
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων «αγκαλιάζει» τα μικρά της νησιά… 

Έργο «πνοής» για κατοίκους και επισκέπτες το νέο λιμάνι της Ερείκουσας 

 

ε μια λαμπρή τελετή και πλήρη επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου λιμένα της Ερείκουσας, 
ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή. Εκατοντάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και μετέβησαν στο ακριτικό νησί την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, για τα εγκαίνια του έργου, το οποίο 

εκτέλεσε ταχύτητα η Περιφερειακή Αρχή και παρέδωσε στους πολίτες και τους χρήστες του λιμανιού, 13 μήνες πριν την 
λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης. 

Η τελετή των εγκαινίων συνοδεύτηκε από 
παράλληλες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, με τη συμμετοχή του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, του ΝΑΟΚ, της 
Φιλαρμονικής Καποδίστριας και της Χορωδίας 
Δημόδοκος. Περισσότεροι από 120 ιστιοπλόοι 
συμμετείχαν στους αγώνες που έγιναν το 
Σάββατο 9 Ιουνίου, 25 κολυμβητές αγωνίστηκαν 
το πρωί της Κυριακής 10 Ιουνίου στους αγώνες της 
Ερείκουσας, ενώ στο πολιτιστικό σκέλος του 
διημέρου εντυπωσίασαν οι μουσικοί της 
“Καποδίστριας” και οι χορωδοί της “Δημόδοκος”.  

Τις εκδηλώσεις και τα εγκαίνια τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Χρήστος Λαμπρίδης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Π.Ν. 
Νικόλαος Τσούνης και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης.  

Το έργο, προϋπολογισμού 7.327.237 ευρώ, εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η κατασκευή 
του έγινε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 -2020.  

Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, οι βουλευτές Κέρκυρας Φωτεινή 
Βάκη και Κώστας Παυλίδης, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Μ 
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Χρήστος Μωραΐτης, οι αντιπεριφερειάρχες Διονύσης Τσούκας, Σπύρος Γαλιατσάτος, Αλέκος Μιχαλάς, Διονύσης Στραβοράβδης, 
Γιάννης Φοντάνας, οι αντιδήμαρχοι Διαποντίων Α. Γουλής, Ν. Μάστορα και Θ. Λουκανάρης, ο πρόεδρος του ΟΛΚΕ Σπύρος 
Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Χονδρογιάννης, ο πρώην Περιφερειάρχης Σπ. Σπύρου, ο πρώην βουλευτής 
Στ. Γκίκας, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων, των 
κομματικών οργανώσεων της Κέρκυρας, των φορέων και των συλλόγων, 
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.  

Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα των διήμερων 
εκδηλώσεων και το νησάκι της Ερείκουσας για δύο ημέρες ήταν στο επίκεντρο. “Είναι 
μια λαμπρή ημέρα για την Ερείκουσα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” δήλωσε ο 
Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος, τονίζοντας ότι “εδώ στην εσχατιά της Ελλάδας 
παραδίδουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αναβαθμισμένο λιμάνι, με 26 στρέμματα 
λιμενολεκάνης, 110 θέσεις σκαφών, ηλεκτροφωτισμό, συστήματα πυρασφάλειας, 
παροχή νερού και ρεύματος, εγκαταστάσεων υγιεινής και πρόβλεψη για χρήση από 
ΑμΕΑ”.  

Ο Περιφερειάρχης, φανερά ικανοποιημένος, ανακοίνωσε ότι το έργο δεν είναι 
αποσπασματικό, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια αλλά εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη στρατηγική της ΠΙΝ για τη διασφάλιση της συνοχής μέσω της επικοινωνίας 
και της ανάπτυξης της οικονομίας. “Ενισχύεται η οικονομία, στηρίζεται η ανάπτυξη και 
η παραμονή των κατοίκων και εδραιώνεται η κυριαρχία και η ασφάλεια από 
γεωστρατηγικής άποψης”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Τα έργα λιμενικής υποδομής 
που σχεδιάζει η ΠΙΝ στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τον Πισαετό Ιθάκης, τον Πόρο 
Κεφαλονιάς και τον Αγ. Νικόλαο Ζακύνθου είναι μπροστά μας και μαζί με την 
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών και την λειτουργία πλήρους δικτύου υδατοδρομίων 
συμπληρώνουν τον σχεδιασμό για την ενίσχυση των νησιών, της τοπικής οικονομίας 
και της συνοχής της ΠΙΝ. 

Ο Περιφερειάρχης επίσης υπερτόνισε την αναγκαιότητα εφαρμογής του μεταφορικού 
ισοδύναμου σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ, δήλωσε την ικανοποίησή του γιατί στην 
Ερείκουσα το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από φέτος, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη 
στους κατοίκους και επαγγελματίες των νησιών. “Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε, 
γιατί το πιστεύουμε απόλυτα, στα εγκαίνια της γέφυρας του Χάρακα και των δύο 12θέσεων σχολείων στο Αργοστόλι: Τα έργα 
που κάνουμε γίνονται για τον λαό γιατί ανήκουν σ’ αυτόν”, είπε χαρακτηριστικά. 

Εξηγώντας εν τάχει την πορεία του έργου του λιμανιού Ερείκουσας από την αρχική σύλληψη έως την παράδοσή του προς χρήση, 
ο κ. Γαλιατσάτος έκανε λόγο για τρεις 
περιόδους:  

-Την πρώτη περίοδο, που έγιναν οι 
πρώτες ενέργειες για την υλοποίησή του, 
με τη βασανιστική προετοιμασία, την 
επίπονη προσπάθεια του τότε Κοινοτάρχη 
και του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ερείκουσας και στη συνέχεια του τότε 
αντιδήμαρχου κ. Σπ. Αργυρού, από το 
2000 με τις μελέτες και τις εγκρίσεις έως 
το 2013 και την έγκριση του master plan 
του λιμανιού. 

-Τη δεύτερη περίοδο, που την 
χαρακτήρισε περίοδο απραξίας και μη 
αποτελέσματος, με την ένταξη του έργου 
στις 11/12/2013 και την απένταξή του      

μόλις 8 μήνες αργότερα, την 25/8/2014, με τη δικαιολογία ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015, χωρίς όμως να 
έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια στο μεσοδιάστημα. 

     - Την τρίτη περίοδο, της δημιουργίας και της υλοποίησης, οπότε στις 26/1/2016 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στις 4/10/2016 
δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 7.327.237,15 ευρώ, στις 21/12/2016 υπογράφτηκε η σύμβαση, η οποία με την έκπτωση 
έφτασε στα 3.919.011,69 ευρώ και σήμερα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση. 

Ο Περιφερειάρχης τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο και τις εκδηλώσεις, την εργολήπτρια εταιρεία για την 

εξαιρετική συνεργασία και τις υπηρεσίες της ΠΙΝ για τις ταχύτατες ενέργειες, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και το 

Περιφερειακό Ταμείο για την σταθερή υπηρέτηση του έργου και τον αντιδήμαρχο Α. Γουλή, ο οποίος ως αντιδήμαρχος και μέλος 

της διοίκησης του ΟΛΚΕ ασχολήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου. “Εμείς πράξαμε απλά το καθήκον 

μας για να βλέπουμε σήμερα αυτό το λιμάνι, που αποτελεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο έργο, και φυσικά είμαστε ευτυχείς γιατί 

μπορέσαμε να είμαστε ωφέλιμοι για τους συμπατριώτες μας”, κατέληξε.   

Πανοραμική άποψη του νέου λιμένα της Ερείκουσας (φωτό corfupress.com)    
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Δύο μεγάλα έργα, για τη Νότια Κέρκυρα, π/υ  4.6 εκατ ευρώ! 

υο μεγάλα έργα ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή της Λευκίμμης και γενικότερα της Νότιας Κέρκυρας συνολικού 
προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ εντάχθηκαν  στο ΠΔΕ. Συγκεκριμένα πρόκειται για :Έργα προστασίας των εκβολών 
του ποταμιού Λευκίμμης και διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου στη Μπούκα, προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, 

καθώς επίσης και η ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων στη Λευκίμμη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ. Τα έργα αυτά θα κατασκευαστούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 
συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και  έγκριση  του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση. 

 

Στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας 
στην Ιθάκη προχωρά η ΠΙΝ 

ε ένα σημαντικό έργο  που στόχο έχει τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων της ενισχύεται η Ιθάκη! Το Κέντρο 

Κοινότητας του δήμου Ιθάκης εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου με το επιλέξιμο ποσό δημοσίας δαπάνης, η 
οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ να ανέρχεται σε 
112.320 ευρώ.  Στόχος, αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 
κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που 
υλοποιούνται στην περιοχή του δήμου Ιθάκης. Το 
Κέντρο μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα 
ωφελούμενα-άτομα-πολίτες του δήμου Ιθάκης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες  (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, 
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ)για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο  θα 
λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου, ενώ  
προβλέπεται να στεγασθεί στο κτίριο ΚΑΠΗ ιδιοκτησίας του δήμου Ιθάκης.Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι πολίτες που 
διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που 
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι 
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται  στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».Η 
ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2021.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

  

659.086 ευρώ για την Αποκατάσταση του ΧΥΤΑ στο 
Μεγανήσι 

Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΥΤΑ και σύστημα Μεταφόρτωσης μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας», π/υ  659.086€ 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 
Πρόκειται για μεταφερόμενο έργο από την προγραμματική περίοδο 
2007-2013 και αφορά στην αποκατάσταση του ΧΥΤΑ και στην 
προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και μεταφόρτωσης αστικών 
αποβλήτων  η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας 
πράξης και περιλαμβάνει την  προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου 
για περισυλλογή εντός οικισμών, μίας  κιβωτάμαξας μεταφόρτωσης / 
μεταφοράς απορριμμάτων, δύο κλειστών δορυφορικών οχημάτων 
μεταφόρτωσης  και ενός τεμαχιστή κλαδεμάτων.Η συνολική δημόσια 

δαπάνη του έργου είναι 659.086€ ενώ η επιλέξιμη από το ΕΠ Ιονίων Νήσων δημόσια δαπάνη είναι 393.600€.Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Δ 
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Χώρο διεξαγωγής για την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών 
αποκτά η Ζάκυνθος               

Τέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων επαγγελματιών και 
πολιτών της Ζακύνθου βάζει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου της ΠΕ 
Ζακύνθου "Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών 
εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-
μοτοποδηλάτων". 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται επιτέλους λύση σε ένα σημαντικό 
πρόβλημα της Ζακύνθου, ένα πρόβλημα που είχε αφεθεί στην 
τύχη του για περισσότερα 15 χρόνια, παρότι αποτελούσε 
συμβατική υποχρέωση της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού 
διαχρονικά.  

 

293.500 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου 
από την ΠΙΝ 

Άναψε το «πράσινο φως» για τον 
εκσυγχρονισμό του δημοτικού γηπέδου 
Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Η προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου 
Ζακύνθου με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό 
και τη βελτίωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου 
Αμπελοκήπων Ζακύνθου κατατέθηκε προς 
έγκριση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λευτέρη 
Νιότοπουλο.Με βάση την προγραμματική 
σύμβαση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Π.Ε. 

Ζακύνθου αναλαμβάνει τη βελτίωση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, την αντικατάσταση του 
χλοοτάπητα με καινούριο σύγχρονης τεχνολογίας, την τοποθέτηση νέας κερκίδας για τους φιλάθλους, και την 
ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των αποδυτηρίων του γηπέδου, συνολικού κόστους 293.500 ευρώ.Το έργο 
αυτό είναι η συνέχεια μιας σειράς συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. 
Ζακύνθου στο χώρο του αθλητισμού, όπως απέδειξε και η προγραμματική σύμβαση για τον εξοπλισμό του 
Κλειστού Γυμναστηρίου του Σχολικού Συγκροτήματος Παναγούλας, και αναμένεται αποτελέσει ένα έργο πνοής 
για τον αθλητισμό της Ζακύνθου, καθώς το γήπεδο των Αμπελοκήπων είναι το πλησιέστερο στην πόλη της 
Ζακύνθου και εξυπηρετεί ένα μεγάλο πλήθος ποδοσφαιρικών σωματείων και ακαδημιών. 

Στην ΠΕ Ζακύνθου παραχωρούνται οι δυο όροφοι του Ε/Υ Κέντρου Ζακύνθου 

Προς ολοκλήρωση βαίνει η παραχώρηση χρήσης των δυο 
ορόφων του κτιρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Ζακύνθου από τον ΟΑΕΔ στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου. Με αυτήν την ιστορική απόφαση κλείνει άλλη μια 
μεγάλη πληγή της Ζακύνθου, και σταματά η απαξίωση και η 
πορεία προς την πλήρη καταστροφή αυτού του τόσο 
σημαντικού χώρου κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών 
δράσεων. Ο εν λόγω χώρος θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των 
Ζακυνθινών και η κατ' ουσία "συνδιαχείρισή" του με όλους, το 
Δήμο Ζακύνθου και το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. 
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Σε «οργασμό» εκτέλεσης 

έργων η ΠΙΝ στην Κέρκυρα 

ε «οργασμό» εκτέλεσης έργων βρίσκεται η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα. Με 

βάση τα όσα ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης 

Κέρκυρας Νικολέτα Πανδή για την πορεία υλοποίησης του 

τεχνικού προγράμματος της ΠΙΝ στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κέρκυρας τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

έχουν συνολικό προϋπολογισμό 11.002.000,00 ευρώ και 

αφορούν μεταξύ άλλων σε εργασίες αντιπλημμυρικής 

προστασίας, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδικού 

δικτύου, την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη 

θέση ΝΑΟΚ, κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων 

στην παραλιακή της Γαρίτσας και στη λειτουργική αναβάθμιση του πρώην Δικαστικού Μεγάρου 

Κέρκυρας για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΙΝ. Τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο προ της 

υπογραφής σύμβασης έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.725.400,00 ευρώ και αφορούν σε επισκευές 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, αντιπλημμυρικών  έργων, 

συντηρήσεις, αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και καθαρισμούς ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων 

αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας στη Νότια, Μέση και Βόρεια Κέρκυρα. 

 Παράλληλα τα έργα που βρίσκονται προ της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοπράτησης ή η 

διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000,00 ευρώ. 

Περιλαμβάνουν  μεταξύ άλλων εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας, ευπρεπισμό οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας, 

αποκατάσταση υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α. 

Επιπλέον τα έργα που μελετούνται αυτήν την περίοδο έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.146.500,00 ευρώ και αφορούν σε βελτίωση 

αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγ.Ματθαίου, Λευκίμμης και Αγ.Νικολάου, αποκατάσταση τεχνικών έργων αντιστήριξης 

οδοστρωμάτων, καθαρισμό ρεμάτων, ποταμών και κοπή δέντρων κ.α. 

Όσον αφορά α έργα που βαίνουν προς ολοκλήρωση έχουν προϋπολογισμό 775.000,00 ευρώ. Τέλος τα έργα που ολοκληρώθηκαν την 

αμέσως προηγούμενη περίοδο είχαν προϋπολογισμό 11.589.998,10 ευρώ. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται η επέκταση του λιμένα 

Ερείκουσας, οι συντηρήσεις οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας στη Βόρεια, Μέση, Νότια Κέρκυρα, οι εργασίες αναβάθμισης του 

Τελωνίου Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου CBIP κ.α. 

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 
Αποκατάσταση στατικής 
επάρκειας και αντιπλημμυρικής 
προστασίας γέφυρας Ποταμού 

400.000,00 

2 Καθαρισμός Ποταμού Κέρκυρας 100.000,00 

3 
Εργασίες αντιπλημμυρικής 
προστασίας γέφυρας Ποταμού 

70.000,00 

4 
Εκσυγχρονισμός Βελτίωσης 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
γηπέδου Πετριτή 

20.000,00 

5 

Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις 
Οδικού δικτύου αρδιότητας Π.Ε. 
Κέρκυρας 2017-2018 / Βόρειας 
Κέρκυρας 

600.000,00 

6 

Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις 
Οδικού δικτύου αρδιότητας Π.Ε. 
Κέρκυρας 2017-2018 / Μέσης 
Κέρκυρας 

600.000,00 

7 

Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις 
Οδικού δικτύου αρδιότητας Π.Ε. 
Κέρκυρας 2017-2018 / Νότιας 
Κέρκυρας 

600.000,00 

8 

Αποκατάσταση παράκτιου 
τείχους στη θέση ΝΑΟΚ – 
κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων 
και στηθαίων στην παραλιακή 
της Γαρίτσας                                                                                                             

4.027.000,00 

9 

Διασφάλιση κυκλοφοριακής 
ικανότητας Ε.Ο. Κέρκυρας – 
Παλαιοκαστρίτσας από ΧΘ 
0+000 έως ΧΘ 9+100 

3.750.000,00                                                                 

10 

Λειτουργική αναβάθμιση Πρώην 
δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας 
για τη στέγαση των Υπηρεσιών 
της ΠΙΝ 

835.000,00 

Σύνολο 11.002.000,00 ευρώ 

2. Έργα που βρίσκονται προ της υπογραφής 
σύμβασης  

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 

Συντηρήσεις αποκαταστάσεις 
τεχνικών έργων & καθαρισμοί 
ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας 
2017-2018 / Νότιας Κέρκυρας 

600.000,00 

Σ 
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2 

Συντηρήσεις αποκαταστάσεις 
τεχνικών έργων & καθαρισμοί 
ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας 
2017-2018 / Μέσης Κέρκυρας 

700.000,00 

3 

Συντηρήσεις αποκαταστάσεις 
τεχνικών έργων & καθαρισμοί 
ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας 
2017-2018 / Βόρειας Κέρκυρας 

600.000,00 

4 
Επισκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

100.000,00 

5 
Αντιπλημμυρικά έργα και 
καθαρισμοί χειμάρρων Π.Ε. 
Κέρκυρας 

375.400,00 

6 
Αποκατάσταση βλαβών 
οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας 

350.000,00 

        Σύνολο 2.725.400,00 

 

                                   

 

3. Έργα που βρίσκονται προ της διαγωνιστικής 
διαδικασίας δημοπράτησης ή η διαγωνιστική 
διαδικασία είναι σε εξέλιξη  

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 

Εργασίες συντήρησης – 
επισκευής και αναβάθμισης των 
εγκαταστάσεων του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας 

70.000,00 

2 
Συντήρηση Φ/Σ & δικτύων Η/Φ 
οδικού δικτύου Κέρκυρας 2017-
2018 

600.000,00 

3 
Οδική ασφάλεια Π.Ε. Κέρκυρας 
2017-2018 

600.000,00 

4 
Αντιμετώπιση καταπτώσεων 
και εκτάκτων αναγκών Π.Ε. 
Κέρκυρας 2017-2018 

600.000,00 

5 
Ευπρεπισμός Οδικού δικτύου 
Π.Ε. Κέρκυρας 2017-2018 

300.000,00 

6 
Αποκατάσταση βλαβών στο 
οδικό δίκτυο 

738.000,00 

7 
Αποκατάσταση υποδομών 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

592.000,00 

Σύνολο 3.500.000,00 

4. Έργα για τα οποία μελετούνται αυτή την περίοδο  

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 
Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Κέρκυρας – Παξών 

250.000,00 

2 

Επισκευή, ενίσχυση ή 
καθαίρεση και νέα κατασκευή 
τεχνικών έργων που αστόχησαν 
από φυσικές καταστροφές 

150.000,00 

3 

Βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου 
Ματθαίου, Λευκίμμης και Αγ. 
Νικολάου 

26.500,00 

4 
Αποκατάσταση τεχνικών έργων 
αντιστήριξης οδοστρωμάτων 

135.000,00 

5 
Καθαρισμός ρεμάτων, ποταμών 
& κοπή δέντρων 

455.000,00 

6 Αποκατάσταση εξοπλισμού Η/Μ 130.000,00 

Σύνολο 1.146.500,00 

5. Έργα που βαίνουν σε ολοκλήρωση 

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 
Παρεμβάσεις στο λιμένα 
Μαθρακίου 

35.000,00 

2 
Διασφάλιση κυκλοφοριακής 
ικανότητας Παράκαμψης 
Αυλιωτών 

720.000,00 

Σύνολο 755.000,00 

6. Έργα που ολοκληρώθηκαν την αμέσως 
προηγούμενη περίοδο  

α.α. έργο 
Προϋπολογισμός 
(ευρώ) 

1 Επέκταση λιμένα Ερείκουσας 7.258.536,59 

2 
Επισκευή βλαβών σε έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

300.000,00 

3 

Επισκευή βλαβών σε τεχνικά 
έργα που προκλήθηκαν από 
πλημμύρες, κατολισθήσεις & 
άλλα φαινόμενα 

250.000,00 

4 
Αντιπλημμυρική προστασία και 
διευθέτηση ρεμάτων Παξών 

200.000,00 

5 
Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Κέρκυρας - Βόρειας Κέρκυρας 

450.000,00 

6 
Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Κέρκυρας - Μέσης Κέρκυρας 

450.000,00 

7 
Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 
Κέρκυρας - Νότιας Κέρκυρας 

450.000,00 

8 
Ευπρεπισμός οδικού δικτύου 
Π.Ε. Κέρκυρας 

350.000,00 

9 
Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 
Εθνικού & Επαρχιακού οδικού 
δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας 

300.000,00 

  
Αντιμετώπιση καταπτώσεων και 
εκτάκτων αναγκών 

400.000,00 

  
Εργασίες καθαρισμού στο 
ποτάμι Λευκίμμης 

24.600,00 

  Συντήρηση δημοσίων κτηρίων 30.000,00 

  Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 24.600,00 

  
Εργασίες αναβάθμισης Τελωνίου 
Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου 
CBIP 

74.396,24 

  
Ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτηρίου των παλαιών 
δικαστηρίων 

822.865,27 

  Βελτίωση γηπέδου τέννις Παξών 5.000,00 

  

Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών Εθνικού και 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
Π.Ε. Κέρκυρας 

200.000,00 

Σύνολο 11.589.998,10 
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Άναψε το «πράσινο» φως ο 
Περιφερειάρχης για την ΟΧΕ 

 

ο «πράσινο» φως για την έγκριση της Στρατηγικής 
ΟΧΕ/ΒΑΑ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση/Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη) τoυ Δήμου Κέρκυρας με τίτλο 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης για την 
ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως διεθνώς 
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προϊοντικού και 
Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού», άναψε ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.  

Από το  ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
θα διατεθούν 27,7 εκατ. Ευρώ ενώ το σύνολο του 
προϋπολογισμού της Στρατηγικής ανέρχεται σε 71,1 εκατ. 
Ευρώ.Η περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής αφορά στην 
Παλιά πόλη, τη ζώνη προστασίας και την ευρύτερη πόλη της 
Κέρκυρας.  Η αναπτυξιακή στρατηγική, συνοπτικά, εστιάζει: 
στην ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων και περιόδων που 
συνθέτουν την tαυτότητα της πόλης («η πόλη αφηγείται την 
ιστορία της», στην αξιοποίηση/ ανάδειξη «νέων» αστικών 
τοπόσημων μέσα στην Πόλη, στη (σταδιακή) ανάπτυξη ενός 
νέου τομέα: της δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας, 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη του 
αστικού / πολιτιστικού τουρισμού, με την αξιοποίηση κυρίως 
της ιδιαίτερης ταυτότητας, του μνημειακού πλούτου και της 
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση (καταρχήν) της πόλης της Κέρκυρας, ως διεθνώς 
αναγνωρισμένου και με ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα 
τουριστικού προορισμού, στην ταυτόχρονη προσέλκυση και 
έξυπνη διαχείριση πολλαπλών ροών επισκεψιμότητας και στη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, 
τη διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ. 

Πέραν του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 το οποίο διασφαλίζει 
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παρέμβασης, θα 
επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων της Στρατηγικής 
μέσω και Τομεακών προγραμμάτων ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Το ρόλο  της  διοικητικής αρχής  που θα συντονίσει την 
υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την περιοχή 
παρέμβασης αναλαμβάνει η Αστική αρχή με επικεφαλής το 
Δήμο Κέρκυρας και εταίρους: τον Δημοτικό Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), το 
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, την Πινακοθήκη 
Δήμου Κέρκυρας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Κέρκυρας και το 
Επιμελητήριο Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική 
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Κέρκυρας διαμορφώθηκε μετά από 
πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης με τους βασικούς 
τοπικούς φορείς της Κέρκυρας. 

Παραδόθηκε η μελέτη για τη 
λιμνοθάλασσα Κορισσίων Κέρκυρας 

λοκληρώθηκε η μελέτη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
για τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων Κέρκυρας, η οποία 
είχε ζητηθεί  από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

Θεόδωρο Γαλιατσάτο μετά τον επιτόπιο έλεγχο που είχε 
πραγματοποιήσει τον περασμένο  Φεβρουάριο στην περιοχή 
και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής Επιχείρησης 
Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων. 

Ο Περιφερειάρχης είχε γίνει αποδέκτης των παραπόνων του 
προεδρείου για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει 
η Επιχείρηση της Λίμνης και τα έργα που είναι άμεσα αναγκαία 
να διεκπεραιωθούν, με πρώτιστα τη διάνοιξη και εκβάθυνση 
του διαύλου και περιμετρικά της υπόλοιπης λεκάνης και την 
επανατοποθέτηση των βράχων εξωτερικά του διαύλου, ώστε 
να εμποδίζονται τα φύκια και τα φερτά υλικά από τα θαλάσσια 
ρεύματα, να κλείνουν την είσοδο του διαύλου . 

Όπως είχε επεξηγήσει τότε ο κ.Γαλιατσάτος και οι παρόντες 
Αντιπεριφερειάρχες Κέρκυρας Ν.Πανδή και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Γ. Φοντάνας, στα 
μέλη του δ.σ. της διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας 
Λίμνης Κορισσίων, για το ζήτημα της εκτέλεσης αναγκαίων 
έργων στην περιοχή, θα πρέπει να γίνει πρωταρχικά μία 
μελέτη - που η Περιφέρεια είναι σε θέση να την υποστηρίξει εν 
συνεχεία οικονομικά και έχει τη θέληση να το πράξει, σε 
συνεργασία όμως με το δήμο Κέρκυρας- κάτι που σήμερα 
γίνεται πραγματικότητα. 

Η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Εναπόθεσης Φύλλων 
Πωσειδωνίας στο δίαυλο Λιμνοθάλασσας Κορισσίων 
Κέρκυρας- Προτάσεις Αντιμετώπισης του Προβλήματος»  που 
υπογράφεται από τον Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου  Θ. Καραμπά, αφορά την αντιμετώπιση 
της φραγής του διαύλου  της λιμνοθάλασσας Κορισσίων 
Κέρκυρας από τα νεκρά φύλλα ποσειδώνιας (Posidonia 
oceanica) που εναποτίθενται. Η διερεύνηση βασίζεται σε 
μαθηματικά ομοιώματα που περιγράφουν το υδροδυναμικό 
πεδίο  και τη μεταφορά και εναπόθεση των φερτών στην 
ευρύτερη παράκτια περιοχή της λιμνοθάλασσας. Με βάση τα 
μαθηματικά ομοιώματα σχεδιάζονται γεωμετρικά τα παράκτια 
τεχνικά έργα προστασίας του διαύλου που προτείνονται για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος. «Η Λιμνοθάλασσα 
Κορισσίων, είναι ένας ανεκτίμητος οικολογικός, φυσικός και 
οικονομικός θησαυρός της Κέρκυρας και είναι υπόθεση όλων 
μας να βοηθήσουμε, όπως μπορούμε μέσω των αρμοδιοτήτων 
που μας δίνονται» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γαλιατσάτος 
εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για 
την άψογη συνεργασία του με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

 

Τ 
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Επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 27 εκ. ευρώ 
κατατέθηκαν για τα Ιόνια Νησιά!    

Σχέδια επενδύσεων  που ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια ευρώ 
κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του «2ου 
κύκλου Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου η πλειοψηφία 
των επενδυτών εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ανέγερση νέων 
ξενοδοχειακών υποδομών ή τον εκσυγχρονισμό τους, ενισχύοντας  την 
ανάπτυξη των υποδομών του τουρισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Ειδικότερα από τις 19 αιτήσεις που κατατέθηκαν στις Περιφερειακές 
Ενότητες, οι 18 αφορούν σε επενδυτικά σχέδια στον ξενοδοχειακό κλάδο, 
ενώ μια στο δευτερογενή τομέα. Το συνολικό κόστος των επενδύσεων με 
βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν ανέρχεται στα 27.532.049,08 ευρώ! 

Πιο συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο κατατέθηκαν συνολικά 12 αιτήσεις  που 
αφορούν σε εκσυγχρονισμό, δημιουργία, ίδρυση  και ανέγερση ξενοδοχείων 
συνολικής επένδυσης  18.656.694,77 ευρώ. Στην Κέρκυρα υποβλήθηκαν 
πέντε αιτήσεις  που αφορούν  στον ξενοδοχειακό κλάδο, με το κόστος  της 

επένδυσης να διαμορφώνεται στα 7.208.184,85 ευρώ. 

Στην Κεφαλονιά κατατέθηκε μία αίτηση για αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου, κόστους  επένδυσης  
1.153.577,72 ευρώ. Τέλος στη Λευκάδα υποβλήθηκε μια αίτηση  που αφορά στον δευτερογενή τομέα και 
συγκεκριμένα σε ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και παγωτού, με το κόστος  της 
επένδυσης να φτάνει τις  513.591,74 ευρώ. 

Ένταξη έργου παρακολούθησης υδάτων στο ΕΣΠΑ 

ντάχθηκε στο ΕΠ Ιονίων Νήσων το έργο 
«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των 
Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ιονίων Νήσων», π/υ 179.800 ευρώ με απόφαση 
του  Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου.  

Το έργο, προϋπολογισμού 179.800€, έχει 
δικαιούχο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων 
σε σχέση με την εφαρμογή και υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής, την ενημέρωση 
και υποστήριξη των ΟΤΑ, των ΔΕΥΑ και της Περιφέρειας για δράσεις που σχετίζονται με τα ύδατα και τα 
προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης, την κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης και μητρώου 
περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, κ.α..Η υλοποίηση της πράξης αυτής αναμένεται να 
συμβάλει θετικά στην βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και τηςπροστασίας των 
υδατικών Πόρων της Περιφέρειας, εφόσον εφαρμοστούν τα κατάλληλα Προγράμματα Μέτρων των 
Εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων των 
Ιόνιων Νησιών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Στο …«ΑΙΓΑΙΟ» ο 
Περιφερειάρχης  

Στα…άδυτα του 
ωκεανογραφικού σκάφους 
«ΑΙΓΑΙΟ» ξεναγήθηκε  ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος μαζί με 
τον Αντιπεριφερειάρχη στον 
Τομέα Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος Διονύση Τσούκα. 
 
Το ερευνητικό σκάφος βρέθηκε στο λιμάνι της 

Κέρκυρας, στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου 
Συμποσίου με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη για τη μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου και την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα 36 χρόνια ιστορίας του στην Κέρκυρα και συνδιοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Εργαζομένων και το Σύλλογο Ερευνητών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚEΘΕ), σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη 
υποδέχθηκε ο καπετάνιος και το πλήρωμα του 
ωκεανογραφικού σκάφους του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι τους 
ξενάγησαν στους χώρους του πλοίου μετά από μια 
μισάωρη περίπου συζήτηση για το τι ακριβώς αποστολές 
κάνει το πλοίο.  

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλωτό εργαστήρι 
εξοπλισμένο με όλα τα τελευταίας τεχνολογίας όργανα για 
την πολύτιμη πολυδιάστατη ερευνητική δραστηριότητα 
του ΕΛΚΕΘΕ, η οποία περιλαμβάνει από γεωφυσικές 
μελέτες βυθού ως και την παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών συνθηκών. 
Ο κ.Γαλιατσάτος, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την 
ξενάγηση, ενώ ευχαρίστησε το πλήρωμα για τη θερμή 
υποδοχή και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους. 

 

Το ωκεανογραφικό πλοίο 

Το ωκεανογραφικό πλοίο «ΑΙΓΑΙΟ», που σχεδίασε ο σημερινός πρόεδρος 
του ΟΛ.ΚΕ. Σπύρος Στεφανίδης, έχει συνολικό μήκος 61.51 μέτρα και 
καθελκύστηκε το Δεκέμβριο του 1985. Είναι ερευνητικό πλοίο πολλαπλών 
χρήσεων και μπορεί να φέρει εις πέρας όλων των ειδών τις ερευνητικές 
εργασίες, όπως Φυσική Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία και 
Υδροβιολογία, Χημική Ωκεανογραφία, Υποθαλάσσια Γεωλογία και 
Γεωφυσική καθώς και τεχνικές εργασίες. 

Μετά τη μετασκευή του, το 1997, έγινε πλοίο Διεθνών Πλόων, και 
ταξιδεύει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, τη 
Μαύρη Θάλασσα και από το 2010 και στην Ερυθρά  Θάλασσα. Επιπλέον, 
είναι εξοπλισμένο και εξοπλίζεται συνεχώς με όργανα τελευταίας 
τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα το επανδρωμένο βαθυσκάφος 
«ΘΕΤΙΣ», που φτάνει συνολικό βάθος περίπου 700 μέτρα, και τα μη 
επανδρωμένα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που μπορούν να φτάσουν τα 
2.000 μέτρα βάθος. 

Όπως είναι γνωστό, το « ΑΙΓΑΙΟ» μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως τον εντοπισμό και ανέλκυση 
των δύο ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ στο Σούνιο και την Ικαρία, τον εντοπισμό και ανέλκυση του Mirage 2000 στο Κεντρικό Αιγαίο, τον εντοπισμό 
και ανέλκυση του ελικοπτέρου Chinook στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.Επίσης, έχει βοηθήσει το 2016 στην ανεύρευση του F -16 
που είχε πέσει νότια της Κρήτης, καθώς και του Mirage που έπεσε στη θάλασσα το 2017 με τελευταία αποστολή την ανεύρεση και 
ανέλκυση του μοιραίου Mirage 2000-5, που συνετρίβη στις 12 Απριλίου 2018 κοντά στη Σκύρο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 
σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου. 
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Τα εγκαίνια της νέας μεταλλικής στρατιωτικής γέφυρας  στον Αγ. Χαραλάμπη πραγματοποιήθηκαν  
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης  και τον Αρχηγό ΓΕΣ 

«Ανάσα» στο κυκλοφοριακό της Ζακύνθου δίνει η νέα γέφυρα  

«Ανάσα» στο οξύ κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της Ζακύνθου που 
επιδεινώνεται ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της 
τουριστικής κίνησης, δυσκολεύοντας 
την καθημερινότητα των κατοίκων 
και των επισκεπτών αναμένεται να  
δώσει η νέα σιδερένια γέφυρα που 
κατασκεύασε ο στρατός στο ποτάμι 
του Αγίου Χαραλάμπη και έχει ήδη 
δοθεί στην κυκλοφορία.  

Τα εγκαίνια της νέας μεταλλικής 
στρατιωτικής γέφυρας τύπου BAILY πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου 2018  από τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Βουλευτή Ζακύνθου Σταύρο Κοντονή και τον Αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή. Στον αγιασμό 
τον οποίο , τέλεσε ο μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, παρίστατο ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου 
του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιότοπουλος, ο Δήμαρχος 

Παύλος Κολοκοτσάς, ο Πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου Άκης Ζήβας και  εκπρόσωποι φορέων του 
νησιού.   

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την ημέρα πολύ 
καλή γιατί στη σειρά υλοποίησης των έργων που έχουν 
εξαγγελθεί πήρε θέση η γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη 
και το μήνυμα στην κοινωνία είναι πως αυτά που 
υποσχόμαστε τα κάνουμε πράξη. Επανέλαβε ότι πριν 
από χρόνια είχε γίνει και πάλι προσπάθεια αλλά  όπως 
ανέφερε ο ίδιος «αντί να υλοποιηθεί η γέφυρα, την 
άφησαν να σαπίζει και τελικά την έκλεψαν. Αυτή ήταν η 

κατάσταση παλιά και αυτή είναι η σημερινή» δήλωσε ο κ.Κοντονής.  

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Άκης Ζήβας στο χαιρετισμό του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
υλοποίηση του έργου και είπε πως είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που έγινε για το λιμάνι μας, καθώς 
προηγήθηκε το master plan. «Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση λόγω εμπλοκής πολλών 
υπηρεσιών αλλά με αποφασιστικότητα προχωρήσαμε. Ευχαριστώ το Διοικητή της ΜΟΜΚΑ και το Διοικητή του 
τάγματος μηχανικού» είπε ο κ. Ζήβας.   

 

Η γέφυρα 

Η νέα γέφυρα στον Άγιο Χαράλαμπο παραδόθηκε 
στην κυκλοφορία δυο μέρες μετά τα εγκαίνια και έχει 
κατεύθυνση μόνο προς την πόλη της Ζακύνθου για 
όσους οδηγούς έρχονται από το Αργάσι. Η γέφυρα 
έχει μήκος 39,6 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, ενώ 
μπορεί να δέχεται βάρος μέχρι 20 τόνων. Το έργο 
εκτελέστηκε σύμφωνα με την προγραμματική 
σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και του Λιμενικού Ταμείου 
Ζακύνθου. 
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Αλλάζει ο ακαδημαϊκός χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

«Θωρακίζεται» με πανεπιστημιακές Σχολές το Ιόνιο  

ατατέθηκε στην Κεντρική 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) το 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις συνέργειες 
μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και 
Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Σύμφωνα 
με το Υπουργείο τα πανεπιστήμια συστήνονται από 
τον Οκτώβριο του 2018 και η ακαδημαϊκή 
λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθώς θα 
ενταχθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2019. 

Αλλάζει ο ακαδημαϊκός χάρτης της ανώτατης 
εκπαίδευσης στο Ιόνιο σύμφωνα με το τελικό 
σχέδιο νόμου για τη συνένωση του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το οποίο 
παρέδωσε ο υπουργός  Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου  στις διοικήσεις των δυο ιδρυμάτων, και 
αποτέλεσε το αντικείμενο της δημόσιας 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης.  

 Όπως ανέφερε ο υπουργός,  ύστερα από τη 
συγχώνευση των δυο ιδρυμάτων το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο θα έχει παρουσία σε όλα τα νησιά του 
Ιονίου, αίτημα το οποίο είχε εκφράσει  και σε 
ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων.  

Ειδικότερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκτά δύο νέες 
Σχολές, τη Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη 
της Ζακύνθου και τη Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας. Η 
Σχολή Περιβάλλοντος περιλαμβάνει το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου και 
το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με 
έδρα την πόλη του Αργοστολίου.  

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει το 
νέο Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της 
Κέρκυρας και το νέο Τμήμα Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας.  Το 
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης θα έχει δύο 
κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου στους τομείς 
της Παράκτιας Ανάπτυξης και Οικονομίας και 
Περιφερειακής Διακυβέρνησης και Νησιωτικότητας.  

Επιπλέον στις ήδη υπάρχουσες Σχολές του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, η Σχολή Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου ενισχύεται με την ένταξη σε αυτήν 
του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, 
με έδρα την πόλη του Αργοστολίου. 

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ.Γαβρόγλου, 
ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Τμήμα 
Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του 
Ληξουρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο «με τα τρία, πλέον, 
Τμήματά της, η Σχολή Μουσικής και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών και το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο στο σύνολό του, αναδεικνύονται σε 
ένα μείζονα πόλο στον χώρο της Μεσογείου στο 
πεδίο των Μουσικών Σπουδών, αξιοποιώντας τη 
μακραίωνη και ιδιαίτερη παράδοση των Ιονίων 
Νήσων». 

Τα νέα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου θα δουν 
οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό του 2019. 

Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα έχει πλέον πέντε από τρεις 
Σχολές, οι τέσσερις στην Κέρκυρα (Σχολή Ιστορίας 
και Μετάφρασης- Διερμηνείας, Σχολή Επιστήμης της 
Πληροφορίας και Πληροφορικής, Σχολή Μουσικής 
και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών)και η μία (Σχολή Περιβάλλοντος)στη 
Ζάκυνθο και για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το 
1984, θα έχει 12 Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλα τα 
μεγάλα νησιά της Επτανήσου. Συγκεκριμένα: 

 Επτά στην Κέρκυρα (Τμήματα Ιστορίας, 
Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και 
Διερμηνείας, Πληροφορικής, Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 
Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών 
Σπουδών, Τουρισμού) 

Κ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 18 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 Τρία στην Κεφαλονιά (Τμήμα 
Εθνομουσικολογίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων 
και Επικοινωνίας, Τμήμα Επιστημών Τροφίμων 
και Διατροφής ) 

 Ένα στη Ζάκυνθο(Τμήμα Περιβάλλοντος)  

 Ένα στη Λευκάδα (Τμήμα Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) 

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου 
πανεπιστημίου 
Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύεται πανεπιστημιακό  
ερευνητικό κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου 
πανεπιστημίου.Η έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η έδρα του 
Ιονίου πανεπιστημίου, στις εγκαταστάσεις του 
οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας 
τις υλικοτεχνικές υποδομές του πανεπιστημίου που 
του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου, 
μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους 
εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Π.Ε.Κ. μπορεί να ιδρύονται γραφεία 
και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα ακόλουθα ινστιτούτα: 

 
Α)Βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης 
τροφίμων και περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη 
της Ζακύνθου, με εξειδίκευση στη 
βιοτεχνολογία τροφίμων, στην περιβαλλοντική 
βιοτεχνολογία, στις εφαρμογές της 
βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική, στην 
ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων με τηνεφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και στις 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις 
τροφίμων, στη μετεωρολογία και την κλιματική 
αλλαγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη 
χημεία και τον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος 
και στη διαχείριση περιβάλλοντος και την 
οικολογία 
β) Μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με 
έδρα την πόλη της Κέρκυρας, με εξειδίκευση σε 

θέματα νέας μουσικής δημιουργίας και 
δημιουργικότητας, έρευνας των 
οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και 
της τέχνης της παράστασης και της εφαρμογής 
αυτών σε πεδία όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η 
ψυχαγωγία και η εκπαίδευση. 

Για την Λευκάδα το σχέδιο νόμου προβλέπει την 
δημιουργία του Ινστιτούτου «Νίκος Σβορώνος» με 
προσανατολισμό τις ιστορικές έρευνες. Η έδρα του 
θα είναι στην Λευκάδα ανεξάρτητα από τον αν 
υπάρχει στην Κέρκυρα Τμήμα Ιστορίας. 

ΑΠΟΨΗ 

 
του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Θεόδωρου Χαλικιά 

«Η εισήγηση της επιτροπής για την συνένωση του Ιονίου 

Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι. αρχικά είχε την Λευκάδας χωρίς 

Τμήμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Όμως, τόσο στο 

Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κέρκυρα αλλά και αργότερα 

διεκδικήσαμε το αυτονόητο. Το υπουργείο παιδείας 

ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για δημιουργία μιας σχολής 

που να έχει σχέση με την θαλάσσια οικονομία και την 

νησιωτικότητα, καθώς η Λευκάδα μπορεί να αποτελέσει 

κέντρο της νησιωτικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν εύκολα την πρακτική 

τους και να βρουν δουλειά επάνω στο αντικείμενο των 

σπουδών τους. 

Το νέο τμήμα θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες 

υποδομές και η Π.Ι.Ν. μέσω και της αναθεώρησης του 

Επιχειρησιακού προγράμματος (Π.Ε.Π), θα βοηθήσει στην 

κατεύθυνση αυτή. 

Επίσης βασική προϋπόθεση είναι να υπάρξει και η κατάλληλη 

στελέχωση στο εκπαιδευτικό προσωπικό βάση του 

προγράμματος σπουδών.Παράλληλα θα ενταχθούν, σε 

συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, τα διετή 

προγράμματα σπουδών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Τέλος, 

θα λειτουργήσει το Ινστιτούτο Ιστορίας «Νίκος Σβορώνος» με 

σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού μας πλούτου. 

Είναι μια θετική εξέλιξη για την Λευκάδα επί τη  βάσει φυσικά 

και των παραπάνω και όχι μόνο προϋποθέσεων».
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Ενάντια στην αποψίλωση της ΜΕΘ του Γ.Ν. 
Κεφαλονιάς, τάσσεται ο Περιφερειάρχης  

Την αντίρρησή του να μεταφερθεί νοσοκομειακό  υλικό από την πτέρυγα «Βεργωτή» 
της ΜΕΘ, του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
του Ρίου ή σε άλλα νοσοκομεία της, της 6ης ΥΠΕ,  εκφράζει ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, διατυπώνοντας ακόμη μία φορά, «πως η απόφαση 
ένταξης των νησιών του Ιονίου στην 6η ΥΠΕ που εδρεύει στην Πάτρα ήταν και είναι 
λανθασμένη». 

Θ. Γαλιαστάτος : «Η φημολογούμενη μεταφορά του εξοπλισμού της ΜΕΘ του Γενικού 
νοσοκομείου Κεφαλονιάς , που είναι δωρεά «Βεργωτή» είναι σε λάθος κατεύθυνση 
και δεν πρέπει να συμβεί . Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να παραμείνουν 
στο Νοσοκομείο του Αργοστολίου. Αντιθέτως η  κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί 
είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επανδρωθεί με το προσωπικό 

που χρειάζεται η ΜΕΘ και να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που πιθανώς να συμβούν σε ένα νησί με τη μεγαλύτερη 
σεισμικότητα σε όλη την Ελλάδα. 

Για άλλη μία φορά έχουμε ένα τρανταχτό παράδειγμα, για το πόσο λάθος είναι τα Ιόνια νησιά να υπάγονται στην 6η Υγειονομική 
Περιφέρεια, με έδρα την Πάτρα, που καλύπτει την  Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά , την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Η θέση μας ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί Υγειονομική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πάγια και επιβεβαιώνεται με έναν εξαιρετικά «εκκωφαντικό» 
τρόπο, από το γεγονός της αντίληψης που διαμορφώνει η ηγεσία της 6ης ΥΠΕ που δεν έρχεται να στηρίξει τη λειτουργία των 
Νοσοκομείων της νησιωτικής Περιφέρειας, αλλά αντιθέτως τα αποδυναμώνει και τα αποψιλώνει από εγκαταστάσεις και μηχανήματα». 

 

Ιταλοί δώρισαν ένα αναπηρικό αμαξίδιο στην ΠΕ Κεφαλονιάς  

να ξεχωριστό δώρο από 
καρδιάς…πρόσφεραν τα μέλη του 
Συλλόγου Ιταλών «Kefalonia for ever» 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς. 
 Το αναπηρικό αμαξίδιο με δυνατότητα πρόσβασης στις 
παραλίες παρέδωσαν στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς 
Παναγή Δρακουλόγκωνα σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΠΕ Κεφαλονιάς.  
 
Ο κ.Δρακουλόγκωνας μιλώντας σε άψογα ιταλικά 
ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου με τη σειρά του, για 
την πράξη τους αυτή και δήλωσε ότι θα υπάρξει απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα αποφασίσει για το 
πως θα χρησιμοποιηθεί το αμαξίδιο. 
 «Δεν είστε φιλοξενούμενοι, είστε μέλη της κοινωνίας, είστε κάτοικοι του νησιού μας και έτσι σας θεωρούμε», είπε 
μεταξύ άλλων ο κ.Δρακουλόγκωνας . 
Από την πλευρά τους τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν το θαυμασμό τους και την αγάπη τους για το νησί τονίζοντας 

χαρακτηριστικά ότι «είναι ερωτευμένοι με το νησί και 
ότι βρήκαν σε αυτό το νόημα της ζωής». Δεν 
παρέλειψαν μάλιστα να αναφέρουν ότι αντίστοιχες 
ενέργειες θα επαναληφθούν και κάλεσαν την 
Περιφέρεια να του ενημερώνει για τις ανάγκες που 
υπάρχουν . 
Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη 
ομάδα κάνει  κάποια δωρεά στο νησί, καθώς έχουν 
κάνει και στο Νοσοκομείο. Πρόκειται για μια ομάδα 
Ιταλών πολύ δραστήρια που διαμένει στην Κεφαλονιά 
χρόνια και δραστηριοποιείται μέσω του δημοφιλούς 
κοινωνικού δικτύου facebook.  

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την προσφορά ενός αναμνηστικού δώρου από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, 
ο οποίος με τη σειρά του τους δώρισε αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων της Κεφαλονιάς.  

Έ 
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Σύστημα SEATRAC διαθέτει η Λευκάδα για 
τις ανάγκες των ΑΜΕΑ 

 

το χάρτη των περιοχών που διαθέτουν το 
πρωτοποριακό σύστημα SEATRAC  για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑμεΑ μπήκε 

η Λευκάδα. Η ειδική συσκευή τοποθετήθηκε 
πρόσφατα στην παραλία Λιμνή της Λυγιάς , 
προκειμένου  συμπολίτες μας αλλά και οι 
επισκέπτες του νησιού με κινητικά προβλήματα να 
έχουν επιτέλους πρόσβαση στη θάλασσα. 

Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η δέσμευση της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς μετά την Κεφαλονιά 
και την Κέρκυρα εγκαταστάθηκε και στη Λευκάδα η 
ειδική συσκευή που δίνει το δικαίωμα της εύκολης 
πρόσβασης στη θάλασσα σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα.   

Πρόκειται για μια συσκευή που δίνει τη δυνατότητα σε 
άτομα με κινητικά προβλήματα να εισέρχονται στη 
θάλασσα αυτόνομα, το ενεργοποιεί ο κάθε χρήστης με 
τηλεχειριστήριο και η συσκευή αντλεί ενέργεια από τον 
ήλιο. Το σύστημα αποτελείται από ένα μηχανισμό που 
περιλαμβάνει ράγες σταθερής τροχιάς , στις οποίες ένα 
ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα κινείται μέσα και έξω 
από το νερό, επιτρέποντας στα άτομα με κινητική 
αναπηρία να εισέλθουν μόνα τους στη θάλασσα χωρίς τη 
βοήθεια συνοδών. 

«Από το 2016 προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε και 
στην Λευκάδα και τελικά τα καταφέραμε φέτος, 
ξεπερνώντας τα προβλήματα που υπήρχαν. Φέτος όμως 
επιλέχθηκε αυτή η εξαιρετική παραλία την οποία 
επέλεξε η  ίδια η εταιρεία που έχει τα Seatrac δια του κ.  
Φωτίου ο οποίος είναι και εμπνευστής αυτού του 
μηχανισμού. Ο κ. Φωτίου θεώρησε ότι αυτή είναι η 
καλύτερη και λόγω του μικρού κυματισμού της 
θάλασσας, της πρόσβασης, της ξενοδοχειακής μονάδας  
που είναι δίπλα αλλά και των καφέ που είναι κάτω από 
τα δέντρα και μπορεί ο χρήστης του seatrac να έχει 
πρόσβαση. Είναι επίσης και πολύ κοντά στην πόλη .  Δεν 
έχει σημασία αν θα το χρησιμοποιήσει ένας ή 500 
σημασία έχει ότι και ένα άτομο να είναι έχει το δικαίωμα 
της πρόσβασης στη θάλασσα», ανέφερε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Θοδωρής Χαλικιάς . 

Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει επίσης ντους για ΑμεΑ 
και βέβαια παρκινγκ, ενώ θα  εγκατασταθεί και 
αυτόματο σύστημα φωτισμού ανίχνευσης κίνησης για 
λόγους ασφαλείας αλλά και σε περίπτωση που κάποιος 
θα θελήσει να απολαύσει ένα νυχτερινό μπάνιο.  

266.000 ευρώ για την ανακαίνιση του παλιού κτιρίου 
του γηροκομείου ΟΔΑΖ 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο η 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΕ Ζακύνθου και 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων-ΟΔΑΖ, με αντικείμενο την ανακαίνιση του 
παλιού κτιρίου του γηροκομείου του ΟΔΑΖ (έτος 
ανέγερσης 1976), συνολικού κόστους 266.000 ευρώ. 
Εισηγητής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στους Παξούς 
υπήρξε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος.

Το έργο αυτό, το οποίο κλείνει μια σειρά καίριων 
επεμβάσεων και παρεμβάσεων με αποτέλεσμα την 
πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική ολοκλήρωση των 
εγκαταστάσεων του ΟΔΑΖ, αποτελεί μέρος μιας σειράς 
συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Π.Ε. Ζακύνθου σε κτίρια δημοσίου 
συμφέροντος και ιδιαίτερου κοινωνικού αποτυπώματος, 
και αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο χώρο 
πολυδύναμης και πολύπλευρης υποστήριξης μιας 
σημαντικής μερίδας συμπολιτών μας. 

 

1.860.000€ δίνει η Περιφέρεια για το Μαντζαβινάτειο 

Νοσοκομείο  

Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 

1.860.000,00 € με ΦΠΑ, προκήρυξε το Μάιο, η Οικονομική 

Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες είκοσι 

(420) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από: Επιχορήγηση της 

Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται στους όρους που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας 

πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο

Σ 
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Η ιστορική έρευνα της Ευρυδίκης 
Λειβαδά-Ντούκα, ανέδειξε τον 
Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρο Juan 
de Fuca, στο Βανκούβερ…  

Στο Μουσείο του Βανκούβερ (Museum of Vanvouver, 
Vanier Park) στην αίθουσα Joyce Walley,στεγάζεται 
από τον Απρίλιο η προτομή του Κεφαλλονίτη 
θαλασσοπόρου Ιωάννη Απόστολου Φωκά 
Βαλεριάνου, γνωστού με το ισπανόφωνο όνομα Juan 
de Fuca.  

Η προτομή, έργο του γνωστού Έλληνα γλύπτη, Ιωάννη Μπάρδη, 
φέρει την ελληνική σημαία και κοσμεί ως μόνιμο πλέον έκθεμα 
εσωτερικού χώρου το Μουσείο του Βανκούβερ. Στην εκδήλωση 
των εγκαινίων που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων "ΟΔΥΣΣΕΥΣ", την Ιόνιο 

Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής και το Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies at Simon Fraser 
University, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της ΠΙΝ Σπύρου Γαλιατσάτου, ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον ρόλο 
της Κεφαλλονίτισσας συγγραφέως, Ευρυδίκης Λειβαδάς-Ντούκα , για την τοποθέτηση, του μόνιμου πλέον, εκθέματος στο 
Μουσείο του Βανκούβερ, της προτομής του Ιωάννη Φωκά (Juan de Fuca).  

Η Ευρυδίκη Λειβαδά-Ντούκα γεννήθηκε στο Αργοστόλι. Σπούδασε 
πληροφορική σε βρετανικό πανεπιστήμιο και μουσική στο Εθνικό Ωδείο. 
Εργάστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε τράπεζα, από όπου και 
παραιτήθηκε για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη συγγραφή και τις 
εκδόσεις (εκδίδει από το 1998 την Πολιτιστική Επετηρίδα "Οδύσσεια"). Από 
τα μαθητικά της χρόνια ανέπτυξε πολιτιστικές δραστηριότητες: 
συμμετείχε στην ιδρυτική εκδοτική ομάδα του πολιτιστικού μαθητικού 
περιοδικού "Πνοή", έλαβε μέρος σε τρεις ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής -
1978 και 1979 (Παλαιό Φάληρο), 2001 (Αργοστόλι)-, ενώ παράλληλα έδινε 
ρεσιτάλ πιάνου (Αθήνα, Κεφαλλονιά).  

Έχει συγγράψει διάφορες ιστορικές μονογραφίες και μελέτες τοπικού 
ενδιαφέροντος, όπως: "Ντε Φούκα: Ο κεφαλλονίτης τυχοθήρας του 16ου 
αιώνα" Κεφαλλονιά 2002, "Ανεμομάχοι μύλοι Κεφαλλονιάς-Ιθάκης", Αθήνα 
2001, "Κεφαλλονιά: Το κάστρο του Αη-Γιώργη", Αργοστόλι 2003, 
"Αργοστόλι: Η ιστορία της πόλης", Αργοστόλι 2000, "Παγκεφαλληνιακός 
Γυμναστικός Σύλλογος", Αργοστόλι 1999. Από τη δεκαετία του 1990 αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. 
Συνεργάζεται με το περιοδικό "Εφοπλιστής" και με εκπομπές-ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης.  

Είναι Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Αργοστολίου και μέλος στον Οργανισμό για τη Διαχείριση του Ελληνικού Λόγου 
(ΟΣΔΕΛ), στο Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ), στην Εταιρεία Προστασίας Φύσεως Κεφαλλονιάς-Ιθάκης (ΕΠΦΚΙ), 
στο Σύνδεσμο Ιστορικών Συγγραφέων Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Απόλλων Μουσηγέτης"  

Στο Βανκούβερ, κατά τη διάρκεια της τελετής, των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρου 
Ιωάννη Απόστολου Φωκά Βαλεριάνου, όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν, για τη συμβολή της κ. Λειβαδά. «Η εκδήλωση αυτή 
δεν θα πραγματοποιείτο εάν δεν είχε προηγηθεί η έρευνα από την συγγραφέα» τόνισαν όλοι με θαυμασμό.  

Η ιστορική έρευνα 

Η ιστορική έρευνα της, Ευρυδίκης Λειβαδά-Ντούκα, που άρχισε το 1992 και συνεχίζεται, αποτυπώνεται στο βιβλίο «ΣΤΑ 
ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΧΙΜΑΙΡΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ ΧΟΥΑΝ ΝΤΕ ΦΟΥΚΑ»  

Η έρευνα της καταξιωμένης συγγραφέως έφερε στο φως τόσα στοιχεία, ώστε κατέστησαν αδιαμφισβήτητο τον Ιωάννη 
Φωκά και την ανακάλυψή του αυτή, στοιχεία που αμφισβητούνταν από ιστορικούς μέχρι και σήμερα.  
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Ο Ιωάννης Φωκάς, ένα από τα οδυσσειακά σύμβολα του διαιώνιου ελληνισμού, είναι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 
πρώτος Ευρωπαίος που έφθασε στον Ν.Δ. Καναδά καθώς, το 1592, υπηρετώντας την Ισπανία, ανακάλυψε τα στενά μεταξύ 
της νήσου Βανκούβερ και της χερσονήσου Ολυμπίας των ΗΠΑ. Τα στενά αυτά αποτελούν σήμερα το φυσικό όριο μεταξύ 
του Καναδά και των ΗΠΑ.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε πλήρως η συγγραφέας κι ερευνήτρια στην κεντρική ομιλία της στο Μουσείο του Βανκούβερ. 
Εκτός από τα ήδη γνωστά στοιχεία που ανέφεραν οι παλαιότεροι ιστορικοί, στοιχεία που περιλαμβάνονται μόνον σε όσα 
αναφέρει ο Samuel Purchas, τα νεότερα στοιχεία για τον θαλασσοπόρο είναι ο γάμος του στο Palos de la Frontera, οι 
εξετάσεις του για να γίνει πιλότος, η κατηγορία εναντίον του και το αίτημά του για απόδοση δικαιοσύνης στο πρόσωπό 
του, κάποια από τα ταξίδια του μεταξύ Ισπανίας και Νέας Ισπανίας με την Αρμάδα της Τιέρα Φίρμε και αυτήν της Νέας 
Ισπανίας, η συμμετοχή του στην Ναυμαχία της Ναυπάκτου, οι απόγονοί του τον 19ο αι., η πιθανή κατοικία του και το 
πιθανό σημείο ταφής του, και ένα σημαντικό σημείο που τον ενώνει με τον Τσάρο της Ρωσίας.  

Το βιβλίο της συγγραφέως Λειβαδάς -Ντούκα Ευρυδίκης που 
μας πήγε στο Βανκούβερ…  

«ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΧΙΜΑΙΡΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 
ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ ΧΟΥΑΝ ΝΤΕ ΦΟΥΚΑ»  

…η ιστορία του Έλληνα Θαλασσοπόρου Ιωάννη-Απόστολου Φωκά-
Βαλεριάνου, το ισπανόφωνο όνομα του οποίου δόθηκε στο θαλάσσιο 
πέρασμα μεταξύ του νοτίου μέρους του Βανκούβερ και του βορείου της 
χερσονήσου της Ολυμπίας στα μακρινά σύνορα ΗΠΑ-Καναδά.  

Έφηβος ακόμα, άφησε τη γενέτειρά του Κεφαλλονιά και μπήκε στην 
υπηρεσία του Ισπανικού Στέμματος. Με τα μεγάλα ιστιοφόρα 
κατευθύνθηκε στις Νέες Χώρες και, ύστερα από μια ζωή γεμάτη 
περιπέτειες κι ασύλληπτες εκπλήξεις, ανακάλυψε το 1592 τα Στενά που 
φέρουν το όνομά του - Στενά Χουάν ντε Φούκα -, που τότε θεωρούνταν 
μυθικά και ήταν γνωστά ως Στενά του Ανιάν. Απογοητευμένος όμως από 
τις απραγματοποίητες υποσχέσεις των Ισπανών, κατέφυγε στο νησί του, 
κρύβοντας βαθιά μέσα του τον μυστικό δρόμο που οδηγούσε στο 
αχαρτογράφητο πέρασμα.  

Κι όταν η ελισαβετιανή Αυλή, εχθρός της καθολικής Ισπανίας, κατόρθωσε 
να προσεγγίσει τον ντε Φούκα και να στηρίξει το δεύτερο ταξίδι του στα παγωμένα Στενά, ήταν πλέον αργά. Ο θάνατος 
είχε προλάβει τον μεγάλο ταξιδευτή.… 

Στην Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης ο Επίτιμος Πρόξενος της Σερβίας 

Την  Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης επισκέφτηκαν, στις 4 Μαΐου 2018, ο Πρέσβης της Σερβίας στην 
Αθήνα, DusanSpasojevic, συνοδευόμενος από τον Επίτιμο Πρόξενο της Σερβίας, Βίκτωρα Ρουχωτά, τους οποίους 

υποδέχτηκε και συνομίλησε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και  Νησιωτικής 
Πολιτικής, Σπύρος Γαλιατσάτος. Ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής 
Πολιτικής ΠΙΝ, Σπύρος Γαλιατσάτος προσέφερε 
στον Πρέσβη της Σερβίας το βιβλίο του 
υποβρύχιου «PERSEUS». Η συζήτηση εστιάστηκε 
σε θέματα που αφορούν την Κεφαλονιά και την 
Ιθάκη, αλλά και γενικότερα τα Ιόνια Νησιά  
σχετικά με το ρεύμα τουρισμού από την Σερβία, 
καθώς και  τις  προοπτικές, αλλά και  θέματα 
σύσφιξης των σχέσεων των δύο λαών. 
 

από αριστερά:  ο Πρέσβης της Σερβίας στην Αθήνα Dusan Spasojevic, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΙΝ 
Σπύρος Γαλιατσάτος και ο Επίτιμος Πρόξενος της Σερβίας Βίκτωρας Ρουχωτάς 
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Μαγεύτηκαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη 

Σημαντικές δημοσιογραφικές επισκέψεις στα Ιόνια Νησιά !!! 

Αξιόλογες ήταν οι δημοσιογραφικές αποστολές, που 

πραγματοποιήθηκαν , το Μάιο στα 
Ιόνια Νησιά, στο πλαίσιο της 
εξωστρέφειας και της ανάπτυξης του 
τουρισμού που επιδιώκει η ΠΙΝ. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας την 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
“VIAGGIOXTE” (κας Ελένης 
Σαρικώστα) για την Ιταλία, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
δημοσιογραφικής αποστολής 
(presstrip) στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Μαζί με την κ. 
Σαρικώστα, ήταν ο Ιταλός δημοσιογράφος (αρχαιολογικού 
ρεπορτάζ) κ. CarloCasi, εκπρόσωπος του  επιστημονικού 
περιοδικού ‘Archeo’, το οποίο κυκλοφορεί εκτός της 
Ιταλίας, στην Γερμανία, Ελβετία και Μεγάλη Βρετανία και η 
δημοσιογράφος κ. IlariaSanti, του μεγαλύτερου Ιταλικού 
πόρταλ    https://siviaggia.it/ , με πλέον των 3 εκ. χρήστες. 
Αμφότεροι εξέφρασαν την μεγάλη τους έκπληξη για του 
σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, την φυσική ομορφιά 

και το πολυδιάστατο 
τουριστικό προϊόν και 
των δύο νησιών. Στην 
αποστολή αυτή, 
ουσιαστική ήταν η 
προσφορά της 
Ένωσης Ξενοδόχων 
Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης, η οποία 
κάλυψε τα 
αεροπορικά εισιτήρια 

των επισκεπτών, την παραμονή τους σε Κεφαλονιά και 
Ιθάκη. 

Τούρκοι δημοσιογράφοι σε Λευκάδα και 
Κεφαλονιά 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με το γραφείο ΕΟΤ  της Τουρκίας, 
πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική αποστολή σε 
Λευκάδα και Κεφαλονιά από 18 έως 22 Μαΐου 2018. 

Συμμετείχαν ο δημοσιογράφος κ. OnurBasturk,  από την 
εφημερίδα “Hurriyet”, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες 
εφημερίδες της Τουρκίας με κυκλοφορία πάνω από 5 εκ. 
φύλλα, ενώ γράφει  στο περιοδικό ‘’Lifestyle’’ και στο ‘’F & 
B’’ . Ο δεύτερος Τούρκος δημοσιογράφος, Can Dogusalείναι 
εκδότης του περιοδικού ‘’Food and Travel Magazine”, το 
οποίο είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις περιοδικό στον 
τομέα της διατροφής και των ταξιδιών. Η έκδοση του 
ξεπερνάει τις 67.000 αντίτυπα το μήνα ενώ κυκλοφορεί και 
σε ψηφιακή έκδοση με την υποβοήθηση της ‘TurkTelekom’, 
η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στις τηλεπικοινωνίες 

καθώς και πάροχος του διαδικτύου στην Τουρκία. Το 
περιοδικό επίσης αυτό διανέμεται στα σαλόνια των 

αεροπορικών εταιρειών 
TurkishAirlines, QatarAirlines, TAV 
και σε όλα τα αεροδρόμια της 
Τουρκίας. Οι Τούρκοι 
δημοσιογράφοι , στη Λευκάδα 
έτυχαν της καλύτερης 
προσωπικής φροντίδας του 
Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων 
της Λευκάδας κ. Μανώλη Θερμού  
και φιλοξενήθηκαν από το 
ξενοδοχείο ”Ionian Blue”. 

Στην Κεφαλονιά  με τη φροντίδα 
του Προϊσταμένου του Τμήματος, Μηνά Κλαουδάτου και 
του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης κ. Γεράσιμου Τιμοθεάτου, ξεναγήθηκαν σε αρκετά 
από τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού και 
φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο ”Lassi”. Ο 
Αντιπεριφερειάρχης των  Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης  κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας 
προσέφερε γεύμα στο εστιατόριο ”Καραβόμυλος”. Ο Δήμος 
Κεφαλονιάς προσέφερε δωρεάν επίσκεψη στα σπήλαια 
‘’Δρογκαράτη’’ και ‘’Μελισσάνη’’.Ο Αντ/χης Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σπύρος Γαλιατσάτος, 
παραβρέθηκε τόσο  στη Λευκάδα όσο και στην Κεφαλονιά 
παρέχοντας τους υλικό, πληροφορίες και δείπνα στην 
Κεφαλονιά. Η δημοσιογραφική αυτή αποστολή αποτελεί 
συνέχεια προηγούμενων αποστολών από την Τουρκία σε 
Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.Ήδη ο κ.  
OnurBasturk  και ο κ. Can Dogusal,  έχουν κάνει αναρτήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν ακόμα επιστρέψουν 
στην Τουρκία, οι οποίες  τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από 
το ταξιδιωτικό κοινό 

Επίσκεψη Πολωνής δημοσιογράφου-Blogger 
σε 
Κεφαλονιά 
και 
Ζάκυνθο 
Ως θετικό 
αποτέλεσμα 
της 
συνεργασίας 
της 
Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 

με την Ελληνική Πρεσβεία της Πολωνίας, η Πολωνή 
δημοσιογράφος και blogger κ. AgnieszkaZawistowska,  
ξαναήρθε στο Ιόνιο, μετά την πρώτη επίσκεψή της το 2015 
στην Κέρκυρα, στην Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη 
και στη Ζάκυνθο, με θεαματικά 
αποτελέσματα.Αναρτήθηκαν  τότε στο διαδίκτυο και 
“ποσταρίστηκαν” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ σελ. 24 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ σελ. 24 



ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Πολωνίας, πάνω από 6.000 φωτογραφίες, με ανάλογα 
κείμενα και περιγραφές. Μετά από συνάντηση που έγινε με 
την κ. Zawistowska τον περασμένο Δεκέμβριο κατά την 
διάρκεια της τουριστικής έκθεσης “GreckaPanorama”, 
συμφωνήθηκε η  εκ νέου επίσκεψη της σε Κεφαλονιά και 
Ζάκυνθο.Έτσι η δημοσιογράφος ήλθε στην Κεφαλονιά από 
06 έως 12 Μαΐου 2018, όπου μετέβη στη Ζάκυνθο, μέχρι τις 
18 Μαΐου και αναχώρησε από εκεί για Βαρσοβία. 

 

Η  Zawistowska,  
εργάζεται σε μια 
από τις 
μεγαλύτερες 
ημερήσιες 
εφημερίδες της 
Πολωνίας 

“GazetaWyborcza”, ως συντάκτης. Από το 2013 είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάζεται με διάφορα 
μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών 
ιστοσελίδων και περιοδικών lifestyle. 

 Η ιδέα του έργου ‘AkcjaGrecja’ προέκυψε αυθόρμητα κατά 
τη διάρκεια ενός από τα ταξίδια της στην Ελλάδα. Επιπλέον 
έχει αναπτύξει μερικά έργα για την Ελλάδα σε συνεργασία 
με την Ελληνική Πρεσβεία στην Πολωνία. Επίσης, 
διαχειρίζεται τη σελίδα στο facebook,  
https://www.facebook.com/akcjagrecja, η οποία έχει πάνω 
από 3.300 ακόλουθους  και την ιστοσελίδα . 

 

Δημοσιογραφική αποστολή από την Ιταλία στα 
Διαπόντια Νησιά 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε, 
ειδικά για τα Διαπόντια Νησιά (Μαθράκι, Οθωνούς και 
Ερείκουσα) δημοσιογραφική αποστολή, από 02  έως 05 
Ιουνίου 2018.Στην αποστολή συμμετείχαν η γνωστή 
δημοσιογράφος κ. MariellaGrossi και ο φωτογράφος κ. 
GiovaniTagini.Η άφιξη των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε 
στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας στις 02 Ιουνίου και στη 
συνέχεια φιλοξενήθηκαν με προσφορά του ξενοδοχείου 
"MARBELLA".Την επομένη 03 Ιουνίου, με την φροντίδα των 
Αντιδημάρχων Μαθρακίου κ. Νόνης Μάστορα, Οθωνών κ. 
Θεόδωρου Λουκανάρη και Ερείκουσας κ. Ανδρέα Γουλή, 
αναχώρησαν για τα Διαπόντια Νησιά, με σκάφος 
προσφορά του Ο.Λ.Κ.Ε.Οι κ.κ Αντιδήμαρχοι ξενάγησαν 
τους δημοσιογράφους και στα τρία νησιά, προσφέροντας 
τους γεύματα και δείπνα και ότι άλλο απαραίτητο για τους 
σκοπούς της αποστολής. Η φιλοξενία προσφέρθηκε από το 
ξενοδοχείο "AcanthaBoutiqueHotel" στην Ερείκουσα. Στις 5 
Ιουνίου 2018 η αποστολή επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου 
οι Ιταλοί δημοσιογράφοι συνέχισαν το ταξίδι της 
επιστροφής. 

 

Η κ. Grossi, γράφει σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες και 
ιστοσελίδες, σπουδαιότερα των οποίων είναι το  τουριστικό 
περιοδικό "DOVE" το οποίο είναι ένα από τα δύο 
μεγαλύτερα  (μαζί με το "Bella Europa"), καθώς και στην 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.corriere.it,   η οποία αφορά 
ταξίδια και ανήκει στο μεγάλο δημοσιογραφικό 
συγκρότημα ‘CorriereDellaSera’ με πολλά εκατομμύρια 
αναγνώστες.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ευχαριστεί όλους τους 
προαναφερθέντες για την προσφορά και την συμβολή τους 
στη σημαντική για τα Διαπόντια Νησιά δημοσιογραφική 
αποστολή και θα καταβληθούν προσπάθειες και για άλλες 
παρόμοιες δράσεις. 
 

Γνωρίζουμε τον τόπο μας: 

Μύρτος, Κεφαλονιά 

 

Ίσως η πλέον αναγνωρίσιμη εικόνα της Κεφαλονιάς, ο Μύρτος 
είναι ταυτόχρονα γαλήνιος, χάρη στα λευκά βότσαλα και το 
εντυπωσιακό τιρκουάζ των νερών του, και άγριος, εξαιτίας 
των απόκρημνων βράχων που βουτούν απευθείας στα νερά 
του, δεξιά κι αριστερά της παραλίας. Το πράσινο που σκεπάζει 
τους βράχους του, και φτάνει σχεδόν μέχρι το κύμα, σε 
συνδυασμό με την γαλάζια απεραντοσύνη που απλώνεται 
μπροστά του, συνθέτουν ένα τοπίο ειδυλλιακό. Εννοείται πως 
θα μείνετε μέχρι αργά, για να δείτε τον ήλιο να βουτά στη 
θάλασσα, σε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά ηλιοβασιλέματα 
του Ιονίου. 
 
 (δημοσίευμα από το travelstyle.gr) 
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Ενθουσιάστηκαν Γερμανοί 
δημοσιογράφοι από την Κεφαλονιά 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, με την αεροπορική εταιρεία Ryanair, 
πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαΐου, επίσκεψη 
τριών Γερμανών δημοσιογράφων στην Κεφαλονιά.  

Σκοπός της επίσκεψης αυτής, ήταν να γνωστοποιηθεί 
και  ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η νέα αεροπορική 
σύνδεση της Κεφαλονιάς - Φρανκφούρτης, που είναι 
μεγάλος αεροπορικός κόμβος της Ευρώπης. 

Συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι: Κος ThomasDix – 
AllgemeineZeitung (1.27m uniqueuser), η  κα  
NicoleAupperle – Unterwegs&Daheim (Blog; 
20kuniqueuser) και  η κα LauraStiegler – LaurasJournal 
(Blog; 60.7kfolloweronInstagram). 

Οι παραπάνω, ξεναγήθηκαν σε όλο σχεδόν το νησί, 
θαυμάζοντας το φυσικό κάλλος, την βιοποικιλότητα, 

τις παραλίες και πρωτίστως την εναλλαγή του τοπίου. 

Από αριστερά η κ. NicoleAupperle, η κ.  LauraStiegler, o 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Σπύρος Γαλιατσάτος,  και ο κ.  ThomasDix, έξω από το 
ξενοδοχείο Mediterranee που προσέφερε την φιλοξενία 

Η φιλοξενία καλύφθηκε από ευγενικές προσφορές 
των τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού όπως: Το 
ξενοδοχείο ‘’Mediteraneehotel’’, το Τουριστικό 
Γραφείο "KCG Travel" (minibus και Γερμανόφωνη 
ξεναγό) και προσφορές γευμάτων και δείπνων από  
‘’CefalonianPalace’’, Apollonion, "Apaggeio" στο 
Φισκάρδο, "Remetzo" στον Πόρο, "Paspalis" στη 
Σκάλα και "Στο Ψητό" στη Λάσση.Με τις δράσεις 
αυτές, όχι μόνον αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα προς 
τα νησιά μας, αλλά εδραιώνεται η συνεργασία της 

Π.Ι.Ν με σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι 
επηρεάζουν άμεσα την τουριστική κίνηση ενός 
προορισμού,  όπως οι αεροπορικές εταιρείες. 

Αλματώδης η άνοδος των 
αεροπορικών αφίξεων του Μαΐου 
στα Ιόνια Νησιά 

Σε διψήφια ποσοστά συνεχίζεται για τρίτη 
συνεχή χρονιά η άνοδος των αεροπορικών 
αφίξεων από το εξωτερικό στα Ιόνια Νησιά. 
Αυτό συνοδεύεται από ποιοτικά στοιχεία, 
σημαντικότερο των οποίων είναι η επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου.Συγκεκριμένα τον 
Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό οι 
αφίξεις στα αεροδρόμια εμφάνισαν τα 
ακόλουθα αποτελέσματα (στοιχεία Fraport): 

 Κέρκυρα: +24,25%  με αριθμητικά πρώτη την 
Βρετανική αγορά και ακολουθούν η Γερμανική, 
η Πολωνική, η Ολλανδική, η Ιταλική, κλπ.    
Επίσης η αεροπορική κίνηση του εσωτερικού 
(μικτή, αφίξεις και αναχωρήσεις) παρουσίασε 
άνοδο +16,90%. 

 Άκτιο :   +5,35%  με αριθμητικά πρώτη την 
Βρετανική αγορά, ακολουθούν η Γερμανική, η 
Ολλανδική, της Δανίας, της Σουηδίας, κλπ.     Η 
αεροπορική κίνηση του εσωτερικού (μικτή ) 
παρουσίασε άνοδο +7,10% 

 Κεφαλονιά:  +33,80% με αριθμητικά πρώτη την 
Βρετανική αγορά και ακολουθούν η 
Ολλανδική, η Γερμανική, η Ιταλική , η 
Πολωνική, κλπ.    Η αεροπορική κίνηση του 
εσωτερικού (μικτή) παρουσίασε άνοδο 
+23.90% 

 Ζάκυνθος: +21,30% με αριθμητικά πρώτη την 
Βρετανική αγορά, ακολουθούν η Πολωνική, η 
Ολλανδική, η Γερμανική, η Σουηδική, κλπ.    Η 
αεροπορική κίνηση του εσωτερικού  (μικτή) 
παρουσίασε άνοδο +9,70% 

Τα παραπάνω δεδομένα, ταυτίζονται με τις 
προβλέψεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
ενώ ανοδικά θα κινηθούν και  οι επόμενοι 
μήνες της τουριστικής περιόδου. Οι  
TourOperators αναζητούν περισσότερες κλίνες 
για το 2019, ενώ οι πωλήσεις για την επόμενη 
χρονιά «τρέχουν» ήδη προ διμήνου. 
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Στηρίζει το  PETANQUE η 
Περιφέρεια 

 

ους διεθνούς φήμης πρωταθλητές Ευρώπης 
και εκπροσώπους του Παγκόσμιου 
Οργανισμού, του αθλήματος πετάνκ 

PETANQUE, (εδαφοσφαίριση), συνάντησε  ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκόσμιου 
Οργανισμού, του αθλήματος πετάνκ PETANQUE, από το Βέλγιο τη 
Γαλλία, το Μονακό, το Λίβανο και την Τουρκία, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας του Συλλόγου Πετάνκ Ελλάδας Γιάννης Γιακουμής, 
μέλη της ελληνικής Ομοσπονδίας, καθώς και το Προεδρείο της 
Ομοσπονδίας Κρίκετ, δια του προέδρου της, Άκη Νικήτα. 

Βασικό αίτημα των  εκπροσώπων του Παγκόσμιου Οργανισμού, του 
αθλήματος πετάνκ PETANQUE, ήταν η στήριξη της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων στην επικείμενη ένταξη της Ομοσπονδίας του πετάνκ 
PETANQUE, στην Εθνική Ομοσπονδία του Κρίκετ, που εδρεύει στην 
Κέρκυρα, προκειμένου το άθλημα να αποκτήσει και νομική 
υπόσταση στην Ελλάδα και να «αγκαλιαστεί» από όλους τους 
Έλληνες, δη του Επτανήσιους. 

Ήδη στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε, διεθνές τουρνουά πετάνκ 
PETANQUE, στη Μεσογγή, στο οποίο συμμετείχαν  270 άτομα από 
14 χώρες. Σκοπός του Παγκόσμιου Οργανισμού, του αθλήματος 
πετάνκ PETANQUE είναι η συμμετοχή και στους επικείμενους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το συγκεκριμένο άθλημα, στο οποίο, ο συνολικός αριθμός των 
παικτών του υπολογίζεται ανά την υφήλιο μεταξύ 17 και 20 
εκατομμύρια αθλητών. 

«Πρέπει να είμαστε αρωγοί όλων εκείνων των προσπαθειών που 
γίνονται από κοινωνικούς και αθλητικούς φορείς με μοναδικό 
χαρακτήρα, που απευθύνονται σε άντρες, γυναίκες και μικρά 
παιδιά, κάθε ηλικίας και αναπτύσσουν μέσω των αθλημάτων τους, 
το ομαδικό πνεύμα και την κοινωνική συνοχή» είπε, μεταξύ άλλων, 
στους παρευρισκόμενους στη συνάντηση ο κ. Γαλιατσάτος, 
επισημαίνοντας ότι «η στήριξη εκ μέρους της ΠΙΝ με σκοπό τη 
διάδοση του αθλήματος σε όλο το Ιόνιο, θα πρέπει πλέον να 
θεωρείται δεδομένη».  

 

Στο….επίκεντρο το 
πρόγραμμα  INTERREG 
Ελλάδα- Ιταλία 

ον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο 
Γαλιατσάτο συνάντησε ο επικεφαλής της Τεχνικής 
Επιτροπής  του προγράμματος INTERREG Ελλάδα- 

Ιταλία GianfrancoGadaleta, παρουσία του 
Αντιπεριφερειάρχη  Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας 
Γιάννη Φοντάνα. 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εναρκτήρια 
συνάντηση του έργου με τίτλο «Strengtheninginnovation and 
competitiveness of dairyenterprisesthroughMobile 
Laboratories of qualitycontrol» και ακρωνύμιο MobiLab, που 
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα,  στο πλαίσιο του 
προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία, μέσω του οποίου 
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα λάβει το συνολικό ποσό των 
205.410€, για αγορά κινητού εργαστηρίου ελέγχου, με το 
οποίο θα προβαίνει σε ελέγχους γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Gadaleta ενημέρωσε 
αναλυτικά τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την πορεία 
των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και ειδικότερα 
για τις εξελίξεις, οι οποίες υπάρχουν στις συζητήσεις για τη 
μετά τη 2020 εποχή και την εξέλιξη  των προϋπολογισμών. 
Πιο συγκεκριμένα η συζήτηση περιστράφηκε  γύρω από  τις 
χρηματοδοτήσεις των πολιτικών συνοχής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι οποίες  θα ελαττωθούν με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν  να διακοπούν τα προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας. 

«Θέλουμε να γίνονται γρήγορα οι απορροφήσεις και να είναι 

αποτελεσματικές. Θα κάνουμε ό,τι  είναι δυνατόν για να το 

πετύχουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γαλιατσάτος.

  

Τ 

Τ 
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Η καρδιά της Κέρκυρας «χτύπησε» στους παλμούς της Ferrari   

ριάντα κατακόκκινες και κατάμαυρες Ferrari παρατάχθηκαν χθες το απόγευμα, στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της 
Ευγενίου Βουλγάρεως, κεντρίζοντας όλα τα βλέμματα, 
ενώ αρκετοί είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν 

ακόμη και να καθίσουν στις θέσεις των πιο γρήγορων 
αυτοκινήτων στον κόσμο, που ήρθαν στην Κέρκυρα, μετά 
από πρωτοβουλία του δημοφιλούς Club ιδιοκτητών 
αυτοκινήτων  της Ιταλίας, των επαγγελματιών της Κέρκυρας, 
την υποστήριξη του  Επιμελητήριου Κέρκυρας, της  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού.   

Ο Περιφερειάρχης στηρίζοντας ενεργά, την όλη προσπάθεια, 
είχε την ευκαιρία να  συζητήσει με τους διοργανωτές και να 
προτείνει η  συγκεκριμένη εκδήλωση να διεξαχθεί το επόμενο 
καλοκαίρι και σε άλλα νησιά του Ιονίου με αφετηρία την 
Κέρκυρα. 

«Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κέρκυρας, στηρίζουμε 
όλες αυτές τις πρωτότυπες δράσεις, που έχουν ως κύριο 
στόχο την αύξηση του ποιοτικού τουρισμού, την προβολή του 
νησιού και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ελπίζουμε πως 
το επόμενο καλοκαίρι θα καταφέρουμε το  διαγωνισμό «Best Ferrari» να τον επεκτείνουμε και στα άλλα νησιά μας, γιατί και το θέαμα είναι 
μοναδικό, αλλά και  τα οφέλη από τη συγκεκριμένη δράση πολλαπλά» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την ανταλλαγή  αναμνηστικών δώρων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θόδωρου Γαιλιατσάτου και του 
προέδρου του Club «Passione Rossa», Fabio Barone, παγκοσμίου φήμης οδηγό της Ferrari , νικητή δύο παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτητας 
Guinness World Record. 

Το 2019 στην Κέρκυρα η Γεν. Συνέλευση της 
Επιτροπής των Νησιωτικών Περιοχών της 
Ευρώπης 

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος, 
όπου συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα της Διάσκεψης των 
Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR )Ελένη Μαριάνου. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συζητήθηκε 
εκτενώς η διοργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής 
των Νησιωτικών Περιοχών της Ευρώπης, τον Απρίλιο του 2019 στην 
Κέρκυρα. Παράλληλα συζητήθηκε η προοπτική της δημιουργίας στα 
γραφεία της CPMR στις Βρυξέλλες, Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.«Η Ένωση των Παράκτιων Περιφερειών 
της Ευρώπης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνδιοργανώσουν τον 
Απρίλιο του 2019 αυτή τη Γενική Συνέλευση των Νησιωτικών Περιοχών 

της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει την ευκαιρία για να έχουμε και την παρουσία σημαντικών προσώπων της ευρωπαϊκής 
πολιτικής  στα νησιά μας, αλλά και να συζητήσουμε εμπειρίες και να λάβουμε αποφάσεις που σχετίζονται με τις στρατηγικές, οι οποίες 
εκπονούνται αυτό το διάστημα», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 

Τα θέματα που πρόκειται να αναλυθούν μεταξύ άλλων, κατά τη διεξαγωγή της διεθνούς Συνάντησης, αφορούν το  μέλλον της πολιτικής 
συνοχής, θέματα νησιωτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζητήματα προσβασιμότητας  
αλλά και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των νησιών, το e-health που αφορά το ζήτημα της εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας 
μέσω της τεχνολογίας και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα μικρά νησιά, καθώς επίσης πλευρές της τουριστικής  ανάπτυξης και ειδικά η 
ανάπτυξη του τουρισμού στον τομέα της κρουαζιέρας 

Η CPMR 

Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions ή CPMR), στην οποία συμμετέχει η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μαζί με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες αποτελείται από περίπου 160 περιφέρειες από 28 χώρες της 
Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Η CPMR είναι ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  
Η Επιτροπή των Νήσων είναι μία από τις έξι Γεωγραφικές Επιτροπές της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Θαλασσίων 
Περιφερειών της Ευρώπης και είναι η παλαιότερη  της CPMR, με έτος ίδρυσης το 1980.  
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Μάγεψε η μουσική παράσταση στο θέατρο 
Βέμπο για την 154η επέτειο της Ένωσης 
των Επτανήσων με την Ελλάδα 

Από το Ιόνιο 
στο….Αιώνιο 
 

ια υπέροχη μουσική βραδιά που ξεχείλιζε 
από συγκίνηση, εικόνες, χρώματα και 
συναίσθημα είχε την ευκαιρία να 

απολαύσει το βράδυ της 12
ης

 Μαΐου, το πλήθος των 
θεατών που παραβρέθηκε στο θέατρο «ΒΕΜΠΟ».  
Αφορμή στάθηκε η εκπληκτική μουσική παράσταση με τίτλο «Από το Ιόνιο στο Αιώνιο», που διοργάνωσαν η 
Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Σύλλογο 
των Απανταχού Ιθακησίων για να τιμήσουν την 154η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα 
αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.  
 
Η σκηνή του θεάτρου ΒΕΜΠΟ πλημμύρισε από τις μελωδίες 
και τα τραγούδια των Επτανησίων συνθετών , του Δημήτρη 
Λάγιου από τη Ζάκυνθο και του Μιχάλη Μπουρμπούλη από 
την Ιθάκη, σε μια εκπληκτική μουσική περιήγηση.  Μεταξύ 
άλλων ακούστηκαν  από τον Δημήτριο Λάγιο «Ο καθρέφτης», 
«Να ονειρεύομαι», «Γεια σου κύριε μενεξέ», «Γαλήνη», «Τι 
πάθος», «Όμορφη και παράξενη πατρίδα» και από τον Μιχάλη 
Μπουρμπούλη «Για την Ελένη», «Άκρα του τάφου», 
«Πατρίδα», «Μην κλαις», «Θα ‘ταν 12 του Μάρτη», «Τα 
βεγγαλικά σου μάτια» συνοδευόμενα με οπτικό υλικό και 
ερμηνευμένα από τον Σολίστ Σταύρο Νιφοράτο με τη 
συνοδεία της Αναστασίας Καπάνταη και της Υακίνθης Λάγιου 
αλλά και των μουσικών Νεοκλή Νεοφυτίδη (πιάνο- 
ενορχήστρωση), Μιχάλη Δάρμα (κοντραμπάσο), Βασίλη 
Μαντούδη (ακορντεόν), Μιχάλη Πορφύρη (τσέλο), Βασίλη 
Ραψανιώτη (βιολί), Ματούλα Φιοράτου (μαντολίνο) σε 
σκηνοθεσία της Μέμης Σπυράτου. 
 «Λένε πως το ταξίδι χρειάζεται έναν ταξιδευτή και το όνειρο έναν 
ονειρευτή. Σε δυο επτανήσιους ταξιδευτές και ονειρευτές είναι 
αφιερωμένη η αποψινή εκδήλωση: στον Δημήτρη Λάγιο και τον 
Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ο Δημήτρης Λάγιος, παιδί του Σολωμού, 
και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, παιδί του Οδυσσέα, εκφράζονται 
απόψε μουσικά με ένα παιδί της Κεφαλλονιάς, τον Σταύρο 
Νιφοράτο. Αναθρεφτοί όλοι μιας κοινής θάλασσας, του Ιονίου 
πελάγους, διοχετεύονται στο απέραντο γαλάζιο του ελληνικού 
αρχιπελάγους. Από το 1864 τα Ιόνια νησιά δεν 
είναι διάκρια παράλια πια. Ενώνονται με την Ελλάδα και γίνονται 
ζωντανός παλμός της. Ανάμεσα σε συνεχείς περιόδους ξένων 
«προστατών» και μέσα σε μια πανσπερμία εθνοτήτων στα 
Επτάνησα αναπτύσσεται και εξελίσσεται η λεγόμενη Μουσική 
Επτανησιακή Σχολή που διαδίδεται εν συνεχεία στον ελλαδικό 
χώρο αποτελώντας νησίδα πολιτισμού. Μαζί τους ένα ακόμη 
παιδί από τις χαμένες πατρίδες, η Αναστασία Καπάνταη», 
ανέφερε η κ.Σπυράτου καλωσορίζοντας το κοινό στην 
παράσταση.  
 
Η εκδήλωση 
Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά Μαριολένη Νεοφύτου- 
Ζαφειράτου, η οποία ευχαρίστησε όλους τους φορείς που 
συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή και 
εξήρε το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας μεταξύ όλων στο 
πλαίσιο αυτού του αφιερώματος στην Ένωση των Επτανήσων 
με την Ελλάδα. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Ένωσης των απανταχού 
Ιθακησίων  Κατερίνα Γρηγορίου εξέφρασε με τη σειρά της τις 
ευχαριστίες της στους συμμετέχοντες φορείς και τόνισε τη 
σπουδαιότητα της εκδήλωσης ιδίως για το νησί της Ιθάκης 
δεδομένου ότι ο Μιχάλης Μπουρμπούλης κατάγεται από εκεί. 
Το λόγο ανέλαβε στη συνέχεια ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς 
Αλέξανδρος Παρίσης, ο οποίος τόνισε τον σπουδαίο ρόλο των 
πολιτιστικών συλλόγων στην ανάδειξη αλλά και τη συνέχιση 
της πολιτιστικής παράδοσης των νησιών μας. 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων,  Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στους αγώνες των ριζοσπαστών για την Ένωση των 
Επτανήσων και ιδίως στις αξίες και στα ιδανικά για τα οποία 
αγωνίστηκαν και τα οποία οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε. 
 
Τιμητικές πλακέτες 
Μετά το τέλος του μουσικού αφιερώματος απονεμήθηκαν 
τιμητικές πλακέτες στη μνήμη του Δημήτρη Λάγιου την οποία 
παρέλαβε η κόρη του Υακίνθη Λάγιου και προς τιμήν του 
Μιχάλη Μπουρμπούλη την οποία παρέλαβε ο κ. Μαρούλης, 
μέλος του ΔΣ της Ένωσης των απανταχού Ιθακησίων. Την 
εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων  ο Υφυπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ο 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς- Ιθάκης Παναγής 
Δρακουλόγκωνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και 
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Δήμαρχος 
Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Κεφαλονιάς Σπύρος Σαμούρης, ο εκπρόσωπος του Δήμου 
Ιθάκης Κωνσταντίνος Καραβίας, ο εκπρόσωπος της βουλευτού 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γιάννης Λοφρέντας, η Πρόεδρος 
Εφετών Κατερίνα Καρφάκη, ο πολιτευτής Παύλος Παπαδάτος, 
η πολιτευτής  Γιώτα Αποστολάτου, καθώς επίσης φορείς, 
Σωματεία και φίλοι του Συλλόγου.

.  
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Στην Κεφαλονιά , μετά από 32 

χρόνια το ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο 

Συνέδριο 

 

ε επιτυχία και με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων επιστημόνων 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

του 11ου Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου. 
Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες 
επιστημονικές διοργανώσεις του 
Επτανησιακού χώρου, η οποία επέστρεψε 
μετά από 32 χρόνια στην Κεφαλονιά.  

Στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Εταιρεία 
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, σε 
συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την 
ΚΕΔΗΚΕ και την ΠΕΔΙΝ σε Αργοστόλι, Ληξούρι και 
Κουρκουμελάτα έλαβαν μέρος  350 ακαδημαϊκοί, 
καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές αλλά και νέοι 
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Οι θεματικές του ενότητες περιστράφηκαν γύρω από 
την Ιστορία, την Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, το 
Θέατρο, τη Μουσική, τη Φιλολογία, τη Φιλοσοφία, τη 
Γλωσσολογία, τη Λαογραφία αλλά και τη σύγχρονη 
πραγματικότητα των Επτανήσων. Η επίσημη 
εναρκτήρια συνεδρία έγινε στο Δημοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», ενώ ξεχώρισε η ομιλία του 
ομότιμου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκου Αλιβιζάτου με θέμα: «Η 
«διά σφαιριδίων ψηφοφορία».  

Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με 
Καλλιτεχνική εκδήλωση πανεπτανησιακού χαρακτήρα 
προς τιμή της εθνικής επετείου για την Ένωση της 
Επτανήσου με την Ελλάδα από το Λύκειο των 
Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου: «Κύμα το 
Ιόνιον».  
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε μεταξύ άλλων 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
συμβολή της διοργάνωσης του Συνεδρίου για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Επτανησιακού 
Πολιτισμού. 
 
Το 1914 
Ο θεσμός των Πανιονίων Συνεδρίων καθιερώθηκε το 
1914 με στόχο την έρευνα και τη μελέτη του 
επτανησιακού βίου και πολιτισμού. Για την ιστορία το 
πρώτο Πανιόνιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε εκείνη 
τη χρονιά στην Κέρκυρα, παρουσία του τότε 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, του διαδόχου Γεωργίου, του 
πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, του τότε 
προέδρου της Βουλής Κ. Ζαβιτζιάνου, των 
Μητροπολιτών, των Νομαρχών και των Δημάρχων 
της Επτανήσου. Πρόεδρος του Πρώτου Πανιονίου 
ήταν ο Ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος, τότε καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το 1986 η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών 
Ερευνών πραγματοποίησε στην Κεφαλονιά το 5ο 
Πανιόνιο Συνέδριο, που για πρώτη φορά, τότε, έλαβε 
τον τίτλο «Διεθνές». Η συμμετοχή στο εν λόγω 
Συνέδριο υπήρξε αξιόλογη. Οι Σύνεδροι ξεπέρασαν 
τους 200 με σημαντική τη συμμετοχή ξένων έτσι 
ώστε δικαίως καθιερώθηκε, τότε, ως Διεθνές. 
Πρόκειται για χαρακτηρισμό, που, ως γνωστόν, 
διατηρήθηκε εν πολλοίς και στα ακολουθήσαντα 
Πανιόνια Συνέδρια. 
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Αναβαθμίζεται το γήπεδο Κοντοκαλίου από την ΠΙΝ 

ην αναβάθμιση του γηπέδου 
Κοντοκαλίου αποφάσισε να υποστηρίξει 
η ΠΙΝ μετά και τον επιτόπιο έλεγχο του 

γηπέδου από τον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, 
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του ΔΣ 
του  ΑΟ Κοντοκαλίου και της Σχολής 
Ποδοσφαίρου ΑΟ Κοντοκαλίου. 

 

Ο κ. Γαλιατσάτος έγινε αποδέκτης των 
αιτημάτων, για την οικονομική υποστήριξη στην 
ανακατασκευή του γηπέδου, το οποίο να 
σημειωθεί ότι είναι το πρώτο γήπεδο του νησιού 
που τοποθετήθηκε πλαστικός χλοοτάπητας το 
2001. 
Μεταξύ των αιτημάτων ήταν, η αντικατάσταση 
του φθαρμένου πλέον πλαστικού χλοοτάπητα 
του γηπέδου και η ανακαίνιση των  κτιριακών 
εγκαταστάσεων , κυρίως τα αποδυτήρια και οι 
εξέδρες. 
 
Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων συνόδευαν , η 
Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Νικολέτα Πανδή 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Αλέκος Μιχαλάς. 
 

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει τη θέληση και τη 

δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τα αναγκαία έργα 

που χρίζουν άμεσης επισκευής και αντικατάστασης 

στο γήπεδο Κοντοκαλίου, σε συνεργασία βέβαια με 

το δήμο Κέρκυρας, που είναι και ο κύριος 

διαχειριστής των δημοτικών γηπέδων» ανέφερε ο 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος 

Γαλιατσάτος. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ 

 
Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στους Παξούς, το Σαββατοκύριακο 2 & 3 
Ιουνίου 2018, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος 
Βλαχόπουλος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επί της 
ουσίας για τα αιτήματα και τις ανάγκες του νησιού. Ο 
Περιφερειάρχης δήλωσε την πρόθεση της ΠΙΝ να 
σταθεί αρωγός του Δήμου, όπου υπάρχει ανάγκη, για 
την χρηματοδότηση έργων ή δράσεων και μάλιστα 
ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση από την ΠΙΝ για τη 
δημιουργία Κλειστού Γυμναστηρίου στους Παξούς. 

 

Η ευκαιρία δόθηκε όταν ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος 

Βλαχόπουλος δώρισε στον Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο αντίτυπο του βιβλίου 

«Λαογραφικά Σύμμεικτα Παξών» του Δημ. Λουκάτου. 

«Συμβολικά χαρίζουμε ένα βιβλίο που έγραψε για τους 

Παξούς ένας Κεφαλονίτης που αγάπησε το νησί μας, σ’ 

εσάς έναν Κεφαλονίτη που προσέχει το νησί μας», είπε 

ο Δήμαρχος. Ευχαριστώντας ο Περιφερειάρχης 

ανταπέδωσε με τη δέσμευση για την κατασκευή του 

Κλειστού Γυμναστηρίου στους Παξούς, η δημιουργία 

του οποίου θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα και θα 

δώσει διέξοδο στους κατοίκους και κυρίως τη νεολαία 

του νησιού. 

Τ 
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Δυναμικό «παρών» στο Μονοπάτι 

του Aνέμου 

 

ε μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά ο ορεινός 
αγώνας δρόμου «Το μονοπάτι του 

Ανέμου», στον Άγκωνα 
Κεφαλονιάς. Αθλητές και 
αθλήτριες κάθε ηλικίας 
έδωσαν δυναμικό «παρών» 
και φέτος  στη δράση που 
διοργάνωσε η 
Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας, ο 
Πολιτιστικός  Σύλλογος 
«Άγκωνας» και η τοπική 
κοινότητα Άγκωνα σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Δρομέων Κεφαλονιάς και την 
ΚΕΔΗΚΕ. 

Με κεντρικό σύνθημα «όχι άλλα τροχαία, όχι άλλο 
αίμα στους δρόμους» μικροί και μεγάλοι έτρεξαν σε 
μια καταπληκτική διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους  και μοναδικής θέας  σε ένα εξαιρετικό 
πάντρεμα της απόκρημνης κατάφυτης βουνοπλαγιάς 
με το καθάριο γαλάζιο της θάλασσας του Ιονίου. 
Συνολικά συμμετείχαν  90 αθλητές. Οι κατηγορίες 
ήταν οι παρακάτω: Άνδρες 16-21 ετών, 22-30 ετών, 
31-40 ετών, 41-50 ετών, 51-60 ετών, 60  + ετών, 
 Γυναίκες 16-30 ετών,  30-45 ετών , 46-54  ετών, 55 + 
ετών,  γενική γυναικών και  γενική ανδρών. . 

10 km διαδρομής και μια…82χρονη 

Η εκκίνηση δόθηκε από το χώρο που βρίσκονται οι 
ανεμογεννήτριες που συνιστούν το αιολικό πάρκο 
της περιοχής με τους αθλητές ύστερα από έναν 

δύσκολο αγώνα, σε μια καταπληκτική διαδρομή 10 

Km, να τερματίζουν στην εκκλησία της 
Παναγίας, καταχειροκροτούμενοι από τους 
παρευρισκόμενους θεατές.  

Ο φετινός αγώνας πάντα υψηλής δυσκολίας- 
καθώς προστέθηκε και άλλο ένα τμήμα 1 km στη 
γνωστή διαδρομή, ανηφορικό-πλέον έφτασε  τα 
10 km, χαρακτηρίστηκε όπως κάθε χρόνο από την 
επιμελέστατη διάνοιξη του μονοπατιού και τον 
άρτιο καθαρισμό του, την πραγματικά άψογη 
σήμανση αλλά και τους πολυάριθμους εθελοντές. 

Και φέτος παρούσα στη διοργάνωση ήταν η 
82χρονη Σοφρώνη Ζαφειράτου που έβγαλε εις 
πέρας την…αποστολή έχοντας ως μόνη βοήθεια 
το μπαστούνι της. Κατάφερε και περπάτησε και 
τα 10 km συνεχίζοντας επιμελώς και με 
χαρακτηριστικό πείσμα την προσπάθειά της, 
συμμετέχοντας για τρίτη φορά σε ένα εγχείρημα 
που θεωρείται πρόκληση ακόμη και για τους 

πλέον ικανούς δρομείς. 

Οι νικητές 

Με τον τερματισμό όλων των 
αθλητών έγιναν και οι 
απονομές των νικητών. Οι 
τρεις πρώτοι άνδρες που 
τερμάτισαν ήταν ο Παναγής 
Χάλδας, ο Γεράσιμος 

Κουλουμπής και ο Γιώργος Ποταμιάνος, ενώ οι 
τρεις πρώτες γυναίκες ήταν η Βάνια Σαμόλη, η 
Ευδοκία Γαρμπή και η Ρεγγίνα Κοσμετάτου. 
Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το γεγονός ότι πολλοί 
γονείς συμμετείχαν με τα παιδιά τους στη 
διαδρομή, ενώ υπήρχαν και τουρίστες που με 
χαρά περπάτησαν το μονοπάτι και απόλαυσαν τη 
φύση. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι νεαροί 
αθλητές ταξίδεψαν στην Κεφαλονιά από άλλα 
μέρη ειδικά για το «Μονοπάτι του Ανέμου».   

 
 

Μ 
Με σύνθημα  «όχι άλλα τροχαία, 
όχι άλλο αίμα στους δρόμους» 
μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν 
στον ορεινό αγώνα δρόμου 
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