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Editorial…

μπορούσαν ποτέ να το
πραγματοποιήσουν διότι θα ήταν
υπόλογοι απέναντι στην ελληνική
Δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Αλλάζει» εικόνα το Ιόνιο …σελ. 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Επιστολή στον Ευκλ.Τσακαλώτο για
την εκχώρηση ακινήτων του Ιονίου στο
Υπερταμείο …σελ.4

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Ο Περιφερειάρχης για την
ανεξαρτητοποίηση των συμβούλων
από τη Ζάκυνθο …σελ.4

Η γνώμη της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, στηριγμένη και σε
αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου, είναι ότι η “επένδυση”
του Ερημίτη από την αμερικανική
εταιρεία NCH Capital, ήταν εξαρχής
μη συμφέρουσα όχι μόνο για το
αδιαμφισβήτητο γεγονός του
χαμηλού τιμήματος, αλλά και
κυρίως διότι θα παρέβλαπτε
σοβαρά δύο βασικές σταθερές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Ν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Επί τάπητος η δημιουργία Σήματος
Εντοπιότητας με τίτλο «Προϊόντα Ιόνιας
Γής»…σελ.9

Η πρώτη είναι η προβλεπόμενη
κατάργηση του (μοναδικού)
Ναυτικού Οχυρού που έχει τον
έλεγχο ασφαλείας των στενών με
την Αλβανία και η δεύτερη είναι η
περιβαλλοντική υποβάθμιση που
θα συντελεστεί με τις δεκάδες
χιλιάδες οικοδομήσιμης επιφάνειας
σε έναν τόπο εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς.

Γραφείο Τύπου ΠΙΝ

ΕΠΙ ΤΩ…ΕΡΓΩ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
“επένδυση” αυτή είναι μη
συμφέρουσα για το δημόσιο
συμφέρον, την Κέρκυρα και τους
πολίτες της. Πρόκειται για
“καραμπινάτη” λαθροχειρία της
διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ που
παραβιάζει ευθέως τους
συναλλακτικούς κανόνες και
ζημίωσε κατάφωρα, όπως εύκολα
μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τα
συμφέροντα του ελληνικού
Δημοσίου. Αυτό υπό κανονικές
συνθήκες και αν τα μέλη της
διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ δεν
καλύπτονταν από την ιδιότυπη
ασυλία που έχουν, δεν θα
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άνοιξε και πάλι το «Ναυάγιο» για τους
τουρίστες…σελ.5
Στηρίζει τη «Μέλισσα» η ΠΙΝ…σελ.6

Η ΠΙΝ χρηματοδοτεί μέσω του ΠΔΕ
τρία σημαντικά έργα για την
Κεφαλονιά…σελ.11
Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης από
το σεισμό του 2015 στη
Λευκάδα…σελ.12
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Με το σύμβουλο του Ρώσου μεγιστάνα
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ συναντήθηκε ο
Περιφερειάρχης ΙΝ…σελ.13

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πρωτοβουλίες της ΠΙΝ για την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
…σελ.14-15
Οι παραδεισένιες ομορφιές των
Επτανήσων στο ιταλικό ριάλιτι «Donna
Aventura»…σελ.16

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3
Πανιόνιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου της
ΠΙΝ…σελ.19
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«Αλλάζει» εικόνα το Ιόνιο

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ σελ. 3

ανάγκες ολικής και μόνιμης συντήρησης του πολύπλοκου
οδικού δικτύου του νησιού είναι μεγάλες και θα
απορροφήσουν το σύνολο του ποσού.
5 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα
Εξάλλου από το συνολικό προϋπολογισμό, 5.000.000
ευρώ, θα διατεθούν για τις συντηρήσεις-αποκαταστάσεις
αντιπλημμυρικών έργων της ΠΙΝ και 350.000 ευρώ θα
διατεθούν για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.
3.5 εκατ.ευρώ για την παράκαμψη Καλαμιτσίου στη
Λευκάδα

«Αλλάζει» όψη το Ιόνιο μετά τη γενναία
χρηματοδότηση που έλαβε η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, για την εκτέλεση οδικών και
αντιπλημμυρικών έργων!
Μάλιστα από το συνολικό ποσό των 33.950.000 ευρώ που
δόθηκαν , μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης τα 18 εκατ. εξ’ αυτών προορίζονται
αποκλειστικά για το οδικό δίκτυο της Κέρκυρας , γεγονός
που συνιστά τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει
δοθεί ποτέ στην Κέρκυρα για τις ανάγκες συντήρησης και
αποκατάστασης του οδοστρώματος!
Η νέα αυτή χρηματοδότηση, ανακοινώθηκε από το
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θεόδωρο Γαλιατσάτο, στο
έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο της 19ης Σεπτεμβρίου
2018.
Ειδικότερα από τη συνολική χρηματοδότηση , τα
25.100.000 ευρώ θα διατεθούν από την ΠΙΝ για έργα που
αφορούν την αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκ των
οποίων τα 18 εκατ. ευρώ αφορούν στο οδικό δίκτυο της
Κέρκυρας!
Όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Νικολέτα
Πανδή, το ποσό αυτό έχει προϋπολογιστεί με βάση
πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες συντήρησης του
οδικού δικτύου του νησιού, όπως αποτυπώθηκαν σε
τεχνικό δελτίο που υπέβαλε στο Υπουργείο, η αρμόδια
υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Πρόσθεσε δε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη
χρηματοδότηση που έχει δοθεί στην Κέρκυρα αλλά οι

Παράλληλα το ποσό των 3.500.000 ευρώ, εντάχθηκε στο
ΠΔΕ της ΠΙΝ, για το έργο «Αποκατάσταση επαρχιακού
δρόμου Αγ.Νικήτα – Καλαμίτσι ,από περιοχή
κατολίσθησης έως τη διασταύρωση προς Εξάνθεια και
Χορτάτα» (παράκαμψη Καλαμιτσίου).Πρόκειται για έναν
δρόμο, που σήμερα αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα του
οικισμού, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση
από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων
οικισμών. Το έργο κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την
περιοχή , καθώς ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα για τη
βελτίωση του βορειοδυτικού άξονα της Λευκάδας.

ΠΙΝ: 12.500.000 ευρώ στο δήμο
Κέρκυρας για οδοποιία και
αντιπλημμυρικά από το ΠΔΕ
Δυο σημαντικά έργα, συνολικού π/υ 12.500.000 ευρώ
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα,
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ειδικότερα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, εντάχθηκαν στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων τα ακόλουθα έργα, για τα οποία δικαιούχος
είναι ο δήμος Κέρκυρας.
- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», π/υ 10.000.000 ευρώ
- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», π/υ 2.500.000 ευρώ.
Τα δυο έργα εκτελούνται από πιστώσεις του ΠΔΕ δυνάμει
της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 522.
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Επιστολή στον Ευκλ.Τσακαλώτο
για την εκχώρηση ακινήτων του
Ιονίου στο Υπερταμείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ σελ. 4

Ο Περιφερειάρχης για την
ανεξαρτητοποίηση των
συμβούλων από τη Ζάκυνθο

Τ

ην απάντησή του στην επιστολή της
ανεξαρτητοποίησης των συμβούλων, από τη
Ζάκυνθο, Νίκο Ποταμίτη και ο Τζώρτζη Συγούρο,
από το συνδυασμό της πλειοψηφίας του Περιφερειακού
Συμβουλίου, «ΑΝ.Α.Σ.Α», έδωσε κατά τη διεξαγωγή του
έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων και επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΣΑ»,
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Συγκεκριμένα ο κ. Γαλιατσάτος ανέφερε:

Τ

ον πλήρη κατάλογο των ακινήτων που
ευρίσκονται στην επικράτεια της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων και αποτελεί πρόθεση ή απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών, να περιέλθουν στην
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., ζήτησε με
επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη, αλλά και στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου, ο Περιφερειάρχης εκφράζει
την έντονη διαμαρτυρία της ΠΙΝ, για την έλλειψη
ενημέρωσης ή δημοσίου ή θεσμικού διαλόγου, ως προς
τις υπουργικές αποφάσεις, για τη διάθεση χιλιάδων
ακινήτων του Δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., ενώ όπως επισημαίνει ο κ.
Γαλιατσάτος στην επιστολή «όλα τα ακίνητα ,
αναγράφονται μόνο με τους ΚΑΕΚ, με αποτέλεσμα να
μην είναι εφικτή η ανίχνευση τους από τους
αυτοδιοικητικούς φορείς και όποιους άλλους θεσμικούς
παράγοντες θα είχαν έννομο συμφέρον και ενδιαφέρον
κοινωνικής, πολιτικής, και νομικής αντίδρασης».
Η επιστολή εστάλη στον Υπουργό Οικονομικών στις 21
Σεπτεμβρίου 2018.

«Ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους και συναγωνιστές για
τη μέχρι τώρα συνεργασία μας στη μεγάλη πορεία της
ΑΝ.Α.Σ.Α.
Η αλήθεια είναι ότι η συνύπαρξη σε μια συλλογικότητα
,όπως η ΑΝ.Α.Σ.Α, όταν υπάρχουν διαφορετικά πολιτικά
σχέδια, δεν είναι εύκολη και απαιτεί συζητήσεις,
υποχωρήσεις και συμβιβασμούς.
Η φράση των δύο συναδέλφων που υπάρχει στο κείμενο
τους ότι «η ανακοίνωση των Αυτοδιοικητικών εκλογών
δυναμίτισε το "θολό τοπίο" και επέτεινε το αδιέξοδο», αυτές
οι λίγες λέξεις εξηγούν κατά τη γνώμη μου και τη δική
τους πρωτοβουλία αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Η παράταξη «ΑΝ.Α.Σ.Α.» προσπάθησε στο μέτρο του
δυνατού, με τις δυσκολίες που έχει η νησιωτικότητα, να
λειτουργήσει τη δημοκρατία ,να λειτουργήσει τη
συλλογικότητα.
ΔΕΝ έθεσε στο αρχείο καμιά πρόταση συναδέλφου ΠΟΤΕ
και αξιοποίησε την προσφορά και τη διαθεσιμότητα όλων
των μελών στο βαθμό που αυτή υπήρχε.
Υπερασπίστηκε τη διαφορετική άποψη και την πολιτική
της αυτονομία, σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία
και είναι υπερήφανη για αυτό.
Η «ΑΝ.Α.Σ.Α.» θα συνεχίσει την πορεία της, βασιζόμενη
στις ίδιες ιδέες της συγκρότησης της και στοχεύοντας στην
υπηρέτηση των πολιτών των Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα
των μη προνομιούχων.
Τέλος η «ΑΝ.Α.Σ.Α.» θα συνεχίσει να προβάλει με σταθερή
προσήλωση, την ηθική πλευρά της πολιτικής ως κυρίαρχο
στοιχείο, μιας φιλολαϊκής παρουσίας στην Αυτοδιοίκηση
και στην κοινωνία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 5

Άνοιξε και πάλι το «Ναυάγιο» για τους τουρίστες

Ανοιχτή για τους επισκέπτες είναι και πάλι η
διάσημη παραλία «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο,
έπειτα από την άρση της απαγόρευσης στην
προσέγγιση επισκεπτών στο Ναυάγιο μετά την
κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 13
Σεπτεμβρίου 2018.
Το πράσινο φως άναψε το Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας μετά από έκτακτη
συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν
προσκλήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου
Λευτέρη Νιοτόπουλου και τη συμμετοχή των
συναρμόδιων Υπηρεσιών, Φορέων και
επαγγελματιών της περιοχής.
Η διάσημη παραλία είναι επισκέψιμη μέχρι τα τέλη
του Οκτωβρίου, δηλαδή μόνο για τη φετινή
τουριστική περίοδο, ωστόσο η προσέγγιση των
επισκεπτών με τα τουριστικά σκάφη θα γίνεται
υπό αυστηρούς όρους, σύμφωνα με απόφαση του
Λιμενάρχη Ζακύνθου.

Αυτοψία Περιφερειάρχη στο «Ναυάγιο»
Εξάλλου, νωρίτερα είχε προηγηθεί
αυτοψία στην ακτή «Ναυάγιο» της
Ζακύνθου από τον Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο με ειδικούς
επιστήμονες.
Ο κ.Γαλιατσάτος ανακοίνωσε στο
έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο της
ης
19 Σεπτεμβρίου 2018 την οριοθέτηση
ζωνών επικινδυνότητας και την
προσέγγιση των τουριστών σε
συγκεκριμένο σημείο στην παραλία
Ναυάγιο της Ζακύνθου μετά και την
αυτοψία που έκανε στην περιοχή μαζί με
τον Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιο Λέκκα
και τον Γεωλόγο, του Ινστιτούτου
Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών(
ΙΓΜΕ), Λάμπρο Πυργιώτη.
Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, «η
ΠΙΝ σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές
κινήθηκε άμεσα, μετά τις πρώτες στιγμές
της εκδήλωσης του φαινομένου, για την
αντιμετώπιση του περιστατικού της
κατολίσθησης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου
και την παροχή βοήθειας για όσους τη
χρειάστηκαν, με αποτέλεσμα να δοθεί η
δυνατότητας γρήγορης αντιμετώπισης

οποιοδήποτε προβλήματος
παρουσιάστηκε .
Επίσης εκδόθηκαν από τις αρχές δύο
διατάξεις απαγόρευσης προσέγγισης του
συγκεκριμένου σημείου από ξηρά και
θάλασσα.
Η παρουσία μας εκεί κρίθηκε αναγκαία,
ώστε ιδίοις όμμασι, να έχουμε την εικόνα
της περιοχής και να συναποφασίσουμε
για τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου
να δημιουργήσουμε ένα «πλέγμα
προστασίας», αλλά και την περαιτέρω
αξιοποίηση της ακτής με ένα πιο
συγκεκριμένο τρόπο .
Για το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη
στιγμή και απασχολεί και τους
επαγγελματίες της Ζακύνθου, αλλά και
την ασφάλεια των επισκεπτών, αυτό που
φαίνεται ότι μπορεί να προκύψει με μια
διαμόρφωση της ισχύουσας
απαγορευτικής απόφασης που υπάρχει,
είναι η προσέγγιση σε ένα μικρό τμήμα
της παραλίας το οποίο θα καθοριστεί, με
ειδική σήμανση, ενώ παράλληλα θα
απαγορεύει την προσέγγιση των
επισκεπτών στα «κρίσιμα» σημεία που
φαίνεται ότι υπάρχουν στο χώρο.

Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από τη
συζήτηση που είχαμε με τους
επιστήμονες και φυσικά θα τεκμηριωθεί
και διοικητικά με την απόφαση που θα
ληφθεί, αλλά και επιστημονικά από τους
ειδικούς.
Η λύση αυτή, να δοθεί δηλαδή στο κοινό
μία συγκεκριμένη και οριοθετημένη
περιοχή επισκεψιμότητας, κρίνεται
σκόπιμη και ασφαλής και θα δώσει τον
απαραίτητο χρόνο, ούτως ώστε η μελέτη
που εξελίσσεται ήδη από τη σύμπραξη
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου
Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια
του ΕΣΠΑ, να αποδώσει καρπούς και να
έχουμε τους χάρτες επικινδυνότητας για
την περιοχή, αλλά και άλλες περιοχές του
Ιονίου, ώστε και να παρθούν πλέον
οριστικά μέτρα για να είμαστε σίγουροι
ότι έχουμε περιορίσει στο μέγιστο δυνατό
την οποιαδήποτε επικινδυνότητα και
φόβο για ατύχημα στην περιοχή»,
ανέφερε ο Περιφερειάρχης στην
ενημέρωσή του στους Περιφερειακούς
Συμβούλους της ΠΙΝ.
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να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των αναγκών των συμπολιτών
μας με αναπηρία.

Παραλίες προσβάσιμες για όλους
χάρη στο SEATRAC

Ε

πιτυχημένη ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του
πρωτοποριακού συστήματος SEATRAC για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑμεΑ στη
Λευκάδα.
Η ειδική συσκευή τοποθετήθηκε στην παραλία Λιμνή της
Λυγιάς , προκειμένου οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες
του νησιού με κινητικά προβλήματα να έχουν επιτέλους
πρόσβαση στη θάλασσα.
Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία και το ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
συναντήθηκε τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 ο
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς στις
εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ» στην Κέρκυρα .
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Σπύρος Ζουμπουλίδης και τα μέλη του ΔΣ Ζωή Κακαρούγκα
και Αλέκος Κυπριανός .
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τη δράση ,
τις πρωτοβουλίες καθώς και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ .
Ο κ. Μιχαλάς αφού εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια τα δικά
του αλλά και του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου για το
έργο που παράγεται από το σύλλογο, την πρότυπη λειτουργία
των δομών του καθώς και τις σημαντικότατες πρωτοβουλίες
που υλοποιεί , τόνισε ότι «η ΠΙΝ έχει θέση από την αρχή της
θητείας της ως πρωτεύοντα πυλώνα της πολιτικής της την
κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα την επίλυση των
προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αυτό με
συνέπεια υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε . Είμαι
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η δέσμευση μας
για τη συνέχιση για τρία επιπλέον χρόνια της χρηματοδότησης
των δομών Κέντρα Κοινότητας ,ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ , ΚΗΦΗ Κέντρο
Αστέγων είναι πλέον πραγματικότητα . Η ΜΕΛΙΣΣΑ συνεχίζει με
την αμέριστη στήριξη μας την εξαιρετική της προσφορά στη
κοινωνία».
Ο κ. Μιχαλάς αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και σε άλλες
πρωτοβουλίες της ΠΙΝ όσον αφορά τα ΑΜΕΑ. «Βρισκόμαστε»
,είπε, «στο τελικό στάδιο για την υλοποίηση για πρώτη φορά
στα Ιόνια Νησιά Στεγών Υποτριζόμενης Διαβίωσης σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες» . Επίσης τόνισε ότι θα βρεθεί τρόπος
αλλά και το απαραίτητο ποσό για τον εξοπλισμό του
Φυσικοθεραπευτηρίου της ΜΕΛΙΣΣΑΣ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα,
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά ότι θα συνεχίσουμε μαζί

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας το
SEATRAC είχε για φέτος γύρω στις 200 χρήσεις (με το
σύστημα τηλεμετρίας η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ως το
τέλος Αυγούστου είχε 140 χρήσεις ), ενώ εκτιμάται ότι του
χρόνου ο αριθμός των χρηστών θα αυξηθεί, καθώς θα
είναι πλέον νωρίτερα τοποθετημένο αλλά και η
λειτουργία του θα είναι πιο γνωστή σε περισσότερους
συνανθρώπους
μας
που
το
έχουν
ανάγκη.
Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι η δημιουργία
δικτύου πλήρως προσβάσιμων παραλιών για άτομα με
κινητικά προβλήματα σε όλα τα νησιά μας. Σημειώνεται
ότι αντίστοιχα συστήματα έχουν τοποθετηθεί ήδη στην
Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα.
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.
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Με το δ.σ του Συλλόγου Ατόμων με Τόνισε ότι η προμήθεια δύο μηχανών Μπράιγ (Braille) και
ενός προγράμματος ανάγνωσης τυφλών, είναι σε
προβλήματα όρασης Ν. Κέρκυρας διαδικασία υλοποίησης και θα δοθούν σύντομα στα άτομα
με προβλήματα όρασης. Η συζήτηση κινήθηκε σε άριστο
συναντήθηκε ο
κλίμα συνεργασίας και κατανόησης.
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής
Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς
Ψήφισμα του Περιφερειακού
Συμβουλίου για τη διακοπή της
ακτοπλοϊκής γραμμής από και προς
Κέρκυρα -Διαπόντια Νησιά

Ψ

ήφισμα για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής
γραμμής από και προς Κέρκυρα -Διαπόντια
Νησιά, εξέδωσε, το Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη διάρκεια της
έκτακτης συνεδρίασης του που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.
Αναλυτικά το Ψήφισμα αναφέρει:
Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με
προβλήματα όρασης ν.Κέρκυρας με τον διακριτικό τίτλο
«Διάβαση Ζωής και Αγάπης» συναντήθηκε τη Δευτέρα 3
Σεπτεμβρίου 2018 ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής
Πολιτικής Αλέκος Μιχαλάς στα γραφεία του Συλλόγου.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Γιάννης
Μαυρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Σαγιάς η
Γενική Γραμματέας Κωνσταντίνα Δημητρίου, ο ταμίας
Λευτέρης Φαγογένης και ο Γεώργιος Πουλιάσης.

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη
ανησυχία για τη διακοπή της συγκοινωνίας από
Κέρκυρα προς τα τρία Διαπόντια Νησιά (Μαθράκι,
Οθωνοί- Ερείκουσα) και αντίστροφα. Ήδη υπάρχει
μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες των τριών νησιών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο απαιτεί από την
κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για την και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), να
ίδρυση του Συλλόγου στη Κέρκυρα, καθώς και για τις προχωρήσει άμεσα στην επίλυση του προβλήματος
πρωτοβουλίες του Συλλόγου που έχουν παρθεί μέχρι
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές».
σήμερα. Επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην
Κέρκυρα αλλά και πανελλαδικά.

Ο κ. Μιχαλάς αφού εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια
του, τόνισε ότι χάρηκε ιδιαίτερα για την ίδρυση του
Συλλόγου στη Κέρκυρα, πρώτου στα Ιόνια Νησιά, καθώς
και για τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε. Συνέχισε
λέγοντας ότι η ΠΙΝ θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία
και συνεργασία με το Σύλλογο με κύριο μέλημα τη
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών με ανάλογα
προβλήματα, ώστε να ενταχθούν στο Σωματείο, καθώς
και την επίλυση όσων προβλημάτων μπορεί η Περιφέρεια
να επιλύσει με την αμέριστη συμπαράσταση του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου.
Αναφέρθηκε επίσης
στο σχεδιασμό και
στις
πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί και υλοποιηθεί από την
ΠΙΝ όσον αφορά τα ΑΜΕΑ .
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στον οποίο θα διατυπώσουν απόψεις οι αγρότες οι οποίοι θα
συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ.
5ο: Επεξηγήθηκε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της
Δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Αρδευτικά έργα)»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Για να
ενταχθεί στη χρηματοδότηση απαραίτητο στοιχείο είναι η
δημιουργία Μελέτης Σκοπιμότητας από όπου θα προκύψει η
αναγκαιότητα ύπαρξης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση
του έργου εξαρτάται από τον αριθμό δηλώσεων των αγροτών που θα
θελήσουν να συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ.
6ο: Τέλος αποφασίστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο του Αγίου Ματθαίου
να καθορίσει άμεσα μία περιοχή αναφοράς στο έργο για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους αγρότες της περιοχής.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ευχή όλων να υπάρξει ενδιαφέρον
από την τοπική κοινωνία για ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για
την περιοχή.

Λαϊκή Συνέλευση με τη συμμετοχή των προεδρείων των
Αγροτικών Συλλόγων, με θέμα «Δημιουργία ΤΟΕΒ (Τοπικοί
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων)», πραγματοποιήθηκε, την
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα του Τοπικού
Συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου.
Στη συνάντηση, παρευρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας, ο
Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Διονύσιος Τσούκας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κέρκυρας,
Νικολέττα Πανδή, ο Αντιπεριφερειάρχης του Πρωτογενούς Τομέα
και Εξωστρέφειας, Ιωάννης Φοντάνας, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ανάπτυξης, Αλέξανδρος Μπαλής, καθώς και ο Ειδικός Συνεργάτης
επί Αγροτικών θεμάτων στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντώνης Αηδονίδης.
Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε αναλύθηκαν τα εξής σημεία:

Συνάντηση Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων με μέλη του ΔΣ της
Επτανησιακής Οδοντιατρικής
Εταιρείας

1ο: Η σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη
στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα, έτσι ώστε, μακροπρόθεσμα, ο
Πρωτογενής Τομέας να γίνει ένα ικανό και αναγκαίο «εργαλείο» για
την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και του Αγροτουρισμού.
2ο: Από τη συζήτηση προσδιορίστηκε η αναγκαιότητα για
καθορισμό χρήσεων γης στο οποίο απαραίτητο στοιχείο είναι η
δημιουργία Εδαφολογικών Χαρτών. Στη συνάντηση ανακοινώθηκε
ότι υπάρχει ήδη πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
2014-2020 για τη δημιουργία Εδαφολογικών Χαρτών, για όλη την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και κατάλογος με προτεινόμενες
καλλιέργειες στα αντίστοιχα εδάφη. Στο πρόγραμμα αυτό
συμμετέχουν ως εταίροι, η ΠΙΝ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας Κρήτης.
3ο: Αναλύθηκε από όλους τους ομιλητές η αναγκαιότητα
δημιουργίας ΤΟΕΒ, όπου στο σύνολο των παρεμβάσεων που
έγιναν, τα Προεδρεία των Αγροτικών Συλλόγων που συμμετείχαν,
εκφράστηκαν θετικά για αυτήν. Επίσης διατυπώθηκαν ερωτήσεις
και προβληματισμοί για το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης αυτής
της εφαρμογής.
4ο: Προσδιορίστηκαν τα πρώτα βήματα δημιουργίας του ΤΟΕΒ. Το
πρώτο και πιο ουσιαστικό είναι η δημιουργία Κτηματολογικού Χάρτη,

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο,
συνάντησαν στο γραφείο του, στην Κέρκυρα, μέλη του ΔΣ της
Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας .
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συζήτηση, αφορούσαν τα
προβλήματα του κλάδου της Οδοντιατρικής στους τέσσερις
επτανησιακούς οδοντιατρικούς συλλόγους (Ζακύνθου,
Κερκύρας Κεφαλληνίας, Λευκάδας),η «φυγή» των νέων
επιστημόνων στο εξωτερικό, προβλήματα της πρωτοβάθμιας
υγείας, ζητήματα που αφορούν τον τόπο, καθώς και η
η
19 Σύνοδος της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας, που
έλαβε χώρα στην Ιόνιο Ακαδημία, από τις 21 έως τις 23
Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την υποστήριξη του Δήμου
Κέρκυρας και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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Επί τάπητος η δημιουργία Σήματος Εντοπιότητας με τίτλο «Προϊόντα
Ιόνιας Γής»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η
ετήσια Τακτική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την συμμετοχή
των εταίρων της και από τις τέσσερις περιφερειακές
ενότητες των νησιών μας. Οι εργασίες της Γενικής
Συνέλευσης ξεκίνησαν με την τοποθέτηση του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, ο
οποίος έδωσε το στίγμα της μέχρι τώρα πορείας της
Σύμπραξης στον αγροτικό χώρο της Π.Ι.Ν. και ανέλυσε την
περαιτέρω πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η
Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα
Στη συνέλευση προήδρευσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα
και Εξωστρέφειας Γιάννης Φοντάνας, ο
οποίος ενημέρωσε για τον
προγραμματισμό και τις τρέχουσες
δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
στον πρωτογενή τομέα. Χαιρετισμό στην
Τακτική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
απηύθυνε εκ μέρους της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.Ι.Ν.)
ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας
Νικολούζος. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Πρόεδρος της Σύμπραξης Καθηγητής
Παύλος Μπουχάγιερ, ο οποίος ανέλυσε
την μέχρι σήμερα πορεία της Σύμπραξης
και παρέθεσε τις δυνατότητες και τις
προοπτικές της για το μέλλον.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των Εταίρων της
Σύμπραξης. Εν συνεχεία το Σώμα της
Συνέλευσης συζήτησε και αποφάσισε τον
προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο
με άμεσες προτεραιότητες: (i) την ίδρυση
Τράπεζας Σπόρων τοπικών αβελτίωτων
ποικιλιών, (ii) τη δημιουργία Σήματος
Εντοπιότητας με τον τίτλο «Προϊόντα
Ιόνιας Γής», τη συμμετοχή στις Εκθέσεις
προϊόντων του Πρωτογενή τομέα που
διοργανώνονται τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό και (ιν) τη συμμετοχή
της Σύμπραξης σε Προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και
Ενωσιακούς Πόρους.
Περιοδεία στα νησιά του Ιονίου
Νωρίτερα είχε προηγηθεί περιοδεία του
κ.Φοντάνα στα νησιά του Ιόνιου για την
καλύτερη προετοιμασία της Γενικής
Συνέλευσης της Αγροδιατροφικής

Σύμπραξης
Ιονίων Νήσων , αλλά και για το
συντονισμό των διεργασιών που
βρίσκονται σε εξέλιξη για την υποβολή
προτάσεων, στα πλαίσια του
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και
άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων
αυτή την περίοδο, κυρίως από φορείς –
μέλη της Σύμπραξης. Ο κ.Φοντάνας
πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο στη
Ζάκυνθο όσο και στην Κεφαλονιά. Στη
Ζάκυνθο ο Αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας
από κοινού με τον περιφερειακό
σύμβουλο, αντιπρόεδρο της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και
πρόεδρο του «Δικτύου» Ζακύνθου,
υπεύθυνου για την υλοποίηση του
προγράμματος Leader στο νησί, Τζ.
Σιγούρο πραγματοποίησαν συναντήσεις
με τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, και αντιπρόεδρο του
«Δικτύου» Ζακύνθου Νικ. Τσίπηρα,
καθώς επίσης και με τον Αντιδήμαρχο και
πρόεδρο του Συνεταιρισμού Ζακύνθου
Αντ. Αντίοχο. Στην Κεφαλονιά ο
κ.Φοντάνας συνεργάστηκε με τον
πρόεδρο της Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης ΙΝ, καθηγητή του ΤΕΙ Παύλο
Μπουχάγιαρ, με τον Αντιπεριφερειάρχη
Κεφαλονιάς και πρόεδρο του Δικτύου
Συνεργασίας ΠΙΝ ΠΕ Κεφαλληνίας-Ιθάκης
δήμων Κεφαλληνίας-Ιθάκης Π.
Δρακουλόγκωνα, με τον πρόεδρο του
Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού
Κεφαλονιάς-Ιθάκης Αντώνη Καλαφάτη,
ενώ συζήτησαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος με το δήμαρχο
Κεφαλονιάς Αλ. Παρίση. Εξάλλου στο
πλαίσιο των επαφών του ο κ.Φοντάνας

επισκέφθηκε τον Φορέα Διαχείρισης του
Αίνου, όπου έγινε εκτενής συζήτηση με
τη συμμετοχή της προέδρου του Φορέα
Γεωργίας Καμάρη, ομότιμης καθηγήτριας
του Πανεπιστημίου Πατρών και
επιστημονικών στελεχών του Φορέα,
καθώς και τις εγκαταστάσεις της
Πρακτικής Γεωργικής Σχολής
Π.Βαλιάνου. Ο κ. Φοντάνας και ο
πρόεδρος της Αγροδιατροφικής
συζήτησαν με εκπροσώπους της
διοίκησης και των εργαζομένων
ζητήματα που αφορούν τη Σχολή, την
προοπτική συμμετοχής στην
Αγροδιατροφική Σύμπραξη, καθώς και
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και
του έμπειρου προσωπικού, στα πλαίσια
του σχεδιασμού της ΠΙΝ (τράπεζα
σπόρων, κα.).
Κοινά συμπεράσματα:
-Η προσπάθεια συνένωσης των
δυνάμεων της Περιφέρειας, στα πλαίσια
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση και
αναμένεται η προσχώρηση και άλλων
φορέων στο επόμενο διάστημα.
-Τα πρώτα βήματα ήταν αργά και
επιφυλακτικά. Το περιοριστικό
νομοθετικό πλαίσιο και η καθυστέρηση
έναρξης των χρηματοδοτικών εργαλείων
έπαιξαν σημαντικά αρνητικό ρόλο.
-Η επιτάχυνση των προσπαθειών από την
πλευρά των φορέων είναι επιτακτική.
Πρέπει όμως να συνοδεύεται από κοινές
προσπάθειες και συμπράξεις
περισσότερων φορέων σε όσα
σχεδιάζονται και στις προτάσεις που θα
υποβληθούν προς χρηματοδότηση.

ΙΟΝΙΑ ΝΕΑΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 10

163.535,47 ευρώ για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου στη
Ζάκυνθο

Σ

ύμβαση κατασκευής έργου,
163.535,47 ευρώ, για εργασίες
αποκατάστασης του επαρχιακού
οδικού δικτύου Ζακύνθου, υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος
Γαλιατσάτος, με τον εκπρόσωπο της ανάδοχης
εταιρείας του έργου «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
ΟΕ», κ. Γεώργιο Μόρφη. Η συγκεκριμένη
σύμβαση κατασκευής έργου, εντάσσεται στην
εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018»συνολικού
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Η ολική
προθεσμία περάτωσης του έργου έχει
καθοριστεί σε 15 μήνες.

142.974 ευρώ στο ΠΔΕ της ΠΙΝ για την επισκευή και τη συντήρηση των
δημοτικών σφαγείων Ζακύνθου
Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
συνολικού
προϋπολογισμού 142.974 ευρώ, εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα
Δημοσίων
Επενδύσεων
της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη
Γιαννακίδη. Το έργο, κρίνεται εξαιρετικής σημασίας
για τους κτηνοτρόφους, την τοπική αγροτική
κοινωνία και τους επιχειρηματίες της Ζακύνθου. Με
τη συγκεκριμένη ένταξη του έργου στο ΠΔΕ της ΠΙΝ,
θα διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες ενέργειες, για να
εκσυγχρονιστούν τα Δημοτικά Σφαγεία Ζακύνθου,
βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ώστε να
αποκτήσουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

141.300,01 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς στο
κτίριο του Διοικητηρίου, στο Αργοστόλι

Τ

η δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», στο Αργοστόλι, με π/υ δημοπράτησης 141.300,01
ευρώ (με ΦΠΑ) και τελικό ποσό σύμβασης, 84.147,81 ευρώ (με ΦΠΑ),
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Το
έργο εκτελείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων δυνάμει της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 022 Τροπ [0] της 79-2017 του Υπ.Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (αρ.96217/7-9-2017,
ΑΔΑ689Χ465ΧΙ8-77Τ) που περιλαμβάνει και το έργο : «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με ΚΕ
2012ΕΠ02200006.Η σύμβαση υπεγράφη με τον ανάδοχο οικονομικό
φορέα «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με την προσφερθείσα παρ’αυτού έκπτωση 40,45%. Η ολική προθεσμία
περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 210 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
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Η ΠΙΝ χρηματοδοτεί μέσω του ΠΔΕ τρία σημαντικά έργα για την Κεφαλονιά

Τ

ρία σημαντικά έργα, συνολικού π/υ 1.446.181.08 ευρώ χρηματοδοτεί
η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά, μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στάθη Γιαννακίδη, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα ακόλουθα έργα, για τα οποία δικαιούχος
είναι ο δήμος Κεφαλονιάς.
- «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», π/υ 900.000 ευρώ
- «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», π/υ 408,181,08 ευρώ
- «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΣ ΛΑΥΡΑΝΓΚΑ», π/υ 138.000
ευρώ.

600.000 ευρώ από την ΠΙΝ για συντηρήσεις τεχνικών έργων και καθαρισμούς
ποταμών
στη
νότια
Κέρκυρα
Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2017-2018/ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», π/υ
600.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η
χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις του
Π.Δ.Ε. σε εκτέλεση της με αρ.πρ.
45251/18462/02-06-2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν., περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης, συνολικού
προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ σε βάρος
των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με ΚΕ 2016ΕΠ52200001.Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, από την
ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση, διατίθεται πίστωση ποσού 600.000 ευρώ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».Η
σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «SUPERIORPCIKE», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση
63,46%, ήτοι 229.230,91 ευρώ με ΦΠΑ.Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την ημέρα
υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

500.000 ευρώ για τη συντήρηση οδικού δικτύου στη Ζάκυνθο

Τ

η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6Ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», π/υ 500.000
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος .Η χρηματοδότηση
γίνεται από πιστώσεις του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με ΚΕ
2013ΕΠ02200001 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»»,
μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 45,28%, ήτοι 273.616,68 ευρώ με ΦΠΑ.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 180 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
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Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης από το σεισμό του 2015 στη
Λευκάδα

Α

υτοψία στον νοτιοδυτικό οδικό άξονα
της Λευκάδας πραγματοποίησε την
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος
Γαλιατσάτος συνοδευόμενος από τον
Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Θεόδωρο
Χαλικιά.
Ο κ. Γαλιατσάτος επιθεώρησε τα δυο μεγάλα
έργα αποκατάστασης από το σεισμό της
Λευκάδας στις 17-11-2015 ,συνολικού π/υ
3.250.000 ευρώ και αφορούν μεταξύ άλλων σε
κατασκευή τοιχίων, πρανών, ασφαλτικών έργων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις,
οριζόντιες και κάθετες σημάνσεις.
Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε αρχικά το έργο που εκτελέστηκε στο οδικό τμήμα ΠΟΝΤΙΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΚΟΜΗΛΙΟ, π/υ 1.100.000 ευρώ και εν συνεχεία το οδικό τμήμα ΧΟΡΤΑΤΑ- ΚΟΜΗΛΙΟΔΡΑΓΑΝΟ-ΑΘΑΝΙ-ΝΗΡΑ, π/υ 2.150.000 ευρώ,
προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των
εργασιών.
Ο κ.Γαλιατσάτος εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την πορεία των έργων, καθώς το μεν πρώτο
έχει ολοκληρωθεί, ενώ το δεύτερο αναμένεται
να τελειώσει σε δυο μήνες. Τα δυο έργα
ξεκίνησαν να κατασκευάζονται στα μέσα του
2016.
«Αλλάζουμε την εικόνα της περιοχής,
δημιουργούμε συνθήκες καλύτερες από την προ
σεισμού περίοδο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων.
Συνάντηση εργασίας
Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας στα
γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,
υπό τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με τη
συμμετοχή του κ.Χαλικιά και των Τεχνικών
Υπηρεσιών. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία
των εργασιών για την αντιπλημμυρική προστασία
αλλά και θέματα που αφορούν σε συντηρήσεις
οδικού δικτύου.
Άνοιξε και πάλι το «Μέλι σσα» για του τ ουρίστες
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Με τον σύμβουλο του Ρώσου
μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ
συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων

Τ

ον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο,

επισκέφθηκε, στο γραφείο του στην Κέρκυρα, ο σύμβουλος και
εκπρόσωπος του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ,
ιδιοκτήτη του Σκορπιού, Σεργκέι Τσερνίτσιν. Ο κ. Τσερνίτσιν,
ενημέρωσε τον κ. Γαλιατσάτο για την άμεση επενδυτική
αξιοποίηση του Σκορπιού, ύψους 184 εκατ. ευρώ, σε έκταση
περίπου 10.000 τ.μ., που ξεκινά τον Οκτώβριο και τον
ευχαρίστησε θερμά για την υποστήριξη της ΠΙΝ, ως προς την
«προσπέλαση» της γραφειοκρατίας και τη θετική προσέγγιση
του επενδυτικού σχεδίου. Την ίδια ώρα, στη συζήτηση
αναπτύχθηκε το κοινό ενδιαφέρον του Ρώσου μεγιστάνα και
της ΠΙΝ, για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόθεση
του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, να υποστηρίξει την εκπόνηση
περιβαλλοντικής μελέτης, από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο
NATURA 2000, στην περιοχή της Λευκάδας και του
Μεγανησίου. Το θέμα είχε συζητηθεί και με τον
αντιπεριφερειάχρη Λευκάδας Θεόδωρο Χαλικιά, που είχε θέσει
την συγκεκριμένη πρόταση, έχοντας υπ’ όψη του το ενδιαφέρον
του κ. Ριμπολόβλεφ. Ο Περιφερειάρχης κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα ο κ. Γαλιατσάτος πρότεινε, βάση των
αποτελεσμάτων της μελέτης που θα εκπονηθεί, η Περιφέρεια
να εισηγηθεί τη δημιουργία γραφείου του ΕΛΚΕΘΕ, στο Ιόνιο,
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με έδρα την Λευκάδα. «Θα έχει ενδιαφέρουν αυτά τα
συμπεράσματα να επεκταθούν σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές
του Ιονίου. Μας ενδιαφέρει η συνεχής έρευνα και η
παρακολούθηση για το πως εξελίσσεται η βιοποικιλότητα στο
Ιόνιο και ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες περιοχές και
σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο γραφείο του
ΕΛΚΕΘΕ με έδρα την Λευκάδα», τόνισε στη συνάντηση ο κ.
Γαλιατσάτος. Όπως επεξήγησε στον Περιφερειάρχη ο κ.
Τσερνίτσιν, η οικογένεια Ριμπολόβλεφ , έχει τη διάθεση να
αναλάβει πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή, και μετά τις
έρευνες που θα προκύψουν, να ακολουθήσει ένα πλάνο
δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, πάντα σε
συνεργασία με την ΠΙΝ. «Μπορούμε να ενισχύσουμε
πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας και του
Μεγανησίου. Ζητάμε να υπάρξει συνεργασία της οικογένειας
Ριμπολόβλεφ και της Περιφέρειας και σε αυτό το επίπεδο», είπε
ο κ. Τσερνίτσιν. «Είναι επωφελής αξιοποίηση για όλη την
περιοχή και θα αναβαθμίσει τη Λευκάδα και ευρύτερα το Ιόνιο.
Ότι γίνεται πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Και μπορούμε να συμβαδίσουμε σε αυτό», είπε ο κ.
Γαλιατσάτος. Αναφορικά με το περιβάλλον και την προστασία
του, ο κ. Γαλιατσάτος υπενθύμισε στον κ. Τσερνίτσιν, ότι ήδη
υπήρξε μία συνεργασία ως προς την ειδική οικολογική
αξιολόγηση του Σκορπιού, ενώ αναμένεται η εξέταση της
στρατηγικής μελέτης που έχει υποβληθεί για το συγκεκριμένο
θέμα και θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στη συζήτηση του Περιφερειάρχη, με τον συνεργάτη και
σύμβουλο του Ρώσου μεγιστάνα, συμμετείχε και ο
αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
(Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια, Βιοτεχνία, Περιβάλλον, Χωροταξία,
συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα), Διονύσιος Τσούκας.
Ο κ. Τσούκας αναφέρθηκε παράλληλα και στα μελλοντικά
σχέδια της ΠΙΝ για την δημιουργία ενός θαλάσσιου ενυδρείου
στη Λευκάδα, στα πρότυπα του Ενυδρείου της Κρήτης, που θα
συντηρείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ), και θα παρουσιάζει τη «μοναδική» όπως τη
χαρακτήρισε, θαλάσσια βιοποικιλότητα του Ιονίου.
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Πρωτοβουλίες της ΠΙΝ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Π

ρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη
στρατηγικών με στόχο
την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και την
αναβάθμιση των υποδομών
των τουριστικών περιοχών
πρόκειται να αναλάβει η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης της
πρότασης «Στρατηγική Αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ»
που πραγματοποιήθηκε σε ειδική
εκδήλωση που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018
στην αίθουσα της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας.
Όπως ανακοίνωσε ο κ.Γαλιατσάτος
οι πρωτοβουλίες αυτές εστιάζονται
στα εξής:

(i)Συνεννόηση με αυτοδιοίκηση α’
βαθμού για την ανάδειξη των
ζητημάτων ( υποδομές) που
υπάρχουν ανά περιοχή και εξεύρεση
λύσεων
(ii) Συζήτηση με τους φορείς του
τουρισμού (Επιμελητήρια,
Επαγγελματικούς και Αθλητικούς
Συλλόγους) για τη συγκέντρωση
στοιχείων, αναφορικά με τις
προτάσεις που κατατέθηκαν στην
παρουσίαση για την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου.
«Η τουριστική οικονομία είναι μια
υπόθεση που δεν έχει καμία
στατικότητα. Πρέπει συνεχώς να
ερευνούμε πως εξελίσσεται και αν
θέλουμε να έχουμε επιτυχίες
χρειάζεται να γνωρίζουμε τις
παραμέτρους και πως αυτές
κινούνται. Από τα συμπεράσματα της
μελέτης φαίνεται ότι χρειάζεται να
κινηθούμε στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης στρατηγικών για την
επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου. Ένα δεύτερο που πρέπει να

δούμε είναι η ανάπτυξη των
υποδομών. Αυτό κυρίως έρχεται να
πατήσει πάνω στις περιόδους αιχμής.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα
κέντρα των πόλεων και στα νησιά μας
ασφυκτιούν. Αν λοιπόν δεν
αντιμετωπίσουμε έγκαιρα κι αυτό το
πρόβλημα κινδυνεύει και αυτή η
περίοδος της αιχμής. Μπορεί να
δημιουργηθούν κι εκεί προβλήματα,
καθώς είναι φανερό ότι πιέζεται όλο
αυτό το σύστημα και σε πολλά
επίπεδα, στο κυκλοφοριακό, στο
θέμα της στάθμευσης, της
κυκλοφορίας των μεγάλων και
βαρέων οχημάτων, των στερεών και
υγρών αποβλήτων, της ενέργειας»,
ανέφερε στην τοποθέτησή του ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η παρουσίαση της πρότασης έγινε
από τον τεχνικό σύμβουλο της ΠΙΝ
Γιώργο Δρακόπουλο, ενώ τα
συμπεράσματα έδωσαν χρήσιμα
στοιχεία και σημαντικές
κατευθυντήριες γραμμές σε όλους
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τους ενδιαφερόμενους, για την
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού
στην περιοχή.
Όπως εξήγησε ο κ.Δρακόπουλος η
επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, μέσω της προώθησης των
κατάλληλων προϊόντων και η έμφαση
σε νέες αγορές που θα έχουν
απευθείας αεροπορική σύνδεση με το
Άκτιο είναι το ζητούμενο, αναφορικά
με τη στρατηγική αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος της
Λευκάδας.
Στόχοι για τη Λευκάδα
Σύμφωνα με τον ίδιο κύριος στόχος
για τη Λευκάδα αποτελεί η
επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου μέσω της προώθησης
προϊόντων, τα οποία θα επεκτείνουν
την αρχή και το τέλος της σεζόν με
έμφαση στην (i)πεζοπορία, (ii)τις
καταδύσεις/ποδηλασία και (iii)την
γαστρονομία.
Πρόσθεσε δε ότι τα συγκεκριμένα
προϊόντα δεν είναι εποχικά
ευαίσθητα, απαιτούν επενδύσεις
χαμηλού κόστους, ενώ ταυτόχρονα
προσεγγίζονται εύκολα σε επίπεδο
μάρκετινγκ.
«Στρατηγικός στόχος είναι η
επέκταση της σεζόν και η ελληνική
αγορά δε θα βοηθήσει σε αυτό.
Προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι
οι αγορές που ταξιδεύουν πέραν της
υψηλής τουριστικής περιόδου και να
βρούμε τι προϊόντα έχουμε για αυτές
τις αγορές αυτή την περίοδο, ώστε να
έχουμε αξιοπρεπείς πληρότητες με
αξιοπρεπείς τιμές στην αρχή και στο
τέλος της σεζόν. Αυτές οι κατηγορίες
προϊόντων έχουν αφενός μεν μικρή
ανάγκη επενδύσεων, τόσο για τη

δημιουργία περιπατητικών
διαδρομών όσο και καταδυτικών
κέντρων, ενώ δεν είναι εποχικά
ευαίσθητα, και το κυριότερο όλων σε
επίπεδο μάρκετινγκ είναι πολύ
λιγότερο δύσκολη η προσπέλαση
αυτών των ανθρώπων, στα οποία
απευθύνονται, διότι τα target group
είναι συγκεκριμένα», παρατήρησε ο
κ.Δρακόπουλος.
Σύμφωνα με τον ίδιο στόχος μέχρι το
2021 αποτελεί η ανάπτυξη κι άλλων
τουριστικών αγορών πέραν του Ην.
Βασιλείου, ενώ ήδη η Πολωνία
κατατάσσεται σε μια ανερχόμενη
αγορά για την περιοχή.

Έμφαση στην έρευνα
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και
Νησιωτικής Πολιτικής Σπύρος
Γαλιατσάτος, αφού έκανε έναν
σύντομο απολογισμό εστίασε στην
έρευνα που πρέπει να γίνει. «Πρέπει
να προχωρήσουμε στην έρευνα,,
διότι όταν βάλεις έναν ορίζοντα και
τρέχεις προς το στόχο σου θα πρέπει
συνεχώς να πληροφορείσαι στο τι
είναι παρακάτω , στο τι συμβαίνει
παρακάτω.
Ο κ.Δρακόπουλος , στον οποίο
ανατέθηκε η μελέτη διερεύνησε και
κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα,
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τα οποία είτε θα μας επιβεβαιώσουν
είτε θα μας βελτιώσουν σε αυτά που
κάνουμε είτε θα μας βοηθήσουν να
επισπεύσουμε κάποια άλλα
πράγματα», διευκρίνισε ο ίδιος.
Η συνεχής και η εξειδικευμένη
έρευνα που πρέπει να γίνεται ήταν το
κοινό σημείο, στο οποίο κατέληξε η
συζήτηση που ακολούθησε μετά το
πέρας της παρουσίασης.
Αναγκαιότητα
Από τους παρευρισκόμενους φορείς
επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της
συγκέντρωσης των πραγματικών
στοιχείων και δεδομένων για το
σκοπό αυτό αλλά και της συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας, των
φορέων, των επιχειρήσεων και των
δήμων, προκειμένου το τουριστικό
προϊόν που θα προκύψει να είναι
ανταγωνιστικό.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης
Λευκάδας Θεόδωρος Χαλικιάς, ο
εκτελεστικός γραμματέας της ΠΙΝ
Παναγής Ζησιμάτος, ο δήμαρχος
Λευκάδας Κώστας Δρακονταειδής, ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Γρηγόρης Γκογκάκης, οι
αντιδήμαρχοι Μάρκος Νικητάκης,
Θανάσης Περδικάρης, Κώστας
Σέρβος, ο πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Λευκάδας Μανώλης
Θερμός, ο εκπρόσωπος της Ιεράς
Μητρόπολης Λευκάδας πατήρ
Αθανάσιος, καθώς επίσης
εκπρόσωποι των Επαγγελματικών
Σωματείων και Συλλόγων του τόπου.
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Οι παραδεισένιες ομορφιές των
Επτανήσων στο ιταλικό ριάλιτι
«Donna Aventura»
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πρωταγωνίστριες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν και να
γνωρίσουν τις ομορφιές των νησιών του Ιονίου, να γευτούν
τοπικές γεύσεις αλλά και να συνομιλήσουν με τους
κατοίκους.
Η τηλεοπτική εκπομπή ‘DONNA AVVENTURA’ προβάλλεται
κάθε
Κυριακή
στις
14:00
στο
τηλεοπτικό
κανάλι ‘’Mediaset Rete 4’’ από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.
Η σειρά κάθε χρόνο αποτελείται από 10 – 12 εκπομπές). Ο
αριθμός των τηλεθεατών φτάνει εβδομαδιαίως τα 4
εκατομμύρια (!).
Ο αριθμός των Ιταλών που παρακολουθούν τις περιπέτειες
των πρωταγωνιστριών της εκπομπής μέσα από τα social
media είναι περίπου 1 εκατομμύριο ανά εβδομάδα.Επίσης,
εκτός από την πρώτη προβολή στο ‘’Rete 4’’, η εκπομπή
βγαίνει σε επαναλήψεις κάθε Παρασκευή βράδυ και
Σάββατο πρωί, ενώ η εκπομπή επαναλαμβάνεται κάθε
Κυριακή στις 14:00 κατά το χρονικό διάστημα από
Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο.

Υποψήφια η Κέρκυρα για τα γυρίσματα του
Νοτιοαφρικάνικου SURVIVOR 2019
Τις παραδεισένιες ομορφιές των Επτανήσων θα προβάλλει
ιταλικό κανάλι. Το δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Donna
Aventura» και οι καλλίγραμμες παρουσίες που
πρωταγωνιστούν σε αυτό αποτέλεσαν την αφορμή για να
βρεθούν τα Ιόνια νησιά για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο!
Μιλώντας στο Star, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και
Νησιωτικής Πολιτικής, Σπύρος Γαλιατσάτος ανέφερε: «Είναι
μια μεγάλη εκπομπή του Ιταλικού καναλιού «Mediaset Rete
4» έχει μεγάλη τηλεθέαση όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και
ευρύτερα μέσω ίντερνετ και πάει να αναδείξει ποια είναι η
διαφορά από άλλες τουριστικές περιοχές, το να έρθει
κάποιος στα νησιά του Ιονίου», επισημαίνοντας ότι η
παραπάνω εκπομπή, εκτός από τις ομορφιές του κάθε
τόπου, τις διάσημες παραλίες, τα κρυμμένα σημεία του κάθε
νησιού θέλει να προβάλει την αυθεντικότητα του τόπου:
(π.χ) γιαγιάδες που ετοιμάζουν μία παραδοσιακή πίτα του
νησιού, ένα συγκρότημα που χορεύει παραδοσιακούς
χορούς, μία γιορτή (αν υπάρχει), έναν ψαρά που ψαρεύει τα
ψάρια του και τη μαγείρισσα της ταβέρνας να τα μαγειρεύει
εκείνη τη στιγμή, καθώς και ότι άλλο συναφές.
Οι
πανέμορφες
κοπέλες
της
διπλανής
πόρτας
προσγειώθηκαν στα Επτάνησα και «όργωσαν» τα πέντε
νησιά, γνώρισαν τους κατοίκους και τα έθιμα και
αναστάτωσαν τους πάντες με το άρωμά τους!
Τα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι που ολοκληρώθηκαν,
πραγματοποιήθηκαν στη Λευκάδα, το Μεγανήσι., στην
Ιθάκη, στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, όπου οι νεαρές

Εξάλλου πενταμελής αποστολή από την Νότιο Αφρική,
επισκέφθηκε την Κέρκυρα, προκειμένου να διερευνήσει
κατάλληλες τοποθεσίες για τα γυρίσματα της παραγωγής
του «TPOPICAL ISLAND OF TREASURE». Πρόκειται για
εκπομπή τύπου survivor με παίκτες από τη Νότιο Αφρική και
έπαθλο 1.000.000 ραντ (περίπου 66.666,00 euros).
Ο κύκλος αυτός θα είναι ο ένατος της εκπομπής. Ο όγδοος
κύκλος είχε γυριστεί στις Μαλδίβες και είχε την δεύτερη
μεγαλύτερη ακροαματικότητα στη Χώρα. Η εν λόγω
εκπομπή προβάλλεται στο κανάλι ‘’SABC 3’’ (South African
Broadcasting Corporations), που εκπέμπει στα Αγγλικά και
στα Africans.
Η πενταμελής αποστολή περιηγήθηκε στη δυτική ακτή της
Κέρκυρας και συγκεκριμένα στον Χαλικούνα, τον Ίσσο
(Κεδρόδασος, Λιμνοθάλασσα και παραλία), τον Γαρδένο, τον
Αρκουδίλα, Τους Λιαπάδες και την Ροβινιά και τέλος την
Παλαιοκαστρίτσα. Δήλωσε εντυπωσιασμένη από τα τοπία
που αντίκρισε και εφόσον επιλέξει την Κέρκυρα για τα
γυρίσματα της εκπομπής αυτά θα πραγματοποιηθούν το
φθινόπωρο του 2019.
Τόσον η Δ/νση ΥΠ. ΕΞ (Υπηρεσιών Εξωτερικού) του ΕΟΤ,
όσον και η ΠΙΝ, θεωρούν ότι η εν λόγω ενέργεια εφόσον
ευδοκιμήσει, είναι εξαιρετικά σημαντική και με προοπτικές
για τη δυναμική προβολή του τουριστικού προϊόντος της
Κέρκυρας, στην αγορά της Ν. Αφρικής.
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Σταθερά ανοδικές οι αεροπορικές Νέες πτήσεις για Κέρκυρα και
Ζάκυνθο από το εξωτερικό το 2019
αφίξεις στα Ιόνια νησιά τον
Αύγουστο

Σ

ύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ανοδικά
κινήθηκαν οι αεροπορικές αφίξεις στα
Ιόνια Νησιά, τόσον από το εξωτερικό,
όσον και από το εσωτερικό τον Αύγουστο, σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό
διάστημα.
Συγκεκριμένα, στην Κέρκυρα οι αφίξεις του
εξωτερικού σημείωσαν άνοδο σε ποσοστό 11,70% ,
στο Άκτιο 0,70%, στην Κεφαλονιά 11,20% και στη
Ζάκυνθο 5,00%.

Η

‘Ryanair’, η Νο.1 αεροπορική εταιρία της
Ευρώπης, ανακοίνωσε νέο δρομολόγιο από
την Κέρκυρα προς τη Μπολόνια, με
Η αεροπορική κίνηση από το εσωτερικό, μικτή συχνότητα δυο πτήσεις εβδομαδιαίως από τον
(αφίξεις και αναχωρήσεις), στην Κέρκυρα σημείωσε Απρίλιο του 2019, ως μέρος του καλοκαιρινού
άνοδο 20,60%, στο Άκτιο -16,80%, στην Κεφαλονιά προγράμματος της ‘Ryanair’ για το καλοκαίρι του
2019.
11,20% και στη Ζάκυνθο 12,60%.
Οι συνολικές αεροπορικές αφίξεις του εξωτερικού,
από την αρχή της τουριστικής περιόδου, έως την
31/08/2018, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα, παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης 13,50%.

Οι Έλληνες καταναλωτές και οι επισκέπτες
απολαμβάνουν πλέον ακόμα χαμηλότερες τιμές και
τις τελευταίες βελτιώσεις της εμπειρίας του ταξιδιού,
στα πλαίσια του προγράμματος “Always Getting
Better”, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αυτό επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, ότι οι αεροπορικές αφίξεις από το Εξάλλου από τις 2 Απριλίου έως τις 25 Οκτωβρίου
εξωτερικό, το 2018 θα κλείσουν με διψήφιο 2019 η εταιρεία ‘Transavia’ θα πραγματοποιεί δύο
ποσοστό ανόδου.
πτήσεις την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή
από το Ρότερνταμ προς την Κέρκυρα, ενώ από το
ίδιο αεροδρόμιο για τη Ζάκυνθο τις πτήσεις θα
εκτελεί η ‘TUI’ χωρίς να έχει δώσει το ακριβές
πρόγραμμα.

Επίσης από το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν θα
υπάρχουν νέες πτήσεις προς τη Ζάκυνθο με την
‘Transavia’ να εκτελεί δύο πτήσεις την εβδομάδα
κάθε Τετάρτη και Κυριακή από τις 24 Απριλίου έως
τις 27 Οκτωβρίου.
Το γεγονός αυτό, συμβαδίζει με τις προβλέψεις της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ότι το 2019 θα είναι
ακόμα καλύτερο από το 2018 (χρονιά ρεκόρ), κάτι για
το οποίο εργαζόμαστε από αρκετό καιρό πριν, σε
συνεργασία με Φορείς και επιχειρήσεις.
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Στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ο Πρέσβης της Σερβίας στην Ελλάδα
Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θεόδωρο
Γαλιατσάτο, επισκέφθηκε ο πρέσβης της Σερβίας
στην
Ελλάδα,
Ντούσαν
Σπασόγεβιτς,
συνοδευόμενος από στενούς του συνεργάτες και
τον επίτιμο Πρόξενο της Σερβίας στην Κέρκυρα,
Σπύρο Μάστορα. Η συνάντηση έγινε με αφορμή τις
επικείμενες καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για
τους Σέρβους, που έχασαν τη ζωή τους στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την διάρκεια της
παραμονής του Σερβικού Στρατού στην Κέρκυρα,
την περίοδο 1916 – 1918. Στη συζήτηση που
αναπτύχθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του
Σέρβου Πρέσβη στην Ελλάδα, επισημάνθηκε η
διάθεση της αδελφοποίησης νησιών του Ιονίου, με
την επαρχία Βοϊβοντίνα της Σερβίας, καθώς και οι
ιδιαίτερες σχέσεις των Σέρβων με το Ιόνιο σε
πολιτιστικό, εμπορικό, αλλά και τουριστικό
η
επίπεδο. Τέλος ο Πρέσβης της Σερβίας, Ντούσαν Σπασόγεβιτς, κάλεσε τον Περιφερειάρχη να επισκεφθεί το Φεβρουάριο την 41
Διεθνή έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι, όπου να σημειωθεί η Ελλάδα ήταν πέρυσι τιμώμενη χώρα.

Στην τελική ευθεία το έργο της αποκατάστασης και αναβάθμισης της Βίλλα
Ρόσσα

Σ

την τελική ευθεία βρίσκεται το έργο της
αποκατάστασης και αναβάθμισης της Βίλλα
Ρόσσα, καθώς η μελέτη με τίτλο: “Μελέτη
αποκατάστασης κτιρίου Βίλα Ρόσσα – Κέρκυρα» που
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος
Γαλιατσάτος , τον περασμένο Δεκέμβριο,
προϋπολογισμού 202.202,53, έχει ήδη ολοκληρωθεί και
αποσταλεί στην Εταιρεία Νεότερων Μνημείων στα
Ιωάννινα, ώστε να εισηγηθεί προς το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, του Συμβουλίου Μουσείων
και του Ειδικού Οργάνου (Κοινό Κ.Α.Σ.- Κ.Σ.Ν.Μ.) και
αμέσως μετά να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, για την υλοποίηση του έργου. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επιβραβεύει
την αξιέπαινη εθελοντική πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», να προβεί στον καθαρισμό του
περιβάλλοντα χώρου, του πιο περίτεχνου και επιβλητικού αρχοντικού της Κέρκυρας, της Βίλλα Ρόσσα. «Η ανιδιοτελής αυτή πράξη
της εθελοντικής ομάδας «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα», προωθεί την αλληλεγγύη, την κοινωνική συμμετοχή, τη θετική στάση σε
διάφορα κοινωνικά ζητήματα, ενώ καλλιεργεί σε όλους μας το συναίσθημα και την ευθύνη της στήριξης κάθε «δημοσίου αγαθού».
H Βίλλα Ρόσσα, που αποτελεί ένα έμβλημα της αρχιτεκτονικής εποχής του 19ου αιώνα, διατηρεί μέχρι και σήμερα «ζωντανή» την
ιστορία της Κέρκυρας και τις επιρροές που δέχθηκε από φημισμένους τότε αρχιτέκτονες και Ιταλούς ζωγράφους.
Άμεση και έμπρακτη πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, είναι το ιστορικό κτίριο να αποκατασταθεί είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Κέρκυρα και τον πολιτισμό της»
αναφέρει ο κ. Γαλιατσάτος.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Πανιόνιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου
της ΠΙΝ

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018
το «3ο Πανιόνιο Τουρνουά
Ποδοσφαίρου Κεφαλονιάς-Ιθάκης», το
οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τις
ΕΠΣ Κέρκυρας, Κεφαλονιάς- Ιθάκης,
Πρέβεζας- Λευκάδας και Ζακύνθου.Οι
μικτές ομάδες νέων από τις ΕΠΣ των
νησιών του Ιονίου έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους, ωστόσο το
κύπελλο σήκωσε η ΕΠΣ Πρέβεζας –
Λευκάδας, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 3-2 στον τελικό που διεξήχθη με την ΕΠΣ Κεφαλονιάς –
Ιθάκης κατακτώντας το τρόπαιο!
Τον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό γήπεδο, στο
Βαθύ Ιθάκης, παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος και βράβευσε τη
νικήτρια ομάδα. Κατά το χαιρετισμό του ο κ. Γαλιατσάτος
συνεχάρη όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους τονίζοντας
ότι «η στήριξη και η εξάπλωση του αθλητισμού αποτελεί
βασικό στόχο της πολιτικής μας, διότι θέλουμε τα παιδιά να
έρχονται σε επαφή με τα οφέλη της άθλησης από όσο το
δυνατόν μικρότερη ηλικία. Το τουρνουά που
πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει μεγάλη
σημασία για τις ΕΠΣ και ενισχύει τη συνοχή των νησιών μας,
την οποία επιδιώκει η ΠΙΝ». Το παρόν στους αγώνες έδωσαν
επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο Έπαρχος Ιθάκης Σπύρος
Τσιντήλας, καθώς και ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης
Στανίτσας.
Η αυλαία του διήμερου τουρνουά άνοιξε την Παρασκευή 31
Αυγούστου 2018 από το δημοτικό γήπεδο «Αγ.Αντωνίου»
Ληξουρίου Κεφαλονιάς με τον αγώνα ΕΠΣ Κεφαλονιάς –
Ιθάκης – ΕΠΣ Ζακύνθου και σκορ 3-0. Ακολούθησε στο ίδιο
γήπεδο ο αγώνας ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας - ΕΠΣ Κέρκυρας με σκορ 2-0. Στον μικρό τελικό η ΕΠΣ
Κέρκυρας επικράτησε της ΕΠΣ Ζακύνθου με σκορ 2-1 και βρέθηκε στην τρίτη θέση. Η επόμενη διοργάνωση
του Πανιόνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου, πρόκειται να φιλοξενηθεί στη Ζάκυνθο, ύστερα από συνεννόηση
των ΕΠΣ με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Γεγονός το 1ο Διεθνές Συνέδριο
«Αποδήμων και όπου
γης Επτανησίων»
στην Κέρκυρα
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. κ. Αναστάσιος

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος ένθετο

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, πολιτικοί,
διοικητικοί, ιερατικοί, στρατιωτικοί, λιμενικοί, εκπρόσωποι
των Ανωτάτων Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης, κοινωνικοί
φορείς, καθώς και εκπρόσωποι των απανταχού
αποδήμων Επτανησίων από είκοσι (20) Ενώσεις, Ομοσπονδίες
και Συνομοσπονδίες Αποδήμων Επτανησίων από όλο τον κόσμο,
με εκατό (100) Συνέδρους, από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία,
τη Νότιο Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια και την Αυστραλία,
καθώς και απόδημοι Επτανήσιοι από όλη την Ελλάδα…

ένθετο
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«Σάρκα και οστά» πήρε το 1ο Διεθνές
Συνέδριο «Αποδήμων και όπου γης
Επτανησίων» που διεξήχθη στην
Κέρκυρα από τις 5 έως τις 7
Σεπτεμβρίου 2018.
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τη Ζάμπια και την Αυστραλία, καθώς και Επτανήσιοι από
όλη την Ελλάδα.

Η

ιδέα του Συνεδρίου «γεννήθηκε» μετά από τις
επισκέψεις του Περιφερειάρχη και εκπροσώπων της
ΠΙΝ στους απόδημους στη Νέα Υόρκη, στον Καναδά
και στο Μόντρεαλ το 2016.
Με τη στενή συνεργασία της ΠΙΝ, των Ομογενειακών
Σωματείων,
Ομοσπονδιών
και
Συνομοσπονδιών
Επτανησίων, από όλο τον κόσμο, αλλά και τη συμβολή της
Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, το 1ο Διεθνές
Συνέδριο «Αποδήμων και όπου γης Επτανησίων» έγινε
πράξη και αποτέλεσε την απαρχή για την εδραίωση μιας
νέας εικόνας των αποδήμων Επτανησίων.
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, ενώ την
έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου κήρυξε ο
Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Την αυλαία της τριήμερης διεξαγωγής του Διεθνούς
Συνεδρίου,
άνοιξε
η
τιμητική
εκδήλωση,
που
πραγματοποιήθηκε στο Αχίλλειον, για τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιο, που είναι κατά το ήμισυ Επτανήσιος, με
καταγωγή από την Κεφαλονιά.
Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων αναπτύχθηκαν τρεις
βασικοί άξονες με θεματικές ενότητες την «Οικονομία, τις
επενδύσεις και τις υποδομές», την “Εκπαίδευση και τον
ρόλο» που μπορούν να διαδραματίσουν τα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα των Ιονίων Νήσων στις σχέσεις με τους
απόδημους,
καθώς και τον “Πολιτισμό και την
αλληλεπίδραση των ομογενών με την ντόπια πολιτιστική
δημιουργία».
Συμμετείχαν εκπρόσωποι από είκοσι (20) Ενώσεις,
Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αποδήμων Επτανησίων
από όλο τον κόσμο, με εκατό (100) Συνέδρους, από τις ΗΠΑ,
τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Νότιο Αφρική, τη Ζιμπάμπουε,

Παράλληλα 14 νέοι απόδημοι των Επτανησίων, μέσω της
συγχρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου
Ελληνισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Return to
Roots», (επιστροφή στις ρίζες), είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν και να φιλοξενηθούν με σε όλα τα νησιά του
Ιονίου με κατάληξη στην Κέρκυρα για τις ημέρες διεξαγωγής
του Συνεδρίου.
Τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας
κ.κ. Αναστάσιο, υποδέχθηκαν το πρωί, της Τετάρτης, 5
Σεπτεμβρίου 2018,
στο αεροδρόμιο Ι. Καποδίστριας, ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος, με τον
Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.κ.
Νεκτάριος.
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Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο τίμησε η ΠΙΝ σε ειδική εκδήλωση

Η

αυλαία του 1ου Διεθνούς
Συνεδρίου
Αποδήμων
Επτανησίων, άνοιξε με την
επίσημη τελετή προς τιμήν
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας κ.Αναστασίου.
Η τελετή έλαβε χώρα στο Αχίλλειο
σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης,
παρουσία
πλήθους
κόσμου,
εκπροσώπων αρχών και φορέων
της περιοχής.

Κατά το χαιρετισμό του ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος
Γαλιατσάτος
αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση
του
Αρχιεπισκόπου
Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
κ.Αναστασίου με την Κεφαλονιά
και τη Λευκάδα, ενώ έκανε εκτενή
αναφορά
στο
ανθρωπιστικό,
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο
του στη γείτονα χώρα αλλά και
στην οικουμενική προσφορά του

επισημαίνοντας ότι είναι ένας από
τους απόδημους Επτανησίους που
τιμά παγκοσμίως με τη δράση του
και τη στάση του την καταγωγή
του. «Πέρα από την παιδεία και τη
μόρφωση, την οποία απέκτησε και
την επιλογή και την παρουσία του
σε συγκεκριμένες θέσεις Διεθνών
Οργανισμών υπάρχει και το έργο
του για την εκκλησία και τους
ανθρώπους. Ένα έργο που δεν είναι
μόνο αυτό που συμβαίνει σήμερα
εδώ και πολλές δεκαετίες στην
Αλβανία αλλά που ξεκίνησε το 1981
στην Αφρική, στην οποία βρέθηκε
κοντά στους ανθρώπους αυτών
των χωρών που είχαν την ανάγκη
μας και με το ιεραποστολικό και
κοινωνικό του έργο έδειξε ότι
μπορεί
να
συνυπάρξουν
οι
άνθρωποι με όλες τις συνθήκες. Και
από το 1992 μέχρι σήμερα στην
Εκκλησία της Αλβανίας , την οποία
ανασύστησε από τα ερείπια
κυριολεκτικά,
μέσα
σε
ένα
περιβάλλον
πολιτικό
και
εκκλησιαστικό που δεν ήταν πάντα
το καλύτερο. Το έργο της
Αρχιεπισκοπής στην Αλβανία, που
είναι έργο κυρίως του Αναστασίου
αλλά με τη συλλογικότητα που τον
διακρίνει στις πράξεις του, είναι ένα
έργο που απευθύνεται σε όλους
τους ανθρώπους που έχουν αυτές
τις ανάγκες στην Αλβανία και όχι

μόνο
για
τους
Χριστιανούς
Ορθοδόξους για τους οποίους
υφίσταται εκεί η Αρχιεπισκοπή»,
τόνισε
ο
κ.Γαλιατσάτος
προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια
προσωπικότητα
παγκόσμιας
εμβέλειας,
η
οποία
συνάμα
διακρίνεται για τη σεμνότητα και
την πραότητα του χριστιανικού του
λόγου.

Στην
εκδήλωση
χαιρετισμό
απηύθυναν επίσης ο Δήμαρχος
Κέρκυρας
Κ.
Νικολούζος,
ο
βουλευτής Κέρκυρας Κ. Παυλίδης
ως εκπρόσωπος του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων, ο Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
Μιχ. Κόκκινος, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Ζάμπιας
και
Μαλάουι, Υπέρτιμος και Έξαρχος
Μέσης Αφρικής κ. Ιωάννης και ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων
Νήσων κ. Νεκτάριος.

σελ. 4
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Ιόνια Νέα
Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα
μας αλλά και για ό,τι γίνεται στον
κόσμο. Για να βρει κάποιος τον
εαυτό του πρέπει πρώτα να
προσφέρει. Ό,τι κλείνεται στον
εαυτό του κινδυνεύει να χαθεί»,
ανέφερε ο ίδιος. Στην επίσημη
τελετή
προς
τιμήν
του
Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας
κ.Αναστασίου
παρευρέθησαν μεταξύ άλλων η
Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Ν.
Πανδή, ο Αντιπεριφερειάρχης
Κεφαλληνίας και Ιθάκης Π.
Δρακουλόγκωνας,
ο
Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Θ.
Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά
στον τομέα Τουρισμού Σπ.
του εξέφρασε αισθήματα βαθιάς
Γαλιατσάτος,
ο
ευχαριστίας
τονίζοντας
ότι
Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα
συγκεκριμένοι στίχοι της Αγίας
Κοινωνικής Πολιτικής Αλ. Μιχαλάς,
Γραφής
είναι
αυτοί
που
ο
Αντιπεριφερειάρχης
στον
καθοδηγούν τα βήματά του μέχρι
Πρωτογενή
Τομέα
και
σήμερα, ενώ πρόσθεσε ότι η
Εξωστρέφεια
Ι.Φοντάνας,
ο
Εκκλησία μας δεν μπορεί να
πρόεδρος του Περιφερειακού
ασχοληθεί μόνο με τον εαυτό της
Συμβουλίου Χρ. Μωραΐτης, η
αλλά έχει να προσφέρει σε
πρόεδρος
του
δημοτικού
δύσκολες και ξεχασμένες περιοχές.
συμβουλίου Μ. Μουζακίτη,
ο
«Είμαστε αδιάκοπα παρόντες σε
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Κεφαλληνίας
κ.Δημήτριος,
ο
Πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
αδιάκοπο
πανεπιστήμιο,
μια
Λευκάδας και Ιθάκης κ.Θεόφιλος, ο
συνεχής εκπαίδευση , ένας
Επίσκοπος
Δωδώνης
κ.
ανοιχτός διάλογος πεποιθήσεων.
Χρυσόστομος,
η
βουλευτής
Αν θα έπρεπε να συνοψίσω όλες
Κέρκυρας Φ. Βάκη, η βουλευτής
αυτές τις εμπειρίες αισθάνομαι
Κεφαλονιάς Αφρ. Θεοπεφτάτου, ο
ακριβώς ότι είμαι απλός στη
έπαρχος Ιθάκης Σπ. Τσιντήλας, ο
μεγάλη ευλογία να ζούμε μέσα
δήμαρχος
Κεφαλονιάς
Αλ.
στην
ορθόδοξη
πίστη,
να
Παρίσης, ο δήμαρχος Ζακύνθου Π.
ανησυχούμε ουσιαστικά όχι μόνο
Κολοκοτσάς, ο πρύτανης του
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Ιονίου
Πανεπιστημίου

Β.

Χρυσικόπουλος, ο πρόεδρος της
Δ.Ε του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ι.
Δραγώνας, περιφερειακοί και
δημοτικοί σύμβουλοι. Το δώρο του
Περιφερειάρχη στον Αρχιεπίσκοπο
ήταν ένας ασημένιες δίσκος με το
έμβλημα των Ιονίων Νήσων, ενώ ο
Αρχιεπίσκοπος με τη σειρά του
πρόσφερε στον Περιφερειάρχη μία
εικόνα. Η βραδιά έκλεισε με
πολιτιστικό πρόγραμμα από τη
Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας
«Καποδίστριας» προς τιμήν του
κ.Αναστασίου.
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Η κήρυξη των εργασιών του «1ου Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων», της ΠΙΝ,
από τον Προέδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο

Μ

ε κάθε επισημότητα έγινε το πρωί, της Πέμπτης 6 Σεπτεμβρίου 2018, η κήρυξη των εργασιών του «1ου
Διεθνούς
Συνεδρίου
Αποδήμων
Επτανησίων», της ΠΙΝ, από τον
Προέδρο
της
Δημοκρατίας,
Προκόπη
Παυλόπουλο, παρόντων
εκπροσώπων της
Κυβέρνησης, πολιτικών, διοικητικών, ιερατικών,
στρατιωτικών, λιμενικών και κοινωνικών
φορέων, καθώς και εκπροσώπων των
απανταχού αποδήμων Επτανησίων.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή
ευρισκόμενος σήμερα μαζί σας στην Κέρκυρα,
για να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του 1ου
Διεθνούς Συνεδρίου των Αποδήμων Επτανησίων.
Συγχαίρω εκείνους, οι οποίοι πήραν την
πρωτοβουλία της οργάνωσης του Συνεδρίου
αυτού, το οποίο έχει ως στόχο τη σύσφιγξη των
σχέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τις κοινότητες των Αποδήμων Επτανησίων, όπου Γης. Σας συγχαίρω δε
και για έναν ακόμη, εξαιρετικά σημαντικό, λόγο: Συγκεκριμένα, διότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου τούτου
αποφασίσατε να τιμήσετε τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο, για την
ανεκτίμητη προσφορά του στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Η ως άνω πρωτοβουλία σας είναι τόσο
περισσότερο αξιέπαινη, όσον ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, αυτή η
κορυφαία πνευματική φυσιογνωμία, έχει αναδειχθεί σε εμβληματικό ιεράρχη, άξιο απόγονο των Μεγάλων
Διδασκάλων του Γένους», είπε στην εισαγωγή της ομιλίας του ο κ.
Παυλόπουλος, ενώ απευθυνόμενος στη συνέχεια στους απόδημους
Επτανησίους, τόνισε:
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της
Δημοκρατίας, ότι είμαστε υπερήφανοι για εσάς. Υπερήφανοι για την
εντυπωσιακή πρόοδό σας, για την όλη δημιουργική σας πορεία και, κατά
συνέπεια, για το αδιαμφισβήτητο κύρος που έχετε αποκτήσει, εκεί όπου
δραστηριοποιείσθε. Η πατρίδα σας ευχαριστεί θερμώς. Και πιστεύω ότι είναι
στοιχειώδες χρέος μας απέναντί σας, καθώς και απέναντι σε κάθε απόδημο
Έλληνα, να θεσμοθετήσουμε την ψήφο των αποδήμων. Είμαι δε βέβαιος ότι
όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις θα συνεργασθούν, προκειμένου να
εκπληρώσουμε αυτό το χρέος έναντι των εκτός Επικρατείας συμπατριωτών
μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στην ομιλία του, δίνοντας παράλληλα τα εύσημα στον Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει το 1ο Διεθνές Συνέδριο Απανταχού των αποδήμων Επτανησίων.
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Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος
Γαλιατσάτος, στο καλωσόρισμά του στους
παριστάμενους του Συνεδρίου, αναφέρθηκε
στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την
πραγματοποίηση του «1ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αποδήμων Επτανησίων». Επισήμανε δε όλα
εκείνα τα καίρια ζητήματα που πρόκειται να
αναλυθούν κατά τη διεξαγωγή του, με στόχο
να αναπτυχθούν
σχέσεις και κοινές
συνισταμένες που θα αποφέρουν τα μέγιστα
στους τομείς, μεταξύ των άλλων, της
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής
συνοχής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε
να μετατραπεί σε έναν θεσμό
που θα
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
«Το 1ο Διεθνές Συνέδριο των Αποδήμων Επτανησίων είναι γεγονός . Η ιδέα άρχισε να ωριμάζει από το φθινόπωρο
του 2016 από τις επαφές που είχαμε στο εξωτερικό με τους συντοπίτες μας και με τις οργανώσεις τους κυρίως στον
Καναδά και τη Νέα Υόρκη. Η συνταγή είναι παλιά. Η ισχύς εν τη ενώσει, έτσι το είδαμε, έτσι το αντιληφθήκαμε . Η
ανάγκη είναι μεγάλη και προφανής, ότι οι δρόμοι που πρέπει να ανοίξουμε για το μέλλον είναι μπροστά μας. Οι
δεσμοί πρέπει να διατηρούνται και να ενισχύονται. Οι δυσκολίες της επικοινωνίας και της αλληλοκατανόησης
πρέπει να υπερπηδούνται. Επιλέξαμε, συνεπώς, το δημοκρατικό χώρο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων
Επτανησίων για να τεθούν τα ζητήματα, να αναζητηθούν λύσεις και να προκύψουν προτάσεις για δράση .Τι
προσδοκούν οι Απόδημοι από την ιδιαίτερη πατρίδα τους;
Τι μπορούν να πράξουν οι Απόδημοι με τις οργανώσεις τους για τα συμφέροντα της περιοχής και της χώρας; Ποια
είναι σήμερα η εικόνα της Περιφέρειας; Πως πορεύεται η οικονομία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , πώς
λειτουργούν οι θεσμοί και οι υπηρεσίες της ; Τι λύση θα δοθεί στο μέγα θέμα της ψήφου των Ελλήνων του
εξωτερικού; Το Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2016 έχει λάβει ένα δικό του ψήφισμα, το οποίο επισημαίνει την
ανάγκη αυτή τη μεγάλη εκκρεμότητα να τακτοποιηθεί. Πρέπει να βρεθεί λύση. Και λύση δεν μπορεί να είναι άλλη
από το να δοθεί το δικαίωμα στους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό να έχουν λόγο. Αυτά και πολλά άλλα θα
ακουστούν σε αυτό το Συνέδριο», ανέφερε ο κ.Γαλιατσάτος.
Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία του δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά και στους 14 νέους και νέες Απόδημους
Επτανήσιους , οι οποίοι μέσω του προγράμματος «Return to Roots» (Επιστροφή στις ρίζες), το οποίο
πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού περιηγήθηκαν για 15
ημέρες στα νησιά του Ιονίου, προκειμένου να γνωρίσουν τις πατρίδες τους και να μεταφέρουν την εμπειρία τους
από το ταξίδι και όσα γνώρισαν στο Συνέδριο. «Είχα τη χαρά να τους συναντήσω και να συνομιλήσω μαζί τους,
όταν βρίσκονταν στην Κεφαλονιά .Θέλω να τους συγχαρώ για την πατριωτική τους ευαισθησία και αγάπη για τη
γενέτειρα, αλλά και να διαβεβαιώσω όλους τους υπόλοιπους ότι τα Επτάνησα, η Ελλάδα μπορούν να αισιοδοξούν
για το ιστορικό μέλλον γιατί έχουμε αυτά τα παιδιά. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από το 1ο Διεθνές Συνέδριο
Αποδήμων Επτανησίων ,φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός», είπε ο κ. Γαλιατσάτος επισημαίνοντας ότι το 1ο Διεθνές
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Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία, προκειμένου να μπουν οι βάσεις για τη
δημιουργία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αποδήμων Επτανησίων. «Συμβούλια υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Ήπειρο και αλλού, με σημαντική δυνατότητα παρέμβασης στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο θα ξεκινήσει από αυτό το Συνέδριο. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα είναι
συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια», κατέληξε.
Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος που
ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο του 1ου Διεθνούς
Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων, αναφέρθηκε
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απανταχού
Επτανησίων ανά την υφήλιο, στην εφευρετικότητα,
στην τόλμη και στη δημιουργική διάθεση που
διαθέτουν και στον εύλογο τρόπο της διαχείρισης
που έχουν να αντιμετωπίζουν με ευκολία καθετί
καινούργιο και απροσδόκητο.
Ο λόγιος Πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
κλείνοντας τη σύντομη, αλλά περιεκτική ομιλία του,
έστειλε, παράλληλα, σε όλους το μήνυμα της
ταπεινοφροσύνης,
της
αποφυγής
του
εγωκεντρισμού που τον χαρακτήρισε ως «εχθρό της
ειρήνης» και της αποφυγής της φιλοδοξίας που τη
χαρακτήρισε ως «ένα «καρκίνωμα» που τους διαφθείρει όλους. «Αυτό που πρέπει
να κάνουμε όλοι, είναι η αλλαγή νου, η αλλαγή διαθέσεως, είναι η ταπείνωση. Δεν
ανησυχώ για το μέλλον. Είμαι πολύ αισιόδοξος, υπάρχουν δυνατότητες», είπε
μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιος που «αγκάλιασε» το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων» και
αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την πρόσκληση και τις τιμές που του έγιναν.
Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Υφυπουργός Εξωτερικών, Τέρενς
Κουίκ , στην ομιλία του αναφέρθηκε για την προσπάθεια του Περιφερειάρχη να
διοργανώσει το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων και τις ενέργειες που
έγιναν για την υλοποίηση του σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
«Όταν ορκίστηκα στη θέση μου, αποφάσισα ένα πράγμα «πρώτο ότι δε θα
συνδιαλέγομαι με επαγγελματίες πατριώτες, με εκείνους που λένε θα μου δώσεις
τα χρήματα για να τη βοηθήσω. Δεύτερον είπα ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να
πιστεύει σε όποιο πολιτικό σχηματισμό θέλει, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και
υποχρέωση. Όταν όμως έχουμε την πατρίδα και την ομογένεια, εκείνη τη στιγμή
δεν πρέπει να μιλάμε σαν κόμματα, γιατί στις μεταξύ μας σχέσεις το κόμμα είναι
ένα και λέγεται Ελλάδα. Η σημαία του κόμματος είναι η γαλανόλευκη με τον
σταυρό και αυτόν πρέπει να τιμά με είπε ο κ. Κουίκ και πρόσθεσε:
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«Με βάση αυτή τη λογική θα ιδρύσουμε, με νέο νομοσχέδιο που έρχεται, το «Νέο Συμβούλιο Αποδήμου
Ελληνισμού, με τις προδιαγραφές μεγάλων αποδήμων Συνομοσπονδιών, ένα ευέλικτο συμβούλιο που θα
αυτοδιοργανωθεί και θα αυτοχρηματοδοτηθεί, θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θα συμμετέχουν όλοι οι απόδημοί
Έλληνες, από όλο τον κόσμο που θα έχουν και την ευθύνη των πραγμάτων».
Απευθυνόμενος στο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,
ο κ. Κουίκ είπε: Kύριε Περιφερειάρχη το καθήκον
σας το κάνατε. Το λιθαράκι το βάλατε. Το 1ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων είναι
γεγονός. Από δω και μπρος όμως θα πρέπει να
ασχοληθούν οι ίδιοι οι απόδημοι Επτανήσιοι, όπως
το κάνουν και οι Μακεδόνες, οι Κρήτες κλπ. Εκείνοι
πλέον να οργανώσουν το επόμενο Συνέδριο , στην
Αμερική, στην Αφρική και όπου θέλουν, αλλά με
δικές τους προδιαγραφές αντάξιες με εκείνες
μεγάλων αποδήμων συνομοσπονδιών, έτσι ώστε
να έχουν την ευθύνη των πραγμάτων», τόνισε ο κ.
Κουίκ.
Στην
ομιλία
του
ο
Πρόεδρος
του
Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Βασίλειος Ματαράγκας, αναφέρθηκε στην ανάγκη των αποδήμων
Επτανήσιων να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τον τόπο καταγωγής τους και οι νέοι που τον επισκέφθηκαν να
κρατήσουν «ζωντανές» τις εικόνες της πατρίδας
τους, στη μνήμη τους.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο
Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος και ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Κερκύρας,
Παξών και Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκτάριος
που εξήρε για ακόμη μία φορά τον
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο
Γαλιατσάτο, για την πρωτοβουλία να
διοργανώσει το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων
Επτανησίων και να τιμήσει τον Αρχιεπίσκοπο
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιο.
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν το
απόγευμα , ενώ το μεσημέρι παρατέθηκε, από
τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο
Γαλιατσάτο, γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου και του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.
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«Οικονομία Επενδύσεις και Υποδομές», η πρώτη θεματική ενότητα του «1ου Διεθνούς
Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων»

Μ

ε εισηγήσεις σε δυο θεματικές
ενότητες την «Οικονομία, τις
επενδύσεις και τις υποδομές»
και την «Εκπαίδευση και τον ρόλο των
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Ιονίων
Νήσων στις σχέσεις με τους απόδημους»
ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της
διεξαγωγής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αποδήμων Επτανησίων
Την απογευματινή συνεδρία, «άνοιξε» ο
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος
Γαλιατσάτος, που προέδρευσε της
επιτροπής με τη θεματική ενότητα
«Οικονομία, επενδύσεις, υποδομές».
Πρώτος εισηγητής με θέμα «Τουρισμός και Οικονομία. Οι
δράσεις προβολής του τουριστικού προϊόντος, τα
αποτελέσματα,
οι
προκλήσεις»
ήταν
ο
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού , Νησιωτικής Πολιτικής,
Σπύρος Γαλιατσάτος, που ανέλυσε τη στρατηγική της ΠΙΝ
για την αύξηση του τουρισμού στο Ιόνιο και τα θετικά
αποτελέσματα που επέφερε, κατατάσσοντας το Ιόνιο στις
υψηλότερες θέσεις του βάθρου του τουρισμού.«Ο
τουρισμός είναι καταλύτης ανάπτυξης σε επίπεδο
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι παράγοντες που θα
επηρεάσουν το μέλλον του τουρισμού στο Ιόνιο, είναι
μεταξύ άλλων, οι κλιματικές αλλαγές, οι δημογραφικές
εξελίξεις, οι νέες τεχνολογίες, η αύξηση των αεροπορικών
γραμμών, η ασφάλεια, και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Στόχος μας είναι ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο,
περισσότεροι πολίτες άλλων περιοχών και του εξωτερικού που να θέλουν να ζήσουν εδώ μόνιμα», τόνισε
ο κ. Σπύρος Γαλιατσάτος.
Για τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου και του πολιτισμού, τα τοπικά προϊόντα των
Ιονίων Νήσων και τις προϋποθέσεις για εξαγωγές στις ξένες αγορές, μίλησε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Κεφαλλήνων Καναδά «Ο ΑΙΝΟΣ», επιχειρηματίας, πρόεδρος εταιρειών «Pilaros International
Trading Inc &Salamina of Laval, Quebek», Σωτήρης Αντύπας.
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«Για μας είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς. Προσπαθούμε να
προσφέρουμε όσο μπορούμε, στη νέα γενιά ώστε να συνεχίσει την πολιτιστική παράδοση, αλλά και να
δείξουμε τον πολιτισμό μας και σε άλλες
χώρες»
είπε
ο
κ.
Αντύπας
ενώ
αναφερόμενος στους τομείς του εμπορίου
και τη διάδοση των τοπικών προϊόντων των
Ιονίων Νήσων τόνισε: «Όταν μιλάμε για
άλλες αγορές και την προώθησε των
τοπικών προϊόντων στις αγορές του
εξωτερικού πρέπει να προηγηθεί μία σειρά
πραγμάτων. Για παράδειγμα το προϊόν να
έχει γεύση και σωστή παρουσίαση, ο
παραγωγός, με την εξαγωγική εταιρεία που
θα συνεργαστεί, να ενημερωθεί για τους
κανονισμούς που υπάρχουν κατά τόπους σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να ξέρουμε, ότι ένα προϊόν δεν είναι
αρκετό να είναι μόνο καλό, αλλά θα πρέπει να έχει και σταθερότητα, όταν υπάρχουν αυτές οι
προϋποθέσεις, τότε είναι θέμα χρόνου να κινηθούν τα προϊόντα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού»
επεσήμανε ο κ. Αντύπας.
Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος και Πρόεδρος της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας , Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής (ΟΣΚΑ ) Γιάννης Παργινός, στο θέμα που ανέλυσε για την
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη στα Επτάνησα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πρόβλημα των
απορριμμάτων στην Κέρκυρα, στις «απαρχαιωμένες» όπως τις χαρακτήρισε, υποδομές στον τουρισμό,
αλλά και στις σχέσεις των νησιών Ιονίου με τις γείτονες χώρες. Η πρώτη θεματική ενότητα του Συνεδρίου
ολοκληρώθηκε με την Επετειακή ομιλία με τίτλο «Οι εθνικές επέτειοι στη ζωή της Ομογένειας. Η
περίπτωση του εορτασμού από την Μητρόπολη Ζάμπιας, Μαλάουι και Νοτιοτέρας Αφρικής των 200
χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Επτάνησο (1818-2018)», που εκφώνησε ο
υποστράτηγος (εα) δρ.Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης GCLJ-J, , Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Κλείνοντας τον κύκλο των εργασιών της πρώτης θεματικής ενότητας
του Συνεδρίου ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων στις παρατηρήσεις τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι υποδομές
μας στο Ιόνιο, όπως είναι το οδικό δίκτυο, οδικά συστήματα, υποδομές, ενέργεια κλπ., αρχίζουν και
στενάζουν κάτω από το βάρος της υπερβολικής επισκεψιμότητας και εδώ τίθεται το ερώτημα, αυτό το
«βάρος» πόσο μπορεί να αντέξει; Παράλληλα βάζει καθήκοντα στην κυβέρνηση, αλλά και στην τοπική
αυτοδιοίκηση, για να παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται. Είναι ένα μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, το
οποίο θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον.
«Εμείς θα την κάνουμε αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουμε τον τόπο μας. θα «χτίσουμε» αυτή τη χώρα
οικονομικά, θα βοηθήσουμε και στις υποδομές και στα προϊόντα» ήταν το μήνυμα προς τους Συνέδρους,
του Γεν. Διευθυντή της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού Μιχαήλ Κόκκινος.
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«Εκπαίδευση και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Ιονίων Νήσων
στις σχέσεις με τους απόδημους»

Μ

ε τις δύο εισηγήσεις των διοικούντων του Ιονίου
Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στη
θεματική ενότητα «Εκπαίδευση και ο ρόλος των
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Ιονίων Νήσων, στις
σχέσεις με τους απόδημους» ολοκληρώθηκε, η δεύτερη
μέρα του Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων.
Στην εισήγησή του με θέμα «Οι δράσεις του Ιονίου
Πανεπιστημίου, οι ενέργειες για τη σύσταση έδρας
Απόδημου Ελληνισμού, οι προοπτικές συνεργασίας με τους
απόδημους» ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Βασίλειος
Χρυσικόπουλος έθεσε
αναλυτικά
τις
πρωτοβουλίες του Ι.Π, προκειμένου να φέρει κοντά τη
δεύτερη και την τρίτη γενιά των αποδήμων στην ελληνική
πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από τη γνωριμία με τη
γλώσσα, την ιστορία και την παράδοσή τους, προσφέροντας: Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού, στην Κέρκυρα, στην έδρα του Πανεπιστημίου, και στο μέλλον σε κάποιο από τα άλλα νησιά του
Ιονίου πελάγους.
Όπως είπε, «το Θερινό Σχολείο θα απευθύνεται σε νέους Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
θα είναι διάρκειας τριών εβδομάδων. Τα μαθήματα, θα έχουν αντικείμενα όπως την ελληνική γλώσσα και την
ιστορία της Ελλάδος (από την προϊστορία μέχρι τον 21 ο αιώνα) και θα διδάσκονται στα Ελληνικά ή Αγγλικά, σε
αντιστοιχία με τη γλωσσική δεξιότητα των φοιτητών. Επίσης θα διδάσκονται αντικείμενα σχετικά με τον
πολιτισμό, όπως η εισαγωγή στην ελληνική λογοτεχνία, και η εισαγωγή στην ελληνική τέχνη (από την
αρχαιότητα μέχρι τα σύγχρονα ρεύματα κ.α.)», επισήμανε ο ίδιος προσθέτοντας ότι η αποδημία και γενικότερα
οι μετακινήσεις πληθυσμών κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα, απασχολούν ζωηρά την επιστημονική
κοινότητα, προκειμένου να ερευνήσει και να κατανοήσει όχι μόνον τις αιτίες τους, αλλά και τη μετέπειτα
κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία του απόδημου πληθυσμού στη νέα του πατρίδα.
Πρόσθεσε δε ότι η δημιουργία μίας Πανεπιστημιακής Έδρας με αντικείμενο τη μελέτη της ζωής του
επτανησιακού απόδημου ελληνισμού, θα μπορούσε να ενταχθεί στα επίσημα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ στις περαιτέρω κοινές δράσεις για την
ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στους απόδημους Επτανήσιους με τις τοπικές και περιφερικές αρχές των
Επτανήσων, περιλαμβάνονται επισκέψεις Επτανησίων Επιστημόνων της διασποράς και παραμονή στο Ι.Π.
ανάλογα με τα ερευνητικά/επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, καθιέρωση υποτροφιών για επτανήσιους
φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων στα
Ιόνια Νησιά από Επτανήσιους καθηγητές που διδάσκουν σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής», επεσήμανε μεταξύ
άλλων ο κ. Βασίλης Χρυσικόπουλος.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ιωάννης Δραγώνας, στην ομιλία του με θέμα «Η
συνεργασία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με τους απόδημους και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται από τη
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συγχώνευση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο» αναφέρθηκε στη σύσταση του Εργαστηρίου Μελέτης Αποδήμου
Επτανησιακού Ελληνισμού από το 2015 « αντιλαμβανόμενοι», όπως είπε, «τη βαρύνουσα σημασία της
επικοινωνίας και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ όλων των φορέων αλλά και των πολιτών που συνδέονται
με τα νησιά μας και βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων της χώρας».

Συμπλήρωσε δε, ότι «το
Συνέδριο εκτός από μια
ελπιδοφόρα κίνηση για το
μέλλον της σύνδεσης της
διασποράς με τη μητέρα
πατρίδα επ’ ωφελεία όλων,
είναι κατά κάποιο τρόπο
και μία δικαίωση για τις
προσπάθειες
ετών
με
στόχο την πνευματική και
κοινωνική ανάδειξη των
νησιών του Ιονίου.
«Προσπάθειες
που
φιλοδοξούμε όχι μόνο να
συνεχιστούν, αλλά και να
ενταθούν μέσα από τον
νέο ακαδημαϊκό φορέα
που δημιουργείται με τη
συνένωση του Ιδρύματός
μας
με
το
Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, μια εξέλιξη
που αποτέλεσε τον καρπό
μιας μακράς και εποικοδομητικής διεργασίας με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την
προώθηση της έρευνας και την αρτιότερη κατάρτιση των σπουδαστών, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
τις προκλήσεις σε ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον.
Το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν η δημιουργία του νέου, μεγάλου Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο
καλείται να αξιοποιήσει την «κληρονομιά» των δυο Ιδρυμάτων , τόσο σε υποδομές, αλλά κυρίως σε
εκπαιδευτική εμπειρία», επισήμανε ο κ. Δραγώνας τονίζοντας ότι η αρωγή του ελληνισμού της διασποράς –
τόσο σε επίπεδο συνεργειών όσο και ανταλλαγής εμπειριών-καθίσταται όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά και
αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας».
Κλείνοντας ο κύκλος των εργασιών της δεύτερης θεματικής ενότητας του Συνεδρίου, το λόγο πήρε ο
Μητροπολίτης Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομος, ανέφερε ότι δε δόθηκαν επαγγελτικά δικαιώματα στους
αποφοίτους του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Ζακύνθου και πάνω σε αυτό ο
Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστήμιο, απάντησε «πως για το λόγο αυτό αναμένεται να συσταθούν διετή τμήματα
φοίτησης».
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Η κορυφαία συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου με τους
νέους απόδημους Επτανήσιους

Κ

ορυφαία
ήταν
η
συνάντηση
του
Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Τιράνων
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.κ.
Αναστασίου,
με τους νέους απόδημους
Επτανήσιους, που έγινε εκτός προγράμματος του
1ου Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων.
Η συνάντηση έλαβε χώρα, όταν μετά το πέρας της
δεύτερης μέρας της διεξαγωγής του, η αίθουσα
του ξενοδοχείου, άδειασε, με τους νέους
αποδήμους να παραμένουν εκεί προκειμένου να
συναντήσουν και να συνομιλήσουν προσωπικά με
τον Αρχιεπίσκοπο, για τις αγωνίες τους, για τις
εμπειρίες που έζησαν και τις εικόνες που
αποτύπωσαν , τις 15 αυτές ημέρες φιλοξενίας τους στα Ιόνια νησιά. Να μιλήσουν για την πατρίδα...
Ο Αρχιεπίσκοπος ως Καλός ποιμένας, παρά την εμφανέστατη κούραση του, κάθισε μαζί τους και με
υπομονή αλλά και περισσή αγάπη, άκουσε τον καθέναν πως ζει, πως περνά το χρόνο του, πως είναι ο
Επτανήσιος στο εξωτερικό, πως είναι ο νέος άνθρωπος της Ομογένειας.
«Ήταν μία συζήτηση απλή, αλλά τόσο ουσιαστική, τόσο εποικοδομητική» είπε συγκινημένος ο
Περιφερειάρχης
Ιονίων
Νήσων
Θεόδωρος
Γαλιατσάτος,
Η κορύφωση της συνάντησης του Αρχιεπισκόπου με
τους νέους Απόδημους Επτανήσιους που βρέθηκαν
εκείνες της ημέρες λόγω του Συνεδρίου στην Κέρκυρα,
ήταν, όταν όλοι μαζί έψαλαν συγκινημένοι τον
Ακάθιστο Ύμνο. Η άδεια αίθουσα του συνεδρίου
γέμισε μελωδία. Ρίγη συγκίνησης και πατριωτισμού
ένωσαν όλους όσοι βρεθήκαν στη συνάντηση αυτή. Οι
νέοι απόδημοι Επτανήσιοι έδωσαν την υπόσχεση,
κυρίως στον εαυτό τους, να επιστρέφουν, ως
αποδημητικά πουλιά, πίσω στην πατρίδα.
Ο
Αρχιεπίσκοπος είδε το ποίμνιο του να μεγαλώνει και
οι ρίζες του να εκβαθύνονται και ο Περιφερειάρχης αισθάνθηκε ότι μπήκε το πρώτο λιθαράκι της στέρεας
σύσφιξης των αποδήμων Επτανησίων με τη μητέρα γη.
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Πολιτισμός και η αλληλεπίδραση ομογενών με την ντόπια πολιτιστική δημιουργία

Η

θεματική ενότητα «άνοιξε» με το
χαιρετισμό
του
εκπροσώπου
του
Παγκοσμίου Ομογενειακού Οργανισμού
ΑHEPA
,
Πρόεδρο
AHEPA
HELLAS
Κέρκυρας, Phd Candidate,
Νικόλαο
Δημητρόπουλο, που εν συντομία αναφέρθηκε
στο ρόλο της Οργάνωσης, αλλά και στην
πλούσια φιλανθρωπική δράση της.
Παράλληλα, ο κ. Δημητρόπουλος, έκανε μια
σύντομη αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες ιδρύθηκε η ομογενειακή οργάνωση, η οποία
είναι η μεγαλύτερη ομογενειακή και η μεγαλύτερη
Ελληνική Οργάνωση σήμερα στον κόσμο.
Ειδικότερα τα τοπικά τμήματα και των 22
περιφερειών είναι περίπου 500 και είναι διάσπαρτα στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, Κύπρο, Ελλάδα και
Κωνσταντινούπολη, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που είναι οργανωμένα σε αυτά τα 500 τμήματα ανά τον κόσμο
υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια. «Οι αναγραφόμενοι σκοποί στα πανομοιότυπα καταστατικά όλων των
περιφερειών και της κεντρικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ που εδρεύει στην Αμερική είναι η προβολή του ελληνισμού σε
όλο τον κόσμο η ενίσχυση της παιδείας, η φιλανθρωπία, η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, η
προαγωγή του πατριωτισμού, η προώθηση και η υποστήριξη των Εθνικών θεμάτων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας »,
ανέφερε ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον κ.Δημητρόπουλο ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που συναντάται σήμερα είναι η απομάκρυνση των
νέων αποδήμων από την ελληνική γλώσσα και τη θρησκεία
επισημαίνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να
ληφθούν πρωτοβουλίες από πλευράς Περιφέρειας και φορέων,
προκειμένου οι απόδημοι νέοι να λαμβάνουν μέρος σε σειρά
δραστηριοτήτων (πολιτιστικών και αθλητικών)με στόχο την
τόνωση των σχέσεων με τη μητέρα πατρίδα. Στο θέμα «Νέοι και
Επτανησιακή παράδοση» αναφέρθηκε στην εισήγησή της η
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων
Πειραιά, Ρεγγίνα Μπαλτσαβιά .
Η κ. Μπαλτσαβιά, τόνισε πως «γονείς, δάσκαλοι, πνευματικοί
άνθρωποι και πολιτεία είναι αναγκαίο να αποκαταστήσουν την
επαφή των νέων με τις πηγές της Νεοελληνικής πνευματικότητας
και της ηθικές αξίες της ελληνικής ζωής και να τους κάνουν να
νιώσουν περήφανοι για την καταγωγή τους. Το επτανησιακό
ιδίωμα δυσκολεύει τους νέους να το κατανοήσουν, το ίδιο,
δυστυχώς, και η ελληνική γλώσσα στο σύνολό της, αν και συνιστά θεμέλιο της ύπαρξής μας, δηλωτικό της
ταυτότητάς μας» είπε χαρακτηριστικά , ενώ πρότεινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας στις
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9 Φεβρουαρίου, μέσω του διαδικτύου και των σύγχρονων μέσων να προωθηθεί περισσότερο το σύνθημα «Μιλήστε
ελληνικά», καθώς η γλώσσα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παράδοσης, όπως και η γνωριμία των νέων με τα
ήθη και έθιμα και τις καθιερωμένες αρχές μιας κοινωνίας». Όσον αφορά το κομμάτι της νεολαίας η κ. Μπαλτσαβιά,
πρότεινε μεταξύ άλλων, μέσω του διαδικτύου και των σύγχρονων μέσων να δημιουργηθεί μια «lobbying ομάδα»,
όπως επίσης ένας ιστότοπος, όπου νέοι της Διασποράς από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, αλλά και Γηγενείς, να
μπορούν να προσθέτουν ανά νησί πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο. «Έτσι η Παγκόσμια Επτανησιακή
Ομοσπονδία θα έχει τη δύναμη να επιμεληθεί θέματα που αφορούν τη γλώσσα, και που ανέφερα προηγουμένως
και θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει η τέχνη και να διοργανώσει
εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής ή αντίστοιχα διαγωνισμούς, αφού έχει προηγηθεί ξενάγηση νέων στα νησιά
καταγωγής τους, με στόχο να προκαλέσει νέους του εξωτερικού να γνωρίσουν το πολιτιστικό τοπίο, τα μνημεία
που πολλές φορές περιμένουν καρτερικά την προσοχή και τη φροντίδα μας, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική ώστε
να σκεφτούν αργότερα ως ενήλικες που θα κτίσουν την εξοχική κατοικία τους να την σεβαστούν, παραδοσιακά
επαγγέλματα και πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά και συνιστούν μάρτυρες της τοπικής ιστορίας μας» τόνισε η κ.
Μπαλτσαβιά.
Ο Εισηγητής, Κοσμάς Μεγαλοκονόμος , συγγραφέας, ιστορικός, ιατρός, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών
αναλύοντας το θέμα «Ιόνιον Φως- Η συμβολή των Κυθήρων (Η πολιτιστική Κληρονομιά των Κυθήρων και η
συμβολή της στο γενικότερο Ιόνιο Πνεύμα)», έκανε μία ιστορική αναδρομή των Κυθήρων από την αρχαιότητα μέχρι
και σήμερα, επεξηγώντας παράλληλα τις επιδράσεις που δέχθηκε το Ιόνιο από τους εξωγενείς παράγοντες.
Παρεμβάσεις στην 3η θεματική Ενότητα του Πολιτισμού, έκανε η
Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας Τένια Ρηγάκου,
όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο πολιτισμός εμπνέει του
Επτανήσιους απανταχού της γης, το οποίο έγινε σαφές και από
τις εργασίες του παρόντος Συνεδρίου.
Μίλησε κυρίως για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μουσική,
θέατρο, χορό, γλώσσα και άλλα.
«Ο πολιτισμός αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΠΙΝ»,
τόνισε η κ. Ρηγάκου. Στην παρέμβασή του ο Αναπληρωτής
Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής, Θεόδωρος Παππάς,
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην «απειλή» όπως τη χαρακτήρισε
«της πολιτισμικής απαλλοτρίωσης που θέτει, όπως είπε, «σε
κίνδυνο την ηθική υπόσταση του ανθρώπου».
Παράλληλα ο κ. Παπαδάτος ανέλυσε τις θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. «Η παγκοσμιοποίηση την
πολιτιστική μας ταυτότητα. Η πολιτισμική ταυτότητα δεν είναι κληρονομιά, είναι τρόπος και στάση ζωής, εγχειρίδιο
των σχέσεων με τους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάτος.
Μετά το πέρας της 3ης Θεματικής Ενότητας, έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Ποταμιανού «Η
Οδύσσεια των Επτανήσων» και ακολούθησε μικρός σχολιασμός από το δημιουργό.
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Οι Aπόδημοι Επτανήσιοι εξιστορούν

Μ

ε την τέταρτη θεματική
ενότητα
«Οι
απόδημοι
Επτανήσιοι εξιστορούν:

Βιωματικές ομιλίες για τις δυσκολίες, τις
επιτυχίες και τον τρόπο ζωής των
Επτανησίων στο εξωτερικό. Η ανάγκη για
συνεργασία όλων μας», ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αποδήμων Επτανησίων.
Με θέμα «Τα Επτάνησα μέσα από τα μάτια
της απόδημης νεολαίας μας» οι 14 νέοι και
νέες απόδημοι Επτανήσιοι που βρέθηκαν στα
νησιά του Ιονίου για 15 ημέρες μέσω του
προγράμματος της Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού και της ΠΙΝ «Επιστροφή στις ρίζες», αποτύπωσαν τις
εμπειρίες τους από το ταξίδι τους αυτό στο Συνέδριο, μέσα από βιωματικές αφηγήσεις, μεταφέροντας
παράλληλα τις σκέψεις και τις προσδοκίες τους για το μέλλον των νησιών του Ιονίου.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νέοι από την Αυστραλία, τη Ν.Υόρκη, τη Ζιμπάμπουε και τη Γερμανία και
από τα ομογενειακά σωματεία «Ένωση
Απανταχού
Ιθακησίων»,
AHEPA,
Ελληνική Ένωση Μελβούρνης και
Φιλανθρωπική Εταιρεία Ιθακησίων.
Οι νέοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από
τις ομορφιές των νησιών του Ιονίου, την
τοπική ιστορία και την παράδοση αλλά
και από τη ζεστή φιλοξενία που
δέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιήγησής τους στις πατρίδες τους
δηλώνοντας υπερήφανοι για την
καταγωγή τους.
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«Παρόλο που ορισμένοι από εμάς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεν ήξεραν τέλεια ελληνικά, ωστόσο,
αισθανθήκαμε εδώ τη ζεστασιά και τη φιλοξενία , την αγάπη και την ασφάλεια που δεν το νιώθουμε σε
άλλες χώρες», είπαν μεταξύ άλλων.
Στις επισημάνσεις τους δεν παρέλειψαν να
αναφερθούν και στην έλλειψη υποδομών στις
συγκοινωνίες,
της
υποστελέχωσης
των
παραλιών με ναυαγοσώστες, στις εκπαιδευτικές
συνεργασίες
και τα προγράμματα που
χρειάζεται να υλοποιηθούν για την προώθηση
της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού αλλά
και τις καλλιτεχνικές συνεργασίες που μπορούν
να αναπτυχθούν για να έρχονται ακόμη πιο
κοντά οι νέοι απόδημοι με την πατρίδα τους, τη
σύνδεση της παράδοσης με τις περιοχές
φυσικού κάλλους, ενώ ειδική μνεία έκαναν και
για το ζήτημα της αναγκαιότητας της
θεσμοθέτησης της ψήφου των αποδήμων.
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, τοποθετήθηκε, ως προεδρεύων, λέγοντας ότι
μέσα από τις επισημάνσεις και τις προτάσεις των νέων αποδήμων αναδείχθηκαν ζητήματα που πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεφαλονίτικων και Ιθακησίων Σωματείων – ΟΚΙΣ Γιώργος Μιχαλάτος στην
ομιλία του με θέμα «Εθνικοτοπικοί σύλλογοι και φορείς- παράδοση-παρόν και προοπτικές σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον» αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω
σύσφιξη των δεσμών των απόδημων Επτανησίων, όπως τη σύσταση επιτροπής που θα ασχολείται με
κρίσιμα θέματα της ομογένειας και της Ελλάδας.
Τέλος ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων Ιωάννης Κατωπόδης στην
ομιλία του με θέμα «Ετεροδημότες- Απόδημοι» αναφέρθηκε στον πολιτισμό μας και την ιδιαίτερη
παράδοση που τον διακρίνει.
«Οι απανταχού Επτανήσιοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες για τη διάδοση του πολιτισμούς μας και οι
νέοι μας γεύονται αυτή την πλούσια παράδοση και συμμετέχουν ενεργά σε αυτές», δήλωσε ο ίδιος.

σελ. 18
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Ιόνια Νέα
Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ου
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Συμπεράσματα του 1 Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων

Τ

α συμπεράσματα
του 1ου
Διεθνούς Συνεδρίου Αποδήμων
Επτανησίων,
όπως
διατυπώθηκαν από τον Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων, Θεόδωρο Γαλιατσάτο
και έγιναν ομόφωνα αποδεκτά είναι τα
εξής:
«Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων
Επτανησίων αποφασίζει:
1. Την ανάληψη κοινής δράσης για την
απόδοση ψήφου στους Έλληνες
πολίτες
εκτός
επικράτειας,
ως
υλοποίηση
της
Συνταγματικής
Επιταγής
2. Το συντονισμό Περιφέρειας –
Επιμελητηρίων- Κρατικών Αρχών για
την παγίωση της προώθησης των
τοπικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού , ιδιαίτερα εκεί που ζουν οι απόδημοι
3. Την ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, όπως κινηματογραφικές παραγωγές, καλλιτεχνικά μουσικά και
χορευτικά συγκροτήματα, με τη δημιουργία ετήσιου προγράμματος της ΠΙΝ
4. Τη λειτουργία θερινών Σχολείων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για απόδημους μαθητές-φοιτητές με αντικείμενα ,
την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό.
5.Τη δημιουργία Επιστημονικού Ινστιτούτου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για τη μελέτη και έρευνα της
Επτανησιακής αποδημίας, αλλά και γενικότερα, με τη συνδρομή των Ομογενειακών Οργανώσεων.
6.Την ανάγκη να υπάρξει ειδική πρόνοια για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη διατήρηση
των επτανησιακών ιδιωματισμών. Συνεννόηση με την Κυβέρνηση ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την
ενίσχυση της διδασκαλίας στα σχολεία εξωτερικού.
7. Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας, από την ΠΙΝ, όπου οι απόδημοι και ιδιαίτερα οι νέοι, θα μπορούν
να προσθέτουν πληροφορίες, βίντεο και ότι χρειάζεται για τανησιά. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι υπό την
εποπτεία του Γραφείου Αποδήμων της ΠΙΝ.
8. Τη σύσταση Επιτροπής από τους ομογενειακούς φορείς που θα αναλάβει τη δημιουργία βάσης δεδομένων
με καταγραφή όλων των φορέων των Επτανησίων. Ο κατάλογος θα επιδοθεί στην Περιφέρεια και θα
δημοσιευτεί στον Τύπο, ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση δεδομένων και η αποφυγή ηθελημένων ή
αθέλητων αποκλεισμών.

σελ. 19
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Ιόνια Νέα
Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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9. Τη συμβολή και τεχνική υποστήριξη, από την ΠΙΝ και τους δήμους, των Οργανώσεων των Αποδήμων σε
προγράμματα κοινωνικής οικονομίας και δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων που μπορούν να
διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους συμπράττοντες φορείς.

10. Τη συγκρότηση προσωρινής Επιτροπής με στόχο τη δημιουργία- σύσταση του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Επτανησίων.
Η προσωρινή Επιτροπή αποτελείται
από :
Tον
Πρόεδρο
του
Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού
Συμβουλίου, Βασίλειο Ματαράγκα,
(ΗΠΑ),
τον
Γ.Γ.
Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας
Κεφαλλήνων
και
Ιθακησίων
«ΟΔΥΣΣΕΥΣ»,
Κωνσταντίνο Βαγγελάτο (ΗΠΑ), το
μέλος του Συλλόγου Νέας Υόρκης
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Άγγελο Ρουχωτά (ΗΠΑ),
τον
Πρόεδρο
του
Συλλόγου
Κεφαλλήνων «Ο ΑΙΝΟΣ» Σωτήριο
Αντύπα, (Μόντρεαλ Καναδά), το
μέλος του Συλλόγου Κεφαλλήνων «Ο
ΑΙΝΟΣ», Νίκο Σπαθή ,(Μόντρεαλ
Καναδά), τον Μητροπολίτη Ζάμπιας
και Μαλάουι κ.κ. Ιωάννη (Αφρική),
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας Γεράσιμο Κλωνή, τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κεφαλονίτικων και Ιθακησίων Σωματείων «ΟΚΙΣ», Γεώργιο Μιχαλάτο και τον
Πρόεδρο Επτανησιακής Συνομοσπονδίας και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής
Ι.Καποδίστριας,(ΟΣΚΑ),Ιωάννη Παργινό (Αθήνα).
Τέλος το Συνέδριο εκφράζει την ευχή για την ενίσχυση της κοινής δράσης όλων των ομογενειακών
οργανώσεων του εξωτερικού, καθώς και των οργανώσεων εσωτερικού των Επτανησίων, στον κοινό στόχο
της σύσφιξης των σχέσεων με τη γενέτειρα και της υπεράσπισης της πατρίδας».
Επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις των συνέδρων και των φορέων, γραπτές ή προφορικές, καταχωρούνται
στα πρακτικά του Συνεδρίου για μελέτη και αξιοποίηση.

σελ. 20
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

Ιόνια Νέα
Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου, στη λήξη του 1ου Διεθνούς
Συνεδρίου Αποδήμων Επτανησίων

«Καλή δύναμη σε όλους μας»
Με την ευχή «Καλή δύναμη» στον Περιφερειάρχη και
σε όλους τους παριστάμενους στο «1ο Διεθνές
Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων» ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, αποχώρησε μετά το
πέρας των εργασιών του Συνεδρίου, αφού πρώτα
συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για την
«άψογη», όπως τη χαρακτήρισε, διοργάνωση και
διεκπεραίωση του και του ευχήθηκε «καλή δύναμη».
«Έχετε υπ’ όψιν σας πως όλοι τρέχουμε. Εγώ ανήκω
και στις τρεις γενεές και παιδί και νέος και γέρος,
αλλά νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ξεπεράσει τις
δυνάμεις μας. Έχουμε όμως μία κρυμμένη γεννήτρια
αγάπης μέσα στην καρδιά μας, το θέμα είναι να τη βάλουμε να ζήσει για να μπορέσει να μεταφέρει όλη
αυτή τη δύναμη, την αλήθεια, την ομορφιά και την αγάπη. Καλή δύναμη σε όλους μας» ήταν το μήνυμα
του Αρχιεπισκόπου. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ.
Αναστάσιος, χάρισε φεύγοντας στον Περιφερειάρχη, ένα από τα βιβλία του με την ιδιόχειρη υπογραφή
του και θερμές ευχές.

