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Θ. Γαλιατσάτος: Συνεχίζουμε τα έργα για την ενίσχυση της συνοχής
της οικονομίας των νησιών

και την τόνωση

Εκατοντάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
μετέβησαν στην Ερείκουσα την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, για τα εγκαίνια του Λιμένα
Ερείκουσας. Ένα έργο που εκτέλεσε ταχύτητα η περιφερειακή αρχή και παρέδωσε στους
πολίτες και τους χρήστες του λιμανιού, 13 μήνες πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης.
Η τελετή των εγκαινίων συνοδεύτηκε από παράλληλες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου, με τη συμμετοχή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, του ΝΑΟΚ, της
Φιλαρμονικής Καποδίστριας και της Χορωδίας Δημόδοκος. Περισσότεροι από 120
ιστιοπλόοι συμμετείχαν στους αγώνες που έγιναν το Σάββατο 9 Ιουνίου, 25 κολυμβητές
αγωνίστηκαν το πρωί της Κυριακής 10 Ιουνίου στους αγώνες της Ερείκουσας, ενώ στο
πολιτιστικό σκέλος του διημέρου εντυπωσίασαν οι μουσικοί της “Καποδίστριας” και οι
χορωδοί της “Δημόδοκος”.
Τις εκδηλώσεις και τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Χρήστος Λαμπρίδης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Π.Ν. Νικόλαος Τσούνης και ο Αρχηγός του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης.
Το έργο, προϋπολογισμού 7.327.237 ευρώ, εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Η κατασκευή του έγινε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο
πλαίσιο του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 -2020.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας
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Νικολούζος, οι βουλευτές Κέρκυρας Φωτεινή Βάκη και Κώστας Παυλίδης, η
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή, ο πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Χρήστος Μωραΐτης, οι αντιπεριφερειάρχες Διονύσης Τσούκας, Σπύρος
Γαλιατσάτος, Αλέκος Μιχαλάς, Διονύσης Στραβοράβδης, Γιάννης Φοντάνας, οι
αντιδήμαρχοι Διαποντίων Α. Γουλής, Ν. Μάστορα και Θ. Λουκανάρης, ο πρόεδρος του
ΟΛΚΕ Σπύρος Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Χονδρογιάννης, ο
πρώην
Περιφερειάρχης Σπ. Σπύρου, ο πρώην βουλευτής Στ. Γκίκας, εκπρόσωποι της
στρατιωτικής
ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων, των κομματικών οργανώσεων της Κέρκυρας, των
φορέων και των συλλόγων, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα των διήμερων
εκδηλώσεων
και το νησάκι της Ερείκουσας για δύο ημέρες ήταν στο επίκεντρο. “Είναι μια λαμπρή ημέρα
για την Ερείκουσα και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θ.
Γαλιατσάτος, τονίζοντας ότι “εδώ στην εσχατιά της Ελλάδας παραδίδουμε ένα σύγχρονο,
λειτουργικό και αναβαθμισμένο λιμάνι, με 26 στρέμματα λιμενολεκάνης, 110 θέσεις
σκαφών,
ηλεκτροφωτισμό, συστήματα πυρασφάλειας, παροχή νερού και ρεύματος, εγκαταστάσεων
υγιεινής και πρόβλεψη για χρήση από ΑμΕΑ”.
Ο Περιφερειάρχης, φανερά ικανοποιημένος, ανακοίνωσε ότι το έργο δεν είναι
αποσπασματικό, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη
στρατηγική της ΠΙΝ για τη διασφάλιση της συνοχής μέσω της επικοινωνίας και της
ανάπτυξης της οικονομίας. “Ενισχύεται η οικονομία, στηρίζεται η ανάπτυξη και η παραμονή
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των κατοίκων και εδραιώνεται η κυριαρχία και η ασφάλεια από γεωστρατηγικής άποψης”,
δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Τα έργα λιμενικής υποδομής που σχεδιάζει η ΠΙΝ στην
Κέρκυρα,
τη Λευκάδα, τον Πισαετό Ιθάκης, τον Πόρο Κεφαλονιάς και τον Αγ. Νικόλαο Ζακύνθου
είναι μπροστά μας και μαζί με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών και την λειτουργία
πλήρους δικτύου υδατοδρομίων συμπληρώνουν τον σχεδιασμό για την ενίσχυση των
νησιών,
της τοπικής οικονομίας και της συνοχής της ΠΙΝ.
Ο Περιφερειάρχης επίσης υπερτόνισε την αναγκαιότητα εφαρμογής του μεταφορικού
ισοδύναμου σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ, δήλωσε την ικανοποίησή του γιατί στην Ερείκουσα το
μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από φέτος, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους και
επαγγελματίες των νησιών. “Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε, γιατί το πιστεύουμε
απόλυτα, στα εγκαίνια της γέφυρας του Χάρακα και των δύο 12θέσεων σχολείων στο
Αργοστόλι: Τα έργα που κάνουμε γίνονται για τον λαό γιατί ανήκουν σ’ αυτόν”, είπε
χαρακτηριστικά.
Εξηγώντας εν τάχει την πορεία του έργου του λιμανιού Ερείκουσας από την αρχική
σύλληψη
έως την παράδοσή του προς χρήση, ο κ. Γαλιατσάτος έκανε λόγο για τρεις περιόδους:
-Την πρώτη περίοδο, που έγιναν οι πρώτες ενέργειες για την υλοποίησή του, με τη
βασανιστική προετοιμασία, την επίπονη προσπάθεια του τότε Κοινοτάρχη και του
Κοινοτικού Συμβουλίου Ερείκουσας και στη συνέχεια του τότε αντιδήμαρχου κ. Σπ.
Αργυρού, από το 2000 με τις μελέτες και τις εγκρίσεις έως το 2013 και την έγκριση του
master plan του λιμανιού.
-Τη δεύτερη περίοδο, που την χαρακτήρισε περίοδο απραξίας και μη αποτελέσματος, με
την
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ένταξη του έργου στις 11/12/2013 και την απένταξή του μόλις 8 μήνες αργότερα, την
25/8/2014, με τη δικαιολογία ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015, χωρίς
όμως να έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια στο μεσοδιάστημα.
- Την τρίτη περίοδο, της δημιουργίας και της υλοποίησης, οπότε στις 26/1/2016 εντάχθηκε
στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στις 4/10/2016 δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 7.327.237,15
ευρώ,
στις 21/12/2016 υπογράφτηκε η σύμβαση, η οποία με την έκπτωση έφτασε στα
3.919.011,69
ευρώ και σήμερα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση.
Ο Περιφερειάρχης τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο και τις
εκδηλώσεις,
την εργολήπτρια εταιρεία για την εξαιρετική συνεργασία και τις υπηρεσίες της ΠΙΝ για τις
ταχύτατες ενέργειες, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και το Περιφερειακό Ταμείο για
την
σταθερή υπηρέτηση του έργου και τον αντιδήμαρχο Α. Γουλή, ο οποίος ως αντιδήμαρχος
και
μέλος της διοίκησης του ΟΛΚΕ ασχολήθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση
του έργου. “Εμείς πράξαμε απλά το καθήκον μας για να βλέπουμε σήμερα αυτό το λιμάνι,
που αποτελεί ένα εξαιρετικά σύγχρονο έργο, και φυσικά είμαστε ευτυχείς γιατί
μπορέσαμε να
είμαστε ωφέλιμοι για τους συμπατριώτες μας”, κατέληξε.
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