
Συμπατριώτη μου, Παξινέ 
Μην ξεχνάς το νησί που γεννήθηκες. 

Βοήθησε την ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Παξινών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» και την εφημερίδα μας 

ΗΧΩ ΤΩΝ ΠΑΞΩΝ.
Είναι τα μόνα μέσα της διασποράς, που σε φέρνουν κοντά 

στο αγαπημένο μας νησί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια 

για την ίδρυση Ναυτιλιακής Εταιρείας, που θα ασχοληθεί με την εύρεση 
τρόπου επίλυσης του Συγκοινωνιακού Προβλήματος των Παξών μετά τη 
Συνέλευση της Κυριακής 3 Φλεβάρη 2013, να εγγραφούν ως ιδρυτικά 
μέλη στην υπό σύσταση Εταιρεία, καταθέτοντας το ποσόν των 500€ 
(πεντακοσίων ευρώ) στο λογαριασμό που ανοίχτηκε με αριθμό 381 
01007 60095 στην Τράπεζα Πειραιώς Παξών για τον πιο πάνω σκοπό.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Κουβάς Παντελής 

- Κάγκας Χαράλαμπος 
 - Μακρής Χριστόδουλος

Ημερήσια εκδρομή
Η Ένωσή μας αποφάσισε να συμμετέχει σε ημερήσια εκδρομή που 

διοργανώνει η Ένωση Ζακυνθίων Αττικής την 27/9/2015 στα νησιά 
Αίγινα - Πόρο - Ύδρα.
Τιμή κατ’ άτομο: 45 €.
Συμπεριλαμβάνονται: εισιτήρια, γεύμα και μουσική.
Αναχώρηση ώρα 08:00 από Φλοίσβο με το πλοίο ΠΛΑΤΗΤΕΡΑ 

ΟΥΡΑΝΩΝ.

 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Παραμονή πρωί ανέβασαν το κρέας στο Μοναστήρι 

της Παναγίας στο νησί, κατά το τυπικό και άναψαν τη 
μεγάλη φωτιά στα μαγειρεία για να το βράσουν στα ξύλα, 
μέσα στα πληθωρικά, παμπάλαια χαλκωματένια καζάνια, 
που φέτος ξανακαλαΐστηκαν στην Ήπειρο από παλιούς 
τεχνίτες. Οι εθελοντές όλοι στα πόστα τους κι όπου ο 
εθελοντισμός άφηνε κενά, συμπλήρωναν οι εργάτες 
πρόθυμοι και εξυπηρετικοί. 
Το πρώτο καΐκι με τους προσκυνητές ξεκίνησε στις 7 

το απόγευμα. Το «καΐκι των παπάδων», όπως λέγεται, 
γιατί αυτό μεταφέρει τους ιερείς και τους ψαλτάδες στο 
νησάκι. Όλα έδειχναν ότι το νησί φροντίζεται και κατοι-
κείται όλο το χρόνο.
Ο Εσπερινός και η αρτοκλασία ήταν, όπως πάντα, κα-

τανυκτικά και η ροή των προσκυνητών συνεχίστηκε ως 
τις εννιά, όπου ένα μπουρίνι έγινε η αιτία να σταματήσει 
ο απόπλους. Μόνο όσοι είχαν ανεβεί κατέβηκαν. 
Ανήμερα το πρωί από τις 7.30 ξεκίνησε ξανά η κίνηση 

προς το νησί, στο οποίο όμως είχαν διανυκτερεύσει καμιά 
15αριά άτομα για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρε-
σίες τους, ώστε οι προσκυνητές να τα βρουν όλα έτοιμα.
Τα καΐκια και τα ταχύπλοα μετέφεραν τους προσκυνη-

τές με 3 € το άτομο στο νησί της Παναγίας. Στο λιμάνι 
υπήρχε απόλυτη τάξη και ευπρέπεια και η επιβίβαση 
ήταν άψογη. 
Το πάθημα των τελευταίων ετών έγινε μάθημα!!!
Η λειτουργία τελέστηκε σε μια κατάμεστη εκκλησία, 

παρά τη ζέστη που επικρατούσε. Ακολούθησε η ακολου-
θία του Επιταφίου με την περιφορά του γύρω από τον 
εξωτερικό περίβολο του μοναστηριού, μέσα από τις με-

λωδικές φωνές των ψαλτάδων, που έψαλαν τα εγκώμια.
Στη συνέχεια έγινε η διανομή του ζωμού με το βοδινό 

κρέας στο παραδοσιακό κανταρέλι, έθιμο που επιβιώ-
νει εκατοντάδες χρόνια τώρα, που είχε ξεκινήσει από 
παλιό κληροδότημα και συνεχίζεται, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες της εποχής μέσα από προσφορές, δωρεές, 
εθελοντική εργασία και το υστέρημα της εκκλησίας. 

Σημείο συνάντησης το πανηγύρι της Παναγίας για τους 
απανταχού της γης Παξινούς, που σμίγουν εκεί μετά από 
χρόνια και εκατοντάδες οι ευχές που ανταλλάσσονται 

μεταξύ τους. Έτσι και φέτος το πανηγύρι συγκέντρωσε 
πολλές εκατοντάδες προσκυνητών, που όλοι έφυγαν με 
τις καλύτερες αναμνήσεις.
Αξίζουν θερμά ευχαριστήρια σε όλους όσοι συνετέλεσαν 

στην ωραία αυτή εκδήλωση. 
Και του χρόνου με υγεία.

Αντώνης Κάγκας

Φωτογραφίες Σπύρος Κολοβός

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ (ΠΑΞΙΝΟΥ)

Αγαπητοί Φίλοι,
Με πολύ χαρά ανακοινώνουμε 

την ολοκλήρωση της αναστήλω-
σης του αγάλματος του Γεωργίου 

Ανεμογιάννη, έργου του γλύπτη-
Νικόλα, που βρίσκεται στην νότια 
είσοδο του λιμανιού του Γαϊου από 
το 1966.
Συνεργείο του χυτηρίου Γαβαλά 

ήρθε από την Αθήνα στους Πα-
ξούς στις 15 Ιουνίου 2015, προ-
κειμένου να καθαρίσει το άγαλμα 
από τις αλλεπάλληλες στρώσεις 
μπογιάς και να κλείσει τις ρωγμές 
στη βάση του (κυρίως στα πόδια).
Σε λιγότερο από 3 ημέρες το 

άγαλμα καθαρίστηκε στο σύνολό 
του, οι ρωγμές έκλεισαν, η αρχική 
χάλκινη επιφάνεια, με την φυσική 
οξείδωση του χρόνου αποκαλύ-
φθηκε και όλο το άγαλμα περάστη-

κε με ειδικό κερί. Την συγκεκριμένη 
εποχή κατασκευής του αγάλματος 
(δεκαετία 1960) τα ελληνικά χυτήρια 
χρησιμοποιούσαν μίξεις διαφόρων 

κραμάτων χαλκού ποικίλης ποι-
ότητας με αποτέλεσμα η φυσική 
οξείδωσή τους να δημιουργεί δια-
φορετικές αποχρώσεις χαλκού με 
τον καθαρισμό τους.
Το χυτήριο Γαβαλά μας εγγυάται 

ότι μετά την συντήρηση του αγάλ-
ματος, το πέρασμα του χρόνου θα 
του προσδώσει μια ομοιόμορφη 
πράσινη πατίνα, αποτέλεσμα της 
χρόνιας έκθεσης του αγάλματος 
στα στοιχεία της φύσης και ιδιαίτε-
ρα στην θαλασσινή αλμύρα. Από 
καιρό χαμένες λεπτομέρειες όπως 
σημάδια στο πρόσωπο, μπούκλες 
στα μαλλιά και τα έντονα τελειώμα-
τα της φλόγας στον δαυλό έγιναν 

πάλι ευδιάκριτες μετά από 50 χρό-
νια προσδίνοντας στο άγαλμα την 
χαμένη του καλλιτεχνική «λάμψη».
Η πρωτοβουλία φροντίδας του 

αγάλματος ανήκει στον Δήμαρχο 
Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο και η 
αναστήλωση του αγάλματος έγινε 
με ενέργειες της υπό σύσταση Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Φίλοι 
των Παξών». Το ήμισυ των εξό-
δων συνολικού ύψους 2760 ευρώ 
καλύφθηκε από την γκαλερί Chris 
Boicos Fine Arts και τα υπόλοιπα 
χρήματα προσφέρθηκαν από 
Έλληνες και ξένους φίλους των 
Παξών.
Όποιος ενδιαφέρεται να συνει-

σφέρει έστω και κι ένα πολύ μικρό 
ποσόν για την αξιόλογη αυτή 
πρωτοβουλία, παρακαλούμε ας 
επικοινωνήσει με:
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο  Μπό ι κ ο  - 

christophe@boicosfi nearts.com - + 
30 69 73 01 36 99 ή με Φαίη Λύχνου 
- fayelychnou@hotmail.com - + 30 
69 44 63 31 23
Απευθύνουμε θερμές ευχαρι-

στίες σε όποιον επιθυμεί να προ-
σφέρει τον οβολό του για την 
πρωτοβουλία αυτή, που επιδιώκει 
να ξαναφέρει στην ζωή ένα από 
τα πλέον γνωστά και αγαπητά 
σύμβολα των Παξών.

Με εκτίμηση 
Χριστόφορος Μπόικος 

Φαίη Λύχνου

Μια ματιά στο παρελθόν
*Γράφει ο Χαράλαμπος Μητσιάλης

Με αφορμή τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του αγάλματος του 
αγωνιστή ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 συμπατριώτη μας 
Γεωργίου Ανεμογιάννη από τον κύριο Χριστόφορο Μπόικο και της ομάδας 
φίλων των Παξών, ψάχνοντας τα αρχεία των εφημερίδων «ΠΑΞΟΙ» και 
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΠΑΞΩΝ» βρήκα και θυμίζω στους αναγνώστες μας ότι εργα-
σίες συντήρησης είχαν γίνει, μετά από πρωτοβουλία της αείμνηστης κυρίας 
Ουρανίας Κ. Μακρή στα μέσα του 1989, η οποία διέθεσε το ποσό των 40000 
δρχ. Οι εργασίες αφορούσαν εκτός του αγάλματος του Γ. Ανεμογιάννη, την 
προτομή του Θεόδωρου Βελλιανίτη και του Στρατηγού Κώστα Μακρή. 

Xρόνος 45ος
Αρ. Φύλλου 463
Ioύλιος - Αύγουστος

2015

Μηνιαίο όργανο επικοινωνίας - πληροφοριών
& ενημέρωσης όλων των Παξινών

συνέχεια στη σελίδα 3

01 2864

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6017 010182 249

EUROBANK: 0026-0341-17-0100893752
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Δωρεές Υπέρ της Ένωσης

Μηνιαία εφημερίδα 
όλων των Παξινών

Ιδιοκτησία 
Ένωση Απανταχού Παξινών 

«O Άγιος Χαράλαμπος»
Δεληγιώργη 55-59,
Т.Κ. 104 37, Αθήνα 

Τηλ. και Fax: 210.52.20.570 
ΑΦΜ: 099545062 
ΔΟΥ: ΣΤ Αθηνών

Εκδότης-Διευθυντής 
Υπεύθυνος για τον νόμο: 

Αντώνης Κάγκας 
Πυλίας 37 Ν. Ζωή, Περιστέρι 

Τηλ.: 210.57.44.498

Συντακτική Επιτροπή: 
Αντώνιος Κάγκας 

Χαράλαμπος Πέτρου
Χαράλαμπος Μητσιάλης

Κάρμεν Καράμπελα 
Στυλιανός Βλαχόπουλος

Συνδρομές 
Εμβάσματα - Επιστολές 

Αντώνη Κάγκα & 
Χαράλαμπο Πέτρου 

Συνδρομή: 15,00 ευρώ 
Εξωτερικού: 25 €

Αντιπρόσωποι:
Πειραιάς:

Αρετή Μουστάκα (Νιάχα)
Ζωσιμάδων 52α & 
Τσαμαδού 18531 

Τηλ.: 210.42.20.749 
Κέρκυρα: Θεόδωρος Δήμας 

Σαμάρα 2, ΤΚ 49100 
Τηλ.: 26610 38484

Γάιος Παξοί: 
Χαρίλαος Μπογδάνος

Τηλ.: 26620 32247
Λογγός Παξοί: 

Κωνσταντίνα Μητσιάλη 
Τηλ.: 26620 30091

Σελιδοποίηση - 
Δημιουργικό - Εκτύπωση:

Ι. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γερανίου 7 Αθήνα Τ.Κ. 105 52

Τηλ.Κέντρο-FAX: 210 5244309

©2001 Aπαγορεύεται εν όλω
 ή εν μέρει, η αναδημοσίευση κειμέ-

νων χωρίς  την έγγραφη άδεια 
της συντακτικής επιτροπής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το βιβλίο του συμπατριώτη μας δημοσιογράφου 

κ. Μιχαλά Τάσου «ΠΩΣ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΟΥ» διατίθεται από 
τον ίδιο (τηλ. 210-9020774) ή από τα γραφεία της Ένωσης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ ΠΛΗΡΩΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΥΡΑΣ/ΛΕΙΑ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΗΛΕΚ/ΚΑ, ΥΔΡ/ΚΑ) ΜΑΖΙ ΜΕ 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ. ΣΕ ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ (ΛΟΓΙΚΗ) ΤΙΜΗ.
ΕΠΙΣΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6978 031496

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Καραμπίνα BERETTA Α 300 με χρυσή σκανδάλη, 

ανταλλακτικά και δεύτερη κάνη. 
Τιμή 650 €. Τηλέφωνο: 26610-38149 κινητό: 6977-513161. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Ταχύπλοο σκάφος αμερικανικής κατασκευής 21 πόδια με καμπίνα, 
μηχανή MERCRUISER V8 έσω-έξω 205 ΗΡ, με πλήρη εξοπλισμό σε 

άριστη κατάσταση, τρέϊλερ 4 τροχών. 
Τιμή ευκαιρίας 8.500 €.

Τηλέφωνο: 26610-38149 κινητό: 6977-513161.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΥΑΡΙ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΕΡΟ, ΕΥΗΛΙΟ,

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 45,5 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
ΤΗΛ. 210 2516616 - 26620 31517 - 6976189446 - 69747603294

ENOIKIAZETAI 
διαμέρισμα 45 τ.μ. στα Άνω Πατήσια, οδός Κ. Θεοτόκη, 

2ου ορόφου, ανακαινισμένο με πόρτα ασφαλείας, air condition. 
Τιμή 200 €. Τηλέφωνο: 6972-773678

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
1) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 2303 Μ2 ΚΑΙ 22 ΕΛΙΕΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΙΩΝΗ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ)
(έχει πρόσωπο στην παραλιακή επαρχιακή οδό)
2) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 327,50 Μ2 ΚΑΙ 3 ΕΛΙΕΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΙΩΝΗ « ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΗ
3) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 4576,26 Μ2 ΚΑΙ 87 ΕΛΙΕΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΕΡΝΕΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙ-
ΜΟ)

4) ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΝ 3290,50 Μ2 ΚΑΙ 37 ΕΛΙΕΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΕΪΚΑ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΦΟΥΝΤΑΝΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
τηλ. 210-2513587 κιν. 6972-671108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα Ρετιρέ 52 τετραγωνικών 
μέτρων και 60 τετραγωνικά μέτρα βε-
ράντα στην οδό Κατριβάνου, πλησίον 

πλατείας Βικτωρίας στην Αθήνα.
Τηλέφωνο: 6977-451358.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γαλλικός ταχυθερμοσίφωνας γκαζιού - έπιπλο στο κουτί.

Τηλ. 26620 31059

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
BERETTA ΣΟΥΠΕΡΠΟΖΕ σχεδόν αμεταχείριστη.

Τιμή 750 €.
Τηλέφωνο: 26610-38149 κινητό: 6977-513161.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Eξοχική κατοικία μεζονέτα 70 τ.μ. στους Παξούς Μακράτι-

κα με κήπο 300 τ.μ., μπάρμπεκιου, τζάκι κλπ. Τιμή 150.000 
Ευρώ και παλαιότερο σπίτι 50 τ.μ. στον ίδιο χώρο 60.000 
Ευρώ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλέφωνα 210 6820822-6932146885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
παλιός μπουφές, χωρίς μάρμαρο και χωρίς ιδιαίτερα σκαλί-
σματα, 2,10 μ. ύψος και 1,90 μ. πλάτος, σε αρκετά έως πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή 400 ευρώ. Τηλέφωνο: 6940-797696.

Παρακαλούνται οι συμπατριώτες μας που πωλούν ή 
ενοικιάζουν διαμερίσματα ή οικόπεδα, να μας ενημερώ-
νουν για την ισχύ της αγγελίας, σε αντίθετη περίπτωση η 
αγγελία θα διαγράφεται.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Αγροτεμάχιο μεγαλύτερο από 4 στρέμματα στα Μανεσάτικα (Μυροβίγλι). 

Τιμή λογική.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977-638941.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
- Η Δουδούμη Ελεάνα σύζυγος Χρήστου Τσιμόπουλου κόρη της Λίτσας 

Μπογδάνου γέννησε στην Κοζάνη κοριτσάκι. 
- Η Ναυσικά Ζερμπά του Δημητρίου σύζυγος Πέτρου Τράγκα γέννησε 

στην Αθήνα δίδυμα αγοράκια.
Να ζήσουν τα νεογέννητα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Η Ευτυχία Βλαχοπούλου του Κων/νου (Χαρή) και ο σύζυγός της Χάρης 

Σνάϊντε βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Γαΐου και 
του έδωσαν το όνομα Καρολίνα-Μαρία.

- Ο Χάρης Βλαχόπουλος του Κων/νου (Χαρής) και η σύζυγός του Σοφία 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Γαΐου και του 
έδωσαν το όνομα Αναστασία.

- Η Βασιλική Τσανάκα και ο Ευάγγελος Τουρβάς βάπτισαν το αγοράκι 
τους στον Ι. Ν. Αγ. Τριάδος Παξών και του έδωσαν το όνομα Απόστολος.

- Η Ελισάβετ Σαρκαβάζη και ο σύζυγός της Νεκτάριος Ζενεμπίσης βά-
πτισαν στον Ι. Ν. Εσταυρωμένου στην Φουντάνα το αγοράκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Ανέστης και Μάρης.
Να ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Ανεμογιάννη Αρετή ετών 87.
Πέθανε στην Κέρκυρα και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Αυλωνίτης Σπύρος 

ετών 69.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Σπάθας Σωτήριος ετών 81.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Απέργη Διαμαντίνα (Γερου) ετών 

89.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Αργυρού Νίκη ετών 75.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Σπάθα Αρετούσα ετών 78.
Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Γκίνος Γεώργιος 

ετών 94.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Μπογδάνου Σταματία σύζυγος 

Βερονίκη Λάμπη ετών 39.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Βερονίκης Νικόλαος ετών 88.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Ζέρνος Γεράσιμος ετών 88.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Ζέρβος Ιωάννης σύζυγος Βιργινίας 

Αρβανιτάκη ετών 52.
Πέθανε στην Κέρκυρα και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Βραχωρίτης Δη-

μήτριος ετών 70.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς ο Κορακιανίτης Νικόλαος ετών 78.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Μητσιάλη Σταυρούλα (Γιαννίτση) 

ετών 80.
Πέθανε και κηδεύτηκε στους Παξούς η Tracey Spencer Tootill ετών 52.
Πέθανε και κηδεύτηκε στη Ρώμη ο Francesco Sauve.
Πέθανε στους Παξούς και κηδεύτηκε στο Κρυονέρι Αττικής ο Θεμιστοκλής 

Γραμματικός του Γεωργίου (Γλυμέντας) ετών 85.

- Η Μάρθα Στεργίου-Αργυρού προσέφερε για τους σκοπούς της Ένωσης 
50 € στη μνήμη της Σταματούλας Μπογδάνου συζύγου Βερονίκη Λάμπη.

- Η Ελένη Βαγγέλη Μάστορα προσέφερε για τους σκοπούς της Ένωσης 
50 € στη μνήμη του συζύγου της και λοιπών συγγενών της.

- Οι Στάθης Κων/νου Βερονίκης,  Μαίρη Βερονίκη-Ανάγνου  και η Μπέτυ 
Βερονίκη-Διαμαντάκου προσέφεραν 150 € για τους σκοπούς της Ένωσης 
στη μνήμη του εξαδέλφου τους Νίκου Χαραλάμπους Βερονίκη και στην 
προσφιλή μνήμη της Σταματούλας Μπογδάνου συζύγου Χαράλαμπου 
Βερονίκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν για το 

θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και 
θείας Σταυρούλα Μητσιάλη.

Τα παιδιά της 
Μαρία, Χαράλαμπος, Χριστίνα, Αναστασία, Δημήτρης

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα

Ο εκλιπών ιταλός υπήκοος και φίλος των Παξών Francesco Sauve 
έζησε στην Λάκκα τα τελευταία 46 χρόνια της ζωής του όπου άφησε 
και την τελευταία του πνοή. 
Όλοι οι φίλοι του Παξινοί εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Χρήστος Απέργης (Βεργος)

Κατά τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανά-
δειξη των νέων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις Σχολικές Μονάδες 
όλης της χώρας, από τους Συλλόγους Διδασκόντων, σύμφωνα με 
τον νέο Νόμο. Από τους Παξούς αναδείχθηκαν παμψηφεί, για μεν το 
Σχολικό Κέντρο, Διευθύντρια  η κ. Ιωάννα Χρονοπούλου, καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποδιευθύντρια 
η εκπαιδευτικός κ. Χρυσούλα Ρίζου, για δε το Γυμνάσιο με Λυκειακές 
Τάξεις ο κ. Αλεξανδρής Νικόλαος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής.
Η Εφημερίδα μας εύχεται στους νεοεκλεχθέντες,  καλή επιτυχία 

στο έργο τους!!!
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(εφημερίδα «Ηχώ των Παξών» Αρ. Φύλλου 191).
Επίσης για να θυμηθούν οι παλιοί, αλλά και να μάθουνε 

οι νεώτεροι αναγνώστες μας, η «Ένωσις των εν Αθήναις και 
Πειραιεί Παξίων» απεφάσισε την ανέγερση του συγκεκριμένου 
μνημείου, με τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω εράνου και συ-
νέστησε ερανική επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε με το Β.Δ. που 
δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 271 της 24 Απριλίου 1964 Τεύχος Α’. 
(εφημερίδα «ΠΑΞΟΙ» αρ. φύλλου 195). Επίσης η εφημερίδα 
«ΠΑΞΟΙ» δημοσίευε σε κάθε φύλλο της τα ονόματα καθώς και 
τι ποσό συνεισέφεραν οι δωρητές.
Αξίζει επίσης να θυμηθούμε αυτή την επιτροπή:
Κώστας Π. Μακρής Πρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α.
Γεράσιμος I. Τράνακας Αντιπρόεδρος Υποστράτηγος ε.α.
Σπύρος Μουρίκης Γεν. Γραμματέας Πλοίαρχος Β.Ν.
Σταύρος Μ. Αρβανιτάκης Ταμίας Τ. Διευθ. Μ.Τ.Σ
Μέλη της επιτροπής ήταν οι:
Σπύρος Φ. Αργυρός Δικηγόρος
Τηλέμαχος Θ. Βελλιανίτης Δικηγόρος
Χριστόδουλος Γούλιος Μηχανικός Δ. ΔΕΗ
Σπύρος Γραμματικός Επιχειρηματίας
Φώτιος Δαλιέτος τ. Διευθυντής Εθνικής Τραπέζης
Διονύσιος Ζερμπάς Υπον. Οικ. ε.α.
Ιωάννης Μπόικος Διευθ. Υ. Συγκ.
Θανάσης Νάνες Μηχαν. Διευθ. Υ. Συγκ.
Σταμάτης Ρωμανός Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.
Τα επίσημα εγκαίνια του μνημείου έγιναν στις 4 Σεπτεμβρίου 

1966.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
- Ο Αλέξιος Μητσιάλης γιος του Δημήτρη και της Χριστίνας 

Μητσιάλη (Κιάκης) πέτυχε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Κομοτηνή).

- Ο Εφραίμ Μητσιάλης, γιος του Χαράλαμπου Μητσιάλη και 
της Αναστασίας Αναστασιάδου πέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών του ΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
(Καβάλα).

- Η Αικατερίνη Δένδια του Παναγιώτη και της Ελένης πέ-
τυχε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή 
Μαθηματικών.

- Η Ειρήνη Κίτσου κόρη του Φώτη Κίτσου και της Γεωργίας 
Μάστορα (Σανταρλή) πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στη 
Σχολή Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών.

- Η Κατερίνα Κωτσιοπούλου κόρη της Ελισάβετ Αργυρού 
του Ευσταθίου (Σκάλτσα) πέτυχε στο Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

- Η Ματίνα Κωστάκου του Σπυρίδωνος κόρη της Μουρίκη 
Μαρίας του Σταματίου (Τζαμανέ) πέτυχε στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

- Η Αγγελική Σδράλη του Ιωάννη κόρη της Όλγας Αραβα-
ντινού του Γεωργίου (Μπέμπη) πέτυχε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθηνών στο Τμήμα Ιστορίας Τέχνης.

- Στα τέλη Αυγούστου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των 
πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Από το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Παξών, ο 
μαθητής Κάγκας Νικόλαος του Λουκά και της Ντονατέλας, 
εισήχθη στη Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

Μια ματιά στο παρελθόν
συνέχεια από τη σελ. 1

Στα πλαίσια του προγράμματος καλλιτεχνικής 
φιλοξενίας της Chris Boicos Fine Arts επισκέφτηκε 
τους Παξούς η Γαλλίδα χαράκτρια Emma Mellot 
η οποία και δίδαξε στο εργαστήρι χαρακτικής που 
διοργανώθηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο του 
Λογγού και διήρκησε από 15 έως 27 Ιουλίου.

ΕΡΕΥΝΑ: ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ ΤΟ 1928
Με επιστολικό ερώτημά των οι παραγγελιοδόχοι από την 

Αθήνα: Ζωγράφος - Βάκης και Σία, στις 28-2-1928, απευθυ-
νόμενο στον Πρόεδρο της Κοινότητας Γαΐου, επιθυμούν να 
μάθουν τα ονόματα των γιατρών, που είναι εγκαταστημένοι 
στους Παξούς, για να ενημερώσουν τον «Γενικόν Κατάλογον 
Ιατρών της Ελλάδος».
Πάνω στο ίδιο έγγραφο υπάρχει ιδιόχειρη γραφή του Προέ-

δρου που αριθμεί τους γιατρούς του νησιού ως εξής:
1. Μουρίκης Ιωάν. Αθανασίου τελειοποιηθείς εν Παρισσίους
2. Μητσιάλη Μάσιγγα Αρσενίου τελειοποιηθείσα εις Βιέννην
3. Αργυρός Φώτιος του Σπυρίδωνος
4. Γραμματικός Σπυρίδ. Ανδρέου
5. Αρβανιτάκης Γεώρ. του  Ιωάννου τελειοποιηθείς εις Πα-

ρισσίους
6/3/28
Από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι η υγεία στους Παξούς 

τη συγκεκριμένη περίοδο (1928) ήταν σε υψηλά επίπεδα, 
δεδομένου ότι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του πληθυσμού 
πέντε γιατροί, εκ των οποίων οι τρεις με επιπλέον σπουδές 
στην Ευρώπη.

POSEIDON PAXOS BC
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου «Ποσειδώνας Παξών» 
με λύπη του ανακοινώνει την αναβολή του 2ου τουρνουά 
3χ3 μπάσκετ Poseidon Paxos FIBA endorsed, που ήταν να 
πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Ιουλίου 2015 στους Παξούς 
λόγω των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων στην χώρα μας.
Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, παρακαλούνται να επικοι-

νωνήσουν πρωινές ώρες στα κινητά τηλέφωνα 6973667029 
(Μάκης Καστρινός) και 6948306495 (Γιώργος Χρυσικόπου-
λος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ποσειδώνα Παξών 
poseidonpaxos@gmail.com, προκειμένου να ρυθμίσουν τις 
λεπτομέρειες επιστροφής των χρημάτων τους.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά θα ανακοι-

νωθεί σύντομα.
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές, τους χορηγούς μας, 

την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παξών, την Σχολική 
Επιτροπή του Σχολικού Κέντρου Παξών, το Κέντρο Υγείας 
Παξών, το Αστυνομικό Τμήμα Παξών, τους διαιτητές μας 
Νίκο Αλεξανδρή, Βασίλη Θώμο και Γεωργία Τζαμάκου 
καθώς κι όλους όσους μας προσέφεραν την στήριξή τους 
απλόχερα για να διαμορφώσουμε ιδανικές συνθήκες διοργά-
νωσης αυτού του τουρνουά και ευελπιστούμε στην στήριξή 
τους και στο άμεσο μέλλον.

Παξοί, 30-06-2015 
Εκ μέρους του Δ.Σ. 

Φαίη Λύχνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

Παξοί, 21/08/2015
Αρ. πρωτ.: 2480 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Υπόψη κ. Δημάρχου 
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Ο Δήμος Παξών ως εγγύτερος νησιωτικός Δήμος, 

«δεμένος» με ιστορικούς και κοινωνικούς δεσμούς με 
την λεβεντογέννα Ήπειρο, στηρίζει την προσπάθειά σας 
για την διεκδίκηση του τίτλου, «Ιωάννινα Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021», αναγνωρίζοντας την 
τεράστια προσφορά των Ηπειρωτών στην πολιτιστική 
κληρονομιά της Ευρώπης και τα πολλαπλά οφέλη που θα 
αποκομίσει η περιοχή μας από την αίσια έκβαση αυτού 
του εγχειρήματος.
Ως Δήμαρχος Παξών εκφράζω την αμέριστη στήριξή 

μου στην προσπάθειά σας αυτή, πιστεύοντας ότι και σε 
αυτήν την περίπτωση τα Ιωάννινα θα βγουν νικητές.

Ο Δήμαρχος Παξών 
Σπύρος Β. Βλαχόπουλος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΣΟΦΙΑΣ Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ./fax: 26620 32640 
Κωδ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 2303500

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ...!
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
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ΑΠΕΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

ΤΗΛ.: 6972 138 281 - 26620 32608 
ΓΑΪΟΣ - ΠΑΞΟΙ

6972789393

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΠΑΞΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
ΤΗΛ + FAX: 26620 31 175 ΚΙΝ: 6977 000 348

2ος ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΠΑΞΩΝ - 
ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ 2015

Γράφει ο Γ. Λύχνος

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου 2015, 
ο 2ος Εθελοντικός διάπλους Παξών - Αντί-
παξων. (3.3 ν.μ) με εννιά συμμετέχοντες 

από διάφορα μέρη του κόσμου.
Το σημείο έναρξης ήταν το λιμάνι του Γαΐου, ώρα 

11:00 και ο τερματισμός έγινε στην αμμουδερή πα-
ραλία Βρήκα των Αντίπαξων, όπου πλήθος κόσμου 
περίμενε τους αθλητές και ακολούθησε η βράβευση.
Να σημειωθεί ότι ο διάπλους παρουσιάζει αρκετά 

μεγάλη δυσκολία λόγω των ρεμάτων που πνέουν 
στο κανάλι μεταξύ των δύο νησιών αλλά αυτό δεν 
αποκαρδιώνει τους συμμετέχοντες που κάθε χρόνο 
αυξάνονται.
Ο εμπνευστής της ιδέας και συμμετέχων στον 

αγώνα. κ. Γ. Σταύρου φανερά συγκινημένος όταν 
τερμάτισε δήλωσε ότι «πλέον αυτός ο αγώνας είναι 
στην καρδιά όλων, όπως είναι και στην δική μου».
Τα χρήματα που συλλέγονται από δωρεές, θα δι-

ατεθούν στο Κερκυραϊκό σπίτι του Χαμόγελου του 
Παιδιού καθώς και για την τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης σε δρόμους των Παξών, για μείωση ορίων 
ταχύτητας.
Στο 2ο αυτό διάπλου ο Κερκυραίος κολυμβητής, κ. 

Θεοδόσης Χάρης, κέρδισε την πρώτη θέση. Ο κ. Θε-
οδόσης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος κολυμβητής, 
στον αγώνα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του 
(1:34’) μειώνοντας τον χρόνο κατά 10 λεπτά, με νέο 
ρεκόρ 1 ώρα και 24 λεπτά.
Συμμετείχαν επίσης:
2η θέση: Γαγγάδης Αλέξανδρος
3η θέση: Παγκράτης Προκόπης
4η θέση: Andrea Pirlo
5η θέση: Άννα Αϊβάζογλου 
6η θέση: Στράτος Πανδής 
7η θέση: Γιάννης Σταύρος
8η θέση: Χρήστος Μωραΐτης
9η θέση: Σπύρος Ανεμογιάννης
Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε με την βοήθεια του 

Πολιτιστικού Συλλόγου, «Ποσειδώνας Δήμου Παξών» 
- Αθλ. Συλλόγου καλαθοσφαίρισης «Ποσειδώνας» 
και πλήθος εθελοντών που πρόσφεραν τον καλύτερό 
τους εαυτό.

ΤΟΥ ΑΪ ΛΙΑ
Κατακαλόκαιρο 20 Ιούλη
Κρίση, ζέστη, έλεγχος κεφαλαίων... Χαμός! Όμως 

τίποτε, τίποτε δεν μας σταματά, αρκεί να υπάρχει καλή 
διάθεση. Από παλιά υπήρχε το έθιμο οι Λακκιώτες 
να γιορτάζουν τον Αϊ Λιά στο εκκλησάκι του στον 
ομώνυμο λόφο της Λάκκας. Από πέρσι το έθιμο αυτό 
επαναλήφθηκε χάρι στην καλή διάθεση του Κώστα 
και του Γιάγκου του Σταματέλου, της Σταματέλας του 
Λαμπίτση και άλλων γειτόνων και εθελοντών που 
ετοίμασαν ένα ωραίο χάπενινγκ με εκλεκτούς μεζέδες, 
ποτά και πολύ κέφι. 

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι από την χαρισματική φωνή 
του παπα-Ανδρέα Διαμάντη αντήχησαν πέρα ως 
πέρα και όλοι μια παρέα ευχόνταν, θυμόντουσαν, 
διασκέδαζαν και έλεγαν παλιές ιστορίες και γεγονότα. 
Είχα την τύχη να παρευρεθώ και χάρηκα ιδιαίτερα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στον 

παπά. Και του χρόνου.
Μπάμπης Πέτρου 

Σγαρίλιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη στο νησί των 
Παξών δημοσιογραφικής ομάδας θυγατρικής γνωστής εται-
ρείας κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων, με επικεφαλής 
την κερκυραία Ίνα Ταράντου, γνωστής δημοσιογράφου 
και παρουσιάστριας της εκπομπής «ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ».

Η δημοσιογραφική ομάδα είχε σαν αντικείμενο την 
προβολή επτά φάρων της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και 
του ειδυλλιακού Φάρου της Λάκκας, με αναφορά στην 
ιστορία του και εκτενές ρεπορτάζ που αφορούν στην ζωή 
των Φαροφυλάκων και στην ιστορική πτώση του, το 1913.
Η όλη προβολή θα γίνει μέσω των εφαρμογών της παρα-
πάνω εταιρείας, σε πάνω από 300 εκατ. χρήστες και στο 
διαδίκτυο με ειδικές παρουσιάσεις που θα αφορούν στους 
Ελληνικούς Φάρους και στους φαροφύλακες και τη διαμονή 
τους στο νησί των Παξών.
Ο Δήμος Παξών ευχαριστεί τον κ. Ι. Ζορμπά για την φιλο-

ξενία της δημοσιογραφικής ομάδας, τους Φαροφύλακες Χ. 
Βλαχόπουλο, Κ. Βλαχόπουλο καθώς και τον Ι. Βελλιανίτη 
για την θαλάσσια ξενάγηση.
Η ομάδα υποστηρίχτηκε από τη Δ/ση Φάρων του Υπ. 

Ναυτιλίας και τον Δήμο Παξών.
Γ. Λύχνος 

Δ.Σ. Παξών 
Υπεύθυνος Τουρ. & Ευρ. Προγρ.

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ        HAIRDRESSING

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑ 
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ
ΤΗΛ. 26620 32585  ΚΙΝ: 6972976756

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Προβατάς Ανδρέας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
Ενεργειακός Επιθεωρητής 

Μελέτες-Επιβλέψεις-Τοπογραφικά
Τηλ. 26620 32486, 698 3955 355
email: Andreascorfu@msn.com

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΩΝ

Μια ιδέα... 
χίλιες σκέψεις!

*Γράφει ο Γ. Λύχνος

Μέσα από πολλά κύματα και μετά από πολλές αλ-
ληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις και ενέργειες του 
Ο.Λ.ΚΕ και του πρώην προέδρου του κ. Ανδριώτη 
που με επιστολές προς το Λιμενικό σώμα θέλησε 
να «βάλλει τάξη», αφήνοντας «ακάλυπτο» σύσσω-
μο το Διοικ. Συμβούλιο του Οργανισμού, τελικά 
τα μεγάλα ημερόπλοια και τα ιδιωτικά σκάφη άνω 
των 25 μέτρων, βγήκαν από το παραδοσιακό μικρό 
λιμάνι του Γάιου και ορίστηκε χώρος μεταξύ του 
παλιού και νέου λιμανιού για την πρόσδεση τους, 
κάτι που αποτελεί μέση λύση αλλά με αυτήν την 
κίνηση φαίνετε έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον 
σκύλο χορτάτο.
Τελικά μέσα από όλη αυτή την χαώδη κατάσταση 

φάνηκε για άλλη μια φορά ότι οι «Έλληνες, είναι 
καλοί μόνον «στα του οίκου τους» και δεν είναι 
σίγουρα στην οργάνωση πραγμάτων που αφορούν 
στα κοινά και μάλιστα εάν τα «κοινά είναι μακριά 
τους», αφού λειτουργούμε ως άτομα και όχι ως σύ-
νολο με γνώμονα το, τι μας βολεύει σχεδόν πάντα 
(βλ. γρήγοροι ...Ολυμπιακούς αγώνες)!
Μόνον σε καιρούς κρίσης και πολέμου βλέπουμε 

τον Έλληνα να «ενώνεται» να βάζει μπροστά το 
στήθος του στα δύσκολα, όμως μήπως δεν έχου-
με καταλάβει ότι ο «Ό Αννίβας προ των πυλών 
(Hannibal ante portas Roma)» και σήμερα περισ-
σότερο από ποτέ ύπουλος και τρώει σιγά σιγά την 
σάρκα της ελληνικής κοινωνίας.
Επειδή όμως, ξέφυγα από το συγκεκριμένο θέμα, 

και κάνω «άθελά μου» αναλύσεις περί «δίκαιων και 
αδίκων», θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά 
τους λόγους που το Λ.Σ και ο Ο.Λ.ΚΕ και η θετική 
γνωμοδότηση του Δήμου Παξών άλλαξε τη χωρο-
θέτηση των μεγάλων πλοίων.

1. Λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν,
• ο δίαυλος του Γάιου σε ένα σημείο είναι 

μικρότερος των 25 μ. και άρα τα πλοία αυτά 
εγκυμονούν για ευνόητους λόγους κινδύνους 
στην ναυσιπλοΐα.

• Το παραδοσιακό λιμάνι έχει υποσκαφτεί στα 
σημεία πρόσδεσης των μεγάλων σκαφών και οι 
αποβάθρες έχουν υποστεί καθίζηση με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύουν τα παραπλήσια κτίσματα.

• Το μικρό άνοιγμα του παραδοσιακού λιμανιού 
σε περίπτωση πυρκαγιάς μεγάλου πλοίου η ναυ-
αγίου θα είναι λόγος για ολοκληρωτικό κλείσιμο 
του παραδοσιακού λιμανιού για χρόνια, ενώ σε 
περίπτωση πυρκαγιάς θα κινδυνεύσει και η πευ-
κόφυτη νησίδα με το φρούριο του Αγ. Νικολάου 
με ολέθριες συνέπειες για το νησί των Παξών.

2. Λόγοι τάξης και τουριστικού οράματος επι-
βάλλουν,

• Το παραδοσιακό λιμάνι λόγω της ιδιομορφί-
ας του να χωροθετηθεί για μικρά σκάφη, όπως 
σήμερα, και να μην απομακρύνονται το επόμενο 
πρωινό (Σας τα πήραμε και δρόμο τώρα ...!) έτσι 
περνάει το λάθος μήνυμα, στον καλό θαλάσσιο 
τουρισμό (!) όπου διανυχτερεύει και ξοδεύει 
αρκετές μέρες στο νησί. Να σημειώσουμε ότι 
έχουν πληρώσει το τέλος ελλιμενισμού προς τον 
Ο.Λ.ΚΕ και απομακρύνονταν ΑΜΕΣΑ στις 11:00 
κάθε πρωί, για να έρθουν τα ημερόπλοια.

• Τα μεγάλα πλοία ιδιωτικά η τουριστικά λόγω 
του μεγέθους -ύψους τους κρύβουν την θέα στα 
νησάκι των καθήμενων στα καταστήματα και αλ-
λοιώνουν την γραφικότητα του περιβάλλοντος 
χώρου.
Σκεπτόμενοι αρκετοί από εμάς το γρήγορο χρήμα, 

θέλουμε την σκάλα αποβίβασης των ημερόπλοιων 
μέσα εάν γίνεται στο μαγαζί μας αν μπορούσαμε 
πάνω στο γκριλ...! Δεν γίνεται έτσι να κάνουμε αυτό 
που λέει ο λαός... «καλός» τουρισμός.

*Ο Γιώργος Λύχνος είναι Οικ. Τουρ. Ανάπτυξης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ποσό των 250.000 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού 

δικτύου Παξών καθώς επίσης και το ποσό 200.000 ευρώ 
για αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων 
αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που 
συνεδρίασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1η 
Αυγούστου στη Ζάκυνθο. Παράλληλα οι αρμόδιες υπηρε-
σίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Δήμο Παξών 
και τον περιφερειακό σύμβουλο Σπύρο Βλαχόπουλο 
προχώρησαν στην καταγραφή και αποτύπωση των ανα-
γκαίων παρεμβάσεων που απαιτούνται στο οδικό δίκτυο, 
στη συντήρηση των αθλητικών υποδομών αλλά και στη 
διευθέτηση των ρεμάτων προκειμένου να συνταχθούν οι 
απαραίτητες μελέτες και να προχωρήσουν οι διαδικασίες 
της προκήρυξης διαγωνισμών για τα συγκεκριμένα έργα. 
Παράλληλα το Π.Σ. ενέκρινε κονδύλι 350.000 ευρώ για 
την αγορά μηχανήματος από την Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της επούλωσης λάκκων σε Κέρκυρα και Παξούς.
Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος του προ-

γράμματος της Περιφέρειας που έχει στόχο τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής και της καθημερινότητας του επτανή-
σιου πολίτη στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Σπύρος Βλαχόπουλος 
Περιφερειακός Σύμβουλος

6939835078

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Παξοί 20/07/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις 15 Ιου-

λίου ανέλαβε ο Δήμος Παξών μετά την λήξη της 
σύμβασης ιδιώτη που είχε συνάψει ο Δήμος την περ-
σινή χρονιά με τον ιδιώτη και μετά την επισκευή 
και  αποκατάσταση  των  οχημάτων  του  Δήμου .
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι ο ιδιώτης έχει 
πλέον μόνον την μεταφορά των απορριμμάτων και αυτό 
διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τον 
έλεγχο και της μεταφοράς αυτών.
Επίσης οφείλουμε να ενημερώσουμε για το ότι σε μόλις 

19 ώρες περισυλλέγησαν 80 και πλέον τόνοι απορριμμά-
των, με υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατεβλήθησαν, 
από την υπηρεσία καθαριότητας (οδηγό, εργάτες) το νησί 
μας επέστρεψε καθαρό, ως Δημοτική Αρχή ευχαριστούμε 
το προσωπικό καθαριότητας που δούλεψε σκληρά για αυτό.
Έχουμε όλοι χρέος να διατηρήσουμε τον τόπο μας νοι-

κοκυρεμένο τόσο για εμάς τους ίδιους που το ζούμε και 
τον πονάμε και άλλο τόσο για την εικόνα μας προς τους 
επισκέπτες και τους φίλους του νησιού μας.
Η Καθαριότητα είναι πολιτισμός, εικόνες με άδειους 

κάδους και την σακούλα μας απ’ έξω από αυτούς καθώς και 
χαρτοκιβώτια μη διπλωμένα να «ξεχειλίζουν» τους κάδους 
τις ανακύκλωσης, δηλώνουν αδιαφορία για το νησί μας και 
μας υποβιβάζουν ως Έλληνες, νησιώτες, και επιχειρηματίες 
του τουρισμού, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας 
ότι η μοναδική πηγή εσόδων ο τουρισμός για το νησί μας 
πρέπει να προστατευθεί με κάθε τρόπο.¨

ο Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος
ο Αντιδήμαρχος Αρσένης Λέκκας

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΒΑΣΙΟΣ 
Ηγουμενίτσα 

* Ψευδοροφές και χωρίσματα 
* Επενδύσεις τοίχων με γυψοσανίδα αντί σοβά
* Εξωτερικοί τοίχοι με τσιμεντοσανίδα
* Εξωτερική ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6938-325204, 6977-346674

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΞΟΙ 20/06/2015

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΪΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΚΑΣ
Στην «αποκατάσταση» της παραδοσιακής επτανησι-

ακής μορφής της πλατείας Γαΐου προχώρησε ο Δήμος 
Παξών σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κέρκυρας, αφαιρώντας τα ξύλινα ψηλά σκίαστρα 
που είχαν αλλοιώσει, εν μέρει, την εικόνα τη μορφή 
της πλατείας με αυτό τον τρόπο αναδείχτηκε ξανά η 
επτανησιακή μορφή της, η εκκλησία της Αναλήψεως 
και τα κτήρια πέριξ της πλατείας.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους καταστηματάρχες 

της πλατείας που τοποθέτησαν ομπρέλες στους 
υποδεδειγμένους από την αρχαιολογική υπηρεσία 
χρωματισμούς παρά την δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία έχοντας αντιληφθεί την ανάγκη για την αισθητική 
αυτή αλλαγή.
Επίσης τοποθετήθηκαν στα φρεάτια της πλατείας, 

πέτρινα μικρά «φράγματα» υδρορροές, για το θαλασ-
σινό νερό που εξέρχονταν ενίοτε από τα φρεάτια λόγω 
της πλημμυρίδας με αποτέλεσμα να μετατρέπονταν, 
μέρος της πλατείας σε μικρή «λίμνη» από τα λιμνά-
ζουσα ύδατα και να μην λειτουργούν τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας απώλεια σημα-
ντικών εσόδων, με σύντομες διαδικασίες και στοχευμέ-
νες ενέργειες, το πάγιο αίτημα των καταστηματαρχών 
του, για σωστή σκίαση και λειτουργικότητα του χώρου 
της πλατείας ικανοποιήθηκε.
Επίσης ο Δήμος προχώρησε στην «αναγέννηση» 

του άλλοτε Δημοτικού Ιατρείου Λάκκας με εργασίες 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στην πρόσοψη του κτη-
ρίου στο όμορφο λιμάνι της Λάκκας, ώστε να επανα-
λειτουργήσει και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις των 
ηλικιωμένων, όταν μάλιστα δεν συντρέχει σοβαρός 
ιατρικός λόγος. O χώρος θα χρησιμοποιείται και σαν 
αίθουσα του Τοπικού Συμβουλίου Λάκκας ενώ ήταν 
κλειστός αρκετά χρόνια. Η αποκατάσταση του κτηρίου 
και η επαναλειτουργία του ιατρείου ήταν επίσης ένα 
χρόνιο αίτημα των κατοίκων Λάκκας.

(γιος της Μάρθας με τα ρούχα)
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alfahire@otenet.gr

BOUAS TOURS
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΡΑΜΜΗΣ: ΠΑΞΟΙ - ΑΘΗΝΑ

ΠΑΞΟΙ: Αναχώρηση Παρασκευή ώρα 16.15
ΑΘΗΝΑ: Αναχώρηση (από οδό Δεληγιάννη) 
έναντι Τροχαίας Αθηνών Κυριάκη 05.30

ΤΗΛ.: 26620 32245, 26620 32401 
FAX: 26620 32610

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΞΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Έκθεση Ζωγραφι-
κής με θέμα «Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 
με θέματα τοπίων και εικόνων από την έγκριτη Χαλκιδαία 
Ζωγράφο ΛΙΝΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΑ) ΘΑΝΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΑ, από 
8-16/8/2015.
Επίσης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 

28/8/2015 στα πλαίσια του «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΞΩΝ» η μελο-
ποιημένη δραματοποίηση του έργου «ΟΙ ΔΙΔΥΜΟΝΕΣ» από 
το ομώνυμο βιβλίο του πρ. Δημάρχου ΣΠ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, 
έργο που πραγματοποίησε η κα ΤΡΥΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.
Μαέστρος που διηύθυνε την μεικτή χορωδία από μέλη του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Παξών και οργανοπαικτών φοιτητών 
του Ιόνιου Πανεπιστημίου ήταν η κα Στεφάνοβα Αμέλια που 
καταχειροκροτήθηκε. (Η παράσταση ηχογραφήθηκε).

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΝΕΡΟΛΑΔΙΑΣ
Την 1η Αυγούστου Σάββατο το βράδυ στην πλατεία Γαΐου 

έγινε η γνωστή στους Παξούς «Νερολαδιά» όπου μοιράστηκαν 
στους παρευρισκόμενους Παξινούς και ξένους (έλληνες και 
αλλοδαπούς) ένα κομμάτι ψωμί με λάδι, σκόρδο, αρμυροσαρ-
δέλα, ντομάτα, ελιές και μια κούπα κρασί. 
Στη συνέχεια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παξών παρουσι-

άστηκε χορευτικό συγκρότημα όπου χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς.

Εις μνήμη Ουρανίας Μακρή 
(1900-1995)

Μια προσωπικότητα που ακτινοβολούσε αλτρουϊ-
σμό, ταπεινοφροσύνη, ήθος και σοφία.
Στις 13 Φεβρουαρίου του 1900 ήρθε στον κόσμο η 

Ουρανία -με όλες τις χαρές του ουρανού. 
Ήταν το δεύτερο κατά σειρά παιδί του Γεωργίου 

και Χαρίκλειας Νάνες (Μαργαρίτα, Ουρανία, Ελένη, 
Ολβία, Αθανάσιος, Ξανθούλα).
Φύση καλλιτεχνική εκφράζεται με τα χρώματα με 

τις όμορφες ζωγραφιές της, ρομαντική και βγαίνει 
αυτός ο ρομαντισμός στα πολύ ωραία ποιήματά της 
και ευαίσθητη με τα υπέροχα κομμάτια μουσικής 
που έπαιζε με το βιολί της. Τελείωσε το Αρσάκειο. Η 
Ουρανία αλλά και όλα τ’ αδέλφια της είχαν βαθιές 
ρίζες στις ελληνικές αξίες. Διαμορφώθηκαν με την 
αγάπη των δικών τους αλλά και των δασκάλων τους 
σε προσωπικότητες σπάνιες.
Η ζωή της υπήρξε γεμάτη θυσίες και προσπάθειες 

για τα κοινά. Η διαδρομή της ζωής της φωτίζονταν 
από τον επίσης ταλαντούχο σύζυγό της Κώστα Μα-
κρή - αντιστράτηγο.
Τους βρίσκουμε και τους δύο στους πολέμους 

να τιμούνται με παράσημα για τις υπηρεσίες τους. 
Αγάπησαν τους Παξούς και έκαναν πολλές δωρεές. 
Δημιούργησαν το κοινωφελές ίδρυμα, λαϊκή βιβλιο-
θήκη, αίθουσα διαλέξεων, ιατρείο κ.λπ.
Ένα ζευγάρι ταιριαστό που ήθελαν πάντα να φρο-

ντίζουν τον συνάνθρωπο.
Ήταν μια μεγάλη αγκαλιά που έβαζε μέσα της τον 

κάθε πονεμένο και φτωχό.
«Μοναδική μου χαρά η πρόοδος του νησιού μας» 

έλεγαν. 
Και αυτό το νησί που αγάπησαν τόσο τους έχει 

αγκαλιάσει για πάντα στο χώμα του για να μπορούν ν’ 
ακούν τον κάθε ήχο της θάλασσας και να μαθαίνουν 
τα νέα του νησιού τους. 
Σας φιλούμε όλους αγαπημένη μας θεία Ουρανία. 

Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα στα όνειρά μας. 
Μαργαρίτα και Ελένη Βούλγαρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Παξοί 1/09/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΛΩΤΟΥΣ 
ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ
Στην τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων -μπαλονιών ασφάλει-

ας πλεύσης έχει προβεί τις αρχές καλοκαιριού, ο Δήμος Παξών, 
με την συνεργασία του τοπικού Λιμενικού Σταθμού Παξών, των 
ιδιοκτητών των θαλάσσιων ταξί (Παξών - Αντίπαξων) και των 
περισσοτέρων εκ των καταστημάτων των παραλιών αυτών.
Για την παρακολούθηση της τάξης και της ασφάλειας των 

παραλιών, υπάρχει άτομο που εποπτεύει την σωστή λειτουρ-
γία, ενώ συμπολίτης μας έχει παραχωρήσει προς τιμή του, 
αφιλοκερδώς την βάρκα του για την κίνηση  αυτή.
Την πρωτοβουλία για την πράξη αυτή είχαν ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. Παξών κ. Εμμ. Σπ. Βλαχόπουλος ο οποίος ανέλαβε και 
την υλοποίηση του έργου και ο κ. Γ. Λύχνος Δημ. Συμβουλίου 
Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Η κίνηση αυτή εναρμονίζεται με τους βασικούς κανόνες 

ασφαλείας, που πρέπει να διέπουν τις παραλίες λουομένων 
και μάλιστα τέτοιας επισκεψιμότητας, αναβαθμίζει τουριστικά 
το νησί μας ενώ ικανοποιεί πάγιο αίτημα των επισκεπτών μας 
και των συμπολιτών μας.
Ο Δήμος Παξών ευχαριστεί για την προσφορά τους, όλους 

όσους βοήθησαν στην ποιοτική αναβάθμιση των παραλιών 
του νησιού μας και στέκεται αρωγός σε παρόμοιες κινήσεις 
εθελοντισμού και καλών πρακτικών, που θέτουν τα θεμέλια για 
μια κοινωνία  εθελοντισμού και αλληλοβοηθείας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

Σπύρος Μητσάκος 
  Τοποθετήσεις: 

• Πλακιδίων
• Μαρμάρων
• Δαπέδων Laminate
• Μνημεία

Κιν.: 6944-784182 • Ηγουμενίτσα

Ξαφνικό μπουρίνι στο Γάϊ
Το ξαφνικό μπουρίνι που σηκώθηκε τις βραδινές ώρες της 8ης 

Αυγούστου είχε σαν αποτέλεσμα να παρασύρει από τη θέση που 
ευρίσκετο επ’ αγκύρα, έξω από του Γιαννά, το δικάταρτο ξύλινο 
σκαρί «ΚΙΡΚΙ» με Αγγλική σημαία και να το ρίξει πάνω στον 
αριστερό λιμενοβραχίονα του λιμανιού του Γαΐου. Στο πλοίο 
την ώρα του συμβάντος δεν επέβαινε κανείς. Στις εργασίες 

αποκόλλησής του πήραν μέρος ο Άγγελος Μουμούρης και ο 
Σπύρος Κολοβός του Νικ. με το συνεργείο τους. 
Επίσης ένα ακόμη σκάφος τύπου καταμαράν βούλιαξε ακρι-

βώς απέναντι στο νησί του Αγίου Νικολάου.
Χαράλαμπος Μητσιάλης 

Φωτό: Σπύρος Κολοβός
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ΑΣ ΜΗ ΠΕΤΡΟΒΟΛΟΥΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

Του ΤΑΣΟΥ ΜΙΧΑΛΑ

Πριν από μερικές εβδομάδες μου τηλεφώνησε ο Δρ 
Fischer, με τον οποίο συνδέομαι με φιλία από τα φοιτητικά 
χρόνια στη Γερμανία. Ο Δρ Fischer, Γερμανός διανοούμε-
νος με σημαντικό κοινωνικό και συγγραφικό έργο, επειδή 
«μετέχει της ελληνικής παιδείας», είναι Έλληνας, κατά τον 
Ισοκράτη. Γι’αυτό και ενδιαφέρεται για τα συμβαίνοντα 
στην Ελλάδα για την οποία εύχεται να βγει από την δεινή 
κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται και να αποδειχθεί 
ισχυρή σε μια Ενωμένη Ευρώπη. Είχε έλθει και στους Παξούς 
και τον φιλοξενήσαμε στις συνθήκες απλότητας που ζούμε 
για τις οποίες και ο ίδιος δεν κρύβει την προτίμησή του.
Πάντα μιλάει θετικά ο Δρ Fischer για τους Έλληνες.
Χάρηκα για το τηλεφώνημά του. Αλλά και στενοχωρήθη-

κα, γιατί μου είπε πράγματα στα οποία θα μπορούσε κανείς 
να εντοπίσει σημεία υπερβολής, ανακρίβειας ή επικινδυνό-
τητας για την φήμη της χώρας μας, ειδικότερα του ελληνι-
κού τουρισμού, που αποτελείτο κύριο ελληνικό προϊόν μας. 
Τα αρνητικά που μου ανέφερε δεν τα φαντάστηκε ο ίδιος, 
αλλά προέκυψαν ως άκομψη «ειδησεογραφία» σε κάποια 
γερμανικά ΜΜΕ- ρήτορες συμφοράς (παντού υπάρχουν και 
ΜΜΕ περιορισμένης ευθύνης). Είπε ο Δρ Fischer: «Θέλω να 
έλθω στην Ελλάδα αλλά φοβάμαι, γιατί ακούω ότι το κλίμα 
είναι εχθρικό προς τους Γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι 
κινδυνεύουν. Γνωστοί μου ακύρωσαν την απόφασή τους 
να έλθουν για διακοπές στην Ελλάδα, επειδή φοβούνται ότι 
μπορεί να έχουν προβλήματα με τους Έλληνες».
Του είπα ότι οι Έλληνες από παράδοση είναι φιλικοί προς 

τους ξένους, ότι η Ελλάδα είναι προέκταση της Ευρώπης 
και όχι της Αφρικής και ότι εγγυώμαι την «στοργική» προ-
στασία του όσο καιρό θα μείνει στη χώρα μας. Όπερ και 
εγένετο. Ο Δρ Fischer ήλθε στην Ελλάδα και πέρασε υπέροχα 
χωρίς να αντιμετωπίσει απειλές ή κινδύνους.
Ουδείς μπορεί βεβαίως να κατηγορήσει ορισμένους 

Γερμανούς για την απόφασή τους να μη επιλέγουν την 
Ελλάδα για διακοπές, επειδή νομίζουν ότι εδώ υπάρχει 
αντιγερμανικό κλίμα και οι Γερμανοί κινδυνεύουν. Ούτε έχω 

πρόθεση να αντιμετωπίσω με ειρωνική διάθεση την ξύλινη 
γλώσσα ορισμένων συμπατριωτών μας, η οποία δεν δίνει 
μόνο κάλυψη στην μισαλλοδοξία και την γερμανοφοβία 
δηλητηριάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, αλλά 
και οπλίζει ....ελληνικά χέρια να πετροβολούν την Ελλάδα! 
Μπορούμε όμως να εκφράσουμε την λύπη και την απορία 
μας για το ότι εύκολα Γερμανοί και Έλληνες πέφτουν θύ-
ματα λαοπλάνων, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους 
επιθυμούν οι δύο χώρες μας να βρίσκονται σε θέση αντι-
παλότητας ή μάχης και όχι φιλίας και συνεργασίας.
Τι πρέπει να κάνει μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, ώστε 

να ξεπεράσει την σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση 
που αντιμετωπίζει και δεν θέλει να φαντασθεί την θέση 
της έξω από την Ευρωζώνη; Οφείλει να εγκαινιάσει μια νέα 
περίοδο ελληνικής ευθύνης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, 
το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι ευεργετικό για την 
ίδια. Θα χρειαστεί, εδώ και τώρα, οι Έλληνες να θέσουμε 
σε λειτουργία την διαδικασία αποπομπής του παλαιού και 
υποδοχής του νέου. Η παλιά απλοϊκή νοοτροπία ότι είμαστε 
οι πονηροί, οι μάγκες, οι τσαμπουκάδες, οι «αντάρτες» της 
Ευρώπης που μπορούν να εξαπατούν τους κουτόφραγκους 
και να περνάνε καλά φοροδιαφεύγοντες ή εισπράττοντας 
ακόμη και επιδοτήσεις που στηρίζονται σε ψευδή στοιχεία, 
πρέπει να κατακρημνιστεί και στη θέση της να αναδυθεί 
μια νέα νοοτροπία, η οποία θα αποκαταστήσει την φήμη 
μας και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα μας προς τα έξω. Θα 
χρειαστούμε την συμπάθεια και την στήριξη άλλων χωρών, 
άλλων λαών. Ιδιαιτέρως εκείνων που δεν αισθάνονται μόνο 
ισχυροί, αλλά και είναι, όπως η Γερμανία. Γι’αυτό μοιάζει 
άστοχη για να μη πω επικίνδυνη, η στάση ορισμένων επηρ-
μένων, οι οποίοι δεν παράγουν μόνο φανφάρες(πολιτικές, 
κοινωνικές, οικονομικές κ.α), αλλά και άνθρακες, ικανούς να 
οδηγήσουν την χώρα σε επικίνδυνα αδιέξοδα, δηλαδή να 
την καταστρέφουν. Τι κάνουν οι «Ελληνάρες»; Περιμένουν 
στη γωνία τους Γερμανούς και δεν χάνουν ευκαιρία να 
εκτοξεύουν εναντίον τους ύβρεις του τύπου «Φασίστες», 

«Εγκληματίες», «Απόγονοι του Χίτλερ», «Δικτάτορες της 
Ευρώπης» και όλα τα σχετικά. Που οδηγεί αυτή η απα-
ράδεκτη συμπεριφορά; Στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα 
ή δημιουργεί προϋποθέσεις επιτυχίας αυτού που δεν 
κατάφεραν οι μεραρχίες του Γ’ Ράιχ, δηλαδή υπαγωγής 
της αδύναμης Ελλάδας σε καθεστώς πλήρους οικονομικής 
ασφυξίας, ευρωπαϊκής περιθωριοποίησης και υποταγής;
Ως λαός, οφείλουμε να αποκτήσουμε ευελιξία και συνέ-

πεια. Μόνο έτσι θα διευκολυνθεί η αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος των ξένων για την Ελλάδα. Χρειάζονται σπουδαίες 
στρατηγικές, επιτακτικές αλλαγές, κινήσεις φιλίας προς 
τους άλλους, ώστε η χώρα μας να μη παραμείνει απλώς 
στο ευρώ, αλλά και να προκαλέσει κυνήγι ευκαιριών στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας, άρσης της ανασφάλειας της 
ελληνικής κοινωνίας και αναπτέρωσης των προσδοκιών 
του λαού μας.
Η προσπάθεια να διασφαλιστούν πόροι από την Ευρώπη 

πρέπει να επιτύχει. Αλλά αυτό δεν θα γίνει με κουτοπονη-
ριές, τσαμπουκά, ύβρεις, απειλές, υποτίμηση εταίρων και 
μη ή κατάργηση των κανόνων ευπρέπειας(ενδυματολογικής 
και άλλης). Θα γίνει κυρίως μέσω της αποδοχής μας από 
τους άλλους, οι οποίοι, αν μας συμπαθήσουν, θα δεχτούν 
να επιδοθούν σε κινήσεις φιλίας υπέρ μας, ας πούμε μέσω 
των επισκέψεών τους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι οι 
Έλληνες για κάτι τέτοιο; Είναι άραγε δυνατό με τα σημε-
ρινά δεδομένα, να διατυπωθεί ως σοβαρή πιθανότητα η 
δυναμική προβολή της Ελλάδας στην διεθνή σκηνή και του 
ελληνικού τουρισμού στην παγκόσμια τουριστική αγορά; 
Αρκούν η θάλασσα, ο ήλιος, ο γαλανός ουρανός, το συρτάκι, 
το τζατζίκι, ο μουσακάς και κάποιες αρχαίες κολώνες για να 
καλλιεργήσουν και αναδείξουν τον παγκόσμιο θαυμασμό για 
την χώρα μας ή μήπως θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά 
και δραστικά μέτρα; Όπως π.χ, να παύσουμε οι Έλληνες 
να πετροβολούμε την Ελλάδα (και τον ελληνικό τουρισμό), 
προκειμένου να έχουμε την μοίρα των προηγμένων λαών 
της Ευρώπης;

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΠΑΞΙΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΙΟΥΡΕΣ)

Ο Διδάκτωρ Δη-
μήτριος Δαλιέτος 
του Ιωάννου (Γιού-
ρες) γεννήθηκε στη 
Λάκκα Παξών του 
Νομού Κερκύρας. 
Έλαβε το πτυχίο 

του από τη Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική Ακα-
δημία Ιωαννίνων. 
Εδίδαξε σε ιδιωτικά 

σχολεία των Αθηνών μερικά χρόνια. 
Υπηρέτησε ως έφεδρος Αξιωματικός στην Ελληνική 

Αεροπορία για τέσσερα χρόνια.
Μετά το τέλος της θητείας του αναχώρησε για την 

Αμερική γενόμενος δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Berk-
ley στο τμήμα της Χημείας. Συνέχισε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο του Hyward όπου έλαβε το πρώτο 
πτυχίο της Χημείας (Bachelor - ΒΑ).
Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Αγίου 

Φραγκίσκου όπου έλαβε το δεύτερο πτυχίο της Χημείας 
(Master degre-Ms). 

Το τρίτο πτυχίο της Χημείας (διδακτορικό - phd) από 
το Πανεπιστήμιο των Πατρών εν συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου. 
Για πολλά χρόνια έκανε έρευνες με την φασμογορία 

των μαζών (Gas chomatography - Mas Spectroscopy).
Η φασμογορία των μαζών μοιάζει σαν δακτυλικά απο-

τυπώματα organic ουσιών, όπως πετρελαίων, φαρμάκων 
και άλλων οργανικών ουσιών. 
Ο Δρ. Δαλιέτος έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο 

Χημικών στη Βοστώνη Μασαχουσέτης όπου παρουσίασε 
την σύνθεση νέων οργανομεταλλικ. ουσιών με φαρμα-
κευτικές ιδιότητες.
Πλήθος επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο παρακολού-

θησαν αυτή τη διάλεξη. 
Η νέα αυτή σύνθεση εδημοσιεύθη στο επιστημονικό 

περιοδικό: Biological Trace Element Research, vol. 4, 
331-335, 1982.
Ο Δρ. Δαλιέτος εδίδαξε στα ακόλουθα πανεπιστήμια:
1. Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Ριβερσάϊντ.
2. Πανεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου, Καλιφόρνιας.
3. Πανεπιστήμιο της Χαβάσης στο Χονολουλού. 
Για την επιτυχή και δημιουργική διδασκαλία του στο 

Τμήμα της Χημείας στη Χονολουλού έλαβε το πρώτο 
βραβείο της χρονιάς από την American Chemical Society 
στο τμήμα της Χαβάης. 
Ενώ δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, παράλ-

ληλα έκανε έρευνες στα φύκια της θαλάσσιας περιοχής 
Χαβάης Χονολουλούς. 
Ένα από τα φύκια αυτά που ερευνήθηκαν για πρώτη 

φορά, ήταν το φύκι που ανεβαίνει στην επιφάνεια της 
θάλασσας και προκαλεί ερέθισμα του δέρματος στους 
κολυμβητές. 
Το φύκι αυτό έχει φαρμακευτικές ιδιότητες.
Σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Phyto-

chemistry, vol. 17, p. 2091, 1978.
Ο Δρ. Δημήτριος Δαλιέτος διακρίθηκε παγκοσμίως 

για την σύνθεση νέων οργανικών ουσιών. 
Η σοβαρή αυτή έρευνα συνετέλεσε στην επίλυση 

βιομηχανικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη σύν-
θεση και τον χαρακτηρισμό αυτών των χημικών ουσιών 
προς τιμή της εταιρείας Cetus corporation.
Πολλά άρθρα με άλλους συνεργάτες δημοσιεύθηκαν 

σε διάφορα παγκόσμια περιοδικά. Το πρακτικό αποτέλε-
σμα όλων αυτών των ερευνών συνετέλεσε στην έκδοση 
πολλών ευρεσιτεχνιών (patents) για την εταιρεία Cetus 
corporation.
Ο Δρ. Δαλιέτος εργάσθηκε ως μηχανικός για την 

εταιρεία Morthrop - Grumman corp. Καλιφόρνιας, μια 
εταιρεία κατασκευής διαφόρων αεροπλάνων και άλλων 

μέσων του διαστήματος. 
Έλαβε τιμητικό βραβείο από την εταιρεία αυτή για την 

μεγάλη του συνεισφορά στην εταιρεία αυτή. 
Δέκα εξ (16) επιστημονικά άρθρα δημοσιεύθηκαν σε 

διάφορα περιοδικά. 
Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορούν να εντοπιστούν μέσω 

του Internet ή chemical Abstracts.
Διεκρίθη στον κοινωνικό τομέα για τη μεγάλη του 

προσφορά στα γράμματα και τις τέχνες.
Πάντοτε συμμετείχε στα ελληνικά φεστιβάλ των ελ-

ληνικών εκκλησιών της Αμερικής. 
Κατά την διάρκεια των εθνικών και θρησκευτικών 

εορτών εξεφώνιζε πανηγυρικούς λόγους στις εκκλησίες 
και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Διάφορα δημοσιεύματα εμφανίζονταν στις δύο (2) ελ-

ληνικές εφημερίδες «NEA KALIFORNIA» και «ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΗΡΥΚΑ» της Νέας Υόρκης.

AΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΙΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ
(του Μιλιανού)

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛ.: 6976618496

5



Σελίδα 8                                                            ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Το ξενοδοχείο 
μας βρίσκεται στο 
(Μούρτο) Σύβοτα 
Θεσπρωτίας λει-
τουργεί σαν μι-
κρή οικογενειακή 
επιχείρηση  και 
βρίσκεται μόλις 
20 χλμ. από την 
Ηγουμενίτσα.
Λειτουργεί όλο 

το χρόνο σε προ-
σιτές τιμές.

Απέργη Ευαγγελία - Δαλιέτου Ζαφειρία
Τηλ. +2665093470
Κιν. +6973282641

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΑΧΙ ΠΑΞΩΝ
COSTAS Αντίοχος ........................... 6974-002236
CHRISTOS Αργυρός ....................... 6977-472747
NIKOS Μουρίκης ............................ 6984-220011
TASOS Μουρίκης ............................ 6976-648486
HARIS Μπογδάνος ......................... 6974-135660

ΑΘΗΝΑ:  ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 4 - ΡΟΥΦ
Τηλ.: 211 8000889 • FAX: 211 8000819

THΛ. ΚΕΝΤΡΟ ....................................2662360 300
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  .................2662360 316,2662360 317
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ .....................2662360 311
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ...........................2662360 318
ΠΙΣΤΟΠ/ΚΑ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ,
ΤΟΥΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ......................2662360 301
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ, ΟΓΑ ΓΑΪΟΥ .............2662360 314
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕ, ΟΑΕΔ,
ΟΓΑ ΛΑΚΚΑΣ .......................................2662360 312
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (ΚΕΠΑ) ......................2662360 312
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ...................2662360 315
ΤΑΜΕΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,
ΟΓΑ ΛΟΓΓΟΥ - ΜΑΓΑΖΙΩΝ ..................2662360 319
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΑΠ .........2662360 313
ΚΕΠ .....................................................2662032 166
ΔΕΗ .....................................................2662032 272
ΓΕΦ .....................................................2662032 715
ΕΛΤΑ ....................................................2662032 256
ΟΤΕ ..............................2662032 099, 2662032 199
ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ .................................2662032 222
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ............2662032 259, 2662032 533
ΛΥΚΕΙΟ ...............................................2662032 234
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..........................................2662032 676
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ .......................................2662032 151
ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ...................2662031 795
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ................2662032 556
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ....................2662032 556
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  . 2662032 213 - 2662032 383
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ .............................2662032 247
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  .......................2662032 214
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ .................................2662031 199
ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΞΩΝ ................2662031 585
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ................................2662031 466
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ........................2662032 225
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ...........2662031 372

ΚΑΜΕLIA LINES
GAIOS PAXOS TEL: 26620-32131 FAX: 32136 CORFU TEL: 26610-40372
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ - Δ/Γ «ΔΕΣΠΟΙΝΑ» TIMETABLE FOR «DESPINA»

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΕΡΑΙΕΣ T.V. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

ΑΠΕΡΓΗΣ Π. ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΚΑΡΛΟΣ)

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 114, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ.: 210 69 98 777 ΚΙΝ.: 6945 264 442

ΥΠ/ΜΑ: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 48 ΚΑΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 22 ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΤΗΛ.: 210 98 02 280 ΚΙΝ.: 6945 264 442

ZEFI TRAVEL
GENERAL TOURIST OFFICE 

APERGI EVANGELIA
GAIOS PAXOS

TEL. 26620 32114 - 26620 32772
FAX: 26620 32253 - MOB 6973282641

TEL. IGOUMENITSA 2660 24090-26280
e-mail -zefi trv@otenet.gr - hppt//www.zefi travel.com

ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΔΩΜΑΤΙΟΥ
- ΞΥΛΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- ΣΗΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ
- ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΣΤΡΩΜΑΤΑ MEDIA STROM & REAL STROM

ΛΑΚΚΑ 49082 ΠΑΞΟΙ ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 26620-31128
www.nikosapergis.com e-mail: apergispaxi@gmail.com

 ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ σύζυγος  Πηνελόπης σύζυγος Πηνελόπης 
Ανεμογιάννη (Γούδου)

ΤΙΜΗ ΝΑΥΛΟΥ/TICKET PRICE 15,00 EUROS
TIMETABLE FOR «DESPINA P.»

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ/TIMES OF DEPARTURES
Από/From: 16/09/15 ..... 30/09/15

ΛΙΜΑΝΙ/
PORT

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

MONDAY TUESDAY WEDNES-
DAY

THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

ΠΑΞΟΙ/
PAXOS

7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 08.30 08.30

KEΡKYPA/
CORFU

14.30 14.00 14.30 14.00 14.30 14.00 14.00

Από/From: 01/10/15 ..... 31/10/15
ΛΙΜΑΝΙ/
PORT

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

MONDAY TUESDAY WEDNES-
DAY

THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

ΠΑΞΟΙ/
PAXOS

7.30 7.30 NONE 7.30 7.30 NONE NONE

KEΡKYPA/
CORFU

14.30 14.30 NONE 14.30 15.00 NONE NONE

                  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  

ΓΑΪΟΣ ΠΑΞΟΙ
ΤΗΛ.: 26620 32643 ΤΗΛ: 26620 31226 - 26620 31219

CORFU FERRIES
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΞΙΩΝ - PAXOS TIMETABLES
ΑΠΟ / FROM 07/09/2015 ΜΕΧΡΙ / UNTIL 27/09/2015

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - EVERY DAY
ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΑ - FROM IGOUMENITSA

13:00
ΑΠΟ ΠΑΞΟΥΣ - FROM PAXOS

16:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - RESERVATION NUMBERS
ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - FROM IGOUMENITSA: 26650 24090

ΑΠΟ ΠΑΞΟΥΣ - FROM PAXOS: 26620 32269

Πίνακας αποτελεσμάτων Δημοψηφίσματος 
της 5.7.2015 των εκλογικών τμημάτων Δήμου Παξών

ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΚΥΡΑ/

ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ % ΟΧΙ % ΝΑΙ % ΑΚΥΡΑ

ΛΑΚΚΑ 217 57 22 286 0,73 0,19 0,07

ΛΟΓΓΟΣ 109 47 3 159 0,69 0,30 0,02

ΓΑΪΟΣ 217 207 64 6 277 0,75 0,23 0,02

ΓΑΪΟΣ 218 195 58 21 274 0,71 0,21 0,08

ΓΑΪΟΣ 219 208 65 10 283 0,73 0,23 0,07

ΜΑΓΑΖΙΑ 144 85 17 246 0,59 0,35 0,07

ΣΥΝΟΛΑ 1.080 376 79 1.535 0,70 0,24 0,05


