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ΤΤΟΟ  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  από 1η Σεπτέµβρη να
σταµατήσει η επί πιστώσει χορήγηση
φαρµάκων στους ασφαλισµένους του
ΟΠΑ∆ και του Οίκου Ναύτου (όπως γί-
νεται ήδη στους λιµενικούς και τους
ασφαλισµένους στα ταµεία του ΟΤΕ και
της ∆ΕΗ), άφησε ανοιχτό ο Πρόεδρος
του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου, ΘΘόό--
δδωωρροοςς  ΝΝιικκοολλααΐΐδδηηςς.

Ήδη ανάλογη τάση υπάρχει κεντρικά

από το Φαρµακευτικό Σύλλογο της Ατ-
τικής αλλά και πανελλαδικά, όπως τό-
νισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο «Α» ο
κ. Νικολαΐδης, λόγω των συσσωρευµέ-
νων οφειλών των ταµείων στα φαρµα-
κεία, που τους έχουν οδηγήσει σε
οικονοµικό αδιέξοδο.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι οφειλές του
ΟΠΑ∆ στη Χίο αφορούν το τελευταίο
τετράµηνο, του Οίκου Ναύτου χρονολο-

γούνται από το Μάιο, ενώ το συγκεκρι-
µένο ταµείο, παρότι δεν εξοφλεί τους
φαρµακοποιούς εντός 45 ηµερών, τούς
παρακρατά εκπτώσεις, ενέργεια την
οποία χαρακτήρισε παράνοµη.

ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟ:
Γιατί όχι ιστορικό
διατηρητέο µνηµείο;

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• N.O. XIOY
«Μυστικός
δείπνος» των
Προέδρων ΝΟΧ και
Πανιώνιου για την
υπόθεση Μιράλη

• Με το «παρα-
µύθι» των κύπριων
επενδυτών θέλουν
να κρατήσουν
στη Νέα Σµύρνη
το διεθνή
περιφερειακό άσο

• ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ:

Νέα συνάντηση
το Σάββατο µε
Καλαµωτή

Προφυλάκιση;

ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ την ώρα που φτάναµε στο
πιεστήριο, Ανακριτής και Εισαγγε-
λέας συσκέπτονταν ήδη επί τριώ-
ρου για την τύχη της
ασφαλίστριας ΛΛ..  ΑΑρραακκάά, που κα-
τηγορείται από δεκάδες συµπολί-
τες µας -εδώ και στο εξωτερικό-
(επισήµως 85) για υπεξαίρεση
χρηµάτων.

Η απόφασή τους ή θα αφορά
την προφυλάκιση τής κατηγορού-
µενης ή την καταβολή εγγύησης
και τον ορισµό τακτικής δικάσι-
µου για την περίπτωσή της.

∆ΙΠΛΑΣΙΕΣ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

««ΘΘάάλλαατττταα  --  θθάάλλαατττταα»»

Επιστροφή στη θάλασσα που
έθρεψε γενιές και γενιές στο
ναυτότοπο της Χίου, ως µια

επαγγελµατική διέξοδο στις συνθή-
κες επαγγελµατικής ασφυξίας λόγω
της οικονοµικής κρίσης,  καταγρά-
φουν τα στοιχεία της ΑΕΝ Μηχανικών
Χίου από τις αιτήσεις που κατατέθη-
καν για εισαγωγή στις Ακαδηµίες
Εµπορικού Ναυτικού το εκπαιδευτικό
έτος 2011- 2012.

Οι νεαροί Χιώτες και Χιώτισσες
γνωρίζοντας τα συν και τα πλην του
ναυτικού επαγγέλµατος στρέφουν το
ενδιαφέρον τους προς τις συγκεκρι-
µένες ακαδηµίες πλοιάρχων και µη-
χανικών, που για αρκετούς δεν
αποτελούν πλέον την έσχατη λύση
αλλά συνειδητή επιλογή.

112200 τελειόφοιτοι και απόφοιτοι
που συµµετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις κατέθεσαν αίτηση εισαγω-
γής στην ΑΕΝ Χίου, διπλάσιος αριθ-
µός από πέρσι (5566), ενώ αίτηση

εισαγωγής µε κατάθεση του απολυ-
τηρίου Λυκείου υπέβαλαν µέχρι την
Τρίτη (δύο ηµέρες πριν εκπνεύσει η
προθεσµία) 111122 έναντι 112299 πέρσι.

Σχολιάζοντας το αυξηµένο ενδια-
φέρον των υποψηφίων ο ∆ιοικητής
της ΑΕΝ Μηχανικών,,  ΧΧ..  ΜΜπποουυρρννιιάάςς,

µιλώντας στο Ράδιο «Α» εστίασε
στην παράµετρο της ανόδου του ποι-
οτικού επιπέδου των σπουδαστών,
επισηµαίνοντας ότι µόνο στην Ακα-
δηµία της Χίου ο αριθµός των πρω-
τοετών σπουδαστών φέτος θα
αυξηθεί στους 8866 (πέρσι ήταν 5555).
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ΝΝΕΕΑΑ παρέµβαση για το Λωβοκοµείο,
µέσω Ερώτησης που κατέθεσε χθες,
πραγµατοποίησε ο βουλευτής Ν.
Χίου και Υπεύθυνος Τοµέα Περιφε-
ρειακής Πολιτικής, ΚΚωωσσττήήςς  ΜΜοουυσσοουυ--
ρροούύλληηςς..

Ο Βουλευτής ζήτησε να ενηµε-
ρωθεί για ποιο λόγο δεν έχει κηρυ-
χθεί το Λωβοκοµείο ως ιστορικό
διατηρητέο µνηµείο, καθώς µετά
την επιστολή που είχε αποστείλει
µαζί µε σχετικό φάκελο, η αρµόδια
Εφορία Νεοτέρων Μνηµείων προώ-
θησε την υπόθεση προς το Κεντρικό
Συµβούλιο, προκειµένου να ληφθεί
η σχετική απόφαση.

«Χάρτινες»… σχάρες
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Η συµβολαιογράφος
της… Χίου, Υρώ Μανέ

Χιακό…
καλάθι
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ΑΚΤΟΠΛΟΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Ρότα για µείωση
δροµολογίων όλο
το χρόνο

ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΙ ΜΗΝΕΣ…

Χωρίς φάρµακα ξανά
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ ΚΑΙ ΟΠΑ∆ 

ΠΠΑΑΝΝΕΕ δυο χρόνια
που έχω στην τάξη
µαθητή ένα µικρό
Λατούση. Τον Παναγιώτη Μπενέτο. Λε-
πτούλης, ωραίος, καλός µαθητής, µα
ώρες ώρες φευγάτος από το µάθηµα.
Τα µάτια του µεγάλα και όµορφα, τα
κοίταζα πολλές φορές καρφωµένα έξω
από το παράθυρο της τάξης. Έβλεπαν
στον ορίζοντα φευγάτα κατά τη µεριά
του χωριού του.

- Αµάν, ρε Παναγιώτη, πάλι στην
Ελάτα βρίσκεται το µυαλό σου; τον ρω-
τούσα κάθε φορά.

Γύριζε και µε κοι-
τούσε σοβαρός, λίγο
αγριεµένος που του χά-

λαγα τη µαγεία της ονειροπόλησης και
µου απαντούσε πάντα µε σοβαρό ύφος:

- Τι να σας κάνω, καλέ κύριε, αφού
δεν ξέρετε πόσο όµορφο είναι το χωριό
µου; Ελάτε µια φορά στο πανηγύρι του
Αγίου Στεφάνου στο νησί και τότε θα
δούµε τι θα µου λέτε.

Ο φευγάτος… Λατούσης
Του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΑ∆Η
∆ασκάλου
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ΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ
Ενότητα καλεί φορείς

αλλά και µεµονωµένους πα-
ραγωγούς να προσκοµίσουν το προϊόν
τους στη δηµιουργία του «καλαθιού
αγροτικών προϊόντων» της περιοχής
που θέλει να φτιάξει το υπ. Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

Σχετικές πληροφορίες για το φιλό-
δοξο αυτό σχέδιο δίνονται στο
22513-52034.

«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

Το «µπαλάκι» στην Περιφέρεια
ΕΕΝΝΩΩ παραµένουν «στον αέρα» 200 ωφε-
λούµενοι και 22 εργαζόµενοι των κοινω-
νικών προγραµµάτων («Βοήθεια στο
Σπίτι», Κ∆ΑΠ ΜΕΑ και Κ∆ΑΠ Καρδαµύλων)
που υλοποιούσε µέχρι πρότινος η ΕΝΑ, ο
∆ήµαρχος Χίου, ΠΠ..  ΛΛααµµππρριιννοούύδδηηςς, ξεκα-
θάρισε χθες ότι για να εµπλακεί ο ∆ήµος,
µέσω της ∆ΗΚΕΧ, στην υλοποίηση των

παραπάνω προγραµµάτων θα πρέπει προηγουµένως το Περι-
φερειακό Συµβούλιο µε απόφασή του να του το προτείνει.

Έτσι, εν µέσω Αυγούστου, θα πρέπει το συντοµότερο δυ-
νατόν να αποφασίσει το Περιφερειακό Συµβούλιο, ώστε στη
συνέχεια το θέµα να εξεταστεί στο δηµοτικό συµβούλιο, µε
όσους έχουν άµεση εµπλοκή στις δοµές να αγωνιούν για το
τι µέλλει γενέσθαι. 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΑΜΠΑΚΙΚΩΝ
Φοβούνται µην πνιγούν
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