02 ................................................................................................................................................................................................................................................ΠΕΜΠΤΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
2 7
Α

Σύλληψη Αγ. Άννης

Καιρός
Αρκετά σύννεφα
Άνεµοι .............................. Ν. ................................ 5 µποφόρ
Θερµοκρασία .......................................................... 16-19ο C

Φαρµακεία
∆ιηµερεύει:
Κατσός Μ. ..........................................................Πλατεία Βουνακίου
∆ιανυκτερεύει:
Γιαννούλου Κ. ..................................................................Βλαταριάς 15
Τουρνή Χρυσ. ..........................................................................Βροντάδος

Βενζινάδικα
Έως 23.00
Γλύπτης ..................................................................Βερίτη 31 Βαρβάσι
Ζούµας..........................................................................................Αεροδρόµιο
Σφήκας ..........................................................................................Καλουτά 16
Γαλανούδη................................................Άγιος Ιωάννης Αµέρη
Σοβατζής....................................................................................................Νένητα
Γουβάκης....................................................................................Θολοποτάµι
Μπούρνακας..........................................................................................Μεστά
Ζάγκλακας ................................................................................................Βέσσα

Πλοία
Χίος – Πειραιάς
00.30 ...................................................................... ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
22.00 ........................................................................ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πειραιάς - Χίος
12.30........................................................................ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
19.30 ..........................................EUROPEAN EXPRESS
Χίος – Μυτιλήνη
04.00 ........................................................................ΜΥΤΙΛΗΝΗ
19.00......................................................................ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
Μυτιλήνη - Χίος
18.00 ........................................................................ΜΥΤΙΛΗΝΗ
22.00......................................................................ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
Μεστά- Ψαρά – Λαύριο
(Ψαρά 15.45, Λαύριο 21.00)
14.30............................................................................ΑΛΚΥΟΝΗ

Αεροπλάνα
Olympic air
Αθήνα – Χίος .......................... 06.00- 15.00- 18.00
Χίος – Αθήνα .......................... 07.15- 16.20- 19.20
Aegean airlines
Αθήνα - Χίος ...................................................................... 09.10
Χίος - Αθήνα ...................................................................... 10.30

Χρήσιµα τηλέφωνα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ..........................................................22710 44302
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ......................................................100/ 22710 81537
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ..............................................199/ 22710 44444
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ..........................................................22710 44433
Ν.Ε.Λ. ........................................................................22710 20160
HELLENIC SEAWAYS..............................................22710 40070
BLUE STAR FERRIES ..............................................22710 41390
ANEK LINES .................................... 22710 42042, 22710 29292
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ..........................................................22710 81400
OLYMPIC AIR αερ/µιο ..............................................22710 23998
AEGEAN AIRLINES αερ/µιο ..............................22710 81051-53
......................................................ή 80011120000 (αστική χρέωση)
ASTRA AIRLINES αερ/µιο........................................ 22710 83200
ATHENS AIRWAYS αερ/µιο ....................................22710 25896
............................................................ή 8018014000 ή 2106696600
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΑ............................................................22710 22079
ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ..................................................22710 27507
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ................................................................22710 41111
ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΗ..................................................1050/ 22710 44365
ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ ............................................................................121
ΒΛΑΒΕΣ ∆ΕΥΑΧ........................................................22710 44352
ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ..................................22710 44000
EXPRESS SERVISE........................................1154/ 22710 41144
Ι.ΚΤΕΟ ........................................................................22710 81919

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο.Ε.»
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Ν. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ∆. ΜΥΩΤΕΡΗΣ, Γ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ, Α.
ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Λ. ΣΥΛΒΙΤΗ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κ. ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ, ΣΤ.ΠΑΠΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κ. ΤΣΙΜΗΛΑ
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ: Κ. ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Κ. ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ
ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ: Κ. ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ, N. ΛΙΒΕΡΗ
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΑ
∆ΙΑΝΟΜΗ: ∆. ΜΕΛΕΚΟΣ, Β. ΠΑΝΤΕΛΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ∆. ΒΟΥΧΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Μ. ΖΟΥΝΤΑΣ, Μ. ΚΩΣΤΑΚΗ - ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ, ΣΤ. ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ , Γ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ∆ΗΜ. ΠΑΠΠΑΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ PROCASE - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: GRAPHIC MARKET,
ΜΗΤΡ. ΠΑΥΛΟΥ & Ο. ΠΕΡΝΟ, ΧΙΟΣ, ΤΗΛ.: 22710.81883 - 85, www.gmadv.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ Α&Σ. ΖΗΣΙΜΟΣ, ΣΓΟΥΤΑ 1, ΧΙΟΣ, ΤΗΛ.: 22710.42980
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ: ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΕΤΗΣΙΑ 200€, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΞΑΜΗΝΗ 45€, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΞΑΜΗΝΗ 120€
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν απόψεις των αρθρογράφων τους και σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύουν τον «π»

Τριήµερη κινητοποίηση από τους δικαστικούς υπαλλήλους
Τοπικές αλλά και πανελλαδικές
διεκδικήσεις βρίσκονται στο
επίκεντρο των αιτηµάτων του
Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Χίου, που την προσεχή
∆ευτέρα και Τρίτη, 13 και 14
∆εκεµβρίου αντίστοιχα, πραγµατοποιεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 12.00 ως τις 15.00,

ενώ την εποµένη, 15 ∆εκεµβρίου, συµµετέχει στην 24ωρη
απεργία της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ.
Ο Σύλλογος ζητά από τα µέλη
του να πάρουν µέρος στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας τη
∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου στις
12:00 έξω από το Πρωτοδικείο.

Τα αιτήµατα

►∆ιορισµός δικαστικών επιµελητών

►∆ικαστικό Μέγαρο
►Τήρηση ωραρίου Γραµµατέα της έδρας
►Ανακατανοµή οργανικών θέσεων
►Μηχανοργάνωση υπηρεσιών
►∆ιέξοδος στο αδιέξοδο της απονοµής

Πόσα θα έχει
ο κουµπαράς;
της

∆ικαιοσύνης

►Aσφαλιστική κάλυψη από τον ΟΠΑ∆

∆ιαδραστικό παιχνίδι η διαχείριση κρίσεων
ΣΕ ΤΡΙΩΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τρία ειδικά εργαστήρια µε θέµα τη διαχείριση κρίσεων στον χώρο των µεταφορών
συνδιοργανώνει µε το Εργαστήριο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων
(∆ΕΛΑΠ) του τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (ΤΜΟ∆) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου η Deloitte Business Solutions
ως συντονιστής στην κοινοπραξία του
Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου «Learning For Security – L4S». Το έργο «Learning
For Security – L4S» συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικείµενό του αποτελεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε τη
χρήση λογισµικού προσοµοίωσης και WEB 2.0 εργαλείων.
Στόχος του ερευνητικού έργου αποτελεί τόσο η επιµόρφωση
οµάδων ακαδηµαϊκής και επιχειρηµατικής κοινότητας σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και η πιλοτική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών εφαρµογών από τους συµµετέχοντες.
Τα ειδικά εργαστήρια θα έχουν τρίωρη διάρκεια και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα συνελεύσεων του ΤΜΟ∆
την ∆ευτέρα και την Τρίτη, 13 και 14 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα.
Συµµετέχοντες θα είναι τεταρτοετείς φοιτητές του ΤΜΟ∆, στα
πλαίσια του µαθήµατος του καθηγητή κ. ∆ούνια «Ανάλυση
Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων», επιλεγµένοι σπουδα-

στές από την ΑΕΝ Χίου συνοδευόµενοι από
τον κ. Μπουρνιά, ενώ στο τρίτο εργαστήριο
θα συµµετέχουν µεταπτυχιακοί φοιτητές του
διατµηµατικού προγράµµατος «Σχεδιασµός,
∆ιοίκηση & Πολιτική του Τουρισµού» υπό
την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή
κ. Παπαθεοδώρου.
Στο εργαστήριο οι συµµετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να πειραµατιστούν και να
συµµετέχουν σε µια καινοτοµική εκπαιδευτική εµπειρία, µε τη χρήση ειδικού λογισµικού προσοµοίωσης. Από την πλευρά
της κοινοπραξίας, συντονιστές των εργαστηρίων θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων του ALBA Business
School ∆ρ. Νίκος Μυλωνόπουλος και τρεις ερευνητές
από το Αυστριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοηµοσύνης υπό την καθοδήγηση του καθηγητή ∆ρ. Paolo
Petta. Οι συµµετέχοντες, αφού χωρισθούν σε µικρές οµάδες, θα µεταφερθούν µε τη χρήση ειδικού λογισµικού και
video σε εικονικό περιβάλλον όπου αντικατοπτρίζεται ρεαλιστικά η ένταση και η πίεση κατά τη διαχείριση κρίσεων.
Σκοπός της προσοµοίωσης είναι να υποστηρίξει τους παίκτες στη λήψη αποφάσεων και τη γεφύρωση της θεωρίας
µε τη σκληρής πραγµατικότητας στην αντιµετώπιση δυσχερειών µε απρόσµενες εξελίξεις.

Τη ∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου
2010 στις 08.45, στην αίθουσα
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
Χίου θα ανοίξει ο «κουµπαράς»
της UNICEF, για τον τηλεµαραθώνιο της ΕΡΤ µε τα χρήµατα
που θα έχουν συλλέξει οι µαθητές και οι µαθήτριες των
Σχολείων της Χίου.

Αθλητικό υλικό
στα σχολεία
Την ευχέρεια επιλογής του
αθλητικού υλικού που επιθυµούν να λάβουν παρέχει ο ΝΑΟΧ στα 5 δηµοτικά σχολεία που
διακρίθηκαν µε τη συµµετοχή
τους στο «Γύρο των πόλεων».
Με επιστολή του στα σχολεία ο
πρόεδρος του Οργανισµού, Στ.
Φαρατζής, τα ενηµερώνει αναλυτικά για το ύψος των χορηγιών και τους ζητά να απαντήσουν µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου τι
είδους αθλητικό υλικό επιθυµούν να λάβουν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Την απόλυτη εµπιστοσύνη της τοπικής µας κοινωνίας στις ικανότητες του Τµήµατος Ασφαλείας
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χίου επικύρωσε για άλλη µια φορά η εξιχνίαση των πολλαπλών
διαρρήξεων από διαφορετικά σηµεία της πρωτεύουσας.
Ως από τα θύµατα των συλληφθέντων δραστών, που αφαίρεσαν, µεταξύ άλλων, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών «Hello England», εκφράζουµε τις θερµές
ευχαριστίες µας στο διοικητή του Τµήµατος Ασφαλείας Χίου, κ. Αν. ∆αµίρη, σε όλους ανεξαιρέτως τους άνδρες του Τµήµατος και το διοικητή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χίου, κ. Κυρ.
Αφενδούλη για τον ιδανικό συντονισµό, που είχε ως αποτέλεσµα την άµεση σύλληψη των δραστών.
Σε εποχές που το αίσθηµα ανασφάλειας στη χώρα µας γιγαντώνεται, οι άοκνες προσπάθειές
τους επιτρέπουν στους κατοίκους του νησιού µας να αισθάνονται ότι ζουν σε περιοχή µε αυξηµένο το δείκτη ασφαλείας.
Θερµά ευχαριστούµε
Στέλιος και Ιωάννα Μπελλέ – Βερβεράκη

Θεωρούµε υποχρέωσή µας να ευχαριστήσουµε και δηµόσια το διοικητική Ασφαλείας κ. Ανδρέα ∆αµίρη, τους άνδρες της Ασφαλείας, κάθε ένα ξεχωριστά, όσο και τον αστυνοµικό διοικητή Χίου
κ. Κυριάκο Αφενδούλη, για την επιτυχή έκβαση της σύλληψης των
δραστών σε σωρεία κλοπών.
Με υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς να φείδονται χρόνου και κόπου,
κατάφεραν να φέρουν σε αίσιο τέλος µια δύσκολη και ίσως πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της χιακής κοινωνίας επιχείρηση.
Σ’ αυτή τη δύσκολη από κάθε άποψη εποχή που διανύουµε, ενέργειες σαν αυτή εδραιώνουν το αίσθηµα ασφαλείας που δικαιούται να
έχει ο πολίτης σε µια ευνοµούµενη πολιτεία και εµπνέουν το σεβασµό που απορρέει από το θεσµικό τους ρόλο.
Γιώργος και Έφη Χαλκιά

politis digital:

ΠΕΜΠΤΗ
09/12/10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α - Μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών
Επαρχιακών Εφηµερίδων - Έτος κυκλοφορίας 2001
∆ΙΟ∆ΩΡΟΥ 10 & ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
 ΤΗΛ. 22710 81314 - 15 / FAX. 22710 81316
INTERNET www.politis-chios.gr
E-mail: polnews@politis-chios.gr

www.politis-chios.gr
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