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Επί επτά μέρες αποκλει-
σμένοι είναι οι κάτοικοι 
του Αγίου Ευστρατίου 

στο βορειοανατολικό Αιγαίο 
λόγω ανυπαρξίας ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων. Τα σχολεία δεν 
άνοιξαν μετά το Πάσχα αφού 
δάσκαλοι και καθηγητές δεν 
μπορούν να πάνε στο νησί, οι 
ψαράδες δεν μπορούν να δια-

θέσουν τα αλιεύματά τους και τα 
τρόφιμα εξαντλήθηκαν.

Από την Τετάρτη το δημαρ-
χείο του νησιού τελεί υπό κατά-
ληψη, ενώ οι κάτοικοι κήρυξαν 
ανεπιθύμητους τους υποψήφι-
ους βουλευτές όλων των κομμά-
των. Η αποδρομολόγηση από 
τις 14 Απριλίου του πλοίου 
που εκτελεί το τοπικό δρομολό-

γιο από τον Άγιο Ευστράτιο για 
Μύρινα, καθώς και η βλάβη 
του πλοίου «Ταξιάρχης» δημι-
ούργησαν μεγάλα προβλήματα. 
Ενδεικτικό του προβλήματος 
που δημιουργήθηκε είναι ότι 
πλωτό σκάφος του Λιμενικού 
Σώματος μετέφερε φάρμακα 
και ψωμί στους αποκλεισμέ-
νους κατοίκους του νησιού. 

Τ έταρτη σύλληψη του Λάκη 
Γαβαλά μέσα σε λίγους 
μήνες. Συνελήφθη μαζί 

με την αδελφή του για ανακρι-
βή απόδοση φόρων (Φ.Π.Α.) 
προς το Δημόσιο, με συνολι-
κές οφειλές που υπερβαίνουν 
τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Το 
ύψος της οφειλής από την ανα-
κριβή απόδοση Φ.Π.Α.,αφο-
ρά στη διαχειριστική χρονική 

περίοδο από 01-01-2011 έως 
31-03-2011. Οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών, με 
κατηγορίες που αφορούν στις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 
του Ν. 2523/97 «Διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις στη φο-
ρολογική νομοθεσία και άλλες 
διατάξεις» όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει σήμερα.

O Λ. Γαβαλάς συνελήφθη 
για πρώτη φορά στις 3 Δεκεμ-
βρίου. Έπειτα συνελήφθη δύο 
φορές σε ένα 24ωρο, στις 26 
και 27 Ιανουαρίου και μάλιστα 
είχε οδηγηθεί στις φυλακές 
Μαλανδρίνου. 

Στη φυλακή παρέμεινε για 
μερικές ημέρες και στη συνέ-
χεια αποφυλακίστηκε με περι-
οριστικούς όρους και εγγύηση.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται 
τα οικονομικά των νοσο-
κομείων, με ένα στα πέ-

ντε να αντιμετωπίζει σοβαρό 
θέμα επιβίωσης τον επόμενο 
χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία 
του υπουργείου Υγείας. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του 
ESYnet, τα νοσοκομεία της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας, 
που περιλαμβάνει 15 νοσοκο-
μεία στις περιοχές Μακεδονί-
ας, Θράκης, μεταξύ των οποί-
ων αυτά της Θεσσαλονίκης, του 
Κιλκίς, της Δράμας, της Ξάνθης, 
της Κομοτηνής και της Αλεξαν-
δρούπολης, παρουσιάζουν το 
χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης 
πανελλαδικά, με πληρότητα 
κλινών 63% το 2011. Παρόλα 
αυτά, μόνο πέντε νοσοκομεία 
«ψαλίδισαν» τις δαπάνες τους: 
το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης και τα νοσοκο-
μεία Σερρών, Γουμένισσας και 

Κομοτηνής. Στην Κρήτη, όπου 
βρίσκονται δέκα νοσοκομεία 
και 15 Κέντρα Υγείας της 7η 
ΥΠΕ, σημειώνεται η μεγαλύ-
τερη μείωση στις επισκέψεις 
πολιτών στα Κέντρα Υγείας, η 
οποία ανέρχεται σε 19%. 

Ωστόσο, αύξηση των επι-
σκέψεων καταγράφεται σε όλα 
τα Κέντρα Υγείας της χώρας, 
η οποία κυμαίνεται μεταξύ 
10% και 46%. Τα δέκα Κέντρα 
Υγείας με τις περισσότερες επι-
σκέψεις για το 2011 είναι του 

Αιτωλικού, των Διαβατών, της 
Ορεστιάδας, της Μαδύτου, των 
Φαρσάλων, της Αμφιλοχίας, 
του Περάματος, της Ελασσόνας 
και του Αρχαγγέλου Ρόδου.

Ρεκόρ σε αριθμό επισκέψε-
ων από πολίτες στο πλαίσιο 
λειτουργίας των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων για το 
2011 σημειώνει το νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου Θεσσαλο-
νίκης, με 177 χιλ. επισκέψεις, 
ενώ ακολουθεί το Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης, με 170 χιλ. 
επισκέψεις. Την τριάδα κλείνει 
ένα ακόμη νοσοκομείο της συ-
μπρωτεύουσας, το Παπανικο-
λάου, με 118 χιλ. επισκέψεις. 
Στη συνέχεια, ακολουθούν το 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, το Αττικόν, το Πα-
νεπιστημιακό Αλεξανδρούπο-
λης, το Βενιζέλειο Ηρακλείου, 
το Παίδων «Αγία Σοφία», ο Ευ-
αγγελισμός, και το ΑΧΕΠΑ.

Αποκλεισμένοι για μία εβδομάδα 
οι κάτοικοι στον Αη Στράτη

Καρέ συλλήψεων για τον Λάκη Γαβαλά

Στην «εντατική» 
ένα στα πέντε νοσοκομεία

ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

T ην Δευτέρα 30 Απριλίου ξε-
κινούν οι πτήσεις τσάρτερ στο 
αεροδρόμιο της Σητείας και θα 

συνεχιστούν για όλη την τουριστική 
περίοδο. Ο δήμος Σητείας χαρακτη-
ρίζει το γεγονός σημαντικό για την 
περιοχή, καθώς χρόνια τώρα «πε-
ρίμεναν τη στιγμή αυτή, να ξεκινή-
σει η πύλη εισόδου, το αεροδρόμιο 
Σητείας ως διεθνής αερολιμένας με 
απευθείας ναυλωμένες πτήσεις τσάρ-
τερ, που θα σημάνει και την έναρ-
ξη για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στην περιοχή». Ο δήμος Σητείας και 
η επιτροπή τουρισμού του δήμου θα 
οργανώσει μια σύντομη υποδοχή 

στην πρώτη πτήση τσάρτερ και στους 
πρώτους επισκέπτες στο αεροδρόμιο 
της Σητείας. 

Ξεκινούν οι πτήσεις τσάρτερ 
στο αεροδρόμιο Σητείας

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι πολύτιμο τον ελεύθερο χρόνο σας 

και να προσφέρετε κάτι το αξιόλογο στον συνάνθρωπό σας, 
ή απλώς, αν θέλετε να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις. 

Πότε
Η ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔIΟΡΓΑΝΩΝΕI ΤΟ 

ΕΛΛΗΝIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟIΑΣ ΕIΝΑI ΓIΑ ΣΑΣ.
     Η ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΘΑ ΓIΝΕI:

ΤΟΠΟΣ: 378A King St Newtown 

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ: ΤΡΙΤΗ 1, 8 και 15 ΜΑΪΟΥ 2012

ΩΡΑ: 9.30πμ – 1.00μμ

Για vα λάβετε μέρoς στηv Εκπαίδευση τηλεφωvείστε
στo Ελληvικό Κέvτρo Πρovoίας:

ΤΗΛ: (02) 9516 2188
Η εκπαίδευσης είvαι δωρεά

Ιερά άρχΙεπΙσκοπή 
άυστράλΙάσ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Anthony Motors PTY LTD
ex-Government Cars

589 Princes Highway • Rockdale NSW 2216
Ph (02) 9599 3699 • 9599 3944

Fax (02) 9567 0219 • Mob 0407 182 938
email: exgovernmentcars@anthonymotors.com.au

Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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