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Την αναστολή των απεργιακών 
τους κινητοποιήσεων αποφά-
σισαν οι ναυτεργάτες µετά την 

τρίωρη θυελλώδη συνεδρίαση που 
είχαν, η οποία διεκόπη πολλές φο-
ρές εξαιτίας των διαφωνιών που 
υπήρχαν για τη στάση τους. Κατά 
την συνεδρίαση εννέα ψήφισαν κατά 
της συνέχισης της απεργίας, πέντε 
υπέρ και ένα λευκό. Έτσι, από χθες 
στις 06:00 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), τα 
δροµολόγια των πλοίων ξεκίνησαν 

κανονικά, καθώς η 48ωρη απεργία 
της ΠΝΟ έληξε τότε. Είχε προηγηθεί 
συνάντηση µε την υπουργό Ανάπτυ-
ξης, Άννα ∆ιαµαντοπούλου και τον 
υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κουτρου-
µάνη σε µία προσπάθεια να βρεθεί 
µία συµβιβαστική λύση και να ανα-
σταλεί η απεργία τους. Την ικανοποί-
ησή τους για τη λήξη της απεργίας 
των ναυτικών, εξέφρασαν το Eπιµε-
λητήριο Κυκλάδων και ενώσεις πα-
ραγωγών από την Κρήτη.

«Η Ελλάδα, µεσοσταθµικά 
από το 2010, είναι η 
χώρα µε τις υψηλότερες 

τιµές καυσίµων στον πλανήτη» ανα-
φέρει το Ινστιτούτο Καταναλωτών 
(Νέο ΙΝΚΑ), µε αφορµή τις ανατιµή-
σεις στα υγρά καύσιµα. Παράλληλα, 
όπως ανέφερε, η απεργία των ναυτι-
κών χρησιµοποιήθηκε ως δικαιολο-
γία για τις ανατιµήσεις.

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης 
των καταναλωτών σηµειώνεται ότι 
«συνεχώς φτάνουν οι πληροφορίες 
για πέρα ως πέρα αδικαιολόγητες 
αυξήσεις των τιµών της βενζίνης στη 
νησιωτική χώρα.Επίσηµη αιτιολογία 
δεν υπάρχει, αλλά όλοι γνωρίζουµε 

ότι η πρόφαση αυτή την φορά είναι η 
απεργία των ναυτικών, η απεργία της 
Π.Ν.Ο. και τελικά η αµόλυβδη βενζί-
νη σε πρατήρια σε πολλά νησιά της 
χώρας (Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, Κυκλά-
δες και Ιόνιο) διαµορφώνεται πάνω 
από 2 ευρώ το λίτρο’’.

Ζητάει «να σταµατήσει η αδιαφο-
ρία και ανικανότητα του ανύπαρ-
κτου κράτους των αγορών» και συ-
µπληρώνει την εκτίµησή της ότι: «οι 
αγορές δεν αυτορυθµίζονται, απλά 
κερδοσκοπούν». Η ανακοίωση κατα-
λήγει ως εξής: «Εν τέλει, η Ελλάδα, 
µεσοσταθµικά από το 2010, είναι η 
χώρα µε τις υψηλότερες τιµές καυσί-
µων στον πλανήτη».

Τρεις βασικές κατευθύνσεις δρά-
σεων µε στόχο την άµεση υλο-
ποίησή τους, περιλαµβάνει το 

σχέδιο του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη για την αντιµετώπιση της 
παράνοµης µετανάστευσης και της 
εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθή-
νας, και επισηµάνθηκαν και από τον 
υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, µετά 
τη συνάντησή του µε τον πρόεδρο της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Αντώνη Σαµαρά.

Σε πρώτη φάση, προωθείται η δη-
µιουργία κέντρου κράτησης αλλοδα-
πών, χωρητικότητας 1.000 ατόµων, 
αλλά και «καταυλισµών έκτακτης 
ανάγκης», προκειµένου να ξεκινήσει 
επιχείρηση µε εντατικούς ελέγχους, 
για την αποµάκρυνση παράνοµων 
µεταναστών και άλλων, που επιδει-

κνύουν παραβατική συµπεριφορά. 
Παράλληλα, σε συνεργασία µε τον 
δήµο Αθηναίων, πρόκειται άµεσα να 
ξεκινήσει εξόρµηση για την πάταξη 
του παραεµπορίου, στη Νοµική, στην 
ΑΣΟΕΕ και άλλους πανεπιστηµια-
κούς χώρους, µε καταστροφή επ;I τό-
που των παραποιηµένων προϊόντων, 
ταυτόχρονα µε τους ελέγχους σε πά-
γκους µικροπωλητών στο κέντρο της 
Αθήνας, που ήδη είναι σε εξέλιξη.

Ο τρίτος άξονας, πάνω στον οποίο 
θα κινηθούν οι αστυνοµικές δυνάµεις 
και ειδικότερα η Ασφάλεια, είναι η 
δίωξη των τεσσάρων κύριων «πλη-
γών» του κέντρου, της πορνείας, του 
παραεµπορίου, των ναρκωτικών και 
της συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού 
παράνοµων µεταναστών.

Συνεργασία µίας και πλέον 
ώρας είχαν την Τρίτη  ο 
πρωθυπουργός Λουκάς 

Παπαδήµος µε τον πρόεδρο της 
Ν∆ Αντώνη Σαµαρά. Μετά τη συ-
νάντηση δεν έγιναν δηλώσεις.

Βασικό θέµα της συζήτησης 
των κ.κ. Παπαδήµου και Σα-
µαρά ήταν η ολοκλήρωση του 
κυβερνητικού έργου και προπά-
ντων η τακτοποίηση όλων των 
νοµοθετικών εκκρεµοτήτων ως 
τις εκλογές. Εκτιµάται, ωστόσο, 
ότι το θέµα της ηµεροµηνίας των 
εκλογών ήταν µεταξύ εκείνων 

που συζητήθηκαν. Σύµφωνα µε 
κυβερνητικές πηγές, µόνο όταν 
ολοκληρωθούν αυτές οι νοµο-
θετικές εκκρεµότητες θα καταστεί 
δυνατόν να προσδιορισθεί η 
ακριβής ηµεροµηνία των εκλο-
γών. Πάντως, διευκρίνισαν ότι 
«δεν παρεκκλίνουµε από τις δυο 
ηµεροµηνίες που έχουν γίνει 
γνωστές. Την 29 Απριλίου ή την 
6η Μάιου, οι οποίες παραµένουν 
στο τραπέζι». Από την πλευρά της 
Ν∆, αρµόδιες πηγές ανέφεραν ότι 
συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα ζη-
τήµατα. Τον κ. Σαµαρά συνόδευ-

αν ο εκπρόσωπος του κόµµατος 
Γιάννης Μιχελάκης και ο διευθυ-
ντής του γραφείου του προέδρου 
της Ν∆ Κώστας Μπούρας. Ο κ. 
Παπαδήµος αναµένεται να συ-
ναντηθεί τις επόµενες ηµέρες και 
µε τους άλλους πολιτικούς αρχη-
γούς, δηλαδή τον Γιώργο Καρα-
τζαφέρη, τον Αλέξη Τσίπρα και 
την Αλέκα Παπαρήγα. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι πιθανώς 
ο πρωθυπουργός διευρύνει τον 
κύκλο των συναντήσεων µε τον 
Φώτη Κουβέλη, την Ντόρα Μπα-
κογιάννη και τη Λούκα Κατσέλη.

Ανέστειλαν οι ναυτεργάτες
τις απεργιακές κινητοποιήσεις

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marrickville Library 
Marrickville & Petersham Rds 
Marrickville Ph: 9335 2173 

St Peters/Sydenham Library 
39 Unwins Bridge Rd 
Sydenham Ph: 9335 2184 

Council Archives 
Petersham Town Hall, 107 Crystal St 
Petersham Ph: 9335 2138  
 

Dulwich Hill Library 
12-14 Seaview St 
Dulwich Hill Ph: 9335 2182 

Stanmore Library 
Douglas Street 
Stanmore Ph: 9335 2183 

 

 

 
 
 
 

Ελάτε να Γιορτάσοσμε 
Την Εθνική μας Εορτή 

 

 
 

   ηην Ημέρα ηης Παλιγγενεζίας, με ηραγούδια, ποιήμαηα, 
έκθεζη ζωγραθικής και ομιλία – ζηα Ελληνικά. 

  

Πόηε: 6.00 - 8.00pm Πέμπηη 22 Μαρηίοσ 2012 
Πού:   Marrickville Library 

Cnr Marrickville & Petersham Roads, Marrickville 
 

Θα προσυερθούν αναψυκτικά 
 

“Σκούπα” στο κέντρο της Αθήνας 
κατά του παραεµπορίου

Με τον πρωθυπουργό συναντήθηκε 
ο Αντώνης Σαµαράς

Τις υψηλότερες τιμές καυσίμων 
στον πλανήτη έχει η Ελλάδα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ


