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A ρχισε από τα µεσάνυχτα 
της ∆ευτέρας η 48ωρη 
απεργία της Πανελλήνιας 

Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ) 
µε βάση της απόφαση που έλα-
βαν οι συνδικαλιστικοί εκπρό-
σωποι των ναυτεργατών, µετά 
τη συνάντηση που είχαν στα 
γραφεία της Οµοσπονδίας, χω-
ρίς µάλιστα να προχωρήσουν 
καν σε κανονική συνεδρίαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οµοσπονδίας, η οποία, όπως 
έκριναν, δεν είχε κανένα νέο 
στοιχείο να εξετάσει το οποίο 
θα µπορούσε να µεταβάλλει την 
απόφασή τους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
αποµακρύνεται τελικά το ενδε-
χόµενο της πολιτικής επιστρά-
τευσης των ναυτεργατών λόγω 
«πολιτικού κόστους» και διαφω-
νιών που διατυπώθηκαν µεταξύ 
υπουργών της κυβέρνησης.

Η απόφαση των ναυτεργατι-
κών σωµατείων να προχωρή-
σουν τελικά σε 48ωρη απερ-
γία Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη 
Τετάρτη προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση της Άννας ∆ιαµαντο-
πούλου, η οποία µε νέα γραπτή 
δήλωση κατηγόρησε και πάλι το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος 
για προεκλογικές σκοπιµότητες. 
Παράλληλα δήλωσε ότι δεν τί-
θεται πλέον θέµα προτάσεων 
επί των αιτηµάτων τονίζοντας 
ότι οι προσπάθειες της κυβέρ-
νησης να κρατήσει ανοιχτό το 
δίαυλο του διαλόγου ήταν συνε-
χείς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε 
ότι «κόµµατα κινούν για καθαρά 
πολιτικούς λόγους, τα νήµατα 
µιας απεργίας που πλήττει τους 
ίδιους τους πολίτες, τον τουρι-
σµό, την οικονοµία πολλών πε-
ριοχών της χώρας, την εικόνα 
της χώρας», δείχνοντας κυρίως 
προς την πλευρά του ΚΚΕ, άλλα 
έστρεψε και τα πυρά του κατά 
της Ν∆ λέγοντας: «Υπάρχουν 
και άλλα κόµµατα και µεταξύ 
αυτών κόµµα που επιδιώκει να 
κυβερνήσει τον τόπο και µάλι-
στα αυτοδύναµα και αντί να πά-

ρει σαφή υπεύθυνη στάση και το 
πολιτικό κόστος που αυτή συνε-
πάγεται, δείχνει µια αντιφατική 
συµπεριφορά που ενθαρρύνει 
την απεργία και οδηγεί στο αδι-
έξοδο». Η έµµεση αλλά σαφής 
αναφορά του κ. Βενιζέλου στη 
στάση της Ν∆, προκάλεσε την 
αντίδραση του Γιάννη Μιχελά-
κη. «Ο κ. Βενιζέλος ή έχει χάσει 
κάθε επαφή µε την πραγµατικό-
τητα ή σκόπιµα διαστρεβλώνει 
τις θέσεις της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας. Γιατί δεν µπορεί να µην έχει 
ακούσει τον πρόεδρο της Νέας 
∆ηµοκρατίας, αλλά και τα στε-
λέχη του κόµµατος για την σφο-
δρή αντίθεσή µας στην απεργία 
της ΠΝΟ. Η διαστρέβλωση και 
η παραπληροφόρηση δεν θα 
τον σώσουν» είπε ο εκπρόσω-
πος της Ν∆.

Σφοδρή επίθεση σε όσους 
υποστηρίζουν να µην ενταχθεί 
ο Οίκος Ναυτού στον ΕΟΠΥΥ 
εξαπέλυσε από τη Βουλή ο 
υπουργός Υγείας Ανδρέας Λο-
βέρδος. Τόνισε πως είναι ένας 
οργανισµός που έχει υπερβεί 
κατά 100 εκ. ευρώ το 2011 την 
φαρµακευτική δαπάνη και έχει 
15 χρόνια να κάνει ισολογισµό.

Εκκληση στους ναυτεργάτες 
να σταµατήσουν την απεργία 
τους έκανε και ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, σηµειώνοντας 
ότι δεν πρέπει να επικρατή-
σουν οι συντεχνιακές λογικές 
και οι εγωιστικές συµπεριφο-
ρές. Οπως είπε χαρακτηριστικά 
«κάθε ώρα απεργίας θα είναι 
και µια σφαίρα στην καρδιά της 
χώρας».

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Για χαριστική βολή στον εγ-
χώριο τουρισµό µιλούν πλέον 
ξενοδόχοι, κυρίως των νησιωτι-
κών περιοχών υποστηρίζοντας 
ότι ο αντίκτυπος της απεργίας 
θα είναι διεθνής καθώς επηρεά-
ζει και τις αγορές-δεξαµενές για 
τον ελληνικό τουρισµό, όπως η 
Γερµανία και η Βρετανία.

Η κατάσταση κάθε άλλο παρά 
αισιόδοξη είναι, όπως τονίζει 
η πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-
δόχων Ζακύνθου και µέλος του 
ΞΕΕ Χριστίνα Τετράδη, υπο-
γραµµίζοντας ότι στη Ζάκυν-
θο η πτώση στις κρατήσεις σε 
σχέση µε πέρυσι ξεπερνάει το 
50%, ενώ χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι εκτός από τα ξε-
νοδοχεία που είναι στο κέντρο, 
µόνο δύο είναι αυτά που έχουν 
ανοίξει περιφερειακά. Ανάλογη 
είναι και η εικόνα που επικρα-
τεί και στον πρώτο για αυτή την 
περίοδο τουριστικό προορισµό, 
την Κέρκυρα, που σύµφωνα µε 
την τοπική ένωση ξενοδόχων 
5.000 δωµάτια παραµένουν 
αδιάθετα, µια πτώση πάνω από 
30% σε σχέση µε πέρυσι.

Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι 
και οι δηλώσεις του πρόεδρου 
των Ξενοδόχων Κεφαλονιάς 
και µέλος του ΞΕΕ Σπύρος Γα-
λιατσάτος, ο οποίος υπογράµµι-
σε ότι η ζηµιά για τους νησιω-
τικούς προορισµούς έχει ήδη 
γίνει και εξέφρασε τον φόβο 
ότι και αυτή η απεργία θα έχει 
συνέπειες για µια ακόµη φορά 
στις κρατήσεις από Γερµανία, 
καθώς υπενθύµισε ότι η πρώτη 
ερώτηση των Γερµανών προς 
τον Έλληνα υπουργό Παύλο Γε-
ρουλάνο, στη διεθνή τουριστική 
έκθεση στο Βερολίνο, ήταν πώς 
θα εξελιχθεί εφέτος η κατάστα-
ση µε τις απεργίες. Για την Κε-
φαλονιά πάντως, σωσίβιο για 
τον προορισµό αποτελούν εφέ-
τος οι πτήσεις τσάρτερ (Rynair), 
που ακόµα και αυτή την περίοδο 
τουλάχιστον 500 τουρίστες την 
επισκέπτονται, ισοσκελίζοντας 
τις απώλειες από το µέτωπο του 
εσωτερικού τουρισµού.

Σε ό,τι αφορά τέλος τον προο-
ρισµό της Αθήνας, αν και αυτός 
δεν αποτελεί πρώτη επιλογή για 
Έλληνες και ξένους τουρίστες, 
εξακολουθεί να παρουσιάζει 
άσχηµη εικόνα, ενώ και την πε-
ρίοδο που ήταν το Πάσχα των 
Καθολικών η εικόνα των κρατή-
σεων ήταν πολύ κακή. 

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Παμμεσσηνιακής Ένωσης Ν.Ν.Ο

εύχεται στα μέλη της και στην Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ο επί των δημοσίων σχέσεων
Κώστας Καποδίστριας
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ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
PAMMESSINIAN UNITED of NSW

Prestige 
Patisserie

2-4 Jubilee Ave., Carlton NSW, 
Tηλ.: 9587 3437

Σπεσιαλιτέ μας οι παραδοσιακές ελληνικές συνταγές
Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά

Η ιδιοκτήτρια ΜΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
και το προσωπικό σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΑ 7 ΜΕΡΕΣ
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∆εµένα τα πλοία 
στα λιµάνια

ΛΟΓΩ ΤΗΣ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΟ


