
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ 

 Ξεςαλωμζνοι οι πλοιοκτιτεσ τθσ πορκμειακισ γραμμισ από τθν πολιτικι όλων 

των κυβερνιςεων  και τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ που υπθρετϊντασ τθν ελευκερία 

δράςθσ του κεφαλαίου, ζχουν μετατρζψει τισ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςε 

οικονομικό τουσ τςιφλίκι , ζρχονται τϊρα αδίςτακτα και αξιϊνουν επιπρόςκετα 

προνόμια νζεσ επιδοτιςεισ για τθν επαναλειτουργία τθσ γραμμισ πρίνου 

καβάλασ .Δθλαδι κωράκιςθ τθσ τρελισ κερδοφορίασ τουσ με νζο <<ηεςτό χριμα 

>>ςτα ςεντοφκια τουσ ,όταν ο λαόσ βογκά από τθν αντιλαϊκι πολιτικι τθν φτϊχια 

τθν ανζχεια .Δεν διςτάηουν δε οι πλοιοκτιτεσ να εξαπολφουν απειλζσ ότι δεν κα 

ξανά λειτουργιςουν τθν γραμμι πρίνου-καβάλασ  αν δεν τουσ δοκεί επιδότθςθ. 

Μιλάμε για τουσ <<πλθγζντεσ πλοιοκτιτεσ >>δια ςτόματοσ υπουργοφ ναυτιλίασ 

που αφξθςαν τα ειςιτιρια το καλοκαίρι εν μζςο πανδθμίασ τθν ϊρα που θ 

κυβζρνθςθ τουσ απάλλαξε από το Φ.Ρ.Α .ςτα ειςιτιρια, τουσ αφξθςε τθν 

πλθρότθτα ςτο 85%, ζχουν ςειρά  φοροαπαλλαγϊν που ζνασ περιπτεράσ 

πλθρϊνει  περιςςότερο φόρο. Απαλλάςςονται από τισ ειςφορζσ ςτο Ν.Α.Τ. 

απαλλάςςονται από τα λιμενικά τζλθ οι οργανικζσ ςυνκζςεισ εξακολουκοφν να 

μθν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πλοίων.  

Μιλάμε για τζτοια<< φτώχεια>> για τουσ πλοιοκτιτεσ που δεκαετίεσ τώρα 

ζχουν αποκομίςει τεράςτια κζρδθ  και όμωσ ςυνεχίηουν να επικαλοφνται 

ηθμιζσ. 

  Ππωσ καταλαβαίνουμε όλοι μασ θ κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ υπουργοί  βουλευτζσ  τθσ 

είναι <<δίπλα ςτον πολίτθ >>ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πολιτϊν τα 

παράςιτα που απομυηοφν τον κόπο και το ειςόδθμα του λαοφ.  

 Τθν ανάγκθ για απρόςκοπτθ ςφγχρονθ αςφαλι τακτικι φτθνι ςφνδεςθ με τθν 

καβάλα 365θμερεσ το χρόνο, θ κυβζρνθςθ 0ι υπουργοί και βουλευτζσ τθσ ,όπωσ 

και φορείσ τθσ Τοπικισ Διοίκθςθσ τθν μετατρζπουν ωσ ανάγκθ των πλοιοκτθτϊν 

για νζεσ επιδοτιςεισ νζα προνόμια με <<ηεςτό χριμα >>για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

κερδοφορίασ τουσ. Από κοντά και οι χριςιμοι θλίκιοι οριςμζνοι φορείσ τθσ 



καβάλασ οι οποίοι βάηουν πλάτθ ςτα ςυμφζροντα των πλοιοκτθτϊν. 

χαρακτθριςτικι περίπτωςθ ο πρόεδροσ τθσ Θαςιακισ  Ζνωςθσ που ζχει αναλάβει 

εργολαβικά τθν ςτιριξθ των πλοιοκτθτϊν για νζεσ επιδοτιςεισ . 

 Oςο για  οριςμζνουσ πολιτικοφσ και  τοπικοφσ φορείσ που χφνουν κροκοδείλια 

δάκρια ότι δικεν ενδιαφζρονται για το καλό μασ, ζχουμε να τουσ 

υπενκυμίςουμε ότι: όταν οι ναυτεργάτεσ μαηί με το αγωνιςτικό κομμάτι του 

νθςιοφ το ταξικό εργατικό κίνθμα τθσ χϊρασ   δίναμε μάχθ ενάντια ςτον 

διαλυτικό κανονιςμό 3577/92 τθσ Ε.Ε και των νόμο ζκτρωμα 2932/2001 μασ 

λοιδοροφςαν  είχαν επιδοκεί τότε ςε διάφορεσ κινιςεισ υπονόμευςθσ του αγϊνα 

μασ μαηί με τουσ πλοιοκτιτεσ .Είχαν επιδοκεί ςε μια άνευ προθγουμζνου 

παραπλθροφόρθςθ και αποπροςανατολιςμοφ των εργαηομζνων και τθσ κοινισ 

γνϊμθσ υπεραςπιηόμενοι τθν απελευκζρωςθ τθσ ακτοπλοΐασ ότι τάχα ο 

ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ κα βελτίωνε τισ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ .Σιμερα εκ 

των φςτερων αναγκάηονται να παραδεχτοφν ότι θ απελευκζρωςθ τθσ ακτοπλοΐασ 

περιςςότερα προβλιματα δθμιοφργθςε παρά ζλιςςε, εγκλωβιςμζνοι όμωσ ςαν 

δογματικοί  λάτρεσ  του ευρωμονοδρόμου  και τθσ αςτικισ  πολιτικισ  

προτείνουν ανϊδυνεσ λφςεισ οι οποίεσ δεν βγαίνουν ζξω από το υπάρχων νομικό 

πλαίςιο τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ. 

 ΟΙ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ είναι κοινωνικό αγακό και ωσ τζτοιο πρζπει να 

υπθρετοφν τισ ανάγκεσ των κάτοικων και όχι το κζρδοσ των πλοιοκτθτϊν. 

Τα προβλιματα των κατοίκων του  νθςιοφ και των ναυτεργατϊν μποροφν να 

λυκοφν αντιμετωπίηοντασ ενιαία αυτιν τθν ανάλγθτθ πολιτικι ςε ςφγκρουςθ με 

τα ςυμφζροντα των πλοιοκτθτϊν  τισ κυβερνιςεισ τα αςτικά κόμματα που τα 

υπθρετοφν. Η αγανάχτθςθ θ οργι μασ να μετατραπεί ςε αγϊνα διεκδίκθςθσ των 

ςφγχρονων αναγκϊν μασ. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  

 Εδϊ και τϊρα να προγραμματιςτοφν δρομολόγια ςτθν γραμμι πρίνοσ- 

καβάλα χωρίσ καμία επιδότθςθ. Απρόςκοπτθ αςφαλι τακτικι φτθνι 

ςφνδεςθ με τθν καβάλα 365 θμζρεσ το χρόνο χειμϊνα καλοκαίρι.  



 Μείωςθ50%των ναφλων μεταφοράσ επιβατϊν –οχθμάτων –εμπορευμάτων 

. 

 Δωρεάν ειςιτιρια για τουσ ανζργουσ ,ειδικζσ τιμζσ για ευαίςκθτεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ [ςυνταξιοφχοι ,πολφτεκνοι ,φοιτθτζσ ,φαντάροι ,ΑΜΕΑ]. 

 Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ ,κοινωνικι αςφάλιςθ ,ςυνδικαλιςτικά 

δικαιϊματα με βάςθ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των ναυτεργατϊν .   Να 

καταυλικεί  εδϊ και τϊρα το πενιχρό επίδομα των 530Ευρω ςτουσ 

ναυτεργάτεσ που αναίτια κακυςτερεί από τον μινα Σεπτζμβρθ θ 

κυβζρνθςθ 

Τα ςχζδια πλοιοκτθτών κυβζρνθςθσ για κατάργθςθ τθσ ςφνδεςθσ πρίνοσ –

καβάλα να βρουν τθν μαηικι κακολικι αντίδραςθ του λαοφ τθσ Θάςου και τθσ 

καβάλασ και τθν ζμπρακτθ αντίδραςθ ςωματείων και φορζων για τθν 

υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων των κατοίκων τθσ Θάςου και των επιςκεπτών 

του, τθσ απρόςκοπτθσ ςφνδεςθσ με τθν καβάλα. 
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