Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καλεί σε αυτό το διάλογο και προτείνει ω̋
βάση διεκδίκηση̋:
την κατοχύρωση τη̋ νησιωτική̋ ιδιαιτερότητα̋ στην
πράξη και όχι στα λόγια

∆ιεκδικούµε δικαιώµατα αυτονόητα:
Aπρόσκοπτη επαφή και επικοινωνία χειµώνα-καλοκαίρι ανάµεσα στα νησιά, αλλά και µε τα υπόλοιπα τµήµατα τη̋ κοινή̋ µα̋ χώρα̋…

την ίση µεταχείριση των πολιτών ανάµεσα στα νη- Επικοινωνία συνεχή, µε ασφάλεια, αξιοπρεπεί̋ συνσιά και στην ηπειρωτική χώρα – Ίδιο ναύλο για ίσο θήκε̋ και λογικό κόµιστρο…
µεταφορικό έργο
…αποδεδειγµένα πλέον, αυτά τα στοιχειώδη δικαιώµατη σύσταση δηµόσιου–κοινωνικού φορέα ακτοπλο- τα η «ελεύθερη αγορά» και ο περιβόητο̋ «ελεύθερο̋
ΐα̋, µε αρµοδιότητα και ευθύνη τον κεντρικό επι- ανταγωνισµό̋» δε µπορούν να τα εξασφαλίσουν.
τελικό σχεδιασµό και την εξασφάλιση θεσµικών,
διοικητικών και οικονοµικών προϋποθέσεων για
την εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών του ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΛκοινωνικού συνόλου και βέβαια µε ειδική µέριµνα ΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥστην εξυπηρέτηση των «άγονων γραµµών»
τη διαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου, µε πρόβλεψη κρατικών εγγυήσεων και οικονοµικών ενισχύσεων για την ίδρυση ακτοπλοϊκών συµµετοχικών
εταιριών «λαϊκή̋ βάση̋ νέου τύπου» µε συµµετοχή
και τη̋ Αυτοδιοίκηση̋, µετά από επιστηµονική αξιολόγηση τη̋ αρνητική̋ και τη̋ θετική̋ εµπειρία̋ των
προηγουµένων πειραµάτων
την παροχή µελετηµένων επιδοτήσεων, ω̋ κίνητρο,
για την δεσµευτική και µε προδιαγραφέ̋ και όρου̋
ναυπήγηση ή επισκευή, σε ελληνικά ναυπηγεία,
πλοίων, που θα καλύπτουν ανάγκε̋ των νησιών
την κατάργηση τη̋ πολιτική̋ «απελευθέρωση̋ των
γραµµών», αλλά και του σηµερινού ευνοιοκρατικούαναποτελεσµατικού συστήµατο̋ επιδοτήσεων και
παράλληλα την εξασφάλιση χρηµατοδότηση̋ των
αναγκαίων υποδοµών του συστήµατο̋ από τον κρατικό προϋπολογισµό και από ευρωπαϊκά κονδύλια.

ΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ «ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ»
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ «ΔΩΡΟ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ;

ΕΙΑ!
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«Με βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (ν.
2932/2001) οι πλοιοκτήτριε̋ εταιρείε̋ δροµολογούν
τα πλοία του̋ σε γραµµέ̋ τη̋ επιλογή̋ του̋ σύµφωνα µε την ελεύθερη επιχειρηµατική του̋ πρωτοβουλία,
ενώ το Κράτο̋ ελέγχει ότι πληρούνται οι προβλεπόµενε̋ προϋποθέσει̋ δροµολόγηση̋ και παρεµβαίνει,
τόσο για λόγου̋ δηµόσιου συµφέροντο̋, όσο και στι̋
περιπτώσει̋ που οι δυνάµει̋ τη̋ αγορά̋ δεν µπορούν
να εξασφαλίσουν επαρκέ̋ επίπεδο εξυπηρέτηση̋ µε
τη δραστηριοποίηση όλων των πλοίων που είναι σε διαθεσιµότητα και µε το µέγιστο αριθµό δροµολογίων.»

*

Εµά̋ όµω̋, κατοίκου̋ και επισκέπτε̋ των νησιών,
χρήστε̋ των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, δε µα̋ πείθουν
οι «διαµάχε̋» των εταιριών µε το Υπουργείο. Ούτε µα̋
πείθουν οι καθησυχαστικέ̋ δηλώσει̋ και οι παραινέσει̋ των κυβερνητικών εκπροσώπων προ̋ του̋ εφοπλιστέ̋. Αντίθετα µα̋ πείθει πιεστικά και µα̋ εξοργίζει η καθηµερινή γνώση και το καθηµερινό βίωµα τη̋
σκληρή̋ πραγµατικότητα̋, που:
• εξανεµίζει το πενιχρό εισόδηµα των εργαζοµένων
και των ασθενέστερων στρωµάτων
• εκτινάσσει τι̋ τιµέ̋ των εισιτηρίων
• ανεβάζει στα ύψη το κόστο̋ των µεταφορών

[Απόσπασµα από γραπτή επίσηµη απάντηση στι̋
13/6/2008, του Υφυπουργού Ε.Ν.Α.Ν.Π. κ. Παν.
Καµµένου, σε σχετική αναφορά διαµαρτυρία̋ 515
κατοίκων τη̋ Ύδρα̋. Πιο σαφή και συνοπτική περιγραφή των αιτίων για την ακρίβεια και τι̋ ελλείψει̋
στην ακτοπλοΐα, δε θα µπορούσαν να πετύχουν ούτε
οι πιο µελετηµένοι επικριτέ̋ τη̋ νεοφιλελεύθερη̋
κυβερνητική̋ πολιτική̋!]
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• αφήνει συχνά πολλά από τα νησιά χωρί̋ πλοίο
• πλήττει ανεπανόρθωτα την τουριστική ανάπτυξη
• εξουθενώνει του̋ ναυτεργάτε̋ µε εξαντλητικά ωράρια εργασία̋, ενώ παράλληλα αφήνει άνεργου̋ χιλιάδε̋ ναυτικού̋
• υποβαθµίζει το βιοτικό επίπεδο τη̋ νησιωτική̋ Ελλάδα̋
Οι εφοπλιστέ̋, µε πρόσχηµα την αύξηση του πετρελαίου, µέσα στον τελευταίο χρόνο αύξησαν τα ναύλα
από 10% έω̋ και 30%, ενώ κερδίζουν υπερκέρδη και

ταυτόχρονα το κράτο̋ του̋ παρέχει πλουσιοπάροχα κοντά στα 70
εκατοµµύρια ευρώ ετησίω̋ για την εξυπηρέτηση των «άγονων»
γραµµών.
Απέναντι στην απελευθέρωση των ναύλων, στη συνέχιση δροµολόγηση̋ των γερασµένων και αναξιόπιστων πλοίων, στα εξαντλητικά ωράρια των ναυτεργατών και στα άλλα προνόµια που απολαµβάνουν ήδη οι ακτοπλοϊκέ̋ εταιρείε̋, οι πολίτε̋ είτε µόνιµοι
κάτοικοι των νησιών είτε τουρίστε̋, χρήστε̋ και καταναλωτέ̋,
είµαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι στην ασυδοσία τη̋ αγορά̋ καθώ̋ και στην συµπαιγνία κυβέρνηση̋ και εφοπλιστικών συµφερόντων.

Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο.
Είναι επιτακτική η ανάγκη όλοι και όλε̋ να αντιδράσουµε συντονισµένα:
Είναι ανάγκη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (∆ηµοτική και Νοµαρχιακή) και οι τοπικοί νησιωτικοί φορεί̋ να µπουν µπροστά µε
µαζικέ̋ λαϊκέ̋ κινητοποιήσει̋, διαµορφώνοντα̋ µε δηµοκρατικό διάλογο ενιαίου̋ στόχου̋ και ενιαία
τακτική.
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