
 
 

Σχετικά με την “αρωγθ” των εφοπλιςτών ςε φτωχέσ πρεβεζάνικεσ οικογένειεσ 
 

Διαβάςαμε ςε τοπικά ιςτολόγια, ότι ο Αντιπεριφερειάρχησ Πρέβεζασ, κ. Στράτοσ Ιωάννου, 
εξαςφάλιςε τθν "αρωγι" τθσ Ένωςησ Ελλθνων Εφοπλιςτών προσ άπορεσ οικογζνειεσ τθσ 
Πρέβεζασ, μετά από ςειρά επαφϊν με τον πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ Εφοπλιςτϊν. 

υγκεκριμζνα, θ "ελλθνικι εφοπλιςτικι οικογζνεια" προτίκεται να προχωριςει ςτθν παροχι 
βαςικϊν ειδϊν τυποποιθμζνων τροφίμων και προςωπικισ υγιεινισ επί μθνιαίασ βάςεωσ ςε 
οικογζνειεσ του Νομοφ Πρζβεηασ, το ςυνολικό ειςόδθμα των οποίων δεν ξεπερνά τισ 8000 ευρϊ. 
Θ ποςότθτα των παρεχόμενων αγακϊν κα προςαρμόηεται ανάλογα με τον αρικμό των τζκνων ςε 
κάκε "ωφελοφμενθ οικογζνεια". Σο πρόγραμμα "κοινωνικισ προςφοράσ" κα εφαρμοςτεί 
δοκιμαςτικά για τρεισ μινεσ. 

Από τθ μεριά μασ ζχουμε να ςθμειϊςουμε ότι δεν κα υπιρχαν ςτθν Πρζβεηα οικογζνειεσ 
που κα χρειάηονταν τθν “αρωγι” των εφοπλιςτϊν μασ, αν δεν ακολουκοφνταν θ βάρβαρθ 
νεοφιλεφκερθ πολιτικι των μνθμονίων. 

Γνωρίηουμε ότι θ κοινωνικι καταςτροφι που υλοποιείται από τθν εςωτερικι και εξωτερικι 
τρόικα, φουςκϊνει τουσ λογαριαςμοφσ του κεφαλαίου και των εφοπλιςτϊν και καμιά ανοχι δε 
μποροφμε να επιδείξουμε ςτον κοινωνικό υποτίκεται ρόλο τουσ. 
Γνωρίηουμε πολφ καλά, ότι αυτοφ του είδουσ θ "φιλανκρωπία" είναι το απαραίτθτο ςυμβολικό 
τίμθμα που καταβάλει το εφοπλιςτικό κεφάλαιο για να μείνουν ςτο απυρόβλθτο οι πάνω από 
πενιντα φοροαπαλλαγζσ του, που ςτοιχίηουν ςτθν κοινωνία: ςε αςφάλιςθ, υγεία, παιδεία, 
απαςχόλθςθ. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά οι εφοπλιςτζσ λειτουργϊντασ κακαρά ςυντεχνιακά 
εκβιάηουν, ότι ςε περίπτωςθ που απειλθκοφν οι φοροαπαλλαγζσ τουσ, κα ςθκϊςουν ςτα πλοία 
τουσ ξζνεσ ςθμαίεσ εγκαταλείποντασ τθ χϊρα. 

-Καλοφμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ να δυναμϊςουμε τθν αντίςταςθ ςτθν νεοφιλελεφκερθ πολιτικι 
των μνθμονίων, που οδθγεί ςτθν ανκρωπιςτικι κρίςθ, τθ μαηικι ανεργία και τον αποκλειςμό όλο 

και περιςςότερων ανκρϊπων από τθν πρόςβαςθ ςτθν υγεία, ςτα κοινωνικά αγακά, ςτθν ζλλειψθ 
τροφισ και κζρμανςθσ. 
-Καλοφμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ να οργανϊςουμε ακόμα πιο αποτελεςματικά δίκτυα κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ για να αντιμετωπίςουμε τθν ζλλειψθ φαγθτοφ, υγείασ, ςτζγθσ. 
Θ ελλθνικι κοινωνία με τουσ ενωτικοφσ τθσ αγϊνεσ, οικοδομεί κακθμερινά τουσ όρουσ για τθ 
ςυγκρότθςθ του κοινωνικοφ και πολιτικοφ μετϊπου των ριξεων και των ανατροπϊν, για τθν 
κυβζρνθςθ τθσ αριςτεράσ, που κα κζςει ωσ προτεραιότθτα τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, για μια ηωι 
με αξιοπρζπεια για ΟΛΟΤ. 
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