Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, Κ. Αρβανίτη, στην Καβάλα:
Καβάλα – 13 Ιανουαρίου 2020

Ο Κ. Αρβανίτης στην Καβάλα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί για να
διαφυλάξει τα δικαιώματα των εργαζομένων»
Κάλεσμα για τους μεγάλους ταξικούς αγώνες που έρχονται και πρέπει να βρουν
τους εργαζόμενους καλά προετοιμασμένους απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας
Αρβανίτης από την Καβάλα, στην οποία βρέθηκε το Σάββατο.
Στόχος της επίσκεψης, να δοθεί συνέχεια στην συνάντηση που είχαν την
Παρασκευή στην Αθήνα εργαζόμενοι από το εργοστάσιο των Λιπασμάτων με
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, μετά και τη νέα επίθεση εργοδοτικής
αυθαιρεσίας που δέχονται από την ιδιοκτησία Λαυρεντιάδη.
Μάλιστα, στο θέμα των Λιπασμάτων έγιναν εκτενείς αναφορές στη διάρκεια
συνέντευξης τύπου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα. Μεταξύ άλλων, ο
Ευρωβουλευτής και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων του Ε/Κ σημείωσε:


Αυτό που ενδιαφέρει αυτήν τη στιγμή είναι: 1. Η διασφάλιση των θέσεων
εργασίας. 2. Υπάρχουν ζητήματα που αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό
δίκαιο. Θα γίνουν κινήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ειδικά
όσον αφορά την παραβίαση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, που θα αποτελέσει
αντικείμενο ερώτησης στο Ευρωκοινοβούλιο.



Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλείνει το μάτι στην εργοδοσία – να μην
αποκόπτουμε τα Λιπάσματα από ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζα Πειραιώς και τις άλλες
περιπτώσεις. Να μην αποκόπτουμε την Ελλάδα από την κατάσταση
στην υπόλοιπη Ευρώπη: η πορεία είναι σκληρή δεξιά.



Η σημερινή κυβέρνηση, το κόμμα αυτό, είχε χορηγούς και οι χορηγοί σήμερα
παίρνουν τα ρέστα τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί για να διαφυλάξει τα
δικαιώματα των εργαζομένων.

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Τάνια
Ελευθεριάδου, η οποία μεταξύ άλλων κάλεσε όλους τους εργαζόμενους στα
Λιπάσματα να έρθουν σε επαφή με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: «Ο
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε λύση καταρχήν στους εργαζόμενους που είχαν ζητήσει βοήθεια. Καλώ
και τους υπόλοιπους, θα τους στηρίξουμε. Ακόμα και σήμερα δεν έχουμε δει σχέδιο
εξυγίανσης. Ο Λαυρεντιάδης παίρνει σήμα από την σημερινή κυβέρνηση ότι μπορεί
να κάνει ό,τι θέλει και καταπατά συμφωνία που είχε γίνει. Θέλουμε πολιτική λύση,
να πάρει θέση η ΝΔ και οι τοπικοί βουλευτές. Να διεκδικήσουν όλοι οι εργαζόμενοι
να γίνουν αορίστου χρόνου».
Είχε προηγηθεί συνάντηση με εργαζόμενους στο Λιμάνι της πόλης, που
εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ενόψει των σχεδίων για ιδιωτικοποίηση που προωθεί
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποίηση που δεν θα απειλήσει μόνο τα
εργασιακά τους δικαιώματα αλλά θα θέσει εκτός δημόσιου ελέγχου μια, κρίσιμης
σημασίας, υποδομή. Επεσήμαναν τον εξαιρετικά στρατηγικό χαρακτήρα που έχει
το λιμάνι λόγω της γειτνίασής του με την Εγνατία Οδό αλλά και της προοπτικής
για διασύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σχετικά με το θέμα, ο Κώστας Αρβανίτης υποστήριξε πως το ενδεχόμενο
ιδιωτικοποίησης συνιστά μεγάλο κίνδυνο που πρέπει να αποτραπεί καθώς «είναι
εθνικής στρατηγικής σημασίας, πρέπει να μείνει στο Δημόσιο και να
διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα αιτήματα των λιμενεργατών. Ολόκληρη η
φιλολογία που καλλιεργεί την αντίληψη πως το Δημόσιο είναι πρόβλημα για τη χώρα
είναι ντροπή» σημείωσε, ενώ όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν με έμφαση
την ανάγκη να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο.
Είχε μεσολαβήσει συνάντηση με τους εργαζόμενους του Δήμου της πόλης ενώ το
απόγευμα ο Κώστας Αρβανίτης συμμετείχε σε περιφερειακή κομματική σύσκεψη
στην πόλη της Ξάνθης.
Τον Ευρωβουλευτή συνόδευαν η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ΠΕ Καβάλας Τάνια
Ελευθεριάδου, ο πρώην Βουλευτής Κώστας Μορφίδης και στελέχη της
Νομαρχιακής.

