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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ

Τη βιομηχανία Spider στη ΒΙ.ΠΕ επισκέφθηκε την Δευτέρα αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
με τη συμμετοχή του βουλευτή Χρήστου Μαντά. Η αντιπροσωπεία είχε εκτεταμένη
συζήτηση με τους εργαζόμενους, που βρίσκονται σε «λευκή απεργία» παραμένοντας στο
χώρο του εργοστασίου και διεκδικώντας την καταβολή των μισθών τους καθώς είναι 11
περίπου μήνες απλήρωτοι. Στη συνέχεια έγινε εκτεταμένη ενημέρωση από τη διοίκηση της
επιχείρησης αναφορικά με τις δυσκολίες στη ρευστότητά της και σημειώθηκε ότι η
επιχείρηση έχει παραγγελίες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό.

Στο τέλος της επίσκεψης ο βουλευτής Ιωαννίνων δήλωσε:

«Βρισκόμαστε μπροστά στα τραγικά αποτελέσματα που φέρνει ο φαύλος κύκλος των
μνημονιακών πολιτικών, της λιτότητας και της ύφεσης. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τα
όριά τους αφού βρίσκονται 11 μήνες απλήρωτοι. Μια παραγωγική μονάδα που όλοι
ισχυρίζονται ότι έχει προοπτική και παραγγελίες, που είναι η μοναδική μονάδα πλέον στην
Ελλάδα που παράγει κάδους σκουπιδιών, βρίσκεται στο κόκκινο από την άποψη
ρευστότητας, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ιδιοκτησία της επιχείρησης. Αν κάποιοι
κυβερνητικοί εγκέφαλοι έχουν αποφασίσει να στραγγαλίσουν παραγωγικές μονάδες και να
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οδηγήσουν στην ανεργία και στην εξαθλίωση και άλλους εργαζόμενους σε μια περιοχή που
κάνει «πρωταθλητισμό» στην ανεργία να βγούν να το πουν καθαρά. Δεν δικαιούνται ακόμη
να ισχυρίζονται ότι τάχα δημιουργούν ρευστότητα στην αγορά. Για μας προτεραιότητα είναι
να πληρωθούν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι και να συνεχίσουν να έχουν τη δουλειά τους. Από
αυτή κυρίως την άποψη θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση όλων των παραγόντων και κυρίως
του τραπεζικού συστήματος που στραγγαλίζει παραγωγικές επιχειρήσεις. Εμείς θα κάνουμε
ό,τι είναι δυνατόν μέσα και έξω από τη Βουλή για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα».
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