
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δραςτθριότθτεσ του Βουλευτι ΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πρζβεηασ Κϊςτα Μπάρκα. 

 

Σετάρτη 10 Οκτωβρίου 

 

- υμμετοχι ςτθν γενικι ςυνζλευςθ των εργαηόμενων των προγραμμάτων 

κοινωφελοφσ απαςχόλθςθσ (5 μθνϊν) του Νομοφ Πρζβεηασ. 

 

Ο Κϊςτασ Μπάρκασ παρακολοφκθςε τθν μαηικι  γενικι ςυνζλευςθ των εργαηομζνων 

ςτα προγράμματα πζντε μθνϊν του ν. Πρζβεηασ, κατά τθν οποία κυριάρχθςε θ οργι, θ 

αγανάκτθςθ αλλά και θ ςυλλογικι δζςμευςθ για αγωνιςτικζσ δράςεισ. Οι ςυμπολίτεσ μασ 

που κλείνουν 3,5 μινεσ απλιρωτοι, νιϊκουν ςτο πετςί τουσ τον εμπαιγμό και τθν κοροϊδία, 

βλζπουν ςτθν πράξθ τθν αςυνζπεια και τθν εξαπάτθςθ από μεριά τθσ κυβζρνθςθσ, ακόμα 

και ςε αυτά τα προγράμματα-παυςίπονα για τθν «καταπολζμθςθ» τθσ ανεργίασ. 

Εργαηόμενοι που καλοφνται να παίξουν τον ρόλο του κομπάρςου, ςε μια κακοςτθμζνθ 

παράςταςθ αποποίθςθσ ευκυνϊν μεταξφ του Υπουργείου Εργαςίασ που ζχει και τθν κφρια 

ευκφνθ και του ΙΝΕ-ΓΕΕ που παρακάμπτοντασ τον κεςμικό ρόλο του, βρζκθκε ςτθν κζςθ 

του εικονικοφ εργοδότθ ελαςτικϊν, αναςφάλιςτων και κακοπλθρωμζνων κζςεων εργαςίασ. 

Από τθν πλευρά του, ο Κϊςτασ Μπάρκασ, αφοφ άκουςε τισ τοποκετιςεισ των 

ςυμμετεχόντων, τόνιςε τθν αμζριςτθ ςτιριξθ και αλλθλεγγφθ του ΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, τόςο ςτο 

κοινοβουλευτικό επίπεδο, όςο και ςτο πεδίο των αγϊνων που κα φζρουν τελικά και τθν 

νίκθ. 

 

-  Επίςκεψθ και ςτιριξθ τθσ λειτουργικισ κατάλθψθσ τθσ ΔΩΔΩΝΗ που 

πραγματοποιοφν οι παραγωγοί και οι ςυνεταιριςτζσ ςτισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ 

ςτα Ιωάννινα, που ξεκίνθςε τθν Παραςκευι 5 Οκτϊβρθ με τθν ανακοίνωςθ τθσ 

εξευτελιςτικισ ςυμφωνίασ-χάριςμα τθσ θπειρϊτικθσ γαλακτοβιομθχανία ςε ρϊςικα 

κεφάλαια. 

 



Ο Κϊςτασ Μπάρκασ βρζκθκε ςτθν κατάλθψθ (που δεν διακόπτει τθν παραγωγικι 

διαδικαςία) που ςυνεχίηουν οι παραγωγοί και οι ςυνεταιριςτζσ και ςυηιτθςε μαηί τουσ για 

τισ εξελίξεισ που επιβεβαιϊνουν τθν ανάγκθ μιασ νζασ αρχισ για τθν Γαλακτοβιομθχανία 

που θ κυβζρνθςθ-υπθρζτθσ των πλουςίων «πουλάει» ςτθν «βιτρίνα» ΙΜΟ, με κζρδοσ 

ηεςτά εκατομμφρια από τθν πρϊτθ μζρα για τα ρϊςικα κεφάλαια που εκπροςωπεί. Οι 

ανυποχϊρθτοι αγϊνεσ, θ ςτιριξθ από όλθ τθν Θπειρο και θ επιμονι ςτο μαχθτό ςτόχο μιασ 

ΔΩΔΩΝΗ ςτα χζρια των φυςικϊν ιδιοκτθτϊν τθσ και του Ηπειρϊτικου λαοφ κα πρζπει να 

είναι θ απάντθςθ  μασ. Ο ΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ςτθρίηει ολόψυχα τον αγϊνα αυτόν, που είναι μεταξφ 

άλλων μια ςφγκρουςθ μεταξφ των αναγκϊν των πολλϊν από τθν μία και των κερδϊν των 

λίγων από τθν άλλθ. 

 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 

 

- υνάντθςθ Κϊςτα Μπάρκα με τον προϊςτάμενο και το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ 

Δαςϊν Πρεβζηθσ 

 

τθν ουςιαςτικι ςυνάντθςθ αυτι, ςυηθτικθκαν διεξοδικά τα μεγάλα προβλιματα 

που ταλανίηουν τθν Υπθρεςία, με κυρίαρχο τθν υποςτελζχωςθ του επιςτθμονικοφ  

τθσ προςωπικοφ (Δαςολόγοι, Δαςοπόνοι) που ωσ ςυνζπεια ζχει τθν δυςκολία 

αντιμετϊπιςθσ, παρά τισ μεγάλεσ προςπάκειεσ των εργαηομζνων, των νζων και 

ςφνκετων προβλθμάτων που ζχουν να αντιμετωπίηουν όπωσ ενδεικτικά: 

 

 θ λακρο-υλοτομία που παίρνει εφιαλτικζσ διαςτάςεισ λόγω τθσ αδυναμίασ 

του κόςμου να χρυςοπλθρϊςει για πετρζλαιο αλλά και των παράνομων 

μαντρϊν που πλουτίηουν ςε βάροσ των δαςϊν μασ. 

 το πρόβλθμα τθσ καταγραφισ των δαςικϊν εκτάςεων και τθσ προςταςίασ 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςε μια ςειρά περιπτϊςεων, με τα προβλιματα 

να οξφνονται λόγω του ανορκολογικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, τθσ αδυναμίασ 

εκπόνθςθσ δαςικϊν χαρτϊν λόγω τθσ υποςτελζχωςθσ, τθσ εμπλοκισ 

μικρϊν και μεγάλων ιδιωτικϊν ςυμφερόντων ςε πλικοσ δαςικϊν περιοχϊν.  

 το Κτθματολόγιο, όπου ςτθν Ελλάδα ξεπερνάει πλζον  ωσ ανζκδοτο και το 

γιοφφρι τθσ Άρτασ. 

 

Βουλευτθσ Πρέβεζασ ΤΡΙΖΑ-ΕΚΜ 

Κώςτασ Μπάρκασ 


