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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγγράφως και ενυπογράφως απάντησαν οι εργαζόμενοι της
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ σε συκοφαντικές για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ανακοινώσεις του
Π.Α.ΜΕ. Το κείμενό τους έχει ως εξής:
«Εδώ και μία εβδομάδα τα μέλη του Σωματείου σας βρίσκονται έξω από το χώρο της
δουλειάς μας. Φωνάζουν, εμποδίζουν την είσοδο ασθενών, βρίζουν συγγενείς
ασθενών, ασκούν φυσική βία σε βάρος μας. Εκπρόσωποί σας στέκονται έξω από την
ΑΝΑΠΛΑΣΗ, φωτογραφίζοντάς μας, στέλνοντας μηνύματα με το κινητό (σε ποιόν
άραγε;). Μάλιστα στις 26-7-2013 φέρατε και το κανάλι του 902, των υποστηρικτών σας,
και δώσατε θεατρική παράσταση! Όπως ανέφερε ενώπιόν μας η επιτροπή σας:
« Εμείς θα δυσφημούμε κάθε μέρα την ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Θα την κλείσουμε». Δηλαδή εσείς,
απειλείτε ότι θα κλείσετε ένα χώρο που απασχολεί τόσους ανθρώπους, χωρίς να
σκέφτεστε ότι έτσι θα χάσουμε την δουλειά μας. Αυτή είναι η συμπαράστασή σας
προς εμάς;
Εμείς λοιπόν, οι εργαζόμενοι της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ένας- ένας, γιατί δεν φοβόμαστε να
γράψουμε το όνομά μας και να υπογράψουμε, σε αντίθεση με εσάς που κρύβεστε
ανώνυμα, πίσω από μια σφραγίδα Διοικητικού Συμβουλίου, σας ανακοινώνουμε ότι
δεν υποκύπτουμε στην τρομοκρατία σας, ούτε θα ανεχθούμε άλλο τις συκοφαντίες
σας. Διαβάσαμε τι γράψατε στον 902 και στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ για μας, σε δύο μέσα
δικής σας ενημέρωσης, που ποτέ δεν διανοήθηκαν να ακούσουν και την άλλη πλευρά.
Πότε ακούστηκε, εργαζόμενοι (γιατί έτσι παρουσιάζεστε, ως εργαζόμενοι) να
συκοφαντούν εργαζόμενους; Γιατί, ό,τι γράψατε είναι προσωπική μομφή για τον
καθένα μας. Περιφρονείτε τη δουλειά μας απέναντι σε ανθρώπους που πάσχουν από
βαρύτατες παθήσεις. Ποιοι είστε εσείς που δυσφημείτε το δικό μας έργο σε ένα Κέντρο
Αποκατάστασης, που ακόμα και οι «προϊστάμενοί» σας χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικό;
Όποιος εργαζόμενος δεν πληρεί τα κριτήρια ποιότητας που έχουμε συμφωνήσει
μεταξύ μας, δεν έχει θέση στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Αντί για ανεπαρκείς συναδέλφους,
προτιμάμε να έχουμε στο πλευρό μας, επιστήμονες που πονάνε τη δουλειά τους και
νοιάζονται για τους ασθενείς. Μακάρι όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας να
εργαζόντουσαν σε περιβάλλον, σαν αυτό που έχουμε εμείς στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ. Όσο για
την προσφορά μας στους ασθενείς, αυτή αναγνωρίζεται από τους ίδιους και από τους
συγγενείς τους κάθε μέρα , που δηλώνουν εγγράφως πόσο ικανοποιημένοι είναι!
Οι παλιότεροι από εμάς δεν σας ξέχασαν. Τρία χρόνια πριν, κάνατε ακριβώς τα ίδια.
Και τότε, και τώρα εμείς θα σας αντιμετωπίσουμε.
Επειδή δεν έχουμε ανάγκη από έξωθεν παρεμβάσεις και εντολές
Επειδή δεν έχουμε ανάγκη από προστάτες συνδικαλιστές, γιατί ξέρουμε μόνοι μας να
διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
Επειδή ρητά επιφυλασσόμαστε για κάθε προσβολή της προσωπικότητάς μας από την
προκλητική συμπεριφορά σας.
Με την παρούσα,
και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας,
Σας επαναλαμβάνουμε όσα σας είπαμε τρία χρόνια πριν και σας καλούμε όπως,
Απέχετε από κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία δυναμιτίζει την εργασιακή ειρήνη που
έχουμε επιτύχει τόσα χρόνια στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ.
Σας δηλώνουμε ότι η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ούτε πρόκειται να κλείσει, ούτε να πουληθεί.
Σας δηλώνουμε ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, χωρίς ταυτόχρονα
να επιτρέπουμε εξωτερική αυθαίρετη διαμεσολάβηση, από ένα Σωματείο, στο οποίο
ούτε ανήκουμε, ούτε επιθυμούμε να ανήκουμε.
Σας δηλώνουμε ότι στις 1 Αυγούστου 2013, στις 18.30 εμείς θα βρισκόμαστε εδώ, έξω
από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ μας (Γιατί ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ)
και να
βροντοφωνάξουμε:
ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΠΑ.Μ.Ε.
Όσο για σας, τα δύο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σας καλούμε να δημοσιεύσετε, όπως
έχετε χρέος, την διαμαρτυρία μας αυτή».

