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ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΡΩΓΗ >- ΛΑΡΙΣΑ 

Προσπαθεί να διχάσει τους εργαζόµενους 
Εδώ και µια βδοµάδα 

οι εργαζόµενοι θεραπευτές 
του Κέντρου 

Αποκατάστασης 
«ΑΡΩΓΉ-EUROMEDICA», 
στη Λάρισα, βρίσκονται σε επίσχεση 

εργασίας, διεκδικώντας 
τα δεδουλευµένα πέντε 

µηνών, καθώς και το επίδοµα 
αδείας, ενώ το προηγούµενο 
διάστηµα είχαν προχωρήσει 
σε απεργία - στάσεις εργασίας. 

Σε καθηµερινή βάση, µαζί 
µε το κλαδικό Σωµατείο 

Προσωπικού Ιδιωτικών 
Κλινικών, Γηροκοµείων, 
Εργαστηρίων, ∆ιαγνωστικών 
Κέντρων και Συναφών 
Χώρων N. Λάρισας, καθώς 
και εκπροσώπους-άλλων 
Σωµατείων, που δηλώνουν 
τη συµπαράστασή τους, βρίσκονται 

έξω από το χώρο εργασίας, 
ενηµερώνοντας, µε 

ανακοίνωση, ασθενείς και 
συνοδούς για τους λόγους 
που τους οδήγησαν στην επίσχεση. 

Ο αγωνιστικός δυναµισµός 
των εργαζοµένων που βρίσκει 

ανταπόκριση στον κόσµο 
έχει θορυβήσει και ανησυχήσει 

την ιδιοκτησία της 

επιχείρησης, που ψάχνει να 
βρει τρόπους για να σπείρει 
διχόνοιες ανάµεσά τους και 
να σπάσει την αγωνιστική 
κινητοποίηση. 

«Ανακοίνωση» 
προβοκάτσια 

Οπως, µάλιστα, καταγγέλλεται, 
σε ανακοίνωση των 

εργαζοµένων, στον τοπικό 
Τύπο παρουσιάστηκε µια ανακοίνωση 

που αποδίδεται 
µεν στους εργαζόµενους του 
κέντρου, το περιεχόµενο της 
δε είναι κοµµένο και ραµµένο 

στην εξυπηρέτηση της εργοδοσίας. 
Σύµφωνα µε αυτή 

την ανακοίνωση, οι εργαζόµενοι 
εµφανίζονται να διαφωνούν 

µε την επίσχεση εργασίας 
και να χαρακτηρίζουν 

τους αγωνιζόµενους φυσιοθεραπευτές 
«ευνοηµένους» 

της επιχείρησης, εκφράζοντας, 
ταυτόχρονα, «τα καλύτερα 
των αισθηµάτων τους» 

και «τις πολλές ευχαριστίες 
τους» προς την εργοδοσία! 

Η «ανακοίνωση» αυτή, αναφέρει 
µεταξύ άλλων, ότι 

«στηρίζουµε την εταιρεία 

που µάχεται για µας και τα 
συµφέροντά µας, κάτω από 
εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες 

και κάτω από δυσάρεστες 
οικονοµικές συγκυρίες 

για τη χώρα». Και παρακάτω, 
σηµειώνει ότι «η "Αρωγή" ήταν 

πάντα Αρωγός στον συνάνθρωπο, 
ασθενή και εργαζόµενο 

και αποδείκνυε έµπρακτα 
και καθηµερινά το 

ανθρώπινο πρόσωπο και τον 
ανθρωπιστικό της χαρακτήρα, 

πέρα από τον επιχειρησιακό 
της ρόλο»... 

∆ιαψεύδουν 
οι εργαζόµενοι 

Στην ανακοίνωση - διάψευση 
των εργαζοµένων δηλώνεται: 

«Ξεκαθαρίζουµε 
πως ουδεµία σχέση έχουµε 
µε το περιεχόµενο του άρθρου 

το οποίο εµπνεύστηκε 
η διεύθυνση του κέντρου 

αποκατάστασης, προκειµένου 
να σπείρει τη διχόνοια 

στο προσωπικό και για το οποίο 
ποτέ δεν είχε τη συγκατάθεσή 

µας, αφ' ενός διότι 
δεν είµαστε απέναντι στους 

Αλληλεγγύη από 
'M' εµποροϋπαλλήλους 

Αντιπροσωπεία της Σωµατειακής Επιτροπής του 
Σιν^.όγου Υπαλλήλων - Εµποροϋπαλλήλων στα «Σουπερ 
Μάρκετ Λάρισα» επισκέφτηκε τους εργαζόµενους στην 
«ΑΡΩΓΉ» κα εξέφρασε την συµπαράσταση στον αγώνα 

τους. Στην ανακοίνωση αλληλεγγύης που εξέδωσε 
η Σωµατειακή Επιτροπή αναφέρεται και στη µάχη που 
δίνουν, εδώ και µήνες, οι εργαζόµενοι στα «Σούπερ 
Μάρκετ Λάρισα» για να µη µειωθεί ο µισθός τους, απαντώντας 

στην εργοδοτική τροµοκρατία µε συσπείρωση 
στο "κλαδικό τους σωµατείο. 

συναδέλφους µας και αφετέρου 
διότι το ίδιο το κείµενο 

δε γράφτηκε από εµάς. 
Βρισκόµαστε όλοι αντιµέτωποι 

µε το ίδιο καθεστώς απλήρωτης 
εργασίας, αντιµετωπίζουµε 
από κοινού προβλήµατα 

επιβίωσης. To προηγούµενο 
διάστηµα συµµετείχαµε 

κι εµείς σε κινητοποιήσεις 
- απεργίες - στάσεις 

εργασίας, προκειµένου 
να πιέσουµε για να δοθεί λύση 

στο πρόβληµά µας, κάτι 
το οποίο δεν έχει γίνει µέχρι 
και σήµερα... Είναι, λοιπόν, 

ανήθικο να χρησιµοποιείται 
η δική µας φωνή και βούληση 

και να στρέφεται ενάντια 
στο δίκιο των συναδέλφων 
µας, που είναι και δικό µας 
δίκιο. Μέσα απ' αυτό το άρθρο, 

που ανήκει σε εµάς εκφράζουµε 
την αµέριστη συµπαράστασή 

µας στον αγώνα 
τους και απαιτούµε όπως 

κι αυτοί την άµεση καταβολή 
των δεδουλευµένων και 

τη διατήρηση όλων των θέσεων 
εργασίας». 

Ανακοίνωση εξέδωσαν 
και οι 16 φυσιοθεραπευ¬ 

τές που βρίσκονται σε επίσχεση 
εργασίας, στην οποία, 

ανάµεσα τα άλλα,επισηµαίνουν: 
«∆εν θα πέσουµε 

στην παγίδα, θα υπενθυµίσουµε 
απλά το λόγο 

για τον οποίο αναγκαστήκαµε 
να καταφύγουµε στο µέτρο 
αυτό (σ.σ. της επίσχεσης 

εργασίας): ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΛΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ!! Επιµένουµε 
να λέµε ότι και οι υπόλοιποι 

172 συνάδελφοι παραµένουν 
απλήρωτοι για πάνω 

από 5 µήνες και αντιµετωπίζουν 
πάνω κάτω τα ίδια 

προβλήµατα, αλλά ο καθένας, 
για τους λόγους του. 

δεν ακολούθησε το δρόµο 
αυτό. Αδυνατούµε να πιστέψουµε 

ότι συνάδελφοι συνέταξαν 
και συµφώνησαν(!) 

να κοινοποιηθεί τέτοιου είδους 
δήλωση συµπαράστασης 

προς την επιχείρηση. Αν 
πάλι πραγµατικά το έκαναν, 
εµείς θα κατανοήσουµε τους 
λόγους για τους οποίους το 
έπραξαν». 

Προσπαθεί να διχάσει τους εργαζόµενους 
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