ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2011.- Σε απάντθςθ των όςων δθμοςιεφκθκαν ςιμερα ςχετικά με
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βουλευτοφ του ΚΚΕ κυρίασ Λιάνασ Κανζλλθ ςτο καηίνο τθσ
Πάρνθκασ, θ εταιρία μασ επικυμεί να παρακζςει τα γεγονότα γφρω από το
περιςτατικό:
Τθν Πζμπτθ 26 Μαΐου υπζπεςε ςτθν αντίλθψι μασ ενθμερωτικό φυλλάδιο του ΚΚΕ,
ςφμφωνα με το οποίο θ κυρία Λιάνα Κανζλλθ κα επιςκεπτόταν το καηίνο τθσ
Πάρνθκασ, τθ Δευτζρα 30 Μαΐου και ϊρα 7.30 μμ. για να ςυηθτιςει με τουσ
εργαηόμενουσ. Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί ότι τόςο θ ίδια όςο και άλλοι
βουλευτζσ μασ ζχουν ηθτιςει ςτο παρελκόν να μιλιςουν ςτο προςωπικό ςτισ
εγκαταςτάςεισ μασ, και ουδζποτε ζχει αυτό επιτραπεί.
Η απάντθςι μασ ςτθν κυρία Κανζλλθ ιταν θ ακόλουκθ:
“Σχετικά με τθν διατυπωκείςα πρόκεςι ςασ να επιςκεφκείτε το χϊρο τθσ επιχείρθςισ
μασ, για τθν οποία πλθροφορθκικαμε από ζντυπο ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ, ςασ
επιςθμαίνουμε τα εξισ:
Αποτελεί πάγια και απαρζγκλιτθ πολιτικι τθσ εταιρίασ μασ, ςχετιηόμενθ με τθν
ιδιαιτερότθτα του αντικειμζνου, θ αδυναμία προςζγγιςθσ και απαςχόλθςθσ των
εργαηομζνων εντόσ των εγκαταςτάςεων και ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια του χρόνου
εργαςίασ τουσ, από άτομα εκτόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
και εκπροςϊπων πολιτικϊν ι άλλων φορζων.
Ωσ εκ τοφτου ςασ παρακαλοφμε να κατανοιςετε τθ κζςθ τθσ εταιρίασ, που είναι
ςτακερι για παρόμοια αιτιματα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, και να απόςχετε από τθν
οργάνωςθ τθσ εν λόγω επίςκεψισ ςασ.”
Παρά τθν επιςτολι μασ, θ κυρία Κανζλλθ ιρκε χκεσ Δευτζρα και ϊρα 7.15 μμ
ςυνοδευόμενθ από μζλθ του ΠΑΜΕ και του Σωματείου. Με προκλθτικό και εριςτικό
τρόπο ηιτθςαν να τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ ςτο χϊρο εςτίαςθσ και ανάπαυςθσ. Ο
Διευκυντισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ και ο Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ εταιρίασ εξιγθςαν
ςτθν κυρία Κανζλλθ ότι δεν μπορεί να περάςει ςτο χϊρο του προςωπικοφ, αλλά
εφόςον θ ίδια επικυμεί να επιςκεφτεί το ςυγκεκριμζνο χϊρο, χωρίσ να προβεί ςε
ομιλίεσ, κα μποροφςε αυτό να γίνει με τθ ςυνοδεία ςτελζχουσ (εν προκειμζνω του
Διευκυντι Ανκρωπίνου Δυναμικοφ). Η κυρία Κανζλλθ αναφερόμενθ ςτουσ δφο
εκπροςϊπουσ τθσ εταιρίασ είπε μεταξφ άλλων ότι “δεν ζχουν αυτό που ζχουν οι
άντρεσ μζςα ςτα παντελόνια τουσ”, τουσ αποκάλεςε “άκλιουσ” και “κουφοφσ” και
φωνάηοντασ απειλοφςε προκαλϊντασ ότι “κα μπει με οποιοδιποτε τρόπο, και αν
μποροφν να τθν εμποδίςουν”.

Στθ ςυνζχεια θ κυρία Κανζλλθ προςπάκθςε να ςπάςει τον κλοιό τθσ Αςφάλειασ με το
ςϊμα τθσ, ςπρϊχνοντασ και χτυπϊντασ, ενϊ οι υπάλλθλοι του τμιματοσ Αςφαλείασ
ζκλειςαν το πζραςμα ακίνθτοι με τα ςϊματά τουσ.
Μπροςτά ςτο επειςόδιο ιταν ο Αςτυνομικόσ Διευκυντισ τθσ Αςφάλειασ Μενιδίου με
ομάδα αςτυνομικϊν του τμιματοσ αςφαλείασ, ο οποίοσ τθσ εξιγθςε ότι ο χϊροσ είναι
ιδιωτικόσ και δεν μπορεί να ειςζλκει χωρίσ πρόςκλθςθ. Η κυρία Κανζλλθ του ηιτθςε
να κάνει ςυλλιψεισ και ςτθ ςυνζχεια άρχιςε να τον απειλεί αποκαλϊντασ τον “τςιράκι
του Καηίνο”.
Στθ ςυνζχεια θ κυρία Κανζλλθ φάνθκε να ςυνομιλεί τθλεφωνικά με το Υπουργείο
Πρoςταςίασ του Πολίτθ, και αμζςωσ μετά ειςιλκε ςτο χϊρο των παιχνιδιϊν μαηί με
δφο μζλθ τθσ ςυνοδείασ τθσ. Εκεί, ςτάκθκε όρκια ανάμεςα ςτα τραπζηια, και μεταξφ
άλλων είπε ότι: “H δθμοκρατία ζχει τελειϊςει“. Ο διάλογοσ με τουσ πελάτεσ
ςυνεχίςτθκε κακϊσ αυτοί τθσ ζλεγαν ότι: “Αυτό που κάνετε τϊρα εςείσ είναι ςωςτό;
Άμα κζλετε μπορείτε να τουσ μιλιςετε εκτόσ του χϊρου εργαςίασ τουσ, κακϊσ κα
ςχολάνε. Και εμάσ εδϊ που ζρχεςτε και μασ ενοχλείτε δεν μασ ρωτιςατε. Είναι ςωςτό
που ςιμερα κόβετε το μεροκάματο του προςωπικοφ; Τουσ ρωτιςατε εάν κζλουν να
ςασ ακοφςουν;”
Η βουλευτισ απευκυνόμενθ ςτουσ πελάτεσ τουσ είπε ότι “βρίςκονται ςε μπ.....”
αποκαλϊντασ το χϊρο οίκο ανοχισ και απευκυνόμενθ ςτουσ εργαηόμενουσ τουσ
προζτρεψε ”να πάτε να βρείτε καμιά τίμια δουλειά”.
Όλα όςα εξελίχκθκαν κατά τθν παραμονι τθσ κυρίασ Κανζλλθ ςτο καηίνο τθσ
Πάρνθκασ βρίςκονται καταγεγραμμζνα ςε οπτικοακουςτικό υλικό, και μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν διά τθσ νόμιμθσ οδοφ εφόςον χρειαςτεί.
Η εταιρία μασ εκφράηει τθ λφπθ τθσ για το περιςτατικό και αναγνωρίηει το
ενδιαφζρον τθσ εκπροςϊπου του Κοινοβουλίου για τα εργαςιακά δικαιϊματα, που
όμωσ δεν μπορεί να αποτελεί πρόςχθμα για τθν επιδίωξθ κομματικϊν ςκοπιμοτιτων
και να λειτουργεί εισ βάροσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ μίασ επιχείρθςθσ που πλιττεται
από τθν κρίςθ και αγωνίηεται να προςτατεφςει τισ επενδφςεισ τθσ και το μζλλον των
1.200 ανκρϊπων τθσ.

