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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ
Ο Θεός να μας φυλάει από εκπροσώπους της Εκκλησίας που η εκδίκηση είναι το
ζητούμενο γι’ αυτούς.
Ο Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων π. Νεκτάριος Ντόβας,
πρόταξε την εκδίκηση απέναντι στους άμοιρους εργαζόμενους που τόλμησαν να
διαμαρτυρηθούν για τη στέρηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ; ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΥΣΕ !!!
Με δικαστικό κλητήρα ο σεβασμιώτατος !!! τους τοιχοκόλλησε την απόφασή του αυτή
(15/2/2016).
Το μένος του απέναντι στους εργαζόμενους αποδεικνύεται ότι ήταν σε τέτοιο βαθμό
που αποφάσισε να κλείσει το κηροποιείο.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση για πολλά χρόνια κάλυπτε από τα κέρδη της μισθούς και
άλλων εργαζομένων της Μητρόπολης.
Είναι καθαρό ότι η απόφαση του Μητροπολίτη να κλείσει το κηροποιείο δεν έχει να
κάνει με την κερδοφορία της επιχείρησης αλλά με το μίσος που έχει φωλιάσει στη ψυχή του
Δεσπότη.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χριστιανισμός προβάλλει την αγάπη, δυστυχώς όμως για το
σεβασμιώτατο, παρόλο την επίκληση των χριστιανικών αρχών, η συμπεριφορά του
προσβάλλει σε ακραία μορφή το θεσμό που εκπροσωπεί.
Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας άμεσα, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που
διαθέτει να παρέμβει ελέγχοντας τις παραβατικές ενέργειες του Μητροπολίτη σε βάρος των
εργαζομένων όπως, η μη επικόλληση βαρέων ενσήμων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μη
συνταξιοδότησή τους και τιμωρούνται σήμερα και με την παράνομη απόλυσή τους, η μη
εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ χημικής βιομηχανίας καθώς και η εκδικητική απόφασή του, να
τους απολύσει.
Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας άμεσα να προγραμματίσει την εργατική διαφορά,
που ως Ομοσπονδία έχουμε ζητήσει.
Τα συνδικαλιστικά όργανα, η Ομοσπονδία μας, το Εργατικό Κέντρο Κερκύρας θα
σταθούν δίπλα στους απολυμένους συναδέλφους μας, πιστεύοντας ότι με τη βοήθεια του
Θεού θα υπάρξει δικαίωση από τις παράνομες και αντιχριστιανικές πράξεις του
Μητροπολίτη.
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