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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ !!!
.
Ως Ομοσπονδία πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να καταγγείλουμε ακραίες
συμπεριφορές εργοδοτών σε βάρος των εργαζομένων.
Πρωτίστως όμως, ως πολιτική της Ομοσπονδίας, προβάλλουμε το διάλογο
για την επίλυση των διαφορών που εκ των πραγμάτων προκύπτουν.
Εξαντλούμε πάντα τη δυνατότητα να βρεθεί λύση μέσα από συμφιλιωτικές
διαδικασίες είτε σε διμερή επίπεδο, είτε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας.
Στην ίδια κατεύθυνση κινηθήκαμε και για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία
κηροπλαστικής που διαθέτει η Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων
Νήσων.
Δυστυχώς όμως από την πλευρά της Μητρόπολης επικράτησε τιμωρητική
διάθεση φτάνοντας στο σημείο να απολύσουν τους δύο εργαζόμενους γιατί
τόλμησαν να διεκδικήσουν νόμιμα εργασιακά τους δικαιώματα προσφεύγοντας στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
Πραγματικά απορούμε για τη στάση της Μητρόπολης που αντί να αγκαλιάσει
όπως θα όφειλε τους εργαζόμενους αναγνωρίζοντας και την άδικη συμπεριφορά
απέναντι σ’ αυτούς όταν για όλα τα χρόνια εργασίας τους, δεν αμείβονταν με βάση
τη ΣΣΕ Χημικής Βιομηχανίας όπως θα έπρεπε.
Όταν ποτέ δεν τους επικολλήθηκαν βαρέα ένσημα όπως όφειλε, για όλα τα
χρόνια εργασίας τους , που θα είχε ως αποτέλεσμα σήμερα οι εργαζόμενοι να έχουν
συνταξιοδοτηθεί αντί να ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.
Πραγματικά αδυνατούμε να κατανοήσουμε το σχέδιο που στήθηκε με
επικεφαλής το Δεσπότη για την εξόντωση των εργαζομένων γιατί δεν τους ήταν
αρεστοί και αφού δεν δέχθηκαν τους κανόνες δουλείας που τους πρότειναν τους
ΑΠΕΛΥΣΑΝ.
Το σχέδιο αυτό είχε αρχή και τέλος, ήταν οργανωμένο με μεθόδευση μακριά
και έξω από τις χριστιανικές αρχές που η εκκλησία μας διδάσκει, βασιζόμενο στην
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ και στην ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ στοχεύοντας στην αναγκαστική παραίτηση των
εργαζομένων.
Αρχικά τους μείωσαν τους μισθούς, το οποίο αποδέχθηκαν.
Ακολούθησε δεύτερο μέτρο, που ήταν η εκ περιτροπής εργασία 2 - 3
ημέρες την εβδομάδα.
Μη αντέχοντας την οικονομική εξαθλίωση, αντέδρασαν καταγγέλλοντας στην
Επιθεώρηση Εργασίας την ψυχική και οικονομική τους εξόντωση.

Αυτό ήταν που ο Δεσπότης δεν άντεξε, μίσησε το ποίμνιό του και ως καλός
Σαμαρείτης τους ΑΠΕΛΥΣΕ, στέλνοντας τις απολύσεις στο σπίτι τους με Δικαστικό
Κλητήρα.
ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ
Εξαντλημένοι και απογοητευμένοι οι εργαζόμενοι πλησίασαν τον Δεσπότη και
του ζήτησαν συγχώρηση, για αμαρτία που ποτέ δεν διέπραξαν και αυτός, ως καλός
Σαμαρείτης, για να επανεξετάσει την επαναπρόσληψή τους με παραπέρα μείωση
αποδοχών, τους ζήτησε ΓΡΑΠΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ !!!
Μη έχοντας άλλη επιλογή δέχθηκαν ταπεινωμένοι τις εντολές του αφέντη –
Δέσποτα, αλλά όσο κι αν περίμεναν οι υποσχέσεις ήταν ένα ακόμη μεγάλο ψέμα.
Ως Ομοσπονδία ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι ένας ιεράρχης, εκπρόσωπος
της εκκλησίας, θα μπορούσε ποτέ να συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μακριά
και έξω από τα χριστιανικά ιδεώδη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί.
Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ να ασχοληθούν με τις
άνομες πράξεις της Μητρόπολης.
Η Ομοσπονδία μας θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους και στον δικαστικό
τους αγώνα.
Είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει την μεγάλη αυτή αδικία που
υφίστανται οι απολυμένοι συνάδελφοί μας, κουβαλώντας το δικό τους σταυρό μαζί
με τα πάθη του Χριστού.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

