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                                       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

                Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΙΛΙΑ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ 

 

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σηφάκης Αντώνιος της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. του 
Ομίλου Φιλίππου, με έδρα τη Θήβα, ενώ απέλυσε εργαζόμενους για να 
παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι με την αιτιολογία αστοχία στο παραγόμενο προϊόν, 
σήμερα παριστάνει την στρουθοκάμηλο. 

Ο κύριος αυτός εμφανίστηκε στη συγκέντρωση των εργαζομένων στην είσοδο 
του εργοστασίου κατά την διάρκεια της απεργίας για τις άδικες και καταχρηστικές 
απολύσεις, υβρίζοντας την Ομοσπονδία. 
           ΕΝΙΩΘΕ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    

ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
Θρασύδειλα δε και υποκριτικά ανακαλούσε, τα όσα ο ίδιος είπε, στην 

τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας για να μην προχωρήσει στις 
απολύσεις. 

Θρασύδειλα και υποκριτικά διαψεύδει και όσα ο ίδιος επικαλέστηκε στη 
συνάντηση που είχε με το Σωματείο των εργαζομένων. 

Κύριε Σηφάκη, η πράξη σας και η συμπεριφορά σας, δεν μπορεί να κρυφτεί. Η 
τρομοκρατία που προσπαθείτε να επιβάλλεται συνοδεύεται με ταυτόχρονη δειλία αλλά 
και υποκρισία. 

                              ΑΡΝΕΙΣΤΕ  ΟΤΙ  ΕΙΣΤΕ  ΦΑΣΙΣΤΑΣ 
                                              ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΑΣ  
Εξάλλου ως Ομοσπονδία ποτέ δεν κρίναμε την ιδεολογία κανενός ούτε και την 

δικιά σας. Εμείς αυτό που προβάλαμε και προβάλουμε είναι να χαρακτηρίσουμε την 
συμπεριφορά σας. 

Κύριε Σηφάκη, αρνείστε ότι απολύσατε τους δύο εργαζόμενους για 
παραδειγματισμό αλλά για λάθος του ενός στην παραγωγική διαδικασία, που δεν 
γνωρίζετε όμως ποιός είναι, όπως ο ίδιος τονίσατε. 

Αν δεν είναι έτσι κύριε Σηφάκη, γιατί απολύσατε δύο ; 
Αλήθεια ποιούς κοροϊδεύεται ; Εξηγήστε μας κύριε Σηφάκη, με ποιό επιχείρημα 

πείσατε τον ένα εργαζόμενο να υπογράψει την απόλυσή του ; Μήπως στη συνάντηση 
που είχατε μαζί του ακολουθήσατε την μέθοδο που είχατε πράξει και στο παρελθόν 
«φύγε τώρα και θα σε πάρω αργότερα». 

Κύριε Σηφάκη, διοικείται μια εταιρεία που είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά 
ατυχήματα και αντί να προβληματιστείται  στο να υπάρξουν επιτέλους μέτρα 
ασφάλειας απολύεται τους εργαζόμενους για ευθύνες δικές σας. 
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Αλήθεια κύριε Σηφάκη, ποιά λογική το λέει  να απολύεται εργαζόμενους που 
αντικείμενο εργασίας τους είναι εργατικές εργασίες ενώ τους αφήνει σκόπιμα γιατί σας 
βολεύει να είναι και συντηρητές και τεχνίτες των μηχανών ; 

Αλήθεια κύριε Σηφάκη, ποιός νόμος σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται 
συνταξιούχους στην εταιρεία που διοικείται,  χωρίς να τους δηλώνεται ; 

Αλήθεια κύριε Σηφάκη, από που αντλείται το δικαίωμα να χαρακτηρίζεται τους 
εργαζόμενους αγράμματους και άλλα πολλά; 

Αλήθεια κύριε Σηφάκη, γιατί δεν σταματάτε την παραβατικότητα στην εταιρεία 
που διοικείται ; 

Λυπούμαστε κύριε Σηφάκη, που όσο κι αν σπουδάσατε ποτέ δεν αποκτήσατε 
κοινωνική συμπεριφορά και πρωτίστως σεβασμό προς τους υφιστάμενούς σας. 

Η ανθρωπιά δυστυχώς δεν διδάσκεται αλλά πηγάζει από την ψυχή μας. 
Κύριε Σηφάκη, μην παριστάνεται τον αδικημένο. Αλλάξτε συμπεριφορά. 

Σεβαστείτε τους ανθρώπους που διοικείται.  Σταματήστε  να φέρεστε ως δικτάτορας. 
Απογαλακτοποιηθείται από το τουπέ της εξουσίας και τότε είναι βέβαιο ότι θα 

αποκτήσετε και τον ανάλογο σεβασμό. 
Καλούμε και πάλι το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει στην ασυδοσία σας. 
                  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ  
         ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
 
                          Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε     
 
     Ο  Πρόεδρος                                                      Ο  Γεν.Γραμματέας     
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