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Τώρα χρειάζεσαι Αγωνιστές Συνδικαλιστές!
Για να παλέψουμε μαζί τον εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν
Με την ψήφο μας σήμερα χτυπάμε τον εργοδοτικό Συνδικαλισμό που
μεθοδεύουν για να αλυσοδέσουν τους εργαζόμενους
Ηχηρό χαστούκι στους Γκαιμπελίσκους της
«Ακομμάτιστης Κενότητας» από τους εργαζόμενους
της Κωλέττη που κινδύνεψαν εκείνο το βράδυ!!!

Τους βγάλαμε τις κουκούλες!!!

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Με οργή και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την πρωτοφανή
συκοφαντική επίθεση που γίνεται
«έντυπα» από την αυτοαποκαλούμενη «Ακομμάτιστη Ενότητα» κατά
του Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της
ΠΕΤ-ΟΤΕ Παναγιώτη Μπρόφα.
Το έγκλημα του συναδέλφου,
ήταν ότι έτρεξε στο κτίριο που
δουλεύουμε στην Κωλέττη (Εξάρχεια) για να μας βοηθήσει και να
μας συμπαρασταθεί τη Δευτέρα 8
Δεκεμβρίου όταν από τα επεισόδια
που έγιναν κινδυνέψαμε να καούμε.
Η επίθεση αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά του συγκεκριμένου
συνδικαλιστή, αλλά αφορά όλους
τους εργαζόμενους του ΟΤΕ που
θέλουμε τους εκλεγμένους συνδικαλιστές μας συμπαραστάτες
και πρωτοπόρους, ιδιαίτερα σε
κρίσιμες στιγμές, σαν αυτές που
ζήσαμε.
Αποτελεί επίσης, προσβολή εναντίον όλων των εργαζομένων της
Κωλέττη που οι εμπειρίες εκείνης
της βραδιάς και ο κίνδυνος που βιώσαμε θα μας ακολουθεί για πολύ
ακόμη.
Εκείνο που μας προκάλεσε αλγεινή εντύπωση όμως, δεν είναι
επειδή ήλθε ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής και άλλοι τέσσερις που
έκαναν το καθήκον τους, αλλά γιατί παρά τη δραματική έκκλησή μας
από την τηλεόραση δεν ήρθαν οι
«επικριτές» του από τη συγκεκριμένη Παράταξη.
Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν
που βρίσκονταν και που κρύφτηκαν εκείνο το βράδυ;

Δεν το άκουσαν, δεν τους ενημέρωσε κανένας, αφού το πληροφορήθηκε όλη η Ελλάδα;
Αν αντί να δικαιολογηθούν ή
να σιωπήσουν, γιατί δεν έκαναν
το καθήκον τους εκείνο το βράδυ, έχουν το θράσος να κατηγορούν και από πάνω εκείνους που
το έκαναν, σημαίνει ότι κάποιοι
έχουν πάρει πολύ ολισθηρό δρόμο.
Τους καλούμε λοιπόν, να συνετιστούν και να ζητήσουν συγνώμη όχι μόνο από τον Παναγιώτη
Μπρόφα, αλλά κυρίως από εμάς
που εργαζόμαστε κάτω από τόσο
δύσκολες συνθήκες.
Όσοι υπογράφουμε δεν το κάνουμε με πρόθεση να υποστηρίξουμε την ΑΣΕ, ή καμία άλλη παράταξη ή συνδικαλιστή, αλλά για
να υποστηρίξουμε την αλήθεια
που τόσο κακοποιήθηκε από τους
συγκεκριμένους υβριστές της
«Ακομμάτιστης Ενότητας».
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
οι υπογράφοντες συνάδελφοι.

Παρέδωσαν τη μονιμότητα, το ΓΚΠ, το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το μέλλον μας
Τώρα εκτελούν το τελευταίο συμβόλαιο, των νέων αφεντικών τους
Στοχοποιούν την ΑΣΕ

ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ
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ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

3 μέρες πριν κυρωθεί από τη βουλή η
Συμφωνία για την παραχώρηση του ΟΤΕ στην
D.T η ΑΣΕ πλήρωσε δικηγόρο και κατέθεσε
συγκεκριμένη τροπολογία που έλεγε: «σε
περίπτωση μελλοντικών απολύσεων από την
D.T εργαζομένων του ΟΤΕ και των θυγατρικών
του μόνιμων και συμβασιούχων υποχρεούται
το κράτος να μεταφέρει τους απολυμένους
σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου
τομέα».
Το βάλαμε στο Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ και πέρασε
σαν απόφαση. Καταψήφισε η ΔΑΚΕ και ψήφισε
λευκό η ΕΣΚ! Αποτέλεσμα:
Η απόφαση δεν βγήκε από την ΠΕΤ-ΟΤΕ
ποτέ! Πρωτοφανές γεγονός.
Η ΑΣΕ την έστειλε σε όλα τα κόμματα και
παρακάλεσε όλες τις παρατάξεις να πιέσουν
τα κόμματά τους να ψηφιστεί η τροπολογία με
τη συμφωνία ή αμέσως μετά.
Κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής από
τη Ν. Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το
ΣΥΡΙΖΑ και το ΛΑΟΣ δεν την υποστήριξε ούτε
αναφέρθηκαν από τότε μέχρι σήμερα!!!
Οι εργαζόμενοι και το μέλλον τους
παραδόθηκαν κανονικά σε ότι λέει το άρθρο
15 της συμφωνίας που προβλέπει μαζικές
απολύσεις!
Για να μην θεωρηθεί ότι πρόκειται για καμιά
υπερβολική απαίτηση της ΑΣΕ, η ίδια τροπολογία
που κατοχυρώνει τους εργαζόμενους του ΟΤΕ
υπήρχε στη συμφωνία το 93 που παραχωρούσε
το managment ο Μητσοτάκης!

Χωρίς την ΑΣΕ δεν θα είχαμε νέες προσλήψεις
ούτε δουλειά και υπερωρίες στο δίκτυο!!!

ΠΩΣ ΜΑΤΑΙΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ «ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ!
Τον Ιούλιο του ‘06 ξαναπροσπάθησαν.
Τώρα το σχέδιο για κατάργηση της δουλειάς στο Δίκτυο είχε μεθοδευτεί πιο
προσεκτικά. Από το γραφείο του Αλογοσκούφη συνταξιούχος πρώην τεχνικός
έστησε τον μηχανισμό. Τηλεφωνούσαν
λοιπόν στους συνταξιούχους που μόλις
είχαν φύγει με την εθελουσία τους πήγαιναν στην Hellascom και υπέγραφαν
σύμβαση εργολαβική με αμοιβή 3.500€
συν την
σύνταξή τους βέβαια από το
8
ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Θα έπαιρνε τις εντολές Ν.Σ. κ.λπ. η
Hellascom και θα πληρωνόταν από τον
ΟΤΕ με το κομμάτι. Αποτέλεσμα:
Θα κατέρρεαν τα Τεχνικά Τμήματα, θα
έμεναν 3,4 άτομα και οι κατανεμητές που
ήδη άρχισαν να φέρνουν ενοικιασμένους
από την Hellascom με 690€ που δουλεύουν ακόμα. Γενικός Δ/ντής της Hellascom
τοποθετήθηκε ο Δακίτης πρώην Γ. Γραμματέας της ΕΕΤΕ Ζωντανός που αντικατέστησε τον ΠΑΣΚΙΤΗ πρώην πρόεδρο
της ΟΜΕ-ΟΤΕ Μανιάτη!

Την ίδια μέρα άρχισαν τα τηλέφωνα
και οι αντεγκλήσεις 3 Υπουργών, του
Αλογοσκούφη, του Λιάπη και του Τσιτουρίδη! Το μεσημέρι ο εγκέφαλος του
σχεδίου Καραγιώργος ανέκρουσε πρύμναν. Φέρτε με εκτός έδρας δικτυάδες
και δώστε υπερωρίες για να βγει η δουλειά! Φυσικά το έκαναν κι αυτό ρουσφέτι.
Τηλεφωνούσαν από τη ΔΑΚΕ, στείλτε δικούς μας. Φυσικά όσοι ήρθαν νιώθοντας
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√∆∂: ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂıÂÏÔ˘Û›·...
Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó «ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜»
Σχέδιο για την επιστροφή «γαλάζιων» συνταξιούχων ως συµβασιούχων
«°·Ï¿˙ÈÔ˘˜» Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ÚﬁˆÚ· ·ﬁ ÙÔÓ O∆∂ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙË˜ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘ – ÌÂ
ÁÂÓÓ·›· ÌﬁÓÔ˘˜ Î·È ÛÂ ËÏÈÎ›· ¤ˆ˜ Î·È 50 ¯ÚﬁÓˆÓ – Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Ë
‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ·ÚÚ˘ıÌ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ›!

■

ƒ∂¶Oƒ∆∞∑ ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙÂÏ¤˙Ô˜

∏

2.000 Â˘ÚÒ!
∆ËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ê¤ÚÂÈ ÂÈ˜ ¤Ú·˜ ÚÒËÓ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜ ÙÔ˘ O∆∂ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ ÚÈÓ ·ﬁ ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚﬁÓÈ·
Î·È Û‹ÌÂÚ· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ ÁÚ·-
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∏ ¢π√π∫∏™∏ ÙÔ˘ O∆∂ (ÛÙË ÊˆÙﬁ ¿Óˆ Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¶·Ó·Á‹˜
µÔ˘ÚÏÔ‡ÌË˜) ·ÓÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ 1.250 Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜
ÌﬁÓÈÌÔ˘ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯Â ÂÍ·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙË˜ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘ - Ì·ÌÔ‡ı (¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊıÂ› ÌﬁÏÈ˜ 300), ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯¤‰ÈÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ O∆∂ «Á·Ï¿˙ÈˆÓ» Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ - Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 Â˘ÚÒ! ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ∆Â¯ÓÈÎÒÓ O∆∂, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚﬁÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ıÂ› ÂÚ›Ô˘ 500 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ. «OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›
·Ó Î·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ¤ÂÈÙ· ·ﬁ ÙﬁÛ· ¯ÚﬁÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ ·ﬁ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÂ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ O∆∂ Ì¤Ûˆ ÚﬁÛÏË„‹˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ﬁˆ˜ Ë O∆∂ PLUS. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÔÈ ·Ï·ÈÔ›
Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ¤ÂÈÙ· ·ﬁ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘ O∆∂ ÛÙ·
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÔÏ‡ÔÓÙ·È» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ¶∂∆-O∆∂, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ªÚﬁÊ·˜ (ÊˆÙﬁ Î¿Ùˆ)

ÊÂ›Ô ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜! O Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ì¤ÚÂ˜ ÙËÏÂÊˆÓÂ› ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ ÛÂ ÚﬁÛÊ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙÂ˜
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ O∆∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ó·
È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ O∆∂ PLUS.
Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó
ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, «ÙÔ˘˜ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ô O∆∂ ÏËÚÒÓÂÈ ÚﬁˆÚ· ÌÂ
2.500 Â˘ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÁÈ· Ó· Î¿ıÔÓÙ·È, ÙÒÚ· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÂÈÏ¤ÔÓ 2.000 Â˘ÚÒ ÁÈ·
Ó· Í·Ó·‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó»! ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÏ‡ÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ·ﬁ ÙÔÓ O∆∂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ
·ﬁ 5 Ò˜ 17 ¯ÚﬁÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ Ó¤Ô˘˜ «ËÌ¤ÙÂÚÔ˘˜» Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜!

¶ÚÔ¯ÂÈÚﬁÙËÙ·
™ÙÔ ÌÂÙ·Í‡, Ë ÚÔ¯ÂÈÚﬁÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ Ô-

Ô›· Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÈ˜
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·˘Ùﬁ.
MÔÚÂ› Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚ› ÙÔ˘˜ 3.400 ·ﬁ ÙÔÓ OTE (Â›
Û˘ÓﬁÏÔ˘ 4.800), ﬁÌˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙÔ˘ TA¶-OTE Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÂÎ‰ÔıÂ› Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌﬁÏÈ˜
1.200.
øÛÙﬁÛÔ, ·ÎﬁÌ· ÈÔ Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı¤ÓÙÂ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ O∆∂
Ô˘ ‹Ú·Ó ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È (ÂÚ›Ô˘ 35.000
Â˘ÚÒ ·Ó¿ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô).
∏ ÂÌÏÔÎ‹ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ÚÔ¤Î˘„Â ·ﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ô O∆∂ Ì¤¯ÚÈ ÚﬁÛÊ·Ù· ‰ÂÓ Â›¯Â
Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞ÚˆÁ‹˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ
ÙˆÓ 180 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ Ô˘ Â›¯Â ˘ÔÛ¯ÂıÂ›!

(¡ÂÔÊÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÔ)
ÛÔÎ Î·È ‰¤Ô˜
ταίο διάστημα ήταν σε γνώση σας και βρίσκεστε σε διατεταγ-

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ...
™√∫ ∫∞π ¢∂√™ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÔÈ

ÓÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ Û˘ÌÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÊˆÓ›· ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô
Á¤˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜. ∞·ÓˆÙ¿
ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË
Ù· Ì¤ÙÚ· ÙË˜ ·Û‡‰ÔÙË˜ ÓÂÔÊÈÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ. •ÂÔ˘Ï¿ÓÂ
ÏÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÙËÓ ∂ÌÔÚÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙·
ÛË˜. ∫ÏÂ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÎ·È «ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ·Ô‡ ÚÔ˜ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÏÂ˘¤˙È» ÁÈ· ÙÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÚ¤˜, ÚÔ˜ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡Îﬁ ∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ﬁÙ·Ó Ë Â¯Ô˘˜, ÚÔ˜ Ù· Ï·ÌﬁÁÈ·
Ï¿¯ÈÛÙË ÚﬁÓÔÈ· ÁÈ· ÌÈ·
ÙË˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û›·˜, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿ÛË˜, ‰ËÌﬁÛÈ·˜ Î·È ÎÔÈ˙ÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÓˆÓÈÎ‹˜, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı·
∆Ô˘ ¡›ÎÔ˘
ÛÌÒÓ, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÈ- µÔ‡ÙÛË
··ÈÙÔ‡ÛÂ ·ÎﬁÌ· Î·È ÈÙ˙‹‰Â˜ ÙˆÓ ·ÂÏÂ˘ıÂı·Ó‹ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ÙˆÓ
ÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ÀÔıË‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÂ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∞ÍÈÔÔÈÔ‡Ó,
Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ë ·ÔÏË- ‚Â‚·›ˆ˜, Î·È ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈÎ¿
ÚˆÌ‹ ÙÔ˘˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› 50%
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚÈÎ‹, Ù· ¿ÛÊ·È·Ú·¿Óˆ ·ﬁ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÚ· ˘Ú¿ «ÂÚ› ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜»
ÌÂÓ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ¢’ ∫¶™, ÂÓÒ
ÙË˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î¿ÓÔ˘Ó ÂÈÎÔÈÓˆÛË˜. ∫·ÏÔÎ·ÈÚÈ¿ÙÈÎ·, ˆ˜ Û˘Ó‹-

μένη υπηρεσία.

ıˆ˜, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÌÂ ÂÌÌ¤ÛÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿‰ÈÎÔ˘˜, ÊﬁÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿, Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·
Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ù· ÙÈÌÔÏﬁÁÈ· ÙË˜ ¢∂∏ Î·È Ù· ¿ÁÈ·
ÙË˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÁÈ·ÏÒÓ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· Ï·ÙÔÌ›· Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ¿ÛË˜ Ê‡ÛË˜ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ,
ÌÂ ÌﬁÓÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ÌÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË
ÙˆÓ ·Û˘ÓÂ›‰ËÙˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, Ù¤Ù·ÚÙË˜ ‹ ¤ÌÙË˜ ¯¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ, ÁÂÓÈ¿˜ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡-

¯ˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È
ÛÂ ÎﬁÓÙÚ· ÌÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ÙË˜ ∂.∂.
ªÂÙ¿ ·’ ﬁÏ· ·˘Ù¿, ÌﬁÓÔ ˆ˜ Î·ÎﬁË¯Ô ·ÛÙÂ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÏËÊıÂ› Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ·ÚÔ¯ÔÏÔÁ›· Ô˘, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ› ÛÙËÓ ÚÔÛÂ¯‹ ¢∂£. ∂ÓÒ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È
Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙÈ˜ ‰È·ı¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÈ·˜
Ó¤·˜ ·Û‡‰ÔÙË˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜, ÙËÓ
ÔÔ›· ı· Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎﬁ
ÔÏÈÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ.
O ¡›ÎÔ˜ µÔ‡ÙÛË˜ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜
ÙÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ∆‡Ô˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ™À¡

«ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΣ & ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙΣ»

•	Τώρα όμως δεν μπορείτε να παριστάνετε άλλο τις εξαπατημένες και μωρές παρθένες.

Προς κκ συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ-ΟΤΕ, ενταύθα: 4-6-2008

•	Το τεράστιο όπλο που έχετε στα χέρια σας ήρθε η ώρα
να το χρησιμοποιήσετε.

•	Με το να σφυρίζετε όμως δήθεν αμέριμνοι αδιαφορώντας για τον εργασιακό Καιάδα που άνοιξε για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ η κυβέρνηση της ΝΔ, δεν ξεγελάτε
κανέναν.
•	Ούτε πείθετε κανέναν όταν δηλώνετε ότι είστε κατά της
συμφωνίας αλλά στηρίζετε παράλληλα την Κυβέρνηση
που παρέδωσε τον ΟΤΕ και τους εργαζόμενους στις ορέξεις του γερμανικού ιμπεριαλισμού.
•	Όταν προεκλογικά γεμίζατε το ξενοδοχείο imperial για
να ενισχύσετε τον Αλογοσκούφη, σας δήλωσε ότι θα πουλήσει τον ΟΤΕ και θα σας χρησιμοποιεί σαν υπηρετικό
προσωπικό, χωρίς ούτε καν να σας ενημερώνει για τις
διαπραγματεύσεις;
Γιατί αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι όσα γίνονται το τελευ-
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ÙÈ˜ ·ÓÂÙ˘Á
ﬁÔ˘ ÔÈ ıÂÛ
ÂÌÂ‰ˆÌ¤Ó
Ï¤Á¯ÔÓÙ·È Ú·ÁÌ
ÓÈ‰È·ÛÌÔ› Û·Ó Î·
OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °. ∞
Ï·ÍÂ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈ¿Ù
™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÊÔÚÔ
ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸
ÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ „ËÊ›˙Â
ÏÔÁÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜
ÓÂ› ÙËÓ 1 π·ÓÔ˘·Ú
∞Ó ÙÒÚ· ¤ÎÙ·ÎÙÂ˜
Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂÎÙÚ¤„
Î·È ÔÈ ÚÔÁÓÒÛÂÈ
ÓÙ·È, ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ

ªÂ ﬁ¯ËÌ· ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜

˘ﬁıÂÛË ÙË˜ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘
ÛÙÔÓ OTE ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ ÊÈ¿ÛÎÔ.
TËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë KÔÌÈÛÈﬁÓ ·¤ÚÚÈÙÂ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘,
ÛÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜
Ì·˙ÈÎ‹˜ – Î·È ¯ˆÚ›˜ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ – ÚﬁˆÚË˜
ÂÍﬁ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.
OÈ ÂÓÙÔÏ¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó¤Â˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜
«ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ», Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁ-

•	Κατανοούμε τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεστε μετά
και την δημοσίευση της επαίσχυντης συμφωνίας Αλογοσκούφη-Γερμανών, που κατοχυρώνει μαζικές απολύσεις
προσωπικού του ΟΤΕ.

Ο Καραγιώργος κάθε Αύγουστο έβαζε εργολάβους και κάνοντας διάφορα τερτίπια προσπαθούσε να δώσει τις Ν.Σ. και τις μεταφορές
τηλεφώνων. Γιατί Αύγουστο; Όχι γιατί είναι
παχιές οι μύγες, αλλά για να λείπει η ΑΣΕ σε
διακοπές. Μάταια όμως, το μαθαίναμε και
τους χαλάγαμε τη δουλειά. Αύγουστο λοιπόν
του 06 τους πιάσαμε στα πράσα στο Μαρούσι
και στο Ν. Ηράκλειο και τράπηκαν σε άτακτη
φυγή Καραγιώργος & Σία. Θυσίασαν μάλιστα
2 Διαμερισματάρχες, τον της Ανατολικής Αττικής και τον του Συγκροτήματος Κατασκευών
που τους είχαν βάλει να κάνουν τη «βρώμικη
δουλειά».

Τα συμπεράσματα: θα είχατε δουλειά
οι νέοι, θα παίρνατε υπερωρίες σήμερα
χωρίς την ΑΣΕ;
/ ¢Â˘Ù¤Ú· 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 2006

Χτυπήσαμε συναγερμό πρώτα στην
ΠΕΤ-ΟΤΕ. Όπως και τις προηγούμενες
φορές προσπαθούσαν να υπεκφύγουν.
Μα πώς θα βγουν δήθεν 20.000 συν■
δέσεις που εκκρεμούν στην Αθήνα; Με
∆∏¡ π¢π∞ ™∆π°ª∏ ∞¶O§ÀO¡∆∞π
φωνές και πιέσεις και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ συ-Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ (ÌÂ 5 Ò˜ 17 ¯ÚﬁÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜),
ναντιόμαστε με τον Καραγιώργο. Ο Κα-ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ραγιώργος ανένδοτος, δεν μπορώ έλεγε·ﬁ Ó¤Ô˘˜ «ËÌ¤ÙÂÚÔ˘˜» Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜!
χαρακτηριστικά να παίρνουν οι δικτυάδες
Ì‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 3.400 ÚﬁˆÚˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ,
Κυριακές και υπερωρίες και να φθάνουν
ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ‹‰Ë ÙÈ˜ 15.000!
ŸÌˆ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ O∆∂ ·ÓÙ› Ó· ÚÔσε μισθό 1 εκατομμύριο δραχμές. Αυτό
¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ 1.250 Ó¤Â˜ ÚÔÛÏ‹„ÂÈ˜ ÌﬁÓÈÌÔ˘ ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›που πόναγε τον κ. Καραγιώργο και τους
¯Â ÂÍ·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÌÂ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙË˜
ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍﬁ‰Ô˘ - Ì·ÌÔ‡ı (¤¯Ô˘Ó ÚÔάλλους ήταν να παίρνουν τεράστια ΠΡΙΜ,
ÛÏËÊıÂ› ÌﬁÏÈ˜ 300), ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ
ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
να μειώσουν τους τεχνικούς και το «κόÛÙÔÓ O∆∂ «Á·Ï¿˙ÈˆÓ» Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ - Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ
στος εργασίας».
Μετά από αυτό τηλεφώνησαμε στον
δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ κ. Ντελέζο. Την
άλλη μέρα έσκασε το δημοσίευμα.

υποχρεωμένοι τους έβγαζαν το λάδι.
Δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ!
Παράλληλα προχώρησαν θέλοντας και μη
τις νέες προσλήψεις, έτσι από 300 τεχνικούς που πήραν την πρώτη φάση έγιναν
1.100 στη συνέχεια.

•	Απαιτήστε από την Κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη συμφωνία που κατέθεσε στη Βουλή.
•	Ζητείστε από τους Βουλευτές που στηρίξατε να το καταψηφίσουν.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΨΤΕ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!
Το δίλημμα είναι τεράστιο, αλλά ήρθε η ώρα να διαλέξετε:
w Με τους εργαζόμενους ή με το κόμμα;
w Συνδικαλιστές ή κομματάρχες;
Αν δεν τολμήσετε σήμερα να τα βάλετε με το κόμμα σας,
είναι δυνατόν αύριο να αντιδράσετε στους Γερμανούς εργοδότες;

Τα ψέματα τέλειωσαν.
Δεν μπορεί να είστε και με τον αστυφύλαξ
και με τον χωροφύλαξ.
ΑΣΕ

∆Ô˘ ∞ÓÙÒÓË
∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒ
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹
Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· 
ÊÚÔÓËÙÈÎ¿ ÚÔ˜ Ù
ÛÌÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â
ÛÙÔÈ¯Â›·, ·Ú·Ï
ÁÓÒÌË Î·È ﬁÙ·Ó Ë
ÂÚÓ¿ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂ
Ê›˙ÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ Â
¯ˆÚ›˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜
ÓÂÎÚﬁ.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿
ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ùˆ
ÛÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÈ¯Â
ÙÚˆÓ ÚÔ¤‚·ÏÂ ÙÔ
O˘‰Â›˜ ﬁÌˆ˜ Â›ı
ÚÂ ·›ÊÓË˜ ÊÔÚÔÏ
‰ÈÛ. Â˘ÚÒ.
OÊÂ›ÏÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ
‚¤ÚÓËÛË. ∏ ‰ËÌÔ
¯ÒÚ·˜ ÙÈ˜ ÂÈ‚¿Ï
Ù·È ›Ûˆ ·ﬁ ÙÔÓ
ˆÌ¤ÓË Ó· ÂÚÈÁÚ
Ù· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ·˘Í
‰ÂÓ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È. Œ
‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›
Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘
∫¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·
ÌÂ›· Ù· 85 ÂÎ·Ù. Â
ÛÌﬁ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ,
∆·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ı· Ê
100 Ô˘ ˘ÔÛ¯ﬁÙ
∆Ú¿Â˙· ·ÓÙ› ÙˆÓ
52, ÁÈ·Ù› Ë ¢∂∏ ÂÓ
‰ÒÛÂÈ 59 Î·È ı· Ê
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 
∏ ·Ú·¿Óˆ Â›‰
Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜, ·
ÌÈÛË˜ Ô˘ Ú·ÁÌ
∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¤˜ ·‰
„ÂÈ˜ Î·È ÔÎÓËÚ›·
·ÈÊÓÈ‰È·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘
Á›‰· Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹
ÎÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· Î·È Û
Ó˘Ì· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤
£· Î·Ù·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó
ÚÂ› Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ··
Ù· ‚Ï¤ÂÈ Î·È ÔÚÁ
ÛÂÈ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÈ˜ ¤¯
ıÈ· ÁÈ· Ù· ‚¿ÚË 
Û·Ó ·ﬁ ÙËÓ «Î·Î
ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È, Ô˘
ÙÂ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰
ÙËÓ ÚﬁÔ‰Ô Î·È Ù
Ú·Ó...
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ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η κρίση, η κατάρρευση
και η σήψη κυριάρχησαν
την 3ετία που μας πέρασε.
Παζάρι, κουτσομπολιό, μυστικές συμφωνίες και εκβιασμοί καθόριζαν την πορεία
του Σωματείου.

στο δικό μας γραφείο. Μάταια όμως,
έστησαν δίπλα ένα ρουσφετολογικό
γραφείο της ΔΑΚΕ και πουλούσαν εκδούλευση στους συναδέλφους, τις πιο
πολλές φορές για αυτονόητα πράγματα που δικαιούνται.
Αρχίζοντας τη θητεία μας παραγγείλαμε καπέλα και μπλουζάκια για
την Ευρωδιαδήλωση που έγινε στην
Αθήνα. Τα
πήραν και
τα μοίρασαν κατά
Παράταξη,
αφού τσακώθηκαν
κιόλας ποιος θα πάρει
τα περισσότερα! Από
τότε τους
το κόψαμε. Τέρμα
οι έρευνες
αγοράς και
το χαμαλίκι
από μας.
Παίξτε μόνοι σας.

Ήταν μια ωραία παρέα...

Η καλή μέρα λένε φαίνεται από το
πρωί. Πρώτα συμφώνησαν να αλληλοψηφιστούν, αφού είχαν μοιράσει τις
θέσεις στο Προεδρείο. Η ΑΣΕ πρότεινε λοιπόν από την αρχή να σχηματιστεί προγραμματικό Προεδρείο για να
παλέψει την αντεργατική λαίλαπα που
ερχόταν. Δηλώσαμε επίσης ότι επειδή
η κατάσταση είναι κρίσιμη θα μπούμε
στην Εκτελεστική Επιτροπή, θέση που
δικαιούμαστε από την ψήφο των συναδέλφων, για να παλέψουμε μήπως
βάλουμε το Σωματείο σε αγωνιστική
τροχιά.
Αυτοί το βιολί τους, αφού μοίρασαν
τις καρέκλες μεταξύ τους, αλληλοψηφίστηκαν. Έλαβον Πρόεδρος ΔΑΚΕ
(33), Αντιπρόεδρος ΕΣΚ (35), Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Ακομμάτιστοι (33), ο Αναπληρωτής του Αγ.
Συνεργασία (33), ο οποίος εκπροσωπούσε την τελευταία σε ψήφους Παράταξη και η οποία τώρα διαλύθηκε και
δεν υπάρχει στις εκλογές. Μάλιστα
τον ψήφισαν ενώ μένει στην Άμφισσα!
Για μας άφησαν την θέση του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων. Δηλώσαμε
ότι δεν θέλουμε ψήφο από κανέναν,
μας αρκούν οι 2 ψήφοι που μας έδωσαν οι συνάδελφοι και όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Αμέσως μετά μοίρασαν τα γραφεία
κατά Παράταξη! Εμείς δηλώσαμε ότι ο
Αναπληρωτής Δημ. Σχέσεων να έρθει

Το πρώτο Δ.Σ.
Κάναμε το πρώτο Συμβούλιο της
ΠΕΤ-ΟΤΕ. Η ΔΑΚΕ είπε ότι πρέπει να
προτείνουμε στη Διοίκηση να προσλάβουν νέους συμβασιούχους για να βγει
η δουλειά, ενώ μάλιστα είχαμε απολυμένους παλιούς συμβασιούχους!
Ο εκπρόσωπος της Αγ. Συνεργασίας
επικρότησε με ιδιαίτερο ζήλο, ήθελε
βλέπετε να βγάλει την «υποχρέωση»
που τον τοποθέτησαν να επιβλέπει την
Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων
από την Άμφισσα!
Πήραμε την πρωτοβουλία, γράψαμε
την ανακοίνωση που μίλαγε για νέες
προσλήψεις και μονιμοποίηση των
Συμβασιούχων. Πέρασε πλειοψηφικά.
Καταψήφισαν ΔΑΚΕ & Αγ. Συνεργασία.
Παρόλα αυτά η απόφαση δεν παλεύτηκε. Έτσι περίπου πηγαίναμε και
τα τρία χρόνια. Δηλαδή, ή φτιάχναμε
μέτωπο με πρωτοβουλία της ΑΣΕ και
τη ΔΑΚΕ απέναντι (μερικές φορές με
τους κολαούζους της, Ακομ. κ.λ.π.)
και παίρναμε αποφάσεις που ποτέ δεν
υλοποιούσαν ή συνήθως συμφωνούσαν όλοι μαζί ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ κ.λ.π. και
η ΑΣΕ βρισκόταν απέναντι.
Φτάσαμε στο σημείο να μη μπορεί να
βγει ανακοίνωση ούτε για την πρωτομαγιά! Ήταν πράγματι μια ωραία παρέα... Μετά τις εκλογές, όπως λένε,
θα συνεχίσουν τα ίδια προεδρεία χωρίς πρόγραμμα και με... εργοδοτική
πορεία.

Δουλεμπόριο στα συνεργεία
καθαρισμού και στον ΟΤΕ!
Η
Κωνσταντίνα
Κούνεβα γραμματέας της ΠΕΚΟΠ είναι
μια συναγωνίστρια
που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί
της.
Την συνοδεύσαμε μαζί με την πρόεδρο Βλασία Παπαθανάση και την Αντιπρόεδρο Βάσω
Τσούνη και στο Δ.Μέγαρο του ΟΤΕ στην αρμόδια υποδιεύθυνση.
Εκεί κατήγγειλαν ότι και στον ΟΤΕ οι δουλέμποροι - εργολάβοι οργιάζουν. Ζήτησαν λοιπόν διασφαλίσεις για τις εργαζόμενες.
Αυτά πριν 3 χρόνια. Τα πράγματα σήμερα
όχι μόνο δεν διορθώθηκαν αλλά χειροτέρεψαν περισσότερο.
Όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα κανένας
δεν πληρώνει τα νόμιμα
Δίνουν τη δουλειά σε υπεργολάβους που
τις υποχρεώνουν να υπογράφουν σε λευκά

χαρτιά την μελλοντική απόλυσή τους , ότι πήραν το δώρο ή την άδεια χωρίς να τα πάρουν
ή ανύπαρκτες αποδοχές!
Το αστείο είναι ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις απαγορεύονται οι υπεργολάβοι!
Η Κων/να παλεύει 2 μήνες τώρα στο νοσοκομείο παλικαρίσια για τη ζωή της όπως
πάλευε τα ασύδοτα εργοδοτικά συμφέροντα
που την σακάτεψαν.
Τώρα που έσπασε το απόστημα με τα δουλεμπορικά συμφέροντα, η Διοίκηση του ΟΤΕ
δεν μπορεί να κρύβεται και να παριστάνει την
στρουθοκάμηλο.
Αναλάβετε τις ευθύνες σας κύριοι. Η ΑΣΕ
διερευνά και θα τα αποκαλύψει όλα. Το οφείλουμε, είναι χρέος τιμής και προς την Κων/να
και προς τις εργαζόμενες που εκβιάζουν οι
δουλέμποροι που εσείς επιλέγετε και πληρώνετε.

Φτάνει, ως εδώ!

Οι εργαζόμενοι στην ΟΤΕ-ΝΕΤ
Στην ΟΤΕ-ΝΕΤ δουλεύουμε
370 άτομα συνολικά.

Θεωρούμε ότι η ένταξή μας
στον ΟΤΕ πρέπει να γίνει με
άμεσο και δίκαιο τρόπο. Οι
εργαζόμενοι της βάσης που
παράγουμε και μοχθούμε καθημερινά πρέπει να βάλουμε
τη σφραγίδα μας και να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά
μας.

Παλεύουμε για:
Ü	Αναγνώριση ολόκληρης
της προϋπηρεσίας μας.
Ü	Ένταξη στα αντίστοιχα κλιμάκια ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα
μας στο μισθολόγιο του
ΟΤΕ.
Ü	Χορήγηση του αντίστοιχου
χρονοεπιδόματος.
Ü	Να έχουμε τα ίδια δικαιώ-

ματα με τους άλλους συναδέλφους και του ΟΤΕ όπως
π.χ. στα δάνεια.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
υπάρχουν τμήματα όπως στο
κτίριο Φάρος Ψυχικού με συνεχή εργασία μπροστά σε μια
οθόνη -telemarketing- που πρέπει να έχουν άδεια οθόνης και
μειωμένο ωράριο όπως γίνεται
στο 134.
Μιχάλης Γρηγορόπουλος
Βασίλης Καραγιαννόπουλος

Οι εργαζόμενοι στις Καλωδιακές
Συνάδελφοι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων δραματικών αλλαγών.
Πρώτα μετοχοποιημένος και τώρα κάτω από τον
έλεγχο των Γερμανών, ο ΟΤΕ αλλάζει, συμπιέζοντας και καταπατώντας τα δικαιώματά μας: άρση
της μονιμότητας, αλλαγή του Γ.Κ.Π., διευθυντικό
δικαίωμα απόλυσης, καταπάτηση κάθε νόρμας,
εντατικοποίηση της εργασίας και τόσα άλλα...
Οι πλειοψηφίες του σωματείου μας, ρίχνουν
άσφαιρα πυρά στον αέρα και λένε μεγάλα λόγια,
ενώ συνυπογράφουν όλες τις αποφάσεις της Διοίκησης και της στρώνουν το κόκκινο χαλί, υπακούοντας στις εντολές των κομμάτων και των αφανων
παρασκηνίων.
Όλος τους ο αγώνας περιορίζεται στο βόλεμα
των δικών τους, καμιά μετάθεση, μια θέση για διακοπές στην Τέμενη, κανένα δανειάκι, μια τσάντα
για Laptop, μια ατζέντα, ένα μπεγλέρι, καθρεφτάκια και χαντρούλες για τους ιθαγενείς.
Συνάδελφοι εμείς σαν εργαζόμενοι στις καλωδιακές και υποψήφιοι της ΑΣΕ, παλεύουμε για:
• να ενταχθεί ο κλάδος μας στα βαρέα και
ανθυγιεινά.
• να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προ-

σωπικού, ώστε να βγει ο εργολάβος και όχι
οι εργαζόμενοι των καλωδιακών εκτός ΟΤΕ.
• να πάρουν οι νέοι συνάδελφοί μας όλα τα
επιδόματα και να αποκτήσουν τα δικαιώματα των παλαιοτέρων.
• την μετατροπή των συμβάσεων και των υπολοίπων εκτάκτων υπαλλήλων σε αορίστου
χρόνου στον ΟΤΕ.
• την λήψη μέτρων για την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας μας, αναφορικά με την
ασφάλεια και την υγιεινή .
Μα πάνω από όλα αγωνιζόμαστε ενάντια στα
σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων στον ΟΤΕ, που
έχουν σαν σκοπό την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και για την επιστροφή του
Οργανισμού στα χέρια των εργαζομένων και του
συνολικού συνόλου!
Κώστας Μπαλάσκας, Καλωδ. Δαγκλή
Αποστόλης Σφέτσιος, Καλωδ. Αλεξάνδρας
Δημήτρης Φαρακλιώτης, Καλωδ. Ιπποδρόμου
Δημήτρης Ράπτης, Καλωδ. Γέρακα
Δημήτρης Πασχούλης, Καλωδ. Πέλλας
Χρήστος Ασπρούδης, Καλωδ. Βόλου
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΟΤΕ

Η πραγματικότητα και η κατάσταση βέβαια που
βιώνουμε καθημερινά στους χώρους εργασίας
είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ελπίζαμε και περιμέναμε να βρούμε.
	Ήρθαμε με γνώσεις και με πτυχία αλλά δεν μας τα
αναγνωρίζουν.
	Ήρθαμε με προϋπηρεσία ετών και ούτε αυτή μας
αναγνωρίζουν. Όμως τις γνώσεις μας και την εξειδίκευση που είχαμε την εκμεταλλεύεται και την χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ!
Ειδικά η προϋπηρεσία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση
πρόσληψης και θεωρούμε εξωφρενικό που δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΤΕ.

Προς: Όλα τα συνδικάτα και την διοίκηση του ΟΤΕ.

	Ήρθαμε να εργαστούμε και να αποδώσουμε και ενώ
περιμέναμε να μας περάσουν από κάποιο σεμινάριο
για να μάθουμε ορισμένα πράγματα για τον ΟΤΕ και
τον τρόπο λειτουργίας του , μας πέταξαν στα βαθιά
και μας άφησαν να κολυμπήσουμε μόνοι μας

Εμείς οι νέοι υπάλληλοι που ήρθαμε να εργαστούμε στον ΟΤΕ όταν προκηρύχτηκε ο τελευταίος
(στις τεχνικές περιοχές, Β επίπεδο, Κάρτεξ κ.λ.π.) χωρίς
διαγωνισμός, ήρθαμε έχοντας όρεξη για δουλειά
και προσφορά, αλλά το κυριότερο απ’ όλα ήρθα- ένα σεμινάριο, χωρίς εργαλεία, σε μονά συνεργεία κ.λ.π.
με για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για τη
Καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα σωματεία μέλη Π.Ε.Τ και
σταθερή και μόνιμη εργασία που παρείχε ο ΟΤΕ Ε.Ε.Τ.Ε - ΟΤΕ να προωθήσουν για λύση στην νέα ΣΣΕ και
να λυθούν από τη διοίκηση τα παρακάτω αιτήματά μας.
όλα αυτά τα χρόνια στους εργαζόμενους του.

Διεκδικούμε:
1. Την σταθερή και μόνιμη εργασία όπως έχουν
όλοι οι παλιοί συνάδελφοί μας.

2. Την αναγνώριση των πτυχίων μας.
3. Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και να
αμειβόμαστε σύμφωνα μ’ αυτή.

4. Την στοιχειώδη εκπαίδευση πάνω στα αντικείμενα εργασίας μέσω σεμιναρίων.

5. Την ίση μεταχείριση και τον πρέποντα σεβασμό από τους προϊσταμένους μας.

6. Το δικαίωμα της μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων μας.
Οι εργαζόμενοι της επιτροπής πρωτοβουλίας:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

«Θέλουμε Ζωή. Όχι Επιβίωση»
Συνάδελφοι - σες Συμβασιούχοι:
Ενοικιασμένοι, - ες της ΟΤΕ-PLUS
και της Hellas Com.
Το πολιτικό κατεστημένο και η εργοδοσία του ΟΤΕ μας θέλουν υποτακτικούς, πειθήνιους και συμβιβασμένους.
Θέλουν να παράγουμε με σκυμμένο το κεφάλι στους κατανεμητές, στο
δίκτυο, στα ATM, στα καταστήματα
του ΟΤΕ.
Θέλουν να δουλεύουμε μια ζωή
για 700 ευρώ.
Να βγάζουμε τεράστια κέρδη για
τους μετόχους και τους ιδιοκτήτες
του ΟΤΕ ή της D.T. ενοικιασμένοι και
υποχρεωμένοι στον πολιτικό, στον
συνδικαλιστή, στον προϊστάμενο, στο
«βύσμα».
Γιατί «από το κακό πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο». Λες και μας
έδωσαν καλύτερες ευκαιρίες να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και δεν τις
αξιοποιήσαμε. Λες και μας χάρισαν
τα 700 ευρώ και δεν τα βγάζουμε με
πολύ άγχος και ιδρώτα. Γιατί βρήκαμε δουλειά και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
Η αλήθεια είναι ότι αγαπήσαμε τη
δουλειά και ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την συμπεριφορά των περισσότερων συναδέλφων μας ακόμα και
από αρκετούς προϊσταμένους μας.
Ότι θεωρούμε τον ΟΤΕ μια δική μας
οικογένεια αν και καταλαβαίνουμε ότι

είμαστε «παιδιά ενός κατώτερου θεού».
Δεν είμαστε πια μια ηλικιακή γενιά, έχουμε από 2 μέχρι 22 χρόνια στον ΟΤΕ Συμβασιούχοι. Ο πατέρας με τον γιό εγκλωβισμένοι στην ίδια γενιά. Μια γενιά καταραμένη
και καταδικασμένη! Μας έχουν αποκλείσει
από κάθε επίδομα και επιβράβευση ακόμα
και από το περιβόητο ΠΡΙΜ που δίνουν για
να διαχωρίζουν τους μόνιμους συναδέλφους μας.
Εκείνο που μας εξοργίζει όμως είναι
που μας θεωρούν ηλίθιους. Μας κάλεσαν
να υπογράψουμε Αόριστοι Σύμβαση με την
Hellas - Com.
Φυσικά με τα ίδια λεφτά χωρίς να αλλάζει τίποτα στο εργασιακό μας καθεστώς.
Μας κρύβουν ότι είμαστε με «σύμβαση
έργου» δηλαδή ότι ώρα θέλουν δεν δίνει
έργο ο ΟΤΕ στην Hellas - Com και μας απολύουν όλους μαζί!
Ποιό έργο όμως κάνει η Hellas - Com
και η OTE - PLUS;
Κανένα έργο δεν παράγουν, το μόνο θεάρεστο έργο τους είναι να ενοικιάζουν φτηνούς εργαζόμενους για να μας πληρώνει ο
ΟΤΕ σαν ανειδίκευτους εργάτες!
Αυτή είναι η μαύρη πραγματικότητα και
πολλοί από εμάς δεν είμαστε διατεθειμένοι
να την αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα.
Δεν ξεχνάμε την κυβέρνηση που ξεπούλησε τον ΟΤΕ, ούτε την αντιπολίτευση και
όλους όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο τη
νεολαία και τους εργαζόμενους.
Δεν ξεχνάμε την ΔΑΚΕ που στηρίζει τις
κυβερνητικές επιλογές στον ΟΤΕ.

Πολύ περισσότερο να την επιβραβεύσουμε ψηφίζοντάς την κι όλας όπως και
όλους τους υπόλοιπους, την ΠΑΣΚΕ και
τους Ακομμάτιστους που καταψηφίζουν τις
αιτήσεις μας για εγγραφή στην ΠΕΤ - ΟΤΕ
σήμερα.
Κι ας κάνουμε την ίδια δουλειά με τους
μόνιμους συναδέλφους μας.
Παρακαλούμε λοιπόν τους διάφορους
καλοθελητές συνδικαλιστές και προϊσταμένους να μην μας «συμβουλεύουν» άλλο
και να μην μας πιέζουν τί να κάνουμε και
ποιούς να ψηφίσουμε.

όλοι μαζί στην μάχη που έχει ήδη
ξεκινήσει!

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
& ΨΗΦΙΖΟΥΜΕΜΑΖΙΚΑ:

Ξέρουμε το «συμφέρον μας» καλύτερα απ’ αυτούς.
Αντίθετα τους καλούμε να κοιτάξουν
γύρω τους και να παραδειγματιστούν από
την εξέγερση της νέας γενιάς των 700
ευρώ μετά την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παριστάνουμε άλλο τους αφελείς και τους ανήξερους.

ΕΝΑΝΤΙΑ
στον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό
που ξεπουλάει τους αγώνες των
εργαζομένων.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

τελείως ανεξάρτητα
αυτόνομα & ακηδεμόνευτα!
Να ενωθούμε με το υπόλοιπο
εργατικό κίνημα και να δράσουμε

Για συντονισμό:
E-mail katsagany@hotmail.com
Τηλ. 6976733034
Συμβασιούχοι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΑΓΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
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Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζετε...
Προς την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ:
Συνάδελφοι-Συναγωνιστές,
Αποφύγαμε μέχρι σήμερα να απαντήσουμε σε μεμονωμένες προκλήσεις στελεχών σας που από υπέρμετρο παραταξιακό ζήλο πιέζουν παρασκηνιακά συναδέλφους με ηθικούς
εκβιασμούς ή τάζοντας παραδείσους από παλιές καλές μέρες που έχουν χαθεί προ πολλού.
Σ’ αυτά πρωτοστατεί ο υπηρεσιακός και παραταξιακός
μηχανισμός της ΔΑΚΕ όπως έχουμε καταγγείλει προ πολλού
και θεωρούσαμε ότι είναι ανόητο να κάνετε τα ίδια σε έναν
ΟΤΕ μάλιστα που ο ιδιοκτήτης άλλαξε και δεν είναι πια ούτε
η ΝΔ ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά η Γερμανική DT.
Επειδή όμως όσο περνάει ο καιρός μερικοί εκτροχιάζονται, ήρθε η στιγμή να πούμε μερικές αλήθειες μήπως σας
βοηθήσουν να αποφασίσετε να χαράξετε άλλη στρατηγική
και να σταματήσετε τις κακές παρέες και επιρροές.
Είπε λοιπόν ο πρόεδρος του Εργατικού κέντρου
Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ της ΠΕΤ-ΟΤΕ Χρήστος Κόρκος αφού προσπάθησε πρώτα να «νουθετήσει» τον Νίκο το Σαρρή για το πόσο κακή είναι η ΑΣΕ,

«άμα δεν απουσήρς την υπουψηφιότητα μέχρι
αύριου, λίγα θάνι τα ψουμιάς στουν Ουτέ. Μόλις
ρθούμι ημείς στα πράματα την άλλη μέρα θα ψάχνεις για δλειά»!
Αυτά στη ρουμελιώτικη διάλεκτο. Θα το ξεπερνούσαμε
αποδίδοντάς το στην ποιότητα του ανδρός αν δεν είχαμε
κρούσματα και σε άλλες διαλέκτους... Kρητικά, Aθηναίηκα
κλπ. και στις εκλογές άλλων σωματείων όπως της Cosmote,
του ΠΑΣΕ κλπ.
Με αφορμή αυτά λοιπόν είναι ευκαιρία να μιλήσουμε επί
της ουσίας και να πούμε μερικές αλήθειες. Γιατί με τέτοια
μυαλά δεν «θα ρθίτι πουτέ στα πράματα».
Αλήθεια πρώτη: Το ΠΑΣΟΚ μόνο του ή με άλλους θα ξαναπάρει ίσως την κυβέρνηση «στουν ΟυΤΕ όμους στα

πράματα θάνι οι Γιρμανοί»!
Αυτοί έχουν το κουμάντο, αυτοί διορίζουν τον διευθύνοντα σύμβουλο, αυτοί θα τοποθετούν τον προϊστάμενο, αυτοί
θα μεταθέτουν, αυτοί θα απολύουν, αυτοί έκλεισαν και θα
κλείσουν κι άλλα καταστήματα, αυτοί θα προσπαθήσουν να
μας μεταφέρουν όλους τους τεχνικούς στην OTE-plus ή σε
διάφορες «χωματερές εργαζομένων».
Φυσικά όλη αυτή τη «βρώμικη δουλειά» θα την κάνουν

Οι χυδαίοι υβριστές της “Ακομμάτιστης Κενότητας‘
κρύφτηκαν το μοιραίο εκείνο βράδυ που κινδύνευαν
οι εργαζόμενοι της Κωλέττη!
Ο πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ ήρθε, είδε και σιωπά!
Τον πρόεδρο της ΟΜΕ-ΟΤΕ και το Γ. Γραμματέα
της ΠΕΤ-ΟΤΕ τους πήγαμε στο σπίτι τους στις 4 η
ώρα τη νύχτα όταν φύγαμε από την Κωλέττη.
Δεν είχαν ούτε την πολιτική, ούτε την προσωπική
εντιμότητα να τοποθετηθούν!
Εμπιστεύεσαι τέτοιες παρατάξεις;
Έτσι θέλεις τους συνδικαλιστές;

με ορντινάτσες τους. Οι οποίες πρέπει,όχι επειδή το λεει η
συμφωνία για τον Δ. Σύμβουλο αλλά για ευνόητους λόγους,
να «ομιλούν την Ελληνικήν». Τέτοιες ορντινάτσες ψάχνουν
εναγωνίως και στον συνδικαλιστικό χώρο και τους βρίσκουν.
Αυτοί δυστυχώς «θα ήνι στα πράματα».
Αλήθεια δεύτερη: Τον ΟΤΕ δεν θα τον επαναφέρει καμιά
κυβέρνηση, ούτε του ΠΑΣΟΚ αν δεν αναπτυχθεί Εργατικό
κίνημα πρώτα απ’ όλα μέσα στον ΟΤΕ που θα διεκδικεί την
Επανεθνικοποίηση και τον κοινωνικό χαρακτήρα του. Μόνο
έτσι θα εξαναγκαστούν οι νέοι ιδιοκτήτες να τα μαζέψουν και
να φύγουν, αλλιώς δεν θα πουλήσουν τον ΟΤΕ που αγόρασαν σε καμιά κυβέρνηση και με καμμιά κυβέρνηση. Ο Νοών
νοείτω.
Αλήθεια τρίτη: Τους εργαζόμενους του ΟΤΕ δεν θα τους
σώσει από τις χειρότερες μέρες καμιά κυβέρνηση και καμιά
παράταξη αν οι ίδιοι δεν ενεργοποιηθούν και δεν αντιδράσουν. Διαφορετικά θα περιφέρονται αύριο σαν τις «μωρές
παρθένες» όπως κάνουν σήμερα οι εκατοντάδες «ψηφοφόροι» σας των καταστημάτων που έκλεισαν.
Όπως δεν μπορείτε να σώσετε αυτούς που πρίν ένα μήνα
έδωσαν στην ΠΑΣΚΕ-ΠΑΣΕ 54% και η αντίδραση της ομάδας
του Σπυρούλια ήταν 3 μέρες «κατάληψη» στο γραφείο του
Γεροντόπουλου και μετά ανέκρουσε πρύμναν, έτσι δεν θα
σώσετε αύριο όποιους άλλους έρθουν στην ίδια ή σε χειρότερη θέση.
Όπως με το ξεπούλημα της infote στον Βαρδινογιάννη
απολύθηκαν μέχρι σήμερα 250 εργαζόμενοι και η ηγεσία του
ΠΑΣΕ που ήταν μέλη του δεν έκανε ούτε μισή ώρα απεργία
για να τους προστατέψει. Έτσι αύριο δεν θα προστατεύσετε όποιους άλλους βρεθούν στην ίδια θέση όταν οι Γερμανοί
τους πουλήσουν όπως πουλάνε την Cosmophone στα Σκόπια.
Όπως δεν προστατέψατε τόσους Συμβασιούχους που
απολύθηκαν κατά καιρούς ή όπως δεν προστατεύσατε τον
συνάδελφο Θεοδωρέλο υποψήφιο της ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ στις
προηγούμενες εκλογές που απολύθηκε από τις αποθήκες
της Πάρνηθας και προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του
δουλεύοντας στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτές είναι δυστυχώς
οι πικρές αλήθειες και οι επιπτώσεις της συμπόρευσης και
συνεργασίας σας με τη ΔΑΚΕ και τους δορυφόρους.
Το σύνδρομο της εθελουσίας και το δίδυμο Παναγόπουλου - Μπιρμπιλή εξακολουθεί να καθορίζει ακόμα τη στρα-

τηγική σας. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αδρανοποιηθεί η
ΠΕΤ-ΟΤΕ την τριετία που πέρασε. Παραδώσατε εσείς και οι
άλλοι συνειδητά την ηγεμονία στην ΔΑΚΕ που είχε 13 μέλη
στα 35!!!
Τώρα ξαναζητάτε την ψήφο των συναδέλφων για να την
κάνετε τί; Για να ξανασυνεργασθείτε με την ΔΑΚΕ όπως
με το μισθολόγιο σήμερα που διαλύετε την εργατική συνοχή μπροστά σε μια εργοδοσία που ετοιμάζει «λίστες του Σίντλερ» και εργαζόμενους προς απόσυρση;
Αγαπητοί Συναγωνιστές

 ρθε η στιγμή για να αποφασίσετε με ποιούς
ή
θα πάτε και ποιούς θ’ αφήσετε.
• Μ
 ε την εργοδοσία και την ΔΑΚΕ ή με τους εργαζόμενους;
•	Θα πρωτοστατήσετε όπως έχετε χρέος για την δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου όπως πρότεινε πριν 3
χρόνια η ΑΣΕ, που θα παλέψει την ιδιωτικοποίηση του
ΟΤΕ και της επιπτώσεις της στους εργαζόμενους την
3ετία που έρχεται;
•	Θα σπάσετε τα δίδυμα με την ΔΑΚΕ σε ΠΕΤ και ΟΜΕΟΤΕ για να αναπνεύσουν επιτέλους οι εργαζόμενοι και
το συνδικαλιστικό κίνημα;
•	Θα διαχωρίσετε την θέση σας από το άθλιο φαινόμενο
των ξαδερφοσώγαμπρων ή θα συνεχίσετε να τηρείτε
τις «μυστικές συμφωνίες» Παναγόπουλου - Μπιρμπιλή
μαζί τους;
•	Θα πάρετε αποστάσεις από κάποιες ορντινάτσες της
ΕΕΤΕ που βρίσκονται στην δική σας παράταξη και γλύφουν τους Γερμανούς;
Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα σ’ αυτά πρέπει να απαντήσετε, αυτά χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο που θα μπορεί να
νικήσει.
Η ΑΣΕ σ’ αυτούς τους στόχους θα δώσει όλες της δυνάμεις και η ενίσχυσή της θα ισχυροποιήσει ένα τέτοιο μέτωπο
αγώνα που θα μπορεί να εμπνεύσει κάθε εργαζόμενο και
να τρομοκρατήσει τους νέους ιδιοκτήτες.
Ελπίζουμε να αποφασίσετε να συμπορευτούμε στον
δρόμο του αγώνα.
Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΑΣΕ
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ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΣΕ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις 9-13 Μάρτη έχουμε εκλογές για νέα διοίκηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Αττικής.
Η παρέμβαση της ΑΣΕ με 1 έδρα στις 15
την τελευταία τριετία στο ΠΚ με εκπρόσωπο το Νάσο Αργυρίου ήταν καθοριστική.
Δεν μπορέσαμε όμως να ανατρέψουμε
όλα όσα θα θέλαμε, ούτε να πείσουμε
τους υπόλοιπους με τις απόψεις μας και
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς το
ΠΚ ως κύτταρο πολιτισμού και ερασιτεχνικής δημιουργίας και ως τόπο συνεύρεσης
και διασκέδασης των εργαζομένων στην
Αττική.
Δεν μπορέσαμε να σας σηκώσουμε από
τον καναπέ και να σας ξεκολλήσουμε από
το χαζοκούτι της τηλεόρασης, στο βαθμό
τουλάχιστον που θα θέλαμε.
Εμείς Θελουμε ένα ΠΚ πραγματικό κύτταρο ερασιτεχνικής δημιουργίας των εργαζομένων στον πολιτισμό, στον αθλητισμό
και στην διασκέδαση.

ποδόσφαιρο 5χ5, είναι η απόδειξη ότι η
προσπάθεια μας αναγνωρίζεται από τους
εργαζόμενους.
Ζητάμε να μας ενισχύσετε ακόμη περισσότερο με την ψήφο σας ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε,

όλα όσα πιστεύουμε, όλα όσα
μπορούμε, όλα όσα ονειρευόμαστε.

Ü Για ένα ΠΚ ζωντανό, ανοικτό
κύτταρο δημιουργίας.
Ü Για ένα ΠΚ κυψέλη πολιτισμού
και αθλητισμού.
Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε σε ένα
ΠΚ γραφείο ταξιδίων, σε ένα ΠΚ μεσάζοντα
σε φτηνής ποιότητας νυκτερινά κέντρα.
Αντιστεκόμαστε στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Η δράση μας από την θέση του ταμία
αλλά και των τμημάτων που είχαμε την ευ-

θύνη, ορειβατικού & ποδοσφαίρου 5χ5, είναι γνωστή στους περισσότερους από την
αρθρογραφία μας στο περιοδικό του ΠΚ.
Εκεί καταγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες των παραπάνω τμημάτων.
Η μαζικοποίηση και ενεργοποίηση εκατοντάδων συναδέλφων σε ορειβασία και

Στο ίδιο έργο Θεατές…
Εκλογές, κόμματα, με φρου φρου
και αρώματα…υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος, κοροϊδία στο έπακρον.
Σφαίρες στο ψαχνό, βιτριόλι στα
μάτια, εξευτελιστικές συνθήκες εργασίας, απολύσεις και φτώχεια…ως
πότε?
Εμείς οι συμβασιούχοι των 700
ευρώ που δουλεύουμε στο:
δίκτυο χωρίς κανένα επιδόματα,
χωρίς εκπαίδευση και εξοπλισμό και
πολλές φορές υπό την απειλή των
προϊσταμένων να βγαίνουμε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ,
αντιμετωπίζοντας όλους τους κινδύνους που καραδοκούν.
Κατανεμητή χωρίς εκπαίδευση, χωρίς κανένα από τα επιδόματα των adsl
και όσο αναφορά τους πάροχους που
περνάμε κάθε μέρα υπερβαίνοντας
τα όρια μας, κάνουν τα κορόιδα και
δεν μας δίνουν ΤΙΠΟΤΑ!
Αντιθέτως βρίσκουμε συνδικαλιστές υποταγμένους στο κάθε
manager, να πνίγουν τους αγώνες

οι γνωστοί, άγνωστοι
συμβασιούχοι

Στην 29η Σ.Α. της ΠΕΤ - ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε προχθές ο
Καραγεώργος δήλωσε ότι περιμένει την ΟΜΕ - ΟΤΕ να τον επισκεφτεί για να
δρομολογήσει άμεσα την ένταξη μέσα από τον ΟΤΕ των 170 Συμβασιούχων
που κρατάει αιχμαλώτους. Να πάνε αμέσως.

Τώρα πρίν τις εκλογές.
Να λήξει η ομηρία
των Συναδέλφων τώρα!!!

χωρίς κομματάρχες

διαμεσολαβητές στον πολιτισμό.

Ψηφίζουμε ΑΣΕ και
στο Πολιτιστικό Κέντρο

Πώς
αποτρέψαμε

των εργαζομένων.
Αυτά είναι λίγο πολύ είναι σε όλους
γνωστά, έχει έρθει ο καιρός να δώσουμε μια δυναμική απάντηση σε
όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες
που μας ξεπούλησαν!
Η αυτοργάνωση είναι μονόδρομος,
δεν χαρίζουμε τις ζωές μας σε κανέναν!
Καταδικάζουμε τη προδοτική στάση
όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων!

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΤΩΡΑ!
ψηφίζουμε ΑΣΕ,
παλεύουμε για το αύριο!
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ!
ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ,

την εκχώρηση
των «βρόγχων»

Πάλι τον Αύγουστο τα ίδια πρόσωπα έδωσαν
τους «βρόγχους» σε εργολάβους.
Πάλι με τους ίδιους στόχους. Είμαστε όλοι
σε διακοπές. Το πείραμα άρχισε στο Γ΄ Διαμέρισμα, έβαζαν πρώτα βρόγχους στην Ηλιούπολη. Το μαθαίνουμε, τηλεφωνάμε, πάλι η ίδια
στάση από τους συνδικαλιστές του Προεδρείου μπλα, μπλα… τι να κάνουμε. Κατεβαίνουμε
στην Αθήνα. Πάει στη Ν. Σμύρνη ο Θανάσης
Φωλιάς και ο Σταύρος Φασάκης. Τηλεφωνούν
στο 100 και πιάνουν τους εργολάβους με τις

εντολές των βρόγχων στα χέρια. Πήγαν στην
ΑΔΑΕ κλειδιά καφάο, καταστάσεις κ.λπ. Τρομοκρατημένοι πάλι οι «εμπνευστές» διώχνουν
τους εργολάβους.
Αντί όμως να δώσουν τις ανάλογες υπερωρίες με διάφορα προσχήματα «φουσκώνουν»
και καθυστερούν τους βρόγχους.
Αποτέλεσμα: η ΕΕΤΤ τραβάει ένα πρόστιμο
στον ΟΤΕ 11 εκατομμύρια ευρώ! Τι σημαίνει 11
εκατομμύρια; Π.χ.
 1 .000 νέες προσλήψεις με πληρωμένους
μισθούς για ένα χρόνο!
 1.000€ για κάθε εργαζόμενο του ΟΤΕ!
 Κάλυψη

του κόστους για μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων της OTEplus και της
Hellascom κ.λπ.!
1η μέρα απεργίας για να μην εκχωρηθεί
ο ΟΤΕ στη DT. Ο βάρδος της αντίστασης
Μανώλης Γλέζος που τον συνοδεύσαμε
για να σηματοδοτήσει συμβολικά
την αρχή του αγώνα δήλωσε:
“Αν η κυβέρνηση, θεωρεί ότι δεν
μπορεί να διευθύνει τον ΟΤΕ και
θεωρεί τους Γερμανούς καλύτερους,
ας τους παραχωρήσει και την
κυβέρνηση για να κυβερνήσουν
καλύτερα”.
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ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΩ ΑΣΕ:
 Γιατί ήταν πάντα μπροστά σε όλους τους αγώνες.
 Γιατί πάλεψαν κατά της επαίσχυντης εθελουσίας που υπέγραψε ο Βουρλούμης με τους
συμβιβασμένους συνδικαλιστές
 Γιατί πρωτοστατούσαν σε όλες τις απεργίες και τις καταλήψεις. Έκλεισαν για πρώτη φορά
μόνοι τους COSMOTE, OTE-NET, ΚΩΛΕΤΤΗ κ.λπ.
 Γιατί 20 χρόνια τώρα κυνηγούν και διώχνουν τους εργολάβους και τους συνταξιούχους γιατί
κράτησαν για μας τη δουλειά στο δίκτυο τις Ν.Σ. στις μεταφορές, στους βρόγχους. Έτσι
έγιναν νέες προσλήψεις, έχω δουλειά και υπερωρίες.
 Γιατί έκαναν καταγγελίες στην ΑΔΑΕ, στις
επιθεωρήσεις εργασίας, στο Υπουργείο μεταφορών,
στα Μ.Μ.Ε. για να προστατέψουν εμάς και τη
δουλειά μας.
 Γιατί αγωνίζονται 15 χρόνια τώρα για την
μονιμοποίηση των Συμβασιούχων
 Γιατί παλεύουν αταλάντευτα κόντρα στα
συμφέροντα της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων και
τις διαπλοκές τους με το κυρίαρχο συνδικαλιστικό
κατεστημένο
 Γιατί αύριο ότι και να γίνει θα παλεύει δίπλα μου!

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
 Σήμερα πρέπει αύριο θα είναι αργά!!!
 Τώρα χρειάζεσαι Αγωνιστές Συνδικαλιστές.
 Για να παλέψουμε μαζί τον εργασιακό μεσαίωνα που μας
ετοιμάζουν

ΨΗΦΙΣΕ

 Με την ψήφο μας σήμερα χτυπάμε τον εργοδοτικό
Συνδικαλισμό που μεθοδεύουν για να αλυσοδέσουν τους
εργαζόμενους

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

8 Φεβρουάριος 2009

Δεν έχουν τον θεό τους!
Πριν 6 χρόνια στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ η ΠΑΣΚΕ πήγε στα δικαστήρια για να γίνουν μέλη και να
ψηφίσουν οι Συμβασιούχοι.
Φυσικά και η ΑΣΕ που πάλευε χρόνια να γίνουν
μέλη ψήφισε υπέρ των Συμβασιούχων.
Καταψήφιζαν με μανία η ΔΑΚΕ και η περιβόητη Αγων. Συνεργασία που σε αυτές τις εκλογές
το χρεοκόπησε το μαγαζί ο «Σώγαμπρος» και το

Δομικοί και μέση εκπαίδευση

Τότε και τώρα

Στο τελευταίο μισθολόγιο είχαν εντάξει τους
Δομικούς, ένα κλιμάκιο πάνω από τους άλλους
εργαζόμενους μέσης εκπαίδευσης.
Τότε το παρουσίασαν σαν κατάκτηση. Αφού είστε όλοι μέσης εκπαίδευσης του χρόνου θα πάρετε το κλιμάκιο είπαν.
Πέρασαν από τότε πάνω από 10 χρόνια και η διαφορά δεν έχει εξομαλυνθεί. Με τέτοια ηγεσία τι
περιμένετε;

Το 1993 ο Μητσοτάκης έκανε συμφωνία να παραχωρήσει το Managment και το 35% των μετοχών
σε ιδιωτική εταιρεία, οι αγώνες των εργαζομένων
όμως έριξαν την κυβέρνηση.
Η Συμφωνία ακυρώθηκε ο ΟΤΕ και οι εργαζόμενοι τη γλύτωσαν για 15 χρόνια .
Φέτος ο ΟΤΕ πουλήθηκε και δεν άνοιξε μύτη.
Η ΑΣΕ έκλεινε μόνη της την Cosmote, OTE-NET,
Κωλέτη κ.λ.π. με καταλήψεις.
Η ΔΑΚΕ σαμποτάριζε, η ΕΣΚ απείχε, οι ξαδελφοσώγαμπροι όπως πάντα ήταν εξαφανισμένοι
και η ΠΑΣΚΕ κινητοποιούσε τον μαγικό αριθμό
των 8 μέχρι 10 ανθρώπων!
Ο ΟΤΕ παραδόθηκε στη Γερμανική D.T κανονικά!
Τα άλλα που λένε είναι για να πείσουν τους σημερινούς ψηφοφόρους τους και τους αυριανούς
υπο απόλυση αφελείς κοψοχέρηδες.

έκλεισε.
Αυτή την 3 ετία τα πράγματα άλλαξαν.
Η ΔΑΚΕ ψήφισε να γραφτούν οι Συμβασιούχοι η
ΠΑΣΚΕ και οι Ακομμάτιστοι να μην γραφτούν!!!

Ψηφίστε ρε πατριώτες
Γεια και χαρά σας ρε πατριώτες και με οι παπούδες μου ήταν ….αγρότες!

ΑΣΕ ΜΑΣ

Έτσι έλεγαν οι πολιτικάντηδες στα χωριά κι
εκείνοι οι άμοιροι τους ψήφιζαν!
Έτσι λένε στους Συμβασιούχους η ΠΑΣΚΕ και
οι «Ακομμάτιστοι». Μα πως έχετε τέτοιο θράσος
τους είπε ένας πληροφορημένος νεαρός, αφού
καταψηφίζατε και δεν μας θέλετε για μέλη της
ΠΕΤ-ΟΤΕ! Ναι αλλά όμως τον αποστόμωσε ο εργατοπατέρας για να σας ζητάμε την ψήφο σημαίνει
ότι τώρα σας θέλουμε!

Τους την …. Έκαναν
με Αόριστη Σύμβαση
Πολλοί νέοι συνάδελφοι δεν ξέρουν από τα τερτίπια των πολύχρωμων εργατοπατέρων καταλαβαίνουν όμως πολύ καλά την κοροϊδία γιατί ζουν
την αδικία.
Γιατί δεν μας μονιμοποιήσατε στον ΟΤΕ ρώταγε
ένα «δικό τους» παιδί το βουρλουμάκι , εγγυάστε
ότι με τους Γερμανούς δεν θα απολυθούμε;
Βεβαίως του λέει ο άλλος αφού σας κάναμε Αόριστη Σύμβαση με την Hellas-Com, πως θα απολυ-

Έλα ντε πως θα απολυθούνε;
Ακούστε λοιπόν συνάδελφοι ποια είναι η αλήθεια. Ο ΟΤΕ υπογράφει (συμβάσεις μαϊμού) ότι δήθεν δίνει έργο στην Hellas-Com ή την OTE-PLUS.
Π.χ από τώρα μέχρι τον Αύγουστο. Όταν λοιπόν
μια εταιρεία θέλει να κάνει απολύσεις ο νόμος την
δεσμεύει και δεν μπορεί να απολύει πάνω από το
2% των εργαζομένων της.
Δηλαδή η OTE-PLUS που έχει περίπου 1100 εργαζόμενους για να τους απολύσει όλους θα ήθελε
πάνω από 5 χρόνια.
Με την «εκχώρηση έργου» όμως δεν ισχύει ο
νόμος. Όπως είπαμε μετά π.χ τον Αύγουστο, δεν
δίνει άλλο έργο ο ΟΤΕ έτσι δικαιούται η δουλεμπορική OTE-PLUS ή η Hellas-Com την άλλη μέρα να
τους απολύσει όλους! Γιατί; Γιατί δεν έχει έργο!
Τέτοια ισχύ έχει λοιπόν η Αόριστη Σύμβαση που
σας έβαλαν να υπογράψετε;

Οι μωρές παρθένες
“Άμα κατ……. στη θάλασσα θα το βρεις στο
αλάτι” λέει η παροιμία.
Διαμαρτύρονται και μουρμουρίζουν οι «κοψοχέρηδες» που ψήφισαν ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ και λοιπές
δυνάμεις που αμέσως μετά τις εκλογές του ΠΑΣΕ
έκλεισα 120 καταστήματα του ΟΤΕ.
Η ΑΣΕ φώναζε και προειδοποιούσε αυτοί είχαν
όμως μια «υποχρέωση».
Ελπίζουμε οι τεχνικοί να βγάλουν στις εκλογές
της ΠΕΤ-ΟΤΕ τα αναγκαία συμπεράσματα. Μετά
την απομάκρυνση εκ της κάλπης ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται!

Ο τζάμπα μάγκας Μανώλης
ή ο 151
Ο ΓΚΠ καταργήθηκε, ο ΟΤΕ πουλήθηκε με την
ψήφο ενός βουλευτή του 151 πρώην συναδέλφων
και συνδικαλιστή της ΕΕΤΕ, του τηλεπαραθυράκια
Μανώλη.
Η συμφωνία μαγειρεύτηκε στα γραφεία του Αλογοσκούφη διευθυντής του πολιτικού γραφείου του
ήταν ο Σωτήρης Νικολαρόπουλος πρώην συνάδελφος συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ- ΕΕΤΕ.
Όλα αυτά έγιναν με Γ. Γραμματέα της ΓΣΕΕ, τον
Πουπάκη. Κι αυτός υπάλληλος και συνδικαλιστής
της ΔΑΚΕ-ΟΤΕ .
Αυτοί οι 3 μαζί ή ο καθένας μόνος του θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πώληση του ΟΤΕ.
Δυστυχώς ανάμεσα στο δίλλημα με το κόμμα ή
με τους εργαζόμενους προτίμησαν το κόμμα και
την καρέκλα τους φυσικά.

Δεν παραιτήθηκε κανένας!
Το 93 όταν ο Μητσοτάκης πουλούσε τον ΟΤΕ ένα
κομμάτι της ΔΑΚΕ υπό τον σημερινό τζάμπα μάγκα
Μανώλη ήταν δουλικό προς το κόμμα τους και το
Μητσοτάκη (ας κάνει τώρα τον Καραμανλικό) και
σαμποτάριζαν τους αγώνες μας.
Η πλειοψηφία της ΔΑΚΕ όμως με επικεφαλής
τον Χρ. Χριστοφορίδη έσκισαν τις κομματικές τους
ταυτότητες και κατήγγειλαν την Ν. Δημοκρατία που
πουλούσε τον ΟΤΕ.
Ανάμεσα στο κόμμα και τους εργαζόμενους στάθηκαν όρθιοι και πήγαν με τους εργαζόμενους.
Σήμερα που πούλησε η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας και το Managment και την ιδιοκτησία του
ΟΤΕ δεν παραιτήθηκε ούτε ένας!

Η αλήθεια για μας του
«μονιμοποιηθέντες»
Συμβασιούχους
Δεν τρώμε όλοι κουτόχορτο ειδικά εμείς που
ζήσαμε λίγο πολύ τα γεγονότα. Μερικοί μπορεί
απελπισμένοι τόσα χρόνια να πιστέψουν ότι για την
κουτσουρεμένη Σύμβαση που μας έκαναν βοήθησε
η ΔΑΚΕ. Για την κουτσουρεμένη ναι, για να ενταχθούμε σε μια κατηγορία χωρίς τεχνικό επίδομα,
χωρίς επίδομα οδήγησης (σε όσους το χορήγησαν
ζητάνε τα λεφτά πίσω αναδρομικά) Χωρίς ανθυγιεινό και επικίνδυνης εργασίας.
Για να υπογράψουμε δηλώσεις νομιμοφροσύνης
ότι δεν θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας που
τόσα χρόνια καλύπταμε « Πάγιες και διαρκείς ανάγκες» σίγουρα βοήθησε κι έτσι βρισκόμαστε σήμερα αλυσοδεμένοι.
Για την ένταξή μας όμως καθόλου. Πάντα ήταν
αντίθετη με την μονιμοποίηση μας όπως και για το
δικαίωμα μας να γραφτούμε στην ΠΕΤ-ΟΤΕ το καταψήφιζε.
Τώρα για τους νέους συμβασιούχους συναδέλφους μας της Hellas-Com…………

Οι ευαίσθητοι Δακίτες
Σε μερικούς χώρους όπως στους συμβασιούχους
Θεσσαλονίκης έλεγαν τα λιβανηστήρια . ξέρετε την
ευαισθησία που έχει ο πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ για
σας!
Το επανέλαβε μάλιστα κι ο Μπιρμπιλής με μισό
στόμα όμως, σου λέει μην το παρακάνουμε και μας
πάρουν χαμπάρι!
Αμ βρε αθεόφοβοι άμα ήταν ευαίσθητος ο πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ γνωστός και με το όνομα «Βουρλουμάκι» γιατί δεν ζήτησε να ενταχθούν οι Συμβασιούχοι κανονικά και να δικαιούνται τα επιδόματα;
Γιατί άφησαν 170 Συμβασιούχους εκτός ΟΤΕ;
Γιατί παράτησαν 100 δες Συμβασιούχους νέους
στο έλεος της Γερμανικής D.T .;
Ευαίσθητος είναι ο Βασιλάκης αλλά όχι για τους
καημούς και τα προβλήματα των Συμβασιούχων
αλλά για τις εντολές του αφεντικού του.
Μόλις χτυπάει το τηλέφωνο από το 13ο του Μεγάρου βαράει προσοχή από την ΠΕΤ-ΟΤΕ ο ευαίσθητος Βασιλάκης.

