
Παρατάξεις

�0

Ιστοσελίδα: www.ase-ote.tk • E Mail: aseote@yahoo.gr
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑζΟΜEΝΩΝ

Είναι ανίκανοι ή ξεχρεώνουν γραμμάτια; 
Από τον περασμένο Σεπτέμβρη η διαπαρατα-
ξιακή ηγεσία της ΟΜΕ -ΟΤΕ (ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ 
- ΕΣΚ- ΑΓ. ΣΥΝ κ’ ξάδελφος) ήξεραν για τα 
περιβόητα 7 projects που προβλέπουν περε-
ταίρω κλείσιμο καταστημάτων, συγχωνεύσεις 
υπηρεσιών και απολύσεις!!! Αυτό παραδέχτη-
καν στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ στις 15 Ιουλίου και 
το έκρυβαν από τους εργαζόμενους!
Οι κυρίαρχες παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ εί-
χαν τους λόγους τους που σιωπούσαν….Οι 
«αριστερές» παρατάξεις της ΕΣΚ και της ΑΓ. 
Συνεργασίας που συναποτελούν την διαπραγ-
ματευτική ομάδα και γνώριζαν από την αρχή 
για τα projects γιατί και αυτές σιωπούσαν τόσο 
καιρό; Τους κρατάνε ακόμη από τη συναλλα-
γή και το μοίρασμα των καρεκλών στην ΕΕ της 
ΟΜΕ (αφήνοντας την ΑΣΕ εκτός) ή κάτι άλλο 
συμβαίνει; 
Εμείς όταν ήρθαν στα χέρια μας τα περιβόητα 
7 projects τα κάναμε γνωστά με ανακοινώσεις 
σε όλους τους εργαζόμενους. Όμως δεν μεί-
ναμε μόνο εκεί. Στο συγκεκριμένο Δ.Σ κάναμε 
ξεκάθαρο το ρόλο τους (ή δεν είναι ικανοί ή 
ξεχρεώνουν γραμμάτια στη διοίκηση) και τους 
ζητήσαμε να παραιτηθούν πριν πάρουν στο 
λαιμό τους χιλιάδες οικογένειες.
Αυτό που δεν έκανε η διαπαραταξιακή ΟΜΕ-
ΟΤΕ να ενημερώσει έγκαιρα και αναλυτικά 
τους εργαζόμενους φρόντισε και το έκανε ο 
Βουρλούμης μέσα από το U-link !!!

Βουρλουμακώτερο του Βουρλούμη!
«Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα στη μεταφορά 
του προσωπικού στη θυγατρική» τάδε-έφη ο 
πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ Β. Λάμπρου στην Ε.Ε 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ για τις Μετατάξεις - Απολύσεις 
που μεθοδεύει ο Βουρλούμης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εργοδοτικός 
πρόεδρος υποστηρίζει με φανατισμό τις επι-
λογές Βουρλούμη σε βάρος των συναδέλφων 
γι αυτό έχει κερδίσει επάξια το παρατσούκλι 
Βουρλουμάκι! 

Να πάνε αυτοί στη θυγατρική!
Αν είναι καλή λύση η μεταφορά των συναδέλ-
φων στη χωματερή της Transfer Company 
όπως υποστηρίζουν τα Βουρλουμάκια και συζη-
τάνε παρασκηνιακά με το Βουρλούμη, να ζητή-
σουν να μεταφερθούν οι ίδιοι. Να πάρουν μαζί 
τους και τα ανίψια, τους ξαδελφογαμπρούς, τα 
παιδιά τους, τα συμπεθέρια και τα μπατζανά-
κια τους που διόρισαν στον ΟΤΕ. Όλους εμάς 
να μας αφήσουν ήσυχους.

Θα παραδώσουν και τον ΟΠΑΚΕ; 
Θαυμάστε όρο που εμπεριέχει η ΣΣΕ που 
υπέγραψαν στις 22 Ιουλίου ο Κούτρας και 
ο Μπιρμπιλής με τη διοίκηση Βουρλούμη 
χωρίς καμία εξουσιοδότηση από το Δ.Σ 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ (θα την φέρουν στο επόμε-
νο Δ.Σ για επικύρωση!!!) προκειμένου η 
διοίκηση να ενισχύσει τη χρηματοδότηση 
προς τον ΟΠΑΚΕ για το έτος 2009! 
«Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
να συνεργαστούν για την τροποποίηση 
του καταστατικού του ΟΠΑΚΕ για όλα 
τα θέματα που έχουν ανακύψει προς το 
σκοπό του εξορθολογισμού και της καλύ-
τερης λειτουργίας του ΟΠΑΚΕ».
Τα θέματα που έχουν ανακύψει είναι η 
απαίτηση των Γερμανών να διευθύνουν 
τον ΟΠΑΚΕ….Ο νοών νοείτο. 

Θαυμάστε τους!!!
 Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του Γιωργάκη 
που έστειλε 48 υπουργούς στη Θεσσαλονί-
κη και προκάλεσε σάλο αλλά και η ΠΕΤ-ΟΤΕ 
έστειλε και τα 35 μέλη του συμβουλίου της! 
Με 3 διανυκτερεύσεις παρακαλώ στα υπερπο-
λυτελή ξενοδοχεία ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΛΑΣ και ΦΙΛΙ-
ΠΕΙΟ και με τα αντίστοιχα εκτός έδρας.
 Μπορεί ο Βουρλούμης να ετοιμάζει μετατάξεις 
απολύσεις και περικοπές για τους εργαζόμε-
νους, αλλά οι καθοδηγητές μας έχουν βρει τον 
δρόμο…. για τον επίγειο παράδεισο!!!
Και μη χειρότερα….. (περισσότερα προσε-
χώς).

Άντε και με τζακούζι! 
Δεν καταλαβαίνουν ούτε από κρίση, ούτε 
από τίποτε, έχουν ξεσαλώσει τελείως. Όλες 
τις ανέσεις παρέχει το σωματείο μας προς 
τα μέλη του προεδρείου αλλά σε ορισμένους 
δεν τους έφταναν ούτε τα πριβέ γραφεία τους, 
ούτε το ψυγείο που υπάρχει στο σωματείο και 
αγόρασαν έξτρα ψυγεία για τα γραφεία τους!
Μετά και την αγορά του ακίνητου που απο-
φασίσατε στα νέα ανετότερα γραφεία που θα 
δημιουργηθούν μην ξεχάσετε να βάλετε και 
τζακούζι!!!

Ριπές
Μετά το μνημόνιο ψηφίστηκε και το ασφαλιστικόlll Οι ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση 
είναι πια παρελθόνl Η φαιοπράσινη χούντα ΔΝΤ-ΕΕ προελαύνει ακάθεκτη σαρώνοντας τα 
πάντα στο πέρασμά τηςlll Πετσοκόβουν τις συντάξειςll Κόβουν τους μισθούς μαςl 

Μας καταργούν σαν εργαζόμενουςll Μπροστά σ’ αυτόν τον ορυμαγδό η κοινοβουλευτική 
αριστερά αντί να βγει μπροστά και να συντονίσει τους αγώνες προτείνοντας ταυτόχρονα λύ-
σεις και διέξοδο συνεχίζει να ζει στον κόσμο τηςl Το μεν ΚΚΕ επιμένει στην τακτική των χω-
ριστών συγκεντρώσεωνll Στο δε ΣΥΡΙΖΑ δε λεν να σταματήσουν οι διασπάσειςll Στο ίδιο 
μήκος κύματος και η συμβιβασμένη συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕl Όχι μόνο δεν συντόνισε 
τους αγώνες για την ανατροπή του μνημονίου αλλά σαν καλό παιδί έτρεξε και συνυπέγραψε 
με το ΣΕΒ τριετή συμφωνία άγριας λιτότητας υπακούοντας στα κελεύσματα της τρόικαςlll 

Στα δικά μας μια από τα ίδιαll Τα πράγματα πηγαίνουν από τα κακό στο χειρότεροl 

Τα projects τρέχουνlll Οι εργολάβοι οργιάζουνl Το τεχνικό έργο φεύγει από τα χέρια 
μαςlll Την οπτική ίνα στο καφάο που θα καθορίσει το μέλλον της δουλειάς μας στο δίκτυο 
την αναθέτουνε στους εργολάβουςl Η κυβέρνηση της εξαπάτησης όχι τον ΟΤΕ δεν μπορεί 
να πάρει πίσω όπως έταξε προεκλογικά αλλά ούτε τον Βουρλούμη δεν είναι ικανή να αλλά-
ξειl Αποθρασυμένη η εργοδοσία της D.T που μας θεωρεί όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ 
ιθαγενείς της νεοαποικιοκρατίας του 4ΟΥ ΡΑΙΧ της Μέρκελ θέλει να μας τα πάρει όλαll 

Από το μισάωρο της οδήγησης μέχρι και το χρονοεπίδομα!l Εκτός από τα άλλα μέτρα που θα 
αποφασίζει η περιβόητη τρόικα και θα υλοποιεί η φαιοπράσινη χούντα: ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ και τα 
παπαγαλάκια τουςlll

Χέρι - χέρι..... οι Γιώργηδες.
Άμα δε ταιριάζανε δε θα συμπεθεριάζανε.




