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Παρατάξεις
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ΑΓΩΝΙσΤΙΚH σΥσΠΕIΡΩσΗ ΕΡΓΑζΟΜEΝΩΝ

Αποθρασύνθηκε η διοίκηση  
της Deutsche Telekom!

α) Εκμεταλλευόμενη το κλίμα ασυλίας που 
απολαμβάνει από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τα 
καλοταϊσμένα παπαγαλάκια τους που τα μπου-
κώνει με διαφήμιση. β) Αξιοποιώντας το αντερ-
γατικό οπλοστάσιο που ψήφισαν οι μνημονικές 
κυβερνήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. γ) Την 
εκφυλισμένη και καλολαδωμένη «με συνδικα-
λιστικούς μισθούς, πολυτελή αυτοκίνητα κ.λ.π.» 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
που συναλλάσσεται μαζί της. δ) Την επικυριαρ-
χία του γερμανικού ιμπεριαλισμού που επιτίθε-
ται λυσσαλέα στη χώρα και στον ελληνικό λαό, η 
διοίκηση Τσαμάζ αποθρασύνθηκε τελείως.
Περικόπτει θέσεις εργασίας, μειώνει τους μι-
σθούς, αθετεί αυθαίρετα συμβατικές της υπο-
χρεώσεις, καταργεί μονομερώς ΣΣΕ. 
Τελευταίο τους κατόρθωμα: Ο πρόεδρος του 
ομίλου ΟΤΕ Μ.Τσαμάζ αντί να περιορίσει τους 
παχυλούς μισθούς και τα μπόνους που αμείβε-
ται αυτός και η παρέα του ανοίγοντας χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας αποφάσισε για τον εαυτό 
του, τους γύρω απ’ αυτόν χρυσοκάνθαρους και 
τα μεταλλαγμένα υπηρεσιακά στελέχη πρασι-
νο-μπλε κοπής που είχαν τοποθετηθεί με ρου-
σφέτι να μοιράσει 9 εκ. ευρώ πριμ! 
Το φύλλο συκής γι αυτή την απόφαση αποτε-
λούν τα κέρδη που παρουσίασε ο ΟΤΕ το 2011 
και τα 306 εκ ευρώ του πρώτου τριμήνου του 
2012. 
Το ποσό που θα πάρει ο κάθε εργαζόμενος 
κυμαίνεται από 300 - 500 ευρώ ανάλογα το 
βαθμό του αξιολογίου. Αποκλείοντας από το 
πριμ όλους όσους βαθμολογήθηκαν από τους 
προϊστάμενους- αρβυλοφύλακες με 2 και με 
1 καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους 
της Ote-plus, �ellas-comOte-plus, �ellas-com-plus, �ellas-complus, �ellas-com, �ellas-com�ellas-com-comcom και τους συμβασιού-
χους!!! 

Οι μάσκες έπεσαν!
Όλες οι παρατάξεις, ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - Αγ. 
Συνεργασία - ΕΣΚ και Ακομμάτιστοι, ξα-

ναψήφισαν για πρόεδρο τον… Κούτρα και 
για Γραμματέα τον… Μπιρμπιλή!

Τόσο οι «αριστερές» παρατάξεις που ενώ κατη-
γορούσαν την ΠΑΣΚΕ και την ΔΑΚΕ για την υπο-
γραφή της κατάπτυστης ΣΣΕ και για τη λειτουρ-
γία της ΟΜΕ-ΟΤΕ (και ενώ δεν χρειαζόταν την 
ψήφο τους για να εκλεγούν) όσο και οι δήθεν 
Ακομμάτιστοι στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ πέταξαν τις 
μάσκες και επανεξέλεξαν για μια ακόμη τριετία 

τον Κούτρα και τον Μπιρμπιλή για Πρόεδρο και 
Γραμματέα της ΟΜΕ-ΟΤΕ αντίστοιχα.

Συναδέλφισσες - φοι:
Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι για το 
μόνο που ενδιαφέρονται είναι οι συνδικαλιστι-
κοί τους μισθοί, τα ταξιδάκια, τα προνόμια, τα 
ρουσφέτια και οι μυστικές συνεννοήσεις με την 
ανάλγητη διοίκηση της D.T.D.T..T.T.. 
 Εμείς σαν εργαζόμενοι, σαν συνδικαλιστές και 
σαν έντιμοι άνθρωποι κάναμε και κάνουμε ότι 
μπορούμε. Να παλεύουμε και να αποκαλύπτου-
με για το τι γίνεται. Εξαρτάται όμως και από 
όλους εσάς όσους στηρίζετε όλους αυτούς με 
τη συμμέτοχη σας στα ψηφοδέλτια και με την 
υπερψήφιση τους.
 Για ότι συμβεί στο αμέσως προσεχές διάστη-
μα, υποχρεωτικές μεταθέσεις, εθελούσιες 
απολύσεις-εφεδρείες, ατομικές συμβάσεις, 
δανεισμοί εργαζομένων, κλείσιμο γκαράζ και 
άλλων υπηρεσιών, μεταφορά πλεονάζοντος 
προσωπικού στην Transfer-company-companycompany κ.λ.π. 
υπεύθυνοι δεν θα είναι μόνο ο Πρόεδρος και ο 
Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ αλλά και όλα τα μέλη 
των παρατάξεων τους όπως επίσης και οι πα-
ρατάξεις της ΕΣΚ, της Αγ. Συνεργασίας και των 
Ακομμάτιστων που τους ξαναψήφισαν! 

Άλλο Σπάρτακος, άλλο ΠΕΤ-ΟΤΕ!
Στη ΔΕΗ το σωματείο Σπάρτακος που εκπρο-
σωπεί τους εργαζόμενους στους σταθμούς πα-
ραγωγής ήρθε σε ρήξη με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για 
την ΣΣΕ που υπέγραψε μειώνοντας κατά πολύ 
περισσότερο τους μισθούς τους από το υπόλοι-
πο προσωπικό. 
Σε μας η ΠΕΤ-ΟΤΕ παρόλο που οι τεχνικοί έχα-
σαν κοντά στο 35% και όχι 12% όπως όλοι οι 
εργαζόμενοι όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά επι-
κρότησε κιόλας. Ακόμη και τώρα που η ανάλγη-
τη διοίκηση κλείνει το γκαράζ και παρόλο που 
ο πρόεδρος προέρχεται από εκεί, δεν αντιδρά 

όπως επιβάλλεται και πολύ φοβόμαστε ότι 
όπως παρέδωσαν τους μισθούς των τεχνικών 
έτσι θα το παραδώσουν και αυτό αμαχητί!!! 

Ο όρκος του ταγματασφαλίτη

Αντικαθιστώντας τα σημεία που αναφέρεται: 
α)  «Του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ» 

με: του γερμανικού κράτους της Φράου 
Μέρκελ. 

β)  «Των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών» με: 
της Γερμανικής διοίκησης της DeutscheDeutsche 
Telekom..

Τον προτείνουμε σαν όρκο σε όλους όσους, 
Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενους 
- Αρβυλοφύλακες, υπάκουσαν στα κελεύσματα 
του Δ’ Ράιχ της Μέρκελ, της Deutsche Telekom TelekomTelekom 
και των εδώ γκαουλάιτερ στον ΟΤΕ και «εκτέλε-
σαν εν’ ψυχρώ»… 750 συναδέλφους βαθμολο-
γώντας τους με 2 και με 1 και τους υπόλοιπους 
με 3!!!               Άξιος ο μισθός σας…

Ριπές
Οι εκλογές τελείωσανlll Πλέον έχουμε νέο πρωθυπουργό και τη συμμαχία των προθύμων ανανεωμένηl 
Από το χέρι - χέρι με τον Καρατζαφέρη βρεθήκαμε στο χέρι - χέρι με τον Κουβέλη!lll  Σ’ αυτή τη χώρα 
πάντα θα υπάρχει ένας πρόθυμοςl  Το τι θα κάνει η συμμορία της Νέας Δημαγωγίας και των δεκανικιών είναι 
δεδομένοl Τα ίδια και χειρότερα με πρινlll Αύξηση φόρων, επιβολή νέων χαρατσιών, αρπαγή μισθών 
και συντάξεων, απολύσεις, φτώχεια, εξαθλίωση και σκάνδαλαll  Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας 
θα έχουμε στο κοινοβούλιο τους νοσταλγούς του Χίτλερl Όμως μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδέν 
λάθος αναγνωρίζεταιlll Για μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση η «ανεξάρτητη» ΔΑΚΕ - ΟΤΕ ανέλαβε το 
εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στο Σύνταγμα καμαρώνοντας δίπλα από το Σαμαράl  Φαίνεται σ’ αυτούς ή δεν 
τους κόπηκε ο μισθός ή τους αρέσουν τα μνημόνιαll Στα δικά μας άστα να πάνεlll  Η διοίκηση της 
Deutsche Telekom αποθρασύνθηκε τελείως Telekom αποθρασύνθηκε τελείωςTelekom αποθρασύνθηκε τελείως αποθρασύνθηκε τελείωςl Δεν τους έφτανε που μας πετσόκοψαν τους μισθούς, ούτε 
τον λογαριασμό νεότητας που λεηλάτησαν, ούτε τα 140 καταστήματα που έκλεισαν, ούτε τα κέρδη που 
παρουσίασαν, ούτε η ΣΣΕ που υπέγραψαν με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, αλλά τα θέλουν όλαll  Απαιτούν σε πρώτη φάση 
το κλείσιμο του γκαράζ, μετά τα καρτοτηλέφωνα και πάει λέγονταςl  Ενώ τα g-old-en �oys συνεχίζουν ναg-old-en �oys συνεχίζουν να-old-en �oys συνεχίζουν ναold-en �oys συνεχίζουν να-en �oys συνεχίζουν ναen �oys συνεχίζουν να �oys συνεχίζουν να�oys συνεχίζουν να συνεχίζουν να 
ζουν στην κρίση σαν κροίσοι και να γλεντάν εις υγείαν των κορόιδωνll  Αν δεν αντισταθούμε και δεν τους 
σταματήσουμε ο κατήφορος δεν θα έχει τελειωμόlll

“ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον 
ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του 
ανώτατου αρχηγού του Γερμανικού Στρατού Αδόλ-
φου Χίτλερ. Ανατεθησόμενός μοι υπηρεσίας και θα 
υπακούω άνευ όρων εις διαταγάς των ανωτέρων 
μου. 
Γνωρίζω καλώς δια μίαν αντίρρησιν εναντίον των 
υποχρεώσεων μου, τας οποίας δια του παρόντος 
αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των Γερμανι-
κών Στρατιωτικών Αρχών”




