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ΑΓωΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡωΣΗ ΕΡΓΑζΟΜEΝωΝ

Οι μαθητευόμενοι μάγοι της D.T 
ξαναχτύπησαν!

Μέσα στο κατακαλόκαιρο (τέλος Ιουλίου) επέ-
λεξε η διοίκηση να ανακοινώσει την περιβόητη 
αναδιοργάνωση των τεχνικών τμημάτων. Μια 
αναδιοργάνωση που έκλεισε όχι ένα αλλά 8 τε-
χνικά τμήματα στην Αττική και ταυτόχρονα πολλές 
κομβικές περιοχές ανά την επικράτεια. Ενώ και 
στη Θεσσαλονίκη τα δυο κλιμάκια καλωδιακών τα 
συνένωσαν σε ένα.

Για όλη αυτή την αποδιοργάνωση και τη συρρί-
κνωση του τεχνικού έργου δεν είδαμε καμία αντί-
δραση τόσο από την ΠΕΤ όσο και από την ΕΕΤΕ.

Απλά τους φώναξε η διοίκηση, τους το ανακοί-
νωσε και αυτοί το αποδέχτηκαν! Η μόνη τους αντί-
δραση- παρέμβαση ήταν ποιος θα τοποθετήσει ή θα 
κρατήσει τον «δικό του» προϊστάμενο.

Με τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα απέναντί τους 
οι διοικούντες ξεσάλωσαν και δεν δίστασαν τις προ-
άλλες να μας φέρουν ξένους μάνατζερς για να μας 
επιτηρούν. 

Συγκεκριμένα 13 τεχνικοί από 6 τεχνικά τμήμα-
τα της Αττικής (Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Αλυσίδας, 
Άρεως, Χαλανδρίου και Σόλωνος) πήραν εντολή και 
παρέλαβαν τις προάλλες από το Δ. Μέγαρο ισάριθ-
μους μάνατζερς που τους συνόδευσαν στις συνδέ-
σεις και στις βλάβες των τηλεφωνικών γραμμών.

Κροάτες, Ρουμάνους, Σλοβένους, υπηκόους του 
Μοντενέγκρο, διευθυντές της Μakedonski Telekom 
(όπως επίσημα τους διαπίστευσε ο ΟΤΕ) και έναν 
Γερμανό από τη μαμά εταιρία.

Οι εργαζόμενοι ρώτησαν την ΠΕΤ-ΟΤΕ για το τι 
πρέπει να κάνουν. Η ΑΣΕ πρότεινε να αρνηθούν οι 
τεχνικοί μας να τους συνοδεύσουν και να τους βά-
λουν στα σπίτια των συνδρομητών – πελατών.

Όμως ο ανεκδιήγητος δακίτης πρόεδρος της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ Λάμπρου δεν έβλεπε κανένα πρόβλημα 
σ’ αυτή την μεθόδευση της D.T. Οι λοιπές «δημο-
κρατικές δυνάμεις» που στηρίζουν τον παραπάνω 
πρόεδρο εποίησαν ως συνήθως…. την νησαν!

Τις τελευταίες μέρες οι ξένοι μάνατζερς αντι-
καταστάθηκαν από «έλληνες» επιθεωρητές! 
Και πάλι οι εργατοπατέρες ποιούν την νησαν…  

Τους παραδίνουμε στην κρίση σας!

Ο Μπιρμπιλής και… οι άλλοι!
Κάνοντας χρήση ενός νόμου του 1950 η γερ-

μανική διοίκηση απέλυσε 4 συναδέλφους οι οποίοι 
είχαν κλείσει 35ετια στον ΟΤΕ. Όμως ενώ η διοί-
κηση ήταν πολύ «σκληρή» με τους 4 συναδέλφους 
δεν έκανε το ίδιο και με τον Μπιρμπιλή που έχει 
κλείσει 39 χρόνια στον ΟΤΕ και παραμένει ακόμη 
εν’ ενεργεία!

Ριπές
ll Η τρόικα και η εθελόδουλη τρικομματική κυβέρνηση συνεχίζουν την επίθεση lll Μας έχουν 
βάλει στο στόχαστρο όλους ll Εργαζόμενους - Άνεργους - Συνταξιούχους lll Κατεδαφίζουν και τα 
ελάχιστα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα που μας έχουν απομείνει ll Ο ΟΤΕ στο χειρότερο εξάμηνο 
για την Ελληνική οικονομία (το πρώτο εξάμηνο του 2012) είχε καθαρά κέρδη 411 εκ. ευρώ lll Έτσι 
Η D.T έβγαλε σε χρόνο ρεκόρ τα 390 εκ. που έδωσε για να πάρει το 10% και το μάνατζμεντ ll Αυτό θα 
πει «επένδυση»! lll Γι’ αυτό το ξεπούλημα και για όσα συμβαίνουν στον υπό γερμανική κατοχή ΟΤΕ 
δεν μιλάει κανείς ll Αποθρασυνόμενη και ανενόχλητη η διοίκηση κλείνει καταστήματα, καταργεί τεχνικά 
τμήματα, λεηλατεί το λογαριασμό νεότητας, μεταφέρει 1600 εργαζόμενους στο νέο εργασιακό γκέτο που 
της έφτιαξε κατά παραγγελία στο Κορωπί ο Μπόμπολας lll Ετοιμάζει 2000 εθελούσιες απολύσεις 
- εφεδρείες και μεταφορά  υπηρεσιών και υπαλλήλων που δεν θεωρούνται ζωτικής σημασίας στις νέες 
επιχειρησιακές μονάδες τύπου ΟΤΕ-Service κ.λ.π ll

Εμείς δεν θα σχολιάσουμε τη στάση της διοίκη-
σης απλά σας μεταφέρουμε μέρος της ομιλίας ενός 
μικρομετόχου στη συνέλευση των μετόχων στις 15 
Ιουνίου ο οποίος αναφερόμενος στον Τσαμάζ και 
παρουσία του Μπιρμπιλή από το βήμα της συνέλευ-
σης ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Πάρα πολλοί κύριοι έχουνε πάρει σύνταξη. 
Τους έχετε κάνει κάποιο νόμο και παραμένουνε, 
ξέχωρα ότι βάλανε και τα παιδιά τους μέσα. Παρα-
δείγματος χάριν ο κύριος Μπιρμπιλής. 

Γιατί παραμένει ο κύριος Μπιρμπιλής στη δου-
λειά για να χειραγωγεί το προσωπικό;»

Στην κρίση ζουν σαν κροίσοι!
Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι αιμορραγούν 

από τις μειώσεις μισθών και από τις μονομερείς 
αποφάσεις της ανάλγητης διοίκησης, τα G-old-en 
boys του OTE συνεχίζουν να απολαμβάνουν τους 
παχυλούς μισθούς και τα μπόνους τους, χωρίς να 
έχουν κόψει ούτε ένα ευρώ.

Γι’ αυτό το αίσχος και την πρόκληση της διοί-
κησης απέναντι στην κοινωνία και στους εργαζό-
μενους δεν μιλάει κανείς. Ούτε η τρικομματική 
κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, ούτε οι εργατο-
πατέρες. 

Σύγχρονο εργασιακό γκέτο 
στο Κορωπί!

Όπως γνωρίζετε ο Μπόμπολας έφτιαξε με πα-
ραγγελία της D.T ένα τεράστιο κτήριο σε μια ερη-
μική περιοχή, χιλιόμετρα έξω από το Κορωπί και το 
ενοικίασε για 30 χρόνια!

Σ’ αυτό το σύγχρονο εργασιακό γκέτο μάντρω-

σαν 1600 εργαζόμενους που ξοδεύουν τουλάχιστον 
2 ώρες επιπλέον στο πήγαινε-έλα και ανατρέπεται 
έτσι ο οικογενειακός τους προγραμματισμός.

Θαυμάστε τι διεκδίκησαν για τους εργαζόμενους 
επίσημα από τη διοίκηση, οι εξωνημένοι εργατοπα-
τέρες: 

1) Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών σε κε-
ντρικούς οδικούς άξονες 2) Παροχή κάρτας απεριο-
ρίστων διαδρομών για Μ.Μ.Μ. 3) Παροχή αντίτιμου 
εξόδων μετακίνησης με αυτοκίνητο.

Για το αν οι εργαζόμενοι θα είναι όλη μέρα στο 
δρόμο, ιδιαίτερα όσοι μένουν στα δυτικά προάστια 
και στον Πειραιά, για το τι θα γίνει με τις μητέρες με 
μικρά παιδιά και με παιδιά στο σχολείο, για το πώς 
θα μετακινούνται οι εργαζόμενοι σε περιπτώσεις 
απεργίας κ.λ.π. για όλα αυτά δεν ενδιαφέρθηκαν. 

Άλλωστε γιατί να ενδιαφερθούν, μήπως αυτοί 
θα ταλαιπωρούνται πήγαινε-έλα καθημερινά;

Μάλιστα για να επισφραγίσουν τη συμφωνία 
τραπεζώθηκαν (διαπαραταξιακά παρακαλώ) σε 
πολυτελή ταβέρνα των Βριλησσίων παρουσία του 
Τσαμάζ και εκπροσώπων του Μπόμπολα! 

Μπράβο λεβέντες μας, στην υγειά σας 
και πάντα τέτοια!

Δοξάστε τον!!!
«Αν είσαι υπάλληλος γραφείου και απολυθείς θα 

πάρεις μεγαλύτερη αποζημίωση!!!»
Την παραπάνω απάντηση πήραμε σαν ΑΣΕ στο 

Δ.Σ στις 4 Ιουλίου από τον ανεκδιήγητο και εργο-
δοτικό πρόεδρο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, όταν για μια ακόμη 
φορά φέραμε το θέμα της ένταξης των τεχνικών στο 
ΙΚΑ στους κατάλληλος κωδικούς και στα ΒΑΕ. 

Ύστερα αναρωτιούνται οι συνάδελφοι στις κα-
λωδιακές και στο γκαράζ γιατί ενώ έχει περάσει 
ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου δεν έχουν 
ενταχθεί ακόμη στα ΒΑΕ. Όταν έχεις τέτοιους «φί-
λους» τι τους θέλεις τους εχθρούς!

Το πανό μας από την τελευταία κινητοποίηση




