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Παρατάξεις

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Ριπές
Η εξωνημένη ψευτοαριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τζίφρα, μετά την τεράστια προδοσία και την μετατροπή του υπερήφανου 
ΟΧΙ σε ΝΑΙ, έφτασε στο δεύτερο σταθμό του αυτοεξευτελισμού της υπογράφοντας και ψηφίζοντας το 4ο μνημόνιο με το 
οποίο επιταχύνεται η πλήρης φτωχοποίηση της εργαζόμενης κοινωνίαςlll Δύο μέρες πριν με έκτακτη γενική συνέλευση 
των μετόχων, οι βασικοί μέτοχοι του ΟΤΕ επικύρωσαν την συμφωνία με την οποία η D.T παραμέρισε όλες τις εγγυήσεις που 
υπάρχουν στην Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για να διατηρείται η ύπαρξη και η βασική δομή του ΟΤΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα χρυσό αλεξίπτωτο του Τσαμάζ που ξεπερνά τα 5 εκ.€ll Έχοντας το πάνω χέρι πλέον η D.T στον ΟΤΕ 
και την διαπαραταξιακή συναίνεση των εξωνημένων εργατοπατέρων προχώρησε σε 3 νέες παράνομες και τρομοκρατικές 
απολύσεις με το άρθρο 13l Με ανακοίνωσή της η ΟΜΕ-ΟΤΕ με ωμό τρόπο αναφέρει ότι όχι μόνο συμφώνησαν όλοι μαζί για 
τις απολύσεις αλλά και ότι «δηλώσαμε στην διοίκηση ξεκάθαρα πως θα περιμένουμε την δικαστική εξέλιξη»lll Μέχρι 
τότε τους απολυμένους συναδέλφους θα τους ταΐζει ο Λάμπρου, ο Φούκας, ο Μανωλόπουλος και ο Περάκης!...

Κι’ όμως τα καταψήφισαν!!!
Στην 37η  Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ που 

πραγματοποιήθηκε στην Τέμενη στις 18 & 19 Μαρτίου βά-
λαμε στη συνέλευση τα παρακάτω ψηφίσματα και ζητήσαμε 
από το σώμα να τα στηρίξει και να τα ψηφίσει.

Ψήφισμα
Η 37η Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ αποφα-

σίζει και δεσμεύει την ΟΜΕ-ΟΤΕ να ξεκινήσει άμεσα διαδι-
κασίες συνδικαλιστικής διεκδίκησης των κλιμακίων μέχρι 
να αναγκαστεί η διοίκηση να υπογράψει ειδική Σ.Σ.Ε και να 
αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους στα κλιμάκια που 
θα έπρεπε να βρίσκονται, πληρώνοντας τα ποσά που προκύ-
πτουν από το 2012 που τα πάγωσε μέχρι σήμερα. 

Οι σύνεδροι της 37ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων  
της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Ψήφισμα
Η 37η Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ  

αποφασίζει:
1.  Σταμάτημα άμεσα του προγράμματος consolidation και 

να απαιτήσουμε οι μαγνητικές κάρτες, τα κλειδιά καφάο, 
τα laptop με το WFM και τα VPN κινητά που δόθηκαν 
στους εργολάβους να επιστραφούν άμεσα από εκεί που 
παραλήφθηκαν.

2.  Να καλέσουμε σε μαζική ανυπακοή όλα τα μέλη μας απέ-
ναντι σ’ αυτές τις παράνομες ενέργειες και πρακτικές 
της διοίκησης.

3.  Να ενημερώσουμε όλες τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο, 
Κοινοβούλιο, ΑΔΑΕ, Δικαστική εξουσία) για τους στόχους 
και τις επιπτώσεις του consolidation.

4.  Να αποφασίσουμε δυναμικότερες μορφές δράσης 
(απεργίες καταλήψεις κ.λ.π.) αν η διοίκηση δεν υπαναχω-
ρήσει και δεν συμμορφωθεί ανακαλώντας το πρόγραμμα 
consolidation.

5.  Απαιτούμε άμεσες προσλήψεις που να καλύπτουν όλα τα 
κενά που δημιούργησε τόσο η τελευταία εθελουσία όσο 
και οι προηγούμενες.

Οι σύνεδροι της 37ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων  
της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Κι’ όμως, οι σύνεδροι των παρατάξεων ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ 
(Συναδελφική Αλληλεγγύη) και το γκρίζο μόρφωμα των 
Ακομμάτιστων, τα καταψήφισαν!!!

Τους παραδίνουμε στην κρίση σας

Παρακρατικός κρετινισμός!
Την Κυριακή 7 Μάη -ημέρα μνήμης και θυσίας των 17 

εκτελεσμένων από τους γερμανούς Ναζιστές απεργούς της 
τηλεφωνικής- καταθέσαμε στεφάνι έξω από το κτίριο του 
ΟΤΕ στην Κωλέττη όπου υπάρχει στήλη με τα ονόματά τους. 
Προϋπήρχαν εκεί τα στεφάνια από την διοίκηση του ΟΤΕ, 

την ΟΜΕ-ΟΤΕ, την Π.Ε.Ε-ΟΤΕ και του Π.Σ.Σ-ΟΤΕ που είχαν 
κατατεθεί την Παρασκευή 5 Μάη (λόγο Σαββατοκύριακου).

Μια ώρα μετά την κατάθεση άγνωστο άτομο αφαίρεσε 
από τον χώρο, το δικό μας και το στεφάνι του Κινήματος 
Συνταξιούχων! Φεύγοντας μάλιστα τακτοποίησε τ’ άλλα 
στεφάνια που προϋπήρχαν. Ζητήσαμε από τους φύλακες 
του ΟΤΕ να μας πουν αν παρατήρησαν κάτι. Ο φύλακας που 
ήταν εκεί μας εξήγησε και μας έπεισε ότι δεν αφαίρεσαν 
τα στεφάνια οι φύλακες. Αμέσως μετά καταθέσαμε μήνυση 
κατ’ αγνώστων.

Η αντίδραση από την διοίκηση του ΟΤΕ ήταν σπασμω-
δική. Αντί να μας καλέσει και να μας διαβεβαιώσει ότι δεν 
έχει καμία σχέση, απέλυσε τον φύλακα που ήταν βάρδια την 
ώρα εκείνη γιατί μίλησε μαζί μας!  Ισχυρίζονται μάλιστα ότι 
δήθεν δεν τον απέλυσαν αυτοί, ενώ ζήτησαν από τη εταιρεία 
Security που είναι ενοικιασμένος να τον αποσύρει από τον 
ΟΤΕ και άρα να απολυθεί.

Πολλές συμπτώσεις.
Εντελώς συμπτωματικά αφαιρέθηκαν το δύο στεφάνια 

των δυο φορέων που αποκαλύψαμε πριν τρία χρόνια ότι 
οι νενέκοι της D.T έθαψαν την πλάκα των εκτελεσμένων 
σε μια αποθήκη ανάμεσα σε χαρτόκουτα. Με τον σάλο που 
ξεσηκώθηκε μετά την αποκάλυψη, αναγκάστηκαν να την ξε-
θάψουν και να την τοποθετήσουν στην πρόσοψη του κτιρίου      

Συμπτωματικά πάλι, εξαφανίζονται -προφανώς με παρό-
μοιο τρόπο- αφίσες, πανό και ανακοινώσεις της ΑΣΕ που 
καταγγέλλουν τα πεπραγμένα της D.T στην Ελλάδα.

Τα παραδείγματα πάρα πολλά. Στις διαμαρτυρίες μας λοι-
πόν γιατί εξαφανίζονται τα πανό και μάλιστα σε φυλασσόμε-
νους χώρους του ΟΤΕ, ο διευθυντής ασφαλείας του ΟΤΕ κ. 
Κ.Μέγας έκανε τον ανήξερο. Όταν απαιτήσαμε να ελέγξουν 

τις κάμερες και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, μας αρνήθηκε 
κατηγορηματικά.

Συνάδελφοι: Στην ενέργεια αυτή -απ όποιους και αν προ-
ήλθε- συναγωνίζεται ο τραμπουκισμός με την ηλιθιότητα. 
Οι παρακρατικές μέθοδοι, με τις δράσεις του επιθεωρητή 
Κλουζώ.
Τα ερωτηματικά όμως που προκύπτουν είναι μεγάλα:
1.  Ποιος αφαίρεσε τα στεφάνια και μάλιστα μέρα μεσημέρι 

με τέτοιο μουλωχτό τρόπο και στοχευμένη σπουδή;
2.  Γιατί αφαίρεσαν τα δύο συγκεκριμένα στεφάνια και 

άφησαν τα υπόλοιπα; Σηματοδοτούν κάποιοι ότι αναγνω-
ρίζουν συγκεκριμένους φορείς και ότι τα εργατικά δικαι-
ώματα και οι συνδικαλιστικές δράσεις είναι αποδεκτές… 
αρκεί να μην ασκούνται;

3.  Απελπίστηκαν κάποιοι ότι δεν μπορούν να μας φοβίσουν 
και να μας τρομοκρατήσουν και έβαλαν μπροστά άλλες 
δράσεις που συνηθίζονται από το παρακράτος και τον 
υπόκοσμο; (αν και στον δεύτερο υπάρχουν κανόνες).
Πληροφορούμε λοιπόν τους εμπνευστές και αυτουργούς 

της κατάπτυστης αυτής ενέργειας που δεν σεβάστηκαν 
ούτε την μέρα ούτε την θυσία των εκτελεσμένων αντιφασι-
στών συναδέλφων μας για να στείλουν το μήνυμα, ότι σ’ ότι 
μας αφορά μηνύματα δεν παίρνουμε… από κανέναν.

Είμαστε ξεροκέφαλοι και αποφασισμένοι. Και να το θέ-
λαμε δεν μας το επιτρέπει σε μας και σε χιλιάδες άλλους το 
χρέος που οφείλουμε σε όσους, όχι μόνο αγωνίστηκαν αλλά 
και θυσιάστηκαν πολεμώντας την εργοδοτική αυθαιρεσία 
και την Ναζιστική θηριωδία. Δηλώνουμε επίσης ότι εδώ δεν 
είναι VODAFONE, ούτε σκοπεύουμε να αυτοκτονήσουμε.

Απαιτούμε από την διοίκηση του ΟΤΕ:
1.  Να διαθέσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και να απο-

δείξει σαν την γυναίκα του Καίσαρα -ότι δεν έχει καμία 
σχέση και δεν θέλουμε να έχει- μ’ αυτή την παρακρατική 
και ηλίθια ενέργεια.

2.  Να επαναφέρει τον ενοικιασμένο με 400 ευρώ φύλακα 
στην εργασία του και να μην ψάχνει για προφάσεις και 
εξιλαστήρια θύματα.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα σωματεία θα πάρουν θέση 

για το θέμα. Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να δράσουν 
άμεσα (όπως ήδη έκανε η αστυνομία) για να αποκαλυφθούν 
οι ένοχοι της κατάπτυστης ενέργειας.

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!


