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Γιατί κάνουμε μια απεργία;
Γιατί κάναμε την 24ωρη  

στις 29 Μάρτη και την 48ωρη 
 στις 19 & 20 Απρίλη;

•  Για να πάρουμε πίσω τις απολύσεις των 
75 απολυμένων συναδέλφων μας ή για 
να τους πουλήσουμε; 

•  Για να μην κλείσουν και τ’ άλλα καταστή-
ματα όπως έχουν προγραμματίσει ή για να τα 
σφραγίσουμε και να εγκρίνουμε τις επόμε-
νες απολύσεις;

•  Για να μην τολμήσουν να ξανασκεφτούν 
ότι μπορούν να μεταφέρουν τους τεχνικούς 
σε δουλεμπορική εταιρεία ή για να τους 
δείξουμε ότι αν το αποτολμήσουν θα κά-
νουμε δυο - τρεις μέρες απεργία και όσοι 
απομείνουν θα ξαναπιάσουν δουλειά;

•  Ή όπως οι απολυμένοι φύλακες σήμερα 
και οι απολυμένοι εμπορικοί, διοικητικοί και 
τεχνικοί αύριο θα κλαίνε την μοίρα τους;

Γιατί κάνουμε μια απεργία; Για να νικήσουμε  
ή για να κάνουμε τζάμπα μάγκες τα αφεντικά; 

Μήπως για να δηλώσουμε ότι είμαστε δυσα-
ρεστημένοι;… Αν το κάνουμε γι’ αυτό μπορούμε 
να κρεμάσουμε ένα πινακιδάκι στις λαιμαργιές 
μαζί με το όνομα (όπως κάνουν οι Γιαπωνέζοι)  που 
να γράφει «είμαι δυσαρεστημένος»!... δεν χρει-
άζεται να τους χαρίζουμε και μεροκάματα.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες: Χαιρετίζουμε την 
μαζική σας συμμετοχή στην απεργία, την πε-
ριφρούρηση της απεργίας που κάνατε σε επαρ-
χιακές πόλεις, αλλά δυστυχώς η ξεπουλημένη 
διακομματική εργατοπατερία που διευθύνει την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα σωματεία μέλη, μας ξεπούλησε!
Χωρίς καν να μας ρωτήσουν, χωρίς να κάνουν ούτε 
Δ.Σ για να αποφασίσουν το σταμάτημα ή την 
συνέχιση του αγώνα.

Τους καταγγέλλουμε:
Την Τετάρτη, προπαραμονή της απεργίας, συ-
νεδρίασαν σαν εκτελεστική επιτροπή  -δηλαδή 
μεταξύ τους- και αποφάσισαν να σταματήσουν 
ενώ η απεργία δεν είχε ξεκινήσει!

Όλοι μαζί ομόφωνα.
(Δ)ΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ (ΣΥΝ 1) - ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και 
το επικοινώνησαν μάλιστα στα αφεντικά τους… 
στους εργοδότες τους στην D.T και στα κόμματά 
τους.

Κάποιοι Δακίτες κυκλοφόρησαν SMS και φή-
μες…  για να σαμποτάρουν την απεργία!
Άλλοι πράσινοι (σ)ΦΟΥ(γ)Κοκολάριοι της D.T 
έκαναν την παραμονή της απεργίας «νυχτερίδα» 
με 5 δικηγορικά γραφεία… για να τους αναθέ-
σουν τις απολύσεις μας! 
Δεν έκαναν καμία περιφρούρηση… στήθηκαν 
στο Δ. Μέγαρο, φωτογραφήθηκαν…  και την 
κοπάνησαν! 

Όσοι μπήκατε στα ψηφοδέλτια τους, απεργήσατε 
και δεν συμφωνείτε μαζί τους καθαιρέστε τους!
Μην παίρνετε όλους τους συναδέλφους στο λαιμό 
σας με την καιροσκοπική στάση σας.
Ρωτήστε τους συνυποψήφιους σας φύλακες πως 
αισθάνονται ή φανταστείτε πως θα αισθάνεστε 
σαν απολυμένοι εσείς αύριο. 
Όσοι θέλετε να τους συγχαρείτε τηλεφωνήστε 
τους!

Δημοσιεύουμε τα ονόματά τους  
γιατί έγραψαν ιστορία. 

Γιατί σφράγισαν τις πρώτες 75 απολύσεις. 
Γιατί άναψαν το πράσινο φως και για τις επόμενες!
Λάμπρου Βασίλης: Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Φούκας: Δημήτρης: Γραμματέας ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Κωστάρας Βασίλειος: Γραμματέας Οικονομικών. 
Κατσιαμάκης Ανδρέας: Αντιπρόεδρος. 

Θεοδώρου Θοδωρής: Οργανωτικός Γραμματέας. 
Κουβατζής Δημήτριος: Αναπληρωτής Οργανωτι-
κός Γραμματέας.
Μουστακίδης Δημήτρης: Γραμματέας Διεθνών 
Σχέσεων. 
Μηλιώνης Σταύρος: Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών 
Σχέσεων.
Παύλου Ελένη: Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέ-
σεων.
Κατσικερός Λεωνίδας: Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & 
Δημοσ. Σχέσεων.
Στρίκος Κωνσταντίνος: Γραμματέας Υγιεινής & 
Ασφάλειας.
Βάκος Βασίλης: Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & 
Ασφάλειας.
Δρίτσας Νεκτάριος: Πρόεδρος ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Αρβανιτοζήσης Δημήτρης: Πρόεδρος ΠΑΣΕ-Ο-
ΤΕ.
Κατσαρός Βασίλης: Πρόεδρος COSMOTE.
Αλεξίου Άρης: Πρόεδρος ΕΕΤΕ-ΟΤΕ.
Λάμπρου Γιώργος: Πρόεδρος ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ.

…στο χέρι μας είναι να τους 
σταματήσουμε.

ΡΙΠΕΣ
69.821 υποψήφιοι διεκδίκησαν την ψήφο μας στις τελευταίες διπλές εκλογές!lll Υπήρχε λοιπόν τέτοιο 

τεράστιο διαθέσιμο δυναμικό;lll  Υπάρχουν τόσοι εν’ δυνάμει σωτήρες που προσφέρθηκαν και  προσφέρο-
νται να θυσιαστούν για το κοινό καλό...  της χώρας, του λαού και του τόπου τους;lll  Και ενώ οι ψηφο-
φόροι ψάχναν στην κάλπη για τις λύσεις, ο ΟΤΕ ανακοίνωνε απολύσεις!lll  Σε όσους από τους 
φύλακες δεν τσίμπησαν το τυράκι και δεν μπήκαν στην εθελουσία, τους κοινοποίησαν τις απολύ-
σεις τους με δικαστικό επιμελητήlll  Είπαμε.. έχουμε νέα ήθη και έθιμα από τη γερμανική διοίκηση της 
D.Tlll  Όλα αυτά βέβαια γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των εργατοπατέρων της ΟΜΕ- ΟΤΕ και των 
σωματείων, οι οποίοι βέβαια αυτές τις μέρες περιφέρονταν στα προεκλογικά περίπτερα του ΚΙΝΑΛ 
και της Νέας Δημοκρατίας και σαν υποψήφιοι διεκδικούσαν να καταλάβουν διάφορες θέσεις στην 
τοπική αυτοδιοίκησηlll  Αναφερόμαστε στους συνδικαλιστές των δυο κομμάτων όχι γιατί οι άλλοι είναι 
καλύτεροι αλλά στον ΟΤΕ οι εργαζόμενοι κατά συντριπτική πλειοψηφία εκλέγουν αυτές τις δυο παρατάξεις και 
είναι φυσικό... όπως έστρωσαν να κοιμηθούνlll

Στο πανό βέβαια έγραφαν ΟΧΙ, στα αφεντικά τους όμως είχαν πει ΝΑΙ!


