Παρατάξεις

3 χρόνια αδρανοποίησαν
την ΠΕΤ-ΟΤΕ

Εδώ ο κόσμος καίγεται
κι οι ηγούμενοι… χτενίζονται,
μοίρασαν τις καρέκλες της ΠΕΤ-ΟΤΕ
από πριν!

Αλληλοψηφίστηκαν στο Προεδρείο χωρίς κανένα
πρόγραμμα, κατέστρεψαν τη συλλογικότητα, την
αλληλεγγύη και την ελπίδα των συναδέλφων.
 Παραδόθηκε ο ΟΤΕ στη D.Τ.
 Μας πήραν τον Γ.Κ.Π.
 Έστειλαν συμβασιούχους στην ανεργία
	Δημιούργησαν εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων
 Άφησαν 170 παλιούς συμβασιούχους εκτός ΟΤΕ
 Οι εργολάβοι και η μαύρη εργασία οργιάζουν
	Δημιούργησαν τον ευάλωτο τεχνίτη της OTEplus
και της Hellas-Com των 680 ευρώ χωρίς κανένα
δικαίωμα.
	Στήριξαν όλες τις βασικές επιλογές του κεφαλαίου
και της κυβέρνησης. Άλλοι με την πλήρη
συμπόρευση, άλλοι με τη διαλυτικότητα και την
αφασία. Τώρα ξαναζητάνε την ψήφο και όχι για
να κάνουν τα ίδια, αλλά για να στελεχώσουν τον
εργοδοτικό συνδικαλισμό της D.T. που θα διαλύσει
όσα δικαιώματα μας έχουν απομείνει.

Σκοτεινοί κύκλοι από το παρασκήνιο μεθοδεύουν την αποδόμηση συλλογικοτήτων και εργατικών ηγετών που αντιστάθηκαν μέχρι σήμερα και θα τους
βρουν και αύριο απέναντί τους. Χρησιμοποιούν μωροφιλόδοξους κομματικούς και ακομμάτιστους αμοραλιστές και γκαιμπελίσκους με το αζημίωτο,
που τους βάζουν να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά». Στο στόχαστρό τους πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ΑΣΕ.

παλεύει εναντίον τους, τόσα χρόνια:

										

Δεν της συγχωρούν:
Ότι κάψαμε
τις σημαίες
των επικυρίαρχων της
D.T.
και του Γερμανικού ιμπεριαλισμού.

Ότι πρωτοστατήσαμε
στις καταλήψεις και
κλείσαμε για
πρώτη φορά
μόνοι μας
την Cosmote,
την ΟΤΕ-ΝΕΤ
και την Κωλέττη.
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ΕΞΩ

Ότι κυνηγάμε τους
εργολάβους και το
δουλεμπόριο.

οχι στον διαχωρισμό
& την Διάσπαση
των εργαζομένων

ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ-ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Εμείς οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ που
δουλεύουμε δίπλα με τους συναδέλφους μας Συμβασιούχους σε όλους
τους χώρους δουλειάς που δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ..................

Παρατάξεις
Πόσων χρονών είστε κ. Καραγεώργο;
Εσείς κ. Βουρλούμη;
Είστε μικρότεροι από 51 χρονών; Τότε γιατί αυτή η ρατσιστική
συμπεριφορά κατά των Συμβασιούχων; Εσείς παρά την ηλικία
σας μπορείτε να διευθύνεται έναν Κολοσσό σαν τον ΟΤΕ
αλλά ένας Συμβασιούχος με 15 και 20 χρόνια προσφοράς
στον ΟΤΕ γέρασε και πρέπει να πεταχτεί στον προθάλαμο
της χωματερής επειδή περιμένοντας και την μονιμοποίηση
πέρασε τα 50.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΩΡΑ

Προς γκαιμπελίσκους και (Μ)αριόληδες:
Που ήσουν συνδικαλιστάκο τη βραδιά με τις φωτιές και τις οδομαχίες στην Κωλέττη, που κινδύνευαν
16 συνάδελφοι; Μην ντρέπεσαι που δείλιασες και
κρύφτηκες στο σπίτι σου. Να ντρέπεσαι που δεν
έχεις τσίπα και κατηγορείς την ΑΣΕ γιατί έκανε το
καθήκον της.

Η επιτροπή πρωτοβουλίας:
ΣΚΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τ.Τ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ: 6974637674
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τ.Τ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ: 6974669885
ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΘΥΜΙΟΣ
Τ.Τ ΑΧΑΡΝΩΝ: 6944573571
ΜΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τ.Τ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: 6977221975
ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Τ.Τ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ: 6972056203
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Τ.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 6974824104
ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ: 6977011896

Ότι ματαιώσαμε την επαναφορά «εθελούσιων» συνταξιούχων να δουλεύουν σαν εργολάβοι μέσω OTEplus και τους
αναγκάσαμε να κάνουν 1.000 προσλήψεις νέων τεχνικών
και να δουλεύουν οι τεχνικοί υπερωρίες και εξαιρέσιμα για
να μπαίνουν οι Ν.Σ. και μεταφορές.

1η μέρα απεργίας για να μην
εκχωρηθεί ο ΟΤΕ στη DT.
Ο βάρδος της αντίστασης
Μανώλης Γλέζος που
τον συνοδεύσαμε για να
σηματοδοτήσει συμβολικά
την αρχή του αγώνα δήλωσε:
“Αν η κυβέρνηση, θεωρεί
ότι δεν μπορεί να διευθύνει
τον ΟΤΕ και θεωρεί τους
Γερμανούς καλύτερους, ας τους
παραχωρήσει και την κυβέρνηση
για να κυβερνήσουν καλύτερα”.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
παλιών & νέων ΤΩΡΑ! Με τον αγώνα μας,
να κλείσουμε τις δουλεμπορικές
ΟΤΕ-plus & Hellas-Com!

Σήμερα μπορείς,αύριο θα είναι αργά.

Ψήφισε
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