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Αντί για Σοσιαλισμό, μας έφεραν τη βαρβαρότητα
Εργοδοτικοί και με τη βούλα!!!

Θέλω να ευχαριστήσω την ΠΕΤ-ΟΤΕ για την
υπεύθυνη στάση που κράτησε στο αξιολόγιο!
Αυτά ειπώθηκαν στην 30η Σ.Α από το βήμα της
συνέλευσης, όχι από τον πρόεδρο της ΟΜΕΟΤΕ αλλά από το νέο Γ. Διευθυντή Ανθρώπινου
Δυναμικού Λ. Κύζα, επιβεβαιώνοντας απόλυτα όσα
λέγαμε τόσο καιρό, πως η ΔΑΚΕ με το δεκανίκι
τους, τους «Ακομμάτιστους» και με την ανοχή
των υπολοίπων παρατάξεων μετέτρεψαν το πιο
μαχητικό σωματείο σε άντρο του εργοδοτικού
συνδικαλισμού. Τα συμπεράσματα δικά σας. Όσοι
τους ψηφίσατε να σας λύσουν τα προβλήματα ας
προσέχατε. Το να πεις ντροπή τους είναι λίγο.

Όταν έχεις τέτοιους φίλους,
τι τους θέλεις τους εχθρούς

Δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, δεν θα μειωθούν
οι συντάξεις, δεν θα μπουν νέοι φόροι μας έλεγαν
προεκλογικά οι σημερινοί κυβερνώντες. Δεν
πέρασαν όμως ούτε 6 μήνες για να αθετήσουν τα
λόγια τους.
Το ασφαλιστικό ανοίγει, οι συντάξεις μειώθηκαν
και τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν στα 40 χρόνια
υπηρεσίας, με τη μεγαλύτερη επίθεση να δέχονται
οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ και της ΔΕΗ.
Με ψήφισμα που κατέθεσε η ΑΣΕ στην 30η Σ.Α
η πλειοψηφία της Συνέλευσης (το ψήφισαν όλες
οι παρατάξεις εκτός της ΠΑΣΚΕ) καταδίκασε
την πρωτοφανή και άγρια επίθεση που δέχονται
οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και οι ασφαλισμένοι του
ΤΑΠ-ΟΤΕ με πρόσχημα την οικονομική κρίση από
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Ιδιαίτερα καταδικάστηκε η κατάπτυστη και ιταμή
επικοινωνιακή καταιγίδα που εξαπέλυσε ο πρώην
πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ, πρώην υφυπουργός
εργασίας και σημερινός Γεν. Γραμματέας του
υπουργείου εργασίας Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο
οποίος παρόλο που συνταξιοδοτείται και αυτός
από το ΤΑΠ-ΟΤΕ ανέλαβε να κάνει τη «βρώμικη»
δουλειά κατά των ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ
και των κατακτηθέντων δικαιωμάτων μας!!!

Ανεμομαζώματα Διαβολοσκορπίσματα!

Μαζεύτηκαν προεκλογικά, πρώην «Ακομμάτιστοι»,
τα απομεινάρια του Σύριζα, διάφορα ρετάλια
του ΠΑΣΟΚ, Απεργοσπάστες και λοιποί, για
να φτιάξουν δήθεν τη μεγάλη παράταξη των
συναδέλφων, πιστεύοντας πως έτσι θα διαλύσουν
την ΑΣΕ και θα έρθουν 2η δύναμη!
Όμως ο σκοπός και ο στόχος τους δεν ήταν να
σώσουν τους εργαζόμενους αλλά όλοι τους
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Ριπές

lll Τα αντεργατικά και βάρβαρα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις 3 του

Μάρτη δεν είναι τίποτε άλλο από τη μετάλλαξη του «σοσιαλισμού» της 3ης του Σεπτέμβρη στη
βαρβαρότητα της 3ης του Μάρτηll Για πρώτη φορά από την ίδρυση του κράτους κυβέρνηση
κόβει τις συντάξεις, μειώνει μισθούς και δώραl Ακόμη και η χούντα δεν το τόλμησεlll
Η κυβέρνηση, μετά την αθέτηση των προεκλογικών εξαγγελιών, μετά την παράδοση της χώρας
στο διευθυντήριο των Βρυξελλών και τη δεξιά στροφή με συνοδοιπόρο το Λάος δεν νομιμοποιείται
να κυβερνάει τον τόποlll Που να το περίμεναν οι ψηφοφόροι τους πως το «σοσιαλιστικό»
ΠΑΣΟΚ θα αναλάμβανε να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά για το κεφάλαιο και θα πήγαιναν χέρι - χέρι
με τον Καρατζαφέρηl Ενώ η κυβέρνηση λεηλατεί τους εργαζόμενους και σπρώχνει τη χώρα στην
αγκαλιά του ΔΝΤ, η εργοδοτική ΓΣΕΕ ζει στον κόσμο τηςl Αντί να ξεσηκώσει τον κόσμο, βάζει
πλάτη στην κυβέρνηση να περάσει τα μέτραll Η ΠΑΣΚΕ από μόνη της αν ήθελε τα ανέτρεπεll
Το 85 με μηδαμινά σε σχέση με τα σημερινά μέτρα η μισή ΠΑΣΚΕ διαγράφηκεl Σήμερα καίγοντας
την κομματική τους ταυτότητα έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη, τα μέτρα θα ήταν παρελθόνl Στα
δικά μας άστα να πάνεlllΤο ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση η ΔΑΚΕ στην εξουσία!ll Πέρασαν
ήδη 180 μέρες που το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση και στον ΟΤΕ παραμένει ακόμη το σάπιο
σύστημα εξουσίας που δόμησε η ΔΑΚΕlll Όχι μόνο δεν άλλαξαν τον Βουρλούμη αλλά ούτε
τον Καραγιώργο (παρόλο που η ΠΑΣΚΕ με ανακοίνωση τον πέρασε γενεές δεκατέσσερις) δεν είναι
ικανοί να αλλάξουνl Αντιθέτως άρχισαν να ξηλώνονται από τους Σαμαρικούς τα Ντοράκια της
ΠΕΤ-ΟΤΕ ll Η αρχή έγινε από τον αρχηγό τουςl
κάπου αλλού αποσκοπούσαν. Άλλος είχε ως
σκοπό να μην πηγαίνει στη δουλειά και να είναι
στο νησί του και στα δωμάτια που νοικιάζει, άλλος
για να βολέψει και βόλεψε τα παιδιά του, άλλος
για να γίνει και έγινε προϊστάμενος και άλλος για
να λουφάρει και να λέει στον περίγυρο πως είναι
συνδικαλιστής.
Δεν πέρασε χρόνος για να δικαιωθούμε γι’ αυτά
που λέγαμε πως πρόκειται για ένα επικίνδυνο
μόρφωμα και πολύ γρήγορα θα αρχίσουν τα
προβλήματα.
Δεν ήμασταν προφήτες αλλά η παρακράτηση
της περιουσίας της πρώην ΠΕΤΕΔ, όπως και το
Ναζιστικό σύνθημα που χρησιμοποίησαν για να
κατέβουν στις εκλογές ( Η εργασία μας είναι η
ιδεολογία μας) προϊδέαζαν για το κενό περιεχόμενο
που είχαν και για το σκοπό που μαζεύτηκαν.
Τώρα που χάλασε η μοιρασιά γίνανε από 100
χωριά πεθερός και σώγαμπρος. Σαν κατίνες
καθημερινά ξεκατινιάζονται βγάζοντας η μια της
αλληνής τα άπλυτα στη φόρα. Βέβαια άμα δεν
ταιριάζανε δεν θα συμπεθεριάζανε.
Όσοι από τους συναδέλφους τους πιστέψατε και
εγκλωβιστήκατε ελάτε να κουβεντιάσουμε και να
βρούμε κοινή πορεία. Η ΑΣΕ σας περιμένει όλους.
Αποκλείονται όμως οι 2 ξάδελφοι, ο ανεκδιήγητος
σώγαμπρος (λόγο προτέρου εντίμου βίου) και
όσοι εξακολουθούν να καθοδηγούνται από το
αμαρτωλό μουσείο.

Κουίζ

Ποιο μέλος του Δ.Σ στη βόρεια Ελλάδα δήθεν
«ακομμάτιστος» αντί να είναι μπροστάρης στους

αγώνες, είναι απεργοσπάστης (είτε μπαίνοντας
στις απεργίες κατ’ απαίτηση ποσοστό ασφαλείας
είτε βάζοντας ειδική άδεια - συνδικαλιστική)
θεωρώντας τους άλλους που τον ψήφισαν
ηλίθιους και κορόιδα;

Μας δουλεύουν κανονικά!

Την ώρα που η κυβέρνηση με το πρόσχημα της
οικονομικής κρίσης κόβει συντάξεις, μειώνει
μισθούς και δώρα και ο Βουρλούμης από το
βήμα του 3ου συνεδρίου των υποτακτικών του,
ζητά σκληρή δουλειά και θυσίες, επιδιώκοντας
τη μείωση του εργατικού κόστους με περικοπές
επιδομάτων (κόψιμο του μισάωρου κ.λ.π.) από
τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, την ίδια ώρα ο ίδιος
και οι υποτακτικοί του, ζουν πλουσιοπάροχα από
τον ιδρώτα των εργαζομένων με τα μπόνους,
τα πριμ, τις χρυσές κάρτες κ.λ.π. ξοδεύοντας
ταυτόχρονα τεράστια ποσά σε δήθεν συνέδρια
τεχνικών στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Αστέρα
Βουλιαγμένης.
Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η διαπαραταξιακή
ομάδα της ΟΜΕ- ΟΤΕ αντί να βγει δυναμικά και να
απαιτήσει, να κοπούν όλα τα επιδόματα θέσης από
προϊστάμενο και πάνω, με ταυτόχρονη κατάργηση
των μπόνους, των αυτοκινήτων και των χρυσών
καρτών, κάθεται και συζητάει τη μείωση του
κόστους των εργαζομένων!
Πώς να το απαιτήσουν όμως, όταν ο πρόεδρος και
ο γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ κινούνται και αυτοί
δωρεάν με τα αυτοκίνητα του Βουρλούμη και όταν
οι περισσότεροι συνδικαλιστές έχουν βάλει όλο
τους το σοι στον ΟΤΕ!

Παρατάξεις
Σκοπιμότητα ή ανικανότητα;

Οι διορισμένοι από τη ΔΑΚΕ κομματάρχες –
προϊστάμενοι, άλλος από σκοπιμότητα (για να φανεί
καλός και για να μαζέψει ψήφους για την παράταξη
και το κόμμα και άλλος από ανικανότητα, έβαζαν
στους συναδέλφους πρώην συμβασιούχους που
μονιμοποιήθηκαν, επιδόματα που δεν προβλεπόταν
από τη ΣΣΕ που είχαν υπογράψει. Τώρα που το
ανακάλυψε η διοίκηση και παρακράτησε από τους
εργαζόμενους τα χρήματα που πήραν, όλοι τους
συνδικαλιστές και προϊστάμενοι - αρβυλοφύλακες,
κάνουν το κορόιδο!
Ένα είναι σίγουρο. Είτε από σκοπιμότητα, είτε
από ανικανότητα μετά και από αυτό δεν μπορεί να
παραμένουν στις θέσεις τους όλοι αυτοί.

Κάτω τα χέρια απ’ το μισάωρο

Μετά και το εξώδικο του Βουρλούμη, οι
τελευταίες συζητήσεις για την υπογραφή της νέας
ΣΣΕ περιστρέφονται γύρω από τη μείωση του
εργατικού κόστους με άμεσο στόχο το κόψιμο του
μισάωρου οδήγησης.
Αρωγούς σ’ αυτή την προσπάθεια έχουν τον πρόεδρο
της ΠΕΤ-ΟΤΕ και διάφορους άλλους ηγετίσκους
της ΔΑΚΕ, που έχουν αναλάβει εργολαβικά την
πλύση εγκεφάλου των συναδέλφων, διαδίδοντας
πως είναι καλύτερα και πρέπει να ενσωματωθούν
όλα τα επιδόματα σε ένα, το μισάωρο να μπει σαν
επίδομα, και να το παίρνουμε και στη σύνταξη.
Αναρωτιούνται οι νοήμονες συνάδελφοι, πως
γίνεται να μας το δώσει η διοίκηση σαν επίδομα
και το ποσό να είναι ίδιο, όταν λένε ξεκάθαρα πως
τους στοιχίζει ακριβά και πρέπει να το κόψουν;

Ποιος είναι ποιος;

Εξάντλησε μέχρι και την τελευταία μέρα που
μπορούσε να παραμείνει στον ΟΤΕ. Είναι υπεύθυνος
για την επαίσχυντη εθελουσία. Καθοδήγησε 2
προέδρους της ΟΜΕ-ΟΤΕ, τον προηγούμενο και
τον σημερινό. Ο Βουρλούμης ευγνωμονώντας τον
αντάμειψε και του έδωσε παράταση να παραμείνει
ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα στον ΟΤΕ, το κόμμα
όμως αχάριστο τον έστειλε στα τάρταρα. Δεν
βρήκε ούτε την ψήφο του στο συνέδριο της ΓΣΕΕ.
Κάνουν την πάπια όλοι όμως, δεξιοί και αριστεροί,
η ομερτά ζει και βασιλεύει.

30η Σ.Α μια από τα ίδια

Στις 13 και 14 Μάρτη πραγματοποιήθηκε στην
Τέμενη η 30η Σ.Α της ΠΕΤ-ΟΤΕ. Παρά τη σοβαρότητα
της κατάστασης μετά και τα νέα βάρβαρα μέτρα
που πήρε η κυβέρνηση ήταν μια Σ.Α σαν τις άλλες.
Την πρώτη μέρα που είχαμε τον απολογισμό, ο
απολογισμός τους ήταν ότι, όλη τη χρονιά (έχοντας
για πρώτη φορά συνταξιούχους στο προεδρείο
και στο Δ.Σ) ασχολιόντουσαν με μικρότητες,
κουτσομπολιά και για το πώς θα φιμώσουν την ΑΣΕ
είτε στο περιοδικό, είτε με το πραξικόπημα που
επιχείρησαν κατά του Θαν. Φωλιά εκπροσώπου
της ΑΣΕ στην Εκτελεστική.
Τη δεύτερη μέρα στο πρόγραμμα δράσης αντί
να καθίσουμε να συζητήσουμε και να χαράξουμε
στρατηγική για το πως θα αντιμετωπίσουμε
την κατάσταση, για μια ακόμη φορά η συζήτηση
περιστράφηκε γύρω από το ποιος φταίει

περισσότερη ή λιγότερο,
με αποτέλεσμα να
μην πάρουμε καμία
απόφαση λες και δεν
μας αγγίζουν τα νέα
μέτρα, περιμένοντας
και αφήνοντας κάποιους
άλλους να μας λύσουν
τα προβλήματα.
Η ΑΣΕ και στον
απολογισμό
και
στο
πρόγραμμα
δράσης είχε θέσεις
και
τοποθετήθηκε
ξεκάθαρα για το τι έγινε
και για το τι πρέπει να
κάνουμε.
Το πανό της ΑΣΕ από τη στάση εργασίας στις 23 Μάρτη για το ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Στον απολογισμό ο
και εργατικών ενώσεων από τα κάτω προς τα πάνω
Θανάσης Φωλιάς αφού αναφέρθηκε αναλυτικά μέσα από συνελεύσεις, ανοικτές διαδικασίες
στην πολιτική και οικονομική κατάσταση της επιτροπών αγώνα ενάντια στη γραφειοκρατία, το
χώρας, ανέλυσε διεξοδικά τα 7 πρότζεκτ της συμβιβασμό, τον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Τον
διοίκησης και έκανε γνωστή τη δράση της ΑΣΕ στη κύριο λόγο σε έναν τέτοιο συντονισμό πρέπει να
χρονιά που πέρασε (για το ΙΚΑ, την OTEplus, τους έχουν φυσικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
συμβασιούχους, το αξιολόγιο κ.λ.π ) στο τέλος Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε ένα Ενιαίο Μέτωπο
κατέληξε.
Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Να
Συναδέλφισσες – φοι: Ο πόλεμος που κήρυξαν βγούμε στο προσκήνιο, να γίνουμε επικίνδυνος
κυβέρνηση και αγορές στην κοινωνία είναι αντίπαλος. Να ανατρέψουμε το πρόγραμμα
ένας ταξικός πόλεμος. Η έκβασή του δεν είναι σταθερότητας και την αντεργατική επίθεση.
προδιαγραμμένη. Νέες άγνωστες ακόμη μορφές Να πάρουμε από τον πλούτο γιατί εμείς τον
κοινωνικής οργάνωσης, αυτοάμυνας και δράσης δημιουργούμε, γιατί μας ανήκει.
μπορεί και πρέπει να αναδειχθούν. Αρκεί οι •	Για κατάργηση κάθε ελαστικής μορφής εργασίας,
εργαζόμενοι να το πιστέψουν.
ίσα δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους,
Η κυβέρνηση, μετά την αθέτηση των προεκλογικών
νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων.
εξαγγελιών, μετά την παράδοση της χώρας στο •	Άμεση μείωση του εργατικού χρόνου στις 35
διευθυντήριο των Βρυξελλών και τη δεξιά στροφή
ώρες με προοπτική το 30ωρο.
με συνοδοιπόρο το Λάος δεν νομιμοποιείται να •	Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
κυβερνάει τον τόπο.
νόμων, Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά και των νέων
Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις από τα ελεγχόμενα
προτάσεων Λοβέρδου.
ΜΜΕ δείχνουν πως η εργατική τάξη και ο λαός της •	Ουσιαστικές αυξήσεις για να ζουν οι εργαζόμενοι
χώρας δεν συναινούν με αυτή τη βαρβαρότητα.
από μια δουλειά.
Την ίδια νομιμοποίηση δεν έχει ούτε αυτό το • Για δωρεάν δημόσια παιδεία και υγεία.
συνδικαλιστικό κίνημα γιατί δεν εκλέχθηκε με •	Συνεχής πάλη για έναν ΟΤΕ 100% Δημόσιο
εξαγγελίες και με πρόγραμμα κάτω από αυτές τις
και Κοινωνικό με εργατικό έλεγχο σε όλες τις
άγριες συνθήκες. Κάνοντας 2 ημέρες απεργία και
διαδικασίες και λειτουργίες του κ.λ.π.
μετά τίποτε, στην ουσία αβαντζάρουν το σύστημα.
• Άμεσες προσλήψεις προσωπικού.
Αύριο στο πρόγραμμα δράσης η ΑΣΕ θα τοποθετηθεί •	Κατοχύρωση και διεύρυνση όλων των θέσεων
ξεκάθαρα για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε
εργασίας, διώξιμο όλων των εργολάβων και των
Εμείς Δεν υποχωρούμε, δε συναινούμε στην
δουλεμπορικών εταιρειών, μονιμοποίηση όλων
Βαρβαρότητα και θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε.
των συμβασιούχων και των εργαζόμενων στις
θυγατρικές.
Κάτω η κυβέρνηση των εθελόδουλων.
•	ΣΣΕ από την ΟΜΕ- ΟΤΕ για όλους τους
Έξω η D.T από τον OΤΕ.
εργαζόμενους του ομίλου μόνιμους και
Στο πρόγραμμα δράσης ο Γιώργος Στεφανής, αφού
συμβασιούχους ανεξάρτητα από τον εργοδότη.
και αυτός αναφέρθηκε στην γενικότερη κατάσταση, •	Επαναφορά του ΓΚΠ σε όλο τον όμιλο και
πολιτική και οικονομική και για το τι συμβαίνει στον
κατάργηση του επαίσχυντου αξιολόγιου.
χώρο του ΟΤΕ κατέληξε.
•	Οργανωτική ανασυγκρότηση μέσα σ’ αυτή τη
Συναδέλφισσες - φοι: Τα μέτρα αυτά αλλάζουν
θητεία του ΣΚ του ΟΤΕ, με στόχο ένα σωματείο
το εργασιακό τοπίο. Τίποτε δεν θα είναι ίδιο αν
στον ΟΤΕ, μια κλαδική ομοσπονδία, μια ΣΣΕ στις
περάσουν, πολύ δε περισσότερο, είναι σαφές
τηλεπικοινωνίες.
ότι ο κατήφορος των αλλαγών δεν έχει τέλος και
Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα που
η αδηφάγα οικονομική ελίτ, η Ε.Ε και οι πολιτικοί
θέλουν να μας επιβάλουν Κυβέρνηση
τους εκπρόσωποι, όσο δεν βλέπουν σοβαρές
αντιδράσεις εντείνουν την επίθεση.
- Αντιπολίτευση - Ε.Ε με την αρωγή
Γι’ αυτό είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη
του κομματικού και εργοδοτικού
ενίσχυσης του αυθεντικού συντονισμού σωματείων

συνδικαλισμού.
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