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Κάτω η κατάπτυστη συμφωνία
των Νενέκων και των Δοσίλογων!
Συναδέλφισσες - φοι:
Σαν λαγοί της κυβέρνησης και της τρόικας οι εκφυλισμένοι εργατοπατέρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ άνοιξαν για δεύτερη
φορά το δρόμο για την πλήρη κατεδάφιση των λειψών
εργατικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπόγραψαν τριετή ΣΣΕ
με μείωση 12 έως 20% των μισθών μας.
Σημειώνουμε ότι τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις διεξήγαγε η διαπαραταξιακή ομάδα που συμμετείχαν η ΠΑΣΚΕ
η ΔΑΚΕ η Αγ. ΣΥΝεργασία και η ΕΣΚ!
Μετά από αυτή τη συμφωνία ακολουθούν όπως προϊδέασε ο πρώην εργατοπατέρας Κουτρουμάνης παρόμοιες
επιχειρησιακές συμβάσεις όπως απαιτεί η τρόικα, το
κεφάλαιο και η κατοχική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν
είναι τυχαίο που πρώτος έτρεξε να την χειροκροτήσει ο
Αν Γραμματέας της ΓΣΕΕ και διορισμένο μέλος του Δ.Σ
του ΟΤΕ Στ. Ανέστης και ο πολύς Παναγόπουλος που από
το παρασκήνιο καθοδηγούσαν τους αχυράνθρωπους της
ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Η συμφωνία αυτή αποτελεί για τους γερμανούς σφετεριστές -που άρπαξαν τον ΟΤΕ αντί πινακίου φακής από την
εθελόδουλη κυβέρνηση- μια τεράστια στρατηγική νίκη.
•	Δημιουργούν τον πρώτο θύλακα, την πρώτη γερμανική ζώνη, το πρώτο εργασιακό Νταχάου στην Ελλάδα
με την αποδοχή και τη συναίνεση της ΟΜΕ-ΟΤΕ!
•	Παίρνουν πίσω και με το παραπάνω τα 390 εκατ που
διέθεσαν για να αρπάξουν τον ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι
δηλαδή χρηματοδοτούν οι ίδιοι με την τριετή αφαίμαξη την «εξαγορά» του ομίλου ΟΤΕ από την D.T! Κατά
τα άλλα οι αξιοθρήνητοι εργατοπατέρες πανηγυρίζουν ότι κατάκτησαν το 35ωρο!
•	Μόλις καθίσει ο κουρνιαχτός, οι γερμανοί ιδιοκτήτες
με τα ίδια έωλα επιχειρήματα (μείωση κερδών κ.λ.π.)
θα αρχίσουν με συναίνεση ή όχι και άλλες μειώσεις
μισθών, εφεδρείες, απολύσεις κ.λ.π. όπως έκαναν
με τις εκβιαστικές 250 απολύσεις της Cosmote, την
αυθαίρετη αύξηση του ωραρίου, με την παράνομη
κατάργηση του επιδόματος οδήγησης, με το σπαστό
ωράριο πρωί -απόγευμα στα καταστήματα, το κλείσιμο 280 καταστημάτων κ.λ.π.
Συναδέλφισσες - φοι:
Ο κατήφορος που ξεκινάει με αυτή τη συμφωνία δεν έχει
τελειωμό. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ δεν μπορεί και δεν
πρέπει να αναγνωρίσουμε τα τετελεσμένα που αποφάσισαν άλλοι για μας χωρίς εμάς! Οι εξωνημένοι, οι δοτοί
και οι συνταξιούχοι εργατοπατέρες δεν έχουν κανένα
δικαίωμα να δεσμεύσουν το μέλλον 11.000 εργαζόμενων
και των οικογενειών τους λίγο πριν τη λήξη της θητείας
τους.
Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να αποφασίσουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι με συνελεύσεις και καθολική ψηφοφορία αν δέχονται ή απορρίπτουν τη συμφωνία.
•	Κάτω η κατάπτυστη συμφωνία ΟΜΕ-ΟΤΕ - D.T!
•	Κάτω η κατοχική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Τρόικας.
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Δεν έχουν τελειωμό τα κουρέματα που γίνονται στα εργατικά δικαιώματα, στις κατακτήσεις, στους μισθούς και τις
συντάξεις των εργαζόμενων και της κοινωνίας, από την κατοχική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Τρόικας ll
Όλα αυτά παρόλο που μέσα στη βουλή υπάρχουν αρκετοί βουλευτές πρώην εργατοπατέρες lll Από τον πρώην
Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Πρωτόπαπα!!! ll Τον πρώην Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ Κουτσούκο!!! ll Μέχρι την «δικιά»
μας Τόνια Αντωνίου κ.λ.π. lll Όλοι αυτοί αντί να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ll Χωρίς κανένα
δισταγμό ψηφίζουν και σαρώνουν τα πάντα! ll Ακόμη και να καταργήσουν τις ΣΣΕ ψηφίζοντας το άρθρο 37 δεν
δίστασαν! lll Κανείς τους μέχρι σήμερα από όσους προέρχονται από το Σ.Κ δεν είχε το ηθικό ανάστημα να μην
ψηφίσει αυτά τα βάρβαρα μέτρα και να παραιτηθεί! ll Αντιθέτως βρεθήκαν αρκετοί όπως ll Η Σακοράφα, ο
Δημαράς, ο Κουρουμπλής, ο Παπαχρήστος, ο Λιάνης και η Κατσέλη! lll Που προτίμησαν τη διαγραφή ll Ούτε
κανένας Πασόκος συνδικαλιστής από τους δικούς μας παραιτήθηκε! ll Εμείς λένε δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ, είμαστε
ΠΑΣΚΕ! ll Βρε Ουστ Μαυρογιαλούροι lll Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι κτυπιούνται ll Οι εξωνημένοι
εργατοπατέρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ αντί να συντονίσουν ένα αγώνα διαρκείας με τους άλλους κλάδους μέχρι να πέσει η
κατοχική κυβέρνηση lll Σαν νέοι Τσολάκογλου και καθοδηγούμενοι από τους μέντορές τους στη Βουλή και
στη ΓΣΕΕ συνθηκολόγησαν με τους γερμανούς της D.T ξεπουλώντας μετά την εθελουσία για δεύτερη φορά τους
εργαζόμενους! lll Τα χειρότερα έπονται ll

Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και τα άλλα συνδικάτα έχουν το
λόγο.
Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε.
ΑΣΕ
Υ.Γ: Τα παραμυθάκι ότι την ψηφίσαν η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ
αλλά τα «αριστερά» γιουσουφάκια τους διαφώνησαν και
καταψήφισαν δεν πιάνει πια στους εργαζόμενους. Αν
διαφωνούσαν γιατί δεν αποχωρούσαν και συνέχισαν τις
διαπραγματεύσεις με τους άλλους μέχρι την τελευταία
στιγμή;

Αλήτες - Λέρες - Εργατοπατέρες!
Συναδέλφισσες-φοι:
Λίγες μέρες πριν υπόγραψαν την κατάπτυστη σύμβαση.
Το δικαιολόγησαν ότι δήθεν για τρία χρόνια δεν θα έχουμε
απολύσεις, εφεδρείες και άλλες μειώσεις μισθών. Πριν
στεγνώσει το μελάνι όμως πέντε μέρες μετά θαυμάστε
την τριετή «εργασιακή ειρήνη» που μας διασφάλισαν:
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση που έλαβε
το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ με το υπ’ αριθμ. 2880
πρακτικό του, τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα προγράμματα:
Α.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Β.	ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
(Sabbatical)
Δηλαδή υποχρεώνονται εκατοντάδες συνάδελφοι μέλη
του ΠΑΣΕ ή να ξεσπιτωθούν και να μετατεθούν για πάντα
σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα ή να αναγκαστούν σε

«εθελούσια» απόλυση παίρνοντας ψίχουλα ή να μπουν σε
εργασιακή εφεδρεία για δυο χρόνια και μετά να μετατεθούν υποχρεωτικά.
Καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά τις
εκλογές στα σωματεία που θα αρχίσουν να σκάνε όλες
οι μυστικές συμφωνίες Διοίκησης D.T και Δοσίλογων
συνδικαλιστών.

Γυρίστε την πλάτη
στους Εξωνημένους και στους Δοσίλογους!
Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους
και αγωνίζονται, οι εργατοπατέρες της ΠΕΤ αδρανοποιούν το σωματείο, δεν κάνουν συγκεντρώσεις, δεν κάνουν πορείες και γενικά δεν εμφανίζονται πουθενά.
Παρόλο που ξέρουν ότι τα κόμματά τους, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ παρέδωσαν τον ΟΤΕ και τους εργαζόμενους και ότι
θα ακολουθήσει τσουνάμι μέτρων, δεν ασχολούνται με
τίποτε άλλο παρά μόνο να τηλεφωνούν σε υποψηφίους
άλλων παρατάξεων για να ψαρέψουν σε θολά νερά.
Τάζουν μεταθέσεις, θέσεις προϊσταμένων, εξασφαλίσεις
κ.λ.π. ενώ το μόνο που θέλουν να εξασφαλίσουν είναι
τους εαυτούς τους, τη συνδικαλιστική τους ασυλία και
το συγγενολόι τους που έχουν βάλει στον ΟΤΕ. Αν τους
κάνουν τη χάρη και σ’ αυτό οι γερμανοί μέχρι να τους
πετάξουν από τον ΟΤΕ.
Εσύ αγανακτισμένη-ε: Που δικαιολογημένα βλέπεις
τον γείτονα σου, τον αδελφό σου και γενικά τι συμβαίνει
στην κοινωνία από την εθελόδουλη κυβέρνηση και την
τρόικα.
Δεν μπορείς να βρίζεις τη βουλή, τους βουλευτές για όλα
αυτά που κάνουν και να αναπαράγεις τους υπηρέτες τους
μέσα στο σωματείο. Αν τους αναπαράγεις ξανά την άλλη
μέρα θα βγουν να πανηγυρίζουν.
Απεγκλωβίσου επιτέλους από τις παρατάξεις και την
πολιτική αυτή.
Μην μπαίνεις στα ψηφοδέλτια των Νενέκων, των συμβιβασμένων και των Δοσίλογων.
Δυνάμωσε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των εργαζόμενων
και αγανακτισμένων συνδικαλιστών της ΑΣΕ, για να διώξουμε τους εξωνημένους και να πάρουμε τα σωματεία
στα χέρια μας.

