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Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα
της D.T και των συνεργατών της
εργατοπατέρων!

•	4 χρόνια καταγγέλλαμε ότι η διοίκηση
παρανομεί και έχει ασφαλίσει τους τεχνικούς στο ΙΚΑ σαν υπάλληλους γραφείου!
Αποκαλύπταμε ότι έχουν στρατηγικό σχέδιο
να μας κάνουν «χυλό απασχολήσιμων».
Το βάζαμε στα Δ.Σ, ζητούσαμε να αντιδράσει η
ΠΕΤ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ, όμως όλες οι παρατάξεις
σφύριζαν αδιάφορα.
Αποτέλεσμα:
Ξεκίνησαν ήδη σεμινάρια ISO στους Η/Μ, Η/Π,
Ρ/Η κ.λ.π. για να γίνουν τεχνίτες δικτύου.
Πάλι σφυρίζουν αδιάφορα χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση.
• Τόσα χρόνια καταγγέλλαμε την επαίσχυντη
εθελουσία και όλα τα προσυνταξιοδοτικά
προγράμματα που ακολούθησαν.
Ο υπουργός οικονομικών ανακοινώσε τις προάλλες ότι θα περικοπούν (κι’ άλλο) οι συντάξεις σε Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ και όσοι έφυγαν
σε εθελούσιες θα πάρουν σύνταξη όταν γίνουν 65 χρόνων!
Η διοίκηση, για να προλάβει, τους κάλεσε
άρον-άρον για να ανακοινώσει κι άλλο προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα κι αυτοί σπεύσαν στη
συνάντηση, για να νομιμοποιήσουν το έγκλημα σε βάρος όσων ανεγκέφαλων τρέξουν να
ενταχθούν!
•	Τους καλούν επίσης να συναινέσουν
στην αλλαγή του ωραρίου στους τεχνικούς κατοχυρώνοντας μια βάρδια σε
κάθε τμήμα 11- 6, για να το επεκτείνουν αύριο σε όλους. Κι αυτοί το συζητάνε!
Αν αυτός είναι συνδικαλισμός, αν αυτοί
είναι συνδικαλιστές, τότε οι λέξεις έχουν
χάσει τη σημασία τους.
Συνάδελφοι αντιδράστε, μην τους δίνετε
άλλοθι, μην τσιμπάτε το τυράκι των προώρων αποχωρήσεων και των προσυνταξιοδοτικών προγραμμάτων της εργοδοσίας.
Κρύβουν μεγάλη φάκα πίσω τους.
«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες»
Αρκετές μωρές παρθένες μαζεύτηκαν
εκτός ΟΤΕ και κλαίνε τη μοίρα τους.
• Κατοχυρώστε τη δουλειά και την ειδικότητας σας.
• Κάντε αιτήσεις στο ΙΚΑ και απαιτήστε να
σας ασφαλίσουν στην ειδικότητά σας.
Αυτό είναι το δικό μας ISO!

Η βαρβαρότητα συνεχίζεται από την δικομματική κυβέρνηση των εθελόδουλων lll Έπρεπε να
έχουμε νεκρό από τη δολοφονική συμμορία των ναζιστών για να αναγκαστούν οι κυβερνώντες να
πάρουν μέτρα ll Η ΑΣΕ είχε έγκαιρα ενημερώσει τους εργαζόμενους για το ναζιστικό μόρφωμα l Οι
ηθικοί αυτουργοί παραμένουν και θα παραμένουν ασύλληπτοι, όσο το εργατικό κίνημα δεν παίρνει την
κατάσταση στα χέρια του lll Συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου είχε ο πρόεδρος και
διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΤΕ Τσαμάζ, υποσχόμενος επενδύσεις και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας
l Δεν πέρασε ένας μήνας και οι επενδύσεις της D.T ξεκίνησαν! ll Η ανάλγητη γερμανική διοίκηση
ανακοίνωσε νέες «εθελούσιες» απολύσεις μειώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τις θέσεις εργασίας
ll Αυτό θα πει επένδυση! lll Στα εργασιακά μας άστα να πάνε l Από την εντατικοποίηση της
εργασίας έχουν αυξηθεί τα εργατικά ατυχήματα l Όμως παρά την αύξηση οι αρβυλοφύλακες συνεχίζουν
να πιέζουν το προσωπικό, να παραβιάζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και το ωράριο l Για όλα
αυτά οι εργατοπατέρες σφυρίζουν αδιάφορα lll Από την άνοιξη πήραμε απόφαση στο Δ.Σ να κάνουμε
σαν σωματείο μετρήσεις για ακτινοβολία στο WFM και ακόμη να γίνουν μετρήσεις ll Σιγά μην τους
ενδιαφέρει η υγεία των εργαζομένων l Διοίκηση και εργατοπατέρες... άλλα τους ενδιαφέρουν lll

•Π
 άρτε διαζύγιο από τον υποταγμένο συνδικαλισμό των εργατοπατέρων.
Απαιτήστε από τις ηγεσίες που εκλέξατε να
κάνουν το καθήκον τους και να προστατέψουν
τις θέσεις εργασίας, την ειδικότητα, το ωράριο και τα κατακτημένα με αγώνες δικαιώματά
μας.
Θυμίζουμε ότι το περιβόητο ISO το είχε προτείνει η παράταξη – παπαγαλάκι που αυτοαποκαλείται… Ακομμάτιστη!

Αιδώς Αργείοι!!!
Τελευταία η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ με ανακοινώσεις τους συναγωνίζονται για το ποιος αγαπάει
περισσότερο τους συναδέλφους της OTEplus.
Ποιοι;;; Αυτοί που ψήφισαν την άρση της μονιμότητας για τους νέους με την εθελουσία του
2005 και αυτοί που επέτρεψαν στη διοίκηση
να ανοίξει τις δουλεμπορικές θυγατρικές και
να προσλαμβάνει πλέον μόνο μέσα από αυτές!

Εργαζόμενοι – Συνάδελφοι.
Συντρίψτε τον Ναζισμό & τους Φασίστες
όπου τους βρείτε!

Ενιαίο μέτωπο
όλων των Αντιφασιστών – Δημοκρατών
σε κάθε γειτονιά και κάθε χώρο δουλειάς
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