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΄Η θα τους ανατρέψουμε
ή θα μας υποδουλώσουν!
Συνάδελφε συναδέλφισσα:

Τώρα ξέρεις! «Δεν είναι προπαγάνδα της ΑΣΕ». Τα εργασιακά μας δικαιώματα μετά από ένα ανηλεή πόλεμο των εργοδοτικών δυνάμεων ντόπιων και ξένων
και των πολιτικών συνεργατών τους καταβαραθρώθηκαν!
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι και όχι μόνο εμείς, ούτε μόνο τα μέλη του σωματείου μας, αλλά ολόκληρη η εργατική τάξη να αναρωτηθούμε γιατί χάσαμε και
κυρίως πως νικηθήκαμε αφού δεν έγινε κανένας ουσιαστικός αγώνας, δεν δόθηκε καμιά μάχη αλλά βρισκόμαστε σε μια οιονεί ταξική υποχώρηση η οποία δεν
φαίνεται να έχει τέλος.
Αν δεν βρούμε τα αίτια αυτής, της χωρίς καμία μάχη εργατικής ήττας, θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση και θα εξαφανιστούν τελείως τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα και τις τεράστιες ευθύνες
όλων αυτών των δήθεν ηγετών του εργατικού κινήματος με όποιο πρόσωπο και
αν εμφανίζονται γιατί είναι αυτουργοί της τεράστιας και ιδιότυπης αυτής ήττας
χωρίς να πέσει ούτε ντουφεκιά.
Ξεπουληθήκαμε στο γιουσουρούμ
για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ!

(Νικόλας Άσιμος)

Εμείς δεν το κρύβουμε, για όλα αυτά έχουμε μεγάλες ευθύνες όλοι μας, οι
απλοί εργαζόμενοι, όσοι αναθέσαμε τις τύχες μας σε τέτοιες ηγεσίες και κυρίως
όσοι παραμένουν αμετανόητοι, συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια αυτών των εξωνημένων ηγεσιών και παρατάξεων που μας διέλυσαν κάθε εργατικό δικαίωμα.
Αυτών που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι, που κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο
σαν την στρουθοκάμηλο και νομίζουν ότι δεν τους βλέπουν οι άλλοι εργαζόμενοι,
ξεπουλάνε όλους τους άλλους αλλά και το δικό τους μέλλον για ένα ρουσφετάκι,
ένα ταξιδάκι, για να πάνε στην Τέμενη ή στο Φανάρι κλέβοντας την θέση ενός
άλλου συναδέλφου και ενώ κατεβαίνουν σαν υποψήφιοι συνδικαλιστές στα ψηφοδέλτια σεντόνια των παρατάξεων, κριτικάρουν τον συνδικαλισμό, λειτουργούν
απεργοσπαστικά και γενικά ξεπουλιούνται στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ!!!

Τώρα ξέρετε!
Η πλειοψηφία της ΟΜΕ-ΟΤΕ ξεπούλησε όλες μας τις διεκδικήσεις όπως είχαν
διατυπωθεί με την πρώτη 48ωρη απεργία μας. Για να το πετύχει αυτό ακολούθησαν τον γνωστό δρόμο που ξέρουν.
Εκφύλισαν τις απεργίες, έδωσαν την δυνατότητα στην εργοδοσία να κερδίσει χρόνο και να φτιάξει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, απογοήτευσαν τους
εργαζόμενους, έσπειραν την ηττοπάθεια για να καταλήξουν σε μια κατάπτυστη
πρότασης Σ.Σ.Ε. που αντί για αυξήσεις θα υποστούμε κι άλλες μειώσεις και παραχωρούν κι’ αλλά κατακτημένα με παλαιότερους αγώνες δικαιώματα, όπως την
αποζημίωση απόλυσης με τους 9 μισθούς και τις άδειες ασθενείας. Διατηρούν
εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, συνεχίζεται ο διαχωρισμός παλαιών και νέων,
το διαφορετικό ωράριο κ.λ.π.
Σ’ ότι αφορά τους νέους εργαζόμενους τους ξεπουλάνε για άλλη μια φορά
παγιώνοντας το σύνθημα «Μισός μισθός, πολλή δουλειά, μισή ζωή»!
Διασφαλίζουν όμως όπως και με τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. τα προνόμια του διευθυντικού κατεστημένου και των πολυποίκιλων μανδαρίνων του παρασιτισμού.
Πρέπει να ξέρετε όμως, κι αυτό είναι το ποιο δυσοίωνο, ότι στις εκλογές του
ΠΑΣΕ, της COSMOTE κ.λ.π. ο υπηρεσιακός και συνδικαλιστικός παρασιτισμός με
τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές του εκφράσεις κυριάρχησε με ποσοστά που θυμί-

ζουν εκλογές Τσαουσέσκου! Φυσικό ήταν γιατί σ’ αυτούς τους χώρους βρίσκεται
και κυριαρχεί ο παρασιτισμός.
Ο μόνος λόγος που δεν έχουν υπογράψει ακόμα την κατάπτυστη Σ.Σ.Ε. είναι
γιατί φοβούνται και περιμένουν τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Εκεί που βρίσκεται ο κύριος όγκος του παραγωγικού προσωπικού που τρέφει όλη
την επιχείρηση. Δηλαδή τα κέρδη για την εργοδοσία και τα προνόμια του παρασιτισμού των 2.000 προϊσταμένων και διευθυντών σε 10.000 εργαζόμενους!

Τώρα ξέρεις!
Αν ψηφίσεις τις παρατάξεις που ψήφισαν και στα άλλα σωματεία, εγκρίνεις την
κατάπτυστη Σ.Σ.Ε. που είναι έτοιμοι να υπογράψουν και αποδέχεσαι να δουλεύεις με τις ίδιες και χειρότερες συνθήκες και αμοιβές τρέφοντας με τον ιδρώτα
και το αίμα σου όλο αυτό το σύστημα.
Μπορείς όμως να ανατρέψεις με την ψήφο σου όλο αυτό το «κόλπο γκρόσο»
που έχουν ετοιμάσει εις βάρος μας, ψηφίζοντας ΑΣΕ ακόμα και συ που είσαι ή σε
έβαλαν υποψήφιο στις άλλες παρατάξεις.
συνέχεια στη σελ. 2
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συνέχεια από τη σελ. 1

Μόνο εσύ μπορείς να τους διαλύσεις όλα αυτά τα σχέδια και την επόμενη μέρα των
εκλογών όχι μόνο να μην τολμήσουν να υπογράψουν αυτή την κατάπτυστη σύμβαση
αλλά να τρίβουν τα μάτια τους! Να ψηφίσεις ΑΣΕ δαγκωτό, μόνο έτσι θα πετύχουμε
όλοι μαζί, να υπογράψουμε σύμβαση αντάξια και ισότιμη για όλους τους εργαζόμενους
παλιούς και νέους. Με πραγματικές αυξήσεις για όλο το παραγωγικό προσωπικό της
βάσης και με παράλληλο ψαλίδισμα των προνομίων του παρασιτισμού!

Απαιτούμε:
• 1.000 € βασικό κατώτερο μισθό για όλους τους εργαζόμενους μόνιμους, συμβασιούχους, μερικής απασχόλησης κ.λ.π. που δουλεύουν για τον όμιλο ΟΤΕ.
Απαιτούμε και επιμένουμε να εξασφαλίσουμε μισθούς αντίστοιχους με τις
σύγχρονες και σημερινές ανάγκες των εργαζόμενων.
• Κανένας μισθός για κανέναν να μην υπερβαίνει τα 5.000 €.
• Μια Σ.Σ.Ε. που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν για τον
ΟΤΕ με ενιαίο μισθολόγιο (του παλιού ΟΤΕ πριν τις περικοπές) για όλους τους
εργαζόμενους του ομίλου.

Τώρα ξέρεις!
Μόνο εσύ μπορείς, ο ψηφοφόρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ και μόνο όλοι μαζί
ενωμένοι μπορούμε να ανατρέψουμε και να κερδίσουμε στο παρά πέντε τον αγώνα.

Και ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός.
Ψήφισε το μοναδικό ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των
εργαζόμενων αγωνιστών συνδικαλιστών της ΑΣΕ.

Συναδέλφισα, φε:

Συντονίσου μαζί μας!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ψήφισε
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

Μας δίνουν το μέρισμα και μας παίρνουν το διαμέρισμα!
Συνέντευξη με τον Χρήστο Ασπρούδη πρόεδρο της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Μαγνησίας.

έχει αποθρασυνθεί με την στήριξη που της παρέχει ο σαμε 3 φορές τα έργα με ανεπίβλεπτους εργολάβους.
Σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθ. 1016/52/32 στις 05συμβιβασμένος εργοδοτικός συνδικαλισμός.
10-2016 που εστάλει από την ΕΛ.ΑΣ στον ΟΤΕ για την
Ερώτηση: Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
νομιμότητα των εργασιών αυτών η εργοδοσία όχι μόνο
Aπ. Ενδεικτικά, γιατί αν τα αναφέρω όλα θα γεμίσουμε δεν απάντησε αλλά μας κατηγορούσε με τα υπηρεσιακά
και συνδικαλιστικά παπαγαλάκια της για υπονομευτές
όλη την εφημερίδα:
• Καταγγείλαμε στην επιθεώρηση εργασίας τα μονο- των έργων, νομίζοντας ότι έτσι θα μας τρομοκρατήσει.

Ερώτηση: Χρήστο, η πολύπλευρη δράση που αναπτύξατε την τελευταία τριετία στη Μαγνησία είναι πρωτοπόρα και εκπληκτική. Πως τα καταφέρατε, υπάρχει
καμία μαγική συνταγή;
Aπ. Ναι υπάρχει και είναι απλή. Είναι η αγωνιστική και •
ταξικά αυτόνομη πορεία του εργατικού κινήματος όπως
την έχω διδαχτεί από προηγούμενες γενιές αγωνιστών
στην πρωτοπόρα πόλη του Βόλου που ζω και πηγάζει
από την ιστορία του Ελληνικού και του παγκόσμιου ερ- •
γατικού κινήματος.
•
Ερώτηση: Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και οι δράσεις σας την τριετία που πέρασε;

πρόσωπα συνεργεία. Το πόρισμα που εξασφαλίσαμε και υποχρεώνει την εργοδοσία να το εφαρμόσει
σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι όταν κάποιος δουλεύει πάνω σε σκάλα
πρέπει από κάτω υποχρεωτικά να υπάρχει και δεύτερος εργαζόμενος για να την κρατάει!!
Επιβάλαμε την εκπαίδευση για όλο το προσωπικό
πεδίου, την ανάβαση στις κολώνες και την χορήγηση σε όλους όλα τα (ΜΑΠ) Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Επιβάλαμε πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία σε όλα
τα οχήματα.
Ελέγξαμε με ειδικό κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας τις σκάλες και έγιναν άμεσα οι επιδιορθώσεις
που χρειάζονταν και παρόλα αυτά δεν εξαλείψαμε τα
εργατικά ατυχήματα. Όσο συνεχίζεται η εντατικοποίηση, το άγχος, το καθημερινό τρέξιμο και το Burn Out
δυστυχώς θα αυξάνονται τα ατυχήματα.

Ερώτηση: Πως αλήθεια σας αντιμετωπίζει η εργοδοσία; Χάρηκε που εκλεγήκατε στον Βόλο;
Aπ. Ου…. Πετάει ακόμα από την χαρά της… το ίδιο και
στην Κέρκυρα και στα Χανιά που εκλέχτηκαν πρόεδροι
στελέχη της ΑΣΕ. Περισσότερο χάρηκαν όμως, όπως
ξέρετε, οι συμβιβασμένοι εργατοπατέρες άλλων παρατάξεων και ειδικά της ΔΑΚΕ! Δεν έχασαν καμία ευκαιρία να μας συκοφαντούν και να μας υπονομεύουν…..
στα μουλωχτά και από το παρασκήνιο.
Ερώτηση: Δώσε μας ένα επίλογο με ένα σύνθημα.
Aπ. Θέλω να ευχαριστήσω το γραμματέα της τοπικής
Κώστα Τσιμπερίδη, όλα τα μέλη του τοπικού συμβουλίου που όλες τις αποφάσεις τις πήραμε ομόφωνα, όλους
τους συναδέλφους της τοπικής και όλης της ΠΕΤ-ΟΤΕ
και τώρα το σύνθημα:

Aπ. Τα προβλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια που έχουν
όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ σ’ όλη την χώρα και ειΌσο οι συνάδελφοι ψηφίζετε και αναθέτετε την λύση
δικά οι τεχνικοί. Δώσαμε προτεραιότητα στην αντιμετων προβλημάτων μας στις σημερινές συμβιβασμένες
τώπιση των εργατικών ατυχημάτων, στην ανεξέλεγκτη Ερώτηση: Με τους εργολάβους πως τα πάτε;
ηγεσίες τόσο το κράτος και η εργοδοσία «θα μας δίνει
δράση των εργολάβων, στη διασφάλιση του απορρήτου,
στην αντιμετώπιση της εργοδοτικής εργοδοσίας που Aπ. Περίφημα, ένα παράδειγμα. Πιάσαμε και σταματή- το μέρισμα και θα μας αρπάζει το διαμέρισμα»!
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Κόντρα: Στην Εργοδοσία, στους Εργατοπατέρες και στην Εξουσία
Συνεχίζουμε: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ

Με το πανό μας έξω από τον ΟΤΕ στα Χανιά σε συμπαράσταση
στον Πρόεδρο της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων Λ. Καστρινάκη.

Με το πανό μας στο Δ. Μέγαρο για την παράνομη
απόλυση του Β. Ορφανού.

Με το πανό μας στο Δ. Μέγαρο σε συμπαράσταση
στον πρόεδρο της Τ.Δ.Ε. ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γ. Τριβυζά.

Μισός μισθός, πολλή δουλειά, μισή ζωή!
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το 2006 η συνεργασία της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ σε συνεργασία με τις κηδεμονευόμενες συνδικαλιστικές ηγεσίες των σωματείων και της ομοσπονδίας έχουν επιφέρει τα εξής:
 Τον διαχωρισμό του εργατικού δυναμικού σε «παλιούς» και «νέους».
 Την επιβολή ενός μισθολογικού πλάνου με περισσότερες από 3 μισθολογικές
ταχύτητες.
 Την αύξηση των δουλεμπορικών εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα με την παραγωγή του έργου του Ομίλου ΟΤΕ.
 Την επιβολή διαφορετικής χρονικής διάρκειας ωραρίων και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογων με τη μισθολογική βαθμίδα που μας έχουν κατατάξει.
Είναι ενδεικτικό το ότι, δουλεύουμε 1 ώρα παραπάνω την μέρα, 22 ώρες παραπάνω τον μήνα και συνολικά 35 μέρες παραπάνω τον χρόνο!
Επιπλέον όλων αυτών, την τρέχουσα περίοδο μας παρουσιάζουν ένα πλάνο
«αναγκαίων» διαρθρωτικών αλλαγών στην εταιρεία. Με τις οποίες, προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η χορήγηση κουπονιών
αποτελεί εξίσωση για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας ή ότι είναι ισόνομο να
διαπραγματεύονται λιγότερα για εμάς και περισσότερα για τη μειοψηφία τους.
Ως «νέοι» εργαζόμενοι με
αυξημένο το αίσθημα της
ισότητας και της ισονομίας,
παρόλες τις απτές διαφορές
μας, θεωρούμε ότι όλοι οι
εργαζόμενοι είμαστε ίδιοι και
πρέπει να έχουμε τις ίδιες
αγωνίες και επιδιώξεις στην
εργασία μας.
Η συνδικαλιστική μας δράση με την ΑΣΕ-ΟΤΕ αποτελεί
μία δυναμική προέκτασή μας,
με μόνη και ειλικρινή επιδίωξη
την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας. Όπως αποδεικνύεται από τη δράση μας, στόχος μας είναι η προστασία των συμφερόντων των
εργαζομένων – συναδέλφων και η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα του
επιτρέπουν μεγαλύτερη αυτονομία στην εργασία του.
Δεν δείχνουμε καμία ανοχή στην αντεργατική πολιτική της διοίκησης και δεν
θα συνθηκολογήσουμε με μαριονέτες – συνδικαλιστές, οι οποίοι με τις ενέργειές
τους αποσκοπούν στη διατήρηση της υπάρχουσας εργασιακής κατάστασης που
αποφέρει προνόμια γι’ αυτούς και ΤΙΠΟΤΑ για εμάς.
Συνάδελφοι, εμείς πιστεύουμε σε καλύτερες συνθήκες εργασίας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
και θα συνεχίζουμε να παλεύουμε γι’ αυτές, όπως κάνουμε εδώ και 34 χρόνια.
Στηρίξτε και ενεργοποιηθείτε μέσα από το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ, των Νέων και
Συμβασιούχων Εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Δώστε φωνή και κάντε πράξη τις δυνατότητές μας.
Οι υποψήφιοι της Επιτροπής Νέων & Συμβασιούχων:
Αθανασιάς Παντελής. Αττική.
Βελισσαρόπουλος Λεωνίδας. Αττική.
Δήμας Γιάννης. Αττική.
Δημονίτσας Χρήστος. Αττική.
Δήμου Αθανάσιος. Αττική.
Κατσαγάνης Γιάννης. Αττική.
Κούρτης Αλέξανδρος-Βύρων. Αττική.
Κωνσταντινίδης Μιχάλης. Αττική.
Κωνσταντόπουλος Σωτήρης. Αττική.
Μπλεμπουτζάκης Νίκος. Αττική.

Ντούμας Γιώργος. Πάτρα.
Παππάς Δημήτρης. Αττική.
Παπαθανασίου Νίκος. Γιάννενα.
Παφλιάς Λάμπρος. Αττική.
Σωτηρόπουλος Θωμάς. Αττική.
Τζώρας Χριστόδουλος. Αττική.
Τρίμης Κώστας. Αττική.
Αρμένης Σπύρος. Συμβασιούχος Κέρκυρα.
Παπαδάκης Δημήτρης. Συμβασιούχος Αττική.

Στην κρίση ζουν σαν κροίσοι!
Ξέρεις ότι, ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 1.433.670 €! ενώ
ο μισθός της Μέρκελ είναι 320.000€ και του Σόιμπλε 280.000€;

Ξέρετε ότι,

έχουμε 2.000 προϊσταμένους σε 10.000 εργαζόμενους και
το επίδομα θέσης μόνο του προϊστάμενου τμήματος είναι πολύ πάνω από τον
βασικό μισθό των συναδέλφων μας τεχνικών και τεχνολόγων μηχανικών που
προσλαμβάνουν στις διάφορες θυγατρικές και δουλεμπορικές εταιρίες του ομίλου ΟΤΕ;

Ξέρεις ότι, σε κάθε OTEshop οι 3 στους 6 είναι προϊστάμενοι με επίδομα
θέσης;
Γιατί συμβαίνουν αυτά τα τραγικά και απαράδεκτα; Για ένα και μόνο λόγο.
Γιατί οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες τα τελευταία χρόνια μειώνουν και υποβαθμίζουν τους μισθούς και τα δικαιώματα του τεχνικού και παραγωγικού προσωπικού και ο μισθός τον οποίο κλέβουν από όλους εμάς γίνεται
μπόνους για την πολυποίκιλη και τεράστια παρασιτική νομενκλατούρα του ΟΤΕ.
Ποιά Σ.Σ.Ε. λοιπόν μπορείς να εμπιστευτείς να υπογράψουν όλοι αυτοί;
Αυτό που πρέπει και δεσμευόμαστε εμείς να διεκδικήσουμε είναι:
Κανένας εργαζόμενος για όλο τον όμιλο κάτω από 1.000 € και κανένας
πάνω από 5.000 €.
Αν λοιπόν δεν είσαι μέλος του συνδικαλιστικού και υπηρεσιακού παρασιτισμού, ξέρεις τι πρέπει να ψηφίσεις αυτή την φορά.
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Σύλληψη ανεπίβλεπτων εργολάβων στο Χαλάνδρι (Λ. Μεσογείων 375)

Σύλληψη ανεπίβλεπτω
ν εργολάβων στο Χα
ϊδάρι με το συνεργείο
του VICE. (Δες VICE με
τίτλο: «Οι Στόχοι των Γε
ρμανικών Μυστικών
Υπηρεσιών στην Ελλάδα
»

ν
Σύλληψη ανεπίβλεπτω

ο του Τσαμάζ.

εργολάβων στο καφά

Σύλληψη ανεπίβλεπτων εργολάβων στον Βόλο.
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Δημοσίευμα της εφ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (με στ
οιχεία της ΑΣΕ)
στις 14-07-2016

Δεκέμβρης 2017. Αυτοκίνητο εργολάβων με τα χρώματα
του ΟΤΕ φορτώνει υλικά στις αποθήκες Πάρνηθας!

Η ομιλία του Γιάννη Τριβυζά στην τελευταία Σ.Α. της ΠΕΤ-ΟΤΕ
Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά και από μένα για όλους τους συναδέλφους στον
όμιλο, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Είμαι ο Γιάννης Τριβυζάς, ο πρόεδρος της Τ.Δ.Ε. Κέρκυρας. Είμαι στους 35 του
Δ.Σ. της ΠΕΤ, με την παράταξη της Α.Σ.Ε, και είμαι και εγώ, μαζί με συναδέλφους
μου από Βόλο και από Χανιά, δακτυλοδεικτούμενος από την Διοίκηση και συνάμα
κόκκινο πανί… φυσικά για τις δράσεις μας!
Γιατί; Γιατί συνάδελφοι εκεί στην Κέρκυρα υπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα των
συναδέλφων μας και της εταιρείας. Υπερασπιστήκαμε το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών. Πήγαμε στο ΙΚΑ για παράνομη εργασία συνταξιούχων πρώην συναδέλφων.
Πήγαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας για να προστατέψουμε την υγεία των συναδέλφων μας και για το Κατάστημα για παραβίαση ωραρίου. Έχουμε πόρισμα που επιβάλλει διμελή συνεργεία. Καλέσαμε την αστυνομία και συλλάβαμε συνταξιούχους,
χωρίς επιστάτη και ανοιχτό k.v. 6 η ώρα το απόγευμα.
Για όλα αυτά λοιπόν αγωνιστήκαμε και εγώ προσωπικά επειδή τόλμησα να ζητήσω
εξηγήσεις από τον υπεύθυνο έργου για κακές αξιολογήσεις (2,1-2,2) συναδέλφων
μου, την δική μου και ΑΜΕΑ συναδέλφου, με ένα τηλεφώνημα και με στημένη σκευωρία πέρασα δυο πειθαρχικά και τιμωρήθηκα με ένα μήνα στέρηση μισθού. Και
στα δυο πειθαρχικά η ηγεσία του Σωματείου έλαμψε δια της απουσίας της. Φυσικά
με εξαίρεση την παράταξή μου (Α.Σ.Ε.) και κάποιων συναδέλφων μετρημένων στα
δάχτυλα του ενός χεριού.
Παρότι η Ο.Μ.Ε. είχε βγάλει μετά το Α’ πειθαρχικό, και ακολούθησαν τα πρωτοβάθμια σωματεία, σκληρή ανακοίνωση δείχνοντας ως υπαίτιους για το νησί, αυτούς που
κρατάνε μη ικανούς προϊσταμένους στη θέση τους.
Τώρα η υπόθεση μου είναι στον εισαγγελέα πταισματοδικών Κέρκυρας και περιμένουμε εξελίξεις για συνδικαλιστική δίωξη. Στην Αθήνα έχω κάνει αγωγή κατά της
απόφασης και θα εκδικαστεί στις 2 Μαΐου. Να δω εκεί ποιος θα είναι από το νέο ΔΣ,
που θα προκύψει στις επερχόμενες εκλογές.
Τελικά όμως δικαιωθήκαμε. Απέσυραν τον προϊστάμενο που στήριζε όλο το διευ-

θυντικό κατεστημένο για τις δράσεις του εναντίον μας και επανήλθε η εργασιακή ηρεμία
στο νησί.
Η ειρωνεία είναι ότι, ενώ ήμασταν τελευταίοι σε όλα τα τεχνικά τμήματα αμέσως αρχίσαμε να ανεβαίνουμε θέσεις.
Κλείνω μ’ αυτό. Ακούγεται συχνά -και στην
Κέρκυρα το ακούμε κάθε χρόνο- πως καλύτερα ένα κακό συνδικάτο παρά καθόλου. Να
υπάρχουν συνδικαλιστές που έστω ελάχιστα
να ασχολούνται με τα προβλήματα των συναδέλφων τους παρά καθόλου.
Εγώ λέω λοιπόν στους συναδέλφους που θα ψηφίσουν σε λίγες μέρες, πως αυτά
που προανέφερα μπορούν να τα αλλάξουν. Δώστε δύναμη σε ανθρώπους που έχουν
διάθεση για δράσεις που το πρώτο μέλημά τους είναι η βελτίωση της καθημερινότητας για τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς. Σ’ αυτούς που δεν σας ξέχασαν
αυτά τα τρία χρόνια.
Δώστε την ψήφο σας στην Α.Σ.Ε. την μόνη ανεξάρτητη παράταξη η οποία δεν
κάνει εκπτώσεις σε κανέναν και για τίποτα.
Δώστε μας δύναμη για να είμαστε η φωνή σας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε
ανατροπές σε καταστάσεις που έχουν γίνει κατεστημένο. Για να παλέψουμε για
μια Ενιαία Σύμβαση για όλο τον όμιλο με ουσιαστικές αυξήσεις για όλους. Για να
παλέψουμε για την κατάργηση του άρθρου 13 και όλα τα υπόλοιπα που ταλανίζουν
την καθημερινότητα μας.
Γιατί η ψήφος σας δεν είναι υποταγή, αλλά διεκδίκηση. Δεν είναι φίμωμα αλλά
ξεσηκωμός, για όλες τις αδικίες και έκθεση στην κοινωνία όλων των δεδομένων
εκμετάλλευσης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλή δύναμη σε όλους.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΚΌΛΑΦΟΣ!
Η ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ παράταξη μαζί με τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδοτήθηκαν από το Βουρλούμη με 85.000€!
(Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι!)
Ο Παναγιώτης Μπρόφας δεν χρειάζεται συστάσεις, αποτελεί εμβληματική μορφή του εργατικού κινήματος. Μεταξύ των άλλων είναι ο ιδρυτής της ΑΣΕ και σήμερα γενικός
γραμματέας του Κινήματος Συνταξιούχων.
Ο λόγος που επιμείναμε να μας μιλήσει σήμερα είναι η
πρόσφατη πανηγυρική δικαίωσή του μετά από πολύχρονη
δικαστική σκευωρία που είχαν στήσει εναντίον του.
Ερώτηση: Συναγωνιστή Παναγιώτη πόσα χρόνια κράτησε
αυτή η δικαστική ταλαιπωρία;
Απ. Ά όχι πολλά, μόνο δέκα… ελάχιστα μπροστά στην αιωνιότητα. Δεν ήταν ταλαιπωρία όμως για μένα αλλά για τους
συναγωνιστές μου της ΑΣΕ και τους συναδέλφους που μου
συμπαραστάθηκαν και περισσότερο απ’ όλους για τον Βαγγέλη τον Ζλατίνη και τον Γιώργο τον Μπίκο, που έπαιρναν
το βράδυ το λεωφορείο από την Ξάνθη, έρχονταν το πρωί
στην Αθήνα και το απόγευμα ξανάφευγαν για την Ξάνθη. Αυτό
επαναλήφθηκε εφτά οκτώ φορές γιατί η δίκη αναβλήθηκε ισάριθμες φορές. Βλέπεις το έγκλημα που διέπραξα έγινε στην
Γενική Συνέλευση της Ξάνθης και έπρεπε να αποδείξω με
συναδέλφους της Ξάνθης ότι δεν είμαι ελέφαντας. Η συμπαράσταση των δυο συναδέλφων ήταν συγκινητική αν και δεν
είχαν καμία σχέση με την ΑΣΕ και χαίρομαι που σήμερα μου
δίνεται η ευκαιρία να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Εδώ
ταιριάζει απόλυτα η φράση… όσο υπάρχουν άνθρωποι… με
Α κεφαλαίο.
Ερώτηση: Ποια ήταν η κατηγορία, ποιοί σε μήνυσαν;
Απ. Με μήνυσε ο Αλέκος ο Μαριόλης για ξεκάρφωμα. Γιατί καταγγέλλαμε σαν ΑΣΕ τις διπλές συνδρομές που ενθυλάκωναν, τα γραφεία του σωματείου που οικειοποιήθηκαν
στην Κλεισθένους 17 και χρησιμοποιούν ακόμα και όλα αυτά
που γίνονταν με την συμπαιγνία όλων των άλλων παρατάξεων. Κύριοι υποβολείς όμως ήταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με
μάρτυρα κατηγορίας τον Χριστοδημήτρη Βανδώρο υπόδικο
σήμερα για απόκρυψη προϋπηρεσίας… όπως βλέπετε έχει ο
καιρός γυρίσματα! Μάρτυρας κατηγορίας ήταν επίσης ο ξάδελφος Γιάννης Μαριόλης συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ, μετά
στην Ακομμάτιστη και μετά ξανά στην ΠΑΣΚΕ.
Ερώτηση: Σήμερα κατεβαίνει με την (Δ)ΑΚΕ και ποια ήταν
η εξέλιξη;
Απ. Πρωτόδικα καταδικάστηκα! Ήρθαν εκεί μηνυτής και
ψευδομάρτυρες και έδωσαν παράσταση… κυρία πρόεδρε με
συκοφάντησε… είμαι ευυπόληπτος πολίτης και οικογενειάρχης έλεγε ο Αλέκος… είναι αχαρακτήριστος πρόσθετε ο ξάδελφος… ο Μπρόφας τον συκοφάντησε και διέλυσε την συνέλευση κατέθεσε ο Χριστοδημήτρης… άλλοι έφευγαν από
την πόρτα και άλλοι πήδαγαν απ’ τα παράθυρα… είχε πολύ
πλάκα… η συνέλευση γινόταν στον 4ο όροφο… γέλια…. Θα
τους είχα δολοφονήσει όλους… προτείνω την αθώωσή του
είπε ο εισαγγελέας… 8 μήνες φυλάκιση αποφάνθηκε η πρόεδρος… η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μίλησε!
Ερώτηση: Και αυτό γιατί;
Απ. Γιατί έδωσα πολιτικό και όχι προσωπικό αγώνα. Ξεκαθάρισα από την αρχή ότι δεν αφορά την αστική δικαιοσύνη και το
κράτος τι λέμε στις γενικές μας συνελεύσεις και ποιες είναι
οι διαφορές μας. Τα συνδικάτα είναι αυτόνομα και οι συνδικαλιστικές διαφορές λύνονται μέσα στα όργανα του εργατικού
κινήματος. Η στάση μου θεωρήθηκε φαίνεται ασέβεια προς
την δικαιοσύνη και με καταδίκασαν! Δουλειά τους και δουλειά
μας που λέει και ο «γιος μου» ο Χρήστος ο Ασπρούδης.
Ερώτηση: Και μετά;
Απ. Μετά τα πράγματα σοβάρεψαν. Δεν είχαν καταδικάσει
εμένα αλλά παραβίαζαν με την απόφαση την αυτονομία των
συνδικάτων. Πήγαμε στο Εφετείο… εκεί εξετάζουν πιο σοβαρά την ουσία των υποθέσεων… αφυπνίστηκε και ένα μέρος

του κινήματος, γιατί οι περισσότεροι τότε ακόμα Συρίζευαν,
και αφού πίσω βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ οι Θεωνάδες και οι Στρατούληδες τον Μπρόφα, την ΑΣΕ και την αυτονομία των συνδικάτων θα υποστήριζαν;
Ερώτηση: Τελικά τι απέγινε; Ποια απόφαση βγήκε στο Εφετείο;
Απ. Αθωώθηκα και καταδικάστηκαν πανηγυρικά μηνυτές
και ψευδομάρτυρες. Η απόφαση αναφέρει επί λέξει:
«Ο κατηγορούμενος δεν είπε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ χρηματοδότησε τον Αλέκο Μαριόλη αλλά ότι η διοίκηση του
ΟΤΕ και ο Βουρλούμης χρηματοδότησε την ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ
παράταξη με 85.000»!!!
Ερώτηση: Δηλαδή αποδείχτηκε ότι η διοίκηση χρηματοδοτούσε τότε τους ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΥΣ;
Απ. Ακριβώς… όπως είπα δεν ήταν μόνο οι Μαριόληδες
αλλά και όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερώτηση: Ναι κατέβαιναν όλοι μαζί με το ψηφοδέλτιο
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως δηλώνουν σήμερα Ακομμάτιστοι η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ.
Απ. Αποτέλεσε μάλιστα το πρώτο παράδειγμα ΦΑΙΟ-ΡΟΖ
συμμαχίας, για να ακολουθήσει σήμερα η συμμαχία ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛ!
Ερώτηση: Και οι άλλες παρατάξεις γιατί τους ανέχονταν;
Απ. Γιατί τους έχουν δεδομένους, αυτοί τους καθοδηγούν
από το παρασκήνιο, πότε ψήφιζαν ΠΑΣΚΕ, πότε ΔΑΚΕ κ.λ.π.
έναντι ανταλλαγμάτων φυσικά, ρουσφέτια, προαγωγές, διορισμούς… κύριος στόχος ήταν ο αυτόνομος συνδικαλισμός
της ΑΣΕ.

και οι εργαζόμενοι πως παίζεται το παιγνίδι. Οι εργαζόμενοι
ψηφίζουν μια κομματική παράταξη, την ΔΑΚΕ ας πούμε.
Ερώτηση: ΑΚΕ λέγεται τώρα.
Απ. ΑΚΕ λοιπόν… είπαμε για ξεκάρφωμα.. οι ηγέτες της
ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ ή του Κουλουμουτού, όπως και αν λέγεται η παράταξη δεν αποφασίζουν αυτοί για το αν θα γίνει μια
απεργία, αν θα υπογραφεί μια Σ.Σ.Ε. κ.λ.π... όσο καλά παιδιά ή αγωνιστές και αν είναι… την απόφαση θα την εγκρίνει
ένας άλλος κομματικός εκτός του ΟΤΕ π.χ ο ξάδελφος του
Κυριάκου ή η ιδιαιτέρα της Γεννηματά ή ο υπεύθυνος συνδικαλιστικού στο πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ κ.λ.π.
Ερώτηση: Δώσε ένα παράδειγμα.
Απ. Ωραία, αν η D.T. δώσει ένα δωράκι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο
ΠΑΣΟΚ ή στην Ν.Δ. (όπως έκανε διαχρονικά η Siemens) ή
η Μέρκελ χτυπήσει την πλάτη του Τσκαλώτου, τι νομίζεις
θα κάνει ο συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ν.Δ. στον ΟΤΕ;
Απεργία για να υπογράψουν καλή Σ.Σ.Ε.;
Ερώτηση: Όχι φυσικά γιατί θα διαγραφεί και δεν θα τον ξαναεκλέξουν.
Απ. Μπράβο…. γι αυτό αντιδρούν τα κόμματα σε όσους συνειδητοποιούν ότι μόνο με τον αυτόνομο συνδικαλισμό μπορούν να χειραφετηθούν οι εργαζόμενοι. Δεν τα ζήσατε εσείς
αλλά τότε που φτιάξαμε την ΑΣΕ ο Θεωνάς (στην συνέχεια
Ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε και σήμερα Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και η ΕΣΚ που καθοδηγούσε τότε μας αποκαλούσαν…
συνδικαλιστικά αποστήματα! Πρόσφατα αυτός ο μεγάλος
συνδικαλιστής… ψήφισε (για να μην χάσει το παντεσπάνι
του) την κατάργηση της απεργίας!
Ερώτηση: Και μετά;
Απ. Δυστυχώς όλα όσα προβλέψαμε πριν από 30 χρόνια έγιναν και προέκυψε η σημερινή μαύρη μνημονιακή πραγματικότητα! Πριν και μετά λοιπόν: Ο συμβιβασμένος συνδικαλισμός
του ΟΤΕ έκανε την περιβόητη εθελουσία και άνοιξαν τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση και γερμανοποίηση του ΟΤΕ… και
ζήσαμε εμείς καλά και σεις οι σημερινοί εργαζόμενοι ακόμα
χειρότερα!
Ερώτηση: Θέλεις να δηλώσεις κάτι άλλο;
Απ. Ναι, τους χαιρετισμούς μου σ’ όλους τους συναγωνιστές
και σ’ όλους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ και να ξέρετε ότι:

Ερώτηση: Ά γι’ αυτό τους βάφτισαν Ακομμάτιστους;
Απ. Ναι, ψαρεύουν αφελείς ψηφοφόρους και επιστρέφουν τις
ψήφους στις κομματικές παρατάξεις.

«Η πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας, είναι πριν την αυγή».

Ερώτηση: Μετά δεν τους έτρεξες και συ δικαστικά; Η ΕΣΚ
τουλάχιστον συμπαραστάθηκε;
Απ. Έπρεπε γιατί μόνο αυτή την γλώσσα καταλαβαίνουν.

Ποτέ πια πόλεμος,
ποτέ πια φασισμός!

Ερώτηση: θυμάμαι ότι ο μηνυτής απειλούσε, να δεις τι θα
πάθει… θα του πάρω το σπίτι…
Απ. Μετά την απόφαση όμως με πήρε τηλέφωνο τρομοκρατημένος, με την ουρά στα σκέλια... άσε μην με τσιγκλάς τώρα
γιατί δεν πέρασε η προθεσμία που μπορώ να τους κάνω
αγωγή.
Ερώτηση: ΗΕΣΚ σε στήριξε;
Απ. Ποια ΕΣΚ, αυτοί είναι του δόγματος ο εχθρός του εχθρού
μου είναι φίλος μου… στα μουλωχτά διέδιδαν ότι πρόκειται
για προσωπικές διαφορές! Σου απάντησα όμως ότι η αρρώστια είναι γενική, κανένα κόμμα ή κομματίδιο αριστερό ή δεξιό δεν ανέχεται τον αυτόνομο και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό. Έχουμε όπως κι εσείς σήμερα πικρή εμπειρία.
Ερώτηση: Τους χαλάμε την σούπα.
Απ. Τα μέλη της ΑΣΕ τα ξέρετε αυτά, πρέπει να μάθουν όμως

Τιμή και δόξα στους εργάτες αντιφασίστες!
(Αυτό το στεφάνι αφαίρεσαν οι «άγνωστοι» τραμπούκοι)
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ • 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ - 2 ΜΑΡΤΊΟΥ
Πριν πας στην κάλπη ενημερώσου πάρε θέση!

Συναδέλφισσα, φε:
Για µια ακόμη φορά καλείσαι να προσέλθεις στη κάλπη και να αποφασίσεις µε την ψήφο σου
ποια θα είναι η νέα διοίκηση του σωματείου για την επομένη τριετία.
Και σ’ αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν οι ίδιες παρατάξεις, άλλες µε τ’ όνομά τους, άλλες
µε νέο όνομα και όλες μαζί εμφανίζονται σαν ανεξάρτητες!!!
Οι παρατάξεις που ζητούν την ψήφο σου είναι:
Η ΔΑΚΕ (Νέα Δημοκρατία) που μετονομάστηκε σε ΑΚΕ, η ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ) που μετονομάστηκε σε Συναδελφική Αλληλεγγύη, η ΕΣΚ (ΚΚΕ), η Αγωνιστική Συνεργασία (ΣΥΡΙΖΑ) που
αλλάζει συνεχώς ονόματα (το 2012 σε Ακομμάτιστη, το 2015 σε ΕΜΑ κ.λ.π), το γκρίζο μόρφωμα των «Ακομμάτιστων» και η ΑΣΕ η οποία είναι και η μοναδική ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη
συσπείρωση στο χώρο του ΟΤΕ εδώ και 34 χρόνια!
Αν και αυτά λίγο πολύ είναι σε όλες και όλους σας γνωστά, αυτά που ενδεχομένως να µην
γνωρίζεις είναι ότι:
• Μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία δεν αποφασίζεις µόνο για την νέα Διοίκηση που
θα έχει το σωματείο αλλά και για τη νέα διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ του Εργατικού Κέντρου
της πόλης σου και της ΓΣΕΕ.
• Δηλαδή όσες και όσοι από σας ψηφίσατε την προηγούμενη τριετία ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ κ.λ.π ψηφίσατε και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ) και στην ΓΣΕΕ τους διάφορους Παναγόπουλους!
• Όλες οι παρατάξεις ενώ στα λόγια εμφανίζονται διαφορετικές, στην πράξη δεν διαφέρουν
σε τίποτε, γιατί στο τέλος μπροστά στο μοίρασμα των καρεκλών τα βρίσκουν και αλληλοψηφίζονται. Με την ψήφο όλων των παρατάξεων, ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ - ΕΣΚ - ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
και «ΑΚΚΟΜΑΤΙΣΤΩΝ» την προηγούμενη τριετία εκλέχτηκε πρόεδρος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ο
Λάμπρου (∆ΑΚΕ) και γραμματέας ο Φούκας (ΠΑΣΚΕ) κ.ο.κ.
• Όλοι μαζί χωρίς αιδώ, ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ- ΕΣΚ- ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και «Ακομμάτιστοι» ενθυλάκωναν συνδικαλιστικούς μισθούς (µαύρα και αφορολόγητα) από το σωματείο, παίρνοντας
από 15.000 ευρώ έκαστος στην τριετία, φτάνοντας ακόμα και τις 100.000 ευρώ ανάλογα
µε τα χρόνια που βρίσκονταν κάποιος στο προεδρείο!
• Όλοι μαζί, ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΣΚ συναποτελούσαν την διαπαραταξιακή
ομάδα, συναλλάσσονταν µε την εργοδοσία και έκαναν ότι τους έλεγε!
Γι’ αυτό κανένας -µα κανένας κυριολεκτικά- δεν προσέφυγε σε καμία επιθεώρηση εργασίας για τις συνεχείς παραβιάσεις του ωραρίου στο ∆. Μέγαρο, στο Κορωπί, στα Τεχνικά
Τμήματα κ.λ.π., ούτε για τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοι στο δίκτυο
µε την εντατικοποίηση, τα μονά συνεργεία και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα, παρόλο ότι
γνώριζαν τα προβλήματα και τα επισημαίνουν στις ανακοινώσεις τους.
Κανένας επίσης δεν προσέφυγε στο ΙΚΑ που είμαστε όλοι ασφαλισμένοι (τεχνικοί, διοι-

κητικοί, καθαρίστριες κ.λ.π.) ως υπάλληλοι γραφείου για να υποχρεώσουν τον ΟΤΕ να µας
εντάξει στην ειδικότητά µας, αφήνοντας τη διοίκηση ανενόχλητη να καταργεί ειδικότητες
και εξειδίκευση και να µην κολλάει Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, στους συναδέλφους στις
καλωδιακές και στις καθαρίστριες.
Όχι µόνο οι πρώην κυβερνητικοί εργατοπατέρες (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ) δεν έκαναν κάτι αλλά ούτε
και ο πρώην επικεφαλής της Αγ. Συνεργασίας στον ΟΤΕ και καναλάτος Δ. Στρατούλης παρόλο
που διατέλεσε για ένα χρόνο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ούτε ο ένας από τους πρώην 4 διαπραγματευτές της ΟΜΕ-ΟΤΕ και πάλι από την Αγωνιστική
Συνεργασία Ι. ∆ούκας έκανε κάτι γι’ αυτό, παρόλο ότι ήταν για ενάμιση χρόνο υποδιοικητής
του ΙΚΑ! Ούτε επίσης ο ένας εκ’ των τεσσάρων νέων διαπραγματευτών από την ΕΣΚ, µέλος
∆.Σ του ΕΚΑ και υποψήφιος Βουλευτής µε το ΚΚΕ στην Α΄ Αθήνας Α. Περάκης έκανε κάτι,
παρόλο που ο ίδιος είναι καλωδιακός και έπρεπε να είναι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά!
Τέλος κανείς τους δεν έκανε καμία ουσιαστική ενέργεια όπως π.χ. (Προσφυγή στην Α∆ΑΕ,
στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, δημοσιεύματα στον τύπο και επερωτήσεις στη Βουλή, παρόλο
ότι είχαν και εφημερίδες και Βουλευτές στη Βουλή) για να σταματήσουν την εργολαβοποίηση
και το consolidation.
Τους προκαλούμε όλους, ιδιαίτερα τους «αριστερούς» και τους δήθεν «Ακομμάτιστους»,
να µας δείξουν ένα έγγραφο µε µια καταγγελία σε µια έστω Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΙΚΑ,
στην Α∆ΑΕ, στην Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων κ.λ.π.
Τώρα όλοι μαζί (ενώ ολόκληρη την 3ετια ήταν εξαφανισμένοι) εμφανίζονται σαν διαφορετικοί, παριστάνουν τους ανεξάρτητους, μιλάνε για αγώνες και ζητάνε την ψήφο σου για να
συνεχίσουν την ίδια πορεία.
Μια πορεία κερδοφόρα για τους ίδιους και τα κόμματα τους και καταστροφική για όλους
τους εργαζόμενους.

Όμως τώρα ξέρεις!
4 Πες όχι στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό δεξιό και
αριστερό.
4 Στήριξε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των εργαζόμενων αγωνιστών
συνδικαλιστών της ΑΣΕ.

Συντονίσου μαζί μας!

Παράνομες οι απολύσεις των 8 εργαζομένων
από το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Αττικής!!!
Καταπέλτης η απόφαση που έβγαλε η Επιθεώρηση Εργασίας μόλις ολοκληρώθηκε η τυπική και ουσιαστική διαδικασία
της τριμερούς του Υπουργείου Εργασίας.
Η απόφαση αυτή:
1. Χαρακτηρίζει τις απολύσεις των 8 εργαζομένων του
Πολιτιστικού Κέντρου παράνομες, καταχρηστικές και
συνεπώς άκυρες!
2. Το Δ.Σ. και η Συνέλευση Αντιπροσώπων που αποφάσισαν και ενέκριναν τις απολύσεις είναι άκυρα γιατί δεν
τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό του Πολιτιστικού Κέντρου.
Παρακάτω δημοσιεύουμε κομμάτια της απόφασης:
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 18 Σεπτ. 2017
Διατύπωση γνώμης σε συνέχεια της αριθμ. 24/2017 τριμερούς συζήτησης εργατικής διαφοράς
Εργαζόμενοι:	Π. Αναστασίου, Δ. Βόσσος, Σ. Καραμαλίγκα, Θ. Μητσοκάλη, Π. Ντόμπρος, Α.
Πέρρος, Σ. Σαβούρης (Σερβιτόροι κυλικείου), Γ. Μυλωνά (Λογίστρια)
Δικηγόρος:
Φωτεινή Π. ΜΠΡΟΦΑ (Δ.Σ. Αθηνών)
Εργοδότης:
Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής - Σωματείο
Πρόεδρος: Ευανθία ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ
Γραμματέας: Σοφία ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ
Δικηγόρος:
Ιωάννης Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ (Δ.Σ. Αθηνών)
Θέμα διαφοράς:	α) Μ
 η τήρηση των καταστατικών όρων κατά την λήψη απόφασης του ΔΣ για
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας
β) Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας λόγω καταβολής αποζημιώσεων εργατοτεχνίτη αντί υπαλλήλου.
Η επιθ/τής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την θεωρία, την νομολογία, και τα στοιχεία της υπό
εξέταση περίπτωσης, σχημάτισε την κάτωθι γνώμη:
………..Εν προκειμένω, η απόφαση του ΔΣ του «ΠΚ» για διακοπή της εμπορικής εκμετάλλευσης
των κυλικείων και απόλυση των εργαζομένων σε αυτά ελήφθη χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση
4 των μελών του, κατά παρέκκλιση από τις καταστατικές διατάξεις, οι οποίες δεν δίνουν την
δυνατότητα τροποποίησης της διαδικασίας κατόπιν γραπτής ή προφορικής συμφωνίας των μελών. Συνεπώς, η δικαιοπραξία αυτή είναι ανυπόστατη και, ως τέτοια, δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματά της. Ακολούθως δε, καθίστανται άκυρες οι καταγγελίες συμβάσεως εργασίας
των εργαζομένων στα κυλικεία.

Η απόφαση – πρόταση από την επιθεώρηση εργασίας προδιαθέτει και την δικαστική απόφαση η οποία θα ακολουθήσει.
Η εξέλιξη αυτή, την οποία είχαμε προβλέψει, δεν δικαιώνει
μόνο τους 8 απολυμένους, αλλά στιγματίζει την πρωτοφανή και θρασύτατη ενέργεια της συνδικαλιστικής κλίκας
που χρησιμοποιεί το πολιτιστικό και τα χιλιάδες μέλη του για
προσωπικά, παραταξιακά και εργοδοτικά οφέλη.
Δεν υπάρχει προηγούμενο στα συνδικαλιστικά πράγματα
της χώρας, «εργαζόμενοι» να απολύουν εργαζόμενους
και μάλιστα όχι μόνο παράνομα αλλά και μπαμπέσικα χωρίς
προειδοποίηση παραμονή Πρωτοχρονιάς!
Η απόφαση απαξιώνει και νομικά τους ήδη απαξιωμένους
στη συνείδηση των εργαζομένων, Πρόεδρο και Γραμματέα
της ΟΜΕ-ΟΤΕ που όχι μόνο καθοδηγούσαν τις παράνομες
απολύσεις από το παρασκήνιο αλλά με απύθμενο θράσος
παρουσιάστηκαν στην τριμερή μαζί με τον «εργατολόγο
τους» τους και προσπάθησαν να κάνουν bullying στους
απολυμένους. Επιτέθηκαν μάλιστα με ιταμό τρόπο στη δικηγόρο των απολυμένων η οποία παρευρέθηκε αφιλοκερδώς για να τους συμπαρασταθεί.

Το αποτέλεσμα της τριμερούς…. μιλάει από μόνο
του για όλους.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες:
Μετά απ’ όλα αυτά, η επαναπρόσληψη των απολυμένων όχι
μόνο είναι σίγουρη και θα επιβληθεί και δικαστικά, αλλά
θα πληρωθούν και όλους τους μισθούς για όσο διάστημα
παραμένουν απολυμένοι.
Οι αυτουργοί όμως που διαχειρίζονται το πολιτιστικό, αντί

να συναισθανθούν τις ευθύνες τους για ότι έκαναν μέχρι
σήμερα…. συνεχίζουν το βιολί τους.
Το πολιτιστικό έχει ουσιαστικά κλείσει. Οι λίγοι συνάδελφοι
που επιμένουν να προσέρχονται, παίρνουν καφέδες από
«κουλοχέρηδες» ή παραγγέλλουν σάντουιτς κ.λ.π. από τα
γύρω καταστήματα, -το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους εργαζόμενους στο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ που τους άφησαν χωρίς κυλικεία- ενώ δανείστηκαν από τον ΟΤΕ φύλακα ο οποίος μένει
για να κλείνει τα γραφεία.
Τελευταία έβαλαν λογιστή -για τον οποίο δήλωσαν αρχικά
ότι είναι συγγενής του γραμματέα της ΟΜΕ και θα δουλέψει αφιλοκερδώς- και στο Δ.Σ. δήλωσαν ότι πρέπει να του
εγκρίνουν 3.000 € για την δουλειά που έκανε!!!
Τον έμμισθο εργατολόγο της ΠΕΤ, της COSMOTE και της
ΟΜΕ-ΟΤΕ που κάλεσαν να παρευρεθεί στην τριμερή (την
οποία έχασε πανηγυρικά) τον πλήρωσαν με 1.000 € χωρίς
καμία απόφαση του Δ.Σ.

Και μη χειρότερα!

Νέο εργατικό ατύχημα
στον ΟΤΕ!
Τα εργατικά ατυχήματα έχουν διευρυνθεί τόσο που κτυπάνε όλους τους χώρους.
Τελευταίο θύμα υπήρξε ο νεαρός συνδικαλιστής της ΑΣΕ
μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ Λ. Παφλιάς. Καθώς εργαζόταν
στον κατανεμητή έπεσε από την σκάλα κτύπησε στο πόδι και
εγχειρίστηκε. Αυτή είναι και η αιτία που δεν μπορεί να περάσει από τους χώρους δουλειάς και να ενημερώσει τους
εργαζόμενους για τις εκλογές που είναι ξανά υποψήφιος.
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Κάλιο αργά παρά ποτέ!

Τα νέα γερμανοτσολιαδάκια!

Με την τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου
24 συμβασιούχοι δικαιωθήκαμε και υποχρεώθηκε ο ΟΤΕ να μας μονιμοποιήσει από το 2002 και
να μας εντάξει στα αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. Από τις στήλες της ΑΠΟΨΗΣ θέλουμε να
τονίσουμε την στήριξη που μας παρείχε η ΑΣΕ διαχρονικά όπως κάνει και με τα προβλήματα όλων
των άλλων εργαζόμενων.
Κατηκαρίδης Κορνήλιος πρώην συμβασιούχος
και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ.

Περιμένουμε από τους νέους να ξεσηκωθούν
και να διεκδικήσουν τουλάχιστον μια θέση στον
ήλιο. Στις διοικητικές υπηρεσίες, στα Call Centers
και ειδικά στην COSMOTE δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πλαισίωσαν και ψηφίσαν τα εργοδοτικά ψηφοδέλτια σε ΠΑΣΕ, COSMOTE και ΕΕΤΕ,
της ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ με τα διάφορα ονόματα που
εμφανίζονται στο κάθε σωματείο. Φαίνεται ότι
πολλοί νέοι ακόμα και των 300 € στην E-value φαντασιώνονται ότι γλύφοντας, έρποντας και με…
ότι άλλο μπορούν, μια μέρα θα αναδειχτούν και θα
σταδιοδρομήσουν. Μπράβο παιδιά έτσι σας θέλει
το αφεντικό να είστε Δούλοι μέχρι το μεδούλι!

ΑΣΕ ΜΑΣ

Στελέχη με ειδικές ικανότητες!
Έχουμε γράψει πολλές φορές για την υπερτιμημένη διευθυντική γραφειοκρατία και τους φαραωνικούς μισθούς τους. Κάθε ένας απ’ αυτούς
σοφίζεται διάφορους τρόπους για να δικαιολογεί
τον μισθό του -το παντεσπάνι του- και τις ιδιαίτερες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει:
• Υπεύθυνος γενικός της ασφάλειας παρουσίασε ιδιαίτερες ικανότητες σαν τροχονόμος
στο Δ. Μέγαρο κατά την διάρκεια της 48ωρης
απεργίας. Με απαράμιλλη αυταπάρνηση έφτασε μέχρι την Λ. Κηφισίας για να ρυθμίσει την
κίνηση ή στο πως αφαιρούνται επιλεκτικά τα
στεφάνια της ΑΣΕ για τους αγωνιστές της
Κωλλέτη από τυχαία διερχόμενους τραμπούκους!
• Άλλο υψηλό αμειβόμενο στέλεχος με ειδικές ικανότητες απέδειξε ότι μπορεί να γυρνάει στους χώρους και να τρομοκρατεί τους
εργαζόμενους λέγοντας: Άμα δεν σας αρέσει
μπορείτε να φύγετε απ’ τον ΟΤΕ! Όταν δεν
τσιμπάνε οι εργαζόμενοι όμως, ασχολείται με
την δημιουργία DVD.
• Άλλο στέλεχος στην επαρχία έχοντας την
άνωθεν κάλυψη, στοχοποίησε τον πρόεδρο
της τοπικής και τον τιμώρησε με στημένες και
αναπόδεικτες κατηγορίες! Όταν όλες αυτές οι
υπηρεσίες αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές
το ‘ριξε στο χορό και χόρεψε Τελαπόγκο!

Στείλε τους εργατοπατέρες
που σε πούλησαν ξανά για δουλειά!
Τόσα χρόνια τους ψηφίζεις, τους εμπιστεύτηκες στο σωματείο για να λύσουν τα προβλήματά
σου, για να προστατέψουν τα δικαιώματά σου και
αυτοί τα ξεπούλησαν.
• Παρέδωσαν τους μισθούς µας από 12 - 35%.
• Δημιούργησαν εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων.
• Επέβαλαν διαφορετικά ωράρια.
• Έκοψαν το επίδομα και το μισάωρο οδήγησης.
• Πετσόκοψαν το ανθυγιεινό.
• Καρατόμησαν τη διημέρευση και το εκτός έδρας.
• Κατάργησαν τις βάρδιες.
• Ανέχτηκαν το ελαστικό ωράριο στα τεχνικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
• Έκλεισαν τις καλωδιακές, το γκαράζ, το Μ.Κ
κ.λ.π.
Εκτός από όλα αυτά, ενώ είχαν απαλλαγή από
την εργασία, δεν πέρναγαν να σουν πουν µια καλημέρα έστω µια φορά το χρόνο και τώρα σου
τάζουν διάφορα και σου ζητάνε να τους ξαναψηφίσεις.
Δώσε επιτέλους την απάντηση.
Στείλε τους εργατοπατέρες για δουλειά να κάνουν μεροκάματο. Έχουν να δουλέψουν, άλλος
21 χρόνια, άλλος 15, άλλος 12 κ.λ.π.

Μην τους πιστέψεις!
Ένα συνδικαλιστικό συνονθύλευμα από γόνους
συνδικαλιστών (που προσπαθούν να γίνουν κληρονομικοί χαλίφηδες), άεργοι γραμματείς και φαρισαίοι του σωματείου μας…
σου τηλεφωνούν και σου λένε:
Κινδυνεύει ο συνδικαλισμός… τρέξε να τον
σώσεις…
Πρόσεξε. Μην ψηφίσεις ΑΣΕ, είναι επικίνδυνοι… δεν είναι καλά παιδιά… δεν τα πάνε καλά
με το αφεντικό…
Πρόσεξε. Τρέξε ψήφισέ μας γιατί εμείς είμαστε
σοβαροί. Έχουμε τα μέσα…! Εμείς θα σε αναδείξουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να σε σώσουμε!

Μην τους πιστέψεις, λένε ψέματα!
•
•
•
•
•

Θέλουν να κρύψουν:
Την διαχρονική υποβάθμιση των Τεχνικών και
Τεχνολόγων Μηχανικών.
Την εντατικοποίηση και το σύνδρομο Burnout.
Τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα.
Την ασφάλιση όλων των τεχνικών στο ΙΚΑ σαν
υπαλλήλους γραφείου.
Την κατάργηση των πτυχίων μας… Τους μισθούς πείνας.

Μην τους πιστέψεις.

Τα μεταλλαγμένα του Δ. Μεγάρου
και της COSMOTE
Θα το έχετε παρατηρήσει ένα απαξιωτικό υφάκι, κάποιοι αδιόρατοι μορφασμοί από αεριτζήδες,
εταιρικές σεκρετέρες θηλυκές και αρσενικές
κ.λ.π. που συνήθως παίζουν πασιέντζες στο κομπιούτερ όλη μέρα και όταν συναντήσουν κανένα
τεχνικό στραβώνουν απαξιωτικά την μούρη τους.
Έ όχι και συνάδελφος έλεγε ένα μεταλλαγμένο της COSMOTE σε έναν έμπειρο τεχνικό που
προσπαθούσε να λύσει ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Αυτά και δεν είναι λίγα, αλλά εκατοντάδες υπηρεσιακά παράσιτα που ζουν κι αυτά από
την δικιά μας δουλειά, σε μια σοβαρή επιχείρηση
θα μπορούσαν να γίνουν χρήσιμοι εργαζόμενοι
και φυσικά να γίνουν άνθρωποι και να αλλάξουν
νοοτροπία. Να βγούνε έξω μαζί μας και να κρατάνε την σκάλα που σκοτωνόμαστε κάθε μέρα ή
να καθαρίζουν τα κτίρια για να γλυτώσουμε και
από τους δουλέμπορους εργολάβους. Έτσι θα
αποκτούσαν τίμια εργατική συνείδηση και αξιοπρέπεια.

Να απαλλαγούμε απ’ αυτούς!
Αυτή η κοινωνική συμμαχία εργοδοτικών, μανδαρίνων, σεκρετέρων, άεργων, σουλατσαδόρων
και κομματικών αρλεκίνων ελέγχει δυστυχώς και
τα συνδικάτα. Ένα σοβαρό συνδικάτο με την βαριά ιστορία της ΠΕΤ-ΟΤΕ πρέπει να απαλλαγεί απ’
όλο αυτό το βάρος και το άγος που κουβαλάμε.
Δώστε μας την δύναμη να απαλλαγούμε απ’ αυτό
το συρφετό, να υπογράψουμε Σ.Σ.Ε. που μας αξίζει για όλους τους τεχνικούς και τους πραγματικούς εργαζόμενους του προσωπικού βάσης που
φτύνει αίμα καθημερινά και παράλληλα να κόψουμε τα προνόμια και να στείλουμε για δουλειά όλα
αυτά τα κοινωνικά παράσιτα.

Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Το μόνο που τους ενδιαφέρει, είναι να ξαναεκλεγούν, αδιαφορώντας για τα προβλήματά μας.

Ψήφισε ΑΣΕ δαγκωτό!
Αν ξαναβγούν οι ίδιοι θα τα παραδώσουν όλα.
Ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία… να γυρίσουμε το τιμόνι πριν ρίξουν το καράβι σε ξέρα.

Οι θέσεις μας για την νέα Σ.Σ.Ε.
Απαιτούμε:
• 1.000 € βασικό κατώτερο μισθό για
όλους τους εργαζόμενους μόνιμους,
συμβασιούχους, μερικής απασχόλησης
κ.λ.π. που δουλεύουν για τον όμιλο ΟΤΕ.
Απαιτούμε και επιμένουμε να εξασφαλίσουμε μισθούς αντίστοιχους με τις σύγχρονες και σημερινές ανάγκες των εργαζόμενων.
• Κανένας μισθός για κανέναν να μην υπερβαίνει τα 5.000 €.
• Την Επαναφορά των κλιμακίων και όλων
των επιδομάτων που αυθαίρετα μας έκοψε
η διοίκηση, όπως π.χ το επίδομα οδήγησης, λογαριασμό νεότητας κ.λ.π.
• Την Αναγνώριση της προϋπηρεσίας και
των πτυχίων.
• Την Χορήγηση φοιτητικών αδειών σε
όλους τους εργαζόμενους που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Την Ένταξη στο ΙΚΑ στις ειδικότητες και
στα Β.Α.Ε.
• Την κατάργηση του άρθρου 13 που δίνει
το δικαίωμα στην εταιρεία να απολύει
όποιον θέλει.

