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Το Συνδικάτο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ο ότι βρισκόμαστε στην τελική 
φάση των εκλογικών διαδικα-
σιών το γνωρίζετε ήδη. Σε δύο 

μήνες θα κληθούμε στις κάλπες να 
επιλέξουμε τους ικανούς, μαχητικούς 
και διεκδικητικούς που θα πάρουν 
στα χέρια τους τα ινία του Σωματείου 
και θα κληθούν να δώσουν λύσεις σε 
σοβαρά ζητήματα του κλάδου μέσα σε 
ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον 
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό.

Ήδη η Κεντρική Εφορευτική Επι-
τροπή, όπως προβλέπει το καταστα-
τικό του Σωματείου μας έχει εκδόσει 
τις πρώτες ανακοινώσεις της προσ-
διορίζοντας, πέρα από τη δυνατότητα 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων, το χρόνο 
των εκλογών και τους τόπους που 
αυτές θα γίνουν τόσο στο λεκανοπέ-
διο Αττικής, όσο και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Αυτή είναι η τυπική διαδικασία και 
οι συνάδελφοι που συμμετέχουν εκεί, 
μπορούν να εγγυηθούν για τη διαφά-
νεια και την άψογη διενέργεια τους με 
ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπο-
ψήφιους και όλες τις συνδικαλιστικές 
παρατάξεις που θα αναμετρήσουν τις 
δυνάμεις τους.

Η προσωπική μου εκτίμηση όμως 
είναι ότι η ουσία βρίσκεται αλλού. Στο 
γεγονός ότι το Σωματείο μας είναι η 
δύναμή μας. Ενωμένοι μπορούμε να 
κάνουμε πολλά.. Κανένας μόνος του 
στην κρίση...

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να 
παραμερίσουμε κάθε μικρή πικρία και 
να πάμε συντεταγμένα στις κάλπες 
να ψηφίσουμε. Κάθε συνειδητή αποχή 
είναι μαχαιριά στην ιστορία του συνδι-
κάτου μας και στους αγωνες που δι-

αχρονικά έχει κάνει για μια καλύτερη 
ζωή στους χώρους δουλειάς για τους 
συναδέλφους.

Το πού θα δώσετε το σταυρό της 
προτίμησή σας αποτελεί μια προσω-
πική υπόθεση για τον καθένα. Υπάρ-
χει δεδομένη η ωριμότητα στους 
συναδέλφους, αναπτυγμένο κριτήριο 
και ψηλά ο πήχης των απαιτήσεων 
από εκείνους που θα εκλεγούν. Να 
είναι εδώ, όρθιοι, δυνατοί και να υπε-
ρασπιστούν με νύχια και δόντια τις 
κατακτήσεις τους.

Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Αλλά 
κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται 
και να αποσύρεται στην ιδιώτευση. Ο 
ΟΤΕ που εμείς γνωρίσαμε, δουλέψα-
με, αναπτύχθηκε κι έγινε γίγαντας 
στις τηλεπικοινωνίες, άλλαξε.

Το κράτος περιόρισε το ρόλο του 
και τη συμμετοχή του, ενώ οι ιδιώτες 
θέλουν τα δικά τους. Τα ξέρουμε όλα 
αυτά, τα παρακολουθούμε. Και είμα-
στε παρώντες να αρθρώνουμε τεκμη-
ριωμένο συνδικαλιστικό λόγο και να 
προτάσουμε τα στήθη μας βάζοντας 
κόκκινες γραμμές και όρια αδιαπραγ-
μάτευτα.

Το Σωματείο, ήταν και είναι εδώ, δι-

αχρονικά... Και έτσι θα συνεχίσει και 
μετά τις εκλογές. Με την εμπιστοσύ-
νη σας που θα μας δώσει περισσό-
τερη δύναμη, ικανό διαπραγματευτικό 
χαρτί απέναντι στον εργοδότη, όπου 
και όταν χρειαστεί.

Η επόμενη μέρα στο συνδικάτο με 
τη δική σας ενεργό συμμετοχή πρέ-
πει να έχει περισσότερη ελπίδα, φως 
για νέες διεκδικήσεις, σιγουριά για 
ένα καλύτερο μέλλον.

Την υπογραφή σας θα τη βάλετε 
εσείς με την ψήφο εμπιστοσύνης. Με 
τόλμη και αποφασιστηκότητα και με 
την πίστη ότι όλα εξαρτώνται από τη 
δική μας μαχητική στάση ζωής.

Σ’ αυτή την έντιμη και καθαρή 
προσπάθεια σας καλώ να μη λείψει 
κανείς. Τέτοιες κρίσιμες ώρες είναι 
που, ο καθένας μετράει το μπόι του. 
Με προτάσεις, με ιδέες, με πράξεις 
χτίζεται το μέλλον. Και με τη συμβο-
λή όλων. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να απουσιάζει από αυτή την κορυφαία 
στιγμή του Σωματείου μας. Την προ-
σφυγή στις κάλπες, την εντολή και 
τη δύναμη της συνδικαλιστικής πρα-
κτικής που δοκιμάζονται στις μέρες 
μας.

ΟλΟΙ 
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αντώνης Παναγιωτακόπουλος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

ΣΤη ΣΥΜΜΕΤΟΧη... ΤΟ ΑΥρΙΟ

Το Σωματείο μας, η δύναμη μας...
Είμαστε παρώντες 

αρθρώνοντας 
τεκμηριωμένο 

συνδικαλιστικό λόγο και 
να προτάσουμε τα στήθη 
μας βάζοντας κόκκινες 

γραμμές και όρια 
αδιαπραγμάτευτα.

χρόνια ΠΕΤ- ΟΤΕ
χρόνια ΑΓΩΝΕΣ
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Συνάδελφοι 

Μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών 
από το Δ.Σ του συλλόγου μας, για τις  
20-21-22-23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012. 

Σας ανακοινώνουμε ότι η Κ.Εφ.Ε., θα 
δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για τα πα-
ρακάτω όργανα:

1. α)  Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμ-
βούλιο 

 β)  Για την Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή 

 γ)  Για το ΤΑΠ-ΟΤΕ (T.A.Y.T.E.K.Ω)

 δ)  Για το Ταμείο Αρωγής 
(T.A.Y.T.E.K.Ω)

 ε)  Για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, 
και 

 στ)  Για τους Αντιπροσώπους στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ 

Σημειώνουμε για τα παραπάνω όργα-
να, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλ-
λουν, όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

2. α)  Για τη Συνέλευση Αντιπροσώπων 

 β) Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 

Για τα όργανα αυτά, υποψηφιότητα 
μπορούν να υποβάλλουν, όλα τα ταμεια-
κώς εντάξει μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ που υπη-
ρετούν στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Για τα τοπικά όργανα των Τ.Δ.Ε., θα 
ακολουθήσει ανακοίνωση των τοπικών 
Εφορευτικών Επιτροπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητα για όλα τα 
όργανα, μπορούν να υποβάλλουν όλα τα 
ταμειακώς εντάξει μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ, 
τα οποία και θα υπηρετούν στον ΟΤΕ 
τουλάχιστον μέχρι και τις 24/2/2012 

Στην αίτηση υποψηφιότητας, θα αναφέ-
ρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας 
του υποψηφίου, ο κλάδος που ανήκει 
και το περιφερειακό τμήμα που είναι 
μέλος. Επίσης αν το μέλος υποβάλλει 
υποψηφιότητα, σε περισσότερα από 
ένα (1) όργανα (Κ.Δ.Σ - Κ.Εξ.Ε) ή (Τ.Δ.Σ 
- Τ.Εφ.Ε.), τότε πρέπει να αναφέρει στη 
δήλωσή του τη σειρά επιλογής, σε πε-
ρίπτωση που εκλεγεί και στα δύο (2). 
Αν δεν υπάρχει ρητή δήλωσή του, τότε 
θεωρείται σαν επιλογή του, η σειρά 
που αναφέρονται τα όργανα αυτά στη 
δήλωση υποψηφιότητας. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβλη-
θούν από τους ενδιαφερόμενους το αρ-
γότερο μέχρι την 28/12/2011 και ώρα 
13.00 στην Κ.Εφ.Ε. με έντυπη δήλωσή 
τους, είτε αυτοπροσώπος, είτε με FAX, 
τηλεγραφικώς.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα 
γίνει από τις Εφορευτικές Επιτροπές 
την 3/1/2012.

Σας δίνουμε συμπληρωματικά τις πιο 
κάτω οδηγίες και διευκρινίσεις οι οποί-
ες και πρέπει να τηρηθούν για να εξα-
σφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των 
εκλογικών διαδικασιών.

 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

•  Για το Λεκανοπέδιο Αττικής 20-21-
22-23 και 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

•  Για τις ΤΔΕ Θεσ/νίκης, Πάτρας, 23 
και 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

•  Για τις ΤΔΕ Δωδεκανήσου και Κυ-
κλάδων, 22-23 και 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2012

•  Για τις ΤΔΕ Λέσβου και Σάμου 23-24 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012.

Σημειώνουμε ότι η έναρξη θα γίνει από 
την Μυτιλήνη και το Βαθύ Σάμου στις 
23 Φεβρουαρίου 2012.

•  Για τις υπόλοιπες ΤΔΕ 24 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2012.

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβλη-
θούν στις αντίστοιχες Εφορευτικές Επι-
τροπές, όπως:

•  Για Κ.Δ.Σ, Κ.Εξ.Ε., Αντιπροσώ-
πους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ(T.
A.Y.T.E.K.Ω), Ταμείο Αρωγής 
(T.A.Y.T.E.K.Ω), Ταμείο Αλληλοβο-
ηθείας. Σ.Α. Αττικής και Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας στην Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή.

•  Για τα Τοπικά Δ.Σ., Τοπικές Εξ.Ε., 
Σ.Α, και Τοπικά Εργατικά Κέντρα στις 
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Για να υπάρξει συνδυασμός απαιτείται 
κοινή ξεχωριστή δήλωση των υποψηφίων 
που ανακηρύχτηκαν, η οποία κατατίθεται 
στις Εφορευτικές Επιτροπές (για τα Κε-
ντρικά Οργανα στην Κ.Εφ.Ε. και για τα 
τοπικά στις Τ.Εφ.Ε.) το αργότερο μέχρι 
και την 5/1/2012 και ώρα 13.00.

Εκλογές στην 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
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Η ανακήρυξη των συνδυασμών θα γί-
νει από τις Εφορευτικές Επιτροπές την 
16/1/2012.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, άρθρο 29 
παράγρ. 6 «Συνδυασμός υπάρχει μόνον 
όταν ο αριθμός των υποψηφίων μελών 
είναι τουλάχιστον ίσος με 42 μέλη, εκ 
των οποίων κατ’ ελάχιστον να προέρ-
χονται τα 20 μέλη από το λεκανοπέδιο 
Αττικής και τα 8 μέλη από την υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Προκειμένου δε περί των περιφερεια-
κών τμημάτων συνδυασμός υπάρχει για 
όλα τα όργανα όταν:

•  Σε περιφερειακό τμήμα που το Δ.Σ 
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, οι 
υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον τρεις 
(3)

•  Σε περιφερειακό τμήμα που το Δ.Σ 
αποτελείται από επτά (7) μέλη, οι 
υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον τέσ-
σερις (4)

•  Σε περιφερειακό τμήμα που το Δ.Σ 
αποτελείται από εννέα (9) μέλη, οι 
υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον πέ-
ντε (5) 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 
υποψηφίων δεν δύναται να υπερβαίνει 
το 2πλάσιο του αριθμού των εκλεγομέ-
νων οργάνων.

Ειδικότερα:

•  Για τη Σ.Α. Αττικής, ο αριθμός των 
υποψηφίων με βάση τα εγγεγραμμέ-
να μέλη, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους εκατόν είκοσι πέντε (125) ανα 
συνδυασμό.

• Για τους αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-
ΟΤΕ, ο αριθμός των υποψηφίων με 
βάση τα εγγεγραμμένα μέλη, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους εκατόν 

πενήντα πέντε (155) ανά συνδυα-
σμό. 

•  Για τους αντιπροσώπους στο Εργα-
τικό Κέντρο Αθήνα (ΕΚΑ), ο αριθμός 
το αριθμός των υποψηφίων με βάση 
τα εγγεγραμμένα μέλη, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους εκατό (100) ανά 
συνδυασμό.

 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών, 
τα μέλη του συλλόγου που έχουν υπο-

βάλλει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε 
όργανο και δεν μετέχουν σε συνδυασμό, 
θεωρούνται μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Οι υποψήφιοι αυτοί, μπαίνουν σε ιδι-
αίτερο ψηφοδέλτιο που έχει τον τίτλο 
«ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΩΝ»

Κάθε ψηφοφόρος που θέλει να ψηφί-
σει μεμονωμένο υποψήφιο, μπορεί να 
σταυρώσει μόνο έναν (1) από όλους 
τους μεμονωμένους υποψήφιους.

Λόγω της δυνατότητας που υπάρχει, 
τα μέλη του συλλόγου μας να μπορούν 
να είναι υποψήφιοι για όλα τα όργανα 
ταυτόχρονα. Τότε μόνο, υπάρχει δυνα-
τότητα να υπάρχουν και περισσότεροι 
από έναν (1) σταυροί στο ψηφοδέλτιο 
των μεμονωμένων, αλλά με την προϋπό-
θεση ότι πάντα θα σταυρώνεται ο ίδιος 
μεμονωμένος υποψήφιος για όλα τα όρ-
γανα. 

Αν υπάρχουν δηλαδή, στο ψηφοδέλτιο 
των μεμονωμένων υποψηφίων, δύο (2) 
σταυροί, σε δύο (2) διαφορετικούς υπο-
ψηφίους, το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας

Κων. Γκρίτζαλης     Γεωργ. Μαργιώτης

6977880998           6977223843

Τα μέλη

Βλαχοπαναγιώτης Π.

Ζαφείρης Δ.

Καραταϊρης Αντ.

Ντεγιόνγκστε Αρτ.

Γαδέδης Γ.

Γιαννούκος Π.

Μουστής Γ.

ΠΕΤ - ΟΤΕ

Αμιγώς εκλογικό
το επόμενο φύλλο

Στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ των 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ” υπάρχει η ανα-
κοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής που αναφέρεται στις ημε-
ρομηνίες των εκλογών της ΠΕΤ ΟΤΕ.

Έτσι το επόμενο φύλλο μας που θα 
κυκλοφορήσει πολύ σύντομα θα είναι 
αφιερωμένο σ’ αυτή την κορυφαία 
διαδικασία που θα αναδείξει τη νέα 
διοίκηση του σωματείου μας για την 
προσεχή διετία.

Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, 
όπως συνηθίζεται κάθε φορά που 
έχουμε εκλογικές διαδικασίες θα 
έχουν διπλάσιο χώρο, από δύο σελί-
δες η κάθε μια για να εκφραστούν και 
να δημοσιεύσουν τις προεκλογικές 
αφίσες και διακηρύξεις τους.

Το ζητούμενο πάντως είναι να μη 
λείψει κανείς από την κάλπη. Μια 
ολόκληρη εβδομάδα θα είναι ανοιχτή 
η κάλπη στην Αθήνα και σε όλη την 
Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε και την 
εκλογή των νέων Τ.Δ.Ε.



Το Συνδικάτο

�

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), οι υπογράφοντες:
α.  Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.), 

β.  Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, 
Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του νόμου 
1876/90 ως ισχύει, για τη σύναψη και την υπογραφή της παρού-
σας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), 
συμφώνησαν τα παρακάτω:
1.  Τα ποσά των εισαγωγικών μισθολογικών βαθμίδων, κατά Κατη-

γορία Προσωπικού, που προβλέπονται από τον όρο 4 της από 
6-8-2008 Ε.Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης έως και 31-12-2011, ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1.008€

» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.149€

»
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών  
(ΔΕ-ΔΟΜ)

1.166€

» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.198€
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.337€

»
Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ4)

1.400€

»
Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ5)

1.526€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στάθμης MASTER

1.589€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό 
δίπλωμα

1.745€

2.  Τα ποσά των εισαγωγικών μισθολογικών βαθμίδων που προ-
βλέπονται, κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 1 της 
παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται για το προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης, από 1-1-2012, ως εξής: 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 887€
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1011€

»
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών  
(ΔΕ-ΔΟΜ)

1026€

» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1054€
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1177€

»
Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ4)

1232€

»
Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ5)

1343€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στάθμης MASTER

1398€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό 
δίπλωμα

1536€

3.  Τα ποσά των εισαγωγικών μισθολογικών βαθμίδων που προ-
βλέπονται, κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 2 της 
παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται για το προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης, από 1-1-2013, ως εξής:

Κατηγορία Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 897€
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1023€

»
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών  
(ΔΕ-ΔΟΜ)

1038€

» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1066€
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1190€

»
Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ4)

1246€

»
Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ5)

1358€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στάθμης MASTER

1414€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό 
δίπλωμα

1553€

4.  Τα ποσά των εισαγωγικών μισθολογικών βαθμίδων που προ-
βλέπονται, κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 3 της 

 ΟλΟκληρΟ ΤΟ κΕΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓρΑΦηκΕ 

Αυτή είναι η νέα Επιχειρησιακή 

H ΓΣΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει την εξέλιξη και τη συμ-
φωνία μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΟΤΕ, η οποία ήταν αποτέλε-
σμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Μια συμφωνία που σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, 
διασφαλίζει τις ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και τα δικαιώματα 
όλων των εργαζομένων στην εταιρία.

Σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία κυβέρ-
νηση και τροικανοί προωθούν και νομοθετούν εφεδρεί-
ες, εκ περιτροπής εργασία και άλλα αντεργατικά μέτρα, 
τα συνδικάτα με τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους, 
θωρακίζουν το θεσμό των ΣΣΕ και δίνουν λύσεις με το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ίδιους και τις 
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Ανακοίνωση από τη ΓΣΕΕ
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παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται για το προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης, από 1-1-2014, ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 907€
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1034€

»
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών  
(ΔΕ-ΔΟΜ)

1049€

» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1078€
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1203€
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1260€
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1373€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στάθμης MASTER

1430€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό 
δίπλωμα

1571€

5.  Τα ποσά των εισαγωγικών μισθολογικών βαθμίδων που προ-
βλέπονται, κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 4 της 
παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται για το προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης, από 1-1-2015, ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1.008€
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.149€

»
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών  
(ΔΕ-ΔΟΜ)

1.166€

» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.198€
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.337€

»
Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ4)

1.400€

»
Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ5)

1.526€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στάθμης MASTER

1.589€

»
Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό 
δίπλωμα

1.745€

6.  Το καταβαλλόμενο οικογενειακό επίδομα εξακολουθεί να υπο-
λογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τέταρτη μισθο-
λογική βαθμίδα της μισθολογικής κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ), όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τον όρο 4 της από 6-8-2008 Ε.Σ.Σ.Ε., ήτοι επί του ποσού των 
1.069,69 ευρώ. 

7.  α.  Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-12-2014 
το κανονικό εβδομαδιαίο ωράριο του προσωπικού πλήρους 
απασχόλησης ορίζεται σε 35 ώρες. Το εν λόγω εβδομαδιαίο 
ωράριο αφορά και το προσωπικό πλήρους απασχόλησης με 
ειδικά μειωμένα ημερήσια ωράρια (μητέρες βρεφών και λοι-
πές κατηγορίες) για την εξεύρεση των εν λόγω μειωμένων 
ημερήσιων ωραρίων.

  Ειδικά οι τυφλοί τηλεφωνητές του Οικιακού Κέντρου κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα εξακολουθούν να απασχολούνται 
επί πενθήμερο με εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είκοσι επτά 
(27) ωρών.

 β.  Από 1-1-2015 ή σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας 
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που θα λάβει χώρα 
κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-12-
2014, από την καταγγελία και εφεξής θα ισχύει το εβδομα-
διαίο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού που ίσχυε έως 
και 31-12-2011. 

8.  Ειδικά το προσωπικό μερικής απασχόλησης (μειωμένης- 4ωρης 
ημερήσιας απασχόλησης) εξακολουθεί να απασχολείται επί 
πενθήμερο με εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είκοσι (20) ωρών 
και να λαμβάνει (α) μηνιαία αμοιβή ίση με το ήμισυ (½) του 
ποσού της μισθολογικής βαθμίδας της μισθολογικής κατηγο-
ρίας στην οποία έχει ενταχθεί, με βάση τα τυπικά προσόντα 
(τίτλοι σπουδών) που απαιτήθηκαν για την πρόσληψή του από 
την οικεία Προκήρυξη ή τη σχετική Απόφαση της Διοίκησης και 
εξελιχθεί περαιτέρω σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, όπως το 
ποσό της μισθολογικής βαθμίδας διαμορφώθηκε με τον όρο 4 
της από 6-8-2008 Ε.Σ.Σ.Ε, καθώς και (β) τις λοιπές παροχές 
που προβλέπονται από τις σχετικές Αποφάσεις ή εγκύκλιες 
οδηγίες της Διοίκησης.

9.  Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως την 31-12-2014 
ή έως την τυχόν καταγγελία της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. από οποι-
οδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που θα λάβει χώρα κατά το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η εταιρία δεσμεύεται να 
μην προσφύγει σε εκ περιτροπής εργασία ή/και σε καταγγελία 
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού για οικονομοτεχνικούς 
λόγους. 

10.  Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως την 31-12-2014 
ή έως την τυχόν καταγγελία της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. από οποι-
οδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που θα λάβει χώρα κατά το 
προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ο ΟΤΕ δεν θα μεταβάλλει το 
μισθολόγιο, εφόσον αυτό θα είναι σύννομο.

11.  H διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. ορίζεται αορίστου 
χρόνου. Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε καταγγέλλεται από τα συμβαλλό-
μενα μέρη σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθε-
σίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 

12.  Από την ημερομηνία της τυχόν καταγγελίας της παρούσας 
Ε.Σ.Σ.Ε. από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος και εφεξής, 
οι όροι της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. παύουν να έχουν οποιαδήποτε 
ισχύ προς το μέλλον και ισχύουν αυτοδίκαια και άμεσα οι τρο-
ποποιούμενοι με την παρούσα όροι προγενέστερων Ε.Σ.Σ.Ε. 

ΑΠΟ ΤηΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ κΑΙ Τη ΔΙΟΙκηΣη ΤΟΥ ΟΤΕ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

MIXAΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΑΝΤ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Συλλογική Σύμβαση 
Ευθύνης - Συνεννόησης και Προστασίας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ με αίσθημα ευ-
θύνης υπέγραψε χθες τη Σ.Σ.Ε. 
2012-2014 και με μοναδικό 
γνώονα τη διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας και την προοπτι-
κή της Επιχείρησης. 

Η χθεσινή απόφαση έγκρισης 
του κειμένου της ΣΣΕ, ένα σχε-
δόν μήνα μετά την κατ΄αρχήν 
συμφωνία αλλά και επί σειρά 
μηνών σκληρές, επίπονες και 
δύσκολες διαπραγματεύσεις, 
αναδεικνύουν μέσα από το απο-
τέλεσμα την ανάγκη συνεννόη-
σης και συναντίληψης στα σο-
βαρά προβλήματα του παρόντος 
αλλά και στις προκλήσεις του 
μέλλοντος.

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ με τη χθεσινή 
υπογραφή της ΣΣΕ, που προ-
στατεύει τις θέσεις εργασίας, 
φράζει το αυθαίρετο διευθυντι-
κό δικαίωμα στην εκ περιτρο-
πής εργασία, εξασφαλίζει στις 
παρούσες δύσκολες και άκρως 
εύθραυστες συνθήκες, το υπέρ-
τατο ζητούμενο της κοινωνίας, 
αυτό της ασφάλειας της εργα-
σίας και τον ίδιο τον θεσμό των 
ΣΣΕ που τέθηκαν στο στόχαστρο 
της Τρόικας, για την κατάργηση 
τους. 

Είναι σίγουρο ότι αυτή η Σ.Σ.Ε. 
δεν είναι όπως οι προηγούμενες. 

Δεν είναι ΣΣΕ αυξήσεων ή κα-
τάκτησης επιδομάτων και νέων 
δικαιωμάτων, αν και όταν και τέ-
τοιες υπέγραφε, στο εσωτερικό 
της οι ίδιοι σχεδόν άνθρωποι ή 
τουλάχιστον οι ίδιες παραταξια-
κές τοποθετήσεις που ακούγο-
νται επικριτικά και αρνητικά και 
τότε, έβρισκαν λόγους απόρρι-
ψης καταγγελίας και άρνησης. 

Είναι σίγουρο ότι αυτή η ΣΣΕ 
βάζει τον πήχη ψηλά για το Σ.Κ. 
και τις ευθύνες του. Βάζει όμως 
προ τεράστιων ευθυνών και τη 
Διοίκηση που την υπέγραψε.

Μια ευθύνη που κυρίως της 
αναλογεί για την επιτυχία των 
συμφωνηθέντων και που αντι-
λαμβάνεται ότι κάθε βήμα της, 
κάθε ενέργεια της και κάθε 
πράξη της, θα αποτελεί για τους 
εργαζόμενους και την ΟΜΕ-ΟΤΕ 
κρίσιμο παράγοντα συναντίλη-
ψης αλλά και σφοδρής κριτικής. 

Η μείωση των αποδοχών στους 
εργαζόμενους στο αντιστάθμι-
σμα της διαφύλαξης των θέσε-
ων εργασίας και της προοπτικής 
της Επιχείρησης, δεν θα τους 
χαριστεί σε πειραματισμούς, 
πράξεις ή παραλήψεις που θα 
διακινδυνεύσουν αυτή την προ-
σέγγιση, που το Συνδικαλιστικό 
Κίνημα του χώρου με τη Σ.Σ.Ε. 
αποτύπωσε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Η ΣΣΕ σίγουρα δεν έλυσε 
προβλήματα που εξακολουθούν 
να ας απασχολούν ούτε με την 
υπογραφή της «κλείνει» ο κύ-
κλος των διαπραγματεύσεων. 
Υπάρχουν εκκρεμότητες αλλά 
σίγουρα θα προκύψουν θέματα 
που θα χρειαστεί δυναμικά να 
τα αντιμετωπίσουμε. Διαχρονικά 
όταν έκλεινε μια σύβαση ξεκι-
νούσε η συζήτηση για την επό-
μενη. Είμαστε παρόντες και δεν 
θα πρέπει να εφησυχάζουμε για 
τίποτα. 

Όπως δεν πρέπει να εφησυ-
χάζουμε και για τα μεγάλα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η 
Χώρα ας και για το σύνολο των 
εργαζομένων συνταξιούχων και 
κυρίως ανέργων που εκθετικά 
πολλαπλασιάζονται, λόγω της 
ύφεσης και της οικονομικής 
ανέχειας. Πιστεύουμε όμως ότι 
η συσπείρωση, η συλλογικότη-
τα η συνεννόηση και ο αγώνας 
είναι ο μόνος δρόμος, που το 
Συνδικαλιστικό κίνημα και οι ερ-
γαζόμενοι έχουν, για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων, τη σι-
γουριά στο παρόν και την ελπίδα 
για το μέλλον. Όλοι μαζί αν το 
θέλουμε μπορούμε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Το Συνδικάτο

Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Καρδίτσας της ΠΕΤ ΟΤΕ συνεδρί-
ασε στις 4/10/2011 εκτάκτως και 
αποφάσισε τη συμμετοχή στην 
24ωρη απεργία της 5 Οκτώβρη 
2011 που αποφάσισε η ΓΣΕΕ για 
τις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα.

Προηγήθηκε συγκέντρωση των 
εργαζομένων του Τεχνικού Τμήμα-
τος Καρδίτσας όπου συζητήθηκαν 
οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις 
για όλους τους εργαζόμενους 
αλλά και οι τελευταιες δυσμενείς 
εξελίξεις γιατους ργαζομενους 
στον ΟΤΕ.

Το κλείσιμο καταστημάτων από 
τη Διοίκηση του ΟΤΕ, οι «οικειοθε-
λείς απολύσεις» το σπστό ωράριο, 
η μισθωτή εφδρεία, οι επερχόμε-
νες απολύσεις και το πετσόκομμα 
μισθών και συντάξεων δεν αντιμε-
τωπίζονται με μια τρίωρη στάση. 
Όπως λέει και η Ομοσπονδία στην 
ανακοίνωσή της «οι άνθρωποι 
έχουν υπερβεί την κόκκινη γραμ-
μή». Πρέπει και μεις να υπερβούμε 

τον εαυτό μας και να αντιδράσου-
με συλλογικά σε λογικές υποχώ-
ρησης και συμβιβασμού.

Συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΟΜΕ 
ΟΤΕ

Ο προβληματισμός όλων των συ-
ναδέλφων είναι έντονος. Πιστεύ-
ουμε ότι με την απόφασή σας για 
τρίωρη στάση, κάνατε υποστολή 
της σημαίας του αγώνα.

Εμείς δεν θα σας ακολουθή-
σουμε, θα συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε και να υπερασπίζουμε τα 
δικαιώματά μας. Αυτές τις κατα-
κτήσεις που κάποιοι πριν από μας 
πάλεψαν δεκαετίες για να τις κερ-
δίσουν, εμείς θα αγωνιζόμστε για 
να κρατήσουμε ότι απέμεινε από 
τη πειδρομή της κυβερνητικής λαί-
λαπας και των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης που την στηρίζουν.

Δεν πάει άλλο, χρειάζεται αγώ-
νας!

Για την ΤΔΕ

Ο πρόεδρος 

Β. Ταγκούλης

Ο Γραμματέας

Β. Κρανιάς

ΤΔΕ κΑρΔΙΤΣΑΣ

Όλοι στην απεργία
ΤΕΤΑρΤη 5 ΟκΤΩΒρΙΟΥ 2011

Συμμετείχαμε στην ΤΡΙΩΡΗ 
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

της ΟΜΕ-ΟΤΕ
Και στην συγκέντρωση στις 11 π.μ. 

στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Οι Τεχνικοί του ΟΤΕ δηλώνουν το παρών στο 
συλλαλητήριο των 151 ΔΕΚΟ και της ΑΔΕΔΥ 
προκειμένου να περιφρουρήσουν τα βασικά και 
θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά μας δικαι-
ώματα.

Η Κυβέρνηση και οι Τροϊκανοι καθημερινά μας 
αφαιρούν πόρους και εισοδήματα και εκτοξεύ-
ουν στα ύψη την ανεργία και το χρέος.

Μας οδηγούν στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ «οικιοθελείς» 
απολύσεις - σπαστά ωράρια - «ξεσπίτωμα» δε-
κάδων συναδέλφων.

Ζητάμε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. 
Ας πληρώσουν και οι φοροκλέφτες, οι εισφορο-
κλέφτες και οι προνομιούχοι. Κι αυτοί σίγουρα 
δεν είναι οι εργαζόμενοι.

Να μην φτάσουμε να… σώσουμε την οικονο-
μία προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη ζωή μας. 

Φτάνει πια!



10

Και φέτος το σωματείο μας πήρε μέρος μαζικά στη 
απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης με αφορ-
μής την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί μάλι-
στα συνεδρίασε και το Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Με αφορμή το συλλαλητήριο, η ΠΕΤ-ΟΤΕ εξέδωσε 
την παρακάτω ανακοίνωση:

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ σας καλεί όλους να λάβετε μαζικά μέρος 
στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στα πλαίσια των 
εγκαινίων της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 6 το ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
στο ΑΓΑΛΜΑ του ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, που οργανώνεται από 
την ΓΣΕΕ την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης.

Σε μια εποχή που προσβάλλονται άμεσα κεκτημένα 
εργασιακών αγώνων και η οικονομική εξαθλίωση του 
εργαζόμενου είναι πλέον γεγονός η μη συμμετοχή και 
η αδράνεια δίνει άλλοθι για την συνέχιση της σκληρής, 
νεοφιλελεύθερης - αντιλαϊκής πολιτικής.

Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου,  

ώρα 6 - Άγαλμα Ελ. Βενιζέλου

Από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το συλλαλητήριο για τη ΔΕΘ.

Άλλα δύο στιγμιότυπα από την ίδια συνεδρίαση.

Δ Ε Θ
Στο συλλαλητήριο
και Δ.Σ. ΠΕΤ ΟΤΕ 
στη Θεσσαλονίκη

Το Συνδικάτο
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Κ
αταδικάζουμε την εγκλημα-
τική ενέργεια των διάφο-
ρων αυτοαποκαλούμενων 

αναρχοαυτόνομων, ακροδεξιών 
και τραμπούκων. Σκοπός τους 
ήταν να διαλύσουν τη μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση εργατών και 
λαού στο Σύνταγμα. Τους φόβισε 
η μεγαλειώδης διαδήλωση όπου 
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, οικογένειες και 
παιδιά. 

Οι ομάδες αυτές αποτελούν έναν 
άλλον μηχανισμό πέραν από τους επί-
σημους κατασταλτικούς μηχανισμούς 
του κράτους και προσπάθησαν να χτυ-
πήσουν την 48ωρη απεργία και τη συ-
γκέντρωση όλων των εργαζομένων. 

Αποτέλεσμα της εγκληματικής αυτής 
επίθεσης, ήταν η απώλεια του συνα-
δέλφου μας, Κοτζαρίδη Δημήτρη, οικο-
δόμου, γραμματέα του παραρτήματος 
Οικοδόμων Βύρωνα και τραυματίες. 
Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτές οι δυνάμεις 
δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με το κίνημα. 
Είναι το μακρύ χέρι των Κυβερνήσεων, 
συμβάλλουν ώστε να περάσει η αντερ-

γατική πολιτική της κυβέρνησης και 
της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας. 

Είναι εχθροί του κινήματος. Κοινή 
συνισταμένη όλων αυτών είναι να χτυ-
πήσουν τις χιλιάδες λαού που διαδήλω-
ναν ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, 
θέλοντας να τρομοκρατήσουν το εργα-
τικό και λαϊκό κίνημα, να το διαλύσουν. 
Αντικειμενικά προκύπτει ότι τα ίδια 
κέντρα εκτέλεσαν την προβοκατόρικη 
δολοφονική πυρπόληση της Μαρφίν 
τη μέρα ψήφισης του μνημονίου στις 5 
Μαΐου 2010.

Οι εργαζόμενοι δώσαμε σκληρή μάχη 
στους τόπους δουλειάς, στους δρό-
μους, απάντηση στην εργοδοσία, την 
κυβέρνηση, στους διεθνείς τοκογλύ-
φους. Απέναντι στην πολιτική που μας 
σπρώχνει ολοένα και περισσότερο στη 
φτώχεια και την ανέχεια.

Η μεγαλειώδης πορεία και απεργία 
είναι μεγάλο βήμα, δίνει μεγάλη δύ-
ναμη ώστε να συνεχίσουμε με ακόμα 
μεγαλύτερη οργή την αντεπίθεση μας 
απέναντι στην αντεργατική αντιλαϊκή 
πολιτική. Οι προβοκάτσιες που στή-
νουν, δεν μας πτοούν. Δε θα μας στεί-
λουν σπίτι μας. Είναι μονόδρομος για 

εμάς η πάλη. Συνεχίζουμε πιο αποφα-
σιστικά, πιο δυναμικά. Αυτό που τους 
φοβίζει είναι το οργανωμένο ταξικό 
κίνημα! 

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ 

ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας 

σε όλους τους διαδηλωτές, σε όλους 
τους απεργούς, στους τραυματίες, σε 
όλους όσους υπερασπίστηκαν την ερ-
γατική λαϊκή διαδήλωση από τις προ-
βοκατόρικες ομάδες. 

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας 
στην οικογένεια του νεκρού συναγωνι-
στή μας. Υποσχόμαστε ότι πιο αποφα-
σιστικά, πιο δυναμικά θα συνεχίσουμε 
τους αγώνες μας. Καλούμε και όλους 
τους εργαζόμενους να σηκώσουν πιο 
αποφασιστικά το ανάστημά τους.

Ψ η Φ Ι Σ Μ Α

Να περιφρουρήσουμε τους αγώνες μας

Το Σωματείο

Οι εργαζόμενοι αποχαιρετούν τον καλό συνάδελφο 
- οικοδόμο στη τελευταία του κατοικία. Να μην 

αποχαιρετήσουμε άλλα θύματα της κρατικής καταστολής.

Όταν τα ΜΑΤ χτυπούσαν τους διαμαρτυρόμενους πολίτες 
- συνδικαλιστές στο Σύνταγμα. Στη μικρή φωτογραφία  

ο συν. Κοτζαρίδης Δημήτρης που έφυγε άδικα.
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H ΓΣΕΕ εκφράζει τη ριζική και έντονη δι-
αφωνία της για το σύνολο των μέτρων που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ιδιαίτερα αυτό 
της έκτακτης εισφοράς των ακινήτων ακόμα 
και των μικροϊδιοκτητών, γιατί επιφέρουν 
τεράστια αφαίμαξη πόρων από το πενιχρό 
οικογενειακό εισόδημα και από την πραγμα-
τική οικονομία η οποία βρίσκεται σε τερά-
στια ύφεση, με αποτέλεσμα την έκρηξη της 
ανεργίας. 

Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί, ότι 
η συνεχιζόμενη συμπίεση του βιοτικού επι-
πέδου μισθωτών, συνταξιούχων μη εχόντων 
και κατεχόντων, είναι μια αδιέξοδη και κατα-
στροφική πολιτική για την κοινωνία και την 
οικονομία, γι’ αυτό πρέπει να αναζητήσει 
πόρους από τους οικονομικά ισχυρούς, τους 
φοροκλέπτες και φοροδιαφεύγοντες.

Η δογματική εμμονή και οι εκβιαστικές 
απαιτήσεις των δανειστών στις πολιτικές 
λιτότητας και συμπίεσης του βιοτικού επι-
πέδου των εργαζομένων, όχι μόνο δεν βο-
ηθούν τη χώρα για την έξοδο από την κρίση 
και το χρέος απεναντίας οδηγούν στη χρε-
οκοπία της κοινωνίας και της οικονομίας, 
αλλά συνολικά και της Ευρωζώνης.

Η ΓΣΕΕ μαζί με τους εργαζόμενους τόσο 
σε εθνικό όσο και σε Πανευρωπαϊκό επίπε-
δο θα εντείνουν την πάλη και τον αγώνα για 
τη

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ  
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΣΕ

Επιστολή απέστειλεη ΓΣΕΕ στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. 
Κουτρουμάνη σχετικά με την αναβάθμιση 
του ρόλου και της λειτουργίας του Αν. Συμ-
βουλίου Εργασίας.

Προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνι-
κής Ασφάλισης

κ. Γ. Κουτρουμάνη
Κοινοποίηση

•  Γενική Γραμματέα Υπουργείου Ερ-
γασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
κ. Α. Στρατινάκη

•  Πρόεδρο Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών, κ. Δ. Δασκαλόπουλο

•  Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας, κ. Δ. Ασημακόπουλο
•  Πρόεδρο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελ-

ληνικού Εμπορίου, κ. Β. Κορκίδη
Κύριε Υπουργέ,
Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 1315/8-9-2011 

επιστολή μας θέσαμε υπόψη σας τις συμφω-
νημένες αρχές και προϋποθέσεις, επί των 
οποίων προσήλθε η Γ.Σ.Ε.Ε. με εκπρόσωπό 
της στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε για 
την «αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουρ-
γίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας 
(Α.Σ.Ε.). Στο πλαίσιο των πάγιων και μη δι-
απραγματεύσεων θέσεων της Συνομοσπον-
δίας, ρητά επισημάναμε ότι υπάρχει θετική 
πρόθεση εξέτασης μόνο των προτάσεων 
εκείνων, που πράγματι αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ση-
μαντικού αυτού συμμετοχικού θεσμού.

Μετά από τις δύο πολύωρες συναντήσεις 
της Επιτροπής και παρά τις αιτιολογημένες 
επισημάνσεις μας για το ότι υπάρχει πραγ-
ματική ανάγκη ενεργοποίησης του συνόλου 
των Τμημάτων του Α.Σ.Ε. για την υλοποίηση 
των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, δια-
πιστώθηκε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται 
αποκλειστικά και μόνο στη «νομιμοποίη-
ση» της περαιτέρω αποδυνάμωσης του 
θεσμού της επέκτασης των ΣΣΕ και της 
καθ’οιονδήποτε τρόπο γενίκευσης των ει-
δικών επιχειρησιακών ΣΣΕ, ακόμα και με 
εξέταση μέτρων που βάλλουν ευθέως στην 
«καρδιά» της συλλογικής αυτονομίας και 
της νόμιμης συλλογικής εκπροσώπησης.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. είναι κατηγορηματικά αντίθετη 
στο σύνολο των σημείων που επικεντρώνο-
νται τελικά οι εργασίες της εν λόγω Επιτρο-
πής και συγκεκριμένα: 

α)  στο δραστικό περιορισμό της χρονικής 
ισχύος της επέκτασης των ΣΣΕ, άρα 
και των αποτελεσμάτων της,

β)  στην κατάργηση της διαδικασίας υπο-
βολής από τα συμβαλλόμενα μέρη 
της κοινής αιτιολογικής έκθεσης στο 
Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. για την κατάρτιση ειδικής 
επιχειρησιακής ΣΣΕ και

γ)  στη δημιουργία μορφωμάτων «εικονι-
κής» συλλογικής εκπροσώπησης των 
εργαζομένων, προκειμένου οι επιχει-

ρήσεις στις οποίες δεν λειτουργεί επι-
χειρησιακό σωματείο, να μπορούν να 
νομιμοποιηθούν στην επιβολή ειδικής 
επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Είναι εύκολα αντιληπτό, ότι η συνδυαστική 
εφαρμογή όλων των παραπάνω θα οδηγήσει 
αυτόματα στην κατάργηση του προστατευ-
τικού ρόλου της επέκτασης των ΣΣΕ και 
κατ’επέκταση στην πλήρη εξουδετέρωση 
στην πράξη των κλαδικών ΣΣΕ.

Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει κρούσει επανειλημμένα 
τον κώδωνα του κινδύνου για τις πολλαπλές 
και επικίνδυνες συνέπειες των διαδοχικών 
επεμβάσεων στην εργατική νομοθεσία, τις 
οποίες προφανώς τα τεχνοκρατικά επιτε-
λεία αρνούνται να αντιληφθούν, εφόσον 
βέβαια γίνονται γνωστά τα επίκαιρα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την εμπέδωση όχι των 
διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά του διαρθρω-
τικού χάους στην «αγορά εργασίας».

Ως εκ τούτου, και εφόσον η Επιτροπή δεν 
ασχολείται κατ’ουσίαν με το δηλωμένο έργο 
της για την αναβάθμιση της λειτουργίας 
και του ρόλου του Α.Σ.Ε., αποσύρουμε την 
εκπροσώπησή μας και παραπέμπουμε στις 
πάγιες θέσεις που έχουν τεθεί υπόψη σας. 
Καλούμε δε τους εθνικούς εργοδοτικούς 
διαπραγματευτές να αποδείξουν με τη στά-
ση τους ότι η ομόθυμη διακηρυγμένη θέση 
τους για το σεβασμό των κλαδικών ΣΣΕ και 
το θεσμό της επέκτασης των ΣΣΕ απορρέει 
από τη θωράκιση του θεσμικού τους ρόλου 
και την ισότιμη προστασία των μελών τους 
από καταχρηστικές πρακτικές. Ζητούμε επί-
σης τόσο από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και από τα συ-
ναρμόδια Υπουργεία να στηρίξουν έμπρακτα 
τη δέσμευσή τους για την αποτελεσματική 
και υπεύθυνη αντιμετώπιση της ύφεσης με 
όρους σεβασμού του υγιούς ανταγωνισμού 
και των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμά-
των.

ΕΜΜΟΝΗ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ 
ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ο πρόεδρος 
Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Γραμματέας
Νικόλαος Κιουτσούκης
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Το Συνδικάτο

Πλατεία Κλαυθμώνος - Αθήνα 
5/10/2011

Εμείς οι απεργοί του Δημοσίου των 
ΔΕΚΟ, των Επιχειρήσεων και φορέων 
του Δημοσίου που συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα Τετάρτη 5/10/2011 στην Πλα-
τεία Κλαυθμώνος και εγκρίναμε το πα-
ρακάτω ψήφισμα:

Η πολιτική της Κυβέρνησης και οι εκ-
βιαστικές απαιτήσεις της Τρόικα οδηγεί 
τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη 
φτώχεια και την εξαθλίωση.

Μετά από τις περικοπές εισοδημά-
των, μισθών και συντάξεων, την ανα-
τροπή των εργασιακών σχέσεων, τα νέα 
φορολογικά χαράτσια, σήμερα και πάλι 
με πρόσχημα το χρέος προωθούνται 
και νέα αντεργατικά μέτρα σε βάρος 
των εργαζομένων και της κοινωνίας. Η 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. βρίσκεται στο στόχαστρο. 

Το νέο μισθολόγιο φτωχολόγιο που 
προωθείται για το Δημόσιο οδηγεί σε 
νέες περικοπές των εισοδημάτων μας.

Ο Δημόσιος Τομέας και τα Δημόσια 
κοινωνικά αγαθά βρίσκονται στο στό-
χαστρο της κυβερνητικής επίθεσης. Το 
Δημόσιο, συκοφαντείται, διαβάλλεται με 
βασικό στόχο το ξεπούλημα των δημοσί-
ων επιχειρήσεων και υπηρεσιών στους 
ιδιώτες και τον περιορισμό των δικαιω-
μάτων των εργαζόμενων.

Η προωθούμενη κυβερνητική απόφα-
ση κατ’ απαίτηση των Τροϊκανών - Δα-
νειστών για τις εφεδρείες - απολύσεις 
που οδηγούν στην απόλυση 30.000 ερ-
γαζόμενους στις Δημόσιες Υπηρεσίες 
για να ικανοποιηθούν οι τοκογλύφοι δα-
νειστές θα έχει δραματικές επιπτώσεις 
στους εργαζόμενους, στα δημόσια κοι-
νωνικά αγαθά και σε όλη την κοινωνία. 
Στο όνομα του χρέους και των ελλειμ-

μάτων προωθείται η εξαθλίωση των ερ-
γαζομένων, η διεύρυνση της λίστας των 
ανέργων, η υποβάθμιση των κοινωνικών 
υπηρεσιών, των δημοσιών αγαθών και 
των δραστηριοτήτων του κράτους.

Για να εξασφαλίσουν τα τοκογλυφικά 
δάνεια για να «εξευμενισθούν» οι αγο-
ρές κυβέρνηση και δανειστές συνεχί-
ζουν τη στοχοποίηση και ενοχοποίηση 
των εργαζομένων σε οργανισμούς και 
φορείς του Δημοσίου, οδηγώντας έτσι 
τη χώρα πιο βαθιά στην ύφεση δημιουρ-
γώντας νέα κοινωνικά αδιέξοδα.

Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση με τις 
πολιτικές της επιλογές οδηγεί το Κρά-
τος σε διάλυση, τη Δημόσια Διοίκηση 
σε πλήρη απορρύθμιση, το Κοινωνικό 
Κράτος σε κατεδάφιση, την Κοινωνία σε 
εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε από-
γνωση, την οικονομία σε κατάρρευση 
και τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι 
άνεργοι της χώρας με μια φωνή απαι-
τούν:

Να αποσυρθούν τα ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ - 
ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΜΕΤΡΑ!

Να ακυρωθούν τώρα τα μέτρα της 
εφεδρείας = ανεργίας.

Να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο 
θεσμός της ΕΓΣΣΕ

Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η αγο-
ραστική δύναμη των εργαζομένων, η 
πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη, η 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Να πληρώσουν οι ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι 
ΕΙΣΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ, 
ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ!

Να προστατευθούν τα δημόσια αγαθά 
και οι κοινωνικές υπηρεσίες!

Να δοθεί τέλος στις απολύσεις, στη 
στοχοποίηση και ενοχοποίηση των ερ-
γαζομένων.

ΟΧΙ στην κοινωνική βαρβαρότητα 
των μέτρων του μνημονίου

Να καταργηθούν τα αντιλαϊκά φορο-
λογικά χαράτσια

Να ενισχυθούν οι Δημόσιες Υπηρεσί-
ες και επιχειρήσεις, τα δημόσια κοινω-
νικά αγαθά

Με αυτά τα μέτρα και αυτές τις πο-
λιτικές εξοντώνονται οι εργαζόμενοι, 
διευρύνεται η κοινωνική κρίση, βαθαίνει 
η ύφεση και πολλαπλασιάζονται τα αδιέ-
ξοδα στην κοινωνία και την οικονομία.

«Να σωθούν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και η 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ και όχι οι δανειστές 

και οι κερδοσκόποι».

Απαιτούμε - Διεκδικούμε:
1.  Δουλειές - Ανάπτυξη - Απασχόλη-

ση

2.  Μισθοί - Συντάξεις αξιοπρέπειας 
και ανθρώπινης διαβίωσης

3.  Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ευημερία 
για τους Πολίτες και ΟΧΙ για τους 
Τραπεζίτες.

4.  Να μπουν στην «εφεδρεία» η 
μνημονιακή πολιτική, οι απολύ-
σεις, η λιτότητα, τα αντεργατικά, 
αντιασφαλιστικά, αντιαναπτυξιακά, 
φορομπηχτικά και υφεσιακά μέτρα. 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

των Εργαζομένων στο Δημόσιο στις ΔΕΚΟ και  
στις Επιχειρήσεις Δημοσίου
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΞΙΠΟΡΕΠΕΙΑΣ ΚΙ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΛΙΒΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ 

    Πώς δενόταν τ’ ατσάλι
Για τους περισσότερους από εμάς, η Ελ-

ληνική Χαλυβουργία δεν είναι παρά ένα ρυ-
παρό εργοστάσιο στο δρόμο για την Κόρινθο. 
Περνώντας μπροστά του, σπάνια υποψιαζόμα-
στε ότι εκεί δουλεύουν άνθρωποι. Με όνειρα 
και ευαισθησίες, με παιδιά και εγγόνια, με 
φιλότιμο και αξιοπρέπεια. Δυστυχώς, το ίδιο 
φαίνεται ότι σκέφθηκε και η διεύθυνση, που 
πριν από εβδομάδες αποφάσισε να αρχίσει τις 
απολύσεις και τις μειώσεις μισθών. 

οι εργαζόμενοι που τόσα χρόνια πάλευαν 
με τη φωτιά και συχνά το πλήρωναν βαριά, 
αντέδρασαν, απαιτώντας το δίκιο τους. Το ξέ-
ρουμε, τέτοια λάθη διαχείρισης συμβαίνουν 
και στις καλύτερες οικογένειες, αλλά εδώ, 
τουλάχιστον, οι εργαζόμενοι αντέδρασαν 
συλλογικά, αλληλέγγυα και με πείσμα. Ατσά-
λινο, φυσικά. 

Ο αγώνας γίνεται για τα παιδιά. Όχι μόνο 
των απεργών, τα οποία συμπαρίστανται (επά-
νω) με τον πιο γλυκό τρόπο, αλλά και για την 
επόμενη γενιά εργαζομένων στην επιχείρηση. 
Πολλοί από τους απεργούς έχουν ζήσει μια 
ζωή εδώ μέσα και απορούν πως γίνεται να 
μειώνονται οι μισθοί τους και να πολύονται 
την ώρα που η επιχείρηση παίρνει μεγάλες 
παραγγελίες.

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και το Ρούπελ 
διασταυρώνονται στο κεφάλι μου. Πάνω από 

το Θριάσιο βαραίνει μια μολυβένια μέρα. Στα 
αριστερά η θάλασσα ακίνητη και δεξιά οι 
παγωμένες τσιμινιέρες του εργοστασίου. Το 
Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο οχυρό των ελλη-
νοβουλγαρικών συνόρων, με καταφύγια κοντά 
στα δυο χιλιόμετρα και στοές που ξεπερνούν 
τα 4.000 μέτρα. Τον Απρίλη του ’41 επί τέσ-
σερα μερόνυχτα οι Γερμανοί βομβάρδιζαν το 
Ρούπελ, ζητώντας τη συνθηκολόγησή του. «Τα 
οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται», 
αντέταξαν οι φαντάροι 44 έπεσαν νεκροί και 
άλλοι 152 τραυματίστηκαν, υπερασπιζόμενοι 
το οχυρό μέχρι τη συνθηκολόγηση της Ελλά-
δας και την αναπόφευκτη παράδοσή του. Το 
Ρούπελ χτίστηκε με σίδηρο της νεαρής τότε 
Ελληνικής Χαλυβουργίας. Κι εγώ οδηγώ προς 
τον Ασπρόπυργο, αναζητώντας το οχυρό των 
χαλυβουργών.

«Μέσα από τον άνεμο και την καταιγίδα, 
από τη λάμψη της μαζικής απεργίας και της 
σύγκρουσης στους δρόμους, ο προλετάριος 
μεταμορφώνεται από έναν πάτερ-φαμίλια, 
που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς 
θα εξοφλήσει το δάνειο, σ’ έναν «ρομαντικό 
επαναστάτη»…», έλεγε η Ρόζα. Αναρωτιέ-
μαι αν αυτό ισχύει και για τους 400 εργάτες 
που θα συναντήσω. Στην 24η μέρα απεργίας 
σήμερα και για τις εφημερίδες και τα ΜΜΕ 
της χώρας δεν περίσσεψε μια λέξη. Είναι η 

πρώτη απεργία διαρκείας της εποχής του 
Μνημονίου, όμως τα κανάλια και οι περισσό-
τερες εφημερίδες ζουν το μήνα του μέλιτος 
με την κυβέρνηση Παπαδήμου και τα ποσοστά 
αποδοχής του. «Ποτέ μην αφήνεις την αλή-
θεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία», λέει 
ένα παλιό αμερικάνικο δημοσιογραφικό ρητό. 
Κι οι χαλυβουργοί μάλλον θα τάραζαν την τη-
λεοπτική ευωχία.

«Για μας η απόλυση ήταν αιτία πολέμου. 
Και σ’ αυτόν απαντάς μόνο με αλληλεγγύη.Το 
πρώτο που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Και 
μετά την τάξη μου. Αν περνούσε το πλάνο του 
Μάνεση σ’ εμάς, θα εφαρμοζόταν σε όλα τα 
εργοστάσια της περιοχής. Τέτοια προδοσία 
δεν θα την επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου.» 
Νάσος Παυλάκης

«Τα παιδιά μας είναι περίφανα γιατί οι 
πατεράδες τους δεν έσκυψαν το κεφάλι. Η 
εργοδοσία νόμιζε πως θα κάνουμε πίσω γιατί 
θα φοβηθούμε. Όμως τα βγάζουμε μια χαρά 
πέρα χάρη στην αλληλεγγύη του ελληνικού 
λαού. Και τα παιδιά μας παίρνουν καλύτερο 
μάθημα βλέποντας τον κόσμο που έρχεται για 
να στηρίξει τον αγώνα.» Μαρία

Στην εταιρεία για την οποία εργάζονται 
δεν συνέβη κάτι πρωτόφαντο για την Ελλά-
δα της ύφεσης: το αφεντικό τους βλέπει τα 
κέρδη του να μειώνονται λόγω της κρίσης και 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εργοδοσία της Ελληνικής Χαλυβουργίας κατά παρέκκλιση των δεσμεύσεων του ΣΕΒ για αποτροπή περαιτέρω συρρίκνωσης μισθών 

και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιεί την αντεργατική μνημονιακή νομοθεσία επιχειρώντας να εφαρμόσει το 5ωρο, ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, το ωρομίσθιο, απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Οι χαλυβουργοί έδωσαν περήφανη απάντηση. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας. Η νίκη τους θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα μιας άλλης 
πορείας για το εργατικό κίνημα.

Οι 400 εργάτες σαν μια γροθιά απεργούν για 22η μέρα. Απαιτούν να γυρίσουν στην δουλειά 34 απολυμένοι εργάτες.
Οι απολύσεις έγιναν για να τρομοκρατηθούν οι χαλυβουργοί επειδή ομόφωνα από την Γενική τους Συνέλευση απέρριψαν την απαίτηση 

της εργοδοσίας να δουλεύουν ωρομίσθιοι με μειωμένο ωράριο 5 ώρες την ημέρα με 40% μείωση των αποδοχών τους. Την ίδια στιγμή η 
παραγωγή αυξήθηκε από 196.000 τόνους έφτασε στους 266.000 τόνους με τίμημα τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα και έναν νεκρό 
εργάτη πέρυσι. Τα κέρδη του Βιομήχανου Μάνεση αμύθητα, ο οποίος συνεχίζει να εκβιάζει ότι αν δεν αποδεχθούν να δουλεύουν σκλάβοι, 
θα απολύσει 150 ακόμη εργαζόμενους.

Η τρομοκρατία, ο εκβιασμός, η επίθεση στην ζωή μας δεν πρέπει να περάσει.
Η απάντηση των εργατών στο εκβιαστικό δίλλημα της εργοδοσίας και η ηρωική στάση τους είναι από μόνη της μια πρώτη νίκη, παρά-

δειγμα για όλους τους εργαζόμενους.
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα των χαλυβουργών και καταγγέλλει την απάνθρωπη και αδιάφορη στάση των εργοδοτών και 

κυβερνητικών υπευθύνων. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
     Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Λάμπρου                   Θ. Τασσιός
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ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΟΥΝ

στους 70 βαθμούς Κελσίου
καλεί τους εργαζόμενους να συναινέσουν σε 
ένα μπίζνες-πλαν «για τον εξορθολογισμό 
και την επιβίωση της εταιρείας». Το μπίζνες-
πλαν προέβλεπε ό,τι σχεδιάζει κάθε μάνα-
τζερ που σέβεται τον εαυτό του: απολύσεις 
και περικοπές μισθών μέχρι 40%. Τα στε-
λέχη της εταιρείας έλεγαν στους χαλυβουρ-
γούς ό,τι λέει κάθε στέλεχος που σέβεται 
τον εαυτό του: το αφεντικό μας είναι καλό, 
αλλά φτωχό. Να βάλουμε πλάτη για να σω-
θεί η εταιρεία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 
Σίδερα παντού. Σιδερένια κτήρια, σιδερένια 
η περίφραξη, σιδερένια τα εργαλεία, σίδερο 
και το προϊόν. Η παραγωγή ατσαλιού έχει 
αυξηθεί, οι εξαγωγές καλά κρατούν, αλλά 
οι ιδιοκτήτες, αλλά οι ιδιοκτήτες των χαλυ-
βουργείων δεν χάνουν την ευκαιρία για μειώ-
σεις μισθών και προσωπικού που θα αβγάτιζε 
περισσότερο τα κέρδη τους.

Το ατσάλι είναι το πιο διαδεδομένο κατα-
σκευαστικό υλικό και χρησιμοποιείται παντού: 
από την αρχιτεκτονική και τη ναυπηγική μέ-
χρι την κατασκευή χειρουργικών εργαλείων. 
Όπως διαβάζω στη Wikipedia, «σε παλαιότε-
ρες εποχές, η βιομηχανική παραγωγή μιας 
χώρας αξιολογούνταν από την παραγωγή της 
σε χάλυβα. Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντι-
κά την παραγωγή της τα τελευταία χρόνια: 
από 1,0 εκατ. τόνους το 1990, ξεπέρασε τα 
2,5 το 2007». Ένα χρόνο νωρίτερα, την 1η 
Δεκεμβρίου του 2006, «αθόρυβα και διακρι-
τικά, ως συνήθως», όπως γράφει ο Τύπος, η 
οικογένεια του κ. Ν. Μάνεση συνενώνει τη Χα-
λυβουργία Θεσσαλίας και την Ελληνική Χαλυ-
βουργία (αφού είχε αποκτήσει το πλειοψηφικό 
μερίδιό της ήδη από το 2004), συγκροτώντας 
έτσι τη μεγαλύτερη σε πωλήσεις, από τις 
εκτός Σοφοκλέους, βιομηχανία της χώρας: τη 
Χαλυβουργία Ελλάδος. Με βάση τις πωλήσεις 
της, η νέα εταιρεία τοποθετείται ανάμεσα 
στις είκοσι πρώτες, εισηγμένες και μη, βιο-
μηχανίες. 

Έγραφε τότε το «Βήμα»: «Με παραγω-
γική δυναμικότητα περί το ένα εκατ. τόνους 
χάλυβος ετησίως, η νέα εταιρεία αναμένεται 
να παρουσιάσει τζίρο άνω των 320 εκατ. 
ευρώ για το 2006, αυξημένο περίπου κατά 65 
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αυτόν που είχαν 
πραγματοποιήσει το 2005 οι δύο ενοποιούμε-
νες επιχειρήσεις. Απασχολεί κεφάλαια ύψους 

400 εκατ. ευρώ και 1.000 εργαζομένους στο 
Βόλο και στον Ασπρόπυργο. Οι εγκαταστάσεις 
της εκτείνονται σε 750 στρέμματα».

Ένα χρόνο αργότερα και μετά τα επίπε-
δα-ρεκόρ στην ανάπτυξη το 2006, η ελληνική 
οικονομία παρουσιάζει σημάδια επιβράδυν-
σης: ο ΦΠΑ ανεβαίνει, η οικοδομική δραστη-
ριότητα πέφτει, οι εξαγωγές δεν αυξάνονται. 
Παραδόξως, οι τρείς παίκτες του χάλυβα 
(Ελληνική Χαλυβουργία, Σίδενορ και Χαλυ-
βουργική) επιδίδονται σε ένα ξέφρενο παι-
χνίδι ανταγωνισμού, κάνοντας επενδύσεις, 
αυξάνοντας την παραγωγή τους και ρίχνο-
ντας συνεχώς τις τιμές. Έγραφε, τότε, ο ενη-
μερωμένος ρεπόρτερ Βασίλης Κώτσης: «Θα 
γίνει μεγάλη μάχη και ο πόλεμος των τιμών 
θα κλιμακωθεί. Παράγοντες του κλάδου επι-
σημαίνουν ότι οι τρεις μονομάχοι δεν έχουν 
αντιληφθεί πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. 
Άλλοι πάντως υποστηρίζουν ότι εν γνώσει 
τους οι τρεις μεγάλοι «τρέχουν» αυτά τα 
επενδυτικά προγράμματα για να καταφέρουν 
να ενισχύσουν τα μερίδια αγοράς και να γο-
νατίσουν τον ανταγωνισμό. Θεωρείται πολύ 
πιθανόν κάποιος από τους τρεις ή ακόμη και 
οι τρεις να πληγούν από τη στρατηγική αυτή». 
Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν είναι 
η στρατηγική, τα λάθη και οι παραλείψεις που 
έφεραν την Ελληνική Χαλυβουργία σε κακή οι-
κονομική κατάσταση ή αν, όπως ισχυρίζονται 
οι εργαζόμενοι, η κακή οικονομική κατάσταση 
είναι μια μαγική εικόνα που κατασκευάζει η 
δημιουργική λογιστική. Στις 12 Οκτωβρίου, 
πάντως, το μπίζνες-πλαν παρουσιάστηκε ως 
εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση της 
εταιρείας: πεντάωρη και πενθήμερη εργα-

σία με 40% μείωση αποδοχών ή απολύσεις 
180 εργαζομένων σε σύνολο 378. «Κάναμε 
γενική συνέλευση, αποφασίζοντας ομόφωνα 
να απορρίψουμε και πεντάωρο και πενθήμερο 
και απολύσεις. Εσείς ζητάτε υποταγή, εμείς 
δεν το δεχόμαστε», λέει ο Γιώργος Σιφωνιός, 
πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων. 
Δύο μέρες μετά, σε μία γενική συνέλευση 
280 παρόντων, οι εργάτες παρουσίασαν το 
δικό τους σκεπτικό: η εργοδοσία επικαλεί-
ται στοιχεία που δεν δημοσιοποιεί, παρόλες 
τις πιέσεις. Τα μόνα στοιχεία που μπορούν 
να γνωρίζουν οι εργάτες είναι η ίδια τους η 
δουλειά: η παραγωγή, από 196.000 τόνους 
πέρυσι, αυξήθηκε σε 266.000 τόνους φέτος. 
Στις 31 Οκτωβρίου η πρώτη απόλυση θυρο-
κολλήθηκε έξω από το σπίτι ενός εργάτη, 
ενώ ως το βράδυ είχαν απολυθεί άλλοι 18. 
Την επομένη απολύθηκαν άλλοι 16. Η εται-
ρεία πρότεινε άμεση ανάκληση των απολύσε-
ων, υπό την προϋπόθεση να αποδεχτούν οι 
εργαζόμενοι είτε εκ περιτροπής απασχόληση 
για τρεις μήνες είτε μερική απασχόληση (πε-
ντάωρη) για το ίδιο διάστημα. «Μέχρι και οι 
απολυμένοι έρχονταν λέγοντας «πρόεδρε, 
μην το υπογράψεις». Και δεν το υπογρά-
φουμε. Ό,τι και να γίνει δεν υποχωρούμε», 
λέει ο Γιώργος. Απεργία μέχρις εσχάτων. 
«Για εμάς η απόλυση ήταν αιτία πολέμου. 
Και σε αυτόν τον πόλεμο απαντάς μόνο με 
αλληλεγγύη. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν 
τα παιδιά μου. Και μετά την τάξη μου. Αν 
επιτρέπαμε στον Μάνεση να εφαρμόσει τα 
σχέδιά του, τα παιδιά μου θα πεινούσαν. Κι 
αν περνούσε το πλάνο του στο δικό μας εργο-
στάσιο, μετά θα εφαρμοζόταν σε όλα τα ερ-

συνέχεια πίσω
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γοστάσια της περιοχής. Μια τέτοια προδοσία 
δεν θα την επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου».  
Σήμερα ο Νάσος Παυλάκης είναι ένας ευτυχι-
σμένος άνθρωπος: όταν ξεκίνησε η απεργία 
είχε μια κόρη. Σήμερα γιορτάζει τα γεννητού-
ρια της δεύτερης κόρης του γύρω από ένα 
βαρέλι με φωτιές στην είσοδο του βουβού 
εργοστασίου. Στα εργοστάσια της περιοχής 
η τρομοκρατία είναι πια απροκάλυπτη: παντού 
οι εργάτες εκβιάζονται να αποδεχτούν μι-
σθούς μέχρι 500 ευρώ ή να πάρουν την άγου-
σα. Δεν φοβήθηκες να βγεις σε αυτόν τον 
αγώνα, ενώ περίμενες ένα μωρό να γεννηθεί, 
τον ρωτάω. «Η γυναίκα μου είναι Σπαρτιάτισ-
σα κι από την πρώτη ώρα μου είπε «ξέρω ότι 
δεν θα κάνεις πίσω, αλλά για μένα έχεις πάει 
ήδη πολύ μπροστά». Μετά από αυτό ήμουν 
απολύτως αποφασισμένος. Όταν ανακοινώ-
θηκε η πρώτη απόλυση, μέσα σε 15 λεπτά 
400 εργάτες ήμασταν μαζεμένοι στην πύλη». 
«Ή όλοι ή κανείς», αυτό ήταν το σκεπτικό 
μας. Υπήρχαν ελάχιστοι συνάδελφοι που ανα-
ρωτιούνταν και δίσταζαν και σκεφτόντουσαν 
«βρε μπας κι η εταιρεία έχει δίκιο; Μήπως 
στ’ αλήθεια δεν έχει χρήματα ο Μάνεσης; 
Μήπως κάνουμε απεργία και κλείσουμε το 
μαγαζί;» Σε αυτούς απάντησε οριστικά ένας 
συνάδελφος που έχει έξι παιδιά. Γυρνάει, 
μας κοιτάει και μας λέει: «αφού δεν φοβά-
μαι εγώ και προχωρώ, ποιός από εσάς θα 
κάνει πίσω;» Από τότε κι έπειτα δεν υπήρξε 
κανένας άλλος δισταγμός. Ο Μάνεσης νόμιζε 
πως θα κάνουμε μια-δυο μέρες απεργία και 
θα καθαρίσει, όμως εμείς θα κάνουμε εδώ 

συνέχεια από τη σελ. 15

και Χριστούγεννα και Απόκριες και Πάσχα άμα 
χρειαστεί», μου λέει ο 28χρόνος Δημήτρης 
Παπανικολάου. «Αυτά που ζείτε εδώ συμβαί-
νουν και σε άλλους χώρους δουλειάς και, 
συνήθως, οι εργαζόμενοι λουφάζουν, προ-
σπαθούν να κρυφτούν και να κάνουν τα καλά 
παιδιά για να μην απολυθούν οι ίδιοι. Εσύ 
δεν το σκέφτηκες;» τον ρωτάω. «Σε αυτό το 
εργοστάσιο, στον διπλανό γερανό δουλεύει ο 
πατέρας μου. Ο χαλυβουργός δένει το ατσάλι 
στους 70 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στη φωτιά 
γίνεσαι σκληρός και αποφασισμένος: σκληρός 
στη μάχη και αποφασισμένος δίπλα στον συ-
νάδελφό σου. Γιατί κάθε μέρα τον θάνατο τον 
αντιμετωπίζετε δίπλα δίπλα».

«Δυο μέρες πριν ξεκινήσει η απεργία, η 
εταιρεία πήρε μια τεράστια παραγγελία και 
μου ζητούσε να υπογράψω ατομική σύμβαση 
για 600 ευρώ. Να πληρώνω 350 ευρώ για 
βενζίνη και να ζω με 150! Μας έλεγαν ότι 
θα χρεωκοπήσουμε την εταιρεία αν κάνουμε 
απεργία.» Κώστας Παπαπαύλος

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου, ο πατέ-
ρας του Δημήτρη, δουλεύει στην Ελληνική 
Χαλυβουργία τα τελευταία 28 χρόνια. «Και 
να σκεφτείς ότι δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή 
μου ούτε σε πορεία ούτε σε κόμμα ούτε σε 
τίποτα. Ο Μάνεσης με έκανε τον μεγαλύτερο 
κομμουνιστή», μου λέει χαμογελώντας πικρά 
ενώ μου δείχνει το αγγελτήριο για το ετήσιο 
μνημόσυνο του «αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, υιού, αδελφού και θείου Γιώργου 
Τσακαράκη». «Αυτός κάηκε πέρσι», μου λέει 
ο Παναγιώτης. «Τότε έπεσε η γερανογέφυ-

ρα στην οποία δουλεύω, από θαύμα σώθηκα. 
Τρεις μήνες μετά έγινε το δυστύχημα με τον 
Γιώργο. Ακόμα τρέχει η οικογένειά του στα 
δικαστήρια για να δικαιωθεί…»

Το δυστύχημα έγινε την Τετάρτη 13 Οκτω-
βρίου του 2010. Το συρματόσχοινο έσπασε 
και σκόρπισε 70 τόνους λιωμένο μέταλλο. 
Εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε 
γρήγορα διαστάσεις. Τέσσερις εργάτες άρπα-
ξε η λάβα: ο ένας βρέθηκε με εγκαύματα στο 
85% του σώματός του, ο δεύτερος με εγκαύ-
ματα στο 35% του κορμιού του, ενώ οι άλλοι 
δύο συνάδελφοί τους στάθηκαν πιο τυχεροί 
και γλίτωσαν με ελαφριά εγκαύματα. Σε ανα-
κοίνωσή του, τότε, το ΚΚΕ κατήγγελλε «έλ-
λειψη μέτρων προστασίας που διευρύνεται, 
παράλληλα με την επίθεση στα εργασιακά και 
μισθολογικά δικαιώματα, με την αύξηση της 
ανεργίας». Για «έγκλημα με φυσικούς και ηθι-
κούς αυτουργούς» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. «Το 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, 
αρμόδιο για τη διερεύνηση των εργατικών 
ατυχημάτων, περί άλλων τυρβάζει», φώναζε 
τότε ο πρόεδρος του Σωματείου. «Όταν έπε-
σε ο άλλος γερανός, αντί να έρθει το ΚΕΠΕΚ 
να δώσει εντολή να σταματήσει για λίγο και-
ρό το εργοστάσιο και να αποκατασταθούν οι 
ελλείψεις, που εμείς τους υποδεικνύουμε, 
αυτοί έλεγαν πως δεν υπάρχει πρόβλημα και 
πως έχουμε πάρει το πιστοποιητικό από τους 
πολεοδόμους και μηχανικούς ασφάλειας. 
Κοινώς, δεν μας λαμβάνουν υπόψιν τους». 
«Για αυτόν τον νεκρό και για τα νέα παιδιά 
έγινα ο μεγαλύτερος κομμουνιστής», μου 
λέει ο Παναγιώτης. «Για μένα, που θέλω 
ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη, τα σχέδια 
του Μάνεση δεν ήταν πρόβλημα, για τα νέα 
παιδιά όμως θα είναι η καταστροφή. Πριν την 
απεργία μέσα στο εργοστάσιο δουλεύαμε σε 
κλίμα τρομοκρατίας. Τώρα έρχονται οι διευ-
θυντάδες και μας παρακαλάνε να ξαναμπούμε 
μέσα. Η εταιρεία έχει τρεις διευθυντές που 
παίρνουν 30.000 ευρώ: να κόψουν τους δι-
κούς τους μισθούς αν θέλουν να κάνουν οι-
κονομία, να κόψουν από μένα που είμαι υψη-
λόμισθος. Αλλά όχι να σφάξουν τα νέα παιδιά. 
Ο γιός μου θέλει να φύγει από την Ελλάδα, 
να πάει στο Κατάρ. Με το ζόρι τον κρατάω. 
Όχι για μένα, για τα παιδιά αγωνίζομαι». 
Είναι πολλά τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι 
που έχουν μαζευτεί σήμερα στο εργοστάσιο 
για να συμπαρασταθούν στους απεργούς: 
«Είμαστε μαζί σας, κουράγιο!», γράφει το 
πανό που έχουν αναρτήσει οι μαθητές του 
2ου γυμνασίου Ασπροπύργου. Πιτσιρίκια από 
όλα τα σχολεία της περιοχής έρχονται καθη-

Η αλληλεγγύη μεγάλη στην περίπτωση των απεργών χαλυβουργών.  
Μέχρι και Blog έφτιαξαν. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ...
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Προς την εργατική τάξη, 
τον εργαζόμενο λαό

Συνάδελφοι
Οι απεργοί χαλυβουργοί χαι-

ρετίζουμε όλους όσους πάλε-
ψαν για την επιτυχία της 24ωρης 
απεργίας που νέκρωσε όλο το 
Θριάσιο.

Σφίγγουμε το χέρι στους εκα-
τοντάδες εργάτες που έσπασαν 
το φόβο, απέργησαν για πρώτη 
φορά.

Σφίγγουμε το χέρι στους συ-
νάδελφους που αγωνίζονται για 
να μην περάσουν οι απολύσεις 
στο χώρο τους, η εκ περιτροπής 
εργασία, οι μειώσεις μισθών και 
η κατάργηση συλλογικών συμ-
βάσεων, για να πληρωθούν τα 
δεδουλευμένα τους.

Εδώ στο Θριάσιο, που χτυπά η 
καρδιά των βιομηχανικών εργα-
τών, στείλαμε μήνυμα στους ιδι-
οκτήτες και τη μαύρη κυβέρνησή 
τους: Κάτω τα χέρια από τα δι-
καιώματα που κατακτήθηκαν με 
αίμα, δεν θα γίνουμε δούλοι στα 
εργοστάσια για τα κέρδη σας! Ο 
Μάνεσης και οι υπόλοιποι βιο-
μήχανοι πήραν το μήνυμα.

Οι χαλυβουργοί δεν είμαστε 
μόνοι στον αγώνα! Δεν έχουν 
μόνο μία φωτιά να σβήσουν!

Έχουμε μαζί μας όλη την ερ-
γατική τάξη τους εργαζόμενους 
που καταλαβαίνουν ότι είναι 
αγώνας που τους αφορά.

Αν κάνουμε πίσω, ανοίγουν 
διάπλατα οι πόρτες για να μη 
μείνει τίποτα όρθιο. Αν εδώ 
σπάσουν τα μούτρα τους, τίποτα 
δεν θα είναι ίδιο. Θα είναι μια 
μεγάλη νίκη για όλο το εργατικό 
κίνημα!

Η στήριξη στους χαλυβουρ-
γούς δυναμώνει. Τόσες μέρες, 
ο λαός μας που υποφέρει στέ-
κεται με πείσμα στο πλευρό μας. 
Παίρνει δύναμη από τον αγώνα 
μας και μας δίνει δύναμη μεγα-
λύτερη. Πίσω δεν κάνουμε! Έρ-
χονται απολυμένοι εργάτες και 
μας ενισχύουν από την πενιχρή 
αποζημίωσή τους! Φτωχός λαός 

δίνει από το υστέρημά του, αλλά 
πιο πολύ μας δίνει την ψυχή του 
όταν μας λέει: ΚΡΑΤΑΤΕ!

Στην πύλη της Χαλυβουργίας 
συγκρούονται δύο κόσμοι:

Από τη μια οι βιομήχανοι με 
τους ανθρώπους τους, την κυ-
βέρνησή τους, που θέλουν να 
μας βάλουν μέσα στα εργοστά-
σια με μισθούς πείνας, χωρίς 
δικαιώματα. Από την άλλη οι 
εργάτες που παλεύουμε για τη 
ζωή και το ψωμί των παιδιών μας 
και στηριζόμαστε ο ένας στον 
άλλο. Δεν είμαστε μόνο οι χα-
λυβουργοί στο στόχο, είναι όλοι 
οι εργαζόμενοι. Η επίθεση σε 
όλους τους χώρους δουλειάς 
μεγαλώνει.

Είμαστε όλοι χαλυβουργοί! 
Όλοι οι εργασιακοί χώροι να γί-
νουν χαλυβουργίες οργάνωσης 
και αγώνα! Η φωτιά που άναψε 
εδώ να ανάψει σε όλα τα εργο-
στάσια!

Είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνα-
τοί, πιο ενωμένοι, πιο έμπειροι! 
Μάθαμε να ξεχωρίζουμε φίλους 
και εχθρούς.

Κάνουμε στην άκρη τους αν-
θρώπους των βιομηχάνων που 
απειλούν, συκοφαντούν τον 
αγώνα μας, προσπαθούν να 
σπάσουν την ενότητά μας, μας 
συμβουλεύουν να υποταχθούμε! 
Περιφρουρούμε τον αγώνα μας. 
Οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή 
τους δεν διστάζουν απέναντι σε 
τίποτα, τους ξέρουμε καλά!

Καλούμε όλα τα εργατικά 
κέντρα της Αττικής (Αθήνας, 
Πειραιά, Θριασίου, Λαυρίου, 
Μεγάρων) να κηρύξουν 24ωρη 
απεργία.

Η συμμετοχή στον αγώνα δεν 
είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης 
στους χαλυβουργούς, είναι ζή-
τημα ζωής και θανάτου για όλη 
την εργατική τάξη!

Όλοι στον αγώνα, η νίκη θα 
είναι δύσκολη μα θα είναι δική 
μας!

Η Γενική Συνέλευση των 
απεργών χαλυβουργών.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ

μερινά με τους δασκάλους τους και παραδίδουν στους απεργούς 
σακουλάκια και μασουράκια με χρήματα που έχουν μαζέψει από το 
χαρτζιλίκι τους. Πάνω από 3.000 ευρώ σε κέρματα και 5ευρα τους 
έδωσαν οι φοιτητές. Η Ζωή Λατζούνη είναι 12 χρονών και αγκαλι-
άζει συνεχώς τον μπαμπά της. «Μου λείπει πολύ ο μπαμπάς, δου-
λεύει πάρα πολλές ώρες για να τα βγάλει πέρα. Όταν μου είπε ότι 
θα κάνει απεργία κατάλαβα αμέσως. Κι εμείς είχαμε κατάληψη 
στο σχολείο πέρσι. Όταν δεν έχεις τίποτα πρέπει να αγωνίζεσαι. 
Θα ήθελα να δω τον κύριο Μάνεση και να του πω να δίνει πιο 
πολλά λεφτά στον μπαμπά μου για να τον βλέπω περισσότερο. 
Αλλά εκείνος δεν του δίνει λεφτά και θέλει να τον διώξει. Κι έτσι 
ο μπαμπάς μου μαζί με τους άλλους μπαμπάδες κάνει απεργία». 
«Τα παιδιά μας είναι περήφανα γιατί οι πατεράδες τους δεν έσκυ-
ψαν το κεφάλι, όπως περήφανες είμαστε κι όλες εμείς. Υπάρχουν 
32 οικογένειες πολυτέκνων εδώ μέσα και η εργοδοσία νόμιζε πως 
θα κάνουμε πίσω γιατί θα φοβηθούμε. Όμως εμείς τα βγάζουμε 
μια χαρά πέρα χάρη στην αλληλεγγύη του ελληνικού λαού. Και τα 
παιδιά μας παίρνουν το καλύτερο μάθημα, βλέποντας όλον αυτό 
τον κόσμο που φτάνει καθημερινά εδώ για να στηρίξει τον αγώνα», 
μου λέει η Μαρία που οργανώνει το δίκτυο γυναικών των απεργών. 
«Τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου λέει ότι θα στείλει ψυχολόγους 
στα σχολεία… για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις της κρίσης. Δεν χρειάζονται ψυχολόγο τα παιδιά μας, 
αγώνες χρειάζονται».

«Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για τη δουλειά του μπαμπά», 
λέει η Αναστασία στον τετράχρονο Δημήτρη. «Είναι πολύ μικρός για 
να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τον φέρνω όσο πιο συχνά 
μπορώ. Ήμουν μαθήτρια στις μεγάλες καταλήψεις του ’91, αργό-
τερα στα φοιτητικά μου χρόνια ήμουν ενεργή συνδικαλίστρια. Δεν 
υπήρχε περίπτωση να μη στηρίξω τον άντρα μου σε αυτόν τον αγώ-
να. Ο άντρας μου δουλεύει στα έλαστρα και έχει καεί δυο φορές. 
Δεν τον άφησαν να δηλώσει εργατικό ατύχημα και ο προϊστάμενός 
του τον κορόιδευε επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει. Και τώρα 
του λένε από τα 1000 ευρώ που παίρνει το μήνα να πέσει στα 600. 
Πώς θα ζήσουμε; Το μόνο που φοβάμαι είναι μήπως τα πράγματα 
αγριέψουν κι ο Μάνεσης φέρει απεργοσπάστες. Αλλά και τότε θα 
μπούμε εμείς μπροστά αγκαλιά με τα παιδιά μας. Αν είναι να τον 
απολύσουν, θα τον απολύσουν. Με το φόβο δεν κερδίζεις τίποτα».

Λίγες μέρες αργότερα κι ενώ οι χαλυβουργοί βρίσκονταν στο 
κέντρο της Αθήνας κάνοντας πορεία, ο δικαστικός κλητήρας θυ-
ροκόλλησε άλλες 16 απολύσεις. Από όλο τον πλανήτη φτάνουν 
μηνύματα συμπαράστασης σε αυτόν τον αγώνα που δεν χωράει στα 
μίντια, δεν φτάνει στη Βουλή αλλά με έναν μαγικό τρόπο φτάνει σε 
όλα τα σπίτια και στις καρδιές μας. «Έτσι και ξεσηκωθούν δυό-
τρεις τομείς, στην Ελλάδα θα αλλάξουν όλα», μου λέει ο χαλυβουρ-
γός Κώστας Παπαπαύλος. «Δυο μέρες πριν ξεκινήσει η απεργία, 
η εταιρεία πήρε μια τεράστια παραγγελία και μου ζητούσε να υπο-
γράψω ατομική σύμβαση που θα έριχνε το μισθό μου στα 600 ευρώ. 
Να πληρώνω 350 ευρώ το μήνα για βενζίνη και να ζω με 150… Μας 
έλεγαν ότι θα χρεοκοπήσουμε την εταιρεία αν κάνουμε απεργία. 
Μας λένε ότι θα χρεοκοπήσει η χώρα αν ξεσηκωθούμε. Δηλαδή 
να χρεοκοπήσουμε εμείς για να σωθεί η εταιρεία, να πεθάνουμε 
εμείς για να ζήσει η χώρα; Η εταιρεία είναι οι εργάτες, η χώρα 
είναι οι άνθρωποι. Όχι, ρε φίλε, θα ζήσουμε. Κι η τσιμινιέρα θα 
ανάψει μόνο αν νικήσουμε, με ψηλά το κεφάλι».
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Πριν λίγε μέρες έγινε η τε-
λετή απονομής επάθλων του 
Αγώνα «Κύπελλο Τηλεπικοι-
νωνιών 2011» που διοργά-
νωσε ο ΣΙΠ-ΟΤΕ το Σάββατο 
8 Οκτωβρίου 2011.

Η τελετή απονομής επάθλων 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
τελετών της Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας παραπλεύρως των εγκα-
ταστάσεων λιμένος του ΣΙΠ-ΟΤΕ 
στη Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.

Παρέστησαν και τίμησαν την 

εκδήλωση ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
κ. Δημητρακόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος Καλλιθέας κ. Μαργωμέ-
νος και οι πρόεδροι των Ναυτικών 
Ομίλων ΠΟΙΑΘ - ΝΟΤΚ - ΙΟΠ ΔΕΗ 
- ΣΕΑΝΑΤΚ - ΝΟΔ ΝΟΝΚΕ - ΝΑΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΑΟΕΦ - ΣΕΑΝΑΔ 
Περάματος - ΝΟΕΦ.

Ο πρόεδρος του ΣΙΠ-ΟΤΕ κ. 
Σταύρος ΠΑΠΑΔΕΑΣ απηύθυνε 
χαιρετισμό στους παριστάμενους 
αθλητές και στα μέλη της επιτρο-
πής αγώνων και της επιτροπής 

ενστάσεων.

Αμέσως μετά ακολούθησε η 
απονομή των επάθλων στους πα-
ρακάτω νικητές:

ORC CLUB

Κατηγορία 1 

1η νίκη σκάφος NEMO

2Η νίκη σκάφος MANOULI TOO

3Η νίκη σκάφος FLYING FISH

Κατηγορία 2

1η νίκη σκάφος PERAMARE

2Η νίκη σκάφος ONAR

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2011
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3Η νίκη σκάφος BELL’ ANGIOLINA

ORC INTERNATIONAL

OVER ALL

1η νίκη σκάφος ΒΑΝΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 3

2Η νίκη σκάφος ALSOUMA-
ALLIANZ

3η νίκη σκάφος IONIA

Μετά την απονομή των επάθλων 
ακολούθησε η επίδοση των πτυχί-
ων κυβερνητών στους παρακάτω 
απόφοιτους της Σχολής Ανοιχτής 

Θαλάσσης

ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΙΠΙΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΙΠΙΛΙΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΜΟΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μετά την απονομή των πτυχίων 
κυβερνητών ακολούθησε η δεξίω-
ση που παρετέθη από τον ΣΙΠ-ΟΤΕ 
σε όλους τους παρερευθέντες με 
τη μουσική επένδυση τραγουδιών 
από την ποίηση του θαλασσάν-
θρωπου Νίκου Καββαδία.

Από τον ΣΙΠ-ΟΤΕ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
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1.  Η έκθεση (2011) για την ελληνική οι-
κονομία και απασχόληση επικεντρώ-
νεται ιδιαίτερα στην διερεύνηση: α) 
της εξέλιξης των μακροοικονομικών 
και κοινωνικών μεγεθών κατά το 2011 
και β) της προοπτικής ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας από τη φάση 
της απορρύθμισης και αποσύνθεσης 
στην φάση της ανασυγκρότησης και 
της ρύθμισης.

2.  Αξιολόγηση της εξέλιξης των μα-
κροοικονομικών και κοινωνικών 
μεγεθών κατά την περίοδο 2009 - 
2011.

Τα ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα 
αυτής της αξιολόγησης επικεντρώνονται 
κατά κύριο λόγο στα εξής: 

α)  Η ελληνική οικονομία διανύει το τρίτο 
έτος ύφεσης και εισέρχεται σε μερι-
κούς μήνες στο τέταρτο έτος ( 2012, 
εξέλιξη ΑΕΠ -2,5%) σε συνθήκες ερ-
γασιακής, κοινωνικής, και παραγωγι-
κής αποσύνθεσης, χωρίς η διαδικα-
σία της εσωτερικής υποτίμησης που 
βρίσκεται σε εξέλιξη να έχει πετύχει 
τους στόχους της (επιστροφή στις 
αγορές το 2012 και ανάκαμψη το Β’ 
εξάμηνο του 2011).

β)  Υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης 
κατά 16,4% και επιστροφή στα επί-
πεδα του έτους 2003.

γ)  Υποχώρηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας κατά 3,3% και επιστρο-
φή στο έτος 2005.

δ)  Υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 12,5% και 
επιστροφή στο έτος 2005.

ε)  Υποχώρηση της αγοραστικής δύνα-
μης του μέσου μισθού κατά 11,4% 
και επιστροφή στο έτος 2003 και του 
κατώτατου μισθού σε επίπεδα πριν 
το 1984.

στ)  Υποχώρηση των επενδύσεων παγί-

ου κεφαλαίου κατά 38,2% και επι-
στροφή στο έτος 1998.

ζ)  Αύξηση της στατιστικής ανεργίας 
(17% - 18% στο τέλος του 2011) και 
της πραγματικής ανεργίας (22% στο 
τέλος του 2011) και επιστροφής στα 
επίπεδα του 1961. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι όσες θέσεις (320.000) 
δημιουργήθηκαν την περίοδο 2000-
2008 χάθηκαν κατά την περίοδο 2009 
-2011. Επίσης είναι χαρακτηριστικό 
ότι σε δύο χρόνια (2009-2011) χάθη-
κε το 50% της αγοραστικής δύναμης 
που αποκτήθηκε σε δέκα χρόνια.

η)  Οι εκτιμήσεις για το 2012 είναι ότι 
η στατιστική ανεργία θα διαμορφωθεί 
στα επίπεδα του 21% και η πραγ-
ματική ανεργία θα διαμορφωθεί στα 
επίπεδα του 26%. Οι εξελίξεις της 
ανεργίας το 2011 και 2012 διαμορ-
φώνουν συνθήκες κοινωνικού κραχ 
με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται 
για τους εργαζόμενους, τους νέους, 
τους ανέργους και την διάβρωση 
της κοινωνικής συνοχής στην χώρα 
μας. Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις 
στην ανεργία δημιουργούν σοβαρές 
πιέσεις στην χρηματοοικονομική κα-
τάσταση της κοινωνικής ασφάλισης 
με την απώλεια πόρων λόγω ανεργί-
ας της τάξης 5 δις ευρώ (2011) και 
6,5 δις ευρώ (2012). Στις συνθήκες 
αυτές ανησυχούμε σοβαρά για το νέο 
ασφαλιστικό περικοπής των παροχών 
και για την προοπτική της αρνητικής 
αναλογικότητας στο σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης.

θ)  Τα αποτελέσματα των μέτρων λιτό-
τητας κατά την περίοδο 2009 - 2011 
αποτυπώνουν την οπισθοχώρηση 
κατά μια δεκαετία τουλάχιστον στα 
οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη 

καθώς και της επιδείνωσης του 
επιπέδου ανταγωνιστικότητας (90η 
θέση). Παράλληλα, κατά την ίδια πε-
ρίοδο παρατηρείται αύξηση κερδών 
σε συνθήκες κρίσης και βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας μετά την 
εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου 
(2013) μόνο κατά 10%.

Συμπερασματικά, από την ποσοτική 
αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής 
2009 -2011 προκύπτει ότι το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα (Μνημόνιο 1) είναι λάθος 
με την έννοια ότι παρά την λιτότητα δεν 
επιτυγχάνει τους στόχους του. Αποδει-
κνύεται ότι δεν είναι κυρίως πρόβλημα 
εφαρμογής των μέτρων λιτότητας. Είναι 
κυρίως πρόβλημα περιεχομένου και στό-
χων του.

3.   Η ανάλυση των εξελίξεων στο τρα-
πεζοπιστωτικό σύστημα αναδει-
κνύει την ανάγκη οι τράπεζες σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης να 
λειτουργούν αντικυκλικά με την έν-
νοια να αμβλύνουν τις συνέπειες της 
κρίσης και όχι να τις επιτείνουν. Για 
αυτό το λόγο ο πυλώνας των δημό-
σιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
και τραπεζών απαιτείται άμεσα να 
εκσυγχρονισθεί, να ενισχυθεί και να 
διαδραματίσει ένα ρόλο ρυθμιστικό, 
κοινωνικό, αναπτυξιακό, και σταθε-
ροποιητικό για ολόκληρο το τραπε-
ζικό σύστημα και την οικονομία.

4.   Η ανάλυση της πράσινης οικονομίας 
και της συμβολής της στην απασχό-
ληση με τη μέση ετήσια απασχόληση 
που αναμένεται να δημιουργηθεί την 
επόμενη δεκαετία να είναι ίση με 
97.000 απασχολούμενους οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η σύνδεση των 
πολιτικών για την «πράσινη οικονο-
μία» με την απασχόληση είναι υπαρ-
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Το μέλλον της ελληνικής 

Οικονομία
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οικονομίας και οι εργαζόμενοι
κτή αλλά δεν αποτελεί με κανένα 
τρόπο τη λύση για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας κατά την χρονική περί-
οδο που βρίσκεται μπροστά μας.

5.   Η ανάλυση των αλλαγών στις εργα-
σιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό 
αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα κατά 
την περίοδο 2009 -2011 συντελείται 
μια διαδικασία πλήρους απορύθμι-
σης (στρατηγική βαλκανιοποίησης) 
απαξίωσης της εργασίας και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ στις 
άλλες χώρες της Ε.Ε. συντελείται 
μια διαδικασία λιγότερης ρύθμισης 
στις εργασιακές σχέσεις και την 
κοινωνική ασφάλιση.

6.  Το μέλλον της ελληνικής οικονομί-
ας, εκτός του πλαισίου των συμφε-
ρόντων των δανειστών αλλά και των 
επιλογών του παρελθόντος, επιβάλει 
την αναγκαιότητα ενός εναλλακτικού 
προσανατολισμού στην κατεύθυνση: 

α)  Απαλλαγής του χρέους με την ενερ-
γό παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας στην αγορά ομο-
λόγων με αύξηση του νομίσματος, 
προκειμένου σε χώρες της Ε.Ε. που 
πλήττονται από την κρίση χρέους 
να απαλλαγούν από το άγος τους 
χρέους και να κατευθύνουν τους πό-
ρους τους στην χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης τους για την ανάσχεση 
της ύφεσης και την αποτροπή της 
παράτασής της και των συνεπειών 
της στους νέους, τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους και τους 
ανέργους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η ευημερία των βόρειων χωρών της 
Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια οφείλεται 
στην αύξηση της ζήτηση με δανεισμό 
των Μεσογειακών χωρών.

β)  Αναδιανομής του εισοδήματος με 

την ουσιαστική και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 
φοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής. 
Δεν μπορεί τα μόνιμα φορολογικά 
υποζύγια στην Ελλάδα να είναι οι 
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Επίσης 
δεν μπορεί ένα ευρώ στα τέσσερα 
που παράγονται στην Ελλάδα να μην 
φορολογείται και ο Κρατικός Προϋ-
πολογισμός τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα να στερείται ετήσιων εσόδων 
12 -15 δις ευρώ.

γ)  Επιστροφή του επιπέδου των συντά-
ξεων των μισθών και της εργασιακής 
νομοθεσίας στα επίπεδα πριν το 
Μνημόνιο 1. 

δ)  Ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέ-
διο με δημόσιες αναπτυξιακές πα-
ρεμβάσεις και με την εγκαθίδρυση 
ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων 
δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας και πρωτογενών πλεονασμάτων. 
Χωρίς την παραγωγή πλεονασμάτων 
δεν μειώνεται το χρέος, όση λιτότητα 
και να επιβληθεί. Οι επενδυτικές επι-

λογές του παρελθόντος με αποσπα-
σματικά και θνησιγενή επενδυτικά 
σχέδια σπαταλούν πολύτιμους πό-
ρους και αδυνατούν να αποτρέψουν 
το σημερινό, παραγωγικό, τεχνολο-
γικό και ανταγωνιστικό έλλειμμα της 
ελληνικής οικονομίας. Στη νέα αυτή 
αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυ-
γκρότηση επιβάλλεται η διαμόρφωση 
νέων θεσμών «κοινωνικού κεφαλαί-
ου» με την ενεργό συμμετοχή των 
κοινωνικών δυνάμεων στην διαμόρ-
φωση των δημόσιων πολιτικών σε 
τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 
επίπεδο.

Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι 
εάν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιλο-
γές της οικονομικής και κοινωνικής πολι-
τικής δεν διακρίνονται από την στρατηγι-
κή, το περιεχόμενο και τους στόχους των 
προαναφερόμενων προτάσεων, ιδιαίτερα 
στις συνθήκες μίας δεύτερης φάσης της 
ύφεσης στην Ευρώπη και διεθνώς, τότε 
κατά την τρέχουσα δεκαετία η γηραιά 
ήπειρος και η χώρα μας δεν θα μπορέ-
σουν να αποτρέψουν την οικονομική και 
κοινωνική υποβάθμισή τους. 

Οικονομία
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Ανοικτή επιστολή

Ελλάδα δεν είναι 
ΝΕΑ κΑΙ ΕΙΔηΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔρΑΣΕΙΣ 

ΤΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Πόσο πρέπει να  

περιμένουμε για τη στέγη;

Προς τους συναδέλφους εκλεγμένους 
στο συμβούλιο της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Μετά 
την έλευση ενός μηνός από την ατυχή 
απόφασή σας για μείωση του βασικού 
μισθού (πρωτοφανή στα παγκόσμια ερ-
γασιακά).

Σας ζητάμε να μην υπογράψετε. «Ας 
μην γραφτείτε στο βιβλίο Γκίνες”.

Αν το πρόβλημα της Διοίκησης ήταν οι-
κονομικό θα το είχε λύσει εδώ και καιρό

1.  Αναδιάρθρωση - αναδιοργάνωση.

2.  Αυστηρότερο έλεγχο σε προμηθευ-
τές και εργολαβίες όπως αναγγέλ-
λει.

3.  Το λίπος του Μεγάρου που αυξάνε-
ται συνεχώς.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες θα έφερναν 
στο ταμείο 350 - 400 εκ. ευρώ ετησίως 
και όχι 53 εκ. ευρώ με τη μείωση του βα-
σικού μισθού.

Η μείωση στο βασικό μισθό κυμαίνεται 
από 80 - 370 ευρώ μηνιαίως. Αλλά η μό-

νιμη και πάγια μείωση της σύνταξης κατά 
420 ευρώ στους 2.200 συναδέλφους 
οι οποίοι επρόκειτο να αποχωρήσουν 
το 2012 - 2013 - 2014 είναι ενέργεια 
εγκληματική. Αναλογιστείτε τις ευθύνες 
σας. Αψηφήστε την κομματική πειθαρχία. 
Μην προσκυνάτε. Μην υπογράφετε.

Διεκδικούμε,  
δεν συμβιβαζόμαστε
Αλεξανδρίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. ΠΕΤ-ΟΤΕ

Δράσεις

Σας είναι γνωστό ότι τα εμπορικά καταστήματα που κλείνουν π.χ. Ιτέας Ν. 
Φωκίδας, το προσωπικό μετακινείται -χωρίς τη θέληση του- σε περιοχές  πολύ 
μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους, ή εξωθούνται σε απόλυση και εργασι-
ακή εφεδρεία. Έτσι καλλιεργείται αλλά και προδιαγράφεται ένα καθεστωα αγα-
νάκτησης αλλά και φόβου για το σύνολο του προσωπικού.

Και όλα αυτά αυτά ενώ η ΟΜΕ ΟΤΕ διαφημίζει σε όλους τους τόνους ότι εξα-
σφάλισε το προσωπικό μέσα από τη ΣΣΕ εργασίας που συμφώνησε με τη διοί-
κηση!

Η αναντιστοιχία έργων και λόγων τόσο της διοίκησης όσο και της  ΟΜΕ προ-
διαγράφουν το μακρύ δρόμο των απαιτούμενων αλλαγών στο συνδικαλιστικό μέ-
ρος, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποκρουστούν οι ερχόμενες 
δυσκολίες.

Όσον αφορά την 3ωρης στάση εργασίας καταλαβαίνουμε ότι και αυτή εντάσσε-
ται πιθανόν, στις διαβουλεύσεις με τη διοίκηση του ΟΤΕ για εργασιακή ειρήνη.

Με τιμή

ΤΔΕ ΦΩκΙΔΑΣ
Όχι στο φόβο των συναδέλφων

Ο πρόεδρος 

Ε. Τσακίρης

Ο Γραμματέας

Χρ. Βανδώρος

Στις 18/10 στο ΑΣ.Κ. Κύμης γίνα-
με θεατές μιας εξόχως επικίνδυ-
νης κατάστασης για την ασφάλεια 
των συναδέλφων εργαζομένων 
αλλά και των γειτονικών κτιρίων 
με το Α.Κ. πλημμυρισμένο από 
νερά της βροχής, που εισρρέουν 
σε αυτό από τη στέγη με ότι αυτό 
συνεπάγεται και είναι εύκολο να το 
καταλάβει κανείς.

Θα θέλαμε να μας απαντήσει η 
Διοίκηση του Διαμερίσματος Εύ-
βοιας - Βοιωτίας σχετικά με το 
θεμα, πότε θα γίνουν οι απαραί-
τητες εργασίες αποκατάστασης 
επιδιόρθωσης της στέγης.

Δίχως να παραβλέπεται η προ-
σωπική ευθύνη της ασφάλειας 
όλων μας στους χώρους εργασίας 
εντός και εκτός κτηρίων, να μην 
ξεχνά η διοίκηση ότι είναι υπέυθυ-
νη τόσο για την καλή εκτέλεση της 
εργασίας όσο και για την ασφάλεια 
των εργαζομένων.

Χρησιμοποιείτε το e-mail της ΦΩΝΗΣ
Η επικοινωνία είναι μεγάλο πράγμα. Ο κόσμος εξελίσσεται κι εμείς οφείλουμε να αλλά-

ζουμε συνήθειες. Αν μέχρι σήμερα η επικοινωνία με το συνδικάτο γινόταν μόνο μέσω του 
φαξ τώρα υπάρχει και το e-mail. Τα περισσότερα κομμάτια που στέλνεται είναι δακτηλο-
γραφημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και τυπωμένα σε εκτυπωτή. Δεν είναι τίποτα, όσα 
από αυτά εκτιμάται ότι αποτελούν μέρος της δράσης σας να τα στέλνεται και στο e-mail 
της ΦΩΝΗΣ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ. Το ίδιο και τα κοινωνικά. Θέλουμε να κρατήσουμε 
ζωντανό το περιοδικό μας και σ’ αυτό μόνο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε ουσιαστικά 
με τη συμμετοχή σας.

Ο πρόεδρος 

Μεγαρίτης Αθ.

Ο Γραμματέας

Αλάμπεης Γ.
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Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα
ΤΩΝ ΤΔΕ ΣΕ Ολη Τη ΕλλΑΔΑ

Δράσεις

Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της ΠΕΤ ΟΤΕ που 
συνεδρίασε στις 26/9/2011 εκτίμησε ομόφωνα και αποφάσισε τα 
παρακάτω:

Η Ομοσπονδία ετοιμάζεται να υπογράψει μια συμφωνία μείωσης 
των μισθών για τρία χρόνια σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι 
έχουν ανάγκη από αυξήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλει η πολιτική των κυβερ-
νήσεων των τελευταίων είκοσι χρόνων. Τα κέρδη των μετόχων του 
ΟΤΕ αυξάνουν συνέχεια (152 εκ. πέρυσι) και δεν υπάρχει ούτε 
αυτή η δικαιολογία.

Τις δικαιολογίες για εξασφάλιση των θέσεων δεν τις πιστεύου-
με. Ξέρουμε τι έκανε η D.T. στις άλλες επιχειρήσεις της. Μόλις 
υπέγραψαν τα συνδικάτα τις μειώσεις μισθών, π[ετσόκοψε κυριο-
λεκτικά τους εργαζόμενους με χιλιάδες απολύσεις. Άλλωστε με 
τη μείωση των μισθών θα της βγουν και φτηνότερες οι απολύσεις. 
Ζούμε σήμερα τις συνέπειες της άλλη ΣΣΕ που υπέγραψε η ΟΜΕ 
πριν λίγα χρόνια («εθελουσία») και ξέρουμε τι μας περιμένει αν 
μπει σε εφαρμογή η καινούργια. Η νέα συμφωνία (που είναι γεμάτη 
σκόπιμες ασάφειες - άλλα γράφει η ΟΜΕ, άλλα η διοίκηση του ΟΤΕ 
στις ανακοινώσεις) θα εξυπηρετήσει τη σχεδιασμένη συγχώνευση 
με  Cosmote και «Γερμανό» και μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει 
για μας. Καθήκον των συνδικάτων είναι να παλεύουν για τη βελτίω-
ση της θέσης των εργαζομένων και όχι να παραδίδουν δικαιώματα 
στην εργοδοσία και κέρδη στους μετόχους (Γερμανούς και μη). 
Δε χρειαζόμαστε τέτοια συνδικάτα που υπηρετουν την εργοδοσία 
πολώντας τους εργαζόμενους.

Δεν έχετε δικαίωμα να πετσοκόψετε τους μισθούς μας με πρό-
σχημα την μείωση του ωραρίου όταν πριν λίγους μήνες αυξήθη-
κανε το ωράριο χωρίς αύξηση της αμοιβής. (Εδώ ταιριάζει γάντι 
ο μύθος του Χότζα!). Οι εργαζόμενοι παράγουν όλα τα κέρδη του 
ΟΤΕ που κλέβουν οι ντόπιοι και ξένοι ιδιοκτήτες του ενώ οι ίδιοι 
σπρώχνονται όλο και σε μεγαλύτερη φτώχεια, απολύσεις κ.λπ.

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υπογραφή αυτής της 
απαράδεκτης συμφωνίας, αλλά να οργανώσετε τον αγώνα των ερ-
γαζομένων για να μπορέσουν να αντισταθούν στην επίθεση της 
εργοδοσίας και να περάσουν και στην αντεπίθεση για βελτίωση 
της θέσης τους.

Καλούμε όλες τις τοπικές να προχωρήσουν εκτάκτως σε Γενι-
κές Συνελεύσεις και μαζικά οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν τη 
συμφωνία και όλα τα άλλα μέτρα σε βάρος τους.

Για την ΤΔΕ

ΤΔΕ κΑρΔΙΤΣΑΣ
Διαφωνούμε μ’ αυτή τη ΣΣΕ

Ο πρόεδρος 

Β. Ταγκούλης

Ο Γραμματέας

Β. Κρανιάς

ΤΔΕ ΦΩκΙΔΑΣ
 ΨΗΦΙΣΜΑ Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης

Συνάδελφοι,
Η αγανάκτηση επιβληθείσα από την κυβέρνηση 

έκτακτη «εισφορά αλληλεγγύης» για τα ήδη φορολο-
γηθέντα εισοδήματα του 2010, καθώς και η εισφορά 
μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, είναι τα μείζονα 
θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και την 
κοινωνία συνολικά.

Ήδη ξεκίνησαν οργανωμένες κινήσεις ομάδων, 
Εργατικών Κέντρων και Σωματείων, οι οποίες προω-
θούν την άρνηση πληρωμής των έκτακτων εισφορών 
ή την πληρωμή με δήλωση ρητής επιφύλαξης για δι-
εκδίκηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών.

Επειδή όλα αυτά δεν πρέπει να κινούνται σε ατο-
μικό επίπεδο, καλούμε την ΠΕΤ-ΟΤΕ να μας ενημε-
ρώσει άμεσα αν προτίθεται να αναλάβει παρόμοια 
πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο για τα μέλη 
της.

ΤΔΕ κΙλκΙΣ
Και η γνώμη των εργαζομένων;
Επιτέλους κάποιος να ενημερώσει τους εργα-

ζόμενους τι γίνεται σχετικά με τις συζητήσεις της 
ΟΜΕ ΟΤΕ και της Διοίκησης για την υπογραφή ΣΣΕ 
και τα όσα ζητά να εφαρμόσει στους εργαζόμενους 
η Διοίκηση του ΟΤΕ.

Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται από 
ανακοινώσεις τύπου ράδιο αρβύλα και από διαρροές 
των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να προετοιμά-
σουν τους εργαζόμενους σχετικά με το τι ζητάει η 
Διοίκηση και ποιες είναι οι θέσεις της ΟΜΕ ΟΤΕ.

Δε θα έπρεπε να ερωτηθεί και η γνώμη των ερ-
γαζομένων για αυτά που θα αποφασιστούν και αφο-
ρούν το μέλλον τους;

Κύριοι συνάδελφοι της ΠΕΤ ΟΤΕ,ΟΜΕ ΟΤΕ ανεβή-
κατε στη Θεσσαλονίκη για τη συγκέντρωση της ΔΕΘ 
δεν είχε κάποιος την ευκαιρία να έρθει στο Κιλκίς 
έστω και μια ώρα να ενημερώσει τους εργαζόμε-
νους.

Απαιτούμε την άμεση και συνεχή ενημέρωση των 
εργαζομένων και να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να 
συμμετέχουμε και εμείς στις αποφάσεις που έχουν 
σχέση με το μέλλον μας.

Για την ΤΔΕ Κιλκίς

Ο πρόεδρος 
Α. Μουστάκας

Ο Γραμματέας
Λ. Τσαουσίδης
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Τεχνολογία

http://www.xatzikiriakio.gr
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασί-

ας είναι από τα παλαιότερα στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1889 από τον Ιωάννη Χατζηκυριά-

κο και τη σύζυγό του Μαριγώ με σκοπό την περίθαλ-
ψη ορφανών και άπορων κοριτσιών.

Φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών προερχόμενα από 
οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προ-
βλήματα, προσφέροντας εκτός από στέγη, φροντίδα και 
συναισθηματική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές 
δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό 
τους ως ενήλικες σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών τα κο-
ρίτσια του Χατζηκυριάκειου ολοκληρώνουν το βασικό κύ-
κλο ζωής τους στο Ίδρυμα και τυπικά αποφοιτούν, όπως 
προβλέπεται από το Καταστατικό που συνέταξε ο ίδιος ο 
Ιδρυτής, ο Ιωάννης Χατζηκυριάκος. Όμως οι προσπάθει-
ές δεν σταματούν εδώ. Συνεχίζονται με τις επιτυχίες των 

κοριτσιών σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
που τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές.

Τέλος υπάρχει πρόβλεψη από τον Ιδρυτή για πα-
ροχή γαμήλιου επιδόματος στα κορίτσια που παντρεύ-
ονται.

Στόχος είναι να εκπληρώσουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα, το ρόλο ενός γονέα που νοιάζεται για την 
ανατροφή του παιδιού του και φιλοδοξεί να βγάλει 
χρήσιμα μέλη και πάνω απ’ όλα καλούς ανθρώπους 
για την κοινωνία.

Η μεγαλύτερη ανταπόδοση για το Χατζηκυριάκειο 
ίδρυμα είναι ότι το κάθε παιδί γνωρίζει ότι ακόμα και 
μακριά από το Ίδρυμα, οποιαδήποτε στιγμή χρει-
ασθεί βοήθεια και συμπαράσταση στη ζωή του, το 
Χατζηκυριάκειο είναι στο πλάι του, ένας στοργικός 
γονιός, φίλος και συνοδοιπόρος στη ζωή του.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος και 
μάθετε με ποιόν τρόπο μπορείτε και εσείς να συ-
νεισφέρετε σε αυτήν την προσπάθεια.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET Επιμέλεια: Δήμος Αποστολίδης

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα
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Γ ια ακόμη μία φορά οι «σωτήρες από 
το εξωτερικό» επιδεικνύουν το 

περίσσιο θράσος τους και προκαλούν 
τους εργαζομένους και την κοινωνία. 

Πήραν σχεδόν τα πάντα και τώρα 
επιχειρούν και το τελευταίο χτύπημα.

Η ΕΓΣΣΕ αποτελεί και θα συνεχίσει 
να αποτελεί παρά τις προσπάθειες για 
το αντίθετο, την ασπίδα προστασίας 
θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

Θα έπρεπε να γνωρίζουν όσοι ζητούν 
την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ ότι είναι 
συνταγματικά, νομικά και διεθνώς 
κατοχυρωμένος ο θεσμός των ελεύθερων 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και της 
συμφωνίας των κοινωνικών φορέων για 
τον καθορισμό των κατώτατων ορίων 
μισθών και ημερομισθίων. Οι εργαζόμενοι 
και η κοινωνία δεν θα επιτρέψουν ποτέ 
και με τίποτα να επεκτείνουν παντού 
την εργασιακή «ζούγκλα» η οποία τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί. Ας 
μην τολμήσουν λοιπόν!

Εάν επιβληθεί κάτι τέτοιο, μόνο τραγικά 
αποτελέσματα και ολέθριες επιπτώσεις 
θα είχε, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους, τα ασφαλιστικά 
ταμεία αλλά γενικότερα για την οικονομία 
της χώρας.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να 
ορθώσει επιτέλους ανάστημα. Να πει 
δυνατά, καθαρά, σταθερά ΟΧΙ.

Είναι αδιανόητο να βρεθεί ΕΛΛΗΝΑΣ 
πολιτικός σε όλο το πολιτικό φάσμα που 
να ενισχύει αυτή τη νοσηρή απαίτηση της 
Τρόϊκα.

Η καθολική συμμετοχή στην αυριανή 
24ωρη απεργία σε δημόσιο, ευρύτερο 
δημόσιο και ΔΕΚΟ και στο συλλαλητήριο 
στις 11:00 πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος, 
καθώς και η μαζική συμμετοχή στη γενική 
απεργία στις 19 Οκτωβρίου,θα είναι η 
απάντηση των εργαζομένων.

ΕΓΣΕΕ: «ΜΟλΩΝ λΑΒΕ»

Εμείς οι 
απεργοί του 
Δ η μ ο σ ί ο υ 
και Ιδιωτικού 
Τομέα που 

συγκεντρωθήκαμε σήμερα Τετάρτη 
19/10/2011 στο Πεδίον του Άρεως εγκρίναμε 
το παρακάτω ψήφισμα:

Καταγγέλουμε την Κυβέρνηση και την 
Τρόικα γιατί με τα νέα μέτρα για τον ιδιωτικό, 
δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις 
ΔΕΚΟ, με τις δραματικές περικοπές μισθών 
τις εφεδρείες απολύσεις, την φοροεπιδρομή, 
και την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων 
ενώ έφτασαν στο σημείο να στοχοποιούν 
ακόμη και την ΕΓΣΣΕ οδηγούν τους 
εργαζόμενους και την κοινωνία στην φτώχια 
και την εξαθλίωση.

Με τις καταστροφικές και αδιέξοδες 
Νεοφιλελεύθερες πολιτικές η κυβέρνηση, η 
Τρόϊκα και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οδηγούν τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη 
στη βαθύτερη και μεγαλύτερη μεταπολεμική 
ύφεση και κρίση, με δραματικές επιπτώσεις 
για τους Λαούς και τις χώρες.

Η εφαρμοζόμενη πολιτική αφαιρεί πόρους 
και εισοδήματα από τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και την οικονομία εκτοξεύει 

την ανεργία, το χρέος, τα αδιέξοδα της 
κοινωνίας και της οικονομίας.

Καταδικάζουμε τις ανάλγητες εκβιαστικές 
απαιτήσεις των τροϊκανών δανειστών, οι 
οποίες στοχεύουν στην προστασία και 
διεύρυνση των δικών τους κερδοσκοπικών 
συμφερόντων (δανείζονται με 1,5% και 
μας δανείζουν με 6%), και οι οποίες έχουν 
ξεπεράσει κάθε μέτρο, έχουν αγγίξει τα όρια 
της αυτοκαταστροφικής παραφροσύνης, 
διάλυσης τους εργασιακού, παραγωγικού και 
κοινωνικού ιστού στη χώρα μας.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι 
της χώρας με μια φωνή απαιτούν:

Να αποσυρθούν τα ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ - 
ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΜΕΤΡΑ να μην ΨΗΦΙΣΘΕΙ το νέο 
Μεσοπρόθεσμο Σταθεροποιητικό 
Πρόγραμμα.

Να ακυρωθούν τώρα οι σχεδιαζόμενες 
ρυθμίσεις για την αναστολή επέκτασης των 
κλαδικών συμβάσεων και υπερίσχυσης των 
επιχειρησιακών καθώς και τα μέτρα της 
εφεδρείας = απολύσεων, ανεργίας.

Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η 
αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, 
η πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη, η 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Επιτέλους να πληρώσουν οι ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, 
οι ΕΙΣΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ, ΟΙ 

ΕΝΟΧΟΙ! Αυτοί που λεηλάτησαν το δημόσιο 
πλούτο και διοχέτευσαν τα υπερκέρδη και 
τον παράνομο πλούτο στο εξωτερικό.

Να προστατευθούν τα δημόσια αγαθά, 
οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι θέσεις 
εργασίας!

Να δοθεί τέλος στις απολύσεις, στη 
στοχοποίηση, την ενοχοποίηση των 
εργαζομένων, την εκθεμελίωση του 
κοινωνικού κράτους.

Αντιδρούμε σε αυτά τα μέτρα και σ’ αυτές 
τις πολιτικές γιατί δεν σώζουν τη χώρα ενώ 
αντίθετα εξοντώνουν τους εργαζόμενους, 
διευρύνουν την κοινωνική κρίση, βαθαίνουν 
την ύφεση, εκτοξεύουν την ανεργία και 
πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα στην κοινωνία 
και την οικονομία. 

Απαιτούμε να προωθηθούν αναπτυξιακές 
πολιτικές, να ενισχυθούν τα εισοδήματα και 
η κοινωνική συνοχή.

Να μπει οριστικό τέλος στις 
Νεοφιλελεύθερες πολιτικές που βυθίζουν 
τη χώρα, εξοντώνουν τους εργαζομένους, 
διαλύουν την κοινωνία.

Να πληρώσουν οι έχοντες και οι 
κατέχοντες, οι κερδοσκόποι, οι τραπεζίτες, 
οι φοροκλέπτες και εισφοροκλέπτες.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΣΕΕ - ΑδΕδΥ

Πεδίον Άρεως- Αθήνα 19/10/2011

Εργατικά



Το Συνδικάτο
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Στιγμές

Ε, ναι εμείς εδώ έχουμε τραβήξει τα 
μύρια όσα τα τελευταία δυο χρόνια με 

αυτά που έχουμε κληθεί να πληρώσουμε 
ως εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Έχουμε δει υπουργούς πολύ ψύχραι-
μους να αναγγέλλουν αυτά τα μέ-

τρα λιτότητας, τις νέες φορολογίες, τις 
περικοπές στις συντάξεις κ.α.

Τελικά οι Έλληνες αποδεικνύονται 
πολύ πιο ψύχραιμοι από τους Ιτα-

λούς. Και δεν τους το είχα... Κι αυτός 
μεσογειακός λαός είναι πώς στην ευχή 
τα κατάφερε η υπουργός Εργασίας της 
Ιταλίας κ. Έλσα Φορνέρο και την ώρα 
που ανακοίνωνε συντετριμμένη τις πε-
ρικοπές των συντάξεων των συμπατριω-
τών της έκανε μπροστά στο φακό;

Η εικόνα της έκανε το γύρο του κό-
σμου... Δεν ξέρω αν ήταν αυθόρ-

μητο η «στημένο» για να «γράψει» στην 
κάμερα. 

Τον τελευταίο καιρό δυσκολευόμαστε 
να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από 

το ψέμα. Είναι άλλωστε τόσο μικρά τα 
όρια...

Μερικές φορές αποδεικνύε-
ται άδικος ο κόπος. Καμου-

φλαρισμένοι πίσω από τη μάσκα 
του σκληρού είναι οι πολιτικοί μας. 
Να, γιατί μας άγγιξε το κλάμα της κ. 
υπουργού. Μακάρι να το βλέπαμε και 
από τους εγχώριους.

Ίσως το φορτίο των όσων καλούμαστε 
να πληρώσουμε να έμοιαζε πιο... ελα-

φρύ. Αλλά που...

Ο Θραψανιώτης

Τ α  δ ά κ ρ υ α  τ η ς 
κ υ ρ ί α ς  υ π ο υ ρ γ ο ύ

Έ να βιβλίο που πρέ-
πει να διαβάσουν 

ΟΛΟΙ: Δίνει το μίτο για 
να μην χαθείς μέσα στο 
λαβύρινθο της καπιταλι-
στικής μυθολογίας.

Σήμερα, το παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα 
μέσα στην κατάρρευσή 
του βγάζει στον αφρό όχι 
μόνο όλη την κτηνωδία 
του, την απανθρωπιά του 
και την παραφροσύνη του, 
αλλά και τα ποικίλα και πο-
λύχρωμα «επιστημονικά», 
πολιτικά και δημοσιογραφικά Ιερατεία: Τα 
μίσθαρνα όργανα παραγωγής των νέων 
ιδεολογημάτων του και μυθολογιών του 

Ιδιαίτερα η οικονομική επιστήμη έχει 
ολοκληρωτικά εκπέσει στην πληρωμένη 
ξιφομαχία της πονηρής απολογητικής 
των μαφιών του χρήματος: Στην παρα-
γωγή καλοθρεμμένων, γυαλιστερών και 
φλύαρων μύθων που αναστρέφουν τα-
χυδακτυλουργικά την πραγματικότητα 
και εμφανίζουν το μαύρο σαν άσπρο. Μια 
τέτοια φρενοβλαβής μυθολογία έχει ανα-
πτυχθεί γύρω από τον οικονομικό «Μπιν 
Λάντεν», το χρέος, τους κερδοσκόπους 
και τα λοιπά νοσηρά συμπτώματα της 
καπιταλιστικής κρίσης: Τα αίτια συγκαλύ-
πτονται, τα καρκινώδη συμπτώματα αυτο-
νομούνται και εμφανίζονται σαν «δαιμονι-
κές απειλές».

Το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου 
είναι ένα ανηλεές μαστίγωμα αυτής της 
καπιταλιστικής μυθολογίας και ψευτιάς. 
Η ρηξικέλευθη, «σκληρή» και τεκμηρι-
ωμένη πένα του Νίκου Μπογιόπουλου, 
χρωματισμένη από μια βαθιά, πληθωρική 
γνώση, μαχητική διάθεση και φρεσκάδα, 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ, χωρίς έλεος, τους γυα-
λιστερούς μύθους των καθεστωτικών, 
προπαγανδιστικών ιερατείων, το τυπο-
ποιημένο ψεύδος τους και τις ασύστολες 
ταχυδακτυλουργίες τους.

Και όλα αυτά με γλαφυρή παραστατι-
κότητα και με συγκεκριμένη τεκμηρίωση. 
Το μεγάλο προσόν του Νίκου Μπογιόπου-
λου είναι η αποδεικτική του δεινότητα και 
το αδιαμφισβήτητο της τεκμηρίωσης: Γι 
αυτό και η γλώσσα του είναι πραγματικό 
«μαστίγιο».

Όλα αυτά τα χαρισματικά χαρακτηριστι-

κά της γραφής τού Μπο-
γιόπουλου καθιστούν τα 
κείμενά του προσιτά και 
ευκολοδιάβαστα και στο 
μέσο αναγνώστη. Προσι-
τό, ευκολοδιάβαστο και 
μαχητικά συναρπαστικό 
είναι το: «Είναι ο Καπιτα-
λισμός, Ηλίθιε».

Συναρπαστικό και λόγω 
της δραματικής επικαιρό-
τητας που ζούμε: Της 
επελαύνουσας καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας και 
της τελετουργικής παρέ-
λασης των καθεστωτικών 

μύθων.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. 

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι δι-
αστάσεις της παγκόσμιας κρίσης του 
καπιταλισμού και τα θεμελιακά αίτια της 
κρίσης.

Οι απολογητές του συστήματος και τα 
πολιτικά τους φερέφωνα επιχειρούν να 
εξαπατήσουν τους λαούς εστιάζοντας το 
κακό στο χρήμα, δηλαδή στις χρηματοπι-
στωτικές δυσλειτουργίες, στον χρηματι-
στηριακό παρασιτισμό, στα χρέη, στους 
«κερδοσκόπους» κ.λπ.

Ο Νίκος Μπογιόπουλος, τεκμηριωμέ-
να, καταρρίπτει αυτούς τους δόλιους μύ-
θους. Το «Είναι ο Καπιταλισμός, Ηλίθιε» 
εισάγει και εξοικειώνει τον αναγνώστη 
με τους όρους και τα πραγματικά αίτια 
της κρίσης τα οποία βρίσκονται μέσα στο 
μεδούλι του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής: Στην ενότητα της παραγωγικής 
διαδικασίας και της κυκλοφορίας. Αυτήν 
τη ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ των καπιταλιστικών κρί-
σεων υπερπαραγωγής την αναδεικνύει ο 
Μπογιόπουλος με γλαφυρή εμπέδωση.

Το δεύτερο μέρος καταπιάνεται με 
την «κρίση χρέους» στην Ελλάδα και την 
ευρωζώνη. Και εδώ καταλυτικός ο Νίκος 
Μπογιόπουλος: Σκορπίζει ανελέητα το 
σωρό των μύθων και των ψευδών της 
καπιταλιστική απολογητικής και των πο-
λύχρωμων παπαγάλων της.

Το τρίτο μέρος είναι το πολιτικό επα-
κόλουθο που απορρέει από την καπιταλι-
στική κρίση.

Στις ημέρες που ζούμε τέτοια σπάνια 
βιβλία πρέπει να διαβάζονται και να συ-
στήνονται στους φίλους.

(εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη).

«Είναι ο Καπιταλισμός, 

ηλίθιε!!!»
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Παρατάξεις

ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ

e-mail:info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http://www.dakepetote.gr

Ώρα ευθύνης και περισυλλογής…!!!
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, 
Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών 

στον ΟΤΕ υπήρξαν ραγδαίες και το 
μόνο ασφαλές συμπέρασμα το οποί-
οι μπορούμε βγάλουμε είναι ότι ο 
εποχές έχουν αλλάξει ανεπιστρεπτί. 
O φτηνός λαϊκισμός του χθες από 
τον οποίο κάποιες παρατάξεις ακό-
μα και σήμερα δεν μπορούν να απα-
γκιστρωθούν μονό κακό πλέον μπο-
ρεί να μας κάνει. Εμείς στρατηγικά 
και διαχρονικά έχουμε επιλέξει την 
ΑΛΗΘΕΙΑ και τον ρεαλισμό για να 
μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα 
συμφέροντα των εργαζομένων και οι 
επιλογές μας αυτές απλά βλέπουμε 
ότι σήμερα ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ.

Δικαιωθήκαμε για την εθελουσία 
του 2006, όταν το ψέμα η άρνηση και 
ο λαϊκισμός των άλλων παρατάξεων 
μας φόρτωνε με τόνους λάσπης για 
την ξεκάθαρη θέση μας υπέρ της 
εθελουσίας. Αυτοί οι οποίοι τότε μας 
κατηγορούσαν και έλεγαν ότι είναι 
κατά της εθελουσίας σήμερα οι ίδιοι 
παροτρύνουν την ΟΜΕ-ΟΤΕ να υιο-
θετήσει προτάσεις περί νέας εθελου-
σίας στον ΟΤΕ…!!!!

Δικαιωθήκαμε για το μισάωρο 
της οδήγησης, όταν διακηρύτταμε 
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το 
μισάωρο έτσι όπως είχε θεσμοθετη-
θεί, συνεκτιμώντας τις αλλαγές των 
συνθηκών αλλά και τις εξελίξεις θα 
χανόταν. Εμείς λέγαμε πάντα ότι 
πρέπει να προσπαθήσουμε να το θε-
σμοθετήσουμε σαν επίδομα και όχι 
σαν υπερωριακή απασχόληση. Σήμε-
ρα που χάθηκε το μισάωρο πού είναι 
όλοι αυτοί οι οποίοι έσκουζαν…υπο-
κριτικά τότε κάτω τα χέρια από το 
μισάωρο…!!! 

Δικαιωθήκαμε για το αξιολόγιο, 
λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποτε-
λεί σοβαρή θέση παρατάξεων ότι 
δεν αξιολογούμαστε… είναι άκαιρο 

και άκυρο το επιχείρημα αυτό. Το 
αξιολόγιο πρέπει να προκύψει μέσα 
από κοινή συμφωνία με την διοίκη-
ση του ΟΤΕ με βασικούς άξονες την 
σωστή αξιολόγηση των συναδέλφων, 
προτείνοντας δικλείδες ασφαλείας 
ούτως ώστε να μην μπορεί να αυθαι-
ρετήσει κανένας προϊστάμενος κατά 
συναδέλφου για οποιοδήποτε λόγο.

Δικαιωθήκαμε για την συλλογική 
σύμβαση από κάθε πλευρά, αφού 
μοναδικός σκοπός μας και στόχος 
ήταν και παραμένει ένας και μονα-
δικός…Την σημερινή μαύρη εργα-
σιακή εποχή να εξασφαλιστούν οι 
θέσεις εργασίας, και το πετύχαμε. 
Ήμασταν εμείς εκείνοι που φωνάζα-
με εδώ και 22 μήνες που ξεκίνησε ο 
Βουρλούμης την διαδικασία, να πάμε 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
και να προσπαθήσουμε να υπογρά-
ψουμε Σ.Σ.Ε το συντομότερο δυνα-
τόν γιατί βλέπαμε τι ερχόταν. Όμως 
η ΠΑΣΚΕ περίμενε ότι η ΠΑΣΟΚΙΚΗ 
κυβέρνηση του μνημονίου θα βάλει 
ένα κομματικό εργαλείο πρόεδρο 
στον ΟΤΕ με σκοπό να ξαναγυρί-
σουμε στον ΟΤΕ της ΠΑΣΚΕ με το 
κομματικό ΠΑΣΟΚΙΚΟ κράτος να 
βολεύει τους ημετέρους εις βάρος 
των υπολοίπων. Αποτέλεσμα ήταν 
να παλεύουμε σήμερα να εξασφαλί-
σουμε θέσεις εργασίας με μειώσεις 
μισθών…!!!

Είμαστε η μοναδική παράταξη η 
οποία έχει κάνει σαφείς και συγκε-
κριμένες κινήσεις για την δημιουργία 
ενός σωματείου στον ΟΤΕ. Συνάδελ-
φοι επιτέλους δείτε μόνοι σας και 
κρίνετε ποιοι είναι αυτοί που εκτός 
από την ΠΕΤ-ΟΤΕ, έχουν τις απόλυ-
τες πλειοψηφίες στα σωματεία τους 
και τορπιλίζουν την οποιαδήποτε 
διαδικασία προς την συγκεκριμένη 
κατεύθυνση.

Δικαιωθήκαμε για τις θέσεις μας 

σχετικά με το ταμείο νεότητας, 
αφού εδώ και πολύ καιρό λέγαμε ότι 
πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση 
αξιολογώντας τις οικονομικές πα-
ραμέτρους του σήμερα και να διεκ-
δικήσουμε αυτά που πιστεύουμε ότι 
είναι δίκαια. Η ΟΜΕ-ΟΤΕ όμηρος 
της ΠΑΣΚΕ μη έχοντας θέση, άφησε 
τις εξελίξεις να τρέχουν απουσία της 
και φυσικά η διοίκηση εφάρμοσε μο-
νομερώς τις αποφάσεις της.

Εμείς απλά συνεχίζουμε να λέμε 
την ΑΛΗΘΕΙΑ και επισημαίνουμε σε 
όλους τους συναδέλφους ότι οι επο-
χές χρειάζονται σοβαρούς και άξιους 
συνδικαλιστές για να μπορέσουν να 
επωμιστούν το βάρος των εξελίξεων 
που βρίσκονται μπροστά μας. 

Καλούμε όλους τους συνάδελ-
φους στην ΠΕΤ-ΟΤΕ να επιλέξουν 
στις επόμενες εκλογές με την ψήφο 
τους αυτούς που έχουν διαχρονικές 
θέσεις - προτάσεις που συνεχώς δι-
καιώνονται. 

Να πουν με την ψήφο τους ένα ΜΕ-
ΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΟΧΙ…!!! Σε αυτούς 
οι οποίοι λειτουργούν με γνώμονα 
τα προσωπικά φτηνά συμφέροντα 
τους και όχι τα συμφέροντα των ερ-
γαζομένων.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ  
ΤΟ ΨΕΜΑ…, ΤΗΝ 
ΑΡΝΗΣΗ…, ΤΟΝ 

ΛΑΙΚΙΣΜΟ…

 Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
 Βασίλης Λάμπρου  Νεκτάριος Δρίτσας
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Συναδέλφισες-οι 

Μπαίνοντας ουσιαστικά στην 
προεκλογική περίοδο του ιστορικού 
σωματείου μας στην ΠΕΤ-ΟΤΕ και 
έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας 
και των προσδοκιών του συνόλου 
των μελών μας από εμάς, καλούμε 
όλους τους δημοκρατικούς-προ-
οδευτικούς και σκληρά δοκιμα-
ζόμενους και αγωνιζόμενους 
συναδέλφους τεχνικούς να πλαι-
σιώσουν και να ενισχύσουν την πα-
ράταξη της ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Με την δύναμη του εκλογικού 
σώματος επανακαθορίζουμε και 
αναδιατάσσουμε τις δυνάμεις των 
εργαζομένων που υπό την προ-
εδρία της ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ βρέ-
θηκαν σε λήθαργο, υποχώρηση 
και κατάσταση άμυνας χάνοντας 
διαρκώς από τα δικαιώματα μας. 
Ενώ ταυτόχρονα έχουν το θράσος 
δημόσια να ισχυρίζονται ότι η μο-
νιμότητα των εργαζομένων στον 
ΟΤΕ αποτελεί εμπόδιο για την 
ανάπτυξη του.

Τι να πρωτοθυμηθούμε από τα 
χαμένα!! 

Την απώλεια του μισάωρου της 
οδήγησης; 

Την απώλεια πόρων και μέσων 
για την πρώτη γραμμή παραγω-
γής; 

Την ανύπαρκτη προστασία των 
θέσεων εργασίας μας από μια ερ-
γοδοτικά σκεπτόμενη συνδικαλιστι-
κή ηγεσία «σύστημα Βουρλούμη»; 

Την εγκληματική αμέλεια και 
ανοχή στους πάσης φύσεως εργο-

λάβους που σφετερίζονται το έργο 
μας και τη δουλειά μας; 

Την εγκληματική ενέργεια για τη 
μη τήρηση των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας (διπλά συνεργεία, 
εργασιακές συνθήκες και τόσα 
άλλα)! 

Την αδυναμία υλοποίησης της 
αναδιοργάνωσης του Σ.Κ στο 
χώρο μας με μοναδικό γεγονός την 
παραχάραξη και την χάλκευση των 
θέσεων μας εξαγοράζοντας συνει-
δήσεις; 

Συνάδελφοι εμείς δε δίνουμε 
εξετάσεις, ούτε δίνουμε πιστοποιη-
τικά εργοδοτικής νομιμοφροσύνης, 
αυτά τα χαρίζουμε στην παράταξη 
της ΔΑΚΕ και τα εξαπτέρυγα της. 
Όσοι όμως από τα μέλη μας, που 
πιστεύουμε ότι είναι η συντριπτική 
πλειοψηφία, θέλουν να βάλουν ένα 
τέλος στο συνδικαλιστικό μεσαί-
ωνα, στην κομματική υποταγή 
και στον εργοδοτικό συνδικα-
λισμό που οδήγησε το σωματείο 
στην απαξίωση και τους εργαζόμε-
νους σε απόγνωση, τους λέμε ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ. 

Η ψήφος στην ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ 
είναι ψήφος ευθύνης για το καλύ-
τερο αύριο όλων μας αυτό άλλω-
στε έχει αποδειχθεί ιστορικά. Είναι 
ψήφος αντίστασης, πάλης, ανα-
τροπής, αλληλεγγύης, αληθινής 
ενότητας, δημιουργίας, προοπτι-
κής και συστράτευσης για το κα-
λύτερο αύριο των μελών μας των 
οικογενειών μας και της εργασίας 
μας στον ΟΤΕ.

Από τη δύναμη της ανταπόκρι-
σης που πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
θα είναι πολύ μεγάλη θα εξαρτηθεί 
και η πορεία προς την πρόοδο, 
προς τα εμπρός ή η πορεία προς 
τη συντήρηση και την οπισθο-
δρόμηση. Από αυτόν τον ωραίο 
αυθεντικά γνήσιο συνδικαλιστικό 
αγώνα με μοναδικό γνώμονα την 
υπηρέτηση των συμφερόντων των 
εργαζομένων, να μη λήψη κανείς 
μας. 

Στη δημοκρατία στην οποία 
εμείς πιστεύουμε και με αγώνες 
στηρίζουμε οι εκλογές είναι γιορ-
τή. Είναι στο χέρι μας μετά από και-
ρό να κάνουμε όλοι μαζί όπου και 
αν ανήκουμε κομματικά, πολιτικά, 
παραταξιακά την εκλογική διαδικα-
σία του 2012 γιορτή για όλους. 

Επιλέγοντας την ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-
ΟΤΕ στις εκλογές αυτές αλλάζουμε 
τα δεδομένα και στέλνουμε μήνυμα 
ανάτασης-ανάστασης κάνοντας τη 
μεγάλη ανατροπή καθιστώντας τη 
δημοκρατική παράταξη της προό-
δου και της προοπτικής πρώτη δύ-
ναμη στο σωματείο μας. 

Αγωνιζόμαστε και Διεκδικούμε 
Σωματείο:

ΑΠΟ τους εργαζόμενους - ΜΕ 
τους εργαζόμενους - ΓΙΑ τους 

εργαζόμενους

Που θα Ενώνει - Εμπνέει - 
Συστρατεύει - Διεκδικεί - Νικά

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Ιστοσελίδα: www.paske-petote.gr, e-mail: info@paske-petote.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ 2012 

ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
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Οι εξελίξεις τρέχουν ιλιγγιωδώς. 
Οι καιροί διαφαίνονται ου μενετοί, οι 
τηλεπικοινωνίες μεταμορφώνονται και 
δορυφοροποιούνται- οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών γιγαντώνονται. Παρά ταύτα, 
η διοίκηση του Ο.Τ.Ε. μηχανορραφώντας 
υπογράφει με την ΟΜΕ-ΟΤΕ (βλ. συλλ. 
σύμβαση έργου 2011) σύμφωνο εργασιακής 
ευθανασίας των εργαζομένων για μετά από 
τρία χρόνια (χωρίς βέβαια έγκριση των 
εργαζομένων με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ όπως 
είχαμε προτείνει), ενώ ταυτόχρονα φροντίζει 
τεχνηέντως να περιορίζει στο ελάχιστο 
την εργοεργασία με οριζόντιο στόχο μετά 
από τα τρία χρόνια να έχει περιορισθεί 
στο ελάχιστο το έργο, ενώ συγχρόνως θα 
έχει δομήσει συσσωρευμένο πλεονάζον 

προσωπικό προς απομάκρυνση.
Ανέκαθεν η ανάπτυξη του ΟΤΕ καθορίζετο 

και εκινείτο διαχρονικά με τη δυναμική της 
παραγωγικότητας, της κατάρτισης και του 
φιλότιμου των εργαζομένων, σε συνδυασμό 
με την αμοιβαία εμπιστοσύνη των εν 
επιφυλακή συνδικάτων Διοίκησης. 

Αν λοιπόν η Διοίκηση και οι Διοικούντες 
διακατέχονται από αληθινές προθέσεις για 
εκσφενδόνιση του Ο.Τ.Ε. προς την ανάπτυξη 
μέσω των εργαζομένων, το πρώτο βήμα 
αναβάθμισης Υπηρεσιών απέναντι στον 
ξέφρενο ρυθμό της τεχνολογίας και των 
απαιτήσεων που έπρεπε από χθες, να είχε 
γίνει είναι: Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ISO μέσω της O.T.E. 
ACADEMY.

Θυμίζουμε ότι όσο υπήρχαν οι σχολές 
του Ο.Τ.Ε. και για τις απαιτήσεις των καιρών, 
το τεχνικό προσωπικό επιστοποιείτο και 
ανεγνωρίζετο. Τώρα, και μετά την κατάργηση 
των Σχολών Ο.Τ.Ε. και το παλαιό προσωπικό 
και το νέο, είναι σκοπίμως ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟ. 
Βέβαια το ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ 
ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ των 
χώρων φέρει ευθύνη αδιαφορίας και εκ 
προμελέτης εγκληματική άγνοια.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ας ξεσηκωθούμε και ας 
απαιτήσουμε την κατοχύρωση του τεχνικού 
προσωπικού μέσω της «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
του κάθε τεχνικού εργαζομένου».

Η διατήρηση - συνέχιση χορήγησης του 
επιδόματος τεχνικής εξειδίκευσης και ΟΧΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ σε συνδυασμό με 

την μη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ οδηγεί 
τους τεχνικούς στο μονόδρομο της ΑΠΑΞΙΑΣ 
και της περιθωριοποίησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε. 
ACADEMY

«ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΟΝΕΣ 
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ    ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6981444417

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΛΟΓΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 6974656047

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6976788789

ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 6982471628

ΓΡΑΜΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6974120855

ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6973023538

ΑΝ.ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΘΗΒΑ) 6977090152

ΓΡΑΜ.ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣ: ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6972600791

ΑΝ.ΓΡΑΜ.ΤΥΠ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6977263697

ΓΡΑΜ.ΥΓΙΕΙΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑ) 6974794681

ΑΝ.ΓΡΑΜ.ΥΓΙΕΙΝ.ΑΣΦΑΛ: ΠΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΔΩΔΕΚ/ΣΑ) 6977575958

ΜΕΛΟΣ: ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6978588584

ΜΕΛΟΣ: ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΧΑΪΑ) 6977300998

ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6974838964

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6978588989

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΥΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6977950729

ΜΕΛΟΣ: ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) 6984630044

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΑΚΩΝΙΑ) 6973662695

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΧΑΪΑ) 6974478356

ΜΕΛΟΣ: ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΤΤΙΚΗ) 6973401337

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 6977612485

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ (ΠΕΛΛΑ) 6974826500

ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6932336402

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 6958583595

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6972770111

ΜΕΛΟΣ: ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6973502328

ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΡΟΔΟΠΗ) 6972927417

ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ) 6984365134

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ)  6972854106

ΜΕΛΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ. (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 6974815635

ΜΕΛΟΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓ. (ΑΤΤΙΚΗ) 6982573773

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. (ΑΤΤΙΚΗ) 6932343984

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΡΓ. (ΑΤΤΙΚΗ) 6974121388

ΜΕΛΟΣ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6984608800

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ) 6972008862

ΜΕΛΟΣ: ΓΚΙΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΩΔΕΚ/ΣΑ) 6977276644

ΜΕΛΟΣ: ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6978773171

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 6972402822

ΜΕΛΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. (ΞΑΝΘΗ) 6974701334

ΜΕΛΟΣ: ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. (ΑΡΚΑΔΙΑ) 6977238477

ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 6979418463

ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. (ΑΤΤΙΚΗ) 6977663322

ΜΕΛΟΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ) 6974423871

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι η Σ η  Τ Ε Χ Ν Ι κ Ο Υ  Π ρ Ο Σ Ω Π Ι κ Ο Υ
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“Η ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”
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Ιστοσελίδα: www.akom-ote.com, E-mail: info@akom-ote.com
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Στις 22.10.2011, στην κατάμεστη αίθουσα της Πα-
νηπειρωτικής Ένωσης στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε 
το 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ «ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ»
•  Σε μια περίοδο που η κοινωνία μας βιώνει τις δρα-

ματικότερες στιγμές στην ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους και μάλιστα με καταστρατήγηση κάθε συ-
νταγματικού δικαιώματος, καταλύονται εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματα, με αποκορύφωμα την 
ανεργία, την νεομετανάστευση και την ανέχεια.

•  Μπροστά σ΄ αυτά, η «ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» 

αντιστεκόμενη, διακηρύσσει συνεδριακό ψήφισμα 
ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ κατά της κυβέρνησης και κάθε υπο-
στηρικτή και υποτακτικού (δεκανίκι) αυτής της 
νεοφεουδαρχικής πολιτικής της επιβαλλόμενης 
από την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
Δ.Ν.Τ.).

•  Διατρανώνουμε και συνεχίζουμε δυναμικά να αγω-
νιζόμαστε, μαχόμενοι και υπερασπιζόμενοι τον 
ακομμάτιστο-ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό 

Για ένα Σωματείο στον Ο.Τ.Ε. - Μία Ομοσπονδία 
Τηλ/νιών.

Για ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για περιχαράκωση και πολλαπλασιασμό έργου.
Για διαχρονική διασφάλιση θέσεων εργασίας.
Για εργασιακή θωράκιση - νομική προστασία με-

λών.
Για βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Για ομογενοποίηση προσωπικού.
Στο 10ο Συνέδριό μας επαναβεβαιώθηκαν η ενό-

τητά μας και οι στιβαρές, σταθερές αξιακές θέσεις 
μας υπέρ των συναδέλφων και ενάντια στη σήψη του 
ένοχου κομματικά εξαρτημένου συνδικαλισμού. Στη 
συνέχεια μέσω καταστατικών διαδικασιών εξελέγη 
ομόφωνα το νέο Προεδρείο της «ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Υπ. Αριθμ. 225
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
i n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . e s k o t e . g r  e m a i l :  i n f o @ e s k o t e . g r

Ώρα ευθύνης για κάθε εργαζόμενο
Συνάδελφε, συναδέλφισσα

Οι εκλογές στα σωματεία δεν είναι μια τυπική διαδι-

κασία. Μέσα στις συνθήκες της ολομέτωπης επίθεσης 

του μαύρου μετώπου (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κόμματα της 

πλουτοκρατίας, κεφάλαιο, Ε. Ε), της λαίλαπας της κυβερ-

νητικής πολιτικής -που με νόμους ισοπεδώνει μισθούς, 

συντάξεις και εργασιακά δικαιώματα - καλείσαι με την 

ψήφο σου ή να επικυρώσεις την λογική του συμβιβα-
σμού - υποταγής - μοιρολατρίας - «εργασιακής ειρήνης» 
που ακολουθούν οι πλειοψηφίες σήμερα στα σωματεία 

και την ΟΜΕ-ΟΤΕ ή να ανοίξεις το δρόμο για την ικανο-

ποίηση των σύγχρονων αναγκών σου. Καλείσαι επίσης να 

απαντήσεις στο ερώτημα: τι κίνημα χρειάζεται, με ποια 
οργάνωση, για ποιο σκοπό.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό μας δίνει η ίδια η ζωή. 

Χρειάζεται κίνημα με γερή οργάνωση σε κάθε τόπο 
δουλειάς, ταξικά προσανατολισμένο ενάντια στην εργο-
δοσία, στο κεφάλαιο που υποτάσσει τα πάντα στο νόμο 
του κέρδους. Χρειάζεται ένα κίνημα που δεν περιορίζει τη 

δράση και τις διεκδικήσεις του στα όρια της ανταγωνιστι-

κότητας - κερδοφορίας των μονοπωλίων με φόρτωμα των 

βαρών στους εργαζόμενους. Αυτό το κίνημα ενσαρκώ-
νεται στις δυνάμεις που αγωνίζονται ανυποχώρητα με 
σταθερότητα, συνέπεια, στην ταξική γραμμή πάλης με 
το πλαίσιο διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ.

Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ) και της ΝΔ 

(ΔΑΚΕ) στο συνδικαλιστικό κίνημα, με τις πλάτες από 

τα «αριστερά» της ΑΓΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, οι όψιμοι αγω-

νιστές τύπου «ΕΝΩΤΙΚΗ» (το δήθεν «καλό ΠΑΣΟΚ») και 

οι σημαίες ευκαιρίας τύπου «ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ», ούτε μπο-

ρούν, ούτε θέλουν ένα κίνημα ταξικό, που θα αγωνιστεί 

στην προοπτική αντίστασης - αντεπίθεσης - αλλαγής τά-

ξης στην εξουσία. Οι υποσχέσεις του δεν αξίζουν ούτε 

δεκάρα, αφού ο εκφυλισμός του συνδικαλισμού κινήμα-

τος στον ΟΤΕ είναι δικό τους «παιδί». Όσο για την ΑΣΕ, 

κυρίαρχο στοιχείο της είναι οι κούφιες κορώνες, η συκο-

φαντία, η λασπολογία, ο αντικομουνισμός, οι επιθέσεις 
στην ΕΣΚ ΟΤΕ, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και το 
ΠΑΜΕ. 

Η συμπόρευση με τις δυνάμεις αυτές (όποιο περιτύ-

λιγμα κι αν έχουν τα ψηφοδέλτιά τους) σημαίνει επικύρω-
ση - νομιμοποίηση της υποταγής, σημαίνει συνενοχή σε 
όσα έγιναν σε βάρος των εργαζομένων, πράσινο φως στα 
χειρότερα που έρχονται με νέα μέτρα. 

Δεν πρέπει να σηκώσεις αυτό το βάρος, να γίνεις 
συνένοχος στο έγκλημα. 

Η ΕΣΚ-ΟΤΕ σε καλεί να πάρεις την ευθύνη που σου 
αναλογεί. Να μην εγκλωβιστείς στην κάλπικη «προστα-
σία» και δήθεν «σιγουριά» που παρέχουν τα ψηφοδέλτια 
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ. Να αποκρούσεις το «αγωνιστικό κάλεσμα» 
από τις ΑΓΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΕ. Δεν υπάρχει διέξοδος 
στο δρόμο που ακολουθούν, αυτό φάνηκε άλλωστε όλα 
τα προηγούμενα χρόνια. 

Έλα τώρα στο δρόμο του αγώνα, της ταξικής πάλης, 
της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος. Βάλε τη δική σου σφραγίδα στην αλλαγή προσανα-
τολισμού και πορείας. Πάρε τη δική σου ευθύνη στην 
αλλαγή των συσχετισμών.

Η συσπείρωση με τις δυνάμεις της ΕΣΚ-ΟΤΕ, η στή-
ριξη των ψηφοδελτίων της και με τη δική σου υποψη-
φιότητα, είναι η καλύτερη απάντηση στο σήμερα και 
άνοιγμα του δρόμου για το αύριο. Με οργάνωση από 
τα κάτω κάθε τόπος δουλειάς να γίνει κάστρο αντίστα-
σης. Να ορθώσουμε αξεπέραστα φράγματα στη μείωση 
των μισθών, στα κάθε είδους χαράτσια, στο «πολυνομο-
σχέδιο» - που έγινε νόμος - με οργανωμένη απειθαρχία 
και ανυπακοή. Να παρεμποδίσουμε τα μέτρα σήμερα, 
να συμβάλουμε στο χτίσιμο της λαϊκής συμμαχίας που 
θα ανατρέψει την εξουσία των μονοπωλίων. Έχουμε το 
δίκιο και τη δύναμη να φτάσουμε μέχρι την τελική νίκη. 
Εμπρός στο πρώτο βήμα, της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στα ψηφο-
δέλτια της ΕΣΚ ΟΤΕ, για την ενίσχυσή τους σε βάρος 
των δυνάμεων της υποταγής και της διαχείρισης της 
υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. 

ΓΙΑ ΝΑ Π.Α.ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΚ - ΟΤΕ

την αταλάντευτη δύναμη της 
Συνέπειας και του Αγώνα.

 Ξεσηκωμός τώρα!
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αυτό πια 
είναι κατανοητό και στην τελευταία ελληνική 
οικογένεια. Το νοιώθουν στους μειωμένους 
μισθούς, στην ανεργία, στην ανασφάλεια για 
το αύριο στις... τρομοκρατικές επιθέσεις 
των τηλεοπτικών δελτίων της τηλεόρασης. 
Δύσκολο να τα ζεις κι ακόμα πιο δύσκολο 
να τα περιγράφεις. Αλλά η στήλη απευθύνε-
ται σε φωτισμένα μυαλά και λειτουργεί με 
επαγγελματική επάρκεια.

*  Ο ΦΠΑ 23% μπαίνει και στα προϊόντα 
εστίασης. Και το σουβλάκι γίνεται πια 
είδος πολυτελείας. Αν είναι δυνατόν. Το 
πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αφού 
το 23% θα το συναντήσουμε πια εκτός 
από τα ταχυφαγεία, στα εστιατόρια, τις 
ταβέρνες, τις καφετέρειες και τα σούπερ 
μάρκετ. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί 
πού θα μετακυλήσει αυτή η αύξηση και 
ποιος θα κληθεί να την πληρώσει. Εμείς, 
εσείς, εγώ, οι καταναλωτές.

+   Και ξαφνικά στον Τύπο διαβάζουμε πως 
Vodafone και Wind πάνε για γάμο. Οι δι-
απραγματεύσεις είναι ακόμα στο αρχικό 
στάδιο αλλά τίποτα δεν μπορεί να προε-
ξοφληθεί. Μήπως η περίφημη επιτροπή 
ανταγωνισμού έχει κάτι να πει επί του θέ-
ματος; Λέμε τώρα... Το ζήτημα είναι σο-
βαρό αφού πέρα από όλα τα άλλα, 1.000 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν με το φάσμα 
της ανεργίας.

*  Κίτρινη κάρτα βγάζει η τρόικα στην Αθήνα, 
καθώς διαπιστώνει ότι το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού το 2011 θα ξεπεράσει 
κατά τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ τον στόχο, 
όχι μόνο εξαιτίας της ύφεσης αλλά και 
επειδή δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε 
τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί. Για το 
λόγο αυτό η τρόικα θεωρεί ότι ίσως χρει-
αστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα της τά-
ξεως του 0,5% του ΑΕΠ ή 1,2 δισ. ευρώ, 
αν δεν “διορθωθεί” άμεσα το πρόβλημα 
με την επιτάχυνση των μέτρων που έχουν 
αποφασιστεί.

+  Νέα τροπή με άρωμα κατασκοπείας παίρ-
νει το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υπο-
κλοπών που αποκαλύφθηκε πριν 5 χρόνια. 
Το παράθυρο για την άσκηση ποινικών 
διώξεων που άνοιξε δεν ήταν αρκετό για 

να προσωποποιηθούν οι κατηγορίες. Κι 
εμείς μείναμε με τη χαρά ότι επιτέλους 
υπάρχει δικαιοσύνη και μπορεί να κάνει 
αισθητή την παρουσία της...

*  Στο γερμανικό περιοδικό “Φόκους” αναφέ-
ρονται στον Χορστ Ράιχενμπαχ που έστει-
λε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κυβερνήσει 
την Ελλάδα, περίπου ως διοικητής κατε-
χόμενης χώρας. “Πρέπει να τα καταφέρει 
καλύτερα από τον Όθωνα τον Α'” γράφει 
και εξηγεί στους αναγνώστες του ότι “ο 
Όθωνας ήταν ο τελευταίος Γερμανός που 
θέλησε να βελτιώσει την ελληνική διοίκη-
ση. Ανέλαβε τον 19ο αιώνα ως βασιλιάς 
των Ελλήνων συνοδευόμενος από μια 
στρατιά Βαυαρών δημοσίων υπαλλήλων 
απέτυχε. Ο υπάλληλος της Ε.Ε. Χορστ Ρά-
ιχενμπαχ πηγαινοέρχεται από το Σεπτέμ-
βριο ως αρχηγός μιας 25μελούς ομάδας 
ειδικών, μεταξύ Βρυξελλών και Αθήνας 
και πρέπει να έχει επιτυχία”.

+  Ξηλώθηκε όλο το γραφείο Προϋπολογι-
σμού του Κράτους της Βουλής. Κάποιους 
φαίνεται, ότι δεν τους βόλευαν οι διαπι-
στώσεις της μηνιαίας έκθεσης και γύρισε 
η χώρα στον πολιτικό “Μεσαίωνα” θυμί-
ζοντας την προειδοποίηση του Βολταίρου 
ότι “είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο όταν η 
εξουσία έχει άδικο...”.

* Το δίκτυο 3ης γενιάς της Cosmote προ-
σφέρει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 
στην Ελλάδα που σήμερα είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσει πάνω από το 97% του πλη-
θυσμού της χώρας σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έκθεσης 
επέκτασης και εκσυγχρονισμού δικτύου 3ης 
γενιάς.

+  Ένας νέος εργασιακός “Αρμαγεδόνας” 
έρχεται να... κόψει τα δικαιώματα εργαζο-
μένων του ιδιωτικού τομέα, συνέπεια της 
αποτυχίας της ηγεσίας του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να 
πείσει τους επικεφαλής της τρόικας ότι οι 
πολιτικές που έχει χαράξει οδηγούν στην 
επίτευξη των στόχων της. Στην πράξη 
αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα κληθούν 
να πληρώσουν, για άλλη μια φορά το 

“μάρμαρο” είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ακόμα 
“βάρβαρη” επέλαση στα εργασιακά τους 
δικαιώματα.

*  Με τους Έλληνες να “φιγουράρουν” στις 
πρώτες θέσεις της λίστας που μετρά τις 
ώρες εργασίας στην Ευρώπη, αρχίζει να 
διαφαίνεται ένας νέος κίνδυνος υγείας 
για όσους περνάνε τη... ζωή τους μέσα σε 
ένα γραφείο. Πρόσφατη έρευνα λονδρέζι-
κου πανεπιστημίου δείχνει ότι οι σκληρά 
εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι περνούν 11 
ώρες την ημέρα στον επαγγελματικό τους 
χώρο, είναι 67% πιθανότερο να εμφανί-
σουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Η υπε-
ρεργασία είτε είναι υποχρεωτική είτε από 
επιλογή, μπορεί να προκαλέσει και δεκά-
δες άλλα σωματικά προβλήματα υγείας. 
Μεταξύ αυτών, υπέρταση, στομαχικές 
διαταραχές, τριχόπτωση, ημικρανίες και 
αϋπνίες.

+  Νέες μειώσεις κατά 25% στον ιδιωτικό 
τομέα ζητά η τρόικα την ώρα που οι απώ-
λειες από τα εισοδήματα του 2008 ξε-
περνούν το 40%. Οι ατομικές συμβάσεις 
νομιμοποιούνται και οι επιχειρησιακές 
επεκτείνονται.

*  Σκληρή κριτική της ΓΣΕΕ για την οικονο-
μική πολιτική που ακολουθείται. Οι μισθοί 
επέστρεψαν στο 1984 και η ανεργία στο 
1961. Τα στοιχεία που πιστοποιούν όλα 
τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στην 
έκθεση της εν όψει ΔΕΘ για την οικονομία 
και την απασχόληση του 2011. Σε αυτή 
σημειώνεται ότι η εφαρμογή πολιτικών 
δημοσιονομικής, κοινωνικής και εισοδη-
ματικής πειθαρχίας, ιδιαίτερα στη χώρα 
μας αλλά και στις άλλες χώρες κρίσης 
χρέους, φιλοδοξεί μάταια την επίτευξη 
συνθηκών σταθεροποίησης της ελληνι-
κής οικονομίας, καθώς επιδιώκει τους 
στόχους της, δημιουργώντας συνθήκες 
στασιμότητας, αποπληθωρισμό και εσω-
τερικής υποτίμησης και όχι ανάκαμψης.

+  Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεεται το τε-
λευταίο διάστημα ο κλάδος κινητών τη-
λεπικοινωνιών σύμφωνα με μελέτη που 
εκπόνησαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εται-
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ρειών Κινητής Τηλεφωνίας. Ο κύκλος ερ-
γασιών του κλάδου μειώθηκε κατά 16,1% 
το 2010, ενώ το α' τρίμηνο του 2011 η 
πτώση φτάνει στο 21,2%. Τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθη-
καν κατά 18,9% το 2010, ενώ το α' τρίμη-
νο του 2011 η πτώση φτάνει στο 21,3%.

*  Τα στοιχεία για την ανεργία του περασμέ-
νου Ιουνίου έρχονται να ενισχύσουν τις 
“μελανές” προβλέψεις που περιλαμβάνο-
νται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου 
Εργασίας της ΓΣΕΕ βάσει των οποίων 
στην ελληνική αγορά εργασίας επίκεινται 
“κραχ”, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχό-
μενο παύσης πληρωμών!... Με δεδομένο 
ότι τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού το 
ποσοστό των ανέργων διατηρήθηκε στο 
16% όλα δείχνουν ότι βαίνει προς επιβε-
βαίωση η εκτίμηση του ΙΝΕ, σύμφωνα με 
την οποία οι άνεργοι από 793.685 άτομα 
θα φτάσουν - στην πραγματικότητα - στο 
1,14 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 
έτους, δηλαδή στο 23%.

+  Στα πρόθυρα οικονομικού κραχ βρίσκονται 
πλέον χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν 
τη ζωή τους καθημερινά να διαλύεται. Οι 
απώλειες του εισοδήματος που έχουν, 
ξεπερνούν πλέον κάθε φαντασία. Μετά 
τις θερινές διακοπές και μέχρι τα Χρι-
στούγεννα ο μέσος εργαζόμενος θα μεί-
νει σχεδόν με τα μισά από τα λεφτά που 
υπολόγιζε, ακόμα και αν είχε προβλέψει 
όλα αυτά τα χαράτσια που γνώριζε, από 
τον Ιούνιο κιόλας ότι έρχονται με το Με-
σοπρόθεσμο.

*  Στο βωμό διάσωσης της κύριας σύνταξης 
κινδυνεύουν να βρεθούν οι επικουρικές 
συντάξεις σε όσα Ταμεία η ανεργία, οι 
απολύσεις και η μείωση μισθών έχουν κά-
νει δυσβάσταχτο το ταμειακό πρόβλημα.

+  Στα... κάγκελα βρίσκονται οι συνδικα-
λιστικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ με την 
κυβέρνηση και τους σκληρούς κυρίως 
υπουργούς. Στο πλευρό της ΠΑΣΚΕ όμως 
συντάσσεται και η ΔΑΚΕ που αρχίζει να 
αποτελεί ένα μεγάλο “πονοκέφαλο” για 
τον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, 
καθώς πολλές φορές του ακυρώνει σημα-
ντικά ανοίγματα της πολιτικής του.

*  Αντιμέτωπη με το κίνημα “Δεν πληρώνω” 
αλλά και με τσουνάμι κινητοποιήσεων 
βρίσκεται η κυβέρνηση. Πρώτη κίνηση να 

καούν αντίγραφα των λογαριασμών του 
έκτακτου φόρου για τα ακίνητα μπροστά 
στο υπουργείο Οικονομικών. Το ίδιο κίνη-
μα έχει αποφασίσει καταλήψεις εφοριών 
τις ημέρες πληρωμής των έκτακτων ει-
σφορών, μηχανοκίνητες πορείες στις 
γειτονιές κατά τις οποίες θα καλούν τους 
πολίτες να μην πληρώσουν, αλλά και συ-
γκέντρωση υπογραφών σε κείμενο που θα 
εξηγεί τους λόγους που δεν καταβάλουν 
το χαράτσι στα ακίνητα και τις έκτακτες 
εισφορές.

+  Κόβουν ακόμη και το σταθερό τηλέφωνο 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στη φορομπηχτική επι-
δρομή που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση. 
Οι οριστικές αποσυνδέσεις τηλεφωνικών 
γραμμών το 2011 έχουν υπερδιπλασια-
στεί σε σχέση με το 2010. Σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα στοιχεία από τον Ιανουά-
ριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2011 οι 
οριστικές αποσυνδέσεις ξεπέρασαν τις 
90.000, τη στιγμή που το ίδιο χρονικό δι-
άστημα πέρσι οι αποσυνδέσεις μόλις που 
ξεπερνούσαν τις 28.000!... Αυτό σημαίνει 
ότι 90.000 και πλέον συνδρομητές σταθε-
ρής τηλεφωνίας κόβουν τελείως τις συν-
δέσεις με οποιονδήποτε πάροχο και δεν 
πρόκειται για διακοπή από τον έναν πάρο-
χο προκειμένου να συνδεθούν με κάποιον 
άλλον είτε γιατί είναι φθηνότερος, είτε 

γιατί προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες...

*  Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πια οι 
καταναλωτές στους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, 
των κατά τόπους εταιρειών ύδρευσης 
και φυσικού αερίου. Ξεχνιούνται κλειστοί 
μέσα στα συρτάρια και καταχωρίζονται 
κατά εκατοντάδες ως “ληξιπρόθεσμοι”. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει 
θορυβήσει τις επιχειρήσεις κοινής ωφε-
λείας, που παρατηρούν τις “τρύπες” των 
αποθεματικών τους να αυξάνουν, αλλά 
και τις καταναλωτικές οργανώσεις που 
πιέζουν ασφυκτικά για παρατάσεις προς 
όφελος των μελών τους.

+  Η ΓΣΕΕ αποσύρει τους εκπροσώπους της 
από τις συζητήσεις για το Ανώτατο Συμ-
βούλιο Εργασίας κατηγορώντας το υπουρ-
γείο Εργασίας ότι όχι μόνο παρανομεί και 
δεν επεκτείνει τις κλαδικές συμβάσεις, 
αλλά ότι απεργάζεται και μορφώματα “ει-
κονικής” συλλογικότητας, προκειμένου 
οι επιχειρήσεις να επιβάλουν τις ειδικές 
επιχειρησιακές συμβάσεις μείωσης των 
μισθολογικών αμοιβών. Η κίνηση της ΓΣΕΕ 
έρχεται μετά τις δηλώσεις του αρμόδιου 
υπουργού Κ. Κουτρουμάνη για “αναρρύθ-
μιση” των εργασιακών σχέσεων και τις 
πληροφορίες ότι οι εργοδότες στις επι-
χειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 
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άτομα θα μπορούν να καλούν τους εργα-
ζόμενους να δηλώνουν τη συμφωνία τους 
επί της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης 
με υπογραφή επί της λίστας του συνόλου 
των εργαζομένων.. Δηλαδή η σύμβαση 
όχι μόνο δεν θα υπογράφεται από κάποιο 
συλλογικό εκπρόσωπο, αλλά οι εργοδότες 
θα μπορούν να υφαρπάζουν την υπογραφή 
από κάθε έναν εργαζόμενο σε ατομικό 
επίπεδο.

*  Σαν “Παιδιά ενός κατώτερου Θεού” αντι-
μετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή οι εργαζόμενοι της χώρας, με τον αρ-
μόδιο επίτροπο για τις Κοινωνικές Υποθέ-
σεις, Λ. Αντόρ, ουσιαστικά επιβεβαιώνει 
αφενός ότι από την κυβέρνηση επιτακτικά 
έχει ζητηθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση 
των πάλαι ποτέ ισχυρών κλαδικών συμβά-
σεων εργασίας, αφετέρου πως “η Ελλάδα 
αποτελεί ειδική περίπτωση” και για το 
λόγο αυτό θεωρείται εύλογη η κατάργηση 
εργασιακών δικαιωμάτων και περιορισμού 
του κοινωνικού διαλόγου.

+   Σε “καλοκαιρινό εφιάλτη” μετατράπηκε 
για τους μισθωτούς η ελληνική αγορά 
εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών 
θερινών μηνών του χρόνου εξαιτίας των 
αποτυχημένων πολιτικών της κυβέρνησης 
των “Μνημονίων Ι και ΙΙ” και των εντολών 
της τρόικας. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί 
το γεγονός ότι από τον Ιούνιο μέχρι και 
τον Αύγουστο υποβάλλονταν καθημερινά, 
κατά μέσο όρο 1.210 νέες αιτήσεις χορή-
γησης επιδόματος ανεργίας.

*  Οι διοικήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ 

αποφασίζουν μετά από κοινή συνεδρίασή 
τους την κήρυξη 24ωρης απεργίας στο 
Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ στις 5 Οκτωβρίου 
και γενική απεργία σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα στις 19 Οκτωβρίου ως πράξη 
αντίδρασης στα σχέδια της κυβέρνησης 
για εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας. 
“Είμαστε σε διαρκή ρήξη με πολιτικές, οι 
οποίες είναι απαράδεκτες, καταστροφικές 
και χωρίς προοπτική και θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα κατά της κυβέρνησης και της 
τρόικας για όσο καιρό χρειαστεί”, δηλώνει 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγό-
πουλος.

+  Σύμμαχο τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
(ΙLO) βρίσκει η ΓΣΕΕ στο θέμα των εργα-
σιακών δικαιωμάτων και της καταπάτησης 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων που 
εισηγήθηκε η τρόικα και εφαρμόζει η κυ-
βέρνηση.

*  “Μύθος” αποδεικνύεται με μια ακόμα 
έρευνα με τη βούλα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η φήμη ότι οι Έλληνες εργάζο-
νται λιγότερο από πολλούς άλλους πολί-
τες χωρών της Ε.Ε. καθώς αποδεικνύεται 
ότι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις όσον 
αφορά το χρόνο εργασίας σε εβδομαδιαία 
αλλά και σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή 
κάτω από τον μέσο όρο βρίσκεται η χώρα 
μας στη μέση διάρκεια της άδειας που 
λαμβάνει ένας εργαζόμενος και μόνο οι 
εθνικές αργίες είναι λίγο περισσότερες 
σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη 
της Ε.Ε., αλλά και πάλι στα ίδια επίπεδα 
με ό,τι ισχύει στα ανεπτυγμένα κράτη της 
Ευρωζώνης.

+   Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις της ΟΜΕ 
- ΟΤΕ με τη διοίκηση του Οργανισμού, 
κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία και έτσι 
δεν υλοποιήθηκαν οι απειλές για άρση της 
μονιμότητας. Το βασικό σημείο (ολόκληρη 
η ΕΣΣΕ δημοσιεύεται στις σελίδες 4 και 5 
του περιοδικού μας) είναι ότι μειώνονται 
μεν οι ώρες εργασίας από 40 σε 35 αλλά 
δεν χάνεται η πέμτπη ημέρα και ταυτόχρο-
να μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων 
11% κατά μέσο όρο για την επόμενη τρι-
ετία. Δεν παγώνουν και δεν καταργούνται 
οι ωριμάνσεις (μισθολογικά κλιμάκια, 
χρονοεπίδομα) και θα υπάρξει επαναφο-
ρά του ισχύοντος σήμερα μισθολογίου και 
των ωρών εργασίας την 1/1/2014. Σύμφω-
να με δηλώσεις του κ. Τζαμάζ “η διοίκηση 
του ΟΤΕ εξασφαλίζει εργασιακή ειρήνη 
χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα 
της επιχείρησης ενώ το πιο σημαντικό εί-
ναι ότι θα εξοικονομήσει περί τα 160 εκατ. 
ευρώ σε βάθος τριετίας”.

*  Ξεκίνησε η διάθεση των συνδρομητικών 
δορυφορικών υπηρεσιών του ΟΤΕ. Η νέα 
υπηρεσία ονομάζεται ΟΤΕ T.V. Και διατί-
θενται για περίπου ένα μήνα “σιωπηλά” 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά 
προβλήματα που θα διαγνωστούν. Το νέο 
προϊόν θα διατίθεται στην αγορά σε πέντε 
οικονομικά πακέτα.

+   Ένας στους τέσσερις πολίτες θα είναι 
άνεργος σε ένα χρόνο. Την εφιαλτική αυτή 
πρόβλεψη κάνει η ΓΣΕΕ με βάση το σημε-
ρινό επίπεδο ανεργίας, που ανέρχεται στο 
20% και τη συνεχιζόμενη και το επόμενο 
έτος για τέταρτη συνεχή χρονιά, ύφεση 
της οικονομίας.

*  Δεν θα καθίσουν στο εδώλιο ο Παναγιώτης 
Βουρλούμης πρώην πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του ΟΤΕ και ο Γιώργος 
Ιωαννίδης πρώην διευθυντής τεχνικών 
υπηρεσιών. Με βούλευμα του Συμβουλίου 
Εφετών απαλλάσσονται από τις κατηγορί-
ες της κακουργηματικής απιστίας και της 
άμεσης συνέργειας σε αυτή. Τα αδικήμα-
τα αφορούσαν στις υπερτιμημένες συμ-
βάσεις τεχνικής υποστήριξης (2003 - 7) 
που είχαν υπογραφεί από τη Siemens και 
την Intracom με τίμημα το ποσό των 130 
εκατομμ. Ευρώ τη στιγμή που η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δικτύου και Συντήρησης του 
Οργανισμού είχε δικαιολογήσει τα μισά.






