
 

Η πολιτική της καμένης γης γεννάει συμμαχίες 

Η πολιτική της καμένης γης που απέφεραν στην εργασιακή μας πραγματικότητα οι 

παρατάξεις ΠΑΣΚΕ (ΣΥΝ1) και (Δ)ΑΚΕ, γεννάει τη συμμαχία τους στις επερχόμενες εκλογές. 

Απαριθμούμε τα τελευταία μόνο «επιτεύγματά» τους, για τα οποία θα σας ζητήσουν την 

επανεκλογή τους: 

➢ Μεταφερθήκαμε 5.000 περίπου εργαζόμενοι στις θυγατρικές, την ίδια ώρα που 

κάποιες δεκάδες ημέτεροι συνδικαλιστές, συγγενείς και φίλοι, ακολούθησαν την 

αντίστροφη πορεία, μεταφέρθηκαν δηλαδή από τις θυγατρικές στη μητρική 

➢ Οι περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι που παρέμειναν στη μητρική θα 

εκβιάζονται κι αυτοί μελλοντικά είτε να πάρουν «εθελουσία» είτε να μεταφερθούν 

στις θυγατρικές, μιας και η Κερκόπορτα άνοιξε διάπλατα και στρώθηκε με βελούδινη 

μπλε/πράσινη μοκέτα 

➢ Όσοι υπέστησαν βλαπτική μεταβολή και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με δική τους 

πρωτοβουλία, με προσωπική και οικονομική φθορά δικαιώνονται. Όμως ούτε τότε 

δεν τυγχάνουν υπεράσπισης από μία εντελώς εργοδοτική ΟΜΕ, που κάθε μήνα 

«αποδέχεται» με χαρά τις συνδρομές τους, αλλά αρνείται να διαμαρτυρηθεί στη 

διοίκηση για δικαστικές αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται, όταν αυτές αφορούν 

«ανυπάκουους» εργαζομένους, ή, τους πολιτικούς της αντιπάλους 

➢ Αλλάξανε στα χαρτιά μισθοδοσίας τον ασφαλιστικό φορέα σε όσους εργαζόμενους 

κατευθύνανε στην E-Value και στο Γερμανό για να «πανηγυρίσουν» σε λίγες ημέρες, 

ως αποτέλεσμα της «σκληρής διαπραγμάτευσης» (sic!) που ακόμα… συνεχίζεται, τη 

δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού ταμείου, που θα προκύψει από μία 

….«προσφυγή» στο Υπουργείο 

➢ Αφαιρέσανε από τα χαρτιά μισθοδοσίας τις κρατήσεις για το Ταμείο Νεότητας για 

να «πανηγυρίσουν» σε λίγες ημέρες τη ….συνέχιση των κρατήσεων των 

εργαζομένων, χωρίς όμως ο εργοδότης να έχει καμία συνεισφορά, παρά μόνο να 

δίνει ένα επιτόκιο. Πιθανότατα να λαμβάναμε υψηλότερο σε ένα κλειστό 

ασφαλιστικό πρόγραμμα τέκνων! 

Θα περιμένουμε, λοιπόν, τα μπλε/πράσινα παπαγαλάκια να μας επισκεφτούν στους 

εργασιακούς μας χώρους και ως αντιήρωες του 2021 να μας μοιράσουν τις ατζέντες με τους 

ήρωες του 1821.  Να μας πούνε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε ΣΣΕ και πως θα πρέπει να 

είμαστε «ρεαλιστές» και να στηριχθούμε σε αυτούς που μας οδήγησαν σε αυτή την 

κατάσταση.  

Μέχρι τότε, θα διαβάζουμε τις κατευθυνόμενες ανακοινώσεις «ευτυχίας» των στρατευμένων 

«σωματείων» τους, τα νεότερα για το δίκτυο 5G και τα δελτία καιρού από την ΟΜΕ και θα 

αναμένουμε να μας «ενημερώσουν» ότι είναι αντίθετοι στον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση 

και το εργασιακό μπούλινγκ στον Όμιλο ΟΤΕ. 

 


