
 

Τσουβάλιασμα και μεταφορές εργαζομένων από σύλλογο σε σύλλογο μέσα στην περίοδο 

των εορτών του Πάσχα 

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και την Εβδομάδα του Πάσχα οι σύλλογοι ΕΜΗΕΤ και ΠΑΣΕ 

απέστειλαν με ομαδική…. επιστολή τα μέλη τους στη CTS κι όχι μόνο. Το «τσουβάλιασμα» αυτό 

έγινε με προφανή σκοπό να αποφύγουν τις διαγραφές και κατόπιν τις ατομικές αιτήσεις 

εγγραφών, που απαιτούνταν με βάση τα καταστατικά των συλλόγων και την κείμενη νομοθεσία, 

τόσο για συνδικαλιστική εκπροσώπηση όσο και για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επειδή, προφανώς, αν ακολουθούνταν η κανονική διαδικασία θα χάνονταν στο «ενδιάμεσο» 

από τις παρατάξεις τους, αρκετά μέλη που έχουν δυσαρεστηθεί από τη συνδικαλιστική  απραξία 

των ηγεσιών των συγκεκριμένων συλλόγων. 

Αντί, λοιπόν, να γίνει η απαραίτητη αυτοκριτική για τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι 

είναι δυσαρεστημένοι, εφευρίσκονται τρόποι προκειμένου να «παρακαμφθεί» η συγκεκριμένη 

δυσαρέσκεια. Και όλα αυτά γίνονται με κατά παραγγελία νομικές γνωματεύσεις (συμπτωματικά; 

από τον ίδιο νομικό σύμβουλο) με κατά πλειοψηφία αποφάσεις δ.σ. ή και…. εκτελεστικών!  

Η ΕΜΗΕΤ από συνδικαλιστικός μετατράπηκε σε επιστημονικός/φιλοσοφικός σύλλογος, με 

μοναδικό σκοπό να επιβιώσει έως ότου ροκανίσει το ταμείο των περίπου 60.000 ευρώ συν τις 

συνδρομές, που θα αναγκάζει (με περίοδο χάριτος…) να πληρώνουν εφεξής τα μέλη της σε 2 

συλλόγους.  

Το τσουβάλιασμα και οι σωρηδόν μεταφορές εργαζομένων αναμένεται να συνεχιστεί στο 

άμεσο μέλλον. Προσοχή, όμως, μόνο μεταξύ των φιλικών συλλόγων που ελέγχονται από το 

ΣΥΝ1 (ΠΑΣΚΕ) και ΑΚΕ! Οι σύλλογοι που δεν ελέγχονται από αυτές τις παρατάξεις θα 

παρακαμφθούν από αυτή την «ανίερη» μεταφορά! 

Το σχέδιο, λοιπόν, είναι οι παρατάξεις ΣΥΝ1 και ΑΚΕ να εξασφαλίσουν τους συσχετισμούς στις 

επερχόμενες εκλογές, ώστε να συνεχίζουν να ελέγχουν τις εργασιακές μας ζωές και την επόμενη 

τριετία, προκειμένου να ολοκληρώσουν το εργασιακό μας ….μνημόσυνο, με παράλληλα οφέλη 

για αυτούς τις απαλλαγές, τα bonus, τις μετακινήσεις ημετέρων στη μητρική κλπ. Στο τελευταίο, 

μάλιστα, δ.σ. της πάλαι ΠΕΤ-ΟΤΕ ανακοίνωσαν σαν επιστέγασμα αυτής της δυσώδους 

συμμαχίας, την κοινή τους κάθοδο στις εκλογές του σωματείου CTS με την ψευδεπίγραφη 

διαρροή περί «Ενιαίου» (sic!) ψηφοδελτίου. Η «χαριτωμένη» επιβίωσή τους έχει άλλωστε ήδη 

εξασφαλιστεί και μετά την αποχώρησή τους από τον Όμιλο ΟΤΕ, μια και  η ηγεσία τους έχει 

ήδη αναπτύξει εργοδοτική δραστηριότητα σε “coffeehouse” εταιρία, προφανώς επειδή το 

όνειρό τους δεν ήταν ποτέ να είναι εκπρόσωποι εργαζομένων. 

Η Αγωνιστική Συνεργασία τους προειδοποιεί ότι θα υπερασπίσει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου 

στην αυτοδιάθεση και στη νομιμότητα. Είμαστε εδώ για να προασπίσουμε τη χαμένη τιμή του 

συνδικαλιστικού κινήματος στον Όμιλο ΟΤΕ, την αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπειά μας ως 

εργαζόμενοι και την υποχρέωσή μας να (επανα)διεκδικήσουμε κάθε εργασιακό δικαίωμα που 

μας αφαιρέθηκε αδίκως, δολίως και με μηχανορραφίες τα τελευταία χρόνια. 

 


