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Οργή .. Πίκρα … και προβληματισμός…
Παρακολουθήσαμε την αριστοτεχνικά «στημένη» συνέντευξη τύπου του προέδρου και διευθύνοντος
σύμβουλου του ΟΤΕ κυρίου Τσαμάζ και μετά από έναν απίστευτο «ορυμαγδό» λάσπης, ψέματος και
παραφιλολογίας τα συμπεράσματα είναι πλήρως αποκαρδιωτικά. Μας διακατέχει ιδιαίτερη οργή για τα
απίστευτα ψέματα για τα εργασιακά μας δεδομένα. Πολύ μεγάλη πίκρα γιατί για όλα αυτά τα οποία εμείς
δώσαμε 7 ολόκληρα χρόνια για να μπορεί σήμερα ο ΟΤΕ να είναι στην κορυφή της κερδοφορίας της
δεκαετίας, όχι μόνο δεν αναγνωρίζονται αλλά μας βάζουν και στο «εκτελεστικό απόσπασμα». Τέλος υπάρχει
πολύ σοβαρός προβληματισμός για την πλήρως ανεύθυνη και ανεκδιήγητη στάση του Κου Τσαμάζ σε μια
πολύ σημαντική χρονική στιγμή για τον όμιλο ΟΤΕ και τους εργαζόμενους. Να σας πληροφορήσουμε λοιπόν
Κύριε Τσαμάζ ότι το 70% των εργαζομένων στον ΟΤΕ δουλεύουν με ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ για να μπορείτε να
έχετε εσείς και η διευθυντική σας συνομοταξία μισθούς «ΕΜΙΡΗΔΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ»…!!!
Αν θέλετε και έχετε την ευαισθησία γνωστοποιήστε στον Ελληνικό λαό τις δικές σας αλλά και των
«διευθυντάδων» σας εν γένει ετήσιες αμοιβές. Τα προκλητικά σας BONUS και τις Extra παροχές που δεν τις
έχουν ούτε ο πρόεδρος και τα διευθυντικά στελέχη της NASA… σε εποχές που η Ελληνική κοινωνία και η
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον ΟΤΕ σφαδάζει… Τα ψέματα σας εξοργιστικά και η σκόπιμη
στρέβλωση της καθημερινής αλήθειας απίστευτη …!!! Για ποιες αμοιβές διημερεύσεων μας μιλάτε όταν
ένας τεχνικός μετακινείται κατά παράβαση του νόμου ως μονοπρόσωπο συνεργείο από την Χαλκίδα στην
Κάρυστο κάνοντας 240 χιλιόμετρα εντός ωραρίου χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή, ρισκάροντας ακόμα και
την σωματική του ακεραιότητα. Για ποια προνόμια δημοσίων υπαλλήλων μιλάτε επικαλούμενος ψευδέστατα
δήθεν μονιμότητες, όταν από τον ΟΤΕ με το άρθρο 13 έχουν απολυθεί πάνω από 15 συνάδελφοι την
τελευταία τριετία. Για ποιες άδειες ασθενείας μιλάτε όταν περισσότεροι από το 70% των εργαζομένων στον
ΟΤΕ δεν δικαιούνται κανένα από αυτά που εσείς και μόνον εσείς έχετε βαφτίσει εργασιακά «προνόμια».
Αν έχετε το σθένος ενημερώστε την Ελληνική κοινωνία για την «εργασιακή γαλέρα» της Cosmote e-value.
Εκεί που οι εργαζόμενοι σακατεύονται ψυχοσωματικά για 250 Ευρώ το μήνα… Ενημερώστε την Ελληνική
κοινωνία και ζητήστε να έρθουν τα κανάλια να φωτογραφίσουν το Parking των στελεχών σας που σε αξία
υπερβαίνει το μουσείο της Ferrari στην Modena της Ιταλίας. Ζητήστε να έρθουν να δουν πως εργάζονται οι
συνάδελφοι μας στην πρώτη γραμμή, στο πεδίο, στα φρεάτια, στους γκισέδες των καταστημάτων με τα
σκαμπό των 20 εκατοστών και την πίεση των πελατών. Κι όλα αυτά για ψίχουλα….!!! Η στάση σας
τουλάχιστον απαράδεκτη και ανεύθυνη, με μια προκλητική αχαριστία απέναντι σε όλους εμάς που «βάλαμε
πλάτη» τόσα χρόνια για να μπορεί η εταιρεία να είναι βιώσιμη μέσα στην κρίση.. Μειώσεις μισθών στον
ΟΤΕ έγιναν μόνο στον σκληρά εργαζόμενο … σε αντίθεση με τα διευθυντικά στελέχη που δεν έχουν δώσει
ούτε σέντ.. για τον ΟΤΕ… σε αντίθεση μάλιστα σαν «βδέλες» πίνουν με το «μπουρί της σόμπας» το αίμα
των συναδέλφων μας της πρώτης γραμμής για να «λιάζονται» στις μεγαλεπήβολες καρεκλάρες τους «γεμάτοι
και αλώβητοι» στην «υγειά των κορόιδων». Μας κατηγορείτε κύριε Τσαμάζ ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε
δήθεν παράλογες απαιτήσεις. Παραλογισμός λοιπόν για εσάς και την «παρέα» σας είναι να ζητάμε
αξιοπρεπείς αυξήσεις, σε μια εταιρεία που βρίσκεται με τις δικές μας πλάτες στην κορυφή της κερδοφορίας
των τελευταίων δέκα ετών. Ενιαίο ωράριο εργασίας που οπουδήποτε αλλού θεωρείται αυτονόητο και
διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Όταν κι αυτό θεωρείται αυτονόητο τη στιγμή που από τον ΟΤΕ έχουν
αποχωρήσει πάνω από 6.000 συνάδελφοι μας τα τελευταία χρόνια… άρα ο μύθος περί πλεονάζοντος
προσωπικού έχει πάει «περίπατο». Εμείς κύριε πρόεδρε σας πληροφορούμε ότι θα συνεχίζουμε να
διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο και ενωμένοι είμαστε σίγουροι
ότι θα το πετύχουμε…
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