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Αθήνα, 19/09/2022 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Είναι λυπηρό πραγματικά όταν όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουν δύσκολες καταστάσεις κάποιοι που θέλουν να 

ονομάζονται εκπρόσωποι εργαζομένων και να αυτοανακηρύσσονται θεματοφύλακες των πάντων, αντί να 

ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων και των μελών που ισχυρίζονται ότι 

εκπροσωπούν, συμπεριφέρονται ως δημοσιογράφοι σε περιοδικά του κίτρινου τύπου. 

Ενώ βρισκόμαστε προ των πυλών της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΣΣΕ ΟΤΕ / COSMOTE, προτιμούν να 

κατασκευάζουν πρωτοσέλιδα με θέμα που, ναι μεν αφορά ένα πραγματικό γεγονός, αλλά το "ντύνουν" με 

συκοφαντίες και ψευδή στοιχεία, παραποιώντας την πραγματικότητα μόνο και μόνο για να 

δημιουργήσουν εντυπώσεις, αποσκοπώντας να υφαρπάξουν καμία ψήφο. Λυπηρό! 

Τοποθετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, μοναδική τους επιλογή πολλά χρόνια τώρα, φανερώνουν την 

αδυναμία σύγκλισης και συμπόρευσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συναδέλφων. 

Για ακόμη μία φορά με τη στάση τους απαξιώνουν οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια.  Δεν είναι άξιοι 

του χρόνου μας και της  προσοχής μας αλλά όταν θίγονται υπολήψεις και αγγίζουν ενέργειες που αφορούν 

ανθρώπους που βίωσαν και μεγάλωσαν υπό σκληρές συνθήκες και κάποιοι δεν είναι κοντά μας, οφείλουμε να 

τους πούμε πως  

"φτάνει πια", ως εδώ, όλα έχουν ένα όριο! 

Στο βωμό της προσωπικής τους επιβίωσης δεν μπορούν, χωρίς κανένα φραγμό, να αμαυρώνουν τα πάντα. 

Πήραν μία ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων, ιδρύματα που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και έχουν αποφοιτήσει από εκεί αρκετοί πρώην και νυν συνάδελφοι μας και 

χρησιμοποιώντας σύγχρονους και κολεγιακού τύπου όρους, όπως “reunion”, είπαν, ότι για αυτή την εκδήλωση 

που αποτίουν φόρο τιμής  στους συνανθρώπους και συμμαθητές τους, που έχουν "φύγει" από τη ζωή, πως 

το κόστος το επωμίζεται ο Ο.ΠΑ.ΚΕ OTE και κατ’ επέκταση οι συνάδελφοι στον Όμιλο. Έβγαλαν ανακοινώσεις, 

έκαναν υποτίθεται ανώνυμη καταγγελία στον Πρόεδρο του Ομίλου OTE, ανήρτησαν δελτία τύπου στα social 

media. 

Όλα τα έξοδα διαμονής πληρώθηκαν από μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων και 

φυσικά το ίδιο ισχύει και για τη σίτιση προς τον ιδιώτη εστιάτορα του Ο.ΠΑ.ΚΕ ΟΤΕ. 

Άνθρακες ο θησαυρός! 

Οι συνάδελφοι για ακόμα μία φορά απογοητεύονται και αναρωτιούνται  γιατί δεν έχει καθαρίσει ακόμα το 

τοπίο της εκπροσώπησής τους από ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. 

Για αυτό το λόγο η ΟΜΕ-ΟΤΕ, έχοντας την πλήρη στήριξη όλων των πρωτοβαθμίων σωματείων, πού είναι τα 

αντιπροσωπευτικότερα σε κάθε εταιρεία, θα αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα όπως πρέπει και 

διαβεβαιώνει όλους τους συναδέλφους ότι θα προχωρήσει μπροστά, διασφαλίζοντας το σήμερα 

και το αύριο όλων στον Όμιλο ΟΤΕ.  

Θα απομονώσει όλους αυτούς που στο μόνο πράγμα που αποσκοπούν είναι να πανηγυρίσουν πάνω σε καμένη 

γη, ικανοποιώντας προσωπικές και μόνο φιλοδοξίες. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 
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