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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η  συνεδρίαση  του  ΔΣ  της  ΟΜΕ  –  ΟΤΕ  την  Τρίτη  18  Οκτωβρίου  έγινε  στον  απόηχο  της
κατάθεσης  και  ψήφισης  με  τη  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  από την  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ της τροπολογίας που μεταβιβάζει επιπλέον 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ στο
ΤΑΙΠΕΔ. Με την τροπολογία αυτή το δημόσιο μένει να κατέχει το 1% άμεσα και 4% μέσω του
ΙΚΑ ,των μετοχών του ΟΤΕ. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο αποτελεί  «αντιμνημονιακή» επιτυχία  καθώς το  μνημόνιο  επέβαλε  τη  μεταβίβαση
ολόκληρου του 6%!

Το  σύνολο  των  παρατάξεων  στο  ΔΣ (ΔΑΚΕ,  ΠΑΣΚΕ,  Αγωνιστική  Συνεργασία,  Ακομμάτιστη
Ενότητα) στέκονται στο ζήτημα υποτιθέμενων προνομίων του δημοσίου ή – και στο ζήτημα του
δημοσίου ελέγχου του ΟΤΕ. Για τα υποτιθέμενα προνόμια τα οποία μόνο στα λόγια προέβλεπε η
προηγούμενη  συμφωνία  μετόχων  παραβλέπουν  το  γεγονός  ότι  από  το  2012  η  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή  με  απόλυτες  γνωμοδοτήσεις  των  εκτελεστικών  της  οργάνων  εξηγούσαν  ότι  στον
καπιταλισμό αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές κάνει και κουμάντο. Καμώνονται πως δεν
βλέπουν ότι από το 1994 με την «απελευθέρωση» της αγοράς των τηλεπικοινωνιών ο ΟΤΕ είτε
είναι υπό δημόσιο είτε υπό ιδιωτικό έλεγχο, είτε έχει μετόχους κερδοσκοπικά fund τύπου MIG,
είτε στρατηγικούς επενδυτές τύπου DT, πρωτοστατεί σε κάθε αντεργατική και αντιασφαλιστική
πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα, με ή χωρίς μνημόνια.

Η καλλιέργεια των αυταπατών καλά κρατεί…

Το  κερασάκι  στην  τούρτα  ήταν  η  τοποθέτηση  της  ΑΣΕ,  της  παράταξης  των  δυνάμεων  της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον Όμιλο ΟΤΕ, που πρότεινε οι εργαζόμενοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να
παραδώσουν  τα  αποθεματικά  των  σωματείων  τους  και  των  συλλόγων  συνταξιούχων  στην
κυβέρνηση  για  την  αγορά  των  μετοχών  στο  όνομα  της  υπεράσπισης  της  δημόσιας
περιουσίας!  Αυτή η  πολιτική  –  συνδικαλιστική πρόταση μεγατόνων,  μήπως προκύπτει  στα
πλαίσια της αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων που καλούν συχνά πυκνά αυτές οι δυνάμεις;
Αναρωτιόμαστε, τελικά, τι διαφορετικό λέει η ΑΣΕ από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο τον «κύριο 1%»;
Τι  διαφορετικό  λέει  η  ΑΣΕ  από  τον  Κυριακό  Μητσοτάκη  που  λέει  να  βάλουν  πλάτη  οι
εργαζόμενοι για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις; Και τελικά, συνάδελφοι, ο πραγματικός εργατικός
έλεγχος  περνάει  μέσα  από  το  χρηματιστήριο,  από  συναλλαγές  με  κερδοσκοπικά  fund  ή
στρατηγικούς εταίρους; Ο κατήφορος τους δεν έχει τέλος.

Ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες
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Η παράταξή μας, από την πρώτη μετοχοποίηση μέχρι και σήμερα ανέδειξε, με τις θέσεις και τις
τοποθετήσεις  μας  για  το  ζήτημα  των  ιδιωτικοποιήσεων,  την  πραγματική  διάσταση  και  τα
αποτελέσματα που έχουν αυτές στους εργαζόμενους και στο λαό. Την περίοδο που οι άλλες
δυνάμεις πανηγύριζαν για τον «μεγάλο και κραταιό ΟΤΕ των πέντε θαλασσών και των εφτά
ηπείρων»,  την  περίοδο  που  η  απελευθέρωση  του  κλάδου  συνολικά  διαφημίζονταν  ως
παράδειγμα των καλών που φέρνει η ιδιωτικοποίηση, μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την
επιχειρηματικότητα, εμείς προειδοποιούσαμε ότι:

Απελευθέρωση  του  κλάδου  σημαίνει  χτύπημα  στο  σύνολο  των  δικαιωμάτων  των
εργαζομένων, αφού κοινό στοιχείο του ανταγωνισμού και  του μοιράσματος της αγοράς
είναι η μείωση του «εργασιακού κόστους»

Το αγαθό της επικοινωνίας μετατράπηκε σε πανάκριβο εμπόρευμα για τον ελληνικό λαό,
παρά την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας

Ζητήματα  που έχουν  να  κάνουν  με  την  προστασία  των  προσωπικών δεδομένων,  την
διασφάλιση του απορρήτου,  ακόμα και  αυτά που αφορούν την εθνική ασφάλεια,  πάνε
περίπατο και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ίδιες οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ενδιάμεσες λύσεις δεν υπάρχουν. Για αυτό δεν υπάρχει πιο
ρεαλιστική θέση από το να θέσουμε ως στρατηγικό στόχο, το σύνολο των εργαζομένων του
κλάδου, την δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα τηλεπικοινωνιών, 100% λαϊκή περιουσία, που
θα  λειτουργεί  με  εργατικό  έλεγχο,  στα  πλαίσια  κεντρικού  σχεδιασμό  με  κριτήριο  την
εξυπηρέτηση  των  λαϊκών  αναγκών.  Μόνο  ένας  τέτοιος  φορέας  μπορεί  να  εξασφαλίσει
αξιοπρεπή δουλειά με δικαιώματα και να παρέχει πραγματικά φθηνές ποιοτικές και ασφαλείς
επικοινωνίες  για  το  λαό.  Καλούμε  τους  εργαζόμενους  στον  όμιλο  ΟΤΕ  να  βγάλουν  τα
συμπεράσματά  τους  και  να  συμπαραταχθούμε  στους  σημαντικούς  σκληρούς  αγώνες  που
έχουμε μπροστά μας.
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