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Δύο συνθήματα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις στους δρόμους της Αθήνας συμπυκνώνουν σε 4 γραμμές την άποψη της κοινωνίας 
για όσα γίνονται για τους ολυμπιακούς αγώνες.

• ΜΙΖΕΣ, ΝΤΟΠΑ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ.

• ΟΤΑΝ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝΕ ΤΑ ΔΙΣ, ΕΙΝΑΙ Μ…..ΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ.

Βλέποντας τους υποψήφιους των κομματικών 
παρατάξεων ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - Αγ. ΣΥΝ. θυμήθηκα τι 
λέγανε πολλοί απ’ αυτούς στους χώρους δουλειάς και 
κατ ιδίαν για τις ηγεσίες της ΠΕΤ, ΟΜΕ, για το κόψιμο 
του εκτός έδρας, για τα πριμ, για τις παρατάξεις τους, 
για τους Διευθυντές συνδικαλιστές, για τις εργολαβίες, 
για την ενημέρωση, κλπ.

Σήμερα όμως,
1) Πως όλοι αυτοί θα διεκδικησουν την ψήφο των 

εργαζομένων στο όνομα της κομματικής παράταξης 
ενώ 3 χρόνια πίστευαν και έλεγαν άλλa;

2) Πώς συνυπάρχουν και διεκδικούν ψήφο μαζί με 
προισταμένους και υποδιευθυντές;

3) Η λέξεις αξιοπρέπεια και συνείδηση τσαλακώνονται 
τόσο εύκολα, γιατι σας “πίεσαν; για το καλό του 
κόμματος; για ένα εκτός έδρας; για το διορισμό του 
παιδιού; για μια θέση προϊσταμένου;”

Το βλέπετε και εσείς

Κάποτε ήταν πολύ μικρότερο αλλά το 
έπαιρναν όλοι όσοι έκαναν αίτηση. Σήμερα 
είναι 1 εκ. και το παίρνουν όσοι περάσουν 
από τα 2-3 κυκλώματα συνδικαλιστών - 
διοίκησης που νέμονται την διαδικασία, με 
αντάλλαγμα άμεσα ή έμμεσα με την ψήφο 
του εργαζόμενου.

Το δάνειο αυτό είναι κατοχυρωμένο από 

ΣΣΕ. Συνάδελφοι μην ανέχεστε άλλο αυτή 

την κοροϊδία όσοι έχετε κάνει αίτηση και 

περιμένετε πολλούς μήνες, κάντε τους αγωγή, 

για να δούμε τα κυκλώματα των κομματικών 

παρατάξεων, ΠΕΤ-ΟΤΕ, ΟΜΕ-ΟΤΕ και της 

Διοίκησης θα σταματήσουν αυτήν κοροϊδία 

και την βιομηχανία εκβιασμού, ναι ή όχι;

Δάνειο 1 εκ.

Στην προηγούμενη ΣΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ και 
το συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, τα ψηφίσματά 

μας για:

1) Να μην εκλέγονται Διευθυντές σε κανένα 

συνδικαλιστικό όργανο πήρε 8 ψήφους 

υπέρ και 200 κατά!!

2) Για τα πριμ, κατάργηση των πριμ και 

του διευθυντικού δικαιώματος, ένταξη 

στο μισθό μας ισόποσα σ’ όλους τους 

εργαζόμενους μέσα από την ΣΣΕ, πήρε 6 

υπέρ και 202 κατά!

3) Για το εκτός έδρας να παίρνει ο 

εργαζόμενος 36.000 στο χέρι για όλα 

του τα έξοδα. Πήρε 8 υπέρ, 195 κατά και 

5 λευκά.

Συνάδελφε, ο σύνεδρος από το χώρο σου 
από την πόλη σου, καταψήφισε τα παραπάνω.  

Σήμερα όμως λίγους μήνες πριν τις εκλογές 

κάνει το λιοντάρι. Αν τους ξαναψηφίσετε 
πάλι τα ίδια θα κάνουν, ίσως να γίνει και 

προϊστάμενος.

Τα λιοντάρια

Συνέδρια 
«πωλήσεων»

Πολιτική πωλήσεων μπορεί να μην 
έχουμε.  Τεχνική υποστήριξη των πωλή-
σεων, άμεση αξιόπιστη και πανελλαδική 
επίσης δεν έχουμε. Όμως, η Διοίκηση 
του ομίλου, η αυλή της και οι παρατρε-
χάμενοί τους, διοργανώνουν συνέδρια 
«πωλήσεων», η Cosmote στην Μύκονο! 
η Infote στα Καμένα Βούρλα και ο ΟΤΕ 
στο Ηράκλειο.

Στα συνέδρια αυτά οι συμμετέχοντες 
εκπαιδεύονται σε καταδύσεις, γευσιγνω-
σία, αναρρίχηση, ελεύθερη κατάβαση κα 
πώς να πίνουν σαμπάνια στο γοβάκι της 
κ. Έβανς!!!

Είναι Επικίνδυνοι;

Οι συνδικαλιστές ΠΕΤ & ΟΤΕ (ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ-ΑΣ) πιέζουν την διοίκηση να κάνει 
ένα «δίκαιο αξιολόγιο και στοχοθεσία» 
για να μοιράζει τα πριμ.

Αυτοί που έδωσαν το διευθυντικό δι-
καίωμα στην διοίκηση με την υπογραφή 
της ΣΣΕ2001, με απλά λόγια ζητάνε 
την αλλαγή του τρόπου αμοιβής μας: Η 
«κρίση» του προϊστάμενου να καθορίζει 
πόσα λεφτά θα πάει ο καθένας μας στην 
οικογένειά του.

Μόνο η ΑΣΕ

Επειδή ακούγονται πολλά, υπενθυμίζου-
με ότι.  Μόνο η ΑΣΕ άφησε το 2002 στα 
ταμεία της ΠΕΤ 1,5 εκατ, ΟΜΕ 1,5 εκατ. 
από την αποζημίωση - μισθό των ΕΕ Φα-
σάκης (ΠΕΤ), Μπρόφας (ΟΜΕ).

Επέστρεψαν στην δουλειά τους και ερ-
γάζονται κανονικά από την επομένη της 
καθαίρεσης (Φασάκης) και της παραίτη-
σης (Μπρόφας).

Ολυμπιακοί αγώνες, εθελοντισμός




