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Παρατάξεις

ΟΤΕ: infoweb/Προσωπικού/Σωματεία-Σ.Κ/ΑΣΕ-ΟΤΕ 
E Mail: aseote@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: www.geocities.com/aseote

Ποιοι	και	πώς	ζουν	
ανάμεσά	μας;

Η	 περιβόητη	 Ε.Ε.Τ.Τ.	
αυτή η «Ανεξάρτητη 
Αρχή» που ρίχνει 
αράδα πρόστιμα 
εκατομμυρίων ευρώ 

στον ΟΤΕ, μόνο πέρισυ 30 εκατομμύρια, αφού 
συνεδρίαζε κανά δύο χρόνια τιμώρησε την 
VODAFONE για τις παρακολουθήσεις με το 
αβάσταχτο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ!
Ποιοι	είναι	αυτοί	της	ΕΕΤΤ;	Ποιοι	οι	άνθρωποι	
της	VODAFONE;	Ποιοι	να	κάνουν	τις	παρακο-
λουθήσεις;	
Ποιοι	και	πώς	ζουν	ανάμεσά	μας;
•  Όταν όλοι ασχολούνταν με τις εκλογές, 

αυτοί αγόραζαν μετοχές ΟΤΕ. Όταν	 τελεί-
ωσαν επισκέφτηκαν τον Υπουργό των 
Οικονομικών και δήλωσαν ότι έχουν το 15% 
του ΟΤΕ! 

• 	Τότε	ο πρόεδρος του ΟΤΕ έδιωξε τον πρόε-
δρο της COSMOTE.

•  Ποιος είναι ο υπουργός Οικονομικών; Ποιος	
ο	 πρόεδρος	 του	 ΟΤΕ	 κι	 ο	 πρώην	 της	
COSMOTE;	Ποιοι	οι	άνθρωποι	της	Μαρφίν;
Ποιοι	και	πώς	ζουν	ανάμεσά	μας;

•  Μόλις τους ψήφισαν μας είπαν ότι ανοίγουν 
το Ασφαλιστικό. Τότε βγήκε ο πρόεδρος των 
Σοφών και ο Πρόεδρος της Τράπεζας της 
Ελλάδος και είπαν ότι είμαστε τεμπέληδες και 
χαραμοφάηδες. Πρέπει, να παίρνουμε λιγότε-
ρα και να φεύγουμε με σύνταξη στα 70. 

•  Μετά βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε ότι 
είμαστε βολεμένοι και προνομιούχοι. Ποιοι	
είναι	οι	«σοφοί»;	Ποιοι	οι	πρόεδροι,	ποιος	
ο	πρωθυπουργός;
Ποιοι,	πώς	και	με	πόσα	ζουν	ανάμεσά	μας;
Ποιος	 έκανε ψηφοφόρους και αποβλάκωσε 
τους ΕΛ;
Ποιος έβγαλε πρώτους βουλευτές Αθήνας τα 
παιδιά του Δρακουμέλ;
Ποιοι	έστειλαν για ποικιλία; τους φασίστες στη 
Βουλή; Ποιοι μας κάνουν ούφο και τον κόσμο 
μας Βαβέλ;
Ποιοι,	πώς	και	γιατί	ζουν	ανάμεσά	μας;

Σηκωθείτε από καρέκλες, ντιβάνια, πολυθρό-
νες, καναπέδες και	 ψάξτε	 να	 τους	 βρείτε.	
Γιατί	 αλλιώς	 θα	 σας	 τρέχουν	 μια	 ζωή.	Χωρίς 
δουλειά και χωρίς σύνταξη. 
Γιατί	αλλιώς	…μαύρο φίδι και κολοβό που σας 
έφαγε. Κι	εσάς	κι	εμάς	Ελληναράδες μου!

Αντιδραστικό	Μέτωπο
Αμέσως	 μετά	 τις	 βουλευτικές	 εκλογές,	στην 
Ε.Ε. της ΠΕΤ-ΟΤΕ η ΑΣΕ μετά τις ραγδαίες εξε-
λίξεις: α) 15% των μετοχών ΟΤΕ από Μαρφίν, 
β) Άνοιγμα ασφαλιστικού, γ) Προσλήψεις συμ-
βασιούχων από OTE plus, πρότεινε	 να	 ασχο-
ληθεί	 άμεσα το επικείμενο συμβούλιο της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ με τα 3 θέματα και	να	αντιδράσουμε	
άμεσα.	

Η	 πλειοψηφία (ΔΑΚΕ - ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 
«ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ») όχι μόνο δεν συμφώνησε, 
αλλά αρνήθηκε	να	συζητηθούν	και	δεν	συζη-
τήθηκαν	 τα 3 βασικά θέματα που θα έχουν 
τεράστιες επιπτώσεις για το μέλλον μας! Το 
συνοικέσιο οδηγεί σε γάμο. Την προίκα θα την 
μάθουμε αργότερα.

Μην	βλέπετε	τι	λένε,	
αλλά	τι	κάνουν

Το	 θράσος	 τους όμως δεν έχει όρια. Ενώ	
η	 ΔΑΚΕ δεν μιλάει και περιμένει από την 
κυβέρνηση να εφαρμόσει ότι έχει αποφασίσει, 
οι	 άλλοι	 δύο έβγαλαν ανακοινώσεις και οδύ-
ρονται. Η ΑΓ.	 ΣΥΝ. για τον ΟΤΕ που θα τον 
πάρουν οι εμίρηδες και οι «ακομμάτιστοι» για 
τους συμβασιούχους!

Οι εμίρηδες	 και οι	 κολαούζοι τους, κακομοί-
ρηδες.

Ο	κ.	Καραγιώργος	
ξαναχτύπησε!

Πάλι	Αύγουστο,	με τον ίδιο πάντα τρόπο ο κ. 
Γενικός ξανάβαλε τους εργολάβους κι αλώνι-
ζαν στο	ενεργό	δίκτυο βάζοντας	νέες	συνδέ-
σεις	παρόχων.	

Η	 ΑΣΕ	 όμως	 τους	 ξαναχάλασε	 τα	 σχέδια:	
Έπιασε	 τους εργολάβους και	 παρέδωσε	
τα χαρτιά και τα κλειδιά των καφάο στην 
ΑΔΑΕ (Επιτροπή προστασίας απορρήτου των 
Επικοινωνιών). 

Στην	συνάντηση που ακολούθησε με την ΠΕΤ-
ΟΤΕ ο	κ.	Γενικός	τα	μάζεψε. Τι περιμένει; 

Να	 αλλάξει	 το	 καταστατικό	 του	 ΟΤΕ και να 
κάνει εργολάβο την Hellas-Com και μάλιστα 
χωρίς υποδομή, χωρίς	προσωπικό, στο	 ρόλο 
του νόμιμου «νταβατζή»	 που θα παίρνει τις 
δουλειές και θα τις μοιράζει υπεργολαβία 
στους ίδιους εργολάβους!!!. 

Ποιός	είναι	διευθυντής	στην	HELLAS-COM;	Ο	
συνδικαλιστής	της	ΕΕΤΕ	κ.	Ζωντανός.	Κάποιοι	
φαίνεται	μας	περνάνε	για	ζωντανά!

Ριπές
Γλύψιμο και κωλοτούμπες ο Σώγαμπροςlll γλύφει αράδα εκεί που έφτυνεlll πότε τη 
ΔΑΚΕlll πότε παινεύει το σπιτικό του «πεθερού»lll μην πέσει και τον πλακώσειlll 
lll ΙΚΑ; ποιο ΙΚΑlll Ποτέ δεν ψήφισε ο ΣΥΝ το ΙΚΑ!!!lll πότε τον συνεταίροlll 
‘Οπως είπε και ο Αλέκοςlllγελάνε κάτω από τα μουστάκια τους στην εκτελεστικήlll 
περνώντας τα χρόνια ξεχνάςlll όπως είπε ο σύντροφος ΜΑΟ, έλεγε παλιάlll Τι ΜΑΟ, 
τι Αλέκοςlll μπερδεύεις τα ονόματαlll Οι εργολάβοι δεν γίνεται να φύγουν από τον 
ΟΤΕlll βγάζουν όλη τη δουλειάlll πρέπει να μπουν στο σωματείο!lll  κι άλλη 
κωλοτούμπαlll Ναι βασίλη μlll Παζαρεύει στο παρασκήνιοlll όσο στριμώχνουν τον 
Βασίλη οι Διευθυντέςlll όσο τους ενοχλεί η ΑΣΕ κυνηγώντας τους εργολάβουςlll τόσο 
πιο πολύ γλύψιμο ο Σώγαμπροςlll πάει μπέρδεψε τους πεθερούςlll Σε καλύπτω μην 
μιλάς, χώσε μπλέ παιδιά στην ΟΤΕ PLUSlll Νέο σύνθημαlll Γιατί στηρίζει τα ρουσφέ-
τια της ΔΑΚΕ;lll Μα για να μην πάρουν το έργο οι εργολάβοι!!lll Θα τους τρελάνει 
τελείως εκεί στο ΣΥΝ.lll Στρατούλη τρέξεlll τον χάνετεlll στη ΔΑΚΕ παζαρεύει 
περισσότεραlll




