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Παρατάξεις

ΑΣΕ-ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Για να αγωνιστούμε όλοι μαζί!
Για να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση!

Ιστοσελίδα: www.ase-ote.tk • E Mail: aseote@yahoo.gr

ΑγωνιστικH συσπεIρωση εργΑζομEνων

Οι Νέοι και οι Συμβασιούχοι ψηφίζουμε ΑΣΕ
Από την πρώτη μέρα που πιάσαμε δουλειά 

στον ΟΤΕ ή με τον εργολάβο ή με τα οκτάμηνα ή με 
την Hellas-com ή με την OTE-plus κ.λ.π. οι μόνοι 
συνδικαλιστές που μας αγκάλιασαν που μας θεω-
ρούν συναδέλφους και που παλεύουν για πλήρη 
ένταξή μας στον ΟΤΕ και για την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων μας είναι οι συνδικαλιστές της ΑΣΕ.

Θα μας έπαιρνε πολλές σελίδες για να απο-
τυπώσουμε τις δράσεις και τον αγώνα που έχουν 
δώσει παλεύοντας για να δούμε στον ήλιο μοίρα.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες Νέοι και 
Συμβασιούχοι.

Εμείς που βιώνουμε τόσα χρόνια αυτό το καθε-
στώς ανασφάλειας και εκβιασμών από την εργο-
δοσία, τους κομματάρχες αλλά δυστυχώς και από 
αρκετούς συνδικαλιστές.

Εμείς που είμαστε παιδιά ενός κατώτερου 
θεού, που δεν έχουμε ουσιαστικά εργασιακά δικαι-
ώματα, που δεν ξέρουμε αν αύριο θα έχουμε δου-
λειά, που δουλεύουμε σαν εξειδικευμένοι τεχνικοί 
αλλά μας αναγνωρίζουν σαν εργάτες, που μας 
βάζουν χωρίς να μας ρωτάνε υποψήφιους στα κομ-
ματικά τους ψηφοδέλτια θεωρώντας αυτονόητη την 
υποταγή μας.

Αποφασίσαμε σ’ αυτές τις εκλογές να ορθώ-
σουμε το ανάστημά μας και να βροντοφωνάξουμε 
φτάνει πια!

•  Διεκδικούμε τη μονιμοποίησή μας στον ΟΤΕ 
που είναι ο πραγματικός μας εργοδότης.

•  Απαιτούμε ίδια με όλους εργασιακά δικαιώ-
ματα.

•  Τεχνικό, ανθυγιεινό, επίδομα κολώνας κ.λ.π. 
για όλους.

 Τα αιτήματά μας αυτά θα έπρεπε να έχουν 
ικανοποιηθεί εδώ και χρόνια.

Δυστυχώς όμως οι κυρίαρχες παρατάξεις μας 
εμπαίζουν, δεν λύνουν τα προβλήματά μας για να 
μας χρησιμοποιούν σε κάθε εκλογές σαν πειθήνι-
ους ψηφοφόρους. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους Νέους και 
Συμβασιούχους ακόμα και σας που σας έχωσαν 
στα ψηφοδέλτιά τους με τους γνωστούς τρόπους να 
ψηφίσετε μαζικά το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο:Μια από τις πολλές δράσεις μας κατά των εργολάβων. 

1984 - 2012
28 χρόνια αγώνες
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Γιατί ψηφίζω 

•  Γιατί από χρόνια πρόβλεψαν για όλα 
όσα τραγικά βιώνουμε σήμερα. 

•  Γιατί χρόνια τώρα προειδοποιούσαν 
για τον καταστροφικό ρόλο των κομ-
ματαρχών και των εργατοπατέρων στο 
συνδικαλιστικό κίνημα.

•  Γιατί δεν δηλώνουν μόνο ανεξάρτητοι 
αλλά το έχουν γράψει με τη δράση τους 
και με τους αγώνες τόσα χρόνια.

•  Γιατί παλεύουν για ανεξάρτητο συν-
δικαλιστικό κίνημα από το κράτος, την 
εργοδοσία και τα κόμματα.

•  Γιατί ήταν και είναι μπροστά παλεύ-
οντας για κάθε μικρό και μεγάλο πρό-
βλημα μέσα και έξω από τα σωματεία για 
τη χειραφέτηση των εργαζομένων.

•  Γιατί δεν έχουν προϊστάμενους στα 
ψηφοδέλτια. 

•  Γιατί αρνούνται τα προνόμια των εργα-
τοπατέρων και δεν παίρνουν το συνδι-
καλιστικό μισθό. 

•  Γιατί αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για 
τη μονιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων και των συναδέλφων της OTE-
plus και Hellas-com. 

•  Γιατί αντιταχτήκαν κατά της προδο-
τικής εθελουσίας που κατάργησε τη 
μονιμότητα για τους νέους συναδέλ-
φους. 

•  Γιατί καταψήφισαν την κατάπτυστη 
συμφωνία μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και D.T 
που ανοίγει το δρόμο για το άγριο ψαλί-
δισμα μισθών - επιδομάτων και για τσου-
νάμι μετατάξεων, εφεδρειών και απο-
λύσεων. 

•  Γιατί έκαψαν συμβολικά τις σβάστικες 
καταγγέλλοντας την επέλαση του Δ’ Ράιχ 
και του γερμανικού ιμπεριαλισμού όταν 
δεν καταλάβαινε κανένας τίποτα από τον 
επικίνδυνο δρόμο που άνοιγε η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας τότε και το 
πολιτικοοικονομικό σύστημα. 

•  Γιατί αμέσως μετά την ψήφιση του 
μνημονίου η αφίσα τους με τις 173 
μουτσούνες των εθελόδουλων βουλευ-
τών του ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ - Ντόρας, έκανε 
αίσθηση σε όλη τη χώρα, πέρασε σε 
όλα τα ξένα δίκτυα, αποτέλεσε την 
απαρχή του κινήματος των αγανακτι-
σμένων και συνέβαλε στην αφύπνιση 
των εργαζομένων και της κοινωνίας.

•  Γιατί σε τέτοιες βάρβαρες εποχές:

Χρειαζόμαστε αγωνιστές συνδικαλιστές! 
Και όχι Νενέκους και Γερμανοτσολιάδες!

Αυτή η φωτογραφία είναι έξω από τη βουλή τη μέρα που 
υπογράφτηκε η συμφωνία παράδοσης του ΟΤΕ στην D.T.


