
Απόσπασμα από την εφημερίδα της ΑΣΕ 

η Άποψη, φύλλο 16, σελ 6, Φεβρουάριος 2012 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε: 
Πριν πας στην κάλπη ενημερώσου. Βρες τις 

απαντήσεις για τα αυτονόητα ερωτήματα . 
• Γιατί οι συγκεκριμένοι εργατοπατέρες είναι τόσο πολύ δεμένοι με 

την καρέκλα; 

• Έχουν άλλα οφέλη πέραν από την απαλλαγή; 
Η απάντηση είναι απλή. Έχουν: 
α) Ξεχωρίζουν από τη μάζα των συναδέλφων, αποστασιοποιούνται από τα προβλήματά τους 

και παριστάνουν τον ηγέτη κρύβοντας βέβαια ότι δεν είναι πραγματικοί αλλά δοτοί ηγέτες. 

Την συνδικαλιστική εξουσία δεν την αντλούν από τους συναδέλφους που τους ψήφισαν 

αλλά από το κόμμα που τους διόρισε. 

β) Κάνουν συνδικαλιστικά ταξίδια (ορισμένοι συνήθως οι ίδιοι και οι ίδιοι) στο εξωτερικό για 

διάφορα συνέδρια, ανταλλαγές με άλλες χώρες κ.λ.π. 

Ορισμένοι έχουν ταξιδέψει με έξοδα του σωματείου σε όλο τον κόσμο . 

-Πως λοιπόν θα παρατήσουν αυτή τη ζωή με την καθημερινή ρουτίνα του εργαζόμενου με τα 

καθημερινά προβλήματα; 

-Πως θα παραχωρήσουν την καρέκλα τους για κάποιον άλλο από την δική τους έστω 

παράταξη; 

Γι’ αυτό κάνουν τα πάντα για να επανεκλέγουν. 

Ακραίο παράδειγμα ο συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ Στάθης Ανέστης. 

Ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής δουλεύει στον ΟΤΕ πάνω από 30 χρόνια. 

Πάντα ήταν φανατικό μέλος της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ. 

Πρόσφατα το σωματείο του και η παράταξή του στην ΕΕΤΕ-ΟΤΕ δεν τον προώθησε για να 

εκλεγεί αντιπρόσωπος και να συνεχίσει την καριέρα του στη ΓΣΕΕ . 

Έκανε αίτηση εγγραφής στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, όλες οι άλλες παρατάξεις με τη στάση τους το 

αποδέχτηκαν εκτός της ΑΣΕ και τώρα τον προωθεί η ΠΑΣΚΕ , τον έχουν βάλει στη «γραμμή» και 

θα συνεχίσει την καριέρα του με τις  πλάτες της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Ο λόγος που δεν προωθήθηκε από το σωματείο του ήταν επειδή τους πίεζε να ψηφίσουν 

την περιβόητη ΣΣΕ που πετσόκοψε τους μισθούς μας. 

Ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είναι διορισμένος στο Δ.Σ του ΟΤΕ από την κυβέρνηση και 

ταυτισμένος απόλυτα με την πολιτική του Τσαμάζ. 

γ) Οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που βρίσκονται στα προεδρεία , στις Ε.Ε της ΠΕΤ- ΟΜΕ 

κ.λ.π. εκτός από τον μισθό που εισπράττουν από τον ΟΤΕ έχουν θεσπίσει από μόνοι τους 

την περιβόητη συνδικαλιστική αποζημίωση. 

Στην αρχή ήταν ένα μικρό ποσό για τους καφέδες . 

Από το 2000 επιχείρησαν να αμείβονται επιπλέον με συνδικαλιστικό μισθό Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών. 

Οι συνδικαλιστές της ΑΣΕ τότε αντέδρασαν αποκάλυψαν το σχέδιο στους εργαζόμενους και 

δεν κατάφεραν να το αποφασίσουν. 

Στη συνέχεια επανήλθαν και αποφάσισαν ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΑΓ. ΣΥΝεργασία κ.λ.π. 

συνδικαλιστικό μισθό 200.000 δραχμές τότε για πρόεδρο και γραμματέα και από 150.000 για 

τα μέλη της Ε.Ε. Η ΑΣΕ και η ΕΣΚ διαφώνησαν και καταψήφισαν. 

Από τότε όλοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές και της ΕΣΚ συμπεριλαμβανομένης παίρνουν 

(μαύρα και αφορολόγητα) το συνδικαλιστικό μισθό. 

Η ΑΣΕ αρνήθηκε να παίρνει αυτά τα λεφτά . 

Ένα άλλος λόγος που μας μισούν και μας  συκοφαντούν. 

Ορισμένοι πανάθλιοι εργατοπατέρες και τα παπαγαλάκια τους γυρίζουν στους χώρους 

δουλειάς και συκοφαντούν συναδέλφους της ΑΣΕ ότι δήθεν τα έπαιρναν και αυτοί . 



Τέτοιο θράσος - Τέτοιο ήθος - Τέτοια χοντροπετσιά τους διακρίνει . 

Έφτασαν στο σημείο να κατηγορούν στους χώρους δουλειάς συνταξιούχους όπως τον 

συνάδελφο Μπρόφα που δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους . 

Η αλήθεια είναι ότι: 
• Ο συναγωνιστής Μπρόφας όταν αποφάσισαν τον συνδικαλιστικό μισθό το 2000 ήταν 

οργανωτικός γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 

Αντιτάχτηκε, καταψήφισε και μετά από ένα χρόνο παραιτήθηκε από την ΟΜΕ-ΟΤΕ 

(διαμαρτυρόμενος γιατί ξεπούλησαν το 51% του ΟΤΕ) και άφησε στο ταμείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ 

1.700.000 δραχμές. 

• Την ίδια περίοδο και ο συνάδελφος Σ. Φασάκης ήταν στην Ε.Ε της ΠΕΤ-ΟΤΕ, τον οποίο 

εκπαραθύρωσαν όλες οι παρατάξεις γιατί έβγαλε τη λίστα με τα τεράστια πριμ που είχαν πάρει 

500 στελέχη του ΟΤΕ. 

Άφησε και αυτός το ίδιο ποσό στα ταμεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ και δεν πήρε δραχμή. 

• Την τριετία 2006-2009 πάλι ο εκπρόσωπος της ΑΣΕ Π. Μπρόφας ήταν γραμματέας 

Δημοσίων Σχέσεων της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
Μετά την εξάντληση της θητείας του άφησε στο ταμείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ πάνω από 13.000 ευρώ 

και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από τη συνδικαλιστική του αποζημίωση . 

• Την τριετία που διανύουμε ο εκπρόσωπος της ΑΣΕ Θ. Φωλιάς άφησε και αυτός άλλα 13.000 

ευρώ και δεν πήρε ούτε ευρώ. 
 

Παραδίνουμε τους άθλιους λασπολόγους και συκοφάντες στην 

κρίση σας. 


