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Ριπές

Θεωρούν την ΠΕΤ-ΟΤΕ τσιφλίκι τους!
Το αποτέλεσμα των εκλογών της ΠΕΤ-ΟΤΕ δίνει συγκεκριμένη και σαφή κατεύθυνση για την
πορεία που πρέπει να πάρει το σωματείο μας σ’
αυτές τις κρίσιμες συνθήκες που βιώνουμε.

Οι συνάδελφοι με την ψήφο τους:
1.	Τιμώρησαν την αλαζονεία της ΔΑΚΕ και
την προσπάθειά της με θεμιτά και αθέμιτα
μέσα να μετατρέψει την ΠΕΤ-ΟΤΕ σε κομματικό και εργοδοτικό μαγαζί.
	Η μεταφορά ψηφοφόρων από ΕΕΤΕ, ΠΑΣΕ
κ.λ.π. Οι εξαγορές και τα ταξίματα, οι εκβιασμοί και η χρησιμοποίηση του εργοδοτικού μηχανισμού δεν έφεραν τα ποθητά γι’
αυτούς αποτελέσματα.
	Όχι μόνο δεν κατάφεραν να πάρουν αυτοδυναμία αλλά έχασαν 190 ψήφους (από
2164 που είχαν πήραν 1974), 3 αντιπροσώπους για ΟΜΕ-ΟΤΕ και πολύ περισσότερους για την Σ.Α και τα ZΕργατικά Κέντρα.
2.	Συρρίκνωσαν ακόμα περισσότερο την
παράταξη της ΠΑΣΚΕ φέρνοντάς την 3η
στην Αττική, αφαιρώντας της πανελλαδικά
468 ψήφους ενώ έχασαν και 3 έδρες από
το Δ.Σ, 3 αντιπροσώπους από το ΕΚΑ, 6
αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και ακόμη
περισσότερους στη Σ.Α.
3.	Ανέδειξαν την ΑΣΕ σε δεύτερη δύναμη
στην Αττική, αύξησαν τις ψήφους από 349
σε 436, το ποσοστό από 7% σε 9,7%, τους
αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ από 5 σε 6
και αντίστοιχα στη Σ.Α από 8 σε 9 συνέδρους κ.λ.π.
4.	Αντίστοιχη αναλογικά αύξηση είχε και η
ΕΣΚ η οποία ήρθε 3η δύναμη πανελλαδικά
(ξεπερνώντας μας κατά 3 ψήφους)!
Τ’ αποτελέσματα αυτά δεν μας κάνουν να
πανηγυρίζουμε, αντίθετα μας βάζουν ακόμα
περισσότερα καθήκοντα για να συμβάλουμε όσο
μπορούμε στην προσπάθεια να μπει το σωματείο
μας στις σωστές ράγες και να πορευτεί σύμφωνα με τις συνθήκες που απαιτούν οι καιροί.
Έγκαιρα λοιπόν καλέσαμε όλες τις παρατάξεις στο Δ.Σ να συναισθανθούν το βάρος των
ευθυνών τους, να αλλάξουν πορεία και νοοτροπία για να μπορέσουμε όλοι μαζί να παλέψουμε ενωτικά και να προστατέψουμε τους
συναδέλφους από τα δεινά και τις επιθέσεις
μιας ανάλγητης εργοδοσίας και των Δοσίλογων
Κυβερνήσεων που μας επιβάλουν τον εργασιακό καιάδα.

Η κατοχική κυβέρνηση, ο δοτός πρωθυπουργός και τα κόμματα που τη στηρίζουν ΠΑΣΟΚ - ΝΔ αναγκάστηκαν
να πάνε σε εκλογές ll Ας ελπίσουμε σ’ αυτές τις εκλογές οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι
συνταξιούχοι να τιμωρήσουν παραδειγματικά με την ψήφο τους τα κόμματα και τους πολιτικούς που
υπέγραψαν τα μνημόνια και την καταδίκη μας lll Κάτι που δυστυχώς δεν έκαναν στο μέτρο του δυνατού
οι συνάδελφοι στον ΟΤΕ βγάζοντας πάλι τις ίδιες παρατάξεις και τα ίδια πρόσωπα που συνθηκολόγησαν με
τους γερμανούς ξεπουλώντας τους εργαζόμενους ll Τις συνέπειες αυτών των επίλογων θα τις βιώσουμε
πολύ σύντομα όλοι μας lll Ήδη η ανεξέλεγκτη εργοδοσία της D.T. εκμεταλλευόμενη τα αποτελέσματα
των εκλογών στα σωματεία του ΟΤΕ και το πολιτικό σκηνικό προχωρεί ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδίων
της ll Ξεκίνησε με το σπαστό ωράριο στα καταστήματα lll Συνέχισε με την ενοικίαση εργαζομένων
και την υπογραφή ατομικών συμβάσεων ll Εξακολουθεί να λεηλατεί το λογαριασμό νεότητας και τους
μισθούς μας με τα παγώματα των ωριμάνσεων lll Εφαρμόζει στη χειρότερή του μορφή το νέο αξιολόγιο
των απολύσεων δίνοντας εντολή στους προϊσταμένους να βαθμολογήσουν το προσωπικό μέχρι το 3 με
άριστα το 5!!! ll Με αποκορύφωμα όλων τη νέα κομαντατούρ με τα γραφεία καταδόσεων (κανονιστικής
συμμόρφωσης τα ονομάζουν) στα πρότυπα του 3ου ΡΑΪΧ που δημιουργεί με τον κώδικα δεοντολογίας!!!
lll Για να χρυσώσουν το χάπι, να θολώσουν τα νερά και για να τσιμπήσουν αρκετοί αφελείς και να μην
βλέπουν το τι μας ετοιμάζουν αφήνουν να αιωρείται μια νέα εθελούσια με πολλές ασάφειες ll

Από την παρέμβασή μας στην 32η Σ.Α

Στα πλαίσια αυτά και θέλοντας να προσφέρουμε στο σωματείο ζητήσαμε να μας δοθεί το
δικαίωμα που απορρέει από τις ψήφους των
συναδέλφων να επιλέξουμε μια πρώτη θέση,
επιλέγοντας τον Οργανωτικό γραμματέα ή τον
Δημοσίων Σχέσεων (που είχαμε και δώσαμε
δείγματα γραφής) ή τον Ταμία και όχι μια δεύτερη θέση αναπληρωτή.
Φαίνεται όμως ότι δεν έβγαλαν όλοι αυτά τα
συμπεράσματα.
Τόσο οι 2 παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ όσο
και τα γιουσουφάκια τους η ΕΣΚ και το ΕΜΑ
φαίνεται πως είχαν προαποφασίσει να γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ψήφο
και τη θέληση των συναδέλφων, μας αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα και αποφάσισαν χωρίς
εμάς να πάρουμε τον Αναπληρωτή Γραμματέα
ο οποίος δεν έχει κανένα ρόλο και αυτοί να
πάρουν όποια θέση επιθυμούν!
Στο Δ.Σ πήγαν όλοι μαζί πακέτο, αλληλοψηφίστηκαν αναμεταξύ τους στις θέσεις που είχαν επιλέξει (με 29 ψήφους στους 35), με ουσιαστικό αποτέλεσμα να αποκλείσουν την ΑΣΕ

από τις πρώτες θέσεις και να παραχωρήσουν
ολόκληρο το σωματείο στις ορέξεις της ΔΑΚΕ
η οποία είναι μειοψηφία έχοντας 15 στους 35
του Δ.Σ!!!
Τους έδωσαν τον Πρόεδρο, τον Ταμία, τον
Οργανωτικό Γραμματέα, τις Δημόσιες Σχέσεις
με το περιοδικό και Αναπ. Υγιεινής και Ασφάλειας.
Το τραγικό είναι ότι ενώ εμείς δεν βάλαμε
υποψηφιότητα για την θέση του Αναπληρωτή
Γραμματέα, μας πρότεινε μόνος του με το έτσι
θέλω ο εργοδοτικός πρόεδρος (το γνωστό
Βουρλουμάκι) και μας ψήφισαν όλες μαζί οι
παρατάξεις ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ και η ΕΣΚ!
Δεν ξέρουμε πιο νήμα συνδέει και κρατάει σφιχταγκαλιασμένους τον Β. Λάμπρου και
τον Θ. Τασσιό και ποιες πιθανές εξαρτήσεις
υπάρχουν ιδιαίτερα από τον δεύτερο και τα
γιουσουφάκια τους έτσι ώστε να αποδέχονται
αδιαμαρτύρητα όλο αυτό το κλειστό σύστημα
εξουσίας από τη ΔΑΚΕ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι
πελώρια.
•	Γιατί φοβούνται την ΑΣΕ;
•	Τι έχουν να κρύψουν και φοβούνται μήπως το ανακαλύψουμε;
•	Γιατί η ΠΑΣΚΕ παραχωρεί όλο το σωματείο στη ΔΑΚΕ, τους κρατάει σε κάτι;
Οι μικροπολιτικές, οι αποκλεισμοί, η αδιαφάνεια, η κατασπατάληση των πόρων του σωματείου, οι κλίκες και οι μυστικές συμφωνίες
δεν θα γίνουν ανεκτές ούτε από μας ούτε από
τους εργαζόμενους.

Καλούμε τους συναδέλφους
σε επαγρύπνηση
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