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Μας εξαθλιώνουν!
Κάνε σήμερα το πρώτο βήμα αντίστασης!
ΨΗΦΙΣΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Μας πυροβολούν!
Εργαζόμενους - άνεργους - συνταξιούχους.
Η τρόικα - η εθελόδουλη κυβέρνηση και οι τοκογλύφοι.
Μας έκαναν πειραματόζωα.
Εξευτελίζουν και ταπεινώνουν ένα περήφανο λαό.
Τίποτε δεν θα μπορούσαν να καταφέρουν όμως αν δεν είχαν συνένοχους
τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των εργατοπατέρων ΓΣΣΕ - Α∆Ε∆Υ - ΟΜΕ-ΟΤΕ
- ΠΕΤ-ΟΤΕ κ.λ.π.
Αν ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούμε.
Μας οδηγούν από ήττα σε ήττα, χωρίς να δίνουμε καμία ουσιαστική
μάχη.
Μας έσυραν σε αδιέξοδες εκτονωτικές και αποσπασματικές 24ωρες
απεργίες.
Μας πυροβολούν 2,5 χρόνια τώρα. Από το μνημόνιο μέχρι σήμερα έχουμε
κάνει 25 μέρες απεργία.
Μ’ αυτά τα 25 μεροκάματα που χάσαμε θα μπορούσαμε από την αρχή να
γκρεμίσουμε τις δοσίλογες κυβερνήσεις και τα εξαπτέρυγά τους.

Να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας.
Να ορίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
∆ιαιρούν - διασπούν και απογοητεύουν τους εργαζόμενους ότι δήθεν δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Βοηθούν ολόκληρο το σύστημα να εφαρμόζει στις πλάτες μας το δόγμα
του ΣΟΚ.

Υπηρετούν ένα εξευτελισμένο, απαξιωμένο πολιτικό σύστημα.
∆εν είναι μέρος της λύσης, είναι μέρος του προβλήματος.
ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ και τα εξαπτέρυγά τους από δεξιά και αριστερά.
Τα απομεινάρια των ακομμάτιστων, απαξιωμένοι πρώην εργατοπατέρες
που το παίζουν μετανοημένες Μαγδαληνές και εμφανίζονται σαν νέα παράταξη!

Όλοι μαζί στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ ένα μόνο στόχο έχουν πως θα
κτυπήσουν τον αυτόνομο και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό της ΑΣΕ!
Είναι τρομοκρατημένοι, καταλαβαίνουν ότι τα ψέματα τελείωσαν.
Οι εργαζόμενοι επιτέλους κατάλαβαν, όλα όσα προβλέπαμε και προειδοποιούσαμε τόσα χρόνια, ακόμα και πολλοί απ’ όσους εκβιαστικά έχουν βάλει
στα ψηφοδέλτιά τους.
Η κάθε παράταξη έχει αναλάβει ένα ρόλο. Παίζουν όλοι μαζί όμως στο
ίδιο γήπεδο.
Μόλις κλέψουν την ψήφο σας μαζεύονται και μοιράζουν τις καρέκλες
στα προεδρεία της ΠΕΤ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Αλληλοψηφίζονται, κρύβουν τη συνενοχή τους από τους εργαζόμενους
και πυροβολούν την ΑΣΕ που αποκαλύπτει όλα όσα γίνονται στο παρασκήνιο πίσω απ την κουρτίνα.

ΑΣΕ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Στο ίδιο παιγνίδι δυστυχώς και η συστημική αριστερά ΕΣΚ και ΑΓ. ΣΥΝεργασία.
Μαζί στον καρεκλοπόλεμο και στις μυστικές συμφωνίες. Τραγική απόδειξη η στάση τους στη εκλογή της νέας Ε.Ε της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Έκανα κουρέλι το καταστατικό για να αποκλείσουν την ΑΣΕ.
∆έχτηκαν η ΑΓ. ΣΥΝεργασία - Ακομμάτιστοι να μπουν στο προεδρείο με
τις ψήφους της ΠΑΣΚΕ!
Μετά οι εκλεγμένοι δήθεν Ακομμάτιστοι αυτονομήθηκαν και έγιναν ΠΑΣΚΕ.
Στον ίδιο δρόμο δυστυχώς και η ηγεσία της ΕΣΚ. Μπήκαν στο προεδρείο
με τις ψήφους της ∆ΑΚΕ!
Κατά τ’ άλλα μας κατηγορούν και αυτοί ότι βρίζουμε και είμαστε αντικομουνιστές.
συνέχεια στη σελ. 2
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συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί αποκαλύπτουμε τα παζάρια και τις συμφωνίες τους.
Έτσι πορεύτηκαν όλοι μαζί και τα τρία χρόνια.
∆ιαπραγματεύονταν ενάμισι χρόνο ΣΣΕ και οι τέσσερις διαπραγματευτές μαζί.
Έδωσαν αέρα στον Τσαμάζ και οδηγήθηκαν
από υποχώρηση σε υποχώρηση παραδίνοντας το
μισάωρο, το ωράριο, το κλείσιμο καταστημάτων,
τις εφεδρείες κ.λ.π στην υπογραφή της κατάπτυστης ΣΣΕ.
Αφού πριν είχαν παραδώσει στα μουλωχτά
πάνω από το 20% των αποδοχών των τεχνικών,
χωρίς να υπολογίζουμε τις υπερωρίες, τα εξαιρέσιμα και τα εκτός έδρας που καταργήθηκαν.
Στο τέλος οι δυο «αριστεροί» διαπραγματευτές
διαφώνησαν και καταψήφισαν.

Καταλάβατε τώρα γιατί δεν ήθελαν εκπρόσωπο της ΑΣΕ που να συμμετέχει στις
διαπραγματεύσεις με τον Τσαμάζ.
Αποτελούμε persona non grata για την εργοδοσία και οι Νενέκοι εργατοπατέρες έμπρακτα
συναινούν.
Μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε προτάσεις. Tι
να κάναμε μας λένε και κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους.
Μεταξύ των δυο κακών διαλέξαμε το λιγότερο.
Η θεωρία του δόγματος του ΣΟΚ μέσα στο εργατικό κίνημα.

Οι ΣΣΕ καταργούνται σε 3 μήνες με το νέο μνημόνιο και την υποδούλωση της χώρας που ψήφισαν προχθές στη βουλή τα εθελόδουλα κόμματά
σας ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ημοκρατία που δουλικά
υπηρετείτε.

Κοροϊδεύουν τους οπαδούς τους, κρύβονται
πίσω από το δάκτυλό τους.
Εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ είμαστε ΠΑΣΚΕ δηλώνουν οι μεν!
Σε λίγο θα ακούσουμε και από τους άλλους που
είναι ζαλισμένοι μετά την κολοτούμπα Σαμαρά.
Εμείς δεν είμαστε Νέα ∆ημοκρατία είμαστε
∆ΑΚΕ!
Ποιος τους πιστεύει όμως;
Κανένας δεν παρέδωσε την κομματική του ταυτότητα. Εξακολουθούν να παίρνουν γραμμή από
τους κομματάρχες τους.
Συναδέλφισσες-φοι: ∆ρόμος υπάρχει.

Είναι ο δρόμος της ενότητας των εργαζομένων.
Είναι ο δρόμος του αγώνα!
Είναι ο δρόμος του Προμηθέα, του Σπάρτακου
και του ταξικού αγωνιστικού και ακηδεμόνευτου
εργατικού κινήματος.
Οι τραγικές εξελίξεις επιβεβαίωσαν δυστυχώς με
τραγικό τρόπο τις προβλέψεις και τις θέσεις μας.

Τα εργατικά δικαιώματα κατακτήθηκαν με
αγώνες. Τα δικαιώματα αυτά καταργήθηκαν και
κανένα από όσα κόμματα και συνδικάτα μιλούν
στο όνομα της εργατικής τάξης δεν μπόρεσαν να
τα διασφαλίσουν.
Αν δεν φυλάξεις το σπίτι σου και το αναθέσεις
σε άλλους θα σου το διαλύσουν!
Αυτό πάθαμε τώρα. Πρέπει να βγάλουμε άμεσα
και γρήγορα τα συμπεράσματά μας.
Να μην αναθέτουμε σε καμία ηγεσία νομίζοντας
ότι θα μας εκπροσωπήσει.
Πρέπει να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι με την
ενεργό δράση μας να επανακτήσουμε τα δικαιώματά μας και να ξανακερδίσουμε το μέλλον το
δικό μας και των παιδιών μας.
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να
ξανακάνουμε δικό μας το σωματείο.
Να υπερβούμε τον κακό εαυτό μας και τις αγκυλώσεις μας.
Σε καλούμε στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ
να ψηφίσεις μαζικά το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο:

ΑΣΕ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Όλοι μαζί μπορούμε!

Να κάνατε τα αυτονόητα απαντάμε!
Να ξεκινάγαμε συντονισμένη απεργία διαρκείας και να υποχρεώναμε τον Τσαμάζ και την εργοδοσία από την αρχή σε μια αξιοπρεπή ΣΣΕ που
θα κατοχύρωνε πραγματικά τις θέσεις εργασίας
μας και τους μισθούς μας.
Πρόσφατα που διαλύονται όλα διευκολύνουν
τον Τσαμάζ και δήθεν απειλούν ότι θα καταγγείλουν τη ΣΣΕ που υπέγραψαν!
Μας ξαναρωτάνε με κουτοπόνηρο ύφος. Τι λέτε
τώρα να καταγγείλουμε τη ΣΣΕ ή όχι;
∆εν θέλουν ή δεν έχουν καταλάβει τίποτε!

Ξαναπούλησαν τους συμβασιούχους!
Πρόταση για ψηφοφορία

5. Την άμεση ένταξη στους κατάλληλους κωδικούς στο ΙΚΑ.
6. Την επαναφορά του λογαριασμού νεότητας.
Σε περίπτωση που η διοίκηση αρνηθεί να τα
ικανοποιήσει να κάνουμε άμεσα έκτακτο ∆.Σ της
ΠΕΤ-ΟΤΕ και να αποφασίσουμε με ποιες μορφές θα
τα διεκδικήσουμε αγωνιστικά.

Το ∆.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ στη συνεδρίασή του στις 6
∆εκέμβρη του 2011 αποφασίζει.
Μέσα στην προσεχή εβδομάδα διαπαραταξιακό
κλιμάκιο να επισκεφτεί τον πρόεδρο του ΟΤΕ Τσαμάζ και να απαιτήσει:
1. Άμεση ένταξη στον ΟΤΕ και μονιμοποίηση των
εναπομεινάντων συναδέλφων μας συμβασιούΜε συναδελφικούς χαιρετισμούς
χων που είναι με δικαστικές αποφάσεις.
Τα μέλη του ∆.Σ
2. Την ένταξη στον ΟΤΕ και τη μονιμοποίηση επίσης όλων όσων έχουν συμβάσεις Hellas-com,
Παππάς Κώστας
Ote-plus, Ote-globe κ.λ.π.
Φαρακλιώτης ∆ημήτρης
3. Την άρση της αδικίας όσων εντάχτηκαν στον
Φωλιάς Θανάσης
ΟΤΕ μετά το 2008 και δεν παίρνουν τεχνικό,
ανθυγιεινό και επίδομα στύλου.
Την παραπάνω πρόταση την κάναμε στη συνεδρί4. Την επαναφορά του επιδόματος οδήγησης που
αση του ∆.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ στις 6 ∆εκέμβρη.
κόπηκε παράνομα.

Είχαμε την αυταπάτη ότι έστω προεκλογικά θα
τους πείθαμε και θα τους αναγκάζαμε να απαιτήσουμε όσα η διοίκηση ετσιθελικά μας κατάργησε.
Λάθος πόρτα κτυπήσαμε όμως. Αρνήθηκαν να
την βάλουν σε ψηφοφορία!
Καμία παράταξη δεν την υποστήριξε!
Την ίδια πρόταση ξαναβάλαμε και προχθές 11
Φλεβάρη στην 32η Σ.Α της ΠΕΤ-ΟΤΕ στην Τέμενη
και είχε την ίδια κατάληξη!
∆εν τους αφορούν τα προβλήματά μας.
Έχουν άλλες προτεραιότητες!
Το συμφέρον του κόμματος, της παράταξης
και τη διατήρηση της καρέκλας τους.

Για την ΑΣΕ η παραπάνω πρόταση
αποτελεί συμβόλαιο τιμής.
Ενισχύστε την ΑΣΕ δώστε μας δύναμη
για να τα διεκδικήσουμε μαζί!
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28 χρόνια αγώνες

Κόντρα: Στην Εργοδοσία, στους Εργατοπατέρες και στην Εξουσία
Συνεχίζουμε: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ

Eμείς προειδοποιούσαμε 2,5 χρόνια πριν
για το τι θα κάνει ο Γιωργάκης

Οι εργαζόμενοι στις καλωδιακές.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τρία χρόνια πέρασαν από τις προηγούμενες εκλογές.
Τρία δύσκολα χρόνια όπως και όλοι οι τεχνικοί έτσι και μείς
που δουλεύουμε στις καλωδιακές μπήκαμε στο στόχαστρο
της διοίκησης.
Τρία χρόνια με το σωματείο μας να μας έχει παρατήσει
στη μοίρα μας.
Παρότι πολλοί συνδικαλιστές καμαρώνουν ότι έχουν περάσει από το φρεάτιο και το λάκκο!
Μας έχουν παρατήσει; Όχι μη λέμε ψέματα.
Στις αρχές καλοκαιριού του 2011 έγινε έκτακτο ∆.Σ της
ΠΕΤ-ΟΤΕ με θέμα τις καλωδιακές Αττικής.
Ήταν η εποχή που βούλιαζε η Αττική στις υπόγειες βλάβες λόγω των χειρισμών του τότε περιφερειάρχη. (Σαν
ΑΣΕ είχαμε καταγγείλει με ανακοίνωση αυτούς τους χειρισμούς και ζητούσαμε να του δώσουν και μπόνους γι’
αυτό του το κατόρθωμα…).
Και η εισήγηση του πρόεδρου στο ∆.Σ ποια ήταν;
Πρέπει να μαζευτούν οι βλάβες.
Αν ζητήσουμε απ’ τη διοίκηση δυο Σαββατοκύριακα για
όλο το προσωπικό θα μαζευτούν οι βλάβες;
Καλύτερα ας δουλέψει δυο Σαββατοκύριακα το προσωπικό και αν δεν συμφωνήσει η διοίκηση να τους πληρώσει θα πληρωθούν από το ταμείο του σωματείου!
Φυσικά το τελευταίο δεν πέρασε αλλά μας βοηθάει να
βγάλουμε κάποια συμπεράσματα:
Για χρόνια δεν νοιαζόταν για τις καλωδιακές, όταν όμως
ανησύχησε η διοίκηση για τις βλάβες αμέσως έτρεξε και η
ηγεσία του σωματείου.
Μάλιστα είναι πρόθυμοι ακόμα και τα λεφτά του σωματείου να βάλουν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Τα λεφτά που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δίνουμε στο ταμείο
μας. Θαυμάστε τους!!!
Τελικά η διοίκηση έδωσε δυο σαββατοκύριακα, ουσιαστικά
όμως οι εργαζόμενοι βάζοντας άλλη μια φορά πλάτη μαζέψαμε τις βλάβες.

Κι’ όταν τα πράγματα γύρισαν στους φυσιολογικούς ρυθμούς, μας απείλησαν ότι έπεσε η απόδοση μας.
Και πάλι οι καλωδιακές ξεχαστήκαν από την ηγεσία του
σωματείου.

Τα προβλήματα όμως παραμένουν και διογκώνονται:
• Η μακροχρόνια έλλειψη προσωπικού που καλύπτονταν με υπερωρίες και εξαιρέσιμα αναδεικνύεται ξανά έντονα.
• Ο «φθηνός» εργολάβος του ανειδίκευτου και ανασφάλιστου προσωπικού μπαίνει όλο και περισσότερο στο έργο μας.
• Ο απαρχαιωμένος και ελλιπής εξοπλισμός σε μια
εποχή με όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις.
• Η καταπάτηση κάθε νόρμας.

• Οι συνάδελφοι μετά το 2006 που ενώ κάνουν την
ίδια εργασία με τους υπόλοιπους δεν παίρνουν ανθυγιεινό και τεχνικό επίδομα.
• Οι δικαιωμένοι από τα δικαστήρια συμβασιούχοι
που παραμένουν εκτός ΟΤΕ για μια ακόμη τριετία.
• Η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει.
• Τέλος Η ασφάλιση μας στο ΙΚΑ σαν υπάλληλοι
γραφείου.
Αλήθεια γιατί ενώ από αρχές Νοέμβρη ενταχθήκαμε στα ΒΑΕ μέχρι σήμερα μέσα Φλεβάρη παραμένουμε ακόμη σαν υπάλληλοι γραφείου;
Πότε επιτέλους θα ενταχτούμε;
Συνάδελφοι: Όπως βλέπετε τρία χρόνια τώρα η ηγεσία
του σωματείου που συνεχώς κατηγορούμε δεν είχε χρόνο, δεν πρόκανε να ασχοληθεί με τα δικά μας προβλήματα
γιατί έπρεπε να υπογράψει τις μειώσεις των μισθών μας
(γι’ αυτά βρήκε χρόνο) και να παραχωρήσει κεκτημένα
ετών στους γερμανούς.
Η διοίκηση με κύριο στόχο την απαξίωσή μας δεν θα σταματήσει τα πειράματα με τους εργολάβους.
Εμείς σαν εργαζόμενοι στις καλωδιακές και υποψήφιοι
της ΑΣΕ απέναντι στα τόσα προβλήματα και την επίθεση
της διοίκησης, έχουμε να αντιτάξουμε την τεχνογνωσία
και την εμπειρία τόσων χρόνων που μας κάνει απαραίτητους.
Όμως με την ίδια ηγεσία στο σωματείο δεν είναι δυνατόν
να συνεχίσουμε.

Οι εκλογές έφτασαν.
Ήρθε η ώρα να τους αλλάξουμε.
∆ημήτρης Φαρακλιώτης. Καλωδ. Ιπποδρόμου
Αποστόλης Σφέτσιος. Καλωδ. Αλεξάνδρας
Κώστας Μπαλάσκας. Καλωδ. ∆αγκλή
Χρήστος Ασπρούδης. Καλωδ. Βόλου
∆ημήτρης Πασχούλης. Καλωδ. Πέλλας
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Μας κλέβουν τη ζωή μας, τα όνειρά μας,
διαπραγματεύονται...την επιβίωσή μας!!!
Εμείς οι νέοι εργαζόμενοι του ΟΤΕ μαζί με
τους παλιούς και νέους συμβασιούχους καλούμε σε επαγρύπνηση και αγωνιστική συμμετοχή όλους τους συναδέλφους , όλων των
κατηγοριών!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για το καλύτερο, και όχι χώρια
στην κατρακύλα!
• Νέοι εργαζόμενοι με εξειδίκευση που εργαστήκαμε πρώτη φορά στον ΟΤΕ με τον
διαγωνισμό του 2006 για να καλύψουμε
τα κενά της εθελουσίας σε αντιστοιχία
5 συνταξιούχων προς 1 νέο εργαζόμενο,
που δεν αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία
μας, που πλέον επιστρέψαμε στα ίδια
χρήματα του πρώτο διορισθέντα μετά
από 6 χρόνια, και που χάσαμε κεκτημένα
δεκαετιών (8ωρο, μισάωρο, επίδομα οδήγησης) κ.λ.π.
• Νέοι συνάδελφοι που προσληφθήκαμε
στην HellasCom σαν βοηθητικοί εργαζόμενοι στους κατανεμητές, με διαφορετική σύμβαση, διαφορετικό μισθό, και
διαφορετικές ευθύνες και τώρα κάνουμε
τα ίδια σε όλες τις θέσεις και χωρίς ουσιαστική νομική κάλυψη από την σύμβασή
μας και σε προεκλογική περίοδο μας κοροϊδεύουν όπως πάντα ότι θα μας κάνουν
και εμάς τεχνικούς χωρίς να μας ξεκαθαρίζουν τους όρους τις παγίδες και τις
πραγματικές παροχές.
• Νέοι συνάδελφοι που προσληφθήκαμε
στην OtePlus σαν βοηθητικοί γραφείων
και εξωτερικών συνεργείων με χαμηλότερο μισθό, χωρίς νομιμοποίηση από την
σύμβασή μας να οδηγούμε υπηρεσιακά
αυτοκίνητα του ΟΤΕ, να ανοίγουμε KV (η
Α∆ΑΕ απαγορεύει σε οποιαδήποτε άλλη
εταιρεία εκτός εργαζομένων ΟΤΕ που
έχουν υπογράψει διασφάλιση απορρήτου, αυτήν την διαδικασία), να ανεβαίνουμε σε κολώνες, και εμείς κάνουμε
από φιλότιμο αυτά και άλλα πολλά και
πολλές φορές αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε μόνοι μας υπό πίεση χωρίς την
πραγματική κάλυψη του σωματείου και
με εκβιασμούς τύπου «είμαστε αναλώσιμοι»!
• Παλιοί συμβασιούχοι με 15 και 20 χρόνια υπηρεσίας που μας άφησαν όμηρους
κοροϊδεύοντας μας για μια ακόμα φορά
με προσχήματα ότι είμαστε μεγάλοι ή δεν
έχουμε τα τυπικά προσόντα χωρίς δικαιώματα και καμία προοπτική.

Είμαστε όλοι ίδιοι , στο ίδιο τεχνικό τμήμα,
στην ίδια τεχνική περιοχή, διαβαίνουμε κάθε
πρωί τις ίδιες πόρτες!
Μην σας ξεγελάνε τα διαφορετικά προβλήματα που φρόντισαν να μας επιβαρύνουν
όπως φαίνεται παραπάνω για να μας διαχωρίσουν και να κοιτάει ο ένας τον άλλο με μισό
μάτι για τα 100-150 παραπάνω ή λιγότερα
τα οποία σύντομα θα εξισωθούν προς τα κάτω
για όλους στο ίδιο επίπεδο!
Μην περιμένετε να φτάσουμε εκεί που πραγματικά θα είμαστε όλοι ίδιοι, δηλαδή ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ!
Συσπειρωθείτε! Συναδελφωθείτε! Γίνετε
μια γροθιά για να διεκδικήσουμε ΟΛΟΙ τα καλύτερα και να μην μας χωρίζουν φτιαχτά διλήμματα και στημένες ζηλοφθονίες!
Έχουμε ελπίδες, έχουμε όνειρα!
ΞΕΧΑΣΑΤΕ? Οι «συνάδελφοι» εθελούσιοι
άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, αφαίρεσαν δικαιώματα, έκλεψαν τα όνειρα των παιδιών
τους για το πρόσκαιρο τυχοδιωκτισμό τους.
∆υστυχώς δεν κατοχύρωσαν ούτε τα δικά
τους συμφέροντα με τις πρόχειρες και ανήθικες πράξεις τους! Ήδη έχουν περικοπεί συντάξεις… και συνεχίζουν… τι λένε τώρα?
ΞΕΧΑΣΑΤΕ? Πριν την εθελουσία υπήρχαν
σταθερές θέσεις εργασίας, μονιμότητα και
καλύτερες εργασιακές σχέσεις.

Λύση υπάρχει!
Μην μένετε στα μονοπάτια που μας ορίζουν:
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα!
Ορίστε το δικό σας μονοπάτι, συμμετέχετε
Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
όλοι ενεργά διαμορφώνοντας το μέλλον μας,
μας!
χωρίς κομματικές παρατάξεις, ταμπέλες και

γραμμές που μας απομακρύνουν από την ηθική συνείδησή μας, είμαστε ακόμα ρομαντικοί
θέλουμε να πιστεύουμε σε καλύτερες συνθήκες, θα παλέψουμε για αυτές!
Στηρίξτε και ενεργοποιηθείτε μέσα από το
ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ των Νέων και Συμβασιούχων εργαζομένων του ΟΤΕ.

∆ώστε φωνή και κάντε πράξη
τις δυνατότητές μας!
Οι υποψήφιοι της επιτροπής
νέων και συμβασιούχων:
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ. Αθήνα
ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Κέρκυρα
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Αθήνα
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Αθήνα
∆ΗΛΕ ∆ΗΜΗΤΡΑ. Αθήνα
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. Αθήνα
ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. Αθήνα
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. Αθήνα
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Κόρινθος
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Αθήνα
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Αθήνα
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ. Αθήνα
ΚΑΤΙΚΑΡΙ∆ΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ. Κιλκίς
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Αθήνα
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Αθήνα
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Αθήνα
ΚΛΑΣΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ. Αθήνα
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Χαλκίδα
ΚΥΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. Κόρινθος
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. Αθήνα
ΜΑΥΡΑ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Αθήνα
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ. Αθήνα
ΜΠΑΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Αθήνα
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Αθήνα
ΜΠΑΡ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Αθήνα
ΜΠΛΕΜΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. Αθήνα
ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ. Αθήνα
ΝΟ∆ΑΡΑΚΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ. Αθήνα
ΟΛΜΠΡΙΧΤ ΡΟΜΠΕΡΤ. Αθήνα
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. Αθήνα
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ. Αθήνα
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ. Αθήνα
ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ. Αθήνα
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Αθήνα
ΡΙΜΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Πύργος
ΡΟΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ. Αθήνα
ΣΑΚΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. Αθήνα
ΣΟΥΤΕΡΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ. Αθήνα
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Αθήνα
ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. Αθήνα
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆υναμική και πλούσια σε δράση είναι η
παρουσία μας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν.
Αττικής. Εκλεγμένος εκεί με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ, είναι ο Νάσος Αργυρίου που
είναι υπεύθυνος στα τμήματα Ορειβασίας
και Αγγλικών. Θεωρούμε ότι η μεγάλη σας
συμμετοχή στα τμήματα αυτά κατά τα τελευταία χρόνια, φανερώνει του λόγου το
αληθές.
Από την άλλη βέβαια αναγνωρίζουμε ότι
δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε (πραγματοποιήσουμε) όλα αυτά που θέλουμε
και ονειρευόμαστε για το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.
Αιτία για αυτό είναι αφενός η μικρή μας
παρέμβαση, αφού εκπροσωπούμαστε από
1 έδρα στις 15 και αφετέρου το γεγονός
ότι δεν μας δόθηκε στο βαθμό που θα θέλαμε, το απαραίτητο έδαφος (χώρος) ώστε
να προσφέρουμε όλα αυτά που μπορούμε.
Για μας το Πολιτιστικό πρέπει να είναι
κύτταρο ερασιτεχνικής δημιουργίας για
τους εργαζόμενους. Ένας χώρος όπου θα
μπορούν να βρίσκουν έκφραση οι πολιτι-

στικές μας δραστηριότητες στις τέχνες,
στον αθλητισμό, στη διασκέδαση.
∆υστυχώς όμως οι 2 παρατάξεις (Πάσκε - ∆άκε), που έχουν και τα περισσότερα μέλη στο συμβούλιο, αντιλαμβάνονται
το Πολιτιστικό Κέντρο ως μεσάζοντα σε
φτηνής ποιότητας νυχτερινά κέντρα, ως
μεσάζοντα σε γραφεία ταξιδιών.
Εμείς θα συνεχίσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις να αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπορευματοποίησης
του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Όσο μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας
θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό
μας εαυτό έχοντας επίγνωση ότι οι συνάδελφοι και γνωρίζουν και εκτιμούν τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια.
Όπως προαναφέραμε, σε αυτή μας την
προσπάθεια λίγες φορές βρήκαμε μέσα
στο συμβούλιο «σύμμαχους» για να συμπορευτούμε. Τουναντίον τις περισσότερες φορές δεχτήκαμε βρώμικο πόλεμο
ιδιαίτερα από την πλειοψηφούσα παράταξη της Πάσκε (Πολιτιστικής Αλλαγής).

Επί παραδείγματι αναφέρουμε την
υφαρπαγή του Τμήματος Ποδοσφαίρου
5Χ5, που εμείς δημιουργήσαμε κατά την
προηγούμενη τριετία. ∆υστυχώς βέβαια
για το Πολιτιστικό, αυτό τους γύρισε μπούμερανγκ, αν κρίνουμε από την μπαχαλοποίηση που έχει περιέλθει τον τελευταίο
καιρό το τμήμα.
Ζητήσαμε να μας ανατεθεί το τμήμα Μπάσκετ που είναι ανενεργό εδώ και καιρό, αλλά
ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ, φοβούμενοι ότι θα καταφέρναμε (όπως είχαμε κάνει στο 5Χ5) να μαζικοποιήσουμε τους εργαζόμενους, αξιολόγησαν ότι είναι καλύτερα για το Πολιτιστικό να
συνεχίσει μην το έχει στις τάξεις του…
Συνάδελφοι είναι δύσκολο για εμάς να μιλάμε για Πολιτισμό και να αναφερόμαστε στα
«κακώς κείμενα του» αλλά πρέπει να το κάνουμε.. Το οφείλουμε πρωτίστως σε εσάς!
Εμείς και μπορούμε και θέλουμε, μαζί με
εσάς, να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας!

∆ώστε μας τη ∆ύναμη ψηφίζοντας ΑΣΕ ώστε να μπορέσουμε να
σας τα προσφέρουμε!

Απεργιακό ταμείο, μια πονεμένη ιστορία!
Πολλοί συνάδελφοι αναρωτιέστε:
Γιατί τώρα που μας τα παίρνουν όλα δεν ενεργοποιεί η ΠΕΤ-ΟΤΕ το απεργιακό ταμείο για να
αγωνιστούμε μέχρι να νικήσουμε;
Η απάντηση είναι απλή: Γιατί δεν θέλουν!
Για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι:
Τη δεκαετία του 70 μετά από 33 μέρες απεργίας οι συνδικαλιστές της ΠΕΤ-ΟΤΕ τότε αποφάσισαν να
δημιουργήσουν απεργιακό ταμείο έτσι ώστε το σωματείο ισχυρότερο και με οικονομικά μέσα να μπορεί
να διεξάγει εργατικούς αγώνες και διεκδικήσεις (από 0,5 % που ήταν η συνδρομή έγινε 1% και ισχύει
μέχρι σήμερα) και για να ενισχύονται κατά το δυνατόν οι συνάδελφοι απεργοί χωρίς τον εκβιασμό του
εργοδότη.
Στο ταμείο αυτό μαζεύτηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια.
Ποτέ όμως ουσιαστικά δεν χρησιμοποιήθηκε σαν απεργιακό.
Από πολύ νωρίς το είχαν βάλει στο στόχαστρο.
Πρότειναν λοιπόν και επέβαλαν τη μετατροπή του στο περιβόητο ΕΛΕΑ της ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Η ΑΣΕ καταψήφισε.
Για τη διαχείριση του ταμείου αυτού προσέλαβαν ένα συνταξιούχο συνάδελφο με αμοιβή για να το
διαχειρίζεται.
Μας υπόσχονταν τότε ότι το ταμείο αυτό θα απέδιδε σε κάθε εργαζόμενο εκατομμύρια όταν θα
έπαιρνε σύνταξη.
Η αλήθεια είναι ότι:
Πρώτον καταργήθηκε ουσιαστικά σαν απεργιακό ταμείο.
∆εύτερον κάθε συνάδελφος που φεύγει σε σύνταξη παίρνει το ευτελές ποσό, 200 με 300 ευρώ!!!
Οι μόνοι ωφελημένοι από την όλη ιστορία πέρα από τους χρηματιστές και τις τράπεζες είναι ο
εκάστοτε πρόεδρος και γραμματέας της ΠΕΤ-ΟΤΕ οι οποίοι σαν διαχειριστές του ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
εισπράττουν κάθε τρίμηνο πάνω από 1000 ευρώ, (το ακριβές ποσό παρόλο που τους το έχουμε
ζητήσει επανειλημμένα αρνούνται να μας το γνωστοποιήσουν) επιπλέον του μισθού τους και της
συνδικαλιστικής αποζημίωσης.
Από τα ποσά αυτά έχουν επωφεληθεί οι παρακάτω:
Β. Λάμπρου, Θ. Τασσιός, Γ. Μαριόλης, Α. Μπιρμπιλής, Μ. Ραπανάκης και όλοι όσοι διατέλεσαν
πρόεδροι και γραμματείς της ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Ερώτημα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο του απεργιακού ταμείου για ενίσχυση των
απεργών συναδέλφων;
Απάντηση: Μπορεί αλλά δεν θέλουν. Ούτε να αγωνιστούν, ούτε να το χρησιμοποιήσουν για τους
αγώνες μας!

Να ένας λόγος ακόμα που πρέπει να παραμερίσετε
αυτές τις ηγεσίες και αυτές τις πρακτικές.

Για ένα Πολιτιστικό Κέντρο
Ζωντανό και ανοικτό σε όλους !!!
Για ένα Πολιτιστικό Κέντρο
πραγματικό Κύτταρο ∆ημιουργίας !!!
Για ένα Πολιτιστικό Κέντρο
Κυψέλη Πολιτισμού και Αθλητισμού!!!

Ψηφίζουμε ΑΣΕ
και στο Πολιτιστικό Κέντρο!

Η ΑΣΕ μπαίνει και στο ∆.Σ
του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ!
Μέσα σε ένα πρωτοφανές κλίμα τρομοκρατίας, εκβιασμών, πιέσεων κάθε είδους συναλλαγών από την εργοδοσία
και τους πανάθλιους συνεργάτες της εργατοπατέρες, η ΑΣΕ
κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά έδρα στο ∆.Σ του ΠΑΣΕΟΤΕ βγάζοντας και 2 αντιπροσώπους για το συνέδριο της
ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της D.T είχε δώσει γραμμή
για συμμετοχή των στελεχών της μέσα στα εργοδοτικά ψηφοδέλτια.
Στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ είχε υποψήφιους Συγκροτηματάρχες, Υποδιευθυντές και 85 προϊσταμένους. Το ψηφοδέλτιο της ∆ΑΚΕ 72 υποψήφιους προϊσταμένους.
Μόνο ο Τσαμάζ και ο Όμπερμαν…. δεν ήταν υποψήφιοι.
Παράλληλα εδώ και ένα χρόνο εξελισσόταν σχέδιο κατά
της ΑΣΕ που υλοποιούσε η πανάθλια ηγεσία της ΠΑΣΚΕ με
στόχο να μην της επιτρέψουν να κατέβει στις εκλογές.
∆εν το κατάφεραν όμως. Οι πιο συνειδητοί εργαζόμενοι
αντέδρασαν διπλασίασαν το ποσοστό της ΑΣΕ.
Ευχαριστούμε
όσους μας εμπιστευτήκατε & σας διαβεβαιώνουμε πως θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε -τώρα και
μέσα από το συμβούλιο του ΠΑΣΕ- και θα
μας βρίσκουν διαρκώς μπροστά τους,
εμπόδιο στα κακόβουλα σχέδια που
επεξεργάζονται για
το μέλλον μας.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ • 20-24 ΦΛΕΒΑΡΗ
Συναδέλφισσα, συνάδελφε:

Πριν πας στην κάλπη ενημερώσου. Βρες τις απαντήσεις για τα αυτονόητα ερωτήματα.
• Πως γίνεται να ψηφίζουμε συναδέλφους
μας για να μας εκπροσωπήσουν και αντί να
υποστηρίζουν εμάς, υποστηρίζουν τα κομματικά ή και τα εργοδοτικά συμφέροντα;

• Γιατί οι συγκεκριμένοι εργατοπατέρες είναι τόσο πολύ δεμένοι με την
καρέκλα;

• Γιατί τα κάνουν όλα αυτά; Γιατί αλλάζουν
στρατόπεδο;

Η απάντηση είναι απλή. Έχουν:

Αλήθεια πρώτη:
Για να μην πηγαίνουν στη δουλειά!
Αναφέρουμε ενδεικτικές περιπτώσεις μελών του σωματείου μας που έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια να κάνουν ένα μεροκάματο:
Α. Μπιρμπιλής ∆ΑΚΕ, Β. Λάμπρου ∆ΑΚΕ, Ν. Σιτζάνης
ΕΣΚ, Θ. Τασσιός ΠΑΣΚΕ, Γ. Μαριόλης ΠΑΣΚΕ - Ακομμάτιστοι κ.λ.π.
Η ΑΣΕ έχει άλλη φιλοσοφία και πρακτική στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Θεωρεί ότι ο συνδικαλιστής πρέπει να βρίσκεται
στους χώρους εργασίας και να χρησιμοποιεί την απαλλαγή μόνο για λίγες μέρες όταν χρειάζεται να βρίσκεται
σε συνδικαλιστική αποστολή.
Γι’ αυτό οι εκπρόσωποί μας σε ΠΕΤ και ΟΜΕ-ΟΤΕ είναι συνδικαλιστές και εργαζόμενοι ταυτόχρονα.
Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε επίσης την εναλλαγή
στα συνδικαλιστικά όργανα.
Τι θα πάθαιναν οι παραπάνω αν ξαναγύριζαν για ένα
διάστημα έστω στη δουλειά;
Γι’ αυτό όταν αποκαλύπτουμε αυτές τις πρακτικές,
μας συκοφαντούν και μας πολεμούν με τέτοια λύσσα.
Συναδελφισσα-φε: Παραμέρισέ τους.
Μαύρισε το εργοδοτικό μέτωπο των εθελόδουλων
εργατοπατέρων.

Στο χέρι σου είναι να τους ξαναστείλεις για δουλειά.

Αλήθεια δεύτερη:
Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την αφέλεια
να συμμετέχουν σε κομματικά και εργοδοτικά ψηφοδέλτια ή να ψηφίζουν ή να σταυρώνουν κάποιους ότι
θα εκλεγούν από αυτό το ψηφοδέλτιο ή με τους σταυρούς που βάζουν θα εκλέξουν αυτούς που θεωρούν
καλύτερους.

Μεγάλο σφάλμα γιατί:
• Το ποιοι θα εκλεγούν το αποφασίζει πριν από τις
εκλογές η κομματική ηγεσία που δίνει τη γραμμή
σε κάθε παράταξη.
• Με σταυρωμένα ψηφοδέλτια (την περιβόητη
γραμμή) προωθούν όσους θέλουν να εκλέξουν.
• Ποιοι προωθούνται; Οι πειθήνιοι και οι Νενέκοι
της κάθε παράταξης.
Συμπέρασμα:
Το παιγνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο.
Όσοι λοιπόν μπήκατε (πολλοί παρά τη θέληση σας)
στα ψηφοδέλτια σεντόνια των γνωστών παρατάξεων,
δεν ωφελεί να ψηφίσεις τον εαυτό σου στην παράταξη
που είσαι υποψήφιος.
Η ψήφος σου συμβάλει να εκλεγούν οι γνωστοί εργατοπατέρες της παράταξής σου.
Ψήφισε και συ μαζί με τους άλλους συναδέλφους,
σταύρωσε όποιους θεωρείς ικανότερους ή ρίξε ασταύρωτο το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο:

ΑΣΕ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

• Έχουν άλλα οφέλη πέραν από την απαλλαγή;
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 ∆.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 ∆ιευθυντών 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 - ∆ΑΚΕ - 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 ∆ημοσίων 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.
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ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΩ ΑΣΕ:
 Γιατί από χρόνια πρόβλεψαν για όλα όσα τραγικά
βιώνουμε σήμερα.
 Γιατί χρόνια τώρα προειδοποιούσαν για τον
καταστροφικό ρόλο των κομματαρχών 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 συνδικαλιστικό
κίνημα από το κράτος, την εργοδοσία και τα
κόμματα.
 Γιατί ήταν και είναι μπροστά παλεύοντας για κάθε
μικρό και μεγάλο πρόβλημα μέσα και έξω από τα
σωματεία για τη χειραφέτηση των εργαζομένων.
 Γιατί δεν έχουν προϊστάμενους στα ψηφοδέλτια.
 Γιατί αρνούνται τα προνόμια των εργατοπατέρων
και δεν παίρνουν το συνδικαλιστικό μισθό.
 Γιατί αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για τη
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των
συναδέλφων της OTE-plus και Hellas-com.

 Γιατί αντιταχτήκαν κατά της προδοτικής
εθελουσίας που κατάργησε τη μονιμότητα για
τους νέους συναδέλφους.
 Γιατί καταψήφισαν την κατάπτυστη συμφωνία
μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και D.T που ανοίγει το δρόμο
για το άγριο ψαλίδισμα μισθών - επιδομάτων
και για τσουνάμι μετατάξεων, εφεδρειών και
απολύσεων.
έκαψαν
συμβολικά
τις
σβάστικες
 Γιατί
καταγγέλλοντας την επέλαση του ∆’ Ράιχ και του
γερμανικού ιμπεριαλισμού όταν δεν καταλάβαινε
κανένας τίποτα από τον επικίνδυνο δρόμο που
άνοιγε η κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας τότε
και το πολιτικοοικονομικό σύστημα.
 Γιατί αμέσως μετά την ψήφιση του μνημονίου
η αφίσα τους με τις 173 μουτσούνες των
εθελόδουλων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ Ντόρας, έκανε αίσθηση σε όλη τη χώρα, πέρασε
σε όλα τα ξένα δίκτυα, αποτέλεσε την απαρχή του
κινήματος των αγανακτισμένων και συνέβαλε στην
αφύπνιση των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Γιατί σε τέτοιες βάρβαρες εποχές:

Χρειαζόμαστε αγωνιστές συνδικαλιστές!
Και όχι Νενέκους και Γερμανοτσολιάδες!

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
 Σήμερα πρέπει αύριο θα είναι αργά!!!
 Τώρα χρειάζεσαι Αγωνιστές Συνδικαλιστές.
 Για να παλέψουμε μαζί τον εργασιακό μεσαίωνα
 Με την ψήφο μας σήμερα χτυπάμε τον
εργοδοτικό Συνδικαλισμό που μεθοδεύουν για να
αλυσοδέσουν τους εργαζόμενους

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
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Άδικο έχουν;
Ξέρετε πιο ήταν το κυριότερο επιχείρημα των δοσίλογων εργατοπατέρων της ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ στον
ΠΑΣΕ - ΟΤΕ για να τους ψηφίσουν;
Εμείς φροντίσαμε να μειωθούν οι μισθοί σας κατά
12-13%.
Αυτοί που την πλήρωσαν είναι οι τεχνικοί που
τους έκοψαν το επίδομα οδήγησης, τις υπερωρίες
και όλα τα εξαιρέσιμα, έχοντας συνολική απώλεια
πάνω από 30% ! Άρα εσείς βγαίνετε ωφελημένοι!
Κοινωνικός αυτοματισμός ή όπως λέει το ανέκδοτο να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.

Οι δικοί μας της ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ της ΠΕΤΟΤΕ τι να λένε άραγε;

ΑΣΕ ΜΑΣ

Είναι απίθανοι,
είναι καταπληκτικοί!
-Την ώρα που κόπηκε το μισάωρο, που μειώνονται οι μισθοί, που διαλύονται τα πάντα.
-Την ώρα που κρυώνουν χιλιάδες οικογένειες
γιατί δεν έχουν να αγοράσουν πετρέλαιο ή τα εισιτήρια για να μετακινηθούν.
-Την ίδια ώρα όλες μαζί οι παρατάξεις στην
ΠΕΤ-ΟΤΕ με τη διαφωνία της ΑΣΕ (με το πρόσχημα
ότι ακρίβυνε η βενζίνη) αποφάσισαν να παίρνουν
βενζίνη για τα αυτοκίνητα τους και να πληρώνει το
ταμείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ!
∆υστυχώς δεν είναι ανέκδοτο είναι πραγματικότητα. Γι’ αυτό μας κατάντησαν έτσι. Παίρνουν:
Ο πρόεδρος και γραμματέας από 180 ευρώ το
μήνα και τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε από 50 ευρώ!
Aυτά είναι μόνο για τις μετακινήσεις στην Αθήνα.
Ο εκπρόσωπος της ΑΣΕ όπως δεν παίρνει το
συνδικαλιστικό μισθό, αρνήθηκε να παίρνει και τα
λεφτά αυτά.

Καμαρώστε τους… ∆οξάστε τους!

Παίζει προεκλογικά παιγνιδάκια
ο κ’ Τσαμάζ.
Για να τους έχει πειθήνιους να ξεπουλάνε τα πάντα, έχει συμφωνήσει το νέο αξιολόγιο, την αναδιοργάνωση, το WFM καθώς και τα αποτελέσματα
από την προκήρυξη της OTEplus να τα εφαρμόσει
και να τα ανακοινώσει μετά τις εκλογές στην ΠΕΤΟΤΕ.
Όλα αυτά για να μπορέσει να κάνει προεκλογική
εκστρατεία και να εκβιάζει τους συναδέλφους ο
περιβόητος πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ.
∆εν είναι μόνο ότι έχει βάλει στο ψηφοδέλτιο της
∆ΑΚΕ εκβιάζοντας συναδέλφους ότι θα τους βάλει
το παιδί, ότι θα τους κάνει προϊστάμενους, ότι θα
τους αναβαθμίσει κ.λ.π.
Αλλά με τα ίδια προσχήματα πίεζε συναδέλφους
να μη κατέβουν με τις άλλες παρατάξεις.
Τα παιγνιδάκια του Τσαμάζ και της ∆ΑΚΕ στην
ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν είναι κάτι καινούργιο.
Τα ίδια παιγνιδάκια έκανε ο Τσαμάζ και στον
ΠΑΣΕ-ΟΤΕ μόνο που εκεί ενίσχυε την ΠΑΣΚΕ.
Το παίζει και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ!
Γι’ αυτό συνάδελφοι προσέξτε:

Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδέν λάθος αναγνωρίζεται!

Πουλάνε ρουσφέτι
και κοροϊδεύουν τους
συναδέλφους οι ∆ακίτες!
Η διοίκηση του ΟΤΕ με μια αιφνιδιαστική απόφαση
άλλαξε το σύστημα στα πληροφοριακά κέντρα και το
μετατρέπει σε δουλεμπόριο.
Οι θέσεις αυτές πλέον δεν θα καλύπτονται από
τρίωρους φοιτητές όπως γινόταν εδώ και χρόνια
αλλά από προσλήψεις που θα γίνουν μέσω της δουλεμπορικής OTEplus.
Όμως από τις αρχές ∆εκέμβρη που αναρτήθηκε
(για 2 μέρες) η προκήρυξη στο διαδίκτυο μέχρι και
σήμερα μέσα Φλεβάρη καμία πρόσληψη δεν έχει
γίνει.
Βρήκαν την ευκαιρία τα διάφορα τέως Βουρλουμάκια και τώρα Τσαμαζάκια να πουλάνε εκδούλευση. Έπιασαν και καλούν δήθεν εμπιστευτικά ότι θα
βάλουν το παιδί, τον αδελφό, τον ξάδελφο δήθεν
σαν τηλεφωνητές.
Κάθε θέση την έχουν υποσχεθεί σε 50 συναδέλφους. Τα τηλεφωνήματα και οι διαβεβαιώσεις πάνε
και έρχονται.
Παίζουν με την αγωνία των συναδέλφων και ψηφοθηρούν. «Μην ανησυχείς είναι μέσα το παιδί….»
Τι έχουν να χάσουν;
Άλλωστε τα αποτελέσματα θα βγουν μετά τις
εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Σ’ αυτό έχουν συμφωνήσει με τον Τσαμάζ!

Τα μεταλλαγμένα της Cosmote
Αυτό το γνωρίζετε;
Στο ∆.Σ της OME-OTE συμμετέχουν και σύνεδροι
που τους εκλέγουν οι παρατάξεις τους από την Cosmote.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ενώ υπογράφει ΣΣΕ για όλους εμάς,
δεν υπογράφει ΣΣΕ που να αφορά και τους εργαζόμενους της Cosmote.
Την ΣΣΕ των εργαζομένων της Cosmote την υπογράφει μόνο του το σωματείο της Cosmote.
Αυτοί όμως ενώ υπογράφουν μόνοι τους τη δική
τους ΣΣΕ, στην ΟΜΕ-ΟΤΕ συμμετέχουν, ψηφίζουν
και διαμορφώνουν αποφάσεις που αφορούν όλους
εμάς. π.χ:
-Όταν η ΑΣΕ έβαζε θέμα κατά της εθελουσίας τα
μεταλλαγμένα παπαγαλάκια της Cosmote ψήφισαν
υπέρ της εθελουσίας.
Έλεγε μάλιστα ένα από αυτά τα παπαγαλάκια.
Τι σας πειράζει που οι νέοι θα μπαίνουν με αόριστη σύμβαση και μείς αόριστη σύμβαση έχουμε
στην Cosmote!
-Αργότερα οι εργατοπατέρες μας της ΠΑΣΚΕ ∆ΑΚΕ και ΑΓ. ΣΥΝεργασίας πρότειναν να πάμε εθελοντικά στο ΙΚΑ.
Πάλι τα παπαγαλάκια της Cosmote ψήφισαν να
πάμε στο ΙΚΑ χωρίς να τους αφορά το θέμα.
-Λίγο πριν υπογραφεί η κατάπτυστη ΣΣΕ της ΟΜΕΟΤΕ με την D.T το σωματείο της Cosmote υπέγραψε
ΣΣΕ με αυξήσεις 0,6 %!
Στην ψηφοφορία για την ΣΣΕ που μείωνε τους μισθούς μας 12% και που πανηγυρίζουν αυτοί που την
ψήφισαν και την υπόγραψαν, τα 2 παπαγαλάκια της
Cosmote το ένα από την ΠΑΣΚΕ ο Α. Κατσιαμάκης
και το άλλο από τη ∆ΑΚΕ ο Β. Κατσαβριάς, ψήφισαν
να κοπούν οι μισθοί μας!

Εκεί καταντήσαμε!

Οι λαγοί!

Πρώτη η ΑΣΕ αποκάλυψε το συνταρακτικό θέμα
που όταν μας έβαλαν στο ΙΚΑ μας ασφάλισαν σαν
υπάλληλους γραφείου.
Παρόλο που πέρασαν τρία χρόνια, παρόλο που το
βάλαμε σε όλα τα συμβούλια και της ΠΕΤ και της
ΟΜΕ-ΟΤΕ μέχρι σήμερα οι εργατοπατέρες δεν έκαναν τίποτε.
Γιατί δεν έκαναν τίποτε;
• Γιατί η διοίκηση δεν θέλει εργαζόμενους με
ειδικότητες και δικαιώματα αλλά σκοπεύει να
μας έχει σαν «χυλό απασχολήσιμων»!
• Να μην έχουμε τα ΒΑΕ, να μην έχουμε επιδόματα.
Τελευταία για να διευκολύνουν τη διοίκηση να περάσει τα σχέδια της και να μην φαίνονται οι άλλες
παρατάξεις έβαλαν τους κολαούζους τους, τα παπαγαλάκια της δήθεν ακομμάτιστης παράταξης να
κάνουν το λαγό.
Άκουσον - άκουσον ζήτησαν από τη διοίκηση
να πιστοποιήσει με ISO όλους τους τεχνικούς του
ΟΤΕ.
Ούτε ο Tσαμάζ δεν θα μπορούσε να περάσει μια
τέτοια πρόταση.
Γιατί κάνουν αυτή την πρόταση;
Για να την πάρει η διοίκηση για να αρχίσει διαδικασία αξιολόγησης όπως κάνουν στο δημόσιο και
όσοι δήθεν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να τους
στείλει στην εφεδρεία και στην απόλυση.

Άμα έχεις τέτοιους ακομμάτιστους τι τους
θέλεις τους κομματικούς;

Μας ξεπούλησαν!
Ενώ γνώριζαν ότι σε όλους τους τεχνίτες οδηγούς η απώλεια στο μισθό μας με το κόψιμο του
μισάωρου και του επιδόματος οδήγησης ήταν πάνω
από 20%.
Ενώ γνώριζαν ότι ήμασταν ο μόνος κλάδος που
κτυπήθηκε τόσο πολύ.
Πήγαν “ελαφρά τη καρδία” και υπέγραψαν την κατάπτυστη σύμβαση μειώνοντας ακόμη περισσότερο
τον ήδη μειωμένο μισθό μας κατά 12%!
Έτσι βρεθήκαμε όλοι εμείς οι τεχνίτες οδηγοί
να έχουμε απώλεια στο μισθό μας όχι 12% όπως
έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ αλλά 35%!!!
Τι έκανε το μεγαλύτερο σωματείο στο χώρο του
ΟΤΕ για να προστατέψει τα 2.500 μέλη του που
έχουν αυτή τη μεγάλη απώλεια; Απολύτως τίποτε.

Τι ανάγκη έχουν άλλωστε αυτοί, οι συνδικαλιστικοί μισθοί να είναι καλά!

Τους συμβασιούχους τους θέλουν
μόνο για ψηφοφόρους!
Σε όλα τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων που κατεβαίνουνε στις εκλογές οι συμβασιούχοι λάμπουν δια
της απουσίας τους.
Ενώ όλες οι παρατάξεις έβαλαν αρκετούς υποψήφιους είτε εκβιάζοντάς τους είτε τάζοντάς τους
εξασφάλιση όμως πουθενά δεν γράφουν ότι είναι
συμβασιούχοι!
Τους κρύβουν και δεν γράφουν δίπλα στο ψηφοδέλτιο συμβασιούχος.

Μόνο η ΑΣΕ που διαχρονικά παλεύει για
σταθερή εργασία και άρση των αδικιών και
των ανισοτήτων έχει στο ψηφοδέλτιο της
και τους δηλώνει σαν συμβασιούχους.

