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Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Δεν αξίζουν στα σωματεία και σε μας τέτοιες ηγεσίες!
Συνάδελφε συναδέλφισσα:
Τώρα ξέρεις. «Δεν είναι προπαγάνδα της ΑΣΕ». Τα εργασιακά μας δικαιώματα μετά από ένα ανηλεή πόλεμο των εργοδοτικών δυνάμεων ντόπιων και ξένων και των πολιτικών συνεργατών
τους καταβαραθρώθηκαν!
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι και όχι μόνο εμείς, ούτε μόνο
τα μέλη του σωματείου μας, αλλά ολόκληρη η εργατική τάξη
να αναρωτηθούμε γιατί χάσαμε και κυρίως πως νικηθήκαμε
αφού δεν έγινε κανένας ουσιαστικός αγώνας, δεν δόθηκε καμιά μάχη αλλά βρισκόμαστε σε μια οιονεί ταξική υποχώρηση η
οποία δεν φαίνεται να έχει τέλος.
Αν δεν βρούμε τα αίτια αυτής, της χωρίς καμία μάχη εργατικής
ήττας, θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση και θα εξαφανιστούν τελείως τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα και τις
τεράστιες ευθύνες όλων αυτών των δήθεν ηγετών του εργατικού κινήματος με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζονται γιατί είναι
αυτουργοί της τεράστιας και ιδιότυπης αυτής ήττας χωρίς να
πέσει ούτε ντουφέκια.

κλέβουν μια έδρα στο προεδρείο από την ΑΣΕ και αυτό αποτελεί την χαρά του αφεντικού γιατί βρισκόμαστε έξω από την
διαπραγματευτική ομάδα και έτσι η διοίκηση μπορεί να κάνει
ανενόχλητη παιγνίδι μ’ όλες τις συμβιβασμένες και καθεστωτικές
συνδικαλιστικές δυνάμεις.
Το σωματείο μας η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ πορεύτηκε πράγματι όλα τα χρόνια σαν συντεχνιακό σωματείο. Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα σήμερα; Αφού έβγαλε διαχρονικά Βουλευτές, Υπουργούς, διευθυντές θυγατρικών και πολλούς προϊσταμένους (Σπυρόπουλος,
Μανώλης, Ζωντανός, Γάκης κ.λ.π) σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας των τεχνολόγων μηχανικών είμαστε υποβαθμισμένοι με μισθούς κουτσουρεμένους ενώ τις θέσεις ευθύνης τις
έχουν πάρει διοικητικοί του ΠΑΣΕ και της COSMOTE.
Αποδείχτηκε δηλαδή ότι η συντεχνιακή αυτή πολιτική κατέληξε καταστροφική για όλους μας. Στην ίδια κατεύθυνση με μικρές
διαφοροποιήσεις σε ορισμένα δευτερεύοντα ζητήματα κινήθηκε
ολόκληρη την τριετία η ηγεσία του σωματείου μας. Ακολούθησε
πειθήνια και συνδιαμόρφωσε τις κυρίαρχες επιλογές της συμβιβασμένης ηγεσίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Ξεπουληθήκαμε στο γιουσουρούμ
για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ!

Ατελείωτα τα γιατί!

(Νικόλας Άσιμος)
Εμείς δεν το κρύβουμε, εδώ που φτάσαμε έχουμε μεγάλες ευθύνες όλοι εμείς οι απλοί εργαζόμενοι, όσοι αναθέσαμε τις τύχες
μας σε τέτοιες ηγεσίες και κυρίως όσων παραμένουν αμετανόητοι, συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια αυτών των εξωνημένων ηγεσιών και παρατάξεων που μας διέλυσαν κάθε εργατικό δικαίωμα.
Αυτών που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι, που κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο σαν την στρουθοκάμηλο και νομίζουν ότι
δεν τους βλέπουν οι άλλοι εργαζόμενοι, ξεπουλάνε όλους τους
άλλους αλλά και το δικό τους μέλλον για ένα ρουσφετάκι, ένα
ταξιδάκι, για να πάνε στην Τέμενη ή στο Φανάρι κλέβοντας την
θέση ενός άλλου συναδέλφου και ενώ κατεβαίνουν σαν υποψήφιοι συνδικαλιστές στα ψηφοδέλτια σεντόνια των παρατάξεων,
κριτικάρουν τον συνδικαλισμό, λειτουργούν απεργοσπαστικά
και γενικά ξεπουλιούνται στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ!!!

Ξαναγλύφουν εκεί που έφτυναν!
Πριν αναφερθούμε στην κυρίαρχη πλειοψηφία του σωματείου
μας δεν μπορεί παρά να επισημάνουμε την τυχοδιωκτική πολιτική των άλλων παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΕΣΚ οι οποίες πριν
μερικά χρόνια έδωσαν εντολή στα μέλη τους και έφυγαν από το
σωματείο και πήγαν στα άλλα «καλά» σωματεία, ΠΕΤ-ΟΤΕ, ΠΑΣΕ
κ.λ.π.
Αφού δεν κατάφεραν όμως να το διαλύσουν, τώρα ξαναγυρνάνε με κίβδηλα ονόματα ΑΚΕ - ΜΑΚΕ - ΒΡΑΚΕ ή όπως αλλιώς
αυτοονομάζονται, γιατί κάθε μέρα και κάθε τόσο αλλάζουν
ονόματα όπως οι απατεώνες, (ο Μπάμπης ο σουγιάς, ο Νίκος
ο πεταλούδας, ο Αρίστος ο άπιαστος) και έρχονται να ψηφοθηρήσουν και να ξανασώσουν δήθεν το σωματείο που έκαναν τα
πάντα για να διαλυθεί. Η ΕΣΚ δεν αλλάζει βέβαια όνομα αλλά
κατεβάζει παράταξη με έναν υποψήφιο!

Δύο σε ένα νοικοκυρεμένα!
Συνάδελφοι, στο σωματείο μας κυριαρχούν οι δύο Συριζεύουσες παρατάξεις, η Ενωτική και η Αγωνιστική Συνεργασία. Στην
ΟΜΕ-ΟΤΕ όμως εμφανίζονται με την συσκευασία 2 σε 1 και έτσι

Γιατί δεν έκανε τίποτε η πλειοψηφία του Δ.Σ. του σωματείου
μας για τα κύρια ζητήματα;
Γιατί δεν υπάρχει καμία κατοχύρωση για τα επαγγελματικά
δικαιώματα και το βασικό μισθό του τεχνολόγου μηχανικού του
ΟΤΕ; Πως γίνεται να προσλαμβάνονται τεχνολόγοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων με 300, με 500 και 600 ευρώ χωρίς καμία αναγνώριση του πτυχίου και των δεξιοτήτων μας στον ΟΤΕ;
Γιατί αφού η πλειοψηφία του σωματείου βρίσκεται σε πλήρη
ταύτιση με το κυβερνητικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αξιοποίησαν
έστω αυτούς τους δεσμούς για να κατοχυρώσουν έστω ένα βασικό μισθό για τους τεχνολόγους μηχανικούς; Να μην μπορεί δηλαδή ο εργοδότης ούτε στην μητρική, ούτε στις θυγατρικές, ούτε
στις δουλεμπορικές εταιρείες που χρησιμοποιεί, να προσλαμβάνει τεχνολόγους μηχανικούς χωρίς αξιοπρεπή βασικό μισθό και
αναγνώριση πτυχίου;
Γιατί δεν έβαλαν κανέναν βουλευτή τους απ’ αυτούς που προέρχονται από τον ΟΤΕ όπως το μέλος του σωματείου μας Γάκης,
έστω και τώρα να κάνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες; Και μην
ισχυριστούν ότι έσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί είναι άλλο. Στην
ίδια παράταξη παραμένουν και οι Συριζεύοντες και οι μη Συριζεύοντες σήμερα, και σε τελευταία ανάλυση δεν μας ενδιαφέρουν
οι καβγάδες τους αλλά ποια είναι η συνδικαλιστική τους δράση.
Συνάδελφοι, ξέρετε ότι από το 2008 όλους εμάς τους τεχνολόγους μηχανικούς και τους άλλους τεχνικούς του ΟΤΕ μας
ασφαλίζουν από τότε στο ΙΚΑ σαν υπαλλήλους γραφείου; Και
καλά οι άλλοι (ο σ. Σπυρόπουλος), αυτοί τι έκαναν; Τι έκανε όσο
ήταν υπουργός ο «συναγωνιστής» και πολυπράγμων Στρατούλης; Γιατί ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Δούκας δεν μας αποκατέστησε
σαν τεχνικούς;
Ποιες οι ενέργειες του σωματείου να ενταχτούμε στις ειδικότητες μας και στα Β.Α.Ε όσοι δουλεύουν στα Η/Μ, στο δίκτυο
κ.λ.π;

Γιατί δεν έκαναν τίποτα; Γιατί βοηθούν τον εργοδότη
στην υποβάθμιση μας όχι μόνο σαν μηχανικών και επιστημόνων αλλά και σαν απλών τεχνικών;
Γιατί ανέχονται το consolidation; Γιατί ανέχονται όλα
αυτά και δεν έβαλαν βέτο στην ΟΜΕ-ΟΤΕ;
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Τι έκανε η ΑΣΕ

Γ

ια όλα αυτά τα ζητήματα εμείς είχαμε πρωτοπόρες δράσεις. Μπείτε
στην ιστοσελίδα μας, δείτε τις ανακοινώσεις, τα δελτία τύπου και τα δημοσιεύματα και θα καταλάβετε τι κάνουμε όλα
αυτά τα χρόνια και πως τα έχουμε βάλει
με λυτούς και δεμένους. Με την εργοδοσία, με το πολιτικό σύστημα, με τα διαπλεκόμενα μίντια κ.λ.π.
Αν όλες οι δυνάμεις αυτές που παριστάνουν τους εκπροσώπους και τους
φίλους των εργατών, δεξιές ή αριστερές
είχαν συντονιστεί μαζί μας σε όλα αυτά τα
μεγάλα προβλήματα που ασχοληθήκαμε,
θα είχαμε ανατρέψει όλη αυτή την αντεργατική στρατηγική της D.T και σήμερα θα
βρισκόμασταν σε άλλη πολύ καλύτερη
θέση για να παλέψουμε για μια Σ.Σ.Ε που
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες όλων
των εργαζόμενων του ομίλου ΟΤΕ.
Δυστυχώς δεν επαρκεί ο χώρος ούτε
καν να απαριθμήσουμε τις πολύπλευρες
δράσεις μας την τριετία που πέρασε. Το
πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θέμα είναι και βρίσκεται σε σένα συνάδελφε και συναδέλφισσα.
Θα συνεχίσεις να πορεύεσαι στον ίδιο
δρόμο; Να αναθέτεις σ’ άλλους, σ’ αυτές
τις παρατάξεις να σου λύσουν τα προβλήματα;

Σύλληψη ανεπίβλεπτων εργολάβων
στο Χαλάνδρι (Λ. Μεσογείων 375).

Σύλληψη ανεπίβλεπτων εργολάβων στο
Χαϊδάρι με το συνεργείο του VICE.

Όταν επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα
και περιμένεις διαφορετικά
αποτελέσματα αυτό λέγεται παράνοια!

(Δες VICE με τίτλο: «Οι Στόχοι των Γερμανικών

(Α. Αϊνστάιν)

Μυστικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα»).

Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείς
και να προχωρήσουμε όλοι μαζί
μπροστά.

Σύλληψη ανεπίβλεπτων εργολάβων στο
καφάο του Τσαμάζ.

Ψήφισε
Ξέρεις ότι, ο μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι
1.433.670€! ενώ ο μισθός της
Μέρκελ είναι 320.000€ και του
Σόιμπλε 280.000€;
Ξέρετε ότι, έχουμε 2.000 προϊσταμένους σε 10.000 εργαζόμενους και το επίδομα θέσης
μόνο του προϊστάμενου τμήματος είναι πολύ πάνω από τον
βασικό μισθό των συναδέλφων
μας τεχνικών και τεχνολόγων
μηχανικών που προσλαμβάνουν
στις διάφορες θυγατρικές και
δουλεμπορικές εταιρίες του ομίλου ΟΤΕ;
Ξέρεις ότι, σε κάθε OTEshop
οι 3 στους 6 είναι προϊστάμενοι
με επίδομα θέσης;
Γιατί συμβαίνουν αυτά τα
τραγικά και απαράδεκτα; Για
ένα και μόνο λόγο. Γιατί οι συμβιβασμένες
συνδικαλιστικές
ηγεσίες τα τελευταία χρόνια

Τώρα όμως ξέρεις! Όλοι αυτοί ούτε
θέλουν ούτε μπορούν να τα λύσουν.

Σε καλούμε να ψηφίσεις το
μοναδικό ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο
των εργαζόμενων αγωνιστών
συνδικαλιστών της ΑΣΕ
για να προχωρήσουμε όλοι μαζί
και να αντιστρέψουμε όλη αυτή
την κατάσταση.

Συντονίσου μαζί μας!
μειώνουν και υποβαθμίζουν
τους μισθούς και τα δικαιώματα
του τεχνικού και παραγωγικού
προσωπικού και ο μισθός τον
οποίο κλέβουν από όλους εμάς
γίνεται μπόνους για την πολυποίκιλη και τεράστια παρασιτική
νομενκλατούρα του ΟΤΕ.
Ποια Σ.Σ.Ε λοιπόν μπορείς να
εμπιστευτείς να υπογράψουν
όλοι αυτοί;
Αυτό που πρέπει και δεσμευόμαστε εμείς να διεκδικήσουμε
είναι:
Κανένας εργαζόμενος για
όλο τον όμιλο κάτω από
1.000€ και κανένας πάνω
από 5.000€
Αν λοιπόν δεν είσαι μέλος
του συνδικαλιστικού και υπηρεσιακού παρασιτισμού, ξέρεις
τι πρέπει να ψηφίσεις αυτή την
φορά.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

2. ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

3. ΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

4. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

5. ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

6. ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

7. ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΙΟΣ

9. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

10. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗ
11. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

12. ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

13. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

14. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗ

15. ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

