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ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
Σ & Η ∆ΟΥ
ΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
Σ ∆ΕΝ ΕΧΟ
ΟΥΝ ΧΡΩ
ΩΜΑ
Συναδέλφ
φισσες, Συν
νάδελφοι,
Όταν οι εφοριακοί έπαιρναν δύο μισθού
ύς , όλοι οι επαναστά
άτες έβριζα
αν την ΠΑΣ
ΣΚΕ για τα
α
α και με βαρύγδουπ
πες ανακοιννώσεις παρέδωσαν τον
τ
κλάδο στα κομματικά τουςς
∆ιβετούλια
επιτελεία, βορά τω
ων λαϊκίσττικων κομ ματικών τους
τ
επιλο
ογών , εενταγμένων
ν σε ένα
α
σ
ψηφοθηρίας
ψ
, ποτίζοντα
ας με οικονομίστικο
ο μίσος όλους
ό
τουςς
προγραμματισμένο σύστημα
ους, εναντίον των εφορ
ριακών υπαλ
λλήλων.
∆ημοσίουςς Υπαλλήλο
Αφού π
παραμύθια
ασαν και παραμυθιάζ
π
ζουν τους εργαζόμενο
ους, σήμερ
ρα χτυπούν και πάλιι
βάλλονταςς κατά της ΠΑΣΚΕ
Π
για τους
τ
ίδιους ευτελείς σκ
κοπούς.
Κύριοι της ΑΣΚΙ, μεγαλώσαττε όχι μόνο
ο με την ψήφο των έντιμων συυναδέλφων, που σαςς
αγανακτισμέένοι και απο
ογοητευμένο
οι από την Κυβέρνηση
Κ
του ΠΑΣΟ
ΟΚ , αλλά και
κ από ότιι
ψήφισαν α
χειρότερο
ο μετακόμισ
σε από το ΠΑΣΟΚ
Π
στη
ην παράτα
αξή σας καιι στο κόμμα
α σας.
Τους δεεύτερους σας
σ τους χαρ
ρίζουμε!!!
Τους ένντιμους συνναδέλφους που σας ψ
ψήφισαν, θα
α τους απο
ογοητεύσετεε πολύ γρή
ήγορα, διότιι
δεν τους εκκπροσωπείίτε!!!
Πολύ σ
σύντομα θα
α αποκαλυφ
φθεί ο ρόλο ς σας, από
ό την ίδια σα
ας τη δράσ
ση, από τις θέσεις σαςς
και τις προ
οτάσεις σαςς, που υπηρ
ρετούν ευκα
αιριακές κατταστάσεις, αδιαφορώντ
α
τας για τα συμφέροντα
σ
α
του κλάδου
υ.
Όπως:
ν και το β
βαφτίσατε Συλλογικές
Σ
ς
 Ξεεχάσατε το Μισθολόγιο των Οικκονομικών Υπαλλήλων
Συ
υμβάσεις Εργασίας!!!
Ε
Η πρότασή σας
σ αυτή είν
ναι συνεδρια
ακή απόφασ
ση? Είναι η Απόφαση ττης τελευτα
αίας Γενικήςς
Συ
υνέλευσης;
Απ
ποσιωπάτε και υπονομεύετε τη
ην απόφασ
ση διεκδίκη
ησης Μισθοολογίου Οικονομικών
Ο
ν
Υπ
παλλήλων, παραπλανώ
π
ώντας τους εφοριακούςς.
Τι κομματικό παιχνίδι έχεετε σκαρώσ
σει και πάλι,, για ψηφοθ
θηρικούς λόγγους?
ποιος δεν συμφωνεί
σ
μαζί
μ
σας είίναι συνδικαλιστής αλ
λήτης, όπω
ως λέτε ,πο
ουλημένος,,
 Όπ
φα
ασίστας κλπ…!!!
Είσ
…. οι ∆ημοκ
κρατικοί Συννδικαλιστές και τολμάτεε να υβρίζεετε όλους το
ους άλλους,,
στε εσείς…
όταν η δράση
η σας ,τόσα
α χρόνια, εεξαντλείται σε
σ έναν μόνιμο υβρισττικό και υπ
πονομευτικό
ό
αρτοπόλεμο
ο?
χα
 Όλλες οι άλλεςς παρατάξεις είναι που
υλημένες κα
αι εσείς έχεττε το αλάθηητο του Πάπ
πα?
 ∆εεν υπηρετείίτε τη συλλο
ογική συνδιικαλιστική δράση,
δ
ούτεε τα συμφέέροντα του εφοριακού..
Λεειτουργείτε ευκαιριακά
ε
και διαλυτικκά.
 Θυ
υσιάζετε σττο βωμό τω
ων κομματι κών σας συμφερόντω
σ
ων τον εφοοριακό κλάδ
δο, αντί να
α
συ
υμβάλλετε δημιουργικά
δ
ά στη λύση κκαι τη διαχεείριση των προβλημάτω
π
ων των εφοριακών.
Η παρά
άταξή σας ,κυριαρχείτα
αι από διγλω
ωσσία πανττού.
Κύριοι…
… συνεννο
οηθείτε πρώ
ώτα μεταξύ σας, γιατί η εξουσία και η συνδδικαλιστική δράση δενν
ασκούνται με συνιστώ
ώσες, βερμ
μπαλισμούςς και δήθεν παλληκαρ
π
ιές, διχασμοούς και μίσο
ος, αλλά μεε
σοβαρότηττα υπευθυνότητα, συνα
αδελφικότηττα, διάλογο, συμμετοχή
ή και κύρια με συλλογική δράση.

Υπηρετούμε ΜΟΝΟ τους εφοριακ ούς
και την ΑΛΗΘΕΙΑ.
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