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Παρατάξεις
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Ριπές
Ο έπαρχος μωρός...

Και οι πέριξ του ξόανα επίσημα και σοβαροφανή lll τρισβάρβαρα τα Ελληνικά 
των, οι άθλιοι. Κ. Καβάφης. lll Όλος ο κόσμος καίγεται κι αυτοί χτενίζονται 
lll οι Γερμανοί πολιορκούσαν τον ΟΤΕ κι αυτοί μάζευαν υποψηφιότητες για τις 
εκλογές της ΠΕΤ - ΟΤΕ lll που θα γίνουν το Μάρτη! lll Δεξιοί, Αριστεροί 
και ξαδερφοσώγαμπροι lll εκλογικός κρετινισμός lll άλλοι τάζουν και 
εκβιάζουν lll αλλοι τους λένε πίσω έχει η πράσινη αχλάδα την ουρά lll 
άλλοι χαμερπείς κι αδίστακτοι μόλις τους τελείωσαν τα τσαντάκια πουλάνε αίμα για 
ψηφαλάκια! lll Όλοι μαζί κοροιδεύουν lll Έλα μαζί μας βάλε υποψήφιος 
συνάδελφε lll Για να μας ψηφίσεις για να σε ξαναπουλήσουμε lll Για να 
το γιορτάσουμε άλλη μια φορά μετά τις εκλογές lll Για να πίνουμε στην υγεία 
των κορόιδων.

Κουράγιο Χασάν
22 χρονάκια και μία μείνανε.

Αρκεί να είσαι συνετός, να δουλεύεις, να πι-
στεύεις και να προσκυνάς τα Βουρλουμάκια.

Να ευχαριστάς το «βίσμα» που σού ‘κανε τη 
χάρη φέτος, πέρυσυ, πρίν 5, πριν 10, πριν 20 
χρόνια και σου βρήκε δουλειά και σ’ έριξε στο 
δουλεμπόριο.

Να «χάφτεις» ότι σε παραμυθιάζουν επαγ-
γελματίες συνδικαλιστές και ανθρωποβοσκοί 
ότι σε έκαναν, σε έραναν, θα σε κάνουν μόνι-
μο.

Να τους ψηφίζεις, να τους στηρίζεις γιατί 
ποτέ δεν ξέρεις... με μια ελπίδα ζει ο άνθρω-
πος.

Αν είσαι νέος μην κοιτάς τον δπλανό σου που 
γέρασε 20 χρόνια Συμβασιούχος.

Άλλωστε λίγο πολύ ίσως κι εκείνος έτσι σκε-
φτόταν έτσι ενεργούσε, ίσως έτσι να σκέφτεται 
ακόμα.

Τα βάλαμε κάτω και τα υπολογίσαμε.

175 χιλιάδες Γιούρο καθαρά κι αφορολόγητα 
μόνο για ΠΡΙΜ πήρε φέτος ο Παναγής Βουρ-
λούμης άμα τα διαιρέσουμε δια 680 μικτά που 
παίρνεις το μήνα μας κάνουν 257 μηνιάτικα και 
κάτι ψιλά.

257 δια 12 βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα. 
Μόνο 22 χρονάκια χρειάζεσαι άμα είσαι οικο-
νόμος και τα βάζεις στην άκρη για να μαζέψεις 
κι εσύ 175 χιλιαρικάκια!

Άμα έχεις υπομονή κι αυτοσυγκράτηση. Γι-
ατί αν δεν έχεις και δεν αντέχεις να σε θεω-
ρούν κορόιδο έλα μαζί μας. Πού θα πάει; Αργά 
ή γρήγορα όλοι μαζί θα γυρίσουμε τον τροχό 
και θα τους στείλουμε στον αγύριστο τους κε-
ρατάδες.

Μαϊμού μονιμοποίηση
Στριμωγμένη η Διοίκηση από τις συγκε-

ντρώσεις των Συμβασιούχων και της ΑΣΕ τα 

προηγούμενα χρόνια αλλά και τις ευνοϊκές 
δικαστικές αποφάσεις αναγκάστηκε να κάνει 
τους μισούς Αορίστου Χρόνου. Έκπληκτοι οι 
συνάδελφοι διαπίστωσαν όμως ότι όχι μόνο δεν 
παίρνουν κανένα επίδομα αλλά κόπηκαν κι αυτά 
που έπαιρναν σαν Συμβασιούχοι όπως το Αν-
θυγιεινό στο Δίκτυο και το ειδικών Συνθηκών 
στις Αποθήκες! Αποθρασυμένοι από τα βουρ-
λουμάκια και τους σώγαμπρους της ΠΕΤ - ΟΤΕ 
οι Διευθύνοντες κάνουν ότι γουστάρουν!!

Επιτροπή νεοπροσληφθέντων
Η ΑΣΕ κατέθεσε στη Σ.Α. της ΠΕΤ - ΟΤΕ το 

υπόμνημα των νέων συναδέλφων με τα αιτήμα-
τά τους:

1.  Να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία με τους 
παλιούς που κατάργησε η επαίσχυντη εθε-
λουσία.

2.  Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία 

3.  Να αναγνωριστούν τα πτυχία τους

4.  Να μπούν στην Αγροτική Ασφαλιστική 

Αποτέλεσμα: όλες οι παρατάξεις που ευθύ-
νονται για την εθελουσία: ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και ξα-
δερφοσώγαμπροι το καταψήφισαν !!! κι ας είχε 
τις υπογραφές 80 νέων συναδέλφων!!

Η ΟΜΕ - ΟΤΕ αναγκάστηκε να λύσει μόνο το 
τέταρτο που είναι δευτερεύουσας σημασίας. Αν 
θεωρούν τους νέους ιθαγενείς που λιμπίζονται 
τα καθρεφτάκια είναι μακριά νυχτωμένοι.

Μας παρέδωσαν ομήρους της D.Τ.
Η ΑΣΕ προσπάθησε στην τελευταία κατάληψη 

και από τον Βουρλούμη και στο Δ.Σ. της ΠΕΤ 
- ΟΤΕ να συμπεριληφθεί πρόσθετη τροπολογία 
στη Βουλή μαζί με την επαίσχυντη συμφωνία 
Δημοσίου - DΤ που έλεγε ότι “σε περίπτω-
ση μελλοντικών απολύσεων το κράτος που 
πουλάει τον ΟΤΕ αναλαμβάνει την ευθύνη να 
μεταφέρει μόνιμους και Συμβασιούχους ερ-
γαζόμενους του ΟΤΕ σε θέσεις του δημοσίου 
τομέα”. Η πρόταση έγινε απόφαση της ΠΕΤ - 
ΟΤΕ (καταψήφισαν ΔΑΚΕ - ΕΣΚ) αλλά δεν βγήκε 

ανακοίνωση ούτε στάλθηκε στη Βουλή!

Ούτε καμμιά από τις κομματικές παρατάξεις 
την προώθησε ούτε κανένα κόμμα της Βουλής 
το πρότεινε! Έτσι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ μεί-
ναμε ξεκρέμαστοι χωρίς καμμιά κατοχύρωση 
ούτε καν αυτή που ανέλαβε η κυβέρνηση προς 
τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής !!..

Δεν παραιτήθηκε ούτε ένας!!
Ο «Τζάμπα Μάγκας» Μανώλης (ήταν Συνδι-

καλιστής του ΟΤΕ) ψήφισε την παράδοση του 
ΟΤΕ στους Γερμανούς, ο Πρόεδρος της ΔΑΚΕ 
Πουπάκης (υπάλληλος του ΟΤΕ) έκανε την Πά-
πια. Η ηγεσία της ΔΑΚΕ - ΟΤΕ δεν τόλμησε να 
υποστηρίξει ούτε την τροπολογία που προανα-
φέραμε, την καταψήφισε. Καταλαβαίνουμε παι-
διά έχετε πέσει με τα μούτρα στο βάζο με το 
γλυκό (οι ηγέτες) οι άλλοι όμως; Τα απλά μέλη; 
Ούτε ένας δεν βρέθηκε να διαμαρτυρηθεί; Να 
κάψει την κομματική του ταυτότητα; Τι θα λέτε 
αλήθεια στα παιδιά σας; Ότι όταν έπρεπε να 
πάω με τους συναδέλφους εγώ συντάχτηκα 
με τους Γερμανούς τον Αλογοσκούφη και τα 
Βουρλουμάκια;

Τρομοκρατείστε τους τρομοκράτες
Διάφορα μπλέ προϊσταμενάκια χρησιμο-

ποιούν όλα τα μέσα, τάζουν, προειδοποιούν, 
χτυπούν φιλικά την πλάτη, απειλούν για να 
μαζέψουν υποψήφιους για τη ΔΑΚΕ. Ιδιαίτερα 
τους νέους συναδέλφους γιατί οι παλιοί τους 
ξέρουν.

«Mην ανησυχείς εγώ είμαι εδώ, ότι και να γί-
νει μη φοβάστε» τους λένε!!

Που το ξέρουν όμως ότι θα είναι εδώ; Ακόμα 
κι αν ξαναβγεί το κόμμα τους Η DT εγγυήθηκε 
ότι θα διατηρήσει προϊστάμενους τους αρβυλο-
φύλακες της ΔΑΚΕ; Συνάδελφοι μην τσιμπάτε

Αύριο θα ντρέπεστε εάν υποκύψετε και θα 
σας γίνει μπούμερανγκ. Αντιδράστε, βγάλτε 
τους γλώσσα, τρομοκρατείστε τους Θρασύδει-
λους Τρομοκράτες!!

Τώρα που παραχωρήσατε τον ΟΤΕ, τι θα κάνετε 
αν οι Γερμανοί αρχίσουν τις απολύσεις;




