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Συμβασιούχοι
μακριά από τα κοράκια
Την ανικανότητα και την σκοπιμότητα συνδικάτων, παρατάξεων, κομμάτων, συνδικαλιστών ήρθε να καλύψει
ο Βουρλούμης μονομερώς δίνοντας
«λύση» στο θέμα όπως βολεύει την
Διοίκηση.
Όμως την στιγμή που οι συμβασιούχοι
έχουν τον πόνο τους, τι λέει αυτή η
λύση, πότε θα γίνει, ποιους πιάνει,
ποιους αφήνει έξω, κλπ, έχουν στο
κεφάλι τους και τα διάφορα ΚΟΡΑΚΙΑ,
παρατάξεις, κόμματα, συνδικαλιστές,
βουλευτές, που ψηφοθηρούν ασύστολα και ξεδιάντροπα.
Ακόμα και αυτοί που μέχρι χθες ήταν
εναντία στους συμβασιούχους, που δεν
τους ήξεραν, που τους ξεπούλησαν,
που δεν τους στήριξαν, να σήμερα
κλάμα, να σήμερα ανακοινώσεις, βλέπετε έρχονται οι βουλευτικές εκλογές.
ΜΑΚΡΙΑ Από ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ, σας είπε
η ΑΣΕ στην Γενική Συνέλευση στο
Ξενοδοχείο Ακροπόλ πριν μερικά χρόνια. Όσοι δεν το καταλάβατε τότε είμαστε σίγουροι ότι σήμερα το καταλαβαίνετε πολύ καλά.

Συνένοχος ή βλαξ;
Πλήρωνε τον εργολάβο 2 και 3 φορές
για την ίδια δουλειά! Στην Ανατολική
Αττική όταν πιάναμε εργολάβους να
παρανομούν (χωρίς επίβλεψη, με κλειδιά ΚV κ.λπ.) αντί να συμμορφωθεί
διέδιδε παρασκηνιακά χυδαιότητες για
την ΑΣΕ.
Ο καινούργιος Περιφερειακός τι λέει;
Από ιδιοτέλεια διπλοπλήρωνε τον εργολάβο ο «υπεύθυνος των εργολαβιών»
του Διαμερίσματος ή από βλακεία;
Ότι κι αν συμβαίνει δεν μπορεί να
μείνει στη θέση του, δεν νομίζετε;
Στείλτε τον στον κατανεμητή να τραβάει
γραμμές adsl ή στο δίκτυο να δουλεύει
όλες τις μέρες της εβδομάδας για να
καταλάβει τι εστί βερύκοκο.

Ριπές
Γύπες στο Λονδίνοlll σκοτώθηκαν για τις μετοχές ΟΤΕll μέχρι και η
περιβόητη centaurus πήρε 2%!lll τι κάνει αυτή; Μεταξύ των άλλων σπάει
εταιρείεςlll κομματιάζει και πουλάει. Κανονικό κοράκιll μύρισε ψοφίμι κι
έτρεξεll χαμόγελα μέχρι τ’ αυτιά ο Αλογοσκούφηςlll τον επισκέφθηκε
κοτζάμ Σαουίριςll δώσε όλη την Tellas του είπε… έτσι κι αλλιώς τον ΟΤΕ τον
έχουμε δικό μαςlll
Σ’ εμάς ο Αντώνης μίλησε στη Γ.Σ. μετόχωνll όχι σαν Γραμματέας της ΟΜΕ,
αλλά σαν μέτοχος!lll και τι είπε;ll Μπράβο κ. Βουρλούμη που διπλασίασες την μετοχή!ll
Τι δεν είπε; Αν δεν ήμουν εγώ με τη ΔΑΚΕ και τα αδέλφια μου Γιώργο και Κώστα
από ΠΑΣΚΕ και ΣΥΝlll χωρίς την εθελουσίαll ο διπλασιασμός ήταν ανέφικτος… πάντα σεμνός ο κυρ Αντώνης. Άλλωστε ο Βουρλούμης ξέρειlll
αδειάζεις κόσμο ανεβαίνει η μετοχήll και τούμπαλιν.

Σεμνά και ταπεινά
Ήμουν κι εγώ στον Ιορδάνη

Τους καλούν κατά διαμέρισμα για κουβεντούλα, γνωριμία κι ότι ήθελε προκύψει. Έτσι στα χαλαρά…
Τους μάζεψαν άλλους στο Χαλάνδρι
στην ταβέρνα του Ιορδάνη, άλλους στον
Καρέα στο στέκι των καλοφαγάδων κ.λπ.
Εκεί υπάρχει απαρτία. Όλοι οι διορισμένοι προϊστάμενοι (στην Πετρούπολη
συμμετείχε και ο Διαμερισματάρχης), οι
νεοπροσληφθέντες αναγκαστικά για να
πάρουν καλό βαθμό τώρα που κλείνουν
το 7μηνο και το τρίο μπελκάντο της
ΔΑΚΕ.
…και ο λογαριασμός παιδιά δικός μας.
Κερνάει η ΔΑΚΕ.
Οι πιτσιρικάδες όμως τους πήραν
χαμπάρι και τους πήραν στο ψιλό. Θα
τυπωθούν μπλουζάκια έλεγε ένας νέος
στους άλλους, που θα γράφουν «ήμουν
κι εγώ στον Ιορδάνη».

Οι 700

Τους χρησιμοποίησαν σαν «λαγούς»
της εθελουσίας. Από τότε 1,5 χρόνο
τώρα τους κάνουν «σκωτζέζικα ντους»
θα φύγουν, δεν θα φύγουν. Στους
περισσότερους δικαιολογημένα τους
έχουν σπάσει τα νεύρα.
Τι θα γίνει κ.κ. της Διοίκησης; Θα σταματήσετε αυτό το παιχνίδι;
Δώστε μια οριστική λύση και κυρίως
σταματήστε το «ράδιο αρβύλα».

Σκάλες στο δίκτυο
Ειρωνεία. Έχουμε γεμίσει από «ειδικούς» για ασφάλεια και υγιεινή στην
εργασία και καμιά ασφάλεια δεν έχουμε!
Γυρίζει το δίδυμο της ΠΕΤ-ΟΤΕ και
φωτογραφίζει! τις σκάλες σε κάθε
κέντρο σαν δήθεν γεγονός. Γελάνε οι
δικτυάδες με τέτοια καμώματα.
Δεν θέλουν φωτογραφίες οι σκάλες…
οι συνάδελφοι ξέρουν, ξύνονται καθημερινά από τον υαλοβάμβακα.
Το θέμα είναι γιατί δεν υποχρεώνετε
την Διοίκηση να αλλάξει αμέσως τις
σκάλες και την αφήνετε να… ξύνεται.

Η διαδρομή ενός
“πρώην”

“Πέντε χρόνια Τσε Γκεβάρα
και στα εικοσιπέντε ζάρα”.
Ειρωνεύονται οι νεολαίοι “τα κουρασμένα παλικάρια” που γλύφουν το κατεστημένο.
Στο ΟΤΕ εκφέρεται διαφορετικά:
“Τόσα χρόνια με Ερνέστο
και στο τέλος στον Ανέστο”.
ή
“Απ’ της Αλέκας το σχολείο
στου... Αλέκου το μουσείο”.
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