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Ριπές

Να σκάβουν οι προϊστάμενοι
Περίμεναν 10-15 χρόνια την περιβόητη «Μονιμοποίηση»
κι όμως δύο μηνες μετα την υπογραφή δεν άλλαξε τίποτα για
όσους εντάχθηκαν. Για τις καλωδιακές ο λόγος όπου τους
βάζουν να σκάβουν ακόμα γιατί λέει δεν έχουν εργάτες!!
Κύριοι προιστάμενοι ευκαιρία να δικαιολογήσετε το πριμ
που παίρνετε. Πάρτε τον γκασμά και σκάψτε. Έτσι και θα
γυμναστείτε και θα θυμηθείτε τα παλιά και ίσως συνέλθετε.
Να υποχρεώνετε και να εκβιάζετε τους τεχνίτες να
σκάβουν όμως, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Αυτό από εμάς
είναι τελευταία προειδοποίηση.
Ξ/φοι κ σώγαμπροι.
Ο κόσμος το΄χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι. Λες και
τρώει ο κόσμος κουτόχορτο. Δεν τους βλέπει που γυρίζουν
όλη την Ελλάδα μοιράζοντας καθρεφτάκια και τσάντες!
Πώς να παρουσιάσουν το πραγματικό τους πρόσωπο όμως;
Ότι οι μεν καμιά σχέση δεν έχουν με ακομμάτιστους, οι
δε πετάνε και το τελευταίο φύλλο συκής του «αριστερού»
και θα κατέβουν μαζί στις εκλογές Ακομμάτιστοι και Αγων.
ΣΥΝεργασία; Γι’ αυτό μιλάνε για «Ενιαία ψηφοδέλτια» και
για δήθεν παράταξη συναδέλφων. Πέστε το λεβέντες μου,
μην ντρέπεστε. «Ο δεσμός» σας άντεξε κι αποφασίσατε να
τον επισημοποιήσετε. Θα κατεβείτε μαζί στις εκλογές, το
καταλάβαμε. Όχι όμως να ονομάζετε το γάμο σας Παράταξη
Συναδέλφων! Παράταξη της Τούμπας και της Κωλοτούμπας
να την ονομάσετε... !

lll Εσύ σε ποιο νόμο υπάγεσαι; lll Εγώ έκανα τα 6μηνα του Σιούφα, πέρασα τα πέναλτυ του
Ρέπα και υπηρετώ την 5ετία της Πετραλιά ll πότε παίρνεις σύνταξη; ll Άμα δεν φάμε κάνα άλλο
Ασφαλιστικό, 78 χρονών την έκανα lll εσύ ; εγώ αργώ ακόμα αν δεν γίνει καμμιά εθελουσία πάω με
όριο ηλικίας, στα 80 ll διάλογοι απ’ το μέλλον l 2084. Οργουελιανοί διάλογοι lll τι είπε «το
παιντί» ο Γιωργάκης; Αυτή είναι «ντεμέκ» μεταρύθμιση; ll είσαι ανάξιος αχθοφόρος ενδόξου ονόματος!
lll έλεγε ο παππούς του στο Σοφοκλή Βενιζέλο ll μα τόσο χώμα είμαστε; νάμας νικήσει κι η
Χάνει-Πάλι-Πετραλιά; ll αφού δεν έχουμε ομάδα ρε μεγάλε που πάς με προπονητή τη λούγκρα τον
Παναγόπουλο; lll Ποδοσφαιρικοί διάλογοι ll τι έκανες παππού όταν πέρναγε το Ασφαλιστικό;
lll να, έβλεπα μπάλα, έπαιζα στοίχημα, ψήφιζα, ξαναψήφιζα και περιμένω καμμιά εθελουσία να
πάρω σύνταξη ll σιγά... η ΠΕΤ - ΟΤΕ κοιμάται ll ΟΜΕ ΟΤΕ, ποια ΟΜΕ ΟΤΕ; ll Έριχνε κρυφά
και στον Αντώνη της ΠΑΣΚΕ Παπαγαλίνη ο Σώγαμπρος; όχι αυτός την έτρωγε μόνος του!!! lll Πως
τους αντέχεις μερικούς εδώ μέσα; lll ρώταγε απορημένος συναγωνιστής από τα παληά, χαρά στο
κουράγιο σου! lll την απάντηση την είχε δώσει ο Καρυωτάκης 100 χρόνια πρίν lll Αυτό τον
κόσμο τον χαζό ll Πως θά’ θελα να μην τον ζω lll Αλλά να μην πεθάνω! l
Βουλή και από την άλλη μέρα θα στείλουν τον κόσμο για
δουλειά! Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, για την Κυβέρνηση, για το
Κεφάλαιο, για την Αντιπολίτευση και για τους ανεκδιήγητους
εργατοπατέρες.

Μαϊμού εκλογές, Μαϊμού επιτροπές
Μετά από 23 χρόνια η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της
ΟΜΕ-ΟΤΕ σκέφθηκε να κάνει εκλογές για Υγιεινή & Ασφάλεια. Όμως οι κομματικές, οι παραταξιακές, οι σωματειακές
και οι προσωπικές τους αντιθέσεις, τους οδήγησαν σε εκλογές μαϊμού, που εξέλεξαν μαϊμού επιτροπές.
•	Άλλα ψήφισαν οι εργαζόμενοι και άλλα ανακοίνωσαν οι
διορισμένες εφορευτικές επιτροπές! Πχ στην 07 Α΄ ΤΔΑ
εκλέχτηκε ο συνάδελφος Μουστής Γεώργιος αλλά δεν
ανακοινώθηκε ποτέ η εκλογή του, άλλους ανακοίνωσαν!!!
•	Ψήφισαν ελάχιστοι αλλά οι κάλπες γέννησαν και εμφανίΤαξιδεύουν με σκοπό να ναυαγήσουν!
στηκαν πολλαπλάσιοι ψηφίσαντες! π.χ. Δ.Μέγαρο.
Κατατέθηκε λοιπόν το Ασφαλιστικό, η Κυβέρνηση συνεχίζει
•	Υποψηφιότητες χάθηκαν στο δρόμο από τους ανημέρωτην πεπατημένη όλων των Κυβερνήσεων της τελευταίας
τους που διόρισαν σαν εφορευτικές επιτροπές ΠΑΣΚΕ20ετίας. Εμείς οι εργαζόμενοι πώς θα αντιδράσουμε;
ΔΑΚΕ! π.χ. Ανατ. Αττική που έχασαν; 4 υποψηφιότητες
Η ΓΣΕΕ, η ΟΜΕ-ΟΤΕ, η ΠΕΤ-ΟΤΕ, τα άλλα συνδικάτα τί
της ΑΣΕ.
κάνουμε; Πώς αντιδρούμε;
•	Όπου κάποιος υποψήφιος ζήτησε να παραβρεθεί στην
Δυστυχώς όπως αντιδρούν την τελευταία 20ετία, με
καταμέτρηση αυθαίρετα, παράνομα και παράτυπα, του το
τον καταλληλότερο τρόπο προκειμένου να περάσει το
απαγόρευσαν! π.χ. 01-ΔΜ, 07-Α΄ ΤΔΑ.
νομοσχέδιο. Ταξιδεύουν με σκοπό να ναυαγήσουν!
Το πρόβλημα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, Να
Διασπώντας και Απογοητεύοντας
μην χάσουν “συνδικαλιστική” “εξουσία” από τις επιτροπές
Έγιναν ήδη δύο 24ωρες χωρίς στρατηγική, χωρίς θέσεις,
Υγιεινής & Ασφάλειας και πως θα μοιράσουν τις συνδικαμόνο με το σύνθημα ‘δεν θα περάσει’. Τώρα θα κάνουν
λιστικές άδειες!
μια 24ωρη τη μέρα που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο, θα
Η αρνητική εμπειρία άλλων κλάδων, ομοσπονδιών και
πραγματοποιήσουν μια εθιμοτυπική συγκέντρωση στη
της ΓΣΕΕ αλλά και η θετική
εμπειρία των επιτροπών
σε ΟΤΕ-ΝΕΤ και COSMOTE, δεν τους έπεισαν
να κάνουμε κάτι καλύτερο σαν όμιλος ΟΤΕ.
Όλα τα παραπάνω
τραγελαφικά είναι αποτέλεσμα των μυστικών
συμφωνιών
ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ και Σια, που έγιναν
μακριά και έξω από τους
εργαζόμενους και τα
προβλήματα τους στους
χώρους δουλειάς.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κε Βουρλούμη η ΠΕIΕΤΕΔ είναι σωματείο και μάλιστα της ΟΜΕ-ΟΤΕ; Ποιες σκοπιμότητες,
ΟΤΕ 2008
ποιες «μυστικές συμφωνίες» σας ανάγκαζαν να τα ακουμπάτε κάθε πρώτη του μηνός στην
Από
το
πρόγραμμα των
παράταξη των εξαδέλφων; Πότε θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω όσα «μέλη» φώναζαν ότι
εργασιών
διαλύονται οι
εξαπατήθηκαν; Γιατί αυτές οι Μαριολιές;

Μαϊμού εκλογές, μαϊμού επιτροπές,
μαϊμού Ακομμάτιστοι μόνο ο σώγαμπρος
είναι γνήσιος.
ελπίδες όσων αφελών πίστευαν ότι θα αποτελέσει γεγονός
αναβάθμισης των τεχνικών.
Όπως πληροφορούμαστε θα έχει «coffee break»,
παρουσίαση MRB, βράβευση (ημετέρων) κ.λπ.
Γκλαμουριά-επίδειξη και πλήρης αντιγραφή των «προτύπων»
της κας Εβανς.
Αν θα τραγουδήσουν στο τέλος «εν χορώ» τον ύμνο του
εργολάβου δεν θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε.
Όπως καταλαβαίνετε, ο κ. Καραγιώργος ξέχασε να μας
καλέσει…
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ!
Γιατί ρε παιδί μου μόνο εσύ από 800 άτομα δεν συμπληρώνεις
το Αξιολόγιο;
Έλα υπέγραψε τώρα, άσχημος βαθμός είναι, το….; Εγώ για
το καλό σου το λέω! Αν αύριο αλλάξουν τα πράματα γιατί να
το βρεις μπροστά σου;
Τέτοια και άλλα πολλά έλεγαν οι «Αξιολογούντες» οι οποίοι
είχαν αξιολογηθεί στα γνωστά αξιοκρατικά κομματικά και
εργοδοτικά γραφεία. Ένας μάλιστα έγραψε σε Αξιολόγιο
ενός νέου συναδέλφου “αρνείται να συμπληρώσει το
Αξιολόγιο και επί είκοσι μέρες τώρα κάνει προπαγάνδα για
να μην το συμπληρώσουν και άλλοι”. Κουκουλοφόρος χωρίς
κουκούλα.
Να τον χαίρονται η Διοίκηση και η Κυβερνητική Παράταξη
που τον έβαλε προϊστάμενο
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