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Ριπές

Η μαύρη βίβλος των εργατοπατέρων!
Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νέοι:
1. Τ ο 2002 καθαίρεσαν τον εκπρόσωπο της
ΑΣΕ Σ. Φασάκη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΤ-ΟΤΕ γιατί δημοσιεύσαμε μυστική
λίστα με τα τεράστια πριμ 600 ημετέρων της
διοίκησης του ΟΤΕ!
2. Το 2003 ο συνάδελφος Π. Μπρόφας της ΑΣΕ
έμεινε εκτός προεδρείου στην ΠΕΤ-ΟΤΕ,
όταν έβαλε βέτο ή θα μπουν και οι «ακομμάτιστοι» (γιατί τους άφηναν έξω) αλλιώς δεν
θα μπει ούτε η ΑΣΕ (πουν ήταν μεγαλύτερη
δύναμη από τους ακομμάτιστους). Τότε όλοι
μαζί με 33 ψήφους και 2 αποχές της ΑΣΕ
ψήφισαν και έβαλαν τους «ακομμάτιστους»
στο προεδρείο αφήνοντας την ΑΣΕ εκτός,
παραβιάζοντας κατάφορα την βούληση των
ψηφοφόρων και το καταστατικό! Αυτό το
πραξικόπημα το δέχτηκε ο ακομμάτιστος.
Από τότε έδειξαν ποιο είναι το συνδικαλιστικό και προσωπικό τους ήθος!
3. Το 2009 στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ οι
«ακομμάτιστοι» είχαν 5 συνέδρους και ενώ
κατέβασαν ψηφοδέλτιο για την ΓΣΕΕ, δεν
ψήφισαν ούτε τους εαυτούς τους!!! Με
παζάρι και συναλλαγή μοίρασαν τις ψήφους
ανάμεσα στην Αγ. Συνεργασία (ΕΜΑ) και
στην ΠΑΣΚΕ!
4. Την ίδια περίοδο (2009) στην συγκρότηση
του προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ και πάλι ο
συνάδελφος Π.Μπρόφας της ΑΣΕ έμεινε
εκτός προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Είχε ισοψηφήσει η ΑΣΕ και η ΕΣΚ. Το καταστατικό
και η συνδικαλιστική δεοντολογία (για την
ταξική ηθική ούτε λόγος από τους ψευτοκομουνιστές) επέβαλε ή να γίνει κλήρωση ή
να μοιραστούμε τη θητεία. Η ΕΣΚ επέμενε
να μπει σε ψηφοφορία (αντικαταστατικά).
Με τις ψήφους της ΔΑΚΕ «εκλέχτηκε» ο
Σιτζάνης αφήνοντας την ΑΣΕ και πάλι εκτός.
5. Την περίοδο 2009-2012 συμμάχησαν το
ΕΜΑ με τους «ακομμάτιστους» και κατέβηκαν μαζί στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ σαν δήθεν «ακομμάτιστοι» με το ναζιστικό σύνθημα «η εργασία μας είναι η ιδεολογία μας»!
Εκείνη την περίοδο με μια επίπλαστη πλειοψηφία που σχημάτισαν με την ΔΑΚΕ (19
στους 35) επεχείρησαν πραξικοπηματικά
να καθαιρέσουν τον Θ. Φωλιά της ΑΣΕ από
το προεδρείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ. Για να σταματήσουμε αυτό το πραξικόπημα αναγκαστήκαμε
να τους στείλουμε εξώδικο και τελικά τον

Έχουν περάσει οι πρώτοι μήνες που η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ βρίσκεται στην εξουσία και ακόμη να σχίσουν τα μνημόνιαlll «Έντιμο» συμβιβασμό προσπαθούν να βαφτίσουν το νέο μνημόνιο που
είναι έτοιμοι να υπογράψουνl Όσον αφορά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις για επαναφορά του ΟΤΕ
υπό δημόσιο έλεγχο αυτές αφέθηκαν στις καλένδεςll Όχι μόνο δεν τον επαναφέρουν, αντιθέτως καθ’
υπόδειξη του Βερολίνου ενέκριναν και νέα εθελουσία, διευκολύνοντας έτσι την γερμανική D.T. να αυξήσει
την κερδοφορία της φορτώνοντας για άλλη μια φορά τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμείαl Όσο για τους
εργατοπατέρες μας αυτοί συνεχίζουν να ζουν στο κόσμο τουςlll Κανένα δίδαγμα δεν έβγαλαν με όσα
καταστροφικά έγιναν σε βάρος της τάξης μας και όλων των εργαζομένων τα τελευταία 5 μαύρα μνημονιακά
χρόνιαlllΔεν είναι τυχαίο ότι όλοι μαζί, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΣΚ-ΕΜΑ και νερό (ή όπως λέγεται το βοθρονέρι των «ακομμάτιστων») ξαναπυροβολούν την ΑΣΕl Θορυβημένοι και τρομοκρατημένοι από το εκλογικό
αποτέλεσμα, επειδή το αφεντικό (D.T) και οι καθοδηγητές των κομμάτων τους τους τράβηξαν το αυτί, γιατί
φοβούνται μήπως αφυπνιστεί το εργατικό κίνημα, για άλλη μια φορά μοίρασαν ρόλους και στοχεύουν τον
«κοινό εχθρό»lll Άλλοι από το παρασκήνιο, άλλοι με αισχρές και επαίσχυντες ανακοινώσειςll Αντί
να ασχοληθούν με τα προβλήματα των εργαζομένων συνεχίζουν να ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνηl
Οι εργαζόμενοι όμως τους έχουν πάρει χαμπάρι και δεν τσιμπάνεlll

καθαίρεσαν με το έτσι θέλω από την θέση
του Αναπληρωτή Γραμματέα δίνοντας του
τον Αναπληρωτή Δημοσίων Σχέσεων και τον
εξέλεξαν μόνοι τους χωρίς εμείς να συμμετέχουμε στην ψηφοφορία!
6. Το 2012 στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ συμμάχησαν και κατέβηκαν μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο η Αγ. Συνεργασία (ΕΜΑ) με ένα κομμάτι
της ΠΑΣΚΕ (Ενωτική της ΕΕΤΕ) εξασφαλίζοντας έτσι 2 έδρες στο προεδρείο της ΟΜΕ
αφήνοντας και πάλι την ΑΣΕ εκτός.
7. Την ίδια περίοδο (2012) στη συγκρότηση
του προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ η ΠΑΣΚΕ διεκδίκησε και πήρε τον πρόεδρο της ΟΜΕ-ΟΤΕ (ενώ είχε τους ίδιους συμβούλους με την
ΔΑΚΕ από 12) με τη στήριξη και την ψήφο
των «ακομμάτιστων».
8. Εδώ και δύο 3ετίες, ενώ συμμετέχουν όλες
οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- ΕΣΚ- Αγ. Συνεργασία (ΕΜΑ) στην διαπραγματευτική
ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ, η ΑΣΕ και πάλι είναι
αποκλεισμένη.
Τελευταίο τους κατόρθωμα: Στο συνέδριο της
ΟΜΕ-ΟΤΕ που έγινε πρόσφατα, το γκρίζο μόρφωμα των δήθεν «ακομμάτιστων», για να εξασφαλίσει έναν σύμβουλο στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
ενσωματώθηκε με την ΠΑΣΚΕ και κατέβηκαν
μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ για μια ακόμη
φορά συμμάχησαν και ξανακατέβηκαν επίσης
μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο η Αγ. Συνεργασία
(ΕΜΑ) με ένα κομμάτι της ΠΑΣΚΕ (Ενωτική της
ΕΕΤΕ) εξασφαλίζοντας εκ νέου 2 έδρες στο
προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Με τον διπλό αυτό συνδυασμό -ανίερων συμμαχιών και συνεργασιών- αφήνουν για μια ακόμη
3ετία και πάλι την ΑΣΕ εκτός.
Όλες αυτές οι παρατάξεις και οι εργατοπατερικές φιγούρες, φωτογραφίζουν η κάθε μια χωριστά και όλοι μαζί, την ανυποληψία, τον εκφυλισμό και το κατάντημα του εργατοπατερισμού.

Ότι ο Τσίπρας θα φορέσει τη γραβάτα είναι
σίγου ρο. Τη θηλιά όμως από τον λαιμό μας
μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να
την ξεσφίξουμε και να την πετάξουμε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι:
Ξεπεράστε τους, ενεργοποιηθείτε γιατί αυτοί
δεν τελείωσαν το έργο τους και την αποστολή
τους. Τις «χειρότερες» προσφορές τους δεν
μας τις έχουν σερβίρει ακόμα.
Κάθε φορά λοιπόν που όλοι μαζί ή κατά μόνας
όλοι αυτοί μας βρίζουν, μας κατηγορούν και
μας συκοφαντούν, εμείς χαιρόμαστε γιατί σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Θεωρούμε τιμή μας να μας λοιδορούν
τέτοιοι εξωνημένοι εργατοπατέρες.
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση του εργατικού κινήματος.
Για την εργατική χειραφέτηση!

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

Κουίζ

Θέλετε να μάθετε τι ψήφισαν οι «αντιδεξιές»
παρατάξεις στο Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ;
Ο Δακίτης πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ Δρίτσας
πήρε, 17 της ΔΑΚΕ, συν 6 της ΠΑΣΚΕ, συν 3 της
ΕΣΚ, συν 3 του ΕΜΑ και συν 2 του μορφώματος
σύνολο 31! Ποιοι δεν τους ψήφισαν; Οι 4 της
ΑΣΕ!
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