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Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο  
της ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γιάννη Τριβυζά. 

 
 

   Οι αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές δράσεις της διοίκησης του ΟΤΕ που ανήκει στην κρατικών 
συµφερόντων Deutsche Telekom το τελευταίο διάστηµα πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα. Τελευταίο κρούσµα, η 
προσχηµατική δίωξη µε αβάσιµες, αναληθείς, ανυπόστατες και αναπόδεικτες κατηγορίες κατά του 
πρόεδρου της ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γιάννη Τριβυζά. Η δίωξη αυτή έχει ξεσηκώσει όλους τους µαζικούς 
φορείς, τα ΜΜΕ και τους πολίτες της Κέρκυρας. Ο Γιάννης Τριβυζάς είναι ευρύτερα γνωστός για την 
συνδικαλιστική του δράση  και τους αγώνες του σε ολόκληρη την περιοχή. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τις 
παρανοµίες από την ανεξέλεγκτη δράση των εργολάβων στο δίκτυο του ΟΤΕ, κατήγγειλε στην 
Επιθεώρηση Εργασίας την αντεργατική πρακτική του ΟΤΕ µε τα µονοµελή συνεργεία στο δίκτυο, τα 
εργατικά ατυχήµατα και την παραβατική συµπεριφορά των διοικούντων του ΟΤΕ στην Κέρκυρα και όλες 
αυτές οι δράσεις ήταν η αφορµή για τη δίωξή του.  
 
   Οι κατηγορίες εκτός από ψευδείς είναι και αστείες. Κατηγορείται ότι δήθεν έβρισε τηλεφωνικά έναν 
προϊστάµενό του. Και αυτά όλα χωρίς αποδείξεις, χωρίς να του ζητήσουν να απολογηθεί, χωρίς µάρτυρες και 
χωρίς να τηρείται τίποτα από τον Ενιαίο Κανονισµό Προσωπικού ούτε σε ότι αφορά το γράµµα αλλά πολύ 
περισσότερο το πνεύµα του κανονισµού. Πριν απ’ αυτό είχαν επιχειρήσει µέσω απειλών και του εκβιασµού 
της αρνητικής αξιολόγησης  να τον «συνετίσουν» για να σταµατήσει να ασκεί τα συνδικαλιστικά του 
καθήκοντα. 
 
   Η δίωξη αυτή έρχεται να προστεθεί και σε άλλες προηγούµενες συνδικαλιστικές διώξεις κατά 
πρωτοπόρων συνδικαλιστών και εργαζόµενων οι οποίοι αντιστέκονται απέναντι στην αντεργατική 
λαίλαπα και τον εργασιακό µεσαίωνα που προσπαθεί να επιβάλει η Deutsche Telekom στους εργαζόµενους 
του ΟΤΕ. Παρόµοια τακτική ακολουθήθηκε και κατά του προέδρου της ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων Λάµπρου 
Καστρινάκη. Οι διώξεις αυτές είναι στοχευµένες και επιχειρούν εκτός των άλλων να αδρανοποιήσουν 
τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές της ΑΣΕ οι οποίοι παλεύουν και αποκαλύπτουν τις αντεργατικές 
πρακτικές της εργοδοσίας.  
 
   Τελευταία ο ΟΤΕ έχει ετοιµάσει το περιβόητο σχέδιο Consolidation, µε την αδράνεια και συνενοχή των 
εργατοπατέρων του ΟΤΕ, µε το οποίο δροµολογεί την παραχώρηση ολόκληρου του τεχνικού έργου σε 
εργολάβους και την παραβίαση όλων των νόµων και των συνταγµατικών διατάξεων που ισχύει για 
το απόρρητο των επικοινωνιών. Η Κέρκυρα και τα Χανιά αποτελούν την πιλοτική εφαρµογή αυτού 
του σχεδίου και οι πρόεδροι των δύο περιοχών αποτελούν εµπόδιο και έπρεπε να «εκκαθαριστούν»! 
 
   Θεωρούµε ότι µιας τέτοιας βαρύτητας και στρατηγικού χαρακτήρα τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, της οποίας 
ένα τεράστιο µέρος της κοινωνίας είµαστε πελάτες της, δεν µπορεί και δεν θα της επιτρέψουµε να 
συµπεριφέρεται µ’ αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. 
 
   Συµπαραστεκόµαστε στο συνάδελφο Γιάννη Τριβυζά.  
   Καλούµε τη διοίκηση του ΟΤΕ να συναισθανθεί το βάρος των ευθυνών της και να σταµατήσει άµεσα 
την απαράδεκτη δίωξη. 
   Καλούµε όλα τα σωµατεία και τις άλλες µαζικές οργανώσεις να σταθούν αλληλέγγυοι κατά της 
προκλητικής και εκδικητικής δίωξης που υφίσταται από τη διοίκηση του ΟΤΕ ο Πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
Κέρκυρας για τη συνδικαλιστική του δράση. 
 
 

Η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης  
και η εργοδοτική τροµοκρατία της D.Τ δεν θα περάσει! 

 
 
 

Ο πρόεδρος                                                                                                          Η γραµµατέας                  

            

Ιακωβάτος Γεράσιµος                                                                                             Σοφουλάκη Κατερίνα 


