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Των οικιών ημών εμπιπραμένων,  
ημείς άδωμεν!

(Ενώ καίγεται το σπίτι μας  
εμείς τραγουδάμε!)

•   Παραχωρούν ολόκληρο το δίκτυο.
•   Μοίρασαν την Ελλάδα σε 4 εργολαβικές 

εταιρείες: Στην Edil, στην ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ, στην 
Ericsson/Artemis και στην INTRAKAT.

•   Έβαψαν τα αυτοκίνητα των εργολάβων με τα 
χρώματα του ΟΤΕ. 

•   Σαν να βρίσκονται σε κατακτημένη χώρα νομο-
θετούν, αυτοσχεδιάζουν, «γράφουν» κανονικά 
το απόρρητο και τα δικαιώματα των ελλήνων 
πολιτών – χρηστών. 

•   «Διαπιστεύουν» εργάτες του εργολάβου να 
διαχειρίζονται το απόρρητο!

•   Χώρισαν τα Κέντρα του ΟΤΕ και τα Καφάο σε 
«κρίσιμα» και σε μη «κρίσιμα». 

Στα 90 «κρίσιμα» οι «διαπιστευμένοι» θα μπαί-
νουν με συνοδεία υπαλλήλων του ΟΤΕ. Στα υπό-
λοιπα 1900 μη «κρίσιμα» θα μπαίνουν οι υπάλλη-
λοι των εργολάβων ανεξέλεγκτα.

Δεν μας εξηγούν όμως με ποια κριτήρια έγινε 
ο διαχωρισμός. Σε άλλες εποχές χώριζαν τους 
έλληνες σε εθνικόφρονες και μιάσματα. Σήμερα 
οι αποθρασυμένοι γκαουλάιτερ της D.T. χωρίζουν 
τους χρήστες (όλου του τηλεπικοινωνιακού δικτύ-
ου) σε προστατευμένους και απροστάτευτους (την 
Γερμανική πρεσβεία, την Siemens, την Hochtief και 
τις άλλες… ομοειδείς επιχειρήσεις σε ποια κατη-
γορία τις έχουν τοποθετήσει);

Αλήθεια. Υπάρχει Σύνταγμα, Βουλή, Ανεξάρτη-
τες Αρχές και νόμοι σ’ αυτή τη χώρα ή κυριαρχεί 
το Deutsche Telekom Uber Alles;
•  Μοίρασαν μαγνητικές κάρτες, κλειδιά καφάο, 

κωδικούς ΣΕΥΚ, laptop συνδεδεμένα με το 
WFM, σε όσους υπάλληλους του εργολάβου 
έχρισαν αυθαίρετα σε «διαπιστευμένους»!

Ποιοι τα μοίρασαν; Με ποια απόφαση; Ξέρουν 
όλοι όσοι εμπλακούν ότι είναι ακάλυπτοι, ότι δεν 
ισχύει το «έτσι με διέταξαν» όταν πρόκειται για 
απαραβίαστα δικαιώματα των πολιτών όπως είναι 
το απόρρητο;

Νομίζουν όσοι αποφάσισαν και όσοι υπακούουν 
ασυλλόγιστα σε παράνομες εντολές ότι δεν υπάρ-
χουν πια εισαγγελείς στο «βασίλειο της Δανιμαρ-
κίας»;

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πρωτοφανή 
και απαράδεκτα και ενώ έχει δρομολογηθεί η 
τελική λύση, δηλαδή η σταδιακή εξαφάνιση των 
τεχνικών του ΟΤΕ και η αντικατάστασή τους από 
εργολαβική μαύρη εργασία.

Kαι ενώ σχεδιάζονται οι μελλοντικές -αν πε-
ράσει το σχέδιο- απολύσεις μας, η ανεκδιήγητη 
πλειοψηφία της ΠΕΤ-ΟΤΕ βγάζει κατάπτυστες 
ανακοινώσεις, η ΕΕΤΕ ζητάει να έχει έλεγχο «σε 
θέματα που άπτονται του προσωπικού των εργο-

λάβων (ασφάλεια και αμοιβές εργαζομένων)» και η 
ΟΜΕ-ΟΤΕ μετά την δεύτερη συνάντηση που είχε 
με τη διοίκηση του ΟΤΕ (με τους προέδρους και 
γραμματείς των τεχνικών σωματείων) μας ανακοί-
νωσαν ότι τους υποσχέθηκαν, ότι δεν θα δώσουν 
επιπλέον έργο απ’ ότι έκαναν μέχρι σήμερα οι 
εργολάβοι! 

Μετά απ’ αυτό, όλοι μαζί ΠΕΤ, ΕΕΤΕ και ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ αποφάσισαν να στήσουν ένα παρατηρητήριο 
με το οποίο θα κάνουν μπανιστήρι (θα βλέπουν 
δηλαδή) τι κάνουν οι εργολάβοι… 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι: Αφυπνιστείτε!
Αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά 

σήμερα, δεν υπάρχει κανένα εργασιακό μέλλον για 
όλους μας.

Καλούνται όλες οι τοπικές διοικούσες των σω-
ματείων και τα συνδικαλιστικά στελέχη όλων των 
παρατάξεων να αντιδράσουν, να δραστηριοποιη-
θούν και να απαιτήσουν την άμεση σύγκλιση όλων 
των οργάνων για να δώσουμε αποφασιστική απά-
ντηση τώρα, πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα. 

Να αποστασιοποιηθούν και να ανακαλέσουν 
τους ελάχιστους εξωνημένους οι οποίοι έχουν 
κάνει μυστικές συνεννοήσεις με τη διοίκηση και 
αδιαφορούν αν με τη στάση τους μας πάρουν 
όλους στο λαιμό τους.

Έξω όλοι οι εργολάβοι από τον ΟΤΕ!
Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

«Διότι δεν συνεμορφώθην  
προς τας υποδείξεις»!

•   Η διοίκηση του ΟΤΕ έστελνε τους συναδέλφους 
του να ανεβαίνουν σε σκάλες και κολώνες μό-
νοι τους, χωρίς βοηθό, χωρίς καμία προστασία.
Αυτός αντί να κλείνει τα μάτια και να μην βλέ-

πει τα εργατικά ατυχήματα (που αυξήθηκαν κατά 
150% στον ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια) απαίτησε να 
εφαρμοστούν οι εργατικοί νόμοι και να δουλεύουν 
οι συνάδελφοί του σε διμελή συνεργεία. Το θρά-
σος του ήταν τόσο μεγάλο που κατήγγειλε…. μια 
κοτζάμ Deutsche Telekom στην επιθεώρηση εργα-
σίας! 

•   Στην περιοχή του δουλεύουν σε εργολαβικά 
συνεργεία συνταξιούχοι του ΟΤΕ! 
Αυτός αντί να κοιτάει τη δουλειά του, έπιασε 

τους εργολάβους - συνταξιούχους στα πράσα. 
Αποδεδειγμένα λοιπόν σαμποτάρει την επιχειρη-
ματικότητα και την καπατσοσύνη των Ελλήνων….. 
Με τέτοιους συνδικαλιστές δεν θα ‘ρθει ποτέ η 
περιβόητη ανάπτυξη.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποκάλυ-
ψε ότι τα συνεργεία του εργολάβου δούλευαν 
χωρίς καμιά επίβλεψη (7 η ώρα το βράδυ) και ότι 
το απόρρητο των επικοινωνιών έχει καταργηθεί 
πιλοτικά στην Κέρκυρα…. πριν επεκταθεί σε όλη 
την Ελλάδα!

 Για όλα αυτά που έλεγε και έκανε συκοφα-
ντώντας «την μεγαλύτερη επένδυση της χώρας» 
που έκαναν οι εταίροι μας γερμανοί, έπρεπε να 
τιμωρηθεί και έτσι στήθηκε το…. Εργατοδικείο, 
(Πειθαρχικό ονομάζεται). Πριν απ’ αυτό είχαν 
επιχειρήσει μέσω απειλών και του εκβιασμού της 
αρνητικής αξιολόγησης να τον «συνετίσουν» για 
να σταματήσει να ασκεί τα συνδικαλιστικά του κα-
θήκοντα. 

Η ετυμηγορία: Ένα μήνα στέρηση μισθού!
Επαναλαμβάνουμε ότι, δεν αποδείχτηκε με κα-

νένα στοιχείο η κατηγορία. 
Έπρεπε να τιμωρηθεί και τον τιμώρησαν. Προς 

γνώση και συμμόρφωση και παραδειγματισμό… 
των υπολοίπων.

Υ.Γ:  Για όλα όσα συνέβησαν και έχουν να κάνουν 
με την εκδικητική τιμωρία του πρόεδρου 
της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γ. Τριβυζά 
και την στάση που κράτησε η ανεκδιήγητη 
πλειοψηφία της ΠΕΤ-ΟΤΕ, θα επανέλθουμε 
με αναλυτική ανακοίνωση.

Συμπαράσταση των συνδικαλιστών της ΑΣΕ και άλλων  
αλληλέγγυων στον Πρόεδρο της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας Γ. Τριβυζά. 

Ριπές
Παρά τις απειλές, τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία των ΜΜΕ, οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν τελικά BREXIT, 
στέλνοντας ένα βροντερό μήνυμα στον γερμανικό επεκτατισμό και στο Δ’ ΡΑΙΧlll Αυτή είναι η δεύτερη φορά 
που η Βρετανία καταφέρνει ένα συντριπτικό πλήγμα στον Γερμανικό επεκτατισμόll Είχε προηγηθεί η 10η Ιουλίου 
του 1940 όπου η Βρετανία κράτησε τη ναζιστική στρατιωτική μηχανή του Γ’ ΡΑΙΧ έξω από το έδαφος της (η μοναδική 
ευρωπαϊκή χώρα που πέτυχε ένα τέτοιο άθλο)lll Όταν το 2008 με την παράδοση του ΟΤΕ στην κρατικών συμ-
φερόντων Deutsche Telekom μιλούσαμε για Δ’ ΡΑΙΧ καίγοντας σβάστικες έξω από την Βουλή, τότε κάποιοι ιστορικά 
αμόρφωτοι προσπαθούσαν να μας λοιδορήσουνlΤώρα βέβαια όλη η Ευρώπη μιλάει για το Τέταρτο Γερμανικό 
ΡΑΙΧl Αμέσως μετά το αποτέλεσμα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντ. Κάμερον το αποδέχτηκε και ανακοίνωσε την 
παραίτησή τουll Έτσι κάνουν οι σοβαροί ηγέτεςll Όχι σαν τον δικό μας τον Τζίφρα που για να παραμείνει 
στην καρέκλα μετέτρεψε το τεράστιο ΟΧΙ του ελληνικού λαού σε ένα μεγαλοπρεπές ΝΑΙlll Στα δικά μας, μετά 
την παράδοση των Η/Μ, Η/Π κ.λ.π. στις εργολαβικές εταιρείες, η γερμανική διοίκηση με την πλήρη στήριξη των 
εξωνημένων εργατοπατέρων, με το περιβόητο σχέδιο consolidation παραδίδει ολόκληρο το τεχνικό έργο με το 
κλειδί στο χέρι στους εργολάβουςl Αν δεν ξυπνήσουμε από τον λήθαργο και δεν αντιδράσουμε δυναμικά σήμερα, 
αύριο θα είναι πολύ αργάlll


