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Μια πετυχημένη απεργία…  
μια υπέροχη κατάσταση!

Συνάδελφοι συναδέλφισσες: Αυτό το υπέροχο συ-
ναίσθημα που γεννιέται όταν οι εργαζόμενοι 
δείχνουν την δύναμή τους, αρχίζει να φαίνεται 
από την απεργία μας που ξεκίνησε από το Σάβ-
βατο 21 Δεκέμβρη.
Αυτή την κατάσταση τρέμουν τα αφεντικά, αυτή 
την κατάσταση τρέμουν οι εξουσιαστές, αυτή την 
κατάσταση τρέμουν τα τσιράκια τους, οι φαλακροί 
και οι φαλακρές -και απ’ έξω και από μέσα- που 
ζουν και περνάνε την ζωή τους σαν δούλοι μέ-
χρι το μεδούλι.
Σήμερα φαίνεται στην πράξη, και όχι με προπα-
γάνδα και αρλουμπολογία των εκμεταλλευτών μας, 
ποιοι είναι τα πραγματικά αφεντικά, ποιοι βγά-
ζουν όλη την δουλειά και ποιοι παράγουν τον 
πλούτο. 
Με την μαζική και ενεργητική απεργία μας δεί-
χνουμε ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες και διευθύνοντες 
τον ΟΤΕ είναι κοινωνικά παράσιτα και ζόμπι που 
ζουν και αναπνέουν από τον δικό μας ιδρώτα.
Ο αγώνας γίνεται για όλους μας. Όλοι για έναν 
και ένας για όλους!
Αν ήταν για τους 8 φύλακες, η διοίκηση δεν θα 
οδηγούσε σ’ αυτή την ρήξη. Θα τους απορροφού-
σε αμέσως σε άλλες υπηρεσίες και δεν θα υπήρχε 
κανένα πρόβλημα.
Στοχεύουν στις απολύσεις όλων μας. Γι’ αυτό η 
απεργία δεν πρέπει να σταματήσει ούτε με την 
τρομοκρατία, ούτε με τους ελιγμούς και την πολι-
τική του διαίρει και βασίλευε που θα ακολουθήσει 
για να σπάσουν την ενότητα και το απεργιακό μας 
μέτωπο.
Χαιρετίζουμε λοιπόν την μαζική συμμετοχή σας 
στην απεργία και είμαστε σίγουροι αν συνεχίσου-
με έτσι χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, 
αν πηγαίνουμε κάθε πρωί στους χώρους δουλειάς 
όπως κάνουμε κάθε μέρα όταν εργαζόμαστε και πε-
ριφρουρούμε την απεργία, η ΝΙΚΗ θα είναι δική 

μας.

Το έγκλημα στο συνέδριο  
της ΟΜΕ-ΟΤΕ είχε φυσικούς  

και ηθικούς αυτουργούς
Φυσικοί αυτουργοί και πραξικοπηματίες ήταν 
η ετερόκλητη συμμαχία (Δ)ΑΚΕ και ΕΣΚ οι οποίοι 
αν και μειοψηφία στα συνέδριο αποφάσισαν να κα-
ταργήσουν την ίδια την εργατική δημοκρατία, 
τις συνδικαλιστικές διαδικασίες και να διαγράψουν 
από σύνεδρο έναν αντιπρόσωπο της ΑΣΕ ο 
οποίος όχι μόνο είχε εκλεγεί κανονικά αλλά είχε 
εκλεγεί από το 44ο τακτικό εκλογικό συνέδριο 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ πριν από 2 
χρόνια από τους ίδιους αντιπροσώπους, συμμετείχε 
κανονικά και στο επόμενο 45ο τακτικό συνέδριο 
χωρίς να μπει καμία αμφισβήτηση και κανένα θέμα γι’ 
αυτόν ή για όποιον άλλο εκλεγμένο αντιπρόσωπο της 

ΑΣΕ ή από οποιαδήποτε άλλη παράταξη.
Ηθικοί αυτουργοί ήταν η πλειοψηφία των συνέ-
δρων την οποία αποτελούσαν σύνεδροι της ΠΑΣΚΕ 
(ΣΥΝ 1), της  Αγ. Συνεργασίας – Ενωτικής και ανε-
ξαρτητοποιημένοι της (Δ)ΑΚΕ η οποία αφού κατέθε-
σε ένα κείμενο με υπογραφές ότι δεν νομιμοποιούν 
τις παράνομες διαδικασίες αποχώρησε… αφήνοντας 
την μειοψηφία (Δ)ΑΚΕ και ΕΣΚ να κάνουν την 
βρώμικη δουλειά.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι οι αντιπρόσωποι από 
την ΠΕΤ-ΟΤΕ κυρίως της (Δ)ΑΚΕ που είναι αυτοδύ-
ναμη στο σωματείο αλλά και της ΕΣΚ ψήφισαν να 
χάσει έναν αντιπρόσωπο από την ΟΜΕ το σω-
ματείο μας!!! Βεβαία, αν ήταν δικός τους ποτέ δεν 
θα τολμούσαν να βάλουν ζήτημα διπλοεγγραφών. 
Να τονίσουμε ότι, ο «αρχηγός» της (Δ)ΑΚΕ μας 
πρότεινε να συνταχθούμε με την ετερόκλητη 
συμμαχία (Δ)ΑΚΕ – ΕΣΚ… με αντάλλαγμα να 
μην διαγράψουν τον αντιπρόσωπό μας! Αφού 
πήραν την πληρωμένη απάντηση την ίδια που 
παίρνουν όλοι, εργοδοτικά και εργατοπατερικά 
στελέχη όταν μας προτείνουν συναλλαγή και 
εξαγορά… προχώρησαν στο πραξικόπημα.
Μ’ αυτό το πραξικόπημα οι πραξικοπηματίες 
είχαν διπλά οφέλη. Και την ΑΣΕ χτύπησαν και 
την απαλλαγή τους εξασφάλισαν και τα παζά-
ρια τους ολοκλήρωσαν και κυρίως ικανοποί-
ησαν τα αφεντικά της D.T που κάθε τόσο τους 
παραπονιούνται για την δράση της ΑΣΕ και τους ζη-
τούν φορτικά και με ανταλλάγματα να πάρουν 
μέτρα εναντίον μας.
Γι αυτό  συνεχίζουν ανελέητα και στοχοποιούν 
προσωπικά τον Φωλιά γράφοντας στις χυδαίες 
ανακοινώσεις τους «απομονώστε τον Φωλιά!» 

Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία,  
εκτελούν συμβόλαιο στην διοίκηση!

Καθαίρεσαν και διέγραψαν με βρώμικη συναλ-
λαγή με το πιο χειρότερο και εργοδοτικό κομμάτι της 
(Δ)ΑΚΕ (δεν το λέμε εμείς αλλά αυτοί που αποχώ-
ρησαν από την (Δ)ΑΚΕ και αποτυπώνεται απροκά-
λυπτα  στην κατάπτυστη και χυδαία ανακοίνωση της 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην ΓΣΕΕ) έναν εργάτη – αγωνιστή από 
τα Γιάννενα, αλλά όλους τους διευθυντές, προϊ-
στάμενους και πράκτορες της εργοδοσίας της 
D.T που θα έπρεπε να βάλουν θέμα, τους νομιμο-
ποίησαν! 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά στην συγκρότηση 
του προεδρείου της ΟΜΕ ψήφισαν για την θέση του 
Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων τον Δακίτη 
πλέον, υποδιευθυντή Μηλιώνη!!! Τόσο απλά, τόσο 
ωραία. Κατά τ’ άλλα επικαλούνται ότι είναι ταξικοί 
συνδικαλιστές που μόνο αυτό δεν είναι.
Το πραξικόπημα αυτό δεν κτυπάει μόνο την ΑΣΕ.
Η ΑΣΕ και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, 
δεν φοβάται ούτε την εργοδοσία ούτε τους υπο-
τακτικούς εργατοπατέρες. Είμαστε μέσα στους ερ-
γαζόμενους, μας στηρίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 
δεν κάνουμε συνδικαλισμό για να παίρνουμε απαλλα-
γές γιατί φοβόμαστε την δουλειά όπως όλοι αυτοί… 
αντιθέτως και όταν έχουμε απαλλαγές δεν τις χρησι-
μοποιούμε γιατί είμαστε εργαζόμενοι συνδικαλιστές, 
ούτε φοβόμαστε μήπως χάσουμε τους συνδικαλιστι-
κούς μισθούς γιατί δεν παίρνουμε συνδικαλιστικούς 
μισθούς.
Το πραξικόπημα αυτό πυροβολεί τα συνδικάτα!  
Αυτοί οι κρετίνοι δηλαδή, για μια απαλλαγή και 
ένα ψήφο που πήραν από την ΔΑΚΕ για να βγά-
λουν αντιπρόσωπο στην ΓΣΕΕ μ’ αυτή την κα-
ραμπινάτη συναλλαγή, πριόνισαν όχι μόνο το κλα-
δί που κάθονται πάνω αλλά καταρράκωσαν τις βασι-
κές αρχές που λειτουργούν τα συνδικάτα.  Έσπειραν 
ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.
Υ.Γ: Χρήσιμος ηλίθιος σ’ αυτή την συναλλαγή 
αποδείχτηκε ο «αρχηγός» της (Δ)ΑΚΕ που ήρθε δεύ-
τερος με 12 συμβούλους… και καταϊδρωμένος.

Εργολαβίες με την βούλα  
της ΠΕΤ-ΟΤΕ!

ΡΙΠΕΣ
Τις ακριβότερες χρεώσεις στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα στα δεδομένα του ίντερνετlll  εξοργίζοντας ακόμα 
και τον νεοφιλελεύθερο πρωθυπουργό που βγήκε και είπεlll  «Μειώστε το κόστος των δεδομένων»lll  
Ένα ακόμη «καλό» που αποκομίσαμε από την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕlll  Όσο για τα τηλεφωνικά τέλη και 
τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυτές και αν τις πληρώνουμε πανάκριβα, από 35% έως 317% περισσότερο 
από τους άλλους ευρωπαίουςlll  Σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη 
θέση ως πιο ακριβή χώρα μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε!!!... Στα δικά μας, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια ξεκινήσαμε απεργία διαρκείας… κάτι το οποίο ζητούσαν επίμονα όλοι οι εργαζό-
μενοιlll  Κάποιοι... πριν λίγο καιρό έλεγαν ότι δεν μας παίζουν τα ΜΜΕ και γι' αυτό δεν κάνουμε συνέντευξη 
τύπουlll  Τώρα που κάναμε -κάτι το οποίο προτείνει η ΑΣΕ εδώ και χρόνια- γιατί μας παίζουν;lll  


