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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ƒ

Ο όρκος του ταγματασφαλίτη!

“ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον ότι θα 
υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανώτατου αρχη-
γού του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Ανα-
τεθησόμενός μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων 
εις διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς δια μίαν 
αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας 
δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των 
Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών.”

Αντικαθιστώντας τα σημεία που αναφέρεται:
α)  «Του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ» με: του γερ-

μανικού 4ου Ράιχ.
β)  «Των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών» με:  της Γερμανι-

κής διοίκησης της Deutsche Telekom.
Τον προτείνουμε σαν όρκο σε όλους όσους, Διευθυντές, 
Υποδιευθυντές και  Προϊστάμενους- Αρβυλοφύλακες,  
υπάκουσαν στα κελεύσματα του Δ’ Ράιχ της Μέρκελ, της 
Deutsche Telekom και των εδώ γκαουλάιτερ στον ΟΤΕ 
και βαθμολοόγησαν εν μέσω της μάστιγας του κορονο-
ϊού –ακόμη και τηλεφωνικά- μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
με 1 και 2,  στέλνοντάς τους σύντομα στην ανεργία! 
Συνάδελφοι –σες, προφυλαχτείτε. Είναι μολυσμένοι και 
τοξικοί!
Φορέστε μάσκες όταν τους πλησιάζετε… μετά τον κο-
ρονοϊό πρέπει να ‘μαστε υγιείς για να λογαριαστούμε μ’ 
αυτά τα καθάρματα.

πά να θάψουμε καμιά δεκα-
ριά… εργατικά δικαιώματα!
Η δουλοπρέπεια των υπουρ-
γών του Μητσοτάκη δεν εξα-
ντλείται μόνο στο γλείψιμο του 
Γεωργιάδη που ευχαριστεί τον 
Τσαμάζ για το 1520 αλλά στο ότι 
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση τα 
τηλεπικοινωνιακά καταστήμα-
τα ανοιχτά, χωρίς να υπάρχει 
κανένας ουσιαστικός λόγος, 
παρά μόνο για να εισπράττουν 
λογαριασμούς και να πουλάνε πα-
κέτα.
Στον αντίποδα, η Μέρκελ στην 
Γερμανία, έκλεισε όλα τα κατα-
στήματα της μαμάς Deutsche 
Telekom από τις 18 Μάρτη!!!   
Καλούμε την κυβέρνηση να 
αποσύρει την κατάπτυστη 
αυτή διάταξη, να μην εγκρίνει 
την δημιουργία των θυγατρι-
κών και να πάρει άμεσα μέτρα 
για την άμεση δημιουργία των 
αναγκαίων Μονάδων Εντατι-
κής Θεραπείας, την πρόσληψη 
όλου του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού που διαθέτει 
η χώρα και παραμένει άνεργο και 
υποαπασχολούμενο, την άμεση 
εθνικοποίηση του ιδιωτικού τομέα 
της υγείας και τη δημιουργία όσων 
κλινών απατούνται για να αντιμε-
τωπιστεί το τσουνάμι που ήρθε και 
κτυπάει και την χώρα μας.
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Εργαλειοποιούν τον κορονοϊό 
και βάζουν στο γύψο τα 
εργατικά δικαιώματα!

Ύποπτη φωτογραφική διάταξη  
με άλλοθι τον κορονοϊό.

Ξεπληρώνουν γραμμάτια προς  
τον ΟΤΕ της Deutsche Telekom!

Ο σχεδιασμός της Deutsche Telekom για 
τους εργαζόμενους του ΟΤΕ εδώ και πολύ 
καιρό ήταν να μεταφερθούν εργαζόμενοι, 
κυρίως οι τεχνικοί και οι υπάλληλοι καταστη-
μάτων, σε θυγατρικές.
Αυτή η πολιτική, αποτέλεσε την θρυαλλίδα 
που ξέσπασε η απεργία διαρκείας των ερ-
γαζόμενων του ΟΤΕ που κράτησε 19 μέρες.
Και ενώ υπογράφηκε Σ.Σ.Ε ανάμεσα στην 
διοίκηση του ΟΤΕ και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ που 
«μετέθετε» το πρόβλημα αυτό για μετά από 
18 μήνες, εντελώς ξαφνικά και χωρίς 
καμία ενημέρωση ή «διαβούλευση» ακό-
μα και με τους οσφυοκάμπτες της ηγεσίας της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, στην Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ 20-03-2020), διαβάζουμε 
έκπληκτοι τα εξής:

Άρθρο δέκατο. Μεταφορά προσωπικού 
σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.
1.  «Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσω-

ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο 
εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική 
δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή 
τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητάς του με βάση τις 
κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται 
να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση 
του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομί-
λου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμ-
φωνίας».

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες η 
τράπεζα Πειραιώς εκβιάζοντας, υποχρέ-
ωσε τους εργαζόμενους να μεταφερθούν 
σε θυγατρική καταργώντας τα εργασιακά 
τους δικαιώματα, μειώνοντας τους μισθούς 
και προσλαμβάνοντάς τους σαν νέους εργα-
ζόμενους!
Καταγγέλλουμε την συμπαιγνία κυβέρ-
νησης Νέας Δημοκρατίας και διοίκησης 
του ΟΤΕ που στόχο έχει όχι την αντιμετώπιση 
λόγω έκτακτων συνθηκών προβλημάτων που 
προέρχονται από τον κορονοϊό αλλά την δι-
ευθέτηση και πληρωμή γραμματίων που 
εξοφλεί η δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη 
προς την γερμανική  εταιρεία του ΟΤΕ 
της Deutsche Telekom.
Όπως λέει ο λαός, τώρα που βρήκαμε παπ-

ΡΙΠΕΣ
Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού κυβέρνηση και εργοδότες εργαλειοποιούν τον κορονοϊό και 
βάζουν στον γύψο τα εργατικά δικαιώματαlll Μετά την συνθηκολόγηση με την υπογραφή της 
κατάπτυστης Σ.Σ.Ε «Συμφωνία της Βάρκιζας» των εξωνημένων εργατοπατέρων με την γερμανική διοί-
κηση, λύθηκαν τα χέρια της διοίκησης και υλοποιεί στο ακέραιο τα αντεργατικά σχέδια τηςlll Κλείνει 
καταστήματα και τα δίνει franchise, μειώνει ακόμη περισσότερο τις σταθερές θέσεις εργασίας με τις εκβια-
στικές εθελούσιες -στην τελευταία έφυγαν 450 συνάδελφοι-, παρακολουθεί τους τεχνικούς μέσω 
του GPS, παγιώνει την τηλεργασία, συνεχίζει τις συνδικαλιστικές διώξεις, με αποκορύφωμα την 
επίσημη εξαγγελία δια στόματος Τσαμάζ για την δημιουργία 3 θυγατρικών αναμένοντας για την 
οριστική ολοκλήρωση την έγκριση της κυβέρνησης και την ΟΜΕ-ΟΤΕ για διαβούλευσηlll Απέναντι 
στην νέα ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, οι εξωνημένοι εργατοπατέρες αντί να ξεσηκώσουν 
τον κόσμο και να τον ετοιμάσουν για την «μητέρα των μαχών» εμποδίζοντας με κάθε τρόπο την 
δημιουργία των θυγατρικών και όλα τα αντεργατικά σχέδια της διοίκησης, στα πλαίσια της συνθηκολό-
γησης που υπέγραψαν με την Σ.Σ.Ε, αποδέχτηκαν πειθήνια την δημιουργία των θυγατρικών και το 
μόνο που κοιτάνε είναι το πώς θα αναβάλουν τις εκλογές στα σωματεία για να μας στείλουν όλους 
μαζί σαν πρόβατα στην σφαγή στις δουλεμπορικές θυγατρικές με τις υπάρχουσες ξεπουλημένες ηγε-
σίες διευκολύνοντας την διοίκηση στο μέγιστοlll Μάλιστα τα «μεταλλαγμένα» της Cosmote 
για μια ακόμη φορά πρωτοπορούν και με κοινή ανακοίνωση (Δ)ΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ) ενημε-
ρώνουν τους εργαζόμενους ότι ομόφωνα -με την σύμφωνη γνώμη και της ΕΣΚ- το Δ.Σ του σωματείου 
της COSMOTE αποφάσισε την 3μηνη αναβολή των εκλογών...«προκειμένου το επόμενο διάστημα να 
πάμε όλοι μαζί συντεταγμένα στο νέο περιβάλλον»!lll Όσοι τους ψηφίσατε και συνεχίζεται να 
τους στηρίζετε, να τους χαίρεστε και να τους καμαρώνετε!lll


