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Δειλοί, μοιραίοι, προσκυνημένοι και ψεύτες
αντάμα, δεν περιμένουν πια κανένα θάμα!
Υλοποιήθηκε και το τελευταίο προαπαιτούμενο για την
πρώτη αξιολόγηση του 3ου μνημονίου που ήταν η παράδοση του τελευταίου 5% του ΟΤΕ που είχε το δημόσιο.
Παραδόθηκε στους δανειστές που διευθύνουν το ΤΑΙΠΕΔ.
Μερικές από τις επιπτώσεις αναφέρει η χθεσινή ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Γι’ αυτά όμως τα οποία δεν ενημερώνει η ανακοίνωση και
η 4μελής διαπραγματευτική ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΔΑΚΕ,
ΠΑΣΚΕ, ΑΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΣΚ) είναι ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτε προκειμένου να φρενάρουν ή να σταματήσουν
τις διαδικασίες από την εξέλιξη αυτή.
Αντιθέτως διαχρονικά και τα κόμματά τους και οι παρατάξεις τους έκαναν ότι μπορούσαν για να έχουμε τη σημερινή ολέθρια κατάληξη.
Αντί να κινητοποιηθούν όμως έγκαιρα, να ενημερώσουν
τους εργαζόμενους και την κοινωνία για τις τεράστιες επιπτώσεις.
Αντί να συντονιστούν με τις άλλες ΔΕΚΟ, ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ
- ΔΕΥΑΘ κ.λ.π. -που πέρασαν κι αυτές στο ΤΑΙΠΕΔ- για να
απαντήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι ενάντια στην νεοαποικιακή καταλήστευση του κοινωνικού πλούτου από το ευρωιερατείο και το γερμανικό ιμπεριαλισμό, περίμεναν λίγο
πριν ψηφιστεί η τροπολογία….. για να κινητοποιηθούν!
Η κινητοποίηση ήταν να βρεθούμε 15 με 20 συνδικαλιστικά στελέχη έξω από τη Βουλή και η περιβόητη 4μελής ομάδα μπήκε για να ενημερώσει τελευταία στιγμή τα
κόμματα!
Στη συνέχεια έγινε διοικητικό συμβούλιο στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και κατέθεσαν ομόφωνη απόφαση να μην γίνει απολύτως τίποτε!
Και όταν λέμε ομόφωνη εννοούμε ομόφωνη από την διαπαραταξιακή επιτροπή της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Η δική μας πρόταση ήταν η παρακάτω:
1. Με απόφαση του Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ να καταλάβουμε
το Δ. Μέγαρο μπλοκάροντας τις βασικές λειτουργίες
της εταιρείας του ΟΤΕ και της D.T στη χώρα με σταδιακή επέκταση των καταλήψεων και σε άλλα κτίρια της
περιφέρειας σηματοδοτώντας προς τον Ελληνικό λαό
την αντίθεσή μας σ’ αυτό το τελευταίο ξεπούλημα.
Ταυτόχρονα να ενημερώσουμε την κοινωνία για το τι
διακυβεύεται παραχωρώντας κι αυτό το τελευταίο μικρό
κομμάτι που μπορούσε να παρεμβαίνει το ελληνικό δημόσιο στην επιχείρηση και τι κοινωνικές αλλά και για την
ίδια την χώρα, την εθνική άμυνα κ.λ.π. επιπτώσεις έχει
αυτή η εξέλιξη.
2. Εκτιμώντας τις κρίσιμες συνθήκες και την τεράστια
επίθεση που δεχόμαστε οι εργαζόμενοι και η χώρα, να
βρούμε πρωτότυπους τρόπους να ευαισθητοποιήσουμε
την κοινωνία και να σπάσει το πλέγμα της απογοήτευσης και της απάθειας που καλλιεργείται από παντού.
Τέτοιο δείγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η πρόθεσή
μας να διαθέσουμε τα αποθεματικά που διαχειρίζονται
τα σωματεία και η ΟΜΕ-ΟΤΕ όπως π.χ το αμοιβαίο κεφάλαιο Δήλος της ΠΕΤ-ΟΤΕ κ.λ.π. με ταυτόχρονη έκκληση
προς τους εργαζόμενους και την κοινωνία να αντιδράσουν. Όχι μόνο για την διατήρηση του 5% αλλά να διεκδικηθεί το 100% του ΟΤΕ γιατί όπως έλεγε το παλιό
σύνθημα:
Ο ΟΤΕ ανήκει στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το γερμανικό.
Αυτή ήταν η πρόταση μας και για την οποία βέβαια δεν
τοποθετηθήκαν γιατί είχαν αποφασίσει την αποδοχή και
τα τετελεσμένα σχετικά με την παράδοση και του τελευταίου veto του δημόσιου στον ΟΤΕ.
Βρίσκουμε βέβαια φυσιολογική την συμπεριφορά τους.
Τόσα χρόνια έκαναν τα πάντα και τα κόμματά τους και η
συμβιβασμένη εργατοπατερία και κατάφεραν να παραδώσουν το 95% του ΟΤΕ!
Τώρα και συμβολικά και κυριολεκτικά ήθελαν να τοποθετήσουν οι ίδιοι την ταφόπλακα.
Τους παραδίδουμε στην κρίση σας!
Για να αποπροσανατολίσουν όμως και να κρύψουν τις
ευθύνες τους έγραψαν ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, λες
και θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο και οι εργαζόμενοι
δεν ξέρουν τι λέει η ΑΣΕ και τι οι παρατάξεις των ομόφωνων εργατοπατέρων.
Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

Ριπές
Δεν έχουν τέλος τα ξεπουλήματα της δημόσιας περιουσίας από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ lll Μετά το Ελληνικό
σειρά για ξεπούλημα πήραν η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΥΑΘ, το 5% του ΟΤΕ και πάει λέγοντας lll Όσο για τις προεκλογικές
εξαγγελίες του Τζίφρα και του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται αυτές έμειναν στα χαρτιά όπως έμειναν
και οι δεκάδες άλλες όπως π.χ ότι θα έσκιζε τα μνημόνια κ.λ.π lll Εδώ μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ σ’ αυτά θα δίσταζε lll
Στα 260 εκ ευρώ έφτασε ο πλειστηριασμός των 4 τηλεοπτικών αδειών που έβγαλε στη δημοπρασία η κυβέρνηση lll Τόσο
αποτιμάται και το διαφημιστικό πακέτο εκ’ των οποίων τα μισά σχεδόν είναι του ΟΤΕ! lll Σ’ αυτή τη δημοπρασία ζήσαμε
και το εξής τραγελαφικό lll Να έχουμε καναλάρχες χωρίς κανάλια και κανάλια χωρίς άδεια! lll 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
εργολάβους lll Μόλις έχει πρόβλημα η γερμανική διοίκηση και κάποιο ΜΜΕ τολμήσει και βγάλει ορισμένα από τα δεκάδες
άπλυτά της στη φόρα αμέσως βγαίνει με πληρωμένες διαφημίσεις και διαφημίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα 1,2 δις το όποιο
διαφημίζει 6 χρόνια τώρα, χωρίς ποτέ να υλοποιείται lll Είπαμε. Τα 120 εκ. ετησίως που δίνει για το διαφημιστικό πακέτο
κρατά τα στόματα κλειστά lll

Ο Τζίφρας με τον Σακελλαρίδη στις εγκαταστάσεις
της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι μαχόμενος τότε σαν
αντιπολίτευση κατά της ιδιωτικοποίησης.
Σήμερα σαν κυβέρνηση ξεπουλάει τα πάντα.

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 νομοθετούν,
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 μπαίνουν με
συνοδεία υπαλλήλων του ΟΤΕ. Στα υπόλοιπα 1900 μη
«κρίσιμα» θα μπαίνουν οι υπάλληλοι 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 δικτύου) σε προστατευμένους και
απροστάτευτους. (Την Γερμανική πρεσβεία, την Siemens,
την Hochtief και τις άλλες… ομοειδείς επιχειρήσεις σε ποια
κατηγορία τις έχουν τοποθετήσει);
Αλήθεια. Υπάρχει Σύνταγμα, Βουλή, Ανεξάρτητες 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 υπάρχουν πια εισαγγελείς στο «βασίλειο της Δανιμαρκίας»;
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 περάσει 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 εργολάβων (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 ανακοίνωσαν 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-ΟΤΕ αποφάσισαν να στήσουν ένα παρατηρητήριο με το οποίο θα
κάνουν μπανιστήρι (θα βλέπουν δηλαδή) τι κάνουν οι εργολάβοι…
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι:
Εμείς από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε
ότι ξεκινάει το περιβόητο consolidation κάναμε τα αδύνατα δυνατά με ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, συλλήψεις
ανεπίβλεπτων εργολάβων ακόμη και ανοιχτή επιστολή
μοιράσαμε στους μετόχους να το σταματήσουμε αυτό το
έκτρωμα.
Σε όλα τα Δ.Σ που έγιναν μέχρι σήμερα στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, στην ΕΕΤΕ και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ βάλαμε επιτακτικά το
θέμα να απαιτήσουμε να πάρουμε πίσω από τους εργολάβους τις μαγνητικές κάρτες, τα κλειδιά των Καφάο,
τα VPN τηλέφωνα και τα Laptops και να προσφύγουμε
στις αρμόδιες αρχές (Κοινοβούλιο, ΑΔΑΕ, εισαγγελείς κ.λ.π.)
καταγγέλλοντας τον ΟΤΕ για παραβίαση απορρήτου
των επικοινωνιών.
Δυστυχώς όμως καμία παράταξη δεν στήριξε τις
προτάσεις μας μένοντας όλες στην απόφαση που είχαν
πάρει διαπαραταξιακά στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ότι πρέπει να στήσουν το παρατηρητήριο και να παρακολουθούν τους εργολάβους. Ακόμη και στην ΕΕΤΕ όπου το σωματείο ελέγχεται
από μια παράταξη και εκεί οι προτάσεις μας έπεσαν στο κενό.
Όπως αντιλαμβάνεστε αποδεικνύεται περίτρανα ότι
το παιγνίδι ήταν στημένο και από πριν ξεπουλημένο.
Καλούνται όλες οι τοπικές διοικούσες των σωματείων
και τα συνδικαλιστικά στελέχη όλων των παρατάξεων
να δραστηριοποιηθούν, να αντιδράσουν, 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!

Τσαμαζσύρια!*
• Υπάρχει «παράγκα» στον ΟΤΕ;
• Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που βρίσκονται
σε «διατεταγμένη υπηρεσία»;
• Που επικοινωνούν μεταξύ τους με e-mail και sms.
• Που δίνουν εντολές για το πώς θα στήσουν σκευωρίες
και πως θα τιμωρήσουν τους ενοχλητικούς συνδικαλιστές της ΑΣΕ;
Κι αν υπάρχουν από πού καθοδηγούνται;
Ταιριάζουν τέτοιες πρακτικές σε μια σύγχρονη και μεγάλη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία;
* Τσαμασίρια: Από την Τούρκικη λέξη camasir που σημαίνει
άπλυτα.

