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Έτσι… για να πέσουν τελικά οι Μάσκες… 
 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η “συνδικαλιστική κίνηση” που τα στελέχη της για να αποδείξουν 
στους συναδέλφους ότι δεν “καπελώθηκαν” κομματικά έσπασαν το ρεκόρ 
Γκίνες αλλάζοντας τρεις τίτλους της “κίνησής” τους σε διάστημα δύο 

εβδομάδων; 
 
Ποια είναι η “συνδικαλιστική κίνηση” που ορισμένα από τα πρωτοκλασάτα 
στελέχη της είχαν διατελέσει υπουργοί, υποψήφιοι βουλευτές και στελέχη του 
κρατικού μηχανισμού με όλα τα κόμματα και επιμένουν να εμφανίζονται 
ακόμματιστοι; 
 
Ποια είναι η “συνδικαλιστική κίνηση” που ορισμένα από τα στελέχη της, 
ευελπιστώντας σε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, έχουν ετοιμάσει τα 
κουστούμια τους για να καταλάβουν εκ νέου θέσεις στο κρατικό μηχανισμό και 
ταυτόχρονα υπόσχονται ότι θα μας σώσουν κιόλας;;; 
 
Ποια είναι η “συνδικαλιστική κίνηση” που τα στελέχη της από υπέρμετρη 
δημοκρατική ευαισθησία και χωρίς καμία προκατάληψη και εμπάθεια όταν 
κοινοποίησαν επιστολή προς τις παρατάξεις του Συλλόγου μας κατά σειρά 
εκλογικής δύναμης, η δική μας παράταξη, η μεγαλύτερη, αναφέρθηκε όλως 
τυχαίως τελευταία; 

 
Κοινοποίηση 
1. Ανεξάρτητη Προοδευτική Κίνηση 
2. Αναγεννητική Πρωτοβουλία 
3. ΔΕΚΣ 

4. ΕΣΑΚ – Σ 
5. Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα 

(φανταστείτε να διέθεταν και την πλειοψηφία στο Δ.Σ., τι θα έβλεπαν τα μάτια 
μας !!!!) 
 
Ποια είναι η “συνδικαλιστική κίνηση” που τα στελέχη της αντέδρασαν αρνητικά 
όταν καλέσαμε στην τελευταία συγκέντρωση του Συλλόγου μας τον Πρόεδρο 
και Γραμματέα του Ταμείου Υγείας να μας ενημερώσουν τι κίνδυνοι 
ελλοχεύουν για το Ταμείο μας σε σχέση με το ενδεχόμενο εμπλοκής του στον 
ΕΟΠΥΥ; Η αντίδρασή τους οφείλεται στο ότι έχουν στηρίξει την όλη 
συνδικαλιστική τους πολιτική στην κινδυνολογία και μόνο ή κάνουμε λάθος; 
 



Ποιος είναι  ο Διοικητικός Σύμβουλος που κατάφερε, λόγω της υπέρμετρης 
φιλοδοξίας που τον διακρίνει, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να στρέψει 
εναντίον του την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του ΣΥΤΕ και 
των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας; 
 
Ποιος είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος που σε όλα τα τελευταία συμβούλια όποια 
πρόταση και να κατέθεσε, είχε διασφαλίσει την δική του ψήφο και μόνο και 
κατά τα άλλα θεωρεί ότι έχει και ειδικότερη απήχηση στις παρατάξεις του 
Συλλόγου μας;;; 
 
Ποιος είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος που διατηρεί “κανάλι” επικοινωνίας και 
επαφών με τους δύο αντισυλλόγους “επιστημονικού” προσωπικού που 
μοναδικό σκοπό έχουν την υπονόμευση των κατακτήσεων εργαζομένων και 
συνταξιούχων;;; 

 
Ποιος είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος που, ενώ είχε εγκρίνει την Συμφωνία για 
το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών και τους δύο Κανονισμούς 
λειτουργίας του, που μέσα σ’ αυτούς γίνεται ειδικότερη αναφορά για την 
ιδιωτική ασφάλιση (άρθρο 15) και αποδέχθηκε τους λόγους και την 
σκοπιμότητα σ’ αυτήν την αναφορά, τώρα εμφανίζεται πολέμιος, όταν γνωρίζει 
ότι δεν συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος;;; 
 
Ποιος είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος που έχει αυτοαναγορευθεί “Νομικός 
Σύμβουλος” του Συλλόγου μας και κατά την προσφιλή του μέθοδο, 
χρησιμοποιώντας ολίγη ανάλυση αποφάσεων δικαστηρίων, ολίγη ανάλυση 
άρθρων του Καταστατικού (38, 71) και ολίγη αναφορά περί ανεξαρτησίας της 
Κεντρικής Τράπεζας, τα προσαρμόζει όλα, κομμένα και ραμμένα και για τους 
Συνταξιούχους της ΤτΕ; 
 
Ποιος είναι ο Διοικητικός Σύμβουλος που σαν Γ. Γραμματέας του ΣΥΤΕ το 2010 
ευχαριστούσε υπουργούς και βουλευτές της τότε κυβέρνησης 
(Λοβέρδο, Κουτρουμάνη, Κατσέλη, Χριστοφιλοπούλου, Πρωτόπαππα και 
Κουσελά) για την ουσιαστική βοήθεια τους στην ψήφιση του νόμου 3863/2010 
που προέβλεπε την ανάληψη των δύο Ασφαλιστικών Ταμείων από την Τράπεζα 
και τώρα μας χαρακτηρίζει κομματικούς “εγκάθετους”, μήπως τότε νόμιζε ότι 
όλα τα παραπάνω στελέχη προέρχονταν από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ;;; 
 

Αυτά τα λίγα !!!! 
‘ 

Έτσι… για να πέσουν τελικά οι Μάσκες… 
 

                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                         Για την Νέα Συνδικαλιστική ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Συντονιστική Επιτροπή  
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