
 

Να σταματήσουν να προκαλούν οι «μπαχαλάκηδες» των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ 
 

Είναι φυσικό κι αναμενόμενο οι «μπαχαλάκηδες» των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΣΥΠΑ να 
δημιουργούν τεχνητές εντάσεις και να ακούνε μόνο αυτά που έχουν «σχεδιάσει» στο μυαλό τους… 

Αναφερόμαστε στην μόνιμη στάση της παράταξης «Αναγέννηση»/ΔΑΚΕ κατά τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσφατη ανακοίνωσή της που καταγγέλλει μέλη του Δ.Σ. για επίθεση 
μισογυνισμού – σεξισμού και ότι άλλο φαντάζονται. 
 

 Επειδή δεν έχουν επιχειρήματα για να στηρίξουν οποιαδήποτε συνδικαλιστική και 
πολιτική αντιπαράθεση που εξελίσσεται στο Δ.Σ. κατά την συζήτηση των θεμάτων του, 
επιλέγουν τον δρόμο της προσωπικής επίθεσης, της στοχοποίησης και της διασποράς «ψευδών 
ειδήσεων», χρεώνοντας «κατά φαντασία» συμπεριφορές και εκφράσεις, κατά των γυναικών, 
θεωρώντας πως μπορούν να εκμεταλλεύονται το γενικότερο κλίμα της εποχής…  

 Επειδή είναι μόνιμη η προσπάθειά τους σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. να δημιουργούν 
εντάσεις «από το πουθενά» με σκοπό εάν γίνεται να μην παίρνονται αποφάσεις 

 Επειδή προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν, από τα πραγματικά προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, στην Περιφέρεια Αττικής 

 Επειδή κι πιο αδαής έχει καταλάβει ότι η ηγεσία της συγκεκριμένης παράταξης και η 
αυτοανακηρυγμένη «πρόεδρος» δεν σέβονται ούτε το θεσμικό όργανο του Δ.Σ. του 
Συλλόγου, ούτε τις αποφάσεις του, ούτε το προεδρείο του και τα πρόσωπα που το συγκροτούν 

 Επειδή «τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια» και τα λόγια… είναι «λόγια του αέρα», 
αλλά τα γραπτά υπάρχουν, καθώς και η συκοφαντία έχει και τα όριά της, 

 

Θα τους λέγαμε να μάθουν να ακούνε και να δουν εκτός «από τα μούτρα τους στον καθρέφτη» και τις 
δημόσιες αναρτήσεις τους στο facebook και τους χαρακτηρισμούς με τους οποίους μας «στολίζουν»… 
και μετά να μιλήσουμε για επιθέσεις παντός τύπου… Και να «ξεκαβαλήσουν» το καλάμι της εξουσίας 
και της υπεροψίας, που τους δίνει η στήριξη της ΝΔ (Περιφερειακής Αρχής και κυβέρνησης). 
Εξάλλου για εμάς η υπεράσπιση της ισοτιμίας της γυναίκας, περνάει μέσα από τη θέση της στο 
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, μέσα από την πάλη της για να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες, οι 
δικές της και της οικογένειάς της..... κι όχι με το να ευλογάμε τον εργοδότη που θέλει να ζούμε με όσα 
είχαν οι γιαγιάδες μας!... 

Τέλος δυστυχώς για αυτούς,  είναι γνωστά στους συναδέλφους και η ιστορία και το ήθος και οι 
προσωπικότητες όλων των εκλεγμένων μελών στο Δ.Σ. του ΣΥΠΑ με την παράταξή μας. Γι αυτό εκτός 
των άλλων μας τιμούν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους, χρόνια τώρα οι συνάδελφοι, άνδρες 
και γυναίκες. 
 

Και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». 
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