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<<Ρούχα  μαζί που πλύθηκαν και έχουν γίνει ροζ >> 

  
Συνάδελφοι, 
                                  Εδώ και μερικές μέρες κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι η Διοίκηση εν μέσω της 
διαδικασίας πώλησης, αποφάσισε να προχωρήσει στην τακτοποίηση ημετέρων. 
Προφανώς πριν την έλευση του νέου ιδιοκτήτη, οι διοικούντες σπεύδουν να εξοφλήσουν  
κομματικά γραμμάτια ώστε να προλάβουν τις εξελίξεις.  
Μάλλον επιβεβαιώνονται οι φήμες ότι η κ.Σκανδαλιάρη κλήθηκε να << ξεμπουκώσει >>                         
τα e-mail  της Διοίκησης με τις  συστατικές επιστολές οι οποίες ακολουθούν την διαδρομή 
Κουμουνδούρου – Μαξίμου – Συγγρού. 
 
Ρωτάμε  τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα  , 
 

1. Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι έχετε ζητήσει προτάσεις των διευθυντών σας για 
προαγωγές συναδέλφων?  

2. Μήπως αυτό έγινε στα πλαίσια της νομιμοποίησης κομματικών ρουσφετιών? 
3. Στο οργανωτικό μοντέλο που έχετε οραματισθεί και έχετε προφανώς καταλήξει, 

περιλαμβάνονται  και συνάδελφοι  που πράγματι πασχίζουν καθημερινά για να 
κρατήσουν δυνατή την εικόνα της εταιρείας σε όλη την επικράτεια, ή σας αφορούν 
μόνον αυτοί που το μόνο μέλημά τους είναι η διατήρηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην εξουσία 
και η εξυπηρέτηση των μικροκομματικών συμφερόντων τους?  

 
Κύριε Αναπληρωτά  Διευθύνοντα,  
 
Στο επόμενο οργανόγραμμα το ερώτημα είναι: 

θα συνεχίσετε να χρωματίζεσθε  ή  Ο Χ Ι  
 
Η Ανεξάρτητη  Κίνηση σας καλεί  να λειτουργήσετε με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο  ώστε να 
δικαιώσετε τους συναδέλφους που δίνουν τον πραγματικό και δύσκολο αγώνα επί σειρά ετών 
υπερβάλλοντας  εαυτόν, για να επαίρεται η σημερινή Διοίκηση για την «ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» 
ιδιοποιούμενη την ιστορική πορεία της και να επικαλείται την ποιότητα και την δουλειά του 
προσωπικού της κατά το δοκούν. 
Η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί  και να ηγείται της ασφαλιστικής αγοράς, εάν η Διοίκηση 
δεν αλλάξει πορεία και συνεχίσει να διακρίνεται από  έλλειμμα σεβασμού και ειλικρίνειας 
απέναντι στους συναδέλφους. 

Η 
ΣΕ 

Υ.Γ.   
Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την 
επέκταση των αρμοδιοτήτων στα υποκαταστήματα.  
Ελπίζουμε αυτή την φορά όλα τα μέλη που την απαρτίζουν να είναι επαρκώς ενημερωμένα και 
διαβασμένα….. 
 
Συνεχίζεται ………. 


