Ο ΑΓΩΝΑΣ τώρα ξεκινά! ΚΑΜΙΑ
ΑΝΟΧΗ προς τους καταστροφείς
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Συνάδελφοι,
Όπως σαν είχαμε ενημερώσει χθες (Τετάρτη 28/9) εκδικάστηκαν τα
ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε καταθέσει με τη διαδικασία της προσωρινής
διαταγής για το αίτημά μας για χορήγηση όλων των σχετικών με την
καταστροφική επένδυση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην ΑΜΚ της ATTICA BANK στοιχείων
και εγγράφων.
Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά μας με το σκεπτικό ότι τυχόν αποδοχή του
θα συνιστούσε ικανοποίηση δικαιώματος που δεν εντάσσεται στις
αρμοδιότητες της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με τη διαδικασία
της προσωρινής διαταγής. Εμείς βεβαίως διαφωνούμε με την απόφαση του
Πρωτοδίκη, γιατί πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη πρωτίστως όφειλε να μην
εξετάσει απλά το τυπικό μέρος της υπόθεσης, αλλά να αξιολογήσει τη
σοβαρότητά της, την επείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και τους
επικείμενους κινδύνους που υφίστανται για 11.000 ασφαλισμένους.
Βέβαια, σεβόμαστε την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αν και σίγουρα
θα μας διευκόλυνε να κινήσουμε άμεσα τη διαδικασία για την κατάθεση
μηνυτήριας αναφοράς για την αποκάλυψη των υπεύθυνων αυτής της
καταστροφικής επιλογής και εν συνεχεία να επιδιώκαμε την απόδοση
ευθυνών με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Η διαδικασία αυτή έβριθε “ενδιαφερόντων” στοιχείων καθώς παρουσιάστηκε
και το πρωτοφανές στα συνδικαλιστικά χρονικά γεγονός, να κάνουν
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της διοίκησης του ταμείου για να μη χορηγήσει
τα ζητηθέντα στοιχεία 4 σύλλογοι, του κου Γκιάτη, του κου Χαρίτου, της
Eurobank Εργασίας και της Τράπεζας Αττικής. Και οι εξελίξεις
συνεχίζουν να “εκπλήσσουν” (ή όχι και τόσο): μετά την προσπάθεια
επιστροφής εισφορών, μετά την επισφαλέστατη επένδυση στην ATTICA BANK
και αφού έκαναν πρόσθετη παρέμβαση για να μη δοθούν τα στοιχεία και

έρθουν όλα στο φως, πλέον παρακολουθούμε την απόπειρα συνεννόησης δύο
μεγάλων… πνευμάτων και “προσωπικοτήτων”, αφού ο γνωστός και μη
εξαιρετέος κος Γκιάτης κατέστησε συνομιλητή του τον κο Κολλάτο στις
συσκέψεις τους για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Αντί να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και αντιδράσεις για την
καταγγελία αυτού του σκανδάλου, δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες της
απόλυτης κατάπτωσης μίας μικρής μειονότητας της ιονικής οικογένειας…
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αναρωτιούνται αν έχει παραμείνει ίχνος αξιοπρέπειας στους κύριους
διοικούντες το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Μετά από τις απανωτές, τραγικές επιλογές των
τελευταίων ετών που έφεραν το ταμείο στα πρόθυρα της διάλυσης,
ακολούθησε η “χαριστική βολή” με την επισφαλέστατη επένδυση του 50%
των αποθεματικών του ταμείου σε μία τράπεζα με εμφανώς αρνητική
προοπτική. Και τώρα πλέον που οι φόβοι όλων μας έγιναν πραγματικότητα
και τα 55,5 εκατ. έχουν γίνει… 5, αυτοί οι κύριοι παραμένουν απτόητοι
στις καρέκλες τους χωρίς καμία αίσθηση ντροπής, συνεχίζοντας το
καταστροφικό τους έργο και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων
που αντιβαίνουν σε αυτά των ασφαλισμένων. Γιατί βέβαια, τίποτα δεν
ήταν τυχαίο. Αντίθετα, όλες οι κινήσεις, από την τροποποίηση του
καταστατικού μέχρι και την επένδυση στην ATTICA BANK, αποτελούσαν
μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου για τη διάλυση του επικουρικού μας
φορέα!
Ωστόσο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε κάτι προς πάσα
κατεύθυνση:
Αυτή η απόφαση δε μας πτοεί. Αντίθετα, αυτή η χαμένη “μάχη” θα μας
δώσει επιπλέον κίνητρο στην πορεία για την τελική δικαίωση!
Αν περνάει από το μυαλό όσων προχώρησαν σε αυτήν την επονείδιστη πράξη
σε βάρος των χιλιάδων ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που είχε σαν
αποτέλεσμα να “γίνουν καπνός” 55,5 εκατ. ευρώ, ότι εν τέλει θα
καταφέρουν να απαλλαχθούν των ευθυνών τους, τους διαβεβαιώνουμε ότι
ονειροβατούν!
Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας για περαιτέρω
δυναμικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν ήδη από αυτήν την εβδομάδα με τη

Συνέντευξη Τύπου που παραθέσαμε στα ΜΜΕ για το σκάνδαλο της επένδυσης.
Προειδοποιούμε όλους τους εμπλεκόμενους που ίσως στιγμιαία σήμερα να
ανακουφίστηκαν με την απόφαση του Πρωτοδικείου, ότι αυτή ήταν μόνο η
αρχή! Το σκάνδαλο αυτό που αποτελεί την ταφόπλακα του επικουρικού μας
φορέα, δε θα περάσει απαρατήρητο όσο και να προσπαθούν κάποιοι να το
κουκουλώσουν.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή αυτού του αγώνα για την
απόδοση ευθυνών σε όσους υλοποίησαν αυτήν την ολέθρια επιλογή, γιατί
πιστεύουμε ότι είναι ιερή υποχρέωσή μας απέναντι σε όλους τους
ασφαλισμένους του ταμείου που έχουν καταβάλει επί δεκαετίες τις
εισφορές τους, που τώρα εξανεμίζονται μέσα σε λίγους μήνες λόγω της
απαράδεκτης διαχείρισής τους από τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πλέον περισσότερο από ποτέ επιτακτική η
ανάγκη να συσπειρωθούμε και να δώσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ, ΜΑΖΙΚΑ
και ΔΥΝΑΜΙΚΑ τον αγώνα μας για την περιφρούρηση της επικουρικής μας
ασφάλισης, εναντίον όλων αυτών που εδώ και χρόνια παίζουν σκοτεινά
παιχνίδια στις πλάτες μας οδηγώντας το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε αδιέξοδο.
Όσοι θεωρείτε ότι μπορείτε με οποιοδήποτε τρόπο να συμβάλετε στην
προσπάθειά μας με οποιαδήποτε σκέψη ή πρότασή σας για την περαιτέρω
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επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.
Απαίτηση πλέον δική μας είναι να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση και
αγωνιστική ετοιμότητα για να δώσετε το παρών στο επόμενο κάλεσμά μας,
ώστε το μήνυμά μας να ακουστεί δυνατά και ξεκάθαρα προς όλες τις
κατευθύνσεις:

– Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑ!
– ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!
Ο Πρόεδρος
Σ. Φιλιππόπουλος

Ο Γραμματέας
Ν. Αλεξόπουλος

