Βατερλό η εκλογή αντιπροσώπων
– Φιάσκο οι εκλογές!
Συνάδελφοι,
Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι, δυστυχώς, οι διοικούντες το
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν αλόγιστα τα χρήματα του
Ταμείου μας για τις προσωπικές τους επιδιώξεις.
Αυτό αποδείχθηκε για πολλοστή φορά, αφού έκαναν μία πολυδάπανη
εκλογική προσπάθεια για την ανάδειξη αντιπροσώπων (με βάση το
καταστατικό
«Βατερλό»!
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Παίρνοντας παράδειγμα από το χώρο της Ιονικής, οι υποψήφιοι –
ακόμα και με αυτό το καταστατικό… – θα έπρεπε να ήταν πάνω από
150 και εν τέλει η διοίκηση «κατόρθωσε» να εμφανίσει μόλις… 23
υποψηφίους (από τους οποίους μάλιστα απέμειναν 19 γιατί 4
παραιτήθηκαν…).
Το τραγικότερο όλων είναι ότι έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να
βρουν ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια του φιάσκου της εκλογικής
διαδικασίας, αλλά βέβαια έβρισκαν κλειστές πόρτες. Όσοι
συνάδελφοι μάλιστα επικοινώνησαν μαζί μας για να μας
γνωστοποιήσουν τις προσπάθειες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να τους
προσεγγίσει, μας τόνισαν ότι τους απάντησαν με τον τρόπο που
άρμοζε, εγκαλώντας τους για τις ενέργειές τους που έχουν
οδηγήσει το Ταμείο στην καταστροφή και καλώντας τους να
παραιτηθούν άμεσα!
Βέβαια, με αυτές τις ενέργειες των διοικούντων, ουσιαστικά
έγινε προσπάθεια να προσδώσουν και μία νότα αποδοχής από τους
ασφαλισμένους στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά βέβαια δεν τα
κατάφεραν… Ωστόσο, με βάση το καταστατικό έκτρωμα που έχουν
«φιλοτεχνήσει» για να ανταποκρίνεται επακριβώς στα συμφέροντά
τους (και σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και το

δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του Ταμείου), δεν ανησυχούν,
αφού το αποτέλεσμα είναι διασφαλισμένο.
Θεματοφύλακες της «επιτυχίας» τους είναι τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή
του Ταμείου (ακόμα μία «δημοκρατική» πρωτοτυπία) κ. Γιώργο
Κοτοπούλη (ο οποίος έχει αποχωρήσει με εθελούσια έξοδο και
συμμετέχει στο πρόγραμμα sabbatical), αλλά και υπαλλήλους του
Ταμείου (κατανοείτε βέβαια την «αμεροληψία» που προσδίδει η
παρουσία τους)!
Το έχουμε ξαναπεί και δε θα βαρεθούμε να το λέμε μέχρι,
επιτέλους, να επέλθει νομιμότητα και κανονικότητα στο Ταμείο
μας:
Αυτά που συμβαίνουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πιστεύουμε ειλικρινά ότι δεν
έχουν προηγούμενο
αυτοδιαχειριζόμενο!
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Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ώρα της λύτρωσης για τους
ασφαλισμένους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν αργεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν
οι λαμβάνοντες τη «σύνταξη-φιλοδώρημα» των 50 ευρώ, αλλά κι οι
υπόλοιποι ασφαλισμένοι που απλά περιμένουν να «εξανεμιστεί» το
ασφαλιστικό κεφάλαιο, να βρίσκονται στο έλεος του θεού… Πολύ
σύντομα θα… σκάσει ο ασκός του Αιόλου και κανένας δε θα
μπορέσει να διασώσει αυτήν την ολιγομελή ομάδα που έχει αποβεί
καταστροφική για το Ταμείο, τους ασφαλισμένους και τις
επικουρικές μας συντάξεις.

