ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ. 1
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ως μέλος πλέον των συνταξιούχων της ΤτΕ, προβληματίστηκα αν θα πρέπει να συμμετέχω
ενεργά στις εκλογές και γενικά στις διεργασίες του Συλλόγου Συνταξιούχων. Είναι ένα ερώτημα
Αρχών, που αφορά πρωτίστως τις κοινωνικές και ατομικές προτεραιότητες.
Η αρχική μου απάντηση ήταν, το έξοχο κείμενο του Βραζιλιάνου ποιητή Mario de Andrade
«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής από
ό,τι έχω ζήσει… Δεν έχω χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, καταστατικά,
νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία
δεν έχουν μεγαλώσει. Δεν έχω χρόνο να λογομαχώ με μετριότητες. Δε θέλω να βρίσκομαι σε
συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί. Δεν ανέχομαι…… Με ενοχλεί η
ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν τους ικανότερους.… Ο χρόνος μου είναι λίγος για να
συζητώ για τίτλους, τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία η ψυχή μου βιάζεται… Μου μένουν λίγες
καραμέλες στη σακούλα … Θέλω να περιστοιχίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την
καρδιά των Ανθρώπων…».
Με εκφράζει πολύ. Είχα όμως ένα ερώτημα μέσα μου, όσον αφορά το Ταμείο Υγείας, το
μέγιστο και πολύ ευαίσθητο θεσμό, που αφορά όλη μας τη ζωή και τις οικογένειές μας.
Αναρωτήθηκα, αν έχω το δικαίωμα να «πετάξω» την όποια εμπειρία απέκτησα στο Ταμείο
Υγείας, όλα αυτά τα χρόνια. Και η απάντηση είναι, ότι οφείλω να συμμετέχω στην εκλογή για
Διοικητικός Σύμβουλος στο Ταμείο Υγείας, γιατί δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ μια γνώση που
απέκτησα από το ίδιο το Ταμείο και μπορεί να φανεί χρήσιμη. Αποφάσισα λοιπόν, να ασχοληθώ
θέτοντας υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος συνδυασμός, ΜΟΝΟ για το Ταμείο Υγείας. Εφόσον
δώσετε έγκριση με την ψήφο σας, θα μετέχω ως Διοικητικός Σύμβουλος στο Ταμείο μας και θα
συνεχίσω να το υπηρετώ με συνέπεια για το κοινό καλό. Δεν προτίθεμαι να σας «βομβαρδίσω» με
ανακοινώσεις, ούτε με περιοδείες, παρά μόνο μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση, θεωρώντας ότι
δεν διεκδικώ κάποια εξουσία για μένα, αλλά μια θέση απλού εργάτη στο Ταμείο Υγείας, όπως το
υπηρέτησα επί 22 χρόνια.
Γιώργος Καρπέτας.

Με αυτό το πνεύμα, μαζί με την Αγγελική Δημοπούλου, τον Γιάννη Μαρούλη και την Ευτυχία
Μελισσώτη, καλούμε όποιον συνάδελφο πιστεύει ότι μπορεί να είμαστε χρήσιμοι, να υποστηρίξει
το ψηφοδέλτιο της «ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ συνταξιούχων για το Ταμείο Υγείας».
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