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Κανείς αβοήθητος και μόνος σε αυτή τη μάχη… 

Συνάδελφοι, 
Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις από την πανδημία στη χώρα μας, αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μόνο με ενός πραγματικού πολέμου μπορεί να συγκριθούν. 

Χιλιάδες είναι καθημερινά τα θύματα της πανδημίας, με επίκεντρο τον 

ευρωπαϊκό χώρο, και ειδικά σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ το φάντασμα μιάς 

οικονομικής ύφεσης προβάλλει και πάλι, και μάλιστα, σε συνθήκες εντάσεων και 

γεωπολιτικής αστάθειας.  

 

Η κατάσταση αυτή επιβάλλει σε όλους μας να υπερβούμε εαυτούς. Με αίσθημα 

ευθύνης να πειθαρχήσουμε στις εντολές της επιστημονικής κοινότητας και, με 

βάση τις αρχές της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, να φροντίσουμε 

να μην μείνει κανείς αβοήθητος και μόνος σε αυτή τη μάχη.  Στις δύσκολες 

αυτές ώρες, όπως σε κάθε κρίση,  το ατομικό και ιδιωτικό παραχωρεί τη θέση του 

στο κατασυκοφαντημένο δημόσιο ή κρατικό, οι ιδεοληψίες των αγορών και της 

αυτορρύθμισης του, συντρίβονται από την συνειδητοποίηση της 

πραγματικότητας πως μόνο το Κράτος μπορεί «να βγάλει το κάρο από τη 

λάσπη»….   Όπως συμβαίνει πάντα σε κάθε πόλεμο έτσι και σε αυτόν, ήρθε η 

ώρα των πολλών. Μόνο που πρέπει, βγαίνοντας από αυτόν, να μην κληθούν 

και πάλι οι πολλοί να πληρώσουν το λογαριασμό.  

Η Διοίκηση της ΤτΕ και οι φορείς του χώρου να δράσουν ΤΩΡΑ… 

 

Συνάδελφοι,  
Στη σημερινή κατάσταση, η Διοίκηση της ΤτΕ πρέπει να αναζητήσει νέο 

βηματισμό, μακριά από τις νεοσυντηρητικές εμμονές που επέδειξε στο 

πρόσφατο παρελθόν.  Στο πλαίσιο του Καταστατικού της, πρέπει πρωτίστως να 

στηρίξει ενεργά τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας, όπως έκανε 

με επιτυχία στο παρελθόν, όταν χρειάσθηκε. Πρέπει να στηρίξει με κάθε τρόπο 

την αναγκαία ρευστότητα στην Οικονομία, το πάγωμα των υποχρεώσεων, τη 

διάσωση της εργασίας, την ενίσχυση μισθωτών και συνταξιούχων, να μην 

επιτρέψει να ανθίσουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και μαυραγοριτισμού.  

 

Παράλληλα η Διοίκηση της ΤτΕ και οι φορείς του χώρου, πρέπει να 

παραδειγματιστούν από τους προκατόχους τους, που διαχειρίστηκαν 

αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες κρίσεις στο παρελθόν και κατάφεραν εν μέσω 

πολέμου, όχι μόνο να σώσουν τον χρυσό της χώρας,  αλλά να ενισχύσουν το 

αίσθημα ενότητας και αλληλεγγύης του προσωπικού, φροντίζοντας  με 



κάθε τρόπο το προσωπικό και τις οικογένειές τους. Φρονούμε πως ήρθε η 

ώρα η Διοίκηση, από κοινού με όλους τους φορείς του χώρου, να σπεύσουν να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το προσωπικό της ΤτΕ, εν ενεργεία και 

συνταξιούχοι, να νοιώσουν δυνατοί και να δώσουν με επιτυχία τη μάχη.  

 

 Από την πλευρά μας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις: 

 

1. Σε συνεργασία με το Ταμείο Υγείας (ίσως και με ΤΥΠΕΤ και ΟΑΤΥΕ), αν 

είναι επιστημονικά δυνατό, να φροντίσουμε ώστε να μπορούν να κάνουν 

το τεστ, όσοι συνάδελφοι το χρειασθούν. Έτσι ανακουφίζεται και το Ε.Σ.Υ.  

Επίσης, σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό, να φροντίσουμε να μην λείψει 

τίποτα από  υπερήλικες και ανήμπορους συνταξιούχους μας σε όλη την 

Ελλάδα. Οι πρωτοβουλίες του Τ.Υ. για ηλεκτρονική επαφή και αποστολή της 

συνταγογράφησης  είναι πολύ θετικές.  

2. Πάγωμα της έναρξης αποπληρωμής του πρόσφατου δανείου για ένα εξάμηνο 

και επαναφορά των προηγούμενων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στα παλιά 

δάνεια και για  την επόμενη πενταετία.  

3. Καταβολή μισής σύνταξης στους συνταξιούχους, παράλληλα με την 

καταβολή του Δώρου Πάσχα στο εν ενεργεία προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν 

οι συνταξιούχοι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μάλιστα ενισχύουν 

οικονομικά και τις οικογένειες των άνεργων τέκνων τους. 

 

Συνάδελφοι,  
Η Διοίκηση της ΤτΕ και ειδικά ο Διοικητής, έχουν την ευθύνη να υπερβούν όσα 

μέχρι χθες αποτελούσαν αμετακίνητες βεβαιότητες.  Η υπεράσπιση της 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ, που πρέπει όλοι να υπηρετούμε για την ενότητα και την 

προοπτική του χώρου μας, είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με τις 

κοινωνικοασφαλιστικές παροχές του προσωπικού της. 

 

 Η κατάθεση μέσα σε τέτοιες συνθήκες, Υπουργικής Τροπολογίας στη Βουλή για 

την ολοκλήρωση της ένταξης του ΛΕΠΕΤΕ της ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, αποτελεί  μια 

επί πλέον πρόκληση για τη Διοίκησή της ΤτΕ και τους φορείς του χώρου,  

να δράσουν και αυτοί  ΑΜΕΣΑ.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


