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Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ
Πενημέκαμε, από ηεκ κέα εγεζία ημο Ιαηνηθμύ Σοιιόγμο Παηνώκ, ζύγπνμκμ
πκεύμα. Με έθπιελε, ηεκ αθμύζαμε ζήμενα κα εοζογναμμίδεηαη με ηηξ δειώζεηξ
ημο πνμέδνμο ημο Ιαηνηθμύ Σοιιόγμο Αζήκαξ, πενί δναζηηθήξ μοζίαξ. Δεκ ζα
μπμύμε ζημκ πεηναζμό κα ακηηδηθήζμομε, γηα θάηη πμο θαη ζημκ πημ αδαή πμιίηε,
έπεη γίκεη πνμθακέξ. Η θοβένκεζε, οπέθορε ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ
θανμαθμβημμεπακίαξ, ε μπμία αογαηίδεη ηα θένδε ηεξ, ζε βάνμξ ηεξ ογείαξ ηςκ
Αζθαιηζηηθώκ Ταμείςκ. Γηαηνμί θαη θανμαθμπμημί, ενγάδμκηαη, πνμζθένμοκ
επηζηεμμκηθό ένγμ θαη «ηνώκε ρςμί» από ηα Αζθαιηζηηθά Ταμεία, πμο πηίζηεθακ
με ημ οζηένεμα ηςκ ζοκηαλημύπςκ θαη ηςκ ενγαδμμέκςκ. Γλαθμιμοζμύμε κα
πηζηεύμομε, πςξ παν’ όιεξ ηηξ θμνώκεξ ηςκ ζοκδηθαιηζηώκ ημο Ιαηνηθμύ
Σοιιόγμο, πνέπεη κα είμαζηε ζύμμαπμη, ώζηε κα εμπμδίζμομε ηεκ θοβένκεζε από
ηεκ δηάιοζή ημοξ θαη ημ λεπμύιεμα ηεξ Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ ζημκ ηδηςηηθό
ημμέα. Τα επηπεηνήμαηα πμο πνεζημμπμίεζακ γηα κα πείζμοκ, δεκ πνεηάδμκηαη
θακέκα ζπμιηαζμό. Οη ίδημη, μέζα ημοξ γκςνίδμοκ ηεκ πναγμαηηθή αιήζεηα. Δεκ
μπμνεί πάκηςξ κα μείκεη αζπμιίαζημ, ημ επηπείνεμα ηςκ ζοκαδέιθςκ πενί
εθδόπςκ θαη αιιενγηώκ. Η Φανμαθεοηηθή Τεπκμιμγία, ε Βημθανμαθεοηηθή θαη ε
Φανμαθεοηηθή Ακάιοζε, είκαη μαζήμαηα μόκμ ηεξ Σπμιήξ πμο ακαθένεη θαη ε
μκμμαζία ημοξ, δειαδή ηεξ Φανμαθεοηηθήξ. Γιπίδμομε, πςξ ημ πνόζθαηνμ αοηό
θένδμξ, πμο απμθόμηζακ μεηά ηεκ πανέμβαζε ηεξ θανμαθμβημμεπακίαξ, κα μεκ
απμηειέζεη απιό ζομπιήνςμα ζημοξ μηζζμύξ θαη ηηξ ζομβάζεηξ πείκαξ, πμο
ακαμέκμκηαη γηα όιμοξ μαξ από ημκ Γ.Ο.Π.Υ.Υ. Θομίδμομε ζημοξ ζοκαδέιθμοξ,
ζοκδηθαιηζηέξ ηαηνμύξ, πςξ ζε μιόθιενε ηεκ Γονώπε, (πημ πνόζθαημ
πανάδεηγμα ε Ιζπακία) αιιά θαη ζηηξ Ηκςμέκεξ Πμιηηείεξ, ε ζοκηαγμγνάθεζε
ηςκ θανμάθςκ, γηα ηα μπμία έπεη ιήλεη ε παηέκηα, γίκεηαη μόκμ με βάζε ηε
δναζηηθή μοζία. Αοηήκ άιιςζηε, δηδαπζήθαμε όιμη ζημ Πακεπηζηήμημ. Τμ
εμπμνηθό θμμμάηη, ακήθεη ex officio ζημοξ θανμαθμπμημύξ. Αοηό άιιςζηε,
ζηγμρηζονίδμοκ μη ζοκάδειθμη αοημί θαη ζηηξ μεηαλύ ημοξ ζοδεηήζεηξ. Γίκαη
θακενό, πςξ δήιερακ ηε δόλα μαξ. Τειηθά, ε εμπμνηθή ηδηόηεηα, είκαη όκεηνμ ημο
θάζε Έιιεκα…
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