
  
                                        

    Πάηνα, 20.05.11 

 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο  Σ Τ Π Ο Τ 
 

  

Ανπίδεη ζηγά ζηγά κα θιείκεη μ θύθιμξ, πμο λεθίκεζε με ηηξ θηκεημπμηήζεηξ μαξ 

αοηόκ ημ πεημώκα. Η θοβένκεζε, ζοκεηδεημπμηώκηαξ  πςξ ε μιμμέηςπε επίζεζε 

ζοζπεηνώκεη ημκ θιάδμ, απμθαζηζε κα «ζαιαμμπμηήζεη» ημ πνόβιεμα ειιεκηθό 

μηθνμμεζαίμ θανμαθείμ, γηα κα επηηύπεη ηα μέγηζηα, μέζα από ημκ εθεζοπαζμό 

θαη ηεκ θμηκςκηθή δηαίνεζε πμο δηαηνέπεη εγθάνζηα όιε ηεκ ειιεκηθή θμηκςκία. 

Φηεξ, δήζαμε άιιε μηα πνμπεηνόηεηα οπμ-ηημμιόγεζεξ θανμάθςκ, δώνμ ηάπα ζηα 

Αζθαιηζηηθά Ταμεία αιιά θαη μηα δηεύνοκζε ηεξ ανκεηηθήξ ιίζηαξ, πμο βάδεη 

άγνημ «πένη» ζηεκ ηζέπε ημο αζθαιηζμέκμο, θιείκμκηαξ πμκενά ημ μάηη ζημοξ 

βημμεπάκμοξ θαη ηηξ ηδηςηηθέξ θανμαθαπμζήθεξ. Πνμζπαζώκηαξ κα 

ακηηιεθζμύμε πμηά γναμμή έπεη πανάλεη ε εγεζία ημο Υπμονγείμο, ζα ζέιαμε μ 

οπμονγόξ κα μαξ έθακε ηεκ ηημή κα μαξ  ιύζεη μενηθέξ απμνίεξ: 

1. Tμ δήηεμα ηςκ ειιείρεςκ από ηεκ αγμνά πμο ακαθύπηεη πηα ςξ 

θαζεμενηκό δνάμα αζθαιηζμέκςκ θαη θανμαθμπμηώκ ζα ημ ιύζεη με 

δηανθείξ οπμηημήζεηξ; 

2. H ιίζηα, απμηειεί θμηκςκηθή πνμζθμνά πνμξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ θαη 

μάιηζηα από ζμζηαιηζηηθή δηαθοβένκεζε; 

3. H ιίζηα, ζοκάδεη με ημ ζοκηαγμαηηθά θαημπονςμέκμ δηθαίςμα ηεξ ίζεξ 

πνόζβαζεξ ηςκ πμιηηώκ ζημ θμηκςκηθό αγαζό θάνμαθμ; 

4. Tμ θμύνεμα ηεξ εμπμνηθήξ δύκαμεξ ημο θανμαθείμο θαη ε ζνοιμύμεκε 

μείςζε ημο πμζμζημύ θένδμοξ μαξ, ζα ιύζεη ημ πνόβιεμα ημο ειιεκηθμύ 

δεμμζίμο πνέμοξ ή ζα ζηενήζεη από ημ θναηηθό ηαμεημ μεγάια θαη αζθαιή 

έζμδα; 

5. O Ο.Π.Α.Δ., έπεη πνήμαηα ώζηε κα πιενώκεη έγθαηνα θαη κα απμδίδμομε 

rebate; 

6.  Με ηεκ επηδνμμή ζημ εηζόδεμα ηςκ θανμαθμπμηώκ, πνμζπαζεί κα 

οιμπμηήζεη ημ «θάζε γεηημκηά θαη θανμαθείμ», πμο επηθαιείηαη με ηεκ 

μείςζε ηςκ πιεζοζμηαθώκ; 

7. Σηηξ ζοζθέρεηξ, πμο αθμνμύκ ηηξ εθπηώζεηξ βημμεπάκςκ θαη 

θανμαθέμπμνςκ πνμξ ηα θανμαθεία, πνέπεη κα θαιείηαη θαη μ Π.Φ.Σ. ή ε  

ζηνμγγοιή θναηηθή μαξ ζθναγίδα απμηειεί ζημιίδη δηαθόζμεζεξ εγγνάθςκ; 

8. Tμ κέμ ςνάνημ, πμο πνμζπαζεί κα δεμημονγήζεη, ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ 

ακάγθεξ  ηεξ κέαξ ειιεκηθήξ  αγμνάξ ακαζθάιηζηςκ θαη απμιομέκςκ; 
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9. Tηξ αημμηθέξ ζομβάζεηξ, ηηξ επηθαιείηαη γηα κα πνμςζεί εγθαηνόηενε 

πιενςμή από ηα Aζθαιηζηηθά Ταμεία θαη εθζογπνμκηζμό ή μήπςξ ράπκεη 

ηζάμπα πνεμαημδόηεξ ημο εημημόννμπμο αζθαιηζηηθμύ ζοζηήμαημξ; 

10. Oη ειεγθηηθμί ημο μεπακηζμμί, απμδίδμοκ ένγμ ή απιώξ πνμάγμοκ 

θμηκςκηθέξ ζπέζεηξ;  Καη πανεμπηπηόκηςξ,  με ηεκ  πεγάδα ημο Λαονίμο ηη  

απέγηκε; 

11. Tεκ ηνμπμιμγία γηα ημ δήηεμα ηςκ αζηηθώκ θέκηνςκ με 100.000 

θαημίθμοξ θαη άκς, ζα ηεκ πενάζεηε ή μήπςξ έπεηε πνμζςπηθά 

απςζεμέκα με ηεκ πόιε ζαξ; 

12. Tεκ επηθμονηθή μαξ ζύκηαλε ζημ Τ.Σ.Α.Υ., πμο πιενώκμομε  εδώ θαη 

πνόκηα, ζα ηεκ πάνμομε θάπμηε ή απμηειεί θηιάκζνςπε δςνεά ζε όζμοξ 

ηα έπαηλακ ζηα δμμεμέκα μμόιμγα θαη όζμοξ πνεμαηηζηενημπμίεζακ ημ 

Αζθαιηζηηθό μαξ ζύζηεμα; Άναγε, ςξ αιεζηκά αδαείξ νςηάμε, είκαη κόμημμ 

θαη εζηθό κα παίδμομε ζε πνεμαηηζηενηαθό  ηδόγμ ημκ μόπζμ ηςκ 

αζθαιηζμέκςκ θαη ηςκ ζοκηαλημύπςκ; 

Κιείκμομε  ημκ «δεθάιμγμ ημο γύθημο», γηαηί μάιιμκ ζαξ θμονάζαμε  θαη εζείξ 

δεκ έπεηε πνόκμ μύηε θαη δηάζεζε γηα απακηήζεηξ θαη δηαιόγμοξ με πνμεδνεία  

ηαπεηκώκ επανπηαθώκ ζοιιόγςκ. Εζείξ βαδίδεηε ημκ έκδμλμ δνόμμ ηεξ ηνόηθα 

πνμξ ηεκ πιήνε δηάιοζε ημο θμηκςκηθμύ θνάημοξ θαη ηεκ ελαθάκηζε ημο 

ειιεκηθμύ θανμαθείμο θαη ηεξ μεζαίαξ ηάλεξ γεκηθόηενα. Θομεζείηε μόκμ, θάηη 

πμο ειπίδς πςξ ςξ ζοκηαγμαημιόγμξ δεκ ζα δηαθςκήζεηε μαδί μαξ: 

Κοβενκήζεηξ εηθμκηθήξ δεδειςμέκεξ, δεκ δηθαημύκηαη κα ακαηνέπμοκ ηεκ δςή 

ηςκ πμιηηώκ, εηδηθά όηακ άιια είπακ δεζμεοηεί πςξ ζα πναγμαηώζμοκ 

πνμεθιμγηθά. Εηιηθνηκά, ακανςηηόμαζηε πμηά είκαη ε ζέζε ημο Πνμέδνμο ηεξ 

Δεμμθναηίαξ γηα μια αοηά. Μαξ ακεζοπεί επίζεξ θαη ε ζηςπή ημο Τμμέα Υγείαξ 

ηεξ Νέαξ Δεμμθναηίαξ… 

Καιμύμε, ημκ πνόεδνμ ημο Π.Φ.Σ. θαη ημο Φ.Σ. Αηηηθήξ κα μνγακώζμοκ 

πακειιαδηθή δηαμανηονία 12.000 θανμαθμπμηώκ ζημ Σύκηαγμα. Καιμύμε ημκ 

πμιίηε, κα ζηαζεί δίπια μαξ ζε όπμημ αγώκα λεθηκήζμομε. Καιμύμε ημοξ 

ενγαδόμεκμοξ κα ακηηζηαζμύκ ζηεκ ιαίιαπα πνηκ κα είκαη ανγά. 
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