
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Η Π.Α..Κ.Δ.-Ο.Σ.Α. κεηά ηελ αλνηθηή θαη δεκόζηα αλαθνίλσζή ηεο γηα 

ηνλ ξόιν ηνπ λένπ εθπξνζώπνπ Σύπνπ, Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο θαη λεόθοποσ 

εθθραζηή ηες αθραίας λεοθηιειεύζερες ποιηηηθής ηες θσβέρλεζες θαη ηες ηρόηθας 

ζα πεξίκελε από ηνλ θαηά ηα άιια ιαιίζηαην θ. Ηιία Μόζηαιν νπζηαζηηθέο 

απαληήζεηο. Γειώλνπκε σζηόζν όηη εκείο έρνπκε θαη ππνκνλή θαη επηκνλή. 

1. Θα απαληήζεη θάηη ν θ. Μόζηαινο γηα ηνπο εθιεθηνύο «ζπλεηαίξνπο» θαη 

δελ κηιάκε γηα ηολ Γ. Παηούιε αιιά… ηνπο άιινπο, κηθξνύο θαη 

κεγάινπο… Αιήζεηα ζαλ Πρόεδρος ηες Επηηροπής Εηδηθώλ γηα ηελ Υγεία… 

πνησλ ζπκθέξνληα ππεξέηεζε ; Σνπ Διιεληθνύ Λανύ ή ησλ πξώελ 

ζπλεηαίξσλ ηνπ… 

2. Αο καο πεη… γηα ην «κηθξό» ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ήηαλ κέηνρνο ζηελ 

«ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΤΓΕΙΑ» ποηο ήηαλ ηο αληηθείκελο ηωλ εργαζηώλ ηες 

Εηαηρείας ποσ ζσκκεηείτε; Η ζρέζε ηεο κε ην Γεκόζην ήηαλ άκεζε ή 

έκκεζε; 

3. Πνιύ επέμαπηνο απνδείρζεθε ν θ. Ηιίαο Μόζηαινο. Έραζε θαίλεηαη 

γξήγνξα ηελ ςπρξαηκία ηνπ θαη κίιεζε γηα επηρείξεζε ιάζπεο… Γλωρίδεη 

ο Πρύηαλες ηες προπαγάλδας ηες Κσβέρλεζες θαη ηες Τρόηθας όηη δπζηπρώο 

δελ κπνξνύκε λα ηνλ θηάζνπκε θαη δελ έρνπκε ηελ δηθηά ηνπ πνιπεηή… 

πνιηηηθή εκπεηξία θαη ζηαδηνδξνκία. 

4. Θα έπξεπε ν θ. Ηιίαο Μόζηαινο λα μέξεη όηη ηα κέιε θαη νη θίινη ηεο 

Π.Α..Κ.Δ.-Ο.Σ.Α. δελ ππνθηλνύληαη θαη δελ θαζνδεγνύληαη από θαλέλαλ. 

Μόλο ηα ζσκθέροληα ηωλ εργαδόκελωλ ζηελ Τοπηθή Ασηοδηοίθεζε 

ππεξεηνύλ κε ΔΤΘΤΝΗ, ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ θαη ΓΤΝΑΜΙΚΗ. 

5. Φπζηθό είλαη λα κελ ζρνιηάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ πνξεία ζαλ 

«αιεμηπησηηζηήο» ζην ΠΑ.Ο.Κ. θαη ζηελ Κπβέξλεζε… Εθηός θαη αλ 

κέηρεζε ε προϋπερεζία ηοσ ζαλ κέιος ηοσ Εργαηηθού Κόκκαηος ηες 

Αγγιίας…!!! 

Με αθνξκή ηελ αλαθνίλωζή καο γηα ηνλ θ. Ηιία Μόζηαιν  πνιινί θίινη θαη 

κέιε ηεο παξάηαμήο καο εξωηνύλ γηαηί δελ θαηαγγείιακε κέρξη ζήκεξα θαη ηελ 

αήζε επίζεζε ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο Αλδξέα Λνβέξδνπ ζηνπο Δεκνζίνπο 

Υπαιιήινπο θαη ηελ ζηνρνπνίεζή ηνπο. Τνπο γλωξίδνπκε όηη, κε ηνλ 

απνηπρεκέλν πξώελ ΚΝΙΤΗ θαη λπλ επίδνμν εθθξαζηή ηεο λέαο αθξαίαο 

λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο ζα αζρνιεζνύκε ηδηαηηέξωο. 

 

Αζήλα, Τεηάξηε 14 Σεπηεκβξίνπ 2011 

Η Γξακκαηεία ηεο Σπληνληζηηθήο Επηηξνπήο ηεο Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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