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Α Ν Α Κ Ο Θ Ν Ω  Η 

Θδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αιιά θαη πνιιά εξωηήκαηα πξνθαιεί ωο πξνο ηελ 

πνξεία θαη ηελ εμέιημή ηνπ ε λέα «αηρκή ηνπ δόξαηνο» ηεο αθξαίαο 

λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. Ο λένο εθπξόζωπνο ηύπνπ θαη 

Τπνπξγόο Επηθξαηείαο θ. Ηιίαο Μόζηαινο. 

Ο θ. Ηιίαο Μόζηαινο όηαλ αλέιαβε ην έξγν λα παξαπνηήζεη θαη λα 

πξνβνθάξεη ηηο απνθάζεηο ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ, 

πξνρώξεζε ζηελ παξαπνκπή αιιά θαη ζηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απόθαζεο γηα 

όζνπο «δελ ιάβνπλ ηελ άδεηα ηνπ» γηα ηνπο αγώλεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ, 

αληηδξώληαο ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο γηα πεξαηηέξω 

πεξηζηνιή ηωλ απνδνρώλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην πιαίζην ηνπ Εληαίνπ 

Μηζζνινγίνπ. 

Φαίλεηαη όηη ν θ. Ηιίαο Μόζηαινο πξνζπαζεί κε κεγάιν δήιν λα 

ππεξαζπηζζεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη όζνπο ηνλ αλέδεημαλ. Θα ήηαλ άιιωζηε 

αλέληηκν από ηελ πιεπξά ηνπ λα κελ ην πξάμεη θαη ζα θιόληδε ηελ εκπηζηνζύλε 

απηώλ πνπ ηνπ αλέζεζαλ ηε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηύπνπ. Σαπηόρξνλα όκωο ν θ. 

Μόζηαινο επηβεβαηώλεη όζνπο ηνλ ζεωξνύλ «αιεμηπηωηηζηή» πνπ πξνθαιεί 

ξήγκαηα εληνο ηεο παξάηαμεο. 

Καζεγεηήο Θαηξηθήο ζήκεξα, ζήηεπζε ζην Κ.Κ.Ε. Εζωηεξηθνύ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 80, ζπκπνξεύηεθε κε ην πλαζπηζκό ηεο Αξηζηεξάο ηελ επνρή 

ηνπ «βξώκηθνπ ΄89», βνπιεπηήο Επηθξαηείαο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ην 2009 (ρωξίο 

ζηαπξό), Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΙΣΑΜΕ (δηνξηζκέλνο), 

ύκβνπινο ηνπ Γεωξγίνπ Παπαλδξένπ (κε αλάζεζε), Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

Εηδηθώλ γηα ηελ Τγεία (ηνπνζεηεκέλνο) θαη λπλ «επηζεηηθόο εθθξαζηήο» ηεο 

Κπβεξλεηηθήο-Σξνηθαλήο πνιηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο 

πξνζωπηθήο εμέιημεο θαη αλέιημεο πιελ όκωο αζπλεπήο ηδενινγηθά θαη 

πνιηηηθά. 

Μάιηζηα εξωηήκαηα δεκηνπξγεί θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Ηιία Μόζηαινπ 

ζηελ ζύζηαζε Αλώλπκεο Εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία «Αζθάλεια Ιαηρική 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παροτής ολοκληρωμένων σπηρεζιών επενδύζεων Υγείας», 



 

 

(Φ.Ε.Κ.-ΣΕΤΥΟ Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε.-ΑΡΘΘΜ.ΦΤΛΛΟΤ 1816/8-3-2000) ην 

2000, όπνπ κεηαμύ άιιωλ ζπκκεηέρεη θαη ν λπλ Πξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 

Αζελώλ θαη εμέρωλ απηνδηνηθεηηθό ζηέιερνο ηεο Ν.Δ., Δήκαξρνο Ακαξνπζίνπ θ. 

Γ. Παηνύιεο. Είλαη γλωζηό πως ηο «επητεηρείλ» δελ ιογαρηάδεη θοκκαηηθούς ή 

ηδεοιογηθούς θραγκούς κηας θαη ο ασηοζθοπός είλαη ηο θέρδος. Τπάρτοσλ όκως 

ερωηήκαηα ποσ τρήδοσλ άκεζες απάληεζες: 

- Εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε Αλώλπκνο Εηαηξεία «ΑΦΑΛΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 

Α.Ε.» θαη πνην ην αληηθείκελν θαη νη ζθνπνί ηεο; 

- Έρεη δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη πνηα ε ζρέζε ηεο κε ην 

Ειιεληθό Δεκόζην από ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα; 

- Εάλ παίξλεη δνπιεηέο από ην Δεκόζην είλαη «πνιηηηθά θαη εζηθά νξζό» ν λπλ 

θπβεξλεηηθόο εθπξόζωπνο λα ζπκκεηέρεη ζε κηα ηέηνηα εηαηξεία θαη κάιηζηα 

κε Δηαθνκκαηηθνύο πλεηαίξνπο; 

Αλακέλοληας απαληήζεης προθαηαβοιηθά ελεκερώλοσκε, πως ζε 

περίπηωζε ποσ ο θ. Ηιίας Μόζηαιος ζεωρεί όηη ηολ ζσθοθαληούκε θαη 

θαηαζέζεη αγωγή κε ζθοπό ηελ αποδεκίωζή ηοσ, ως ζσλέπεηα ηωλ οηθολοκηθώλ 

κέηρωλ ηες θσβέρλεζες-ηρόηθας… ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΑΛΙΟ… γηα ασηό τακέλος 

θόπος. 

 

Αζήλα, Δεσηέρα 12 επηεκβρίοσ 2011 

 

Η Γρακκαηεία ηες σληοληζηηθής Επηηροπής ηες Π.Α..Κ.Ε.-Ο.Σ.Α. 
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