Ο τυχοδιωκτισμός της ΑΡΣΙ και του κ. Παπανικολάου

Μ

ε πρωτεργάτη τον κ. Παπανικολάου η ομάδα της ΑΡΣΙ στο Νοσοκομείο
Νίκαιας έπαιζε επί πολλά χρόνια πανομοιότυπα το ίδιο παιχνίδι με τις
εφημερίες. Μόλις καθυστερούσε η καταβολή εφημεριών καλούσε συνέλευση
και ξεκινούσε επίσχεση, διεκδικώντας την πληρωμή τους. Καλούσε ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της χώρας να ξεκινήσουν κι εκείνα επίσχεση. Ως εδώ τίποτα το μεμπτό. Πολύ καλά έπραττε.
Τα περίεργα συνέβαιναν στη συνέχεια.
Μόλις τα υπόλοιπα Νοσοκομεία ξεκινούσαν επίσχεση και αυξάνονταν η πίεση στο υπουργείο Υγείας η Νίκαια παραδόξως σταματούσε αιφνιδιαστικά
την επίσχεση, χωρίς ποτέ η Πενταμελής της ΕΙΝΑΠ και ο κ. Παπανικολάου να
δώσουν εξήγηση.
Τι συνέβαινε;
Οι συνδικαλιστές της ΑΡΣΙ, σε συμφωνία με τις εκάστοτε Διοικήσεις του Νοσοκομείου Νίκαιας, εξασφάλιζαν δια της πλαγίας πληρωμή των δικών τους εφημεριών από το ταμείο του Νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο ένταλμα πληρωμής. Το κόλπο ήταν σε γνώση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου, είτε επρόκειτο για κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ-είτε της ΝΔ, η οποία έκανε τα στραβά μάτια. Την επομένη της πληρωμής διέκοπταν στα μουλωχτά την επίσχεση, ενώ οι οικονομικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να καλύψουν τη λογιστική τρύπα, μέχρι που το κόλπο ανακαλύφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έγινε καταλογισμός όλων των
χρημάτων που καταβλήθηκαν παράτυπα.
Το μάρμαρο κινδύνευσαν να πληρώσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Νοσοκομείου, οι οποίοι δεν ευθύνονταν σε τίποτα, ενώ η ΑΡΣΙ σφύριζε αδιάφορα.
Τελικά έγινε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 41 του νόμου 4461/17) προκειμένου
να αποφευχθεί ο καταλογισμός ποσού περί τις 500.000 € στους υπαλλήλους
του Νοσοκομείου.

Τ



α τρία τελευταία χρόνια έχει εξομαλυνθεί η καταβολή εφημεριών και η
ΑΡΣΙ, αν και καταβάλλει αγωνιώδεις προσπάθειες, δεν καταφέρνει να
πείσει τους συναδέλφους να προβούν σε επισχέσεις, ώστε να βρίσκεται στο
προσκήνιο ως επαναστατική δύναμη. Παρά τους λεονταρισμούς του κ. Παπανικολάου, ο οποίος πλέον εκτελεί χρέη Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, οι κινητοποιήσεις που διοργανώνουν από κοινού με το ΠΑΜΕ έχουν ισχνότατη συμμετοχή,
όπως για παράδειγμα η τελευταία για τους επικουρικούς.
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Όμως τις τελευταίες δύο εβδομάδες θεώρησαν πως βρήκαν ευκαιρία να ξεκινήσουν επίσχεση με αφορμή τις εφημερίες Δεκεμβρίου, τις οποίες είναι γνωστό πως πληρωνόμαστε κάθε χρόνο περί τον Μάρτιο, αν και φέτος η ΑΡΣΙ ισχυρίζονταν πως δεν θα τις πληρωθούμε καθόλου, επειδή οι Επίτροποι προβάλουν κώλυμα λόγω της νομοθετικής ρύθμισης για το 48ωρο.
Τέτοιο κώλυμα δεν διαφαίνεται για τις εφημερίες Δεκεμβρίου και ήδη αρκετοί
Επίτροποι τις έχουν υπογράψει. Συνέλαβε λοιπόν ο κ. Παπανικολάου το εξής
τυχοδιωκτικό κόλπο: να βρίσει χυδαία τον Επίτροπο καλυπτόμενος πίσω από
την ανωνυμία της ΑΡΣΙ, ώστε ο Επίτροπος να εξοργιστεί και να μην υπογράψει
τις εφημερίες κι έτσι να προβούν στην πολυπόθητη επίσχεση!
Καταγγέλλει λοιπόν
στην ανακοίνωση
με σκαιό τρόπο τον
Επίτροπο κ. Καραθεοδώρου πως δεν
υπέγραψε τις εφημερίες επειδή έκανε ..κοπάνα την
Τσικνοπέμπτη και
για του λόγου το αληθές
προσαρτά
στην ανακοίνωση
μια φωτογραφία ενός άδειου γραφείου, το οποίο υποτίθεται
ανήκει
στον.. κοπανατζή.
Αναμφίβολα η ανακοίνωση της ΑΡΣΙ είναι χυδαία και υβριστική, με προφανή
επιδίωξη την αναπομπή του Εντάλματος με Πράξη του Επιτρόπου. Σε τέτοια
περίπτωση η δολιοφθορά δεν θα είχε συνέπειες μόνο για το Νοσοκομείο της
Νίκαιας, αλλά για όλη τη χώρα, αφού θα οδηγούσε σε αναστολή καταβολής
των εφημεριών πανελλαδικά και θα έπρεπε να περιμένουμε να συνεδριάσει
Τμήμα ή Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε να απεμπλακεί η καταβολή τους.
Ολέθρια συμπεριφορά από τον άνθρωπο που κατέχει τη θέση του Γενικού
Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ..
Τελικά..
παρά τις ύβρεις και την επιχείρηση δολιοφθοράς, το ένταλμα υπογράφτηκε
την Παρασκευή 9/2 από τον αναπληρωτή του Επιτρόπου και η ΑΡΣΙ πανηγυρίζει πως αυτό αποτελεί «πρόβα Νίκης»!
Πάλι καλά που δεν αποτελεί.. πρόβα νυφικού.
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Και κάτι τελευταίο
Επειδή ο κ. Παπανικολάου άρχισε πρόσφατα να εμφανίζεται σε τηλεπαράθυρα
ως σχολιαστής στο σκάνδαλο Novartis θα παρακαλούσαμε, αν έχει την καλοσύνη, να απαντήσει σε όσα του καταλογίσαμε ενυπόγραφα πριν 8 μήνες (κλικ
εδώ) χωρίς να πάρουμε ποτέ απάντηση.
Ρωτούσαμε τότε:

• Πώς ο κ. Παπανικολάου βρέθηκε το 2000 στη δούλεψη του Μαρτίνη για
τέσσερα χρόνια, όταν είναι γνωστό πως όλοι όσοι προσλαμβάνονταν
τότε στο «Ερρίκος Ντυνάν» ήταν αποκλειστικώς ρουσφέτια υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ;

• Μήπως ο κ. Παπανικολάου έπασχε από επιλεκτική τύφλωση και δεν έβλεπε τίποτα από τα όργια που συνέβαιναν όλα τα χρόνια που υπηρέτησε στο Ντυνάν με μίζες, δωρεάν εισαγωγές και εκατοντάδες σκάνδαλα;

• Με ποια μεθόδευση ο κ. Παπανικολάου κατάφερε να είναι ο μόνος που
αξιοποίησε την τετραετία που ήταν στη δούλεψη στον Μαρτίνη ως προϋπηρεσία για την αναβάθμισή του στο ΕΣΥ; Μήπως πρόκειται για την
εποχή που είχε ρίξει δραματικά τους αντιπολιτευτικούς τόνους, δίνοντας γη και ύδωρ προκειμένου να επιτύχει αυτή τη φωτογραφική διάταξη;

• Ποια ιδιαίτερη σχέση ανέπτυξε ο κ. Παπανικολάου με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να του καλύπτουν συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια
στο εξωτερικό και επιπλέον να του χορηγούν αεροπορικά εισιτήρια
business class και ξενοδοχεία 5*, πράγμα που δεν έκαναν ούτε για καθηγητές πανεπιστημίου και Συντονιστές Διευθυντές με τους οποίους
συνταξίδευε;

• Τάχα το περίφημο μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο που καταγγέλλει
διαρκώς είναι άλλο από εκείνο που του έδωσε διατριβή και συνεχίζει
να τον συμπεριλαμβάνει ως εκλεκτό του σε εργασίες προκειμένου να
χτίσει βιογραφικό;
Υπάρχουν πολλά ακόμη ερωτηματικά για τις πρακτικές του κειμενογράφου της
ΑΡΣΙ και δε μπορεί εσαεί να τα αντιπαρέρχεται με αντιπερισπασμούς, λεονταρισμούς, χυδαιολογίες και δολιοφθορές.
11/2/2018
Δημήτρης Βαρνάβας
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