Αγαπητοί Συνάδελφοι
Με έκπληξη διαβάζω τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο, τον πεισματικό αγώνα του
πρόσφατου «εκλεγμένου» ΔΣ του ΠΙΣ, να μας πείσει πως όλα έγιναν νόμιμα
αλλά προσέκρουσαν στην πολιτική αντιπαλότητα του υπουργού ο οποίος
παρανόμως δεν επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.
Ας δούμε λοιπόν τί έγινε ξεκινώντας αντίστροφα.
Είχε δικαίωμα ο υπουργός να μην επικυρώσει τα αποτελέσματα; Περιέργως
και κακώς κατά τη γνώμη μου είχε κάθε δικαίωμα. Το είχε γιατί του το
προσφέρει ο νόμος. Ρητά ορίζει πως τα αποτελέσματα τα επικυρώνει ο
υπουργός. Τί σημαίνει επικυρώνει; Προσθέτει το κύρος της πολιτείας και τα
ταξινομεί στην αναγνωρισμένη έννομη τάξη.
Κακά τα ψέματα με τον υπουργό μας χωρίζουν μεγάλες πολιτικές διαφορές.
Καθώς η παράταξή μας κέρδισε τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία του
δόθηκε η ευκαιρία να τις ακυρώσει και το έκανε. Και ποιο είναι το χειρότερο;
Εμείς του δώσαμε την αφορμή με τη συμπεριφορά μας, να το κάνει και χωρίς
μάλιστα να υπερβεί το θεσμικό του ρόλο.
Του παρουσιάσαμε αποτελέσματα και προσπαθήσαμε να του αποκρύψουμε
πως μετά από ενστάσεις βρήκαμε έναν τουλάχιστον υποψήφιο με
είκοσιτέσσερις ψήφους παραπάνω από αυτές που πήρε.
Αλλά όλα καλά. Αυτός εξακολουθεί να είναι μέλος του καινούργιου ΔΣ. Οι
κατατάξεις παραταξιακές και ατομικές δεν άλλαξαν και παρακαλούμε
ξεχάστε ότι έγινε.
Είμαστε σοβαροί;
Πώς έγινε κάτι τέτοιο; Μόνο με τρείς τρόπους. Ή η εφορευτική επιτροπή είναι
απρόσεκτη ή είναι προκατειλημμένη υπέρ υποψηφίου/ων ή είναι τρελή.
Κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατίας είναι δύο. Η αλλαγή της εξουσίας
χωρίς αιματοχυσία και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Τι αδιάβλητο
μπορεί να υπάρχει με μια εφορευτική επιτροπή ή απρόσεκτη ή τρελή ή
προκατειλημμένη; Και πώς θα πεισθούν οι ηττημένοι πως δικαίως έχασαν;
Και ήταν αυτό που συνελήφθη το μόνο που συνέβη; Υπέρ ποιου δρουν
επωφελώς όλες αυτές οι αμφιβολίες; Σίγουρα όχι υπέρ του κύρους του ΠΙΣ.
Πώς θα μπορούσε να θεραπευθεί το γεγονός. Θα μπορούσε να εξαναγκασθεί
σε παραίτηση ο επίμαχος υποψήφιος.
Όταν προτάθηκε αυτό εξελήφθη από τον κ. Εξαδάκτυλο ως απόπειρα
εκβιασμού του. Δηλαδή όταν του ζητήσαμε την παραίτηση του υποψηφίου
με τον οποίον δημιουργήθηκε το θέμα αυτό το θεώρησε εκβιασμό; Χωρίς
αυτόν από τους εκατοντάδες εκλέκτορες δε μπορούσε ο κ Εξαδάκτυλος; Και
αντέδρασε στον εκβιασμό τότε με τη σιωπή του για να τον θυμηθεί τώρα.

Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε από μόνοι μας την πολιτική ευθιξία να
ακυρώσουμε τις εκλογές και να προχωρήσουμε με παράταση του παλαιού ΔΣ
σε νέες.
Πρόκειται κύριοι για τον Πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι συνοικιακό
σωματείο. Το κύρος του πρέπει να είναι υψηλό και απρόσβλητο. Με τις
κραυγές περί άδικης ακύρωσης των εκλογών δεν προσβάλουμε μόνο αυτόν
αλλά και την συνδικαλιστική παράταξη στην οποία ανήκουμε. Και όλα αυτά
γιατί; Και να ξαναγίνουν εκλογές σε δύο μήνες τί θα αλλάξει; Μήπως θα
αλλάξουν πολιτική τοποθέτηση ξαφνικά οι εκλέκτορες; Τίποτα από αυτά δε
θα γίνει. Απλώς δεν εξυπηρετούνται τα μικροπαραταξιακά συμφέροντα τα
περί τον κ. Εξαδάκτυλο και το ΔΣ του σαββατοκύριακου. Προς όφελος αυτών
αφήνουμε τα πάντα να διασύρονται από την αντιπολίτευση, αντί να δείξουμε
το ηθικό θάρρος να διορθώσουμε από μόνοι μας τα κακώς κείμενα.
Τώρα επικαλούνται την έννομη τάξη θυμίζοντας το ρητό που αποδίδεται στον
Ιούλιο Καίσαρα: Να παραβιάζεις το νόμο μόνο για να αρπάξεις την εξουσία.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις να τον σέβεσαι.
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