ΜΕΤΩΠΟ

Η άποψή μας για την κατάσταση στον ΠΙΣ

Ο

λα ξεκίνησαν από την αναίσχυντη νοθεία που διέπραξαν διαπρεπή στελέχη της παράταξης Εξαδάκτυλου.

Επακολούθησαν:





ενστάσεις από στελέχη της ίδιας παράταξης
άρνηση για επανακαταμέτρηση
πιέσεις και καταγγελίες
και τελικά, 12 μέρες αργότερα, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή και αφού ξαναμέτρησε τους σταυρούς βρέθηκαν σημαντικές «αποκλίσεις». Πλέον εξωφρενική περίπτωση, όπου στέλεχος της παράταξης ΔΗΚΙ (ο κ. Γιαννακόπουλος)
διαθέτει 24 σταυρούς περισσότερους απ΄ αυτούς που πήρε πραγματικά!

Η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία πλειοψηφούσαν μέλη της ΔΗΚΙ, συνέταξε δύο
πρακτικά, ένα στις 3/3/19 και δεύτερο στις 15/3/19. Σε κανένα δεν γίνεται αναφορά ούτε στο «φύτεμα» σταυρών, ούτε στις ενστάσεις για ευρύτερη νοθεία, καταγγελία βαρύτατη που κρύφτηκε κάτω από το χαλί.
Εντέλει ο κ. Εξαδάκτυλος, χωρίς να ψελλίσει ούτε μισή συγνώμη για τον ευτελισμό
της εκλογικής διαδικασίας, προχώρησε εσπευσμένα την επόμενη μέρα της επανακαταμέτρησης σε συγκρότηση προεδρείου και εξαφάνιση του εκλογικού υλικού,
ώστε να μην υπάρχουν ίχνη της νοθείας. Εις μάτην το υπουργείο ζήτησε επίμονα
την προσκόμιση του εκλογικού υλικού για να επικυρώσει τ΄ αποτελέσματα. Εκείνοι
έστελναν επιλεκτικά φωτοτυπίες και επικαλούνταν δικολαβίστικα επιχειρήματα,
πιστεύοντας πως η νοθεία θα αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, εξαναγκάζοντας τον
υπουργό Υγείας σε επικύρωση ανύπαρκτων πρακτικών.
Το τραγικό είναι πως ο κ. Εξαδάκτυλος δεν θεωρούσε (και συνεχίζει να μη θεωρεί) τη νοθεία ως παρεκτροπή. Την αντιλαμβάνεται ως κανονικότητα.
Πιθανόν και ως δικαίωμά του!


Στις 25 Απριλίου ο υπουργός Υγείας εκδίδει απόφαση, με την οποία αιτιολογημένα
δεν επικυρώνει τ΄ αποτελέσματα των εκλογών στον ΠΙΣ και αναθέτει στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο να διενεργήσει νέες εκλογές εντός διμήνου. Ξεκινούν
κραυγές, κατάρες και οιμωγές από την ομάδα νοθείας, αποδίδοντας στον υπουργό
πολιτικό κίνητρο.
Πώς μπορεί όμως να δικαιολογηθεί πολιτικό κίνητρο όταν αυτοί που έκαναν τις
επώνυμες καταγγελίες ήταν υποψήφιοι της παράταξης Εξαδάκτυλου και όταν το
εκλογικό σώμα παραμένει ακριβώς το ίδιο;

Το ΜΕΤΩΠΟ, από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές οι καταγγελίες περί νοθείας, ζήτησε επιτακτικά να γίνει πλήρης διερεύνηση. Όταν επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση των εκλεκτόρων και αυτοκάθαρση. Επιμείναμε πως, μόνον αφού γίνουν τα παραπάνω, τότε μπορεί να προχωρήσει η συγκρότηση προεδρείου, ώστε να διαθέτει το απαραίτητο κύρος και νομιμοποίηση.
Αντί να προβεί σε ενημέρωση των εκλεκτόρων και αυτοκάθαρση ο κ. Εξαδάκτυλος
προχώρησε άρον- άρον σε συγκρότηση μονοπαραταξιακού προεδρείου, μοιράζοντας αξιώματα σε ημέτερους και ανοίγοντας δεύτερο κύκλο σύγκρουσης εντός της
παράταξής του.
Ως ΜΕΤΩΠΟ δεν είχαμε, ούτε προσδοκούσαμε σε κανένα όφελος, όμως αρνηθήκαμε για λόγους αρχής να συμμετάσχουμε στο ΔΣ που υπήρξε προϊόν νοθείας
και συμβάλαμε στο μέτρο των δυνάμεών μας στην αποκατάσταση της ηρεμίας και
της νομιμότητας στον ΠΙΣ, συμμετέχοντας στο μεταβατικό ΔΣ.
Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο έκανε άψογη διαχείριση στα βασικά ζητήματα καθημερινότητας, ώστε να οδηγηθεί ο ΠΙΣ σε εκλογές χωρίς να προκληθεί
βλάβη στα συμφέροντα συναδέλφων που συναλλάσσονται μαζί του για έκδοση
αδειών άσκησης επαγγέλματος και εξετάσεις ειδικότητας. Κατάφερε επιπλέον να
εξασφαλίσει τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις πάγιες ανάγκες των γραφείων
του Συλλόγου απεμπλέκοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν κλειδώσει εξαιτίας της άτακτης διαχείρισης της ομάδας Εξαδάκτυλου.
Σε αιφνιδιαστική επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) διαπιστώθηκε -και αποτυπώθηκε σε πόρισμα- αυτό που
ήταν παγκοίνως γνωστό: πως το εκλογικό υλικό της 3ης Μαρτίου ήταν εξαφανισμένο από τα γραφεία του ΠΙΣ. Νότες αστυνομικού μυθιστορήματος έδωσαν η
διάρρηξη που έγινε στα γραφεία του ΠΙΣ πρώτη φορά στα χρονικά και η παράδοση
κλειδιών από τον κ. Εξαδάκτυλο σε συμβολαιογράφο, με τα οποία ισχυρίστηκε πως
ανοίγει μυστική κρύπτη, όπου φυλάσσεται το εκλογικό υλικό!


Η εκλογική διαδικασία που προκηρύχτηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να διεξαχθεί χωρίς να παρατηρηθεί ίχνος νοθείας, ώστε το Διοικητικό
Συμβούλιο που θα προκύψει να μην βαρύνεται από καμιά σκιά.
Η επιμονή ορισμένων ν΄ ακυρώσουν τις εκλογές με τεχνάσματα και μεθοδεύσεις
δείχνει το φόβο τους απέναντι στην ετυμηγορία των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν
αντιληφθεί την τεράστια φθορά που προκάλεσε στον ΠΙΣ η νοθεία, η απόκρυψη
των ψηφοδελτίων και η διαχείριση του Συλλόγου ως ατομικό παραμάγαζο.
Τέλος, στις παρατάξεις που έσπευσαν να συνδράμουν στις απαράδεκτες ενέργειες
της ομάδας νοθείας, μία μόνο λέξη: κρίμα!
Το ΜΕΤΩΠΟ δηλώνει πως θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την αποκατάσταση
του κύρους του ΠΙΣ και της Ιατρικής Κοινότητας, που υπέστησαν σοβαρότατο
πλήγμα.

