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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η  Ε.Ι.Ν.Α.  καταγγέλλει  την  σημερινή  απρόκλητη  επίθεση  με  χημικά  και 
δακρυγόνα που δέχθηκαν τα μέλη της τα οποία συμμετείχαν στην ειρηνική πορεία 
στο κέντρο τη Πάτρας. Με αφορμή της βανδαλικής επίθεσης κατά τράπεζας από 
μικρή ομάδα ατόμων που είχαν παρεισφρήσει στο τέλος της πορείας οι δυνάμεις 
των ΜΑΤ το έκριναν σκόπιμο να προβούν σε εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά όχι  
κατά  των  βανδάλων  αλλά  μέσα  στο  μπλοκ  της  Ε.Ι.Ν.Α.  δημιουργώντας  σοβαρά 
αναπνευστικά  προβλήματα,  εμετούς  και  θέτοντας  σε  κίνδυνο τους  γιατρούς  και 
λοιπούς  συμπορευόμενους.  Το  γεγονός  ότι  κάποια  από  τα  χημικά  που 
χρησιμοποιήθηκαν  εναντίον  μας  είχαν  ημερομηνία  λήξης  το  1997  δεν  τα  έκανε 
λιγότερο επικίνδυνα – ενδεχομένως το αντίθετο.

Καταγγέλλουμε  τους  επικεφαλής  των  αστυνομικών  δυνάμεων  για  την 
αναίτια και επικίνδυνη χρήση χημικών κατά των νοσοκομειακών γιατρών αλλά 
και τον τραυματισμό μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. ο οποίος γρονθοκοπήθηκε στο 
πρόσωπο από ασφαλίτη.  

Οι νοσοκομειακοί γιατροί  που βρισκόντουσαν στην πορεία δεν ήταν ούτε 
κουκουλοφόροι  ούτε  συμμετείχαν σε όποια  πράξη βανδαλισμού – κάτι  που δεν 
συνάδει άλλωστε με ανθρώπους ηλικίας 40, 50 και 60 ετών. Είμαστε νομοταγείς 
πολίτες που ασκούσαμε το νόμιμο δικαίωμα διαμαρτυρίας και οι οποίοι δεχθήκαμε 
την  αδικαιολόγητη  επίθεση  των  δυνάμεων  καταστολής  ενώ  βρισκόμασταν  στον 
κύριο κορμό της πορείας και σε μεγάλη απόσταση από τα σημεία διάπραξης των 
βανδαλισμών.

Θεωρούμε  ότι  σκοπίμως και  κατ'  εντολήν  έγινε  η  εκτεταμένη  χρήση των 
χημικών  κατά  της  ειρηνικής  πορείας  των  εργαζομένων  αφού  και  η  έκταση  των 
ζημιών  που  προκλήθηκαν  δεν  αιτιολογούσε  και  φυσικά  δεν  δικαιολογούσε  την 
επίθεση η οποία  εξαπολύθηκε κατά της πορείας.
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