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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Κατά τη σύσκεψη-εκδήλωση που είχε καλέσει η ΕΙΝΑ, στις 8/2 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, 
παραβρέθηκαν οι εξής φορείς:  
 
Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, Σύλλογος Πολυτέκνων Πατρών και Περιχώρων, Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας, Σωματείο 
Εργαζομένων ΑΒΕΞ, Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Σύλλογος Δασκάλων-
Νηπιαγωγών Πάτρας, ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Ελλάδας, Σωματείο ΕΒΟ Αιγίου, Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου 
Πάτρας, Σωματείο ΔΕΥΑΠ, Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του 
Δ. Πατρέων, Σύλλογος Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ, μέλη σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία Ρίου και 
Αιγίου και εργαζομένων στο Υπ. Πολιτισμού, μέλη φοιτητικών συλλόγων, συνταξιούχοι, πολίτες και μέλη 
Λαϊκών Συνελεύσεων Γειτονιών της Πάτρας. 
 
Κατά την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε έγινε κατανοητό πως η υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας 
είναι αναπόσπαστη με την πάλη για την ανατροπή της κατοχικής κυβέρνησης Παπαδήμου και των διεθνών 
τοκογλύφων που την ελέγχουν μέσω της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε σα λαός 
και σαν χώρα, μας επιβάλλει τον άμεσο ξεσηκωμό και τον αγώνα για την υπεράσπιση της επιβίωσης του 
Λαού μας. 
 
Οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάδειξη της επικίνδυνης για τη χώρα κατάστασης της Δημόσιας 
Υγείας και δήλωσαν διαθεσιμότητα στις κινητοποιήσεις της ΕΙΝΑ και της ΟΕΝΓΕ που θα ξεκινήσουν την 
επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα:  
 
τη Δευτέρα 13/2 και Τρίτη 14/2, αποκλεισμός των εισπρακτικών μηχανισμών των νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας της περιοχής μας και την Τετάρτη 15/2, σε συνεργασία με τους Υπαλλήλους ΟΤΑ που 
κινητοποιούνται για το ζήτημα της Υγείας πανελλαδικά, κατάληψη της 6ης ΥΠΕ. 
 
Ταυτόχρονα με τις κινητοποιήσεις των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης που ξεκινούν και αυτοί από 13/2, θα 
υπάρξει συντονισμός στην υπεράσπιση και της δημόσιας παιδείας που πλήττεται με τον ίδιο βάναυσο 
τρόπο. 
 
Από σήμερα, 9/2, ξεκινούν κινητοποιήσεις που θα είναι καθημερινές και συντονισμένες σε τοπικό και 
πανελλαδικό επίπεδο με στόχο τη μη ψήφιση του νέου μνημονίου που μας γυρνάει σαν κοινωνία στις αρχές 
του 20ου αιώνα και καταρρακώνει την ανεξαρτησία της χώρας μας, μετατρέποντάς τη σε μπανανία.  
 
Την Παρασκευή 10/2 το πρωί θα ενισχυθεί η κινητοποίηση των υπαλλήλων ΟΤΑ μπροστά από το 
Δημαρχείο και το απόγευμα, αναλόγως των εξελίξεων, προσανατολιζόμαστε το απόγευμα στις 6μμ στο 
κάλεσμα σε συλλαλητήριο, όπως και το Σάββατο 11/2. Τη μέρα κύρωσης της συμφωνίας από τη Βουλή, θα 
υπάρξει πρόσκληση για παλλαϊκή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. 
 
Ο Αγώνας για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια της χώρας και του λαού μας ξεκινάει.  
Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να βγούμε νικητές. 
Παλλαϊκός Μαζικός Πολιτικός Αγώνας μέχρι να φύγουν μνημόνια, κυβέρνηση, τρόικα. 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμματέας 
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