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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Κατόπιν Συγκεντρώσεων-Συνελεύσεων νοσοκομειακών ιατρών στα ιδρύματα της 
Αχαΐας με πρωτοβουλία της ΕΙΝΑ την προηγούμενη εβδομάδα, εκδίδονται τα 
ακόλουθα συμπεράσματα με τη μορφή ανακοίνωσης: 

 
 

Η λυσσώδης επίθεση της εθελόδουλης στο ΔΝΤ, την ΕΕ και τους διεθνείς τοκογλύφους Κυβέρνησης 
Παπανδρέου ενάντια στα δικαιώματα και την επιβίωση του Ελληνικού Λαού συνεχίζεται. 

• Το Σύνταγμα κουρελιάζεται καθημερινά, η διαφθορά των κρατικών και ιδιωτικών σκανδάλων 
διογκώνεται. 

• Οι φόρου υποτελείς στον ηγεμόνα Βενιζέλο “πολίτες” αυτής της χώρας δεν προλαβαίνουν να μετρούν 
φόρους σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής: έκτακτη εισφορά, φόρος επιτηδεύματος, φόρος 
αλληλεγγύης ανέργων, φόρος ακίνητης περιουσίας (ως ασφάλιστρο κινδύνου!), φόρος 
μικροκαταθέσεων και γύρευε τι άλλο θα σκαρφιστούν οι σύγχρονοι Σάϋλοκ του ΠαΣοΚ για να 
αδειάσουν τις τσέπες των φτωχών. Η ώρα που θα κατατίθεται φόρος αναπνοής δε φαίνεται να αργεί... 

• Οι βασανιστές του ελληνικού λαού δημόσιοι υπάλληλοι (κατά τις φασιστικού τύπου φαιδρότητες του 
συμπολίτη μας Λοβέρδου) ετοιμάζονται για απόλυση με φερετζέ, την εργασιακή εφεδρεία. Την ίδια 
ώρα βλέπουν τα εισοδήματά τους να καταρρακώνονται και να ξεπερνούν τα όρια της φτώχειας με 
ταχείς ρυθμούς. 

• Η ανεργία καλπάζει και δημιουργεί μια γενιά απόκληρων που η μαζικότητά της προσιδιάζει τις 
δεκαετίες του 50 και 60, με την μετανάστευση του πλέον παραγωγικού δυναμικού της χώρας να την 
απογυμνώνει από πραγματικές δυνατότητες επιβίωσης στο άμεσο μέλλον. 

• Η αγορά στραγγαλίζεται από την έλλειψη ρευστότητας που προκαλούν οι “ανάγκες” των τραπεζών, τα 
μαγαζιά κλείνουν, διαλύεται η αγροτική παραγωγή και συμπιέζονται σε “κινέζικα” πρότυπα τα 
εργασιακά δικαιώματα. 

• Τα σχέδια των Γερμανών, Αμερικάνων και άλλων “μεγάλων συμμάχων μας” για την αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας που η κυβέρνηση έχει υποθηκεύσει ως εμπράγματες ασφάλειες προκειμένου να 
λάβει τις δόσεις των δανείων της υποτέλειας, προχωρούν με το χάρισμά της σε εταιρείες που θα 
ελέγχονται από το ευρωπαϊκό διευθυντήριο για τη γρήγορη πώλησή της... 

• Τα παιδιά μας πρώτη φορά μετά το '46 δεν έλαβαν βιβλία, τα παν/μια είναι κλειστά όχι από τις 
καταλήψεις αλλά από την νομοθέτηση της μετατροπής τους σε εταιρείες με το νόμο Διαμαντοπούλου 
που έλαβε τη στήριξη όλου του “υπεύθυνου” πολιτικού κόσμου.  

Η δημόσια υγεία, με ταχείς ρυθμούς ιδιωτικοποιείται.  

• Καταργήθηκε το ¼ των κλινών του ΕΣΥ, δόθηκαν επιδοτούμενες από τους φορολογούμενους πολίτες 
κλίνες στις ασφαλιστικές εταιρείες μετατρέποντας σε σκλάβους τους τους δημόσιους λειτουργούς 
(εργαζόμενους και γιατρούς).  

• Ετοιμάζουν απολύσεις γιατρών και νοσηλευτών μετά από την επιχειρούμενη εν κρυπτώ αναμόρφωση 
των οργανογραμμάτων των νοσηλευτηρίων μετά τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων. 

• Εξαγγέλλουν την εφημερία τομέα, καταργώντας την οριακή ασφάλεια του σημερινού -απαράδεκτου- 
εφημεριακού συστήματος. 

• Προωθούν μισθούς πείνας και εξοντωτικά ωράρια στο προσωπικό των νοσοκομείων 
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• Καθιερώθηκε η πληρωμή σε κάθε νοσηλευτική υπηρεσία, λες και οι ασφαλισμένοι δεν κατέθεταν τις 
εισφορές τους τόσα χρόνια στα ταμεία.  

• Η εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων θα οδηγήσει στην κατάρρευση των 
αποθεματικών των ταμείων όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία 

• Επιτρέπουν την είσοδο ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ, την ασυδοσία των πανεπιστημιακών γιατρών με 
ιδιωτικά ιατρεία, “συμβουλές” σε ομίλους, μεταφορά μέχρι και δημοσίων μηχανημάτων εκτός 
νοσοκομείου για ιδιωτική χρήση! 

• Καταργούν τις δομές πρόνοιας (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), υποχρηματοδοτούν και διαλύουν τα προγράμματα 
απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ), καταργούν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και δείχνουν την πόρτα εξόδου στους 
χρόνιους πάσχοντες. 

• Φτιάχνουν μια καρικατούρα πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας (ΕΟΠΥΥ) με αναβαθμισμένο το ρόλο 
την ιδιωτικής παρέμβασης μεγάλων ομίλων. Περιθωριοποιούν και κλείνουν το ιατρείο της γειτονιάς, 
μετατρέποντας το γιατρό σε κυνηγό ασθενών που θα μπορούν να πληρώνουν (κι αυτοί θα σπανίζουν 
ολοένα) ή σκλάβο των ιατρικών ομίλων με πενιχρές απολαβές. Οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους 
κοστολογούνται με τιμές αγοράς και αυτοί θα αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη 
τους. 

• Καταργούν, τέλος, το μέλλον των νέων γιατρών που μεταναστεύουν με την αποφοίτησή τους, αφού 
δεν εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και δεν προσλαμβάνονται πλέον στο ΕΣΥ. Με πρόσχημα τις 
επιχειρούμενες εξετάσεις στην ειδικότητα, μεγάλο κομμάτι τους θα μείνει ανειδίκευτο, βορά στις 
διαθέσεις του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην υγεία. 

Οι γιατροί της ΕΙΝΑ είναι πλέον πεπεισμένοι πως ο μόνος που μπορεί να βάλει ένα εμπόδιο στον κατήφορο 
που οδηγούν την κοινωνία και κατ' επέκταση την υγεία της οι κυβερνώντες, είναι ο Λαός με τη μαζική του 
αντίδραση και ανυπακοή σε παράνομες και καταστροφικές επιλογές. 

 

1. Δεν δεχόμαστε καμιά εφεδρεία, καμιά απόλυση στην υγεία. Ελέγχουμε την αναμόρφωση των 
οργανογραμμάτων των νοσοκομείων. Σε περίπτωση που απεργάζονται τέτοιες ενέργειες, η ΕΙΝΑ, τα 
Σωματεία εργαζομένων, οι ίδιοι οι γιατροί και εργαζόμενοι θα απαντούν με καταλήψεις διοικήσεων 
των ιδρυμάτων. Στο φόβο που σπέρνουν, απαντάμε με αγώνα και αλληλεγγύη. 

2. Δε θα επιτρέψουμε, θα μπλοκάρουμε την παραχώρηση κλινών στις ασφαλιστικές. Κανείς γιατρός του 
ΕΣΥ δε θα δίνει τις υπηρεσίες του σε τέτοιες συνθήκες. Δε θα ανεχτούμε λουξ “υγεία” δίπλα σε ράντσα 
και καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

3. Καλούμε τα μέλη μας να καταθέσουν στην ΕΙΝΑ τα έντυπα της έκτακτης εισφοράς. Δε χρωστάμε, δεν 
έχουμε και δε θέλουμε να πληρώσουμε! Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους θα συντονιστούμε 
και θα χειριστούμε με τον πιο ευφάνταστο τρόπο την απάντηση στους σαράφηδες της κυβέρνησης. 

4. Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας (11 ως 3) και συγκεντρωνόμαστε καλώντας 
και τους εργαζόμενους και τους συνοδούς στις πύλες των νοσοκομείων της περιοχής μας. Δίνουμε το 
παρόν και προπαγανδίζουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 
Τετάρτης 5 Οκτωβρίου.  

5. Συμμετέχουμε σε κοινές προσπάθειες πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 
την επιτυχία της Γενικής Απεργίας της 19ης Οκτωβρίου 

6. Εκφράζουμε την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μας σε όσους συναδέλφους συμμετέχουν σε καταλήψεις υπουργείων. 
Χαιρετίζουμε την παρεμπόδιση της επίσκεψης της τρόικας στο Υπ. Οικονομικών. Συμπαραστεκόμαστε 
στον αγώνα των φοιτητών και των εργαζομένων στους ΟΤΑ. 

ΟΛΟΙ μαζί μπορούμε να τους ανατρέψουμε 

 
 



Ο Πρόεδρος 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιακουμής Τάσος 

 


