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Εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, νέα μητέρα, συνταξιούχε, 
 

Οι τραγικές ελλείψεις και τα κενά του δημόσιου συστήματος Υγείας που ξεγυμνώθηκαν όλη 
την περίοδο της πανδημίας συνεχίζουν να είναι εδώ. 
  

Όλο το τελευταίο διάστημα οι γυναίκες του μόχθου 

 Βλέπουμε το εισόδημά μας να μειώνεται δραματικά   

 Εν μέσω πανδημίας στριμωχνόμαστε σαν τις σαρδέλες στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. 

 Στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς με ελλιπή μέτρα 
προστασίας και προσωπικό καθαριότητας. 

 Αναγκαζόμαστε να στραφούμε στην ιδιωτική Υγεία για εξετάσεις, για 
παρακολούθηση της υγείας εμάς και των παιδιών μας, αφού τα νοσοκομεία έχουν 

σχεδόν καταλήξει να είναι νοσοκομεία μιας νόσου 
 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες.  
Μετά από 8 μήνες δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας του 

λαού, ενώ γνώριζε ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν αναμενόμενο, τονίζοντας 
μόνο την ατομική ευθύνη. 

Όμως όλους αυτούς τους 8 μήνες, δεν πέρασε μέρα που η κυβέρνηση να μην αξιοποιεί 
την πανδημία ως ευκαιρία να περάσει νέα αντεργατικά μέτρα (όπως ελαστικές σχέσεις 

εργασίες, απλήρωτες υπερωρίες, νέος πτωχευτικός κώδικάς, απαγόρευση 

συνδικαλιστικής δράσης). 
 
Στην πόλη μας τα προβλήματα από την εγκληματική αυτή διαχείριση της πανδημίας και από τις 

ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αυξάνονται δραματικά. 
 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα σχολεία της πόλης μας λειτουργούσαν με ελλιπή 

μέτρα προστασίας, κενά εκπαιδευτικών, 25άρια τμήματα και περιορισμένο προσωπικό 
καθαριότητας όλων των εργασιακών σχέσεων, που μία απολύονται μία προσλαμβάνονται. Η 

τηλεκπαίδευση βαθαίνει τις ταξικές ανισότητες και απελπίζει οικογένειες και εκπαιδευτικούς. 
 Σχεδόν καθημερινά καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού σε καθηγητές, γονείς και 

εργαζόμενους. Οι γονείς της πόλης είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς σε 

περίπτωση που το παιδί τους αρρωστήσει ή εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, αφού δεν υπάρχουν 
στους Παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία παιδίατροι που να παρακολουθούν τα νήπια και τους 

μαθητές, το Κέντρο Υγείας Παιδιού Καισαριανής βρίσκεται υποστελεχωμένο, χωρίς να μπορεί 
να επιτελέσει το ρόλο του σαν Πρωτοβάθμια Δομή Υγείας με στόχο την Πρόληψη και την 
παρακολούθηση των παιδιών της πόλης μας. 



 Με ευθύνη των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και η πόλη μας 
βρίσκεται στην ουσία χωρίς κάποια τοπική, Πρωτοβάθμια Δομή Υγείας. Το υποκατάστημα του 

ΙΚΑ που υπήρχε έχει κλείσει, με αποτέλεσμα το ΙΚΑ Παγκρατίου να εξυπηρετεί τουλάχιστον 
τρεις περιοχές. 

 
Ζούμε στον 21ο αιώνα! Η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Με την ανάπτυξη της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, παράγεται ένας αμύθητος πλούτος. Υπάρχει κάθε δυνατότητα 

για ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας με πλήρη και επαρκή κρατική 
χρηματοδότηση που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών 

μας. 
Υπάρχει η δυνατότητα για σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δημόσιο και 
δωρεάν, με Κέντρα Υγείας αναπτυγμένα με γεωγραφικά, πληθυσμιακά, επιδημιολογικά 

κριτήρια, που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, θα συνδέονται με τα κρατικά νοσοκομεία 

 

Αντ’ αυτού η κάλυψη των αναγκών μας είτε συμπιέζεται από ένα δημόσιο σύστημα που 
χτυπιέται διαχρονικά είτε χρησοπληρώνεται στα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Η ανθρώπινη ζωή 
μπαίνει στο ζύγι ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 80% των χειρουργείων 

δεν θα γίνουν καθώς οι ΜΕΘ δεν επαρκούν και την ίδια στιγμή που πολλαπλασιάζονται τα 
κέρδη των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων. 

 
Δε συμβιβαζόμαστε με την πολιτική της τωρινής, των προηγούμενων κυβερνήσεων και ΕΕ 

που αντιμετωπίζει τις ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών μας στην Υγεία, στη Μητρότητα ως 
“κόστος” για το κράτος και την υγεία μας εμπόρευμα αντί για κοινωνικό αγαθό. 
 

Δεν κλείνουμε τα μάτια στις αιτίες που απαξιώνουν τις ζωές μας 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
 Ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με 
αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές μονάδες για κατ’ οίκον επισκέψεις που συνδέονται με τα 

Κέντρα Υγείας. Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Παιδιού με το αναγκαίο προσωπικό. Άμεση 
σύνδεσή του με τα σχολεία της πόλης. Επαναλειτουργία όλων των δημόσιων δομών Υγείας που 

έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως το ΙΚΑ Καισαριανής. 
 Διενέργεια δωρεάν τεστ με ευθύνη της κυβέρνησης. 
 Να γίνουν τώρα οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που απαιτούνται (εκπαιδευτικοί, 

καθαριστικό και βοηθητικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κα.) για τα τους 
παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία. Για ολιγομελή τμήματα σε όλες τις βαθμίδες. 

 Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέτρα για 
αποφυγή συγχρωτισμού στα σχολεία και ΜΜΜ. 

 Επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών δομών υγείας με την ευθύνη του κράτους. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26/11 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 
 

 Στα πλαίσια της Ημέρας Δράσης για την προστασία της Υγείας στις 10 Νοέμβρη, εκπρόσωπος 
του ΔΣ του Συλλόγου μας θα παρευρεθεί στην κινητοποίηση φορέων της πόλης μας στο ΙΚΑ 
του Παγκρατίου, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας και ενίσχυση των 

δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
 

 Στις 19/11 με πολύμορφες δράσεις αναδεικνύουμε τα προβλήματα με τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ – ΔΕ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΡΟΙ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ 


