
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 26 ΦΛΕΒΑΡΗ 2021 

 

Σαν σήμερα κλείνουμε έναν χρόνο πανδημίας και το αποτέλεσμα σε όλο τον κόσμο 
είναι τραγικό 113εκ κρούσματα και 2,5εκ απώλειες. 

Στην χώρα αγγίζουμε τα 190.000 κρούσματα και τις 6.500 απώλειες.  

 Θελήσαμε να κάνουμε αυτή την Συνέντευξη σήμερα, ώστε να δούμε και τον 
γενικό αυτό απολογισμό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Όλοι οι φορείς έχουν 
αποκτήσει μια πείρα. Από τον ρόλο του ΕΟΔΔΥ, την εμπειρία από τα σχολεία, 
τον γολγοθά των συνταξιούχων, τα ζητήματα ψυχικής υγείας – φροντίδας των 
ΑμεΑ – χρόνια πάσχοντων που φουντώνουν, την κατάσταση στους μεγάλους 
εργασιακούς χώρους της γειτονιάς όπως είναι ο Δήμος, κλπ Και περιμένουμε και 
οι ερωτήσεις σας να βοηθήσουν για να ειπωθούν μια σειρά από πράγματα.  

 Έχουμε μπει στο 3ο lock down και όπως φαίνεται έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ο 
υπερδιπλασιασμός κρουσμάτων πανελλαδικά αποτυπώνεται και στην πόλη μας, καθώς 
και η απόγνωση των οικογενειών που φορτωμένες την οικονομική ανέχεια ψάχνουν 
ατομικούς δρόμους για να προστατευτούν. Η διασπορά φάνηκε από τα αυξανόμενα 
κρούσματα  στα σχολεία, σε προσωπικό και παιδιά, λίγες μέρες μετά το άνοιγμά τους, 
αλλά σιγόβραζε μέσα στους χώρους εργασίας, τα ΜΜΜ. Αποδείχτηκε για Τρίτη φορά 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα επιδημιολογικό σχέδιο και τα φορτώνει όλα στην 
ατομική ευθύνη. Το μόνο σχέδιο που είδαμε για πρόληψη της διασποράς, δηλαδή το 
«άνοιξε-κλείσε» σχολείων και καταστημάτων και το «μένουμε σπίτι», έχουν προκαλέσει 
τραγικές  ψυχοκοινωνικές  και σωματικές επιπτώσεις στα παιδιά και σοβαρό χτύπημα 
της οικονομικής κατάστασης και τα  δικαιώματα των εργαζόμενων.  

Και ενώ η εικόνα του ΕΣΥ σήμερα είναι τραγική, η πληρότητα στις ΜΕΘ στα νοσοκομεία 
της Αττικής βρίσκεται στο 95%, οι non covid ασθενείς εγκαταλείπονται στην μοίρα τους, 
τα προληπτικά τεστ και οι εξετάσεις θεωρούνται πολυτέλεια, η κυβέρνηση μειώνει κατά 
600 εκατ. τις δαπάνες υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και αυξάνεται το 
«ενοίκιο» για τις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα αντί για την επίταξη τους!! Παράλληλα, τα 
πολυπόθητα εμβόλια  για τον covid 19 πουλιούνται στο παζάρι των μεγάλων ομίλων  σε 
όποιον πληρώνει ακριβότερα, αδιαφορώντας για την υγεία του κάθε λαού. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση είναι αντίστοιχη ακόμη και σε οικονομικά «εύρωστες» 
χώρες (ΗΠΑ-Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο) πράγμα που μαρτυρά τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί παγκόσμια, ενώ υπάρχουν χώρες που δεν προβλέπεται 
να πάρουν σταγόνα εμβολίου.  
 

Η ανθρώπινη ζωή έχει μπει στο ζύγι και τώρα φαίνεται -πιο καθαρά– πόσο εγκληματική 
ήταν η πολιτική συρρίκνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας και η διόγκωση 
του ιδιωτικού, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που 
έκλεισαν Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ανάμεσα στα οποία και το ΙΚΑ Καισαριανής 

► Το ζήτημα της προάσπισης της Δημόσιας υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας και τα σχολεία, το αντιμετωπίσαμε από την πρώτη καραντίνα όλοι οι 

φορείς, ο καθένας στον δικό του χώρο εκφράζοντας την αγωνία και τις ανάγκες κάθε 

πολίτη της Καισαριανής. Η κάθε μεμονωμένη προσπάθεια όμως συναντήθηκε για 

πρώτη φορά με αφορμή την «απειλή» -στα τέλη Γενάρη- ότι το ΕΦΚΑ Παγκρατίου 



θα γίνει αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο και θα σταματήσει να παρέχει 

οποιαδήποτε άλλη υγειονομική υπηρεσία – είχε ήδη εξαγγελθεί το αντίστοιχο και για το 

ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ και το ΕΦΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Προχωρήσαμε τότε από κοινού όλοι οι 

παρευρισκόμενοι φορείς σε δύο επιτυχημένες παραστάσεις διαμαρτυρίας  (27/01/2021 

και 03/02/2021), ζητώντας μέτρα για να μπορεί ταυτόχρονα να εξυπηρετούνται όλες οι 

υγειονομικές υπηρεσίες και covid και non – covid υπήρξε παρέμβαση στη διοίκηση και 

άλλες πολύμορφες παρεμβάσεις για το ζήτημα αυτό. Ως συνέπεια  των συνολικών 

πιέσεων που ασκήθηκαν, -βεβαίως και τις έλλειψης εμβολίων- τελικά πάρθηκε πίσω η 

απόφαση για αποκλειστική του μετατροπή σε εμβολιαστικό κέντρο και έτσι παρέμειναν 

σε λειτουργία οι υπόλοιπες υγειονομικές υπηρεσίες του. Όλη αυτή η δράση έφερε στην 

επιφάνεια την υποστελέχωσή του ΕΦΚΑ Παγκρατίου που είναι διαχρονική και μας 

προβληματίζει όλους. 1 στους 10 γιατρούς λείπει, περισσότερες είναι οι ελλείψεις σε 

γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό, το ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ έχει 

καταργηθεί, καθώς εκεί γίνονται οι εμβολιασμοί για covid και η βάρδια είναι μόνο μία 

άρα μπορείς να αρρωστήσεις μόνο έως τις 4-5μμ. Μετά έχεις τις εξής επιλογές ή να πας 

στο ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ που όμως και αυτό είναι υποστελεχωμένο και έχει σταματήσει την 24 

λειτουργία του εδώ και χρόνια ή να πας στα επιβαρυμένα Νοσοκομεία ή να πληρώσεις 

στον ιδιωτικό τομέα αν έχεις. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι τεστ covid γίνονται μόνο για 

άνω των 12 χρόνων (συνολικά σε όλες τις μονάδες της ευρύτερης περιοχής) και ως εκ 

τούτου πάλι η μόνη επιλογή είναι τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. 

Τόσο οι ανάγκες μας όσο και οι διαπιστώσεις που κάναμε ότι δεν πρόκειται να 

καλυφθούν με την ισχύουσα κατάσταση, μας οδήγησε όλους τους φορείς στην ανάγκη 

πιο σταθερής συνεργασίας. Έτσι προχωρήσαμε σε τηλεδιάσκεψη όπου ανταλλάχθηκε η 

πείρα και αποδείχθηκε πολύ βασική για όλους μας, αφού διαπιστώθηκε ότι ο κάθε 

φορέας, αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα λόγω της έλλειψης πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στην πόλη και λόγω της εικόνας που παρουσιάζει το ΕΣΥ όπως 

κατήγγειλαν πρόσφατα και οι νοσοκομειακοί γιατροί, τους οποίους στηρίξαμε και στην 

τελευταία τους απεργία.  

► Κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή η ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ για την δημιουργία  

δομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Καισαριανή και συγκεκριμένα 

Κέντρου Υγείας με χαρακτηριστικά όχι όπως του ΕΦΚΑ Παγκρατίου, αλλά 

πλήρως εξοπλισμένου, με φροντίδα επειγόντων, με βραχεία νοσηλεία κ.λ.π, αφού 

σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες σε πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, την ανάγκη λειτουργιάς σχολιατρικής υπηρεσίας, την ιδιαίτερη και 

ολόπλευρη φροντίδα των ΑμεΑ και των χρόνια πάσχοντων.  

Δεν έχουμε άλλα περιθώρια! 
Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη ζωή μας να παίζεται κορώνα – γράμματα καθημερινά. 

Το 80% των θανόντων από Covid-19 «έφυγε» πριν προλάβει να μπει στις ΜΕΘ, 

καθορισμένα χειρουργεία αναστέλλονται, τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε μιας 

νόσου. 

Δεν μπορούμε να απειλούμαστε συνεχώς με διλλήματα όπως να ανοίξουν τα σχολεία 

να μάθουν γράμματα ή να κλείσουν για να μην αρρωστήσουμε. Να ανοίξουν οι δουλειές 

μας για να πληρώσουμε τα χρέη ή να κλείσουν για να μην αρρωστήσουμε;  

► Για όλους τους παραπάνω λόγους προχωράμε στη δημιουργία ενός 

συντονιστικού φορέων με κύριο αίτημα σε αυτή τη φάση, τη Δημιουργία δωρεάν 



σύγχρονου πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου Κέντρου Υγείας στην 

Καισαριανή. Σε αυτό τον συντονισμό πρέπει να συστρατευθούν όλοι όσοι 

βλέπουν την βαρβαρότητα της διαχρονικής υποβάθμισης της δημόσιας υγείας. 

Με τη βοήθεια και τη δική σας, ως τοπικών ή διαδημοτικών Μέσων Επικοινωνίας και 

μέσα από τις φιλόξενες σελίδες σας, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους φορείς 

της πόλης όπως π.χ τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία και να κάνουμε ανοιχτό 

κάλεσμα να μπουν στον κοινό αγώνα για την επίτευξη του στόχου αυτού, της 

Δημιουργίας Κέντρου Υγείας Καισαριανής. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι με τη 

δημιουργία μιας τέτοιας δομής δεν λύνεται το πρόβλημα της Α’ βάθμιας περίθαλψης και 

της υγείας γενικά, αφού μέσα σε αυτό το σύστημα και η υγεία αποτελεί εμπόρευμα, 

αλλά είναι ένα καλό βήμα. Ο αγώνας θα είναι συνεχής και δεν είναι εύκολος, αλλά 

χαμένος είναι ο αγώνας που δεν έγινε. 

► ΖΗΤΑΜΕ  

1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου, 
με φροντίδα επειγόντων περιστατικών, με βραχεία νοσηλεία κ.λ.π, 
διασυνδεδεμένο με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος Υγείας, 
(Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο) και με το ΕΚΑΒ. Εφημερία επί 24ωρου βάσης 
και κινητή μονάδα για έκτακτα περιστατικά με φαρμακείο μέσα σ' αυτό. 

2. Με  Κέντρο Ψυχικής Υγείας και όλα τα προγράμματα φροντίδας, προστασίας και 
αποκατάστασης των ΑμεΑ (κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, κλπ.). Με γιατρό Εργασίας και τεχνικό Ασφαλείας, που 
συνδέεται με όλους τους εργασιακούς χώρους της περιοχής  

3. Με ξεχωριστή φροντίδα για την προστασία της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής ηλικίας μέσω των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής που 
διαθέτει. Εφαρμόζει προγράμματα προγεννητικού ελέγχου, οικογενειακού 
προγραμματισμού και στήριξης των οικογενειών με ανάπηρο παιδί. 

4. Με δυνατότητα να  εφαρμόζει προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι 
για ηλικιωμένους, ανάπηρους, χρονίως πάσχοντες. 

5. Σύνδεση του ΚΥ με τα σχολεία, σχολιατρική υπηρεσία ώστε να παρέχει άμεση 
παρέμβαση και στήριξη αλλά και παροχή πιστοποιητικών υγείας στους μαθητές. 

Για το ΕΦΚΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ απαιτείται άμεσα: 

6. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ. 

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΟΛΕΊΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ  

8. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, 

ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 

Θα καλέσουμε την επόμενη Παρασκευή στις 5/3 και ώρα 20:00 σε διαδικτυακή 

συνάντηση όλους τους φορείς της πόλης, για να πυκνώσουμε την δράση μας και να 

ανοίξουμε τον φάκελο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή μας. Να την δούμε 

από όλες τις πλευρές της ζωής π.χ. τι θα γίνει με τις αθλητικές δραστηριότητες των 

παιδιών μας, με τους ανθρώπους της Τέχνης, με τους ηλικιωμένους και τα ΑμεΑ;  



Κλείνοντας να πούμε ότι: 

 

- ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

- ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ τους ΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΕΝΑ 

ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,  

- ΟΜΟΙΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ/ΒΥΡΩΝΑ 

- ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΙΝΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΟΠΟΥ ΑΝΟΙΚΟΥΜΕ 

- ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΦΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 

Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα την 

επόμενη Παρασκευή στις 5/3 και ώρα 20:00 στη διαδικτυακή συνάντηση με 

όλους τους φορείς της πόλης 

 

 

 


