
Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ ! ! ! !    

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ! ! ! !    
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα 

όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και 

την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη 

θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης 

των συνθηκών ζωής, το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο (όπως και τα άλλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα της περιοχής) αφήνεται στην τύχη του. Με την αθλιότητα των ράντζων να 

είναι καθημερινό φαινόμενο, με προσωπικό να υπολείπεται δραματικά, θέσεις 

εργασίας να μην προκηρύσσονται, κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες να 

κλείνουν, γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους.  
Αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση, τα 

μνημόνια, η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η πολιτική τους, που κλείνουν νοσοκομεία, δεν 

προσλαμβάνουν προσωπικό (έχουν απαγορέψει στην ουσία τις προσλήψεις στο 

δημόσιο με την αναλογία 1/10), περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια 

περίθαλψη και το ΕΣΥ. Έχουν στόχο να καταργήσουν τις κοινωνικές παροχές και ότι 

απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και της επιχειρηματικής 

«ανάπτυξης».  
Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική 

μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες).  
 

Διεκδικούμε:  
 

1) Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, 

το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων.  

2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ’ 

εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ 

κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό 

παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει 

στην υγειονομική γενοκτονία.  

3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της 

Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών.  

4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν 

υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των 1.500.000 ανέργων, της 



φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και 

δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια εκπαιδευόμενοι και 

απλήρωτοι εθελοντές). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. Να επιστρέψουν 

οι 30 εργαζόμενοι του Λοιμωδών «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» στο Νοσοκομείο τους.  
5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και 

κρεβάτια και όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων.  

6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά 

πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο 

νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία.  

7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε ανέργους, ανασφάλιστους και τις 

οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και 

ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων.  

8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με 

ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης.  

9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. 

10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την 

εμπορευματοποίηση.  
 

Αποφασίζουμε: 
Εξόρμηση στο λαό της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των 

νοσοκομείων στην περιοχή μας.  
 

Συγκέντρωση και κινητοποίηση Τρίτη 5 Μάρτη  

5 μ.μ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι. 
 

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  

ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ! 
 

� ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»  
� ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ  
� ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 
� ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»  
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΝΗΣΥΧΗ ΠΟΛΗ»   
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ»   
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ»   
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ»  
� ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»  
� ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
� ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.»  
� ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   
� ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ψ.Ν.Α. ∆ΑΦΝΙ - ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 


