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Για το Γηροκομείο Αθηνών 

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας συνεδρίασε την Πέμπτη 28/1/2021 και ενέκρινε την άσκηση 
παρέμβασης του δήμου της Αθήνας κατά του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία 
«ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Γηροκομείο-Πτωχοκομείο», το οποίο έχει τη διαχείριση του 
Γηροκομείου. Σκοπός ήταν η απόρριψη της αίτησής του Σωματείου για παράταση της θητείας του 
και το αίτημα από το δημοτικό συμβούλιο για ορισμό νέας προσωρινής διοίκησης. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα ψηφίσαμε υπέρ της παρέμβασης του δήμου 
τονίζοντας ότι χρειάζεται να λυθούν άμεσα τα εκκρεμή ζητήματα του Γηροκομείου ώστε να 
ενισχυθούν οι δομές και η λειτουργία του. 

Εδώ και μια δεκαετία, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την εξουσία βλέπουν να 
συρρικνώνεται το γηροκομείο της Αθήνας, να μειώνονται οι ηλικιωμένοι που περιθάλπει από 700 σε 
120, από τις εννιά πτέρυγες που διαθέτει να λειτουργούν δύο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες να 
υποβαθμίζονται τραγικά, οι εργαζόμενοι να μένουν για μεγάλες περιόδους απλήρωτοι και να μην 
κάνουν απολύτως τίποτα.  

Η ζωή των ηλικιωμένων στο Γηροκομείο χειροτέρευσε όλα αυτά τα χρόνια. Οι υποδομές βρίσκονται 
σε άθλια κατάσταση με τους περισσότερους χώρους να είναι ακατάλληλοι για να φιλοξενούν 
ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα. Αρκετοί εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απολύσεις 
και για πολλά χρόνια χωρίς να πληρώνονται καθόλου. 

Το σημερινό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει το γηροκομείο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, 
απειλείται από τις ορέξεις μεγάλων επιχειρηματικών συμφφερόντων. Η μεγάλη περιουσία του, το 
«φιλέτο» έκτασης 55 στρεμμάτων στην καρδιά της Αθήνας, καθώς και τα εκατοντάδες ακίνητα που 
ανήκουν στο Ίδρυμα που το διαχειρίζεται είναι πρόκληση για τους επιτήδειους του πλούτου και του 
χρήματος. 

Γι’ αυτό άλλωστε, το Γηροκομείο έχει αφεθεί στην τύχη του τόσα χρόνια. Ταυτόχρονα, η συρρίκνωση 
και εγκατάλειψη του αποτελούν πολιτική κατεύθυνση των κυβερνήσεων για να αποφύγουν την 
υποχρέωση που έχουν να φροντίσουν δημόσια και δωρεάν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, και 
ειδικά τους άπορους. 



Το ζήτημα αποκτά επείγοντα χαρακτήρα αν σκεφτούμε ότι οι ανάγκες της πόλης είναι τεράστιες. 
Υπερήλικες που πεινούν, που ζουν απροστάτευτοι ενώ υπάρχει μια υποδομή που απαξιώνεται, 
αφού δεν χρησιμοποιείται και θα μπορούσε να στεγάσει εκατοντάδες συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.  

Και ενώ υπάρχει μια τέτοια υποδομή στην πόλη, η κατάσταση στο Γηροκομείο υπήρξε απαράδεκτη 
και σκανδαλώδης και σε επίπεδο διαχείρισης: τεράστια ποσά εκατομμυρίων πήγαιναν στις τσέπες 
συγκεκριμένων ημέτερων, «πάρτυ» με τους εργολάβους που υποτίθεται αναλάμβαναν εργασίες -οι 
οποίες όμως ήταν άσχετες με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, ιδιοποίηση κληροδοτημάτων και ζημία 
εκατομμυρίων ευρώ στη διαχείριση 700 ακινήτων. 

Τα αποτελέσματα είναι ορατά όχι μόνο στις συνθήκες ζωής των ηλικιωμένων αλλά και στις 
εργασιακές σχέσεις που αντιμετωπίζει το προσωπικό του ιδρύματος. Χρόνια τώρα οι απολύσεις 
είναι καθημερινότητα για τον κόσμο που εργάζεται στο ίδρυμα. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θεωρούμε αναγκαίο το Γηροκομείο να περάσει στον 
έλεγχο του δημοσίου, στην ευθύνη του κράτους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλες οι 
δυνατότητες που έχει, η τεράστια περιουσία του να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των φτωχών της 
πόλης μας και να πάψει να κινδυνεύει από πολλά επιχειρηματικά σχέδια που υπάρχουν.  

Θεωρούμε απαράδεκτο η φροντίδα των ευαίσθητων ομάδων να βασίζεται στη φιλανθρωπία, σε 
ιδιώτες, σε ΜΚΟ. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η υγεία και η κοινωνική πρόνοια δεν μπορούν 
να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα. Αγωνιζόμαστε για την άμεση κρατικοποίηση της δομής, να 
δοθούν χρήματα για να φτιαχτούν οι υποδομές, να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι και για να γίνουν 
προσλήψεις προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων.  

Συντασσόμαστε με τα αιτήματα των φορέων της περιοχής αλλά και ολόκληρης της πόλης, τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων, τα εκπαιδευτικά σωματεία, τους συλλόγους εργαζομένων και τις 
συλλογικότητες γειτονιάς.  

Να περάσει το Γηροκομείο Αθηνών και όλες οι δομές υπερηλίκων στο Δημόσιο με την μεταφορά 
του προσωπικού και προσλήψεις ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της πόλης. 
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