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Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι συνένοχος στην εγκληματική 
πολιτική διαχείρισης της πανδημίας 

Σε μια περίοδο που το νέο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε έξαρση, με πολλές δεκάδες 
χιλιάδες κρούσματα πανελλαδικά, αλλά και στην πρωτεύουσα, ο δήμος Αθήνας αποφάσισε 
τη διακοπή της δωρεάν λήψης rapid test στους χώρους των 8 Λεσχών Φιλίας. Η λήψη πλέον 
γίνεται μόνο από τα 6 δημοτικά ιατρεία, τη στιγμή που η ανάγκη για διαγνωστικούς ελέγχους 
επείγει και κορυφώνεται. Τα δημοτικά ιατρεία έχουν κορεστεί και δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
ημερομηνίες. Ο κόσμος συνωστίζεται είτε σε ατέλειωτες ουρές, είτε αναγκάζεται να πληρώσει 
από την τσέπη του σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θησαυρίζουν.  

Από την έναρξη της πανδημίας, τα τεστ για τον COVID-19 δεν γίνονται δωρεάν και σε επαρκή 
αριθμό στις δημόσιες δομές και εργαστήρια. Έτσι οι ασθενείς οδηγούνται στα μεγάλα ιδιωτικά 
εργαστήρια, όπου πλέον ο κάθε έλεγχος PCR κοστίζει μέχρι και 60€, από (τα 150€ που κόστιζε 
στην αρχή). Βέβαια το πραγματικό κόστος (αντιδραστήρια-εξοπλισμός-εργασία που 
απαιτούνται) δεν ξεπερνά τα 15-20€, ενώ και τα rapid test είναι πολύ φθηνότερα από όσο 
κοστολογούνται.  

Τα μικροβιολογικά εργαστήρια του ΕΣΥ υπερφορτώνονται με τη λήψη των ελέγχων PCR και 
παραγκωνίζουν τις υπόλοιπες εξετάσεις, για τις οποίες και πάλι τα ιδιωτικά διαγνωστικά 
προβάλλουν ως η μόνη λύση. Και αυτό γιατί το διάστημα από το πρώτο κύμα μέχρι σήμερα, 
δεν έγιναν ούτε προσλήψεις επαρκούς και μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και 
λοιπών ειδικοτήτων υγείας (π.χ. φυσικοθεραπευτών, παρασκευαστών, επισκεπτριών υγείας, 
πληρωμάτων ασθενοφόρων κ.λπ.), αλλά ούτε και ενισχύθηκαν ουσιαστικά ο εξοπλισμός και 
οι υποδομές του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

Ένας συνολικός σχεδιασμός για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των υγειονομικών αναγκών 
θα σήμαινε την επίταξη όλου του ιδιωτικού-επιχειρηματικού τομέα υγείας και των στρατιωτικών 
νοσοκομείων και την ένταξη τους σε έναν ενιαίο προγραμματισμό αντιμετώπισης του συνόλου 
της νοσηρότητας του πληθυσμού από κάθε αιτία. Αντ’ αυτού οι δημόσιες και δωρεάν 
υγειονομικές υπηρεσίες όλο και συρρικνώνονται και τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν, με 
το προσωπικό τους να μειώνεται και να εξαντλείται χωρίς καμία ενίσχυση. 



Σε αυτή ακριβώς την περίοδο επιδημιολογικής έξαρσης, όπου τα κρούσματα καθημερινά 
πολλαπλασιάζονται, ο αριθμός των νεκρών μειώνεται και η ανέχεια κορυφώνεται 
συμβάλλοντας αποφασιστικά ως παράγοντας νοσηρότητας, ο δήμος της Αθήνας, αντί να 
ενισχύσει τους χώρους και τα σημεία για δωρεάν ελέγχους, με τις απαραίτητες προσλήψεις 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αποφάσισε να τους κλείσει. 

Απ’ ότι φαίνεται, αυτό το διάστημα ο δήμαρχος έχει προτεραιότητα να οργανώσει με 
απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία την 17λεπτη συναυλία, χωρίς κοινό, που θα κοστίσει 
217000€. Λες και αυτό είναι που προέχει αυτή την δύσκολη περίοδο, λες και δεν είχε η ΕΡΤ την 
τεχνογνωσία, τους τεχνικούς και τα μηχανήματα να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο έργο και μάλιστα 
δωρεάν. 

Είναι πια φανερό ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, καλεί τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τη 
νεολαία να παλέψουν ενάντια σε όλα αυτά. Για την επίταξη-δέσμευση όλων των υποδομών 
του ιδιωτικού τομέα υγείας από το κράτος, το οποίο θα πρέπει να αναλάβει όλα τα έξοδα 
εξοπλισμού, προμήθειας αναλωσίμων και μισθοδοσίας του ιατρικού προσωπικού και να 
παρέχει στον λαό δωρεάν κάλυψη του συνόλου των υγειονομικών αναγκών, με όλες τις 
απαραίτητες δομές. Όλες οι μονάδες υγείας, κρατικές, δημοτικές, ιδιωτικές και στρατιωτικά 
νοσοκομεία, θα πρέπει να ενταχθούν σε ενιαίο σχεδιασμό αντιμετώπισης των προβλημάτων 
υγείας του λαού, κόντρα στην ανάγκη για κέρδος του κεφαλαίου.  

Η μάχη για τη προστασία της υγείας είναι ένας αγώνας διεκδίκησης σε κάθε πεδίο της 
κοινωνικής ζωής και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε καθημερινά, στο πλάι των φτωχών, των 
αδύναμων, των ανέργων, των προσφύγων, των μεταναστών και των νέων αυτής της πόλης. 


