
Ομιλία για την ελληνογαλλική ημερίδα στις 12 Νοεμβρίου 
• Πώς λειτούργησε η υποδοχή στα κοινωνικά ιατρεία; Η τοποθέτησή μου 

βασίζεται στην συμμετοχή μου σε δύο κοινωνικά ιατρεία (ελληνικό και 
Αθήνας) στον καταυλισμό του Σκαραμαγκά και στις συζητήσεις που έχουμε 
κάνει σε πανελλαδικές συναντήσεις. Η υποδοχή όλων των αιτημάτων 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών αιτημάτων βασίστηκε : στην ομάδα 
υποδοχής-στην ομάδα γραμματείας (συμπέφτουν ενίοτε), στους ψυχολόγους 
και γιατρούς, στην ομάδα φαρμακείου, στους εθελοντές που οργανώνουν 
πρακτικές δράσεις, στις ομάδες ανταλλαγής, υποστήριξης και λόγου . Σε αυτή 
την υποδοχή υπάρχει ένα στοιχείο που απουσιάζει από δημόσιους φορείς, 
ιδιωτικούς, ατομικά ιατρεία. Υπάρχει μεγαλύτερη ισοτιμία : α/ διότι οι 
εθελοντές και ιατροί είχαν πληγεί ποικιλοτρόπως από την κρίση και ενίοτε 
ήταν και άνεργοι. Ο συλλογικός χώρος ήταν ένας ιστός για τους ίδιους. Εδώ 
εδράζεται και το ζήτημα των κινήτρων των εθελοντών που χρειάστηκε να 
δουλευτούν σε ομάδες και συνελεύσεις, αν ξεκινούσαν από  κίνητρα πιο 
ατομικά, συλλογικά, δικής τους αναγνώρισης και εξουσίας, ή αναγνώριση του 
ΆΛΛΟΥ ανθρώπου που εμπεριέχει και τη δική τους αναγνώριση β/ με βάση 
τα παραπάνω κάθε συμμετέχων στις δομές ήταν υπεύθυνος. Χτυπούσε το τηλ. 
«ποιος είναι ο υπεύθυνος;θα το πω στον υπεύθυνο κλπ.μα εγώ είμαι!!».Ενα 
πρόβλημα ήταν η απουσία συμμετοχής γιατρών στις γενικές συνελεύσεις 
λόγω δουλειάς κλπ. αναπαράγοντας μια ιεραρχία ενώ ο ίδιος αυτός ο χώρος 
των συνελεύσεων ήταν θεραπευτικός.  

• Η πρακτική αυτής της συλλογικής υποδοχής (παράδειγμα: κάποιος έπιανε 
κουβέντα στη γραμματεία, του εξηγούσαν τον αλληλέγγυο χαρακτήρα στην 
ομάδα υποδοχής, του ζητούσαν να μεταφέρει φάρμακα) είχε ένα τριπλό ρόλο 
για τα ψυχικά αιτήματα (καταρρεύσεις, καταθλίψεις μοναξιά): 1/ θεραπευτικό, 
προσωπικά έβλεπα αποτελέσματα πολύ σύντομα σε σχέση με το γραφείο 
μου.στοιχείο τομής που είχαν αυτές οι θεραπείες στήριξης. 2/ κοινωνικό : 
ένας κόσμος κοινωνικοποιήθηκε, στηρίχθηκε, βρήκε συμπαράσταση αλλά 
και υλική βοήθεια 3/ πολιτικά καθώς πολλοί άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν αλλά 
και συνειδητοποιήθηκαν ,έγιναν υποκείμενα. Συζητήσεις πολιτικές, 
συνελεύσεις, γιορτές, προσφορά, ανταλλαγή κλπ. 4/ ηθικά καθώς η απουσία 
χρήματος θέτει σε επερωτήσει το ιατρικό κύκλωμα. 

• Εν κατακλείδει: Η κατάρρευση 2010-2015 που έφερε σωματικές 
καταρρεύσεις (καρκίνους, καρδιακά, αυτοκτονίες, κρίσεις πανικού, 
καταθλίψεις) αντιμετωπίστηκε μέσα από ένα δίκτυο κοινωνικών δομών-
σώμα που στήριξε εθελοντές και προσερχόμενους. Εδώ βέβαια είναι και η 
προσοχή που χρειάζεται πλέον να επιδείξουν οι δομές και να μην παραμείνουν 
στην θέση του «τροφού» δίδοντας άπλετα πολλές φορές για δικούς μας 
λόγους. Η ψυχική βάση της εξάρτησης - εξουσίας είναι επικίνδυνη. 

• Οι χώροι αυτοί είναι χώροι μεταβατικοί με την έννοια που το λέει ο Donald 
Winnicot. Υπάρχει ο μεταβατικός χώρος του παιχνιδιού ανάμεσα στη  μητέρα 
και το παιδί κάτι που δημιουργεί το αντικείμενο ανάμεσα στο κλειστό 
σύστημα και στον κόσμο. Θα λέγαμε ότι οι χώροι αυτoί λειτούργησαν 
«μεταβατικά» για μια άλλου τύπου κοινωνική οργάνωση. Νέες πρακτικές 
επινοούνταν καθημερινά. Ένα ζήτημα είναι το πώς θα μπούνε στην πράξη στο 
κοινωνικό πεδίο σε συλλογικές πρωτοβουλίες είτε στο δημόσιο. 

•  Το συλλογικό και δη πιθανά το συνεταιριστικό είναι πολύ σημαντικό μοντέλο 
ενδιάμεσο κράτους-εθελοντή. Στη Γαλλία έχει γίνει ένα ιατρείο παθολόγων 



στη Γαλλία που αντίκειται στην νεοφιλελεύθερη λογική ο καθένας με τον 
πελάτη του. Η “ανταλλαγή” πρέπει να μπει και στο κοινωνικό πεδίο είτε στις 
δημόσιες δομές που δεν πρέπει να «τρέφουν-υποτάσσουν» του ασθενείς αλλά 
να συμμετέχουν πολλαπλά. Αλλά και σε πρωτοβουλίες ιδιωτών ο συλλογικός 
πιο ανοικτός χαρακτήρας με μικρότερο αντίτιμο στη βάση μιας κοινωνικής 
δικαιοσύνης που εγκαθιδρύουμε εμείς οι ίδιοι, η κοινωνία συλλογικά είναι 
πολύ σημαντικό.  

• Είναι μια κίνηση προς την αυτονομία και όχι την ετερονομία. 
• Στο σημείο αυτό να πώ ότι στην αυτονομία δεν ζητούμε κυρίως από το κράτος 

αλλά προσπαθούμε να βάλουμε στην πράξη άλλες μορφές οι οποίες 
καθορίζονται από συνελεύσεις και συζητήσεις άμεσης δημοκρατίας. Τα 
ιατρεία είναι δυνητικά χώροι αυτονομίας πολλά όμως απέτυχαν και έγιναν 
καλά αντίγραφα του συστήματος ή βοηθοί του.  

• Την λογική της αυτονομίας έναντι της ετερονομίας του κράτους έχει εισαγάγει 
ο Κ.Καστοριάδης φιλόσοφος και ψυχαναλυτής. Η ψυχαναλυτική οπτική ας 
πούμε που υπήρχε σε πολλές δομές και έχει ένα ριζοσπαστικό-ανατρεπτικό 
στοιχείο. 

• Η ψυχαναλυτική οπτική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα ως αλήθεια του 
υποκειμένου (πχ. κάποιος που δεν άντεχε τη δουλειά σε ένα εξοντωτικό 
ωράριο θάπρεπε να προσαρμοστεί; Ήνα δει την επιθυμία του;. ) Αυτό 
συντονίζεται με τη δική μας επιθυμία των εθελοντών που επινοούσαμε. 
Δηλαδή το ζήτημα ήταν κάτι νέο που προϋποθέτει και νέα υποκείμενα που 
δημιουργήθηκαν; Επίσης έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση της σχέσης 
μας με τον Άλλον (προσωπικό,διαγενεαλογικό,κοινωνικό) σχέση 
τραυματική,διαταραγμένη, εξουσιαστική κλπ. Στόχος είναι η απελευθέρωση, 
χωρίς τρόμο, υποταγή πιο ισότιμη.: Δυνητικά ήταν ισότιμη η σχέση στα 
ιατρεία.Εμπεριέχονται πολλά φαντασιακά. 

• Χρειάζεται δουλειά με όλους του συμμετέχοντες με άλλο άκουσμα, προσοχή 
στις ίδιες τις δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως δουλειά στο φαντασιακό 
της παντοδυναμίας ώστε να εισαχθεί η έλλειψη, το άνοιγμα στον άλλο. 

Βέρα Παύλου Νοέμβριος 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discours à la réunion gréco française du  12 Novembre 
 

• Comment l’accueil a-t-elle travaillé dans les dispensaires sociaux et les structures 
solidaires? Mon attitude est basée sur ma participation à deux opérations sociales 
(MKIE et KIfA Athènes) ,dans le camp de Scaramaga et aux discussions que nous 
dans  des réunions à l'échelle nationale. L’accueil de toutes les demandes, y compris 
les demandes de support psychique mentales était fondée: à l'accueil du Secrétariat 
,du Groupe d'accueil(coïncide parfois), des psychologues et des médecins, de l'équipe 
de la pharmacie, des bénévoles des actions concrètes, des groupes d'échange, du 
soutien matériel et de la parole. Il y a un élément qui manque dans des institutions 
publiques, privées. Il y a une isonomie: a / en tant que bénévoles même les médecins 
ont été diversement touchés par la crise et étaient souvent au chômage. L'espace 
collectif était un mât pour eux mêmes. Ici repose la question de la motivation des 
volontaires qui devait être travaillé dans des groupes de parole.Si ils ont commencé 
par des motifs plus individuels, besoin de reconnaissance et de pouvoir, ou la 
reconnaissance d'autres personnes qui porte leur propre identification b / chaque 
participant dans ces structures était responsable. Le téléphone sonnait : "Qui est le 
responsable? Mais… le responsable c’est moi-même !!" Le seul probleme etait 
l’absence des medecins des reunions collectives. 

 
• La pratique de cet accueil collectif (par exemple toute personne qui parlait au 
Secrétariat, on lui expliquait le caractère solidaire de la structure , et était p.ex.parfois 
appelée à transporter des médicaments) avait un triple rôle pour les demandes de 
support psychique (dépressions ,effondrement ,solitude): 1 / thérapeutique : 
personnellement j’ai vu des résultats très vite   par rapport a mon cabinet avec. 2 / 
sociale: les gens ont été socialisés et ont  trouvé un soutien et une assistance 
matérielle 3 / politiquement engagés, ils étaient traités comme des sujets. Les 
discussions politiques,les  réunions,les fêtes, l’offre,l’ échange etc. 4 / éthique car le 
manque d'argent met à  question le circuit médical. 

 
En conclusion: L'effondrement de 2010-2015 qui a été physique (cancer, le cœur, 
les suicides, les attaques de panique, la dépression) a été trait épar le biais d'un 
réseau des structures-corps social  qui  a soutenu tant les bénévoles que les 
patients. Ici, bien sûr, l'attention portée aux structures est de ne pas rester dans la 
position d’ «infirmière» donnant pour nos propres raisons. mesure nécessaire 
parce que l'autre mobilisée. Le fondement de la dépendance – puissance est 
parfois dangereux.  
• Ces sites sont des lieux transitoires dans le sens où le dit Donald Winnicott. Il y 
a un espace de transition, de jeu entre la mère et l'enfant qui crée l'objet entre le 
système fermé et le monde. Nous dirions que cet espace a fonctionné «transitoire» 
pour un autre type d'organisation sociale. Des nouvelles pratiques ont été innovés 
quotidiennement. Une question est de savoir comment ils vont agir dans le 
domaine social dans les initiatives de collaboration ou dans le public. 
• Le collectif et le modèle coopératif est très important comme structure 
intermédiaire. En France il y a eu  une initiative des médecins contrairement à la 
logique néolibérale- tout le monde avec son client-. L'échange doit rentrer dans le 
domaine social ou dans les structures publiques qui ne devraient pas 
«subordonner» les patients, mais les impliquer de façon multiple. Mais aussi dans 
les initiatives privées une plus grande ouverture à faible coût sur la base de la 



justice sociale est très importante.  
• Il est un mouvement vers l'autonomie et non l’ hétéronomie 
• À ce stade je dois dire que l'indépendance ne doit pas être demandé d'abord de 
l'état, mais nous essayons de mettre en pratique d'autres formes qui sont 
déterminées par les assemblées et les discussions de démocratie directe. Les 
dispensaires et les strutures sociaux sont potentiellement des espaces autonomes, 
mais beaucoup ont échoué en devenant assistants du système .  
• La logique de l'autonomie par rapport à l'hétéronomie a été introduite par le 
philosophe et psychanalyste K.Kastoriadis.. La perspective psychanalytique a 
existé dans des nombreuses structures.  
• La perspective psychanalytiques atteint le symptôme comme la vérité du sujet 
(par exemple. Quelqu'un qui ne pouvait pas supporter son travail dans un 
calendrier exténuant il devrait être adapté? Ou « entendre » son désir? Ceci est 
coordonné avec notre désir des bénévoles, l’invention. La question a été le retour 
à quelque chose de nouveau qui nécessite de nouveaux sujets créés. Il a également 
à voir avec la négociation de notre relation avec l'Autre (personnel, 
intergénérationnel, social) relation traumatique, dérangé, autoritaire, etc. Le but 
est de se libérer, sans terreur, subjugation plus juste: 
• Tout ça il faut  être travaillé sur tous les participants aux structures solidaires 
avec une grande attention . Il faut  principalement travailler  le fantasme 
d'omnipotence et d'introduire le manque et  l'ouverture effective envers l’autre. 
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