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Η ιστορία των κοινωνικών ιατρείων ξεκινά μαζί με την κρίση – με τα πρώτα να 

δημιουργούνται το 2009. Το ρεύμα ενισχύεται από τα τέλη του 2011 και 

«μαζικοποιείται» το 2013 – τότε δηλαδή που τα αποτελέσματα της 

οικονομικής  και κοινωνικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο και στους δείκτες 

υγείας είναι περισσότερο από εμφανή. Μέχρι σήμερα υπάρχουν και 

λειτουργούν πάνω από 50 κοινωνικά ιατρεία, δίκτυα αλληλέγγυων 

υγειονομικών και κοινωνικά φαρμακεία σ’ όλη τη χώρα. 

Οι κοινοί στόχοι των ιατρείων (όπως διαβάζουμε και στη «Χάρτα» του 2013) 

ήταν: 

1. Η στήριξη των πιο αδύναμων και αποκλεισμένων από το Σύστημα 

Υγείας  

2. Η διεκδίκηση του δικαιώματος όλων στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας, και, παράλληλα,  

3. Η υπεράσπιση του ίδιου του δημόσιου συστήματος. Δεν είναι τυχαίο, 

εξάλλου, πως ανάμεσα στους πρώτους αλληλέγγυους που 

στρατεύθηκαν στη δημιουργία των κοινωνικών ιατρείων ήταν πολλοί 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα (Νοσοκομεία, ΙΚΑ) που  κατέρρεε 

ακριβώς την ίδια περίοδο που οι άνθρωποι το χρειάζονταν 

περισσότερο από ποτέ. 

Ήταν «τέκνα της ανάγκης» αλλά όχι (ακόμα) «ώριμα τέκνα της οργής»… 

Δημιουργήθηκαν είτε από τη συνεργασία συλλογικοτήτων ενεργών πολιτών 

με γιατρούς, είτε από πρωτοβουλίες γιατρών, ή – κάποιες φορές – από μέλη 

πολιτικών κομμάτων (κύρια, τότε, του ΣΥΡΙΖΑ). Άλλα συνεργάστηκαν με τις 

δημοτικές αρχές, κι άλλα όχι. Προχώρησαν στη δημιουργία δικτύου 

εθελοντικών υπηρεσιών ( με γιατρούς, ψυχολόγους και  άλλους 

υγειονομικούς) και  την «ανακύκλωση» φαρμάκων και υλικών μεταξύ των 

ανθρώπων και των δομών. Δημιουργήθηκε κι ένα δίκτυο 

αλληλοπληροφόρησης, καταγραφής περιστατικών και δημοσιοποίησης 

προβλημάτων. Το πώς το κάθε ιατρείο ιεράρχησε και δούλεψε αυτούς τους 

στόχους ήταν αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών – αλλά και συγκυριών, των 

ιδιαίτερων συνθηκών της κάθε περιοχής και των διαθέσιμων πόρων. Ήταν 

όμως και φυσικό αποτέλεσμα της σύστασης της ομάδας και του 

αμεσοδημοκρατικού ή μη τρόπου που επέλεξε για να λειτουργήσει.  

Πέντε χρόνια και τέσσερες κυβερνήσεις μετά, μπορούμε να πούμε πως  ο 

πρώτος στόχος σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, 

αποκλεισμένοι από το σύστημα, βρήκαν ως τώρα «την υγειά τους»  στα 

κοινωνικά ιατρεία – στο μέτρο πάντα του δυνατού (Το καλύτερο πρωτοβάθμιο 



ιατρείο δε θα μπορέσει ποτέ – και δεν πρέπει  -  ν’ αντικαταστήσει 

δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες).  

Ωστόσο, η διεκδίκηση της ελεύθερης πρόσβασης όλων σε υψηλής ποιότητας 

δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο έργο,  μια 

που έρχεται σε σύγκρουση με τον πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού – την 

απόσυρση του δημοσίου και την εκχώρηση κερδοφόρων τομέων στους 

ιδιώτες. Αυτό φάνηκε πολύ πιο έντονα τους τελευταίους λίγους μήνες, όταν – 

με τη συνεχή πίεση των κοινωνικών ιατρείων – διαμορφώθηκε, ψηφίστηκε  και 

εφαρμόστηκε ο νόμος 4368 για την πρόσβαση των ανασφάλιστων. Όσοι 

καταφέρουν να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά και οικονομικά εμπόδια, 

φτάνουν σε άδεια νοσοκομεία, άδεια φαρμακεία  και τεράστιες λίστες 

αναμονής.  

 Για τη δημιουργία κινήματος – ακόμα κι ενός κινήματος «μετριόφρονος», με 

συγκεκριμένους και απόλυτα ρεαλιστικούς στόχους όπως η υπεράσπιση των 

στοιχειωδών  δικαιωμάτων, απαιτούνται πολύ περισσότερα από μικρές 

ομάδες αποφασισμένων πολιτών. Προϋποτίθεται η οικονομική και πολιτική 

αυτονομία (διακηρυγμένα στη θεωρία, αλλά συχνά πολύ πιο δύσκολα στην 

πράξη) και η συμμετοχή πολλών και χειραφετημένων υποκειμένων. Θα 

πρέπει να εμπλακούν στις διαδικασίες κι άλλοι πολίτες («μη ειδικοί») σε 

πρωταγωνιστικούς και όχι «βοηθητικούς» ρόλους. Να ξεφύγει η δομή από την 

«υγειονομική ζώνη» και να συμμαχήσει με άλλες συλλογικότητες («παλαιού 

τύπου» όπως τα σωματεία, και νέες όπως άλλες αλληλέγγυες δομές). Τελικά 

η δομή, κινητοποιώντας, «εκπαιδεύοντας» τους ίδιους τους συμμετέχοντες 

στην ανάληψη ευθύνης για τη ζωή τους, δημιουργώντας γεγονότα και 

συζητήσεις, μπορεί να γίνει ένα κέντρο αγώνα, μια εστία αντίστασης στη 

γειτονιά, στην πόλη.   

Μπορεί όμως και να μη γίνει.  

Και μόνον η λειτουργία μιας αλληλέγγυας δομής υγείας στους δύσκολους 

καιρούς της απογοήτευσης και της αποστράτευσης, πέρα από τη βοήθεια που 

δίνει για την επιβίωση των ανθρώπων, είναι μια «ένεση» ελπίδας και 

αξιοπρέπειας. Είναι μια δράση ενάντια στο ρατσισμό, στο στίγμα της 

αρρώστιας και στο αίσθημα αναξιότητας και αχρηστίας ολόκληρης της 

κοινωνίας. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη. 

Ακόμα πιο χρήσιμη για την κοινωνία, θα τολμούσαμε να πούμε, είναι η 

ψυχολογική στήριξη που δίνεται: πέραν της αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου 

(συχνά πιο αποτελεσματικά από τα νοσοκομεία λόγω της πιο εύκολης και 

χωρίς στίγμα πρόσβασης), η ψυχολογική στήριξη κινητοποιεί τους 

ανθρώπους και τους βοηθά να ξαναστηθούν στα πόδια τους – και να 

αντιδράσουν σ’ αυτό που συμβαίνει, τόσο προσωπικά όσο και  συλλογικά. 



 Όμως η ύπαρξη μιας δομής αλληλεγγύης δεν είναι de facto επαναστατική 

πράξη. Αναδεικνύει στην πράξη μια σειρά κρίσιμα ζητήματα και υποχρεώνει 

τους συμμετέχοντες να πάρουν θέση. 

Τα κοινωνικά ιατρεία ισορροπούν σε μια σειρά από εξαιρετικά εύθραυστα 

«όρια»: 

α. Ανάμεσα στη νομιμότητα και την παρανομία, με μόνη πραγματική 

προστασία τη στήριξη από τη γειτονιά 

β. Ανάμεσα στην ταξική αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία. Η έννοια της 

αλληλεγγύης εμπεριέχει την αλληλοβοήθεια και την ισοτιμία μέσα σε μια 

ομάδα ανθρώπων με κοινά προβλήματα και κοινούς στόχους. Όμως, συχνά η 

καθημερινή πρακτική απέχει πολύ από τη δημιουργία ισότιμων σχέσεων, 

αναπαράγοντας τη σχέση ευεργέτη και ευεργετούμενου. 

γ. Συνολικά,   η σύγκρουση με το ιατροκεντρικό (και εν πολλοίς εξουσιαστικό) 

μοντέλο δεν  είναι αυτονόητη. Είναι αλήθεια πως στα κοινωνικά ιατρεία 

ασκείται γενικά  μια διαφορετική ιατρική: πιο κοντά στην κοινωνία και στα 

κοινωνικά αίτια της παθογένεσης, με ομάδες, χωρίς την «αυθεντία» του 

ιατρού, με τους ασθενείς συμμέτοχους, με λιγότερα φάρμακα κι εξετάσεις. 

Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο να συμβεί. Υπάρχει η δυνατότητα να ασκεί 

κανείς την ιατρική (ιδίως την ψυχιατρική, που δεν απαιτεί και τόσα «υλικά») με 

τον ίδιο τρόπο - όπου κι αν βρίσκεται. Κι αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, αν 

εξετάσει κανείς το πόσο αποτελεσματικό είναι για την άμεση ανακούφιση του 

πόνου.  

δ. Αντίστοιχα θέματα γεννά και η σύγκρουση μεταξύ της άμεσης δημοκρατίας 

και της συγκέντρωσης της εξουσίας στους λίγους και πιο έμπειρους. Η 

συμμετοχή όλων στη λήψη και στην υλοποίηση των αποφάσεων βοηθά, 

αναμφισβήτητα, στην πορεία αυτονόμησης των υποκειμένων – κάνει όμως τις 

διαδικασίες δυσκίνητες και συχνά όχι τόσο αποτελεσματικές όσο οι παλιές 

«δοκιμασμένες» μέθοδοι. 

ε. Το όριο ωστόσο που, μετά τις εκλογές του Γενάρη του ΄15 και κυρίως μετά 

το Δημοψήφισμα, έγινε χάσμα που διαχώρισε τα ιατρεία σε ομάδες, είναι η 

σχέση με τον κρατικό μηχανισμό: μέχρι ποιο σημείο η παροχή  βοήθειας στην 

κοινότητα  αναδεικνύει την κρατική ανεπάρκεια (μ’ άλλα λόγια εγκαλεί το 

κράτος «να κάνει τη δουλειά του») και πότε το υποκαθιστά βοηθώντας - έστω 

και αθέλητα – στην απορρόφηση της κοινωνικής δυσαρέσκειας; (Κι εδώ 

φάνηκε καθοριστική η σχέση που το κάθε ιατρείο είχε ή δεν είχε με την 

κοινωνία και τις συλλογικότητες της περιοχής, καθώς και με κομματικούς 

μηχανισμούς.) 

Αναμφισβήτητα, ο απολογισμός της ως τώρα δράσης είναι θετικός. Έχουμε 
προχωρήσει, σπρωγμένοι κι από τη συγκυρία, πολύ παραπέρα από κει που 



νομίζαμε πως θα φτάσουμε. Κι έχουμε πια την ωριμότητα να αναγνωρίζουμε 
τα προβλήματα, να θέτουμε τα ερωτήματα και ν’ αναζητάμε απαντήσεις. Να 
εξετάζουμε κριτικά τις πράξεις, να εμπλουτίζουμε τη θεωρία και να 
προτείνουμε νέες δράσεις. Δε μας αντιστοιχεί, και δε μας βοηθά, να 
συνεχίζουμε από «κεκτημένη ταχύτητα» την «πεπατημένη».  Γιατί για να 
προχωρήσουμε προς την έξοδο, για να συμβάλλουμε στην ανατροπή αυτής 
της πραγματικότητας και στο όραμα μιας άλλης, πρέπει να βρούμε νέα 
μονοπάτια. Κι όπως λέει κι ο ποιητής  

« Διαβάτη, δεν υπάρχει μονοπάτι. Το μονοπάτι το φτιάχνεις περπατώντας». 
(A. Machado) 
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