
Ο εν δυνάμει αλληλέγγυος και ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των Κοινωνικών 
Ιατρείων και οι εν ενεργεία αδυναμίες τους. 

Ο εν δυνάμει χαρακτήρας : 

1. Προσφορά  υπηρεσίας, σε απαξιωμένους ανθρώπους από το κυρίαρχο σύστημα, χωρίς αμοιβή, που 
ενέχει και αναπτύσσει ενσυναίσθηση και συμπόνια.                                                                                                   
2. Προσφορά χωρίς όρο ανταπόδοσης. Και που η ενδεχόμενη ανταπόδοσή της από τον ωφελούμενο δεν 
μπορεί να γίνει προσωπικά αλλά μόνο προς όλο το Κ.Ι.                                                                                           
3. Η αντιμετώπιση του ασθενή σαν συνανθρώπου και όχι πελάτη, ιδιαίτερα από τους γιατρούς, 
προσφέρει ψυχολογική στήριξη στον ασθενή και διάθεση προσφοράς. Παράλληλα βοηθάει και η 
ολιστική αντιμετώπιση  του ( διαγνώσεις άλλων γιατρών, συνθήκες διαβίωσης κλπ ) γιατί δείχνει  
ενδιαφέρον συνολικά προς τον άνθρωπο ασθενή και όχι μόνο προς την ασθένεια.                                                 
4. Η  μη ύπαρξη τυπικής ιεραρχίας και μισθολογικών βαθμίδων  δημιουργεί μία κατάσταση ισότητας, και 
πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών .                                                                                                                  
5. Τα μέλη των Κ.Ι. βιώνουν την μη αλλοτριωμένη   ελεύθερη και δημιουργική εργασία που είναι επιλογή 
του ‘’επιθυμώ’’ και του ‘’θέλω’’ και όχι πιεστικών αναγκών επιβίωσης και συμμόρφωσης σε εντολές. 
Αυτό απελευθερώνει από ταπεινωτικούς συμβιβασμούς, ιδιοτέλειες και ανταγωνισμούς.                              
6. Η κοινή ταυτότητα ‘’εθελοντής του Κ.Ι.’’ απελευθερώνει, από άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές 
ταυτότητες (δύσκολο στους γιατρούς), εξισώνει και ευνοεί την αλληλεγγύη και μεταξύ των μελών.                  
7. Η ομαδική εργασία ισότιμων ανθρώπων λειαίνει προσωπικές αδυναμίες και συμπεριφορές, αφού ο 
τρόπος προσφοράς του κάθε εθελοντή/ντριας είναι κάτι που αφορά και χρωματίζει όλο το Κ.Ι.                         
8. Η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης  και συμμετοχής στις αποφάσεις ενισχύει την υπευθυνότητα 
απέναντι σε συνεθελοντές και ασθενείς.                                                                                                                          
9. Η δυνατότητα σε όλα τα μέλη για ατομική πρωτοβουλία, και η ανάδυση της δημιουργικότητας 
δημιουργεί κλίμα που απελευθερώνει από αγκυλώσεις  αυτοαπαξίωσης ή αλαζονείας.                                   
10. Η μη επιδίωξη της αύξησης επιρροής του Κ.Ι. στην κοινή γνώμη με στρατολόγηση μελών ,συντελεί 
στην ανυστερόβουλη και ανιδιοτελή προσφορά προς τον άνθρωπο και όχι προς το πιθανό μέλος.                 
11. Η δυνατότητα που παρέχει για ομαδική βοήθεια,  περιορίζει την υπεροπτική φιλανθρωπία και η 
δυνατότητα για γόνιμη από τα κάτω πολιτική παρέμβαση την κάνει πιο ουσιαστική και περιορίζει τις 
τάσεις προβολής  πολιτικής αυθεντίας και άκαμπτων και θεωρητικών μοντέλων και στόχων.                           
12. H διεκδίκηση αιτημάτων που αφορούν, σε μεγάλο μέρος τους , άλλους συνανθρώπους και η 
δυνατότητα που έχουν οι τελευταίοι και για δική τους συμμετοχή και ενημέρωση, δημιουργεί όσμωση.           
13. Το κοινό στοιχείο της καταπίεσης που δέχονται από το σύστημα εθελοντές και ασθενείς, συντελεί 
στο πλησίασμά τους και στη δημιουργία καναλιών ισότιμης  επικοινωνίας και κοινών στόχων.                      
14. Η συνολική εικόνα του ασθενή από τους γιατρούς και η δυνατότητα που έχουν για εναλλακτικές 
προτάσεις δημιουργούν ρήγματα στο ιατροφαρμακευτικό κυρίαρχο μοντέλο που ασχολείται 
αποσπασματικά  με την ασθένεια και το σύμπτωμα και όχι με τον άνθρωπο ασθενή και την αιτία.            
15. Η συνύπαρξη  της διαφορετικότητας τόσο των ασθενών (ντόπιοι, αλλοδαποί κλπ ) όσο και των  
εθελοντών (πνευματικό επίπεδο, πολιτικές προτιμήσεις κ.λ.π.) κάνουν κυρίαρχη αξία τον άνθρωπο. 

 

 

  



Οι εν ενεργεία αδυναμίες : 

1.  Η ιεραρχία που έχει βιωθεί τυπικά και ουσιαστικά στον επαγγελματικό χώρο που μεταφέρεται άτυπα 
και στο Κ.Ι. με εξουσιαστικές ή υποτακτικές συμπεριφορές.                                                                                        
2. Η δημοσιοϋπαλληλική και γραφειοκρατική νοοτροπία .                                                                                           
3. Η νοοτροπία της ανάθεσης στο όνομα της ειδίκευσης, του ταλέντου και της αποτελεσματικότητας.                
4. Η αδυναμία στο συλλογικό πνεύμα από έλλειψη δημοκρατικής παιδείας .                                                     
5. Η ανάγκη προβολής και επιβεβαίωσης που εκφράζεται και με αμετακίνητες προτάσεις.                                  
6. Η επιδίωξη της  αποτελεσματικότητας εις βάρος της ποιότητας και της πληρότητας.                                      
7. Οι ποσοτικές συγκρίσεις, όπως του χρόνου προσφοράς  του κάθε εθελοντή. Οι συγκρίσεις αυξάνουν  
την εγωιστική και ιδιοκτησιακή διάθεση και εκφράζονται με  παράπονα και επικρίσεις για ασθενείς και 
μέλη .                                                                                                                                                                                        
8. Η  προβολή που δίνεται στους γιατρούς, τους προσκολλά συνήθως στην ιατρική συμβολή τους μόνο. 
9. Η ασυνείδητη αναμονή ανταπόδοσης και ευγνωμοσύνης γεννάει πικρίες και απογοητεύσεις.                     
10. Η μη συνειδητοποίηση της ωφέλειας που έχουν οι εθελοντές από ισότιμη συνεργασία με συμμετοχή 
σε συλλογικότητα αλληλεγγύης (ταπεινότητα, ενσυναίσθηση, αυτοσεβασμό, κοινωνικοποίηση κλπ) και η 
έλλειψη κοινών εκδηλώσεων για να γνωριστούν όλα τα μέλη μεταξύ τους.                                                       
11.Η κόπωση και η ρουτίνα από επανάπαυση και το αδυνάτισμα της πρωταρχικής παρόρμησης  και της 
συνειδητής επιλογής για προσφορά, που δεν την έχει ζητήσει κανείς. Επηρεάζει τον τρόπο που 
προσφέρεται το ‘’δώρο’’ της υγείας, και ο τρόπος  έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το δώρο.                  
12. Το αδυνάτισμα του συλλογικού πνεύματος στις συζητήσεις, αποφάσεις και δράσεις  με αποτέλεσμα 
την αποδυνάμωσή των Κ.Ι. με ατομικές παρεμβάσεις.                                                                                                  
13. Η αυτοαναφορικότητα του Κ.Ι. και η έπαρση για το δίκιο και το σωστό, που είναι εις βάρος της 
αλληλεγγύης με τα άλλα Κ.Ι. και της συνεχούς αναζήτησης κοινής συνισταμένης.                                                   
14. Η επιμονή στις εύκολες ψηφοφορίες αντί για επιδίωξη  της ‘’δύσκολης’’ συναίνεσης, για τη λήψη 
αποφάσεων ,που προϋποθέτει αλληλοσεβασμό και συλλογικό πνεύμα.                                                                  
15. Η νέα τεχνολογία των η/υ που μπορεί να δημιουργεί διαχειριστές σε πλεονεκτική θέση.                             
16. Η μη συστηματική εκπαίδευση των εθελοντών σε θέματα καλής επικοινωνίας με τους ασθενείς. Αυτό 
συνεπάγεται εκνευρισμούς και συγκρούσεις.                                                                                                               
17. Φοβίες και ρατσιστικά σύνδρομα ιδίως απέναντι σε εγκατεστημένες ομάδες (Ρομά, Αλβανοί κλπ).            
18. Η υπερπολιτικοποίηση που θεωρεί το Κ.Ι. κυρίως  σαν μέσο για πολιτική παρέμβαση, και η 
απολιτικοποίηση που το θεωρεί κυρίως σαν σκοπό προσωρινό και εστιάζει μόνο στην προσφορά στην 
υγεία.                                                                                                                                                                                           
19. Η κριτική σε μεμονωμένα πρόσωπα για λάθη, που  απαξιώνει και απογοητεύει, αντί για κριτική στα 
λάθη που βοηθάει στη βελτίωση όλων. 

Εν τέλει οι εν ενεργεία αδυναμίες έχουν να κάνουν με τις επιρροές από τις κυρίαρχες αξίες και 
νοοτροπίες ενός εγωκεντρικού, ατομικιστικού και ανταγωνιστικού συστήματος, αλλά και με τις 
προσωπικές διαδρομές του κάθε μέλους του Κ.Ι.  

                                                                                                   Νοέμβριος 2016 

                                                                                                            Πέτρος Μποτέας 


