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Ομιλία στο Φεστιβάλ: «Εν δράσει, η δύναμη της μη βίας», Μαριάνθη Δικίδου, 

μέλος Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου 

 

Η ιδέα για τη σύσταση Κοινωνικού Ιατρείου στο Ηράκλειο υπήρχε από καιρό στο μυαλό 

πολλών από εμάς, αλλά ξεπήδησε ουσιαστικά από μια μικρή ομάδα πολιτών, των 

οποίων η  δράση  οδήγησε  την πρώτη Φεβρουαρίου του 2012 να γίνει η Σύσταση σε 

Σύλλογο του Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ηρακλείου και σε ενάμιση 

μήνα να ξεκινήσει την λειτουργία του το πρώτο Ιατρείο, το Παιδιατρικό και σε λίγο το 

Παθολογικό και Ψυχιατρικό - κατ’ αρχάς σ’ ένα χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο 

στην Αλικαρνασσό. Ο χώρος ήταν μικρός, οι ανάγκες φάνηκε από την αρχή ότι θα ήταν 

μεγάλες κι έτσι βρεθήκαμε σε μια εναγώνια προσπάθεια για κάποιους μήνες, ανεύρεσης 

κατάλληλου χώρου. Τελικά, οι προσπάθειες ευοδώθηκαν και έτσι ένα χρόνο μετά τη 

σύστασή του, τον Φεβρουάριο του 2013, το Κοινωνικό  Ιατρείο - Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης απέκτησε δική του στέγη, σε χώρο που παραχωρήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις εγκαταστάσεις της Κνωσού, όπου κατ’ αρχάς συνέχισαν να 

λειτουργούν τα ίδια τμήματα, ξεκινάει το Οδοντιατρικό και πολύ σύντομα το 

Γυναικολογικό και Οφθαλμολογικό, όλα εξοπλισμένα από δωρεές πολιτών από όλη την 

Ελλάδα. Παράλληλα γιατροί ειδικοτήτων καλύπτουν τους ασθενείς μας από τα ιατρεία 

και τα εργαστήριά τους. 

 

Ο στατιστικός απολογισμός ενός έτους λειτουργίας, μας δείχνει ότι εξετάσθηκαν περίπου 

600 ασθενείς, τουλάχιστον μια φορά, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, έγιναν 236 

εμβολιασμοί και καλύφθηκαν ιατρικά και φαρμακευτικά περίπου 415 οικογένειες. Ένα 

ακόμη ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που προκύπτει  είναι  ότι το 1/3 των ασθενών μας 

είναι μετανάστες και τα 2/3 είναι Έλληνες. 

 

Το Κοινωνικό  Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης στελεχώνεται και υποστηρίζεται από 

ένα δίκτυο 427 εθελοντών, γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, επισκεπτριών υγείας, 

κοινωνικών λειτουργών, φοιτητών ιατρικής, γραμματέων, τεχνικών καθώς και άλλου 

προσωπικού γενικών και υποστηρικτικών καθηκόντων αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, 

χωρίς καμία οικονομική, κομματική  ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση ή κατεύθυνση ή 

εποπτεία ή υστεροβουλία. 

 

Στόχος μας είναι να ανακουφίσουμε, να παρέχουμε ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική 

κάλυψη σ’ αυτήν τη μεγάλη ομάδα ασθενών που βρίσκεται εκτός συστήματος Υγείας, 

άνεργους , ανασφάλιστους, άπορους συμπολίτες μας, αλλά και η δημιουργία δεσμών και 

δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

Απώτερος στόχος και πόθος μας είναι με τη δράση μας και τους κοινωνικούς μας αγώνες 

να αναγκάσουμε την Πολιτεία να αναλάβει τον θεσμικό της ρόλο και να 

αυτοκαταργηθούμε. 

 

Όλους εμάς μας έφερε κοντά  η γνώση της  τεκμηριωμένης συσχέτισης  της κακής υγείας 

με την φτώχεια, την ανεργία, την επισφαλή εργασία, το άγχος, την άγνοια, ιδιαίτερα σε 
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περιόδους οικονομικής κρίσης, και η επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε το 

προστατευτικό τείχος της Υγείας, που, αν σπάσει, θα έχουμε έκρηξη ασθενειών.  

 

Μας  έφερε, όμως, επίσης κοντά  και  η κοινή διαπίστωση ότι μπροστά σ’ αυτήν την 

οικονομική, κοινωνική και βαθιά ανθρωπιστική κρίση οι άνθρωποι και ιδίως αυτοί που 

πλήττονται περισσότερο, αισθάνονται ψυχικά εκμηδενισμένοι, ανήμποροι, νοιώθουν 

ντροπή γι’ αυτό που τους συμβαίνει  και έχουν την τάση να αποσυρθούν και να 

περιχαρακωθούν εκτός κοινωνίας, απορρίπτοντας  έτσι  τον ήδη χαλαρό και 

αποσαθρωμένο  από τα χρόνια της αφθονίας, κοινωνικό ιστό. 

 

Μας ενώνει η ανάγκη να καταπολεμήσουμε το παθολογικό σύμπτωμα της απάθειας μιας 

κοινωνίας που δεν γνωρίζει να συμμετέχει στην οργάνωσή της, που χάνει την 

δημιουργικότητά της και συστηματικά σκάβει τα θεμέλια του μαρασμού της. 

 

Σ΄ αυτήν την απάθεια  θέλουμε να αντιτάξουμε  και να εμπνεύσουμε το πάθος της 

συμμετοχής, δημιουργώντας δομές και δεσμούς στήριξης. Θέλουμε να κοινωνήσουμε 

αλληλεγγύη, θέλουμε να διασώσουμε την αξιοπρέπειά μας.   Αναζητούμε την κοινωνική 

και πολιτική συνείδηση, την αυτοοργάνωση, την συλλογική δράση και αυτή την αίσθηση 

του «ανήκειν», όχι σε ένα κόμμα, σε μια ομάδα, σε μια οργάνωση, σε ένα τύπο lifestyle, 

αλλά το «ανήκειν» σαν πρόταγμα πολιτικό, σαν ένα βίωμα κοινό για όλους. 

 

Συναντάμε συνεχώς μπροστά μας και έχουμε την ανάγκη να διερευνούμε και 

επανατοποθετούμαστε σε μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα. 

 

Ένα, είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας μας από κόμματα και φορείς. Ένα άλλο, πολύ 

σοβαρό για μας, είναι ότι δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το Σύστημα, δεν θέλουμε 

να γίνουμε δεκανίκι του, δεν θέλουμε επ’ ουδενί να χρησιμοποιηθούμε από αυτό.  

 

Στο διαρκές και αγωνιώδες ερώτημα «τι» είναι αυτό που θα μας διαφοροποιήσει , η 

απάντηση είναι αυτή η λέξη στον τίτλο μας, η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη                                                                                                   

που καλούμαστε εννοιολογικά και πρακτικά να αντιπαραβάλουμε με την φιλανθρωπία 

και την ελεημοσύνη, είναι μια συνεχής πρακτική κοινωνικής συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ισότιμους πολίτες, το πολιτικό αντίδοτο στην  

φιλανθρωπία, το πρόπλασμα του μελλοντικού κόσμου μας μέσα από τα συντρίμμια του 

παρόντος. 

 

Το Κοινωνικό  Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης δεν αποτελεί φιλανθρωπική κίνηση 

εθελοντών με συγκινησιακές αποχρώσεις. Κυρίως αποτελεί ένα «ηθικό» πρόταγμα 

απέναντι στην «ύβριν» της αγοράς. 

 

Γνωρίζουμε πια, ότι οι πρακτικές που μας έφεραν εδώ είναι αδύνατον να μας βγάλουν 

από δω. Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η ίδια η κοινωνία μέσα από τις 

συλλογικότητες και τις θεσμικές της εκφράσεις.   

 

Καλούμαστε να απαντήσουμε. Τι κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε; Τι Δημόσια Υγεία  

θέλουμε να έχουμε; Ένα αγοραίο αγαθό ή μια συνθήκη ύπαρξης και κοινωνικό 

δικαίωμα; 


