
 
 
 
 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αλληλέγγυε συνάνθρωπε, 

Ο χώρος που βρίσκεσαι δημιουργήθηκε γιατί κάποιοι συνάνθρωποί σου - γιατροί, φαρμακοποιοί, 

νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, γραμματείς, φοιτητές και άλλων επαγγελμάτων - είναι εδώ, δίπλα 

σου, για να σε στηρίξουν.  

Το κάνουν αυτό χωρίς να τους υποχρεώνει κανείς, παρά μόνον η ανθρωπιά τους και τα αισθήματά 

τους της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης, και χωρίς να έχουν κανένα όφελος, παρά μόνον την ηθική και 

πολιτική ικανοποίηση να αποδεικνύουν στην πράξη ότι μέσα σ’ αυτήν την άδικη και εχθρική κοινωνία 

υπάρχει μία άλλη κοινωνία δικαίου και αλληλεγγύης. 

Εδώ δεν είναι δημόσιο ούτε δημοτικό ιατρείο. Δυστυχώς, οι πολιτικές που επιβάλλονται έξωθεν 

είναι καταστροφικές και για τον τομέα της δημόσιας υγείας, με την Πολιτεία να στέκεται ανάλγητη και 

ανίκανη να προσφέρει στους πολίτες της αυτά που είναι υποχρεωμένη να προσφέρει.  

Εδώ είναι το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου. 

Το Ιατρείο αυτό είναι μία αυτοδιαχειριζόμενη και ανεξάρτητη από κόμματα και φορείς 

προσπάθεια παροχής δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανασφάλιστους-άπορους 

συνανθρώπους μας, τόσο από αυτούς που εργάζονται και προσφέρουν σ’ αυτό, όσο και από αυτούς που 

απολαμβάνουν αυτήν την προσφορά, όπως είσαι και εσύ.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Ιατρείο και οι πόροι που διαθέτει στηρίζονται αποκλειστικά σε 

εθελοντές. Συνεπώς, οι δυνατότητές του είναι πολύ περιορισμένες –ιδίως σε εργαστηριακές εξετάσεις- 

και εξαντλούνται στα απολύτως αναγκαία. Για τον λόγο αυτό,  σε παρακαλούμε να στέκεσαι με 

κατανόηση και σεβασμό απέναντι σε ό,τι σου προσφέρεται. 

Όπως καταλαβαίνεις το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου είναι και δική σου υπόθεση, και 

σε αφορά άμεσα. Για τον λόγο αυτόν ρώτησε τους υπεύθυνους του Ιατρείου πως μπορείς να προσφέρεις 

και εσύ  ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, και εάν έχεις ακόμη την οικονομική 

δυνατότητα να επισκεφτείς κάποιο άλλο ιατρείο, κάνε το για να μη στερήσεις από έναν συνάνθρωπό 

σου που είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από εσένα την μοναδική δυνατότητα του για 

περίθαλψη από το Ιατρείο μας. Αυτό ακριβώς είναι η αλληλεγγύη στην πράξη. 

Με την πράξη μας αυτή αγωνιζόμαστε για δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας, στις οποίες να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι. 

Με την πράξη μας αυτή αγωνιζόμαστε για να ζει με αξιοπρέπεια ο διπλανός μας, γιατί αλλιώς δεν 

μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και εμείς. 

Με την πράξη μας αυτή αγωνιζόμαστε για μία αλληλέγγυα κοινωνία στην υπηρεσία του Ανθρώπου. 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  


