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Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 

 
Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Στην υγειά µας! 

∆ιεύθυνση: Λεωφ. Κνωσού  (κτήρια Παν/µίου   

                    Κρήτης, πτέρυγα Μ), Τ.Κ. 71409 

 

Τηλέφωνο: 2813 008 525 

  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koinoniaher.gr  

 

Ιστοσελίδα: www.koinoniaher.gr  

 
Facebook: www.facebook.com/koinoniaher       
  

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου Κρήτης 
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Αλληλεγγύης 

 

jepni dorën tuaj 
 

 مجھے اپنا ہاتھ دو

 أعطني يدك
 

дайте мне вашу руку 
 

∆ώσε µας το χέρι σου! 
 

Give us your hand! 



 

∆ώσε µας το χέρι σου!  

Απευθυνόµαστε σε σένα από το Κοινωνικό 

Ιατρείο - Φαρµακείο Αλληλεγγύης Ηρακλεί- 

ου, το οποίο εδώ και πολλούς µήνες προ- 

σφέρει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περί-

θαλψη σε ανασφάλιστους - άπορους συ-

νανθρώπους µας, µιας και η Πολιτεία αρ-

νείται να το κάνει, καταπατώντας κάθε 

έννοια ηθικής, δικαίου και κοινωνικής συν-

οχής. 

Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Αλληλεγ-

γύης ανήκει στον Σύλλογο «∆ίκτυο Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης Ηρακλείου Κρήτης», ο 

οποίος είναι ένας τελείως ανεξάρτητος 

σύλλογος εθελοντών, επικυρωµένος από το 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου. 

∆ώσε µας το χέρι σου. Οι καιροί είναι δύ-

σκολοι. Οι άνθρωποι αποξενωθήκαµε µετα-

ξύ µας γι’ αυτό και τα φέρνουµε δύσκολα 

πέρα. Ένα παραπάνω τώρα, εδώ που φτά-

σαµε, µε τις «πολιτικές» που µάθαµε να 

ανεχόµαστε ή να υποστηρίζουµε εδώ και 

χρόνια. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, εµείς του ∆ικτύου Κοινωνικής Άλλη-

λεγγύης Ηρακλείου, στην προσπάθειά µας να κρατηθούµε οι 

ίδιοι υγιείς και αξιοπρεπείς, σε µια ζωή µε νόηµα, συναντη-

θήκαµε και δηµιουργήσαµε το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµα-

κείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου.  

Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Αλληλεγγύης αποτελεί 

στην πράξη µία απάντηση απέναντι στην παραίτηση, την 

απόγνωση, τον κοινωνικό διχασµό, τη βία. Αποτελεί το ίδιο 

πρόταση συλλογικού βίου, δηλαδή πρόταση πολιτικής. 

Εάν χαθεί η αλληλεγγύη,  
χαθήκαµε... 
 

Αν θέλεις κι εσύ να αντισταθείς αποτελεσµατικά και ενεργά 

και να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, το φίλο, τον 

συµπολίτη, το γείτονά σου, τον άγνωστο που ψάχνει στα 

σκουπίδια, το παιδί που δεν έχει πρόσβαση στη φροντίδα, 

τον άνεργο που έχασε τη δουλειά και την ασφάλισή του και 

όποιον άλλο έχει ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που 

ζούµε, δώσε µας το χέρι σου! Ένωσε τη δύναµή σου µε τη 

δική µας! Κάνε δηµιουργικό το θυµό, την οργή, τη θλίψη και 

την απόγνωσή σου! Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο 

Αλληλεγγύης, ως έµπρακτος τρόπος υπέρβασης του Εγώ και 

ουσιαστικής έκφρασης του Εµείς, αποδοχής του Άλλου και 

δηµιουργίας κοινωνίας σχέσεων αγάπης, προχωρά σε αυτή 

τη βαθύτατα πολιτική πράξη έκφρασης συλλογικότητας και 

ουσιαστικής αλληλεγγύης, µε αίτηµα:  

Ελεύθερη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας για όλους  

τους ανθρώπους! 

 

Είσαι άπορος - 
ανασφάλιστος - άνεργος; 

Είσαι σε απόγνωση και  
δεν ξέρεις πού να στραφείς 

για βοήθεια; 

 

Ιατρεία:  

� Παθολογίας /Γενικής Ιατρικής  

� Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

� Παιδιατρικό 

� Οδοντιατρικό, για ενήλικες και παιδιά  

� Γυναικολογικό 

� Οφθαλµολογικό 

 

Τα ραντεβού κλείνονται καθηµερινά 10:00 - 12:00  

και κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 18:00 - 21:00. 

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο Αλληλεγγύης  

Μόνος κανείς δεν είναι ασφαλής. 

Αγαπητέ συνάνθρωπε, αγαπητέ συµπολίτη µας... 


