
 

Η υγεία ως κοινό στην σκέψη και πρακτική του ΚΙΑ Θες/νίκης 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη αποτελεί δομή πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης που παρέχει ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική περίθαλψη σε 

αποκλεισμένους από της κρατικές δομές της υγείας κατοίκους της πόλης, Έλληνες και 

μετανάστες με ή χωρίς χαρτία. Η πρωτοβουλία ανήκει στους γιατρούς που φρόντισαν τους 

50 μετανάστες απεργούς πείνας από τον 12/2010 μέχρι τον 1/2011 στο ΕΚΘ (εργατικό 

κέντρο Θες/νίκης). 

 Στεγάζεται στο κέντρο της πόλης και έχει καθημερινή λειτουργία πρωί και απόγευμα. 

Συμμετέχουν περισσότεροι από διακόσοι αλληλέγγυοι υγειονομικοί και μη και δέχεται 

πάνω από 10.000 επισκέψεις το χρόνο. Σήμερα βρίσκεται στον 4ο χρόνο λειτουργίας του.) 

Είναι ανεξάρτητο (και οικονομικά) από το κράτος, την αγορά, τα πολιτικά κόμματα, την 

εκκλησία. 

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την κοινωνία(δηλ δέχεται δωρεές από πολίτες, 

σωματεία, συλλόγους, κοινωνικές συλλογικότητες) 

Είναι αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο, με οριζόντια λειτουργία και έχει ως πρόταγμά του την 

άμεση δημοκρατία. 

‘Ολα τα μέλη του ιατρείου προσέρχονται ως πρόσωπα,η Γ.Σ είναι το κυρίαρχο όργανο του 

ΚΙΑ,οι τομείς (τμήματα) του ιατρείου λειτουργούν με αυτόνομες συνελεύσεις, υπάρχουν 

επιτροπές(εκδηλώσεων, οικονομικού κλπ),  δημιουργούνται ομάδες εργασίας.Σε 

αντιδιαστολή με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στο ΚΙΑ γίνεται προσπάθεια να 

υπάρξει εκπροσώπηση (που εκτελείται σε συγκεκριμένο χρόνο, χώρο, θέμα) και 

κυκλικότητα σε αυτή.Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα μέλη του ιατρείου παρουσιάζονται ως 

πρόσωπα. Το ζητούμενο (πάγιο και διαρκές) είναι οι αποφάσεις να παίρνονται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και την ουσιαστική σύγκλιση ή συναίνεση,  δηλαδή με 

ομοφωνία. Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί οι αποφάσεις παίρνονται πλειοψηφικά  με 

καταγραφή  της διαφωνίας και επανεκτίμηση της απόφασης. Το ΚΙΑ συμμετέχει στο 

Πανελλαδικό Δίκτυο των ΚΙΦΑ και συνεργάζεται με άλλες κοινωνικές, συνδικαλιστικές κλπ 

οργανώσεις σε κινηματικού τύπου παρεμβάσεις (νοσοκομεία κα). 

Η ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ως δομή υγείας το ΚΙΑ διαφέρει ουσιωδώς απο μια συμβατική αντίστοιχη δομή(πχ ένα 

κέντρο υγείας) 

=>Συγκροτείται από την επιθυμία αλλά και την ανάγκη των μελών του να το οργανώνουν 

και να το λειτουργούν σε ανταπόκριση στη κοινωνική αναγκη για υπηρεσίες υγείας 

ελεύθερης πρόσβασης. 

=> Στο ΚΙΑ τα μέλη δεν πωλούν τις ικανότητες τους αλλά τις παρέχουν ελεύθερα. 

=> Η λειτουργία του ιατρείου βασίζεται στην ισότιμη συνεργασία.  

Πχ Η λειτουργία των τομέων (φαρμακείο, οδοντιατρείο, παθολογικό) σχεδιάζεται, 

οργανώνεται και υλοποιείται από όλους του συμμετέχοντες  



=>Η φροντίδα της υγείας στο σύνολό της  δεν σχεδιάζεται και δεν παρέχεται μόνο από από 

υγειονομικούς. Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ομάδες εκπαιδεύονται σαν βοηθοί 

οδοντιατρείου ή φαρμακείου και μέλη  συμμετέχουν σε άλλες ομάδες έργου/δράσης πχ 

ομάδα υποδοχής για τους προσερχόμενους, ομάδα πληροφορικής κα 

=> Στο ΚΙΑ συχνά παίρνονται δημιουργικές πρωτοβουλίες που αφορούν το επιστημονικό 
αντικείμενο είτε την «πολιτική» δράση. Πχ στο οδοντιατρείο λειτουργεί ομάδα ενδοδοντίας 
και  στο παθολογικό ιατρείο γίνονται κοινές συνεδρίες με τη συμμετοχή γενικού γιατρού ή 
παθολόγου και ψυχολόγου- ψυχοθεραπευτή στη λογική της ολιστικής προσέγγισης. Η 
ομάδα της «άλλης ιατρικής»,  επιδιώκει να σκεφτεί και να πράξει ακυρώνοντας τους 
διχασμούς πάνω στους οποίους στηρίζεται η κυρίαρχη ιατρική: το διχασμό του σωματικού 
απο το ψυχικό, του ασθενη απο το πλαίσιο του, του γιατρού απο τον ασθενη του. Η 
κατατμηση του οργανισμού απο τις ειδικότητεςαντιμετωπίζεται με την συνεργασία των 
ειδικών.  

Κομβικό σημείο στη συγκρότηση των κοινών είναι η οργανική σύνδεση παραγωγών – 
καταναλωτών , το ιδιο ισχύει και  στη συγκρότηση της υγείας ως κοινού. Το ΚΙΑ 
προσπαθεί με διάφορους τρόπους να προσελκύσει και να εμπλέξει στη λειτουργία του τους 
προσερχόμενους σε αυτό. Σε κάθε κινηματική του παρέμβαση ενημερώνει και καλει του 
προσερχόμενους. Η ομάδα υποδοχής  συνιστά την προσπάθεια μελών του ΚΙΑ να μιλήσουν 
με ασθενείς και συγγενείς για το ΚΙΑ και το πνεύμα που το διέπει. Η ομάδα 
φυσιοθεραπείας είναι μια μικτή ομαδα μελών και ασθενών που επιδιώκει, εκτός του 
θεραπευτικού αποτελέσματος, την αμεσότερη και πιο ισότιμη σύνδεση τους. Η ομαδα 
διαβητικών συνιστά επισης μια προσπάθεια ανάμίξης ασθενών και ειδικών επιζητώντας μια 
πιο ισότιμη σχέση αλλα και μια  «ολιστική» ιατρική. 

=>Μεγάλη σημασία για το ιατρείο έχει η σχέση του με τα ζωντανά κομμάτια της κοινωνίας 

της πόλης. Συμμετείχαμε στην διοργάνωση του δημοψηφίσματος για το νερό. 

Συμμετέχουμε στη διοργάνωση του αντιρατσιστικού φεστιβάλ και σε πρωτοβουλίες όπως η 

φροντίδα της υγείας των προσφύγων- μεταναστών στην Ειδομένη. Είμαστε σε σχέση 

συνεργασίας με τη ΒΙΟΜΕ και αυτό το διάστημα σε συζήτηση για τη δημιουργία κοινωνικού 

ιατρείου μέσα στο εργοστάσιο. Συνδεθήκαμε με την ομάδα κατάληψης της σχολής θεάτρου 

όπου συν- διοργανώθηκε θεατρική παράσταση για τους προσερχόμενους του ΚΙΑ. 

=>Τέλος θεωρούμε το ιατρείο μας αυτονόητα κομμάτι του κοινωνικού κινήματος για την 

δημιουργία ενός δωρεάν δημόσιου συστήματος υγείας για όλους. 

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Η πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη των προσερχόμενων μάλλον είναι η μικρότερη των 

δυσκολιών και ανεπάρκειας στο Κοινωνικό ιατρείο Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές θεωρούμε 

ότι διολισθαίνουμε στην «διεκπεραίωση» και προσομοιάζουμε με μια (μάλλον όμως 

ποιοτική) κρατική δομή. 

Οσον αφορά τις συζητησεις και τις αποφάσεις ενώ διακηρυκτικό πρόταγμα του ΚΙΑ  είναι η 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του σε αυτές  (στο επίπεδο των τομέων και σε 

αμοιβαία σύνδεση με την γενική συνέλευση) καθώς  και η ισότιμη συμμετοχή ειδικών 

υγείας και μη ειδικών  στις διαδικασίες, η προσπάθεια του να κατανοήσει, να επινοήσει και 

να εφαρμόσει  θεσμούς και διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, συχνα  επιπλέκεται απο την 

πολλαπλή δυσκολία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους όταν προσπαθούν να συζητήσουν 

και να συνεννοηθούν. Όταν προσπαθούν να διαχωρίσουν και να αποσαφηνίσουν τα 

επίπεδα των σχέσεων (προσωπικές-συνεργατικές-πολιτικές) μέσα από τα οποία 



επικοινωνούν στη συλλογικότητα και καθημερινά έρχονται σε αντίθεση με το κυρίαρχο 

κοινωνικό μοντέλο.   Η ανάθεση και οι απογοητεύσεις από τη μία και οι προσωπικές 

συγκρούσεις και οι άτυπες ιεραρχίες που αναδύονται από την άλλη, έχουν επισημανθεί και 

αναγνωριστεί αλλά αντιμετωπίζονται δύσκολα και ψυχοφθόρα.  

Σαν μεγαλύτερη δυσκολία αναγνωρίζεται στο ιατρείο η εμπλοκή και ισότιμη συμμετοχή των 

προσερχόμενων «ασθενών» μας σε κάθε πράξη του. Είτε στην πολιτική δράση, είτε στην 

θεραπευτική σχέση. 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Το ΚΙΑ στη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε σαν μία κοινωνική συλλογικότητα εργασίας και 

αναγνωρίζεται σαν μία κοινότητα για την υγεία. Μία κοινότητα που έχει ως πρωταρχικό 

σκοπό την φυσική (βιολογική) και ηθική επιβίωση των μελών της. Βρίσκεται στο χώρο της 

αναπαραγωγής της ζωής (της αναπαραγωγής δηλ. των υποκειμένων του κοινωνικού 

συστήματος) με σχέσεις έξω αλλά και αντιθετικές από τις κυρίαρχες (κεφάλαιο/ εργασία). 

Στο κοινωνικό ιατρείο η ιατρική πράξη δεν αντιστοιχεί σε αγοραία υπηρεσία. Τα μέλη του 

δεν ανταγωνίζονται στην τέλεση της εργασίας αλλά συνεργάζονται και δεν παίρνουν 

εντολές από διευθυντές και ειδικούς αλλά είναι ισότιμα και έχουν ίση θέση και ίδια δύναμη 

στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων. Ανήκει λοιπόν στο χώρο της κοινωνικής 

οικονομίας η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, 

αναπτύσσεται όμως εντός της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, και ενδεχομένως εμπεριέχεται 

στη δυναμική της υπέρβασής της. 

Αν θα πρέπει να μιλήσουμε για το οραματικό στοιχείο του κοινωνικού ιατρείου ας μας 

επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Μαρξ: «Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας 

μια κατάσταση που πρέπει να εγκατασταθεί, ένα ιδανικό προς το οποίο θα πρέπει να 

προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που 

καταργεί τη σημερινή κατάσταση. Οι συνθήκες αυτής της κίνησης  είναι αποτέλεσμα των 

σημερινών προϋποθέσεων».  

 

Μείζονος όμως σημασίας είναι η κίνηση αυτή να επεκτείνεται και  να καταλαμβάνει τα 

πεδία, τους τομείς και τις δραστηριότητες που αφορούν την ανθρώπινη ζωή στο σύνολό 

της, 

Αυτό απαιτεί κατ’ αρχήν ένα κοινωνικό δίκτυο ή σωστότερα πολλά κοινωνικά δίκτυα που να 

φέρνουν σε επαφή, και να  συνδέουν τις επιμέρους συλλογικότητες-κοινότητες που 

σκέφτονται και δρουν πέρα από την κρατική και ατομική ιδιοκτησία, έξω από την κρατική 

διαχείριση και την αγορά.Δίκτυα οριζόντιας διασύνδεσης, συνεργασίας στην πράξη, μη 

διαμεσολαβημένα από τα κόμματα και τις πολιτικές οργανώσεις, τους κρατικούς θεσμούς 

και τις επιχειρήσεις. 

 

 

 


