
Αφορμή για αυτό το κείμενο αποτέλεσε η παρακάτω φράση η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στην αλληλογραφία της mailing list: 
salonikasolihouse…

«Από πλευράς των Health Workers υπάρχει πλήρης απόρριψη κάθε 
αυτοοργανωμένης δομής υγείας, με το επιχείρημα ότι «κλείνει τρύπες» του 
συστήματος…»

Από πού προέκυψε ότι οι Ηealth Workers είναι γενικά ενάντια 
στις αυτοοργανωμένες δομές υγείας επειδή κλείνουν τρύπες του 
συστήματος… δε γνωρίζουμε. Ακόμα και αυτοί από εμάς (μέλη των 
HW) που τοποθετήθηκαν στο παρελθόν γραπτά1 (κείμενο που 
επισυνάπτεται) και δημόσια, κάθε άλλο παρά αυτό ισχυρίστηκαν. 
Είναι ευκαιρία λοιπόν να τοποθετηθούμε συνολικά ως HW γιατί για 
πολλούς νέους συντρόφους κάποια πράγματα δεν είναι γνωστά.

Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι κανείς από εμάς δεν έχει πρόβλημα 
αν κάποιος μετανάστης ή άπορος γιατροπορεύεται σε μη χρηματικές 
δομές (MSF, MDM, κοινωνικά ιατρεία δήμων, εκκλησίας κα.)
για να καλύψει τις ανάγκες του. Το πρόβλημα ξεκινάει από το αν 
θέλει κάποιος να αναγνωρίσει και να νομιμοποιήσει αυτές τις δομές 
ως δρώντα πολιτικά υποκείμενα με την πλευρά των καταπιεζόμενων!

Είναι φανερό ότι εδώ αρχίζουν τα όποια ζητήματα και μάλιστα, για
να είμαστε πιο σαφείς, τα ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα το 
«Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης» (το μόνο που κάποιοι επιμένουν 
να το εντάσσουν στο ανατρεπτικό κοινωνικό κίνημα).

Ας γίνει λοιπόν γνωστό ότι για εμάς, δεν είναι δυνατή καμία 
συνεργασία με συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει μπάτσος ή και 
πρώην μπάτσος που όμως θεωρεί ότι η αστυνομία έχει θετικό 
περιεχόμενο2. Δεν είναι δυνατή καμία συνεργασία με συλλογικότητα 
η όποια συνεργάζεται (πχ λαμβάνει χορηγίες, τον χώρο όπου 
στεγάζεται κα) με θεσμούς της κυριαρχίας (βλ ΚΙΑ και Εργατικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης3). Τέλος απαγορευτική για εμάς είναι η 
συμμετοχή στις συλλογικότητες που καλούμαστε να συνεργαστούμε 
αρχιστελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων4.

Είναι φανερό ότι όλα τα παραπάνω τα αντιπαλεύουμε όχι από 
πολιτικό ελιτισμό, αλλά γιατί η στρατηγική τους για την κοινωνική 
αλλαγή είναι θεσμική, κοινοβουλευτική, συμβατή με το λόγο της 
κυριαρχίας και, ως εκ τούτου είναι ριζικά αντίθετη με μια στρατηγική
που βλέπει την ανάπτυξη της κοινωνικής αντεξουσίας, των 
αυτόνομων αντιιεραρχικών, αντικυριαρχικών, αντιεκμεταλλευτικών 
αγώνων ως τον μόνο δρόμο για την κοινωνική αλλαγή.

1 https://www.dropbox.com/s/keu6xy8jzepf5bq/kinoniko iatriolink.pdf?dl=0
2 https://www.dropbox.com/s/2lumrye8vhfyf1p/koinonikoiatreioOI SYLLOGIKOTHTES, H 

ANADYSH TOY   KYRIARXIKOY LOGOY KAI H DYSH THS SYNTROFIKOTHTAS- H 
EPANALHPSH THS   ISTORIAS. ENA PARADEIGMA - TO KOINWNIKO IATREIO   
ALLHLEGGYHSTHESSALONIKHS(1).pdf?dl=0

3 https://athens.indymedia.org/post/1351466/
4 https://athens.indymedia.org/post/1351466/
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Αυτοί είναι εξάλλου οι λόγοι που ευθύς εξ αρχής, στο πρώτο 
κάλεσμα για τη συγκρότηση του «Συντονιστικού για την Ελεύθερη 
πρόσβαση στην Περίθαλψη» στιγματίσαμε το ρόλο του ΚΙΑ, αυτοί 
(ίσως και κάποιοι ακόμα) πιστεύουμε ότι είναι οι λόγοι που έκαναν 
όλες τις συλλογικότητες να συμμετέχουν χωρίς δισταγμό αλλά και να
υπερασπιστούν αυτήν την επιλογή στην πορεία λειτουργίας του 
Συντονιστικού!

Για εμάς έχει ενδιαφέρον και η συζήτηση για το ρόλο που 
επιφυλάσσουν οι «νέοι αφέντες» για τις δομές τύπου ΚΙΑ, με τις 
οποίες εξάλλου έχουν στενούς, «πατρογονικούς» θα λέγαμε δεσμούς
(ο Υπουργός Υγείας είναι ιδρυτικό μέλος του «Εθελοντικού Ιατρείου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου», ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ 
ιδρυτικό μέλος του ΚΙΑ Θεσσαλονίκης5 και ποιος ξέρει πόσοι 
άλλοι…). Ο αποκλεισμός των χωρίς χαρτιά από το σύστημα 
περίθαλψης, με βάση το Παράλληλο Πρόγραμμα, είναι προφανές ότι 
τους επιφυλάσσει την «πολυτέλεια» να «δικαιούνται» να 
απευθύνονται σε τέτοιου είδους δομές (αν είναι τυχεροί μπορεί να 
υπάρχουν και παγκόσμιας εμβέλειας ΜΚΟ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την υγεία και ευρύτερα τη μοίρα των κατά τεκμήριο πιο 
ευαίσθητων υγειονομικά ατόμων.

Ελπίζουμε η θέση μας να μην είναι απλά σαφής. Ελπίζουμε να 
συντελέσει στο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η θέση αυτών των 
δομών ώστε να σταματήσει η επαμφοτερίζουσα μορφή τους να 
μπερδεύει συντρόφους και να ταλανίζει συνελεύσεις κάθε φορά που 
γίνεται προσπάθεια πλασαρίσματός τους ως διαδικασίες φιλικές προς 
το ανατρεπτικό κίνημα.

εργαζόμενοι και εργαζόμενες
στη βιομηχανία της υγείας

5 https://athens.indymedia.org/post/1351466/
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