Από ην (πξώην) θνηλσληθό ηαηξείν, ζηνλ Κνηλσληθό Φώξν γηα ηελ Υγεία θαη ζηνλ
ζεκεξηλό γαιαμία ησλ θνηλσληθώλ ηαηξείσλ:
Μηα δηεξεχλεζε ηεο δπλακηθήο ησλ αληηζεζκίζεσλ κέζα απφ ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία ζην πεδίν ηεο
πγείαο.
Eιζήγηζη ζηην εκδήλωζη για ηην Υγεία και ηην Ασηοοργάνωζη (19/7/2014 Αθήνα)

Εηζαγσγή
Η ζπιινγηθή εκπεηξία ηνπ Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία απνηειεί έλα πινχζην παξάδεηγκα γα ηελ
κειέηε ησλ αληηζεζκίζεσλ. Οη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε αληηδνκή,
«ε αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζή ηεο απέλαληη ζηνλ θφζκν ηεο εμνπζίαο θαη
ησλ ζεζκψλ ηεο, ν πξαθηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ απηννξγαλσκέλε
αληαπφθξηζε πξνο ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη ζηελ άκεζε, ε εμαξρήο
ζπλαξκνγή ηεο θηλεκαηηθήο ζηάζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ πάλσ ζηελ
εδαθηθνπνίεζε ηεο απηνλνκίαο είλαη ελδεηθηηθά. Δηαηξέρνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ
Κνλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε νξηζκέλα
ζεκειηαθά
ζηνηρεία κηαο πξαθηηθήο αληηζέζκηζεο-απηνζέζκηζεο.
Εμεηάδνληαο ηηο αλαθνξέο καο απφ ηελ επαθή καο κε ην πιήζνο ησλ
θνηλσληθψλ ηαηξείσλ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηα ειιείκκαηα θαη ηηο
παγίδεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ ξεθνξκηζκφ, ζηνλ ελαιιαθηηζκφ θαη ζηελ
αθνκνίσζε ησλ
θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ θιεξηάξνπλ κε ηελ
απηννξγάλσζε.»

Δεθέκβξεο θαη ιατθή ζπλέιεπζε
«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Δεθέκβξε ηνπ 2008 δεκηνπξγήζεθε απφ πγεηνλνκηθνχο θαη κε ε
πλέιεπζε γηα ηελ Τγεία.»
Μηα νξηδόληηα ζπιινγηθή δηεξγαζία γηα ηελ πγεία, όπσο θαη πνιιέο άιιεο ζε δηάθνξα πεδία,
γελλήζεθε κέζα ζε κηα εμέγεξζε. Η απηνζέζκηζε δελ είλαη πξντόλ κηαο αθεξεκέλεο αλάιπζεο,
αιιά εγρείξεκα απόζηαμεο, ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο κηαο θνηλήο ξεμηαθήο εκπεηξίαο. Η
αληηδνκή είλαη θάηη παξαπάλσ από αληαγσληζηηθή πξνο ηνπο θαηεζηεκέλνπο ζεζκνύο:
εκπεξηέρεη ήδε κέζα ζηελ εκπεηξία ηνπ αγώλα κηα πξαγκαηηθόηεηα ζπιινγηθήο απειεπζέξσζεο,
αιιειεγγύεο θαη απηόλνκεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ εγθαζηζηά ζηνλ θνηλσληθό ρώξν.
«Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ ηαηξείνπ ην Μάξηε ηνπ 2009 ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα
ζπλδεζεί κε ηελ ηνπηθή ιατθή ζπλέιεπζε, θαζψο αλαγλσξηδφηαλ ε αλαγθαηφηεηα ηα ζέκαηα πγείαο λα
αλνηρηνχλ ζην πεδίν ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ θαη λα γίλνπλ θηήκα ηνπο.»
Η θνηλσληθή αληηδνκή δελ αλαιακβάλεη έλα έξγν γηα ηελ θνηλσλία. Αληηζέησο, αληηιακβάλεηαη ηνλ
εαπηό ηεο σο πξόηαζε ηζόηηκεο θηλεηνπνίεζεο θαη απηννξγάλσζεο κέζα ζην θνηλσληθό έδαθνο.
«Κξίλνπκε φηη ηα θνηλσληθά ηαηξεία δελ ζα πξέπεη λα έξρνληαη λα απαληήζνπλ ζηα πξνβιήκαηα ...
θαιχπηνληαο ην θελφ πνπ άθεζε ην θξάηνο. Θα πξέπεη λα έξρνληαη απφ ηε κηα λα επηηεζνχλ ζην
ππάξρνλ θη απφ ηελ άιιε, θηηάρλνληαο ηηο αληηζεζκίζεηο καο, λα πξαγκαηεπηνχκε ζηελ πξάμε ην πσο ζα
βιέπακε ηελ πγεία ζηελ άιιε θνηλσλία. Να αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ δσληαλφ θχηηαξν ηεο
αληίζηαζεο θαη σο ηέηνηα, λα βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια θνηλσληθά εγρεηξήκαηα θαη

αληηζεζκίζεηο, θαζψο θαη κε ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο, ηα ζσκαηεία βάζεο , θιπ.»
Οη απηννξγαλσκέλεο θνηλσληθέο δνκέο ζπκπαξαηάζζνληαη ζην νξηδόληην θίλεκα, θαζώο
εκπλένληαη από ην ζύλνιν ησλ πνιύκνξθσλ αληηζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο βάζεο. Η απηνζέζκηζε
απνηειεί ζέζε κάρεο ελάληηα ζηνλ ζπζηεκηθό εηεξνθαζνξηζκό θαη βαζίδεηαη ζηελ ζπιινγηθή
εμέιημε ησλ δπλαηνηήησλ άκεζεο απηνλόκεζεο.

Η άιιε πγεία θαη ε ζπλέιεπζε: Θεξαπεπηηθή θνηλόηεηα, δηάρπηε γλώζε.
«Έηζη, άξρηζαλ ζπδεηήζεηο γηα κηα άλλη σγεία, πνπ ζα αλαηξέπεη ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ, ζα ζπάεη ην δίπνιν
πγείαο-αξξψζηηαο, ζα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα νιηζηηθά θαη ζα δίλεη ζην άηνκν ηε δπλαηόηεηα
λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα έρεη ιόγν ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δσή θαη ην ζώκα ηνπ.»
«Έρνπκε ζηφρν ζηνλ Κνηλσληθφ Υψξν γηα ηελ Τγεία ηε δεκηνπξγία κηαο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ην
ζπάζηκν ηεο απνμέλσζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν;
...ε επηθνηλσλία, ε ζπιινγηθνπνίεζε θαη ε αιιειεγγχε είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο απαληήζεηο ζε ζέκαηα
πγείαο.»
Έλαο απφ ηνπο άμνλεο δξάζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία είλαη ε «δηάρπζε ηεο γλψζεοαπηνκφξθσζεο.»
«ηελ εβδνκαδηαία ζπλέιεπζε γηλφηαλ πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
πγεία, θαζψο θαη αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο.»
Μηα ζπλέιεπζε κπνξεί λα έρεη πνιηηηθέο επζύλεο θη επζύλεο δηαρείξηζεο, όκσο, ην θύξην έξγν ηεο
είλαη ε ύπαξμε ηνπ ζπιινγηθνύ ηόπνπ, από ηνλ νπνίνλ αλαδύνληαη νη ξηδνζπαζηηθέο απαληήζεηο
θαη ε κεζνδηθή δύκσζε ηεο θνηλόηεηαο πάλσ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ηελ απαζρνινύλ.

Οη παξεκβάζεηο θαη ν ζπληνληζκόο
«... πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπκβνιηθέο θαηαιήςεηο ηακείσλ ζε δπν κεγάια λνζνθνκεία κε πξφηαγκα -Τγεία
γηα φινπο-, γηα ηε ρσξίο ρξέσζε πξφζβαζε αζζελψλ ζηα επείγνληα...
... ζε ζπληνληζκφ κε ιατθέο ζπλειεχζεηο έγηλαλ θαη πάιη ζπκβνιηθέο θαηαιήςεηο ηακείσλ θάπνησλ
λνζνθνκείσλ.»
Οη αληηζεζκίζεηο κεηαδίδνπλ ην πλέπκα ηεο εμέγεξζεο θαη ηνπ πξνζδίδνπλ θηλεκαηηθή ζπλέρεηα.

Η θαηάιεςε, ην έδαθνο
«Καζψο ινηπφλ, άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πλειεπζε γηα ηελ Τγεία ζπκκεηείραλ παξάιιεια θαη ζηηο
ιατθέο ζπλειεχζεηο πνπ γίλνληαλ εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηα Πεηξάισλα, νη δπν ζπλειεχζεηο ήξζαλ
ζε επαθή θαη απνθάζηζαλ λα ζπζηεγάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο, θαηαιακβάλνληαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2009
ην εγθαηαιειεηκκέλν θηίξην ηνπ πξψελ ΠΙΚΠΑ, ζην ζπλνηθηζκφ ησλ πέηξηλσλ ζηα Άλσ Πεηξάισλα. Η
θαηάιεςε ιεηηνπξγνχζε απφ ηε Λατθή πλέιεπζε, ελψ ή πλέιεπζε γηα ηελ Τγεία επεμεξγαδφηαλ ηελ ηδέα
ηνπ θνηλσληθνχ ηαηξείνπ. Η επηινγή ηεο θαηάιεςεο έγηλε ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί ν ραξαθηήξαο
ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη λα ην θέξεη ζε επαθή κε ηα ππφινηπα απηννξγαλσκέλα εγρεηξήκαηα.»

«Επηδίσμή καο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην έδαθνο εθείλν φπνπ νη εηδηθεπκέλεο γλψζεηο ελφο
πγεηνλνκηθνχ ζα κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηε γλψκε ηνπ αζζελή γηα ην ζψκα ηνπ θαη ηε δσή ηνπ.»
«Η Τγεία είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ. Όκσο ν Κνηλσληθφο Υψξνο γηα ηελ Τγεία δελ έρεη, ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ηε δνκή θαη ηε δπλακηθή λα πξνζθέξεη ηελ απάληεζε ζε κηα ηέηνηα πξφθιεζε. Απηφ
ζα κπνξνχζε λα απαληεζεί κφλν ζε κηα ζπλνιηθφηεξε ζχγθξνπζε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ πξαγκαηηθά πάξνπκε ηηο ηχρεο ηεο δσήο καο ζηα ρέξηα καο.»
Τν έδαθνο ηεο θνηλσληθήο απηνζέζκηζεο βξίζθεηαη εθεί πνπ ε ζπιινγηθή απηννξγάλσζε
αληηπαξαηίζεηαη καρεηηθά ζηελ θξαηηθή θπξαξρία. Η θαηάιεςε είλαη δίθαηε πξαθηηθή θαη
νηθνλνκηθό εξγαιείν γηα ηελ ζπγθξόηεζε αληηδνκώλ από όινπο εκάο πνπ έρνπκε ζηεξεζεί ηνπο
δηαζέζηκνπο πόξνπο. Επηπιένλ, εθθξάδεη ηελ ζπλνιηθή πξννπηηθή ηνπ απηννξγαλσκέλνπ
αγώλα: ηελ ζπιινγηθή απαιινηξίσζε όινπ ηνπ θόζκνπ. Έρνπκε ζπλερώο θαη ηώξα κπξνζηά καο
δπν εξσηήκαηα: Σε πνηά όξηα έρνπλ θηάζεη νη αληηδνκέο καο; Πσο κπνξνύκε λα εμειίμνπκε ηελ
δπλακηθή ηνπο;

Τξεηο απόπεηξεο ζπληνληζκνύ, δπν θάζεηο αλάπηπμεο θαη ην θάζκα ηεο αθνκνίσζεο
Η πξψηε εθδήισζε γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Απηννξγάλσζε έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ '12 απφ ηνλ Κνηλσληθφ
Υψξν γηα ηελ Τγεία κε απεχζπλζε ζην απηννξγαλσκέλν θίλεκα. Ήηαλ ην πξψην θηλεκαηηθφ άλνηγκα.
Σελ άλνημε ηνπ '13, ζε κηα επνρή δηάρπζεο ηνπ παξαδείγκαηνο, ζηελ ζπλάληεζε ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ
ζηελ Θεζαιινλίθε πνπ έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΚΙΑΘ εθθξάζηεθε έλα ζχλνιν αληηθάζεσλ.
Σν θζηλφπσξν ηνπ '13 ζε λέα παλειιαδηθή ζπλάληεζε ζηελ Αζήλα εθδειψζεθαλ πιένλ κε ζαθήλεηα νη
πξνζέζεηο θάζεηνπ ειέγρνπ ηνπ θηλήκαηνο ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ. Η θνκκαηηθή θαη γεληθφηεξα ε
ζεζκηθή δηείζδπζε ζηνλ ρψξν ηεο απηννξγάλσζεο γηα ηελ πγεία βαζαίλεη ηηο αληαγσληζηηθέο
θαηεπζχλζεηο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αγψλα.
Παξαζέηνπκε κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνχζηεθαλ απφ εθπξνζψπνπο θνηλσληθψλ
ηαηξείσλ θαη ππνδειψλνπλ κηα πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ απφ ηα πάλσ:
«Δηάξθεηα, ζηαζεξφηεηα, αλψηεξν επίπεδν νξγάλσζεο (γηα ηνλ ζπληνληζκφ). Μέησπν αληίζηαζεο.» Ελψ
αθφκα εθθξεκεί ν ζπληνληζκφο ζ'έλα βαζηθφ επίπεδν παξέκβαζεο θαη παξακέλνπλ νη ξηδηθέο αληηζέζεηο
γχξσ απφ ηελ απηννξγάλσζε.
«Δηεζλνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο κε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ μέλν θαη ληφπην ηχπν.»
Απνεδαθηθνπνίεζε. Μεζνιάβεζε θη αληηπξνζψπεπζε.
«Πεξηθεξεηαθά ζπληνληζηηθά φξγαλα θαη παλειιαδηθφ... Καη αχξην λα θηηάμνπκε κηα επηηξνπή. Κάπνηνη
άλζξσπνη λα αλαιάβνπλ...»
Υσξίο ζρφιην.
ηελ ζπλάληεζε ηεο Αζήλαο θαηαηέζεθαλ θαη δπν πξνηάζεηο θνηλήο ζπκθσλίαο ππφ ηνλ ηίηιν «Χάρηα
κοινωνικών Ιαηρείων» πνπ επηρεηξνχζαλ λα ζπκβηβάζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ νξηδφληηνπ αγψλα κε ηνλ
αξηζηεξφ θπβεξλεηηζκφ. Η ηππηθή πτνζέηεζε θνπηζνπξεκέλσλ πξνηαγκάησλ ηνπ απηννξγαλσκέλνπ
θηλήκαηνο απφ δνκέο πνπ θαηαθαλψο έρνπλ αληαγσληζηηθέο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη κεζφδνπο, φπσο ζα
δείμνπκε ζηελ ζπλέρεηα, δίλεη ζπγρσξνράξηη εζαεί ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, απνλνεκαηνδνηψληαο επηπιένλ ηελ έλλνηα ηεο απηννξγάλσζεο. Αο ζεκεηψζνπκε
εδψ φηη αλαθεξφκαζηε ζε θνηλσληθά ηαηξεία πνπ δειψλνπλ απηννξγαλσκέλα.
Παξαθάησ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε νξηζκέλεο εηδηθέο φςεηο ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ νξηδφληηαο
θηλεκαηηθήο απηνζέζκηζεο απφ ηελ κηα πιεπξά θαη ζπζηεκηθήο αθνκνίσζεο απφ ηελ άιιε, φπσο

εθθξάζηεθαλ απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ ζε απηέο ηηο δπν παλειιαδηθέο ζπλαληήζεηο.

Σύζηεκα πγείαο - Άιιε πγεία. Κξίζε, αληηιεπηηθά πιαίζηα θαη δνκηθέο αληηθάζεηο ησλ
θνηλσληθώλ ηαηξείσλ.
Πνηά πγεία είλαη δεκόζηα;
Έρνληαο ήδε εθθξάζεη ηελ ζέζε ηνπ Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία ζα δαληζηνχκε θξάζεηο δπν άιισλ
θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, νη νπνίεο ζθηαγξαθνχλ ηελ «άιιε πγεία».
«Εθαξκφδνπκε ζηελ πξάμε ην πσο ζα βιέπακε ηελ άλλη σγεία ζηελ θνηλσλία πνπ νξακαηηδφκαζηε.»
«Κχξην ζεκείν ζγθξνπζεο κε ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν, ε άλλη ιαηρική.»
«Σειηθή κνξθή θηλεηνπνίεζεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάιεςε, φρη ε απεξγία. Καη είλαη θνηλσληθή
ζπγθξφηεζε»
Τν εξώηεκα «ηη είδνπο ηαηξηθή ή πεξίζαιςε ρσξεγνύκε;» (Αζήλα) έρεη αξρίζεη λα εθθξάδεηαη από
δηάθνξα θνηλσληθά ηαηξεία. Αληηιακβαλόκαζηε όηη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ ηαηξείσλ
δεκηνπξγεί έδαθνο γηα ηελ αλάδπζε ξηδνζπαζηηθώλ εξσηεκάησλ θαη νη νξηδόληηεο δηαδηθαζίεο
δεκηνπξγνύλ ηνλ ζπιινγηθό ρώξν γηα ηελ δύκσζή ηνπο. Ωζηόζν, εθθξεκνύλ γεληθόηεξα θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο απαληήζεηο. Αθόκα θη νη δνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άλλη υγεία,
όπσο ν Κνηλσληθόο Φώξνο γηα ηελ Υγεία, βξίζθνληαη ζε εκβξπαθό ζεκείν πάλσ ζην δήηεκα.
Γηα πνιιά θνηλσληθά ηαηξεία ε πξφηαζε ηεο απηννξγάλσζεο είλαη ζαθήο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο
δηαδηθαζίεο ησλ αληηδνκψλ, ρσξίο φκσο λα εκπιέθεη ηελ ίδηα ηελ ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηνπο, δειαδή
ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο πγείαο ζηελ πεξίπησζή καο.
Παξαδείγκαηα:
«Άξλεζε ζηηο εθπξνζσπήζεηο. Άκεζε δεκνθξαηία θαη ζπλέιεπζε.»
«Με ηεξαξρία θαη νξηδφληηα ζπλεξγαζία, ε δηαθνξά απφ ηηο ζεζκηθέο ππεξεζίεο. Άπισκα ζπκκεηνρήο θαη
ελαιιαγή ξφισλ εθπξνζψπεζεο.»
«Πφζνπο εζεινληέο έρνπκε; (Πνιινχο). Πφζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε;»
«Εγψ είκαη θαηά απηνχ πνπ ιέκε επηθνηλσληαθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα... Να βξνχκε δηαδηθαζίεο
φπνπ εκείο ζα γίλνπκε πξφζσπα ν έλαο γηα ηνλ άιιν...
Άζαξθα, αζψκαηα κε εκπξάγκαηα λνήκαηα αθφκα ε απηνδηαρείξηζε θαη ε άκεζε δεκνθξαηά.»
«Σαμηθή αλαζπγθξφηεζε ζηελ γεηηνληά. Η αιιειεγγχε επαλαζπζηήλεη ην ππνθείκελν. Οξηδνληηφηεηα.
Πξνβνιή απφ ην κέιινλ.»
Αιιά ππάξρνπλ βέβαηα θαη νξηζκέλα θνηλσληθά ηαηξεία πνπ πξνθαιινχλ ζχγρπζε θαη ζ'απηφ ην επίπεδν:
«Γεληθή ζπλέιεπζε θαη πεληακειέο ζπληνληζηηθφ (κε δεκνηηθνχο παξάγνληεο).»
Παξφιαπηα, ην πεδίν ηεο αληηπαξάζεζεο είλαη δηαξθψο αλνηρηφ θαη γφληκν. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
ΚΥΤ ζηελ ζπλάληεζε ηεο Θεζαιινλίθεο αθνινχζεζαλ ηνπνζεηήζεηο ζε δεηήκαηα «πολιηικής
θιλοζοθίας» ή «θιλοζοθίας» ηεο ζρέζεο κε ην ζψκα.

Σα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά ηαηξεία ζπγθξνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο ιεγφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
έρνληαο αλαθνξά ζηηο δπζκελείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Οη δπν πξνηάζεηο θνηλήο «τάρηας»
αλαγλσξίδνπλ ηνλ ερζξφ ζηηο «μνημονιακές πολιηικές». Σα θνηλσληθά ηαηξεία πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ
εαπηφ ηνπο σο απάληεζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο θξίζεο ζεσξνχλ φηη ζα έρνπλ επηηχρεη ζην έξγν ηνπο φηαλ ζα
είλαη πεξηηηά θαη εμαγγέινπλ φηη ηφηε ζα απηνθαηαξγεζνχλ. Έηζη, αλαγλσξίδνπλ έκκεζα ηελ
εξγαιεηνπνίεζε ηεο απηννξγάλσζεο κέζα ζηηο θαηεζηεκέλεο νξηνζεηήζεηο.
Ο εηεξνθαζνξηζκφο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο δεκφζηαο πεξίζαιςεο, νδεγεί ζε κηα αληίθαζε: Αθελφο,
αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο πγείαο. Ο δηεθδηθεηηθφο αγψλαο φκσο δελ
κπνξεί λ'αιιάμεη άκεζα ηηο λέεο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Αθεηέξνπ, θαηαλάγθε εζηίαζε ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ. Οη θηλεκαηηθέο δνκέο φκσο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο δηνγθνχκελεο αλάγθεο,
εθφζνλ δελ θαηέρνπλ αθφκα ηνπο ππαξθηνχο πφξνπο. Σα ίδηα θνηλσληθά ηαηξεία πνπ πξνηάζνπλ φηη «ε
δηεθδίθεζε ηεο δεκφζηαο θαη δσξεάλ πγείαο απφ ην θξάηνο είλαη ην ζεκείν πνπ καο ελψλεη»,
αλαγλσξίδνπλ αξγφηεξα φηη ιεηηνπξγνχλ σο «δεθαλίθηα» ησλ απαμηνχκελσλ θξαηηθψλ δνκψλ.
'απηφλ ηνλ θαχιν θχθιν ράλεηαη επηπιένλ ν αλαζηνραζκφο θη ε απηνζέζκηζε γχξσ απφ ηελ πγεία. Σν
παξαθάησ απφζπαζκα εθθξάδεη εχγισηηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε:
«Δελ είλαη πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθήο αλάγθεο γηα ΔΗΜΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΓΕΙΑ γηα φιν
ην ιαφ, νχηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο παξάιιεισλ δνκψλ κέζα ζην ρξενθνπεκέλν ζχζηεκα. Είλαη έλαο
αγψλαο επηβίσζεο ελάληηα ζην ζχζηεκα...»
Η ζαξσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θξαηηθώλ ζεζκώλ πνπ ππεξεηεί ηελ θεξδνζθνπία ηνπ θεθαιαίνπ
όρη κόλν δελ βάδεη ζην ληνπιάπη ην εξώηεκα -ποιά υγεία θέλουμε;- , αιιά αληηζέησο, καο
ηνπνζεηεί αληηθεηκεληθά ζην ζεκείν όπνπ γίλεηαη επηηαθηηθή ε δηεξώηεζε -μπορεί πραγμαηικά η
υγεία να είναι δημόζια αν δεν είναι αυηοοργανωμένη;- .

Οη εηδηθόηεηεο, ηα λνύκεξα, θαη νη δηθαηνύκελνη πεξηζάιςεσο
Πνιιά θνηλσληθά ηαηξεία ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξαπάλσ ηερληθνχο φξνπο γηα λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ. Η
ηερλνθξαηηθή αληίιεςε πνπ αλαπαξάγεη ηελ ζρέζε εηεξνλνκίαο φπσο πξαγκαηψλεηαη απφ ην ζεζκηθφ
ζχζηεκα πγείαο, επηθαιείηαη κηα θνηλσληθή αλάγθε καδηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 'απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο, πνπ ξεηηά ή έκκεζα εγθαζηζηά έλαλ παξαγσγηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ
θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο, ηνπο
παζεηηθνχο απνδέθηεο ππεξεζηψλ, εθείλεο νη δνκέο πνπ ειέγρνληαη απφ θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο, απφ
δήκνπο θαη ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο, δηφηη έρνπλ έηνηκε ηελ ηερλνθξαηηθή δηνίθεζε θαη πφξνπο απφ ηα
ζεζκηθά ηακεία.
Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ηερλνθξαηηθήο κνξθήο νξγάλσζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ απνηειεί
ε ιεηηνπξγία γραμμαηείας κε πξφηππν ηε λνζνθνκεηαθή γξαθεηνθξαηία. Οη γξακκαηείεο ζηειερψλνληαη
απφ «εθελονηές» («πολίηες»), πνπ αλαιακβάλνπλ εηδηθέο ζέζεηο. Η ίδηα ε έλλνηα ηνπ εθελονηή πολίηη
παξαπέκπεη επζέσο ζηελ ζηξάηεπζε ζ'έλαλ κεραληζκφ επηθνπξηθά ζηελ θαλνληθή θαηαλαγθαζηηθή
εξγαζία.
Αο ζεκεηψζνπκε, φηη ζ'απηφ ην πιαίζην ππάξρνπλ θνηλσληθά ηαηξεία πνπ έρνπλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ηελ επίδεημε θξαηηθνχ εγγξάθνπ πνπ λα πηζηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ πάζρνληνο. Όπσο
θη φηη ε εζεινληηθή εξγαζία ελφο ζπληαμηνχρνπ κπάηζνπ ζ'έλα θνηλσληθφ ηαηξείν έγηλε ιφγνο ξήμεο κέζα
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθή δνκή αθξηβψο κε βάζε ην ζθεπηηθφ φηη εηδηθά νη γξακκαηεηαθέο
αξκνδηφηεηεο δηακνξθψλνπλ επηθίλδπλεο εμνπζίεο.
Οξηζκέλα θνηλσληθά ηαηξεία ππεξαζπίδνληαη αληηδξαζηηθά ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ εηδηθψλ θαη κε εηδηθψλ.

Πνιιά θνηλσληθά ηαξεία έρνπλ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Κη αθφκα θη απηά πνπ δελ δέρνληαη ζπλεξγαζίεο
έμσ απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν Κνηλσληθφο Υψξνο γηα ηελ Τγεία, θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζε
εμσηεξηθέο ππεξεζίεο.
ηνλ αληίπνδα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη εμσηεξηθνί γηαηξνί δήηεζαλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ρψξν ηνπ
θνηλσληθνχ ηαηξείνπ. Η παξαθάησ δηαπίζησζε απαληάεη εχζηνρα:
«Οη εξγαδφκελν ησλ λνζνθνκείσλ εκπιέθνληαη πξαγκαηηθά κφλν φηαλ έξρνληαη λα εξγαζηνχλ ζην
θνηλσληθφ ηαηξείν.»

Δεκόζηα πγεία - Κνηλσληθόο αγώλαο.
Αληηθαζηζκόο-αληηξαηζηζκόο (θαη ην πξνλόκην ηνπ πνιίηε).
Θεζκηθή αληηπνιίηεπζε θαη ζπληαγκαηηθόηεηα ή θνηλσληθή αλαηξνπή;
Μεξηθά θνηλσληθά ηαηξεία ζπλδένπλ επζέσο ηνλ αγψλα γηα ηελ πγεία κε ηνλ αγψλα γηα ηελ θνηλσληθή
αλαηξνπή. Οξηζκέλα, ηνπνζεηνχλ ηελ δξάζε ηνπο κέζα ζην νξηδφληην θίλεκα θαη ζηνλ αγψλα γηα ηελ
θηλεηνπνίεζε θαη ηελ ζπιινγηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο βάζεο.
«Αληηιακβαλφκαζηε ην εγρείξεκα καο ζαλ δσληαλφ θχηαξξν ηεο θνηλσληθήο αληίζηαζεο θαη ρεηξαθέηεζεο
απέλαληη ζηε ζχγρξνλε βαξαβαξφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλεξγαδφκαζηε κε ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο, ηα
ζσκαηεία βάζεο θιπ.»
«Άμνλεο δξάζεο: 1... 2. ηνρεπκέλεο ελέξγεηεο θνηλνηηθήο άκεζεο δξάζεο εληαγκέλεο ζην επξχηεξν
αληαγσληζηηθφ θίλεκα γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε. 2. Αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα άιια
θνηλσληθά θαη αληηζεζκηθά εγρεηξήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο αμίεο θαη αξρέο.»
«θνπφο δελ είλαη ε βνήζεηα ησλ αδπλάησλ θαη κφλν, αιιά ε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ αλαραίηεζε
αξρηθά ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, ελψ ηαπηφρξνλα κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο λα κπαίλνπλ
δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη ζπιινγηθφηεηαο σο βάζεηο γηα νπνηνλδήπνηε αγψλα αιιά θαη σο πξφηαγκα γηα ην
κέιινλ.»
«Γηα ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ απηννξγάλσζε. Γηα λα αληηζηαζνχκε ζηελ ππνηαγή θαη ζηνλ
εθθαζηζκφ. Γηα ηελ δπλαηφηεηα αλαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμαζιηψλεη ηνλ άλζξσπν.» (Απφ θείκελν
αιιειεγγχεο ζηνπο ειεχζεξνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη ηηο θαηαιήςεηο)
Αξθεηά θνηλσληθά ηαηξεία πξνηάζνπλ ηνλ αληηθαζηζκφ θαη θάπνηα αληηιακβάλνληαη ηελ αληηξαηζηζηηθή
ζηάζε ηνπο αληαγσληζηηθά πξνο ηνλ εζλνθεληξηζκφ πνπ θαιιηεξγνχλ νη ζεζκηθνί κεραληζκνί γηα λα
ζπάζνπλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηηο αληηζηάζεηο ησλ βαιιφκελσλ.
«(Μηα ζεκαηηθή), ε ελίζρπζε ηνπ πξνθίι καο σο αληηξαηζηζηηθά-αληηθαζηζηηθά εγρεηξήκαηα, ζε
αληηδηαζηνιή κε φιε ηελ επηρεηξεκαηνινγία γηα ηνλ έλληνα ποσ σποθέρει.»
ηηο απηφλνκεο δνκέο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο δελ έρνπλ ζέζε ηα φπνηα πξνλφκηα ηνπ πολίηη. Η
θηιαλζξσπία επηβεβαηψλεη ηα πξνλφκηα θαη ηελ δηαηψληζε ησλ αληζνηήησλ.
Γηα κεξηθά θνηλσληθά ηαηξεία απφηεξν δεηνχκελν είλαη ε ηδεαηή απνθαηάζηαζε ηεο παξνχζαο ζεζκηθήο
ηάμεο θη φρη ε αλαηξνπή ηεο.
«Σα ΚΙΑ ζεσξνχλ ηε Δεκφζηα Τγεία σο χςηζην θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηε δηαθχιαμε θαη ηε πξναγσγή ηεο
σο ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο.»
«Αληίζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ... νξηδφληηα ζρέζε κε θνξείο... (ελάληηα) ζηελ αιφγηζηε άζθεζε
εμνπζίαο...»

«Αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία» θαη «αηξεηνί άξρνληεο πνπ ππεξεηνχλ ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα ησλ
αδχλακσλ...», ε ιχζε. «Επηβνιή ή δηεθδίθεζε;» (Παξειθπζηηθφ δίιιεκα, ππέξ ηνπ ξεθνξκηζκνχ.)
«Επαλαζηαηηθή γπκλαζηηθή.» (Όια η'άιια.)
«πλεξγαζία κε ηνλ δηάνιν.»
Οη απόηεξνη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ δηαθνξεηηθώλ εγρεηξεκάησλ απνθαιύπηνπλ έλα βαζύ ξήγκα
ζηελ θηλεκαηηθή πξννπηηθή ησλ θνηλσληθώλ ηαηξείσλ πνπ πτνζεηνύλ ην πξόηαγκα ηεο
απηννξγάλσζεο. Καηαθαλώο, γηα θάπνηνπο ε απηννξγάλσζε απνθηά εξγαιεηαθή ζεκαζία ζηελ
ππεξεζία ζεζκηθώλ επηδηώμεσλ, αληαγσληζηηθά πξνο ην ζπλεθηηθό λόεκά ηεο.

Μαδί κε ηελ ππεξάζπηζε ηεο ζεζκηθήο ηάμεο εκθαλίδεηαη θη ε αληηδξαζηηθή ππεξάζπηζε ηνπ
μεπλνεζκέλνπ ζπληερληαθνχ ηαηξηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. «Να κελ αληηθαηαζηήζνπκε, αιιά λα έξζνπκε ζε
επαθή κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θαη λα ηνπο ζέζνπκε ελφπηνλ ησλ επζπλψλ ηνπο.»
Οη πην δηνξαηηθνί απφ ηνπο θνκκαηηθνχο φκσο, αληηιακβάλνληαη έζησ θη εξγαιεηαθά ηελ θηλεκαηηθή
δχλακε ηεο θνηλσληθήο απηννξγάλσζεο. «Οη ρξήζηεο ππεξεζηψλ πγείαο, βάζε ηνπ θηλήκαηνο... Σν αίηεκα
ηεο ειεχζεξεο παξνρήο πξνζθέξεηαη γηα λίθεο. Σν αίηεκα ησλ πξνζιήςεσλ, φρη.»
Η θνηλσληθή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγεί ν αγώλαο γηα ηελ απηνζέζκηζε ζην πεδίν ηεο πγείαο νδεγεί
αθόκα θαη ηνπο πην θξαηηζηέο κέζα ζηα θνηλσληθά ηαηξεία λα αλαγλσξίζνπλ όηη «ην κοινωνικό,
είλαη ν λένο παξάγνληαο εθεί πνπ θπξηαξρνύζε ε ζρέζε δημόζιου-ιδιωηικού». Παξά ηνλ
παξαγνληηζκό θαη η'αληηιεπηηθά βαξίδηα πνπ δελ ιείπνπλ από ηνλ ρώξν ησλ θνηλσληθώλ
ηαηξείσλ, ε θνηλσληθή απηννξγάλσζε εμειίζεη ηελ δηθή ηεο δπλακηθή.

Η ζθηά ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ θνκκαηαξρώλ.
Δεκνηηθέο εθινγέο, κηα απνθάιπςε:
Η ζέζε ηνπ Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία είλαη δηαπγήο:
«Δελ δηαηηζέκεζα λα είκαζηε πξντφληα απξηαλήο ςεθνζεξηθήο εθκεηάιιεπζεο (νη δεκνηηθέο εθινγέο
πιεζηάδνπλ επηθίλδπλα), νχηε ηξέθνπκε απηαπάηεο φηη ππάξρεη θαιή θαη θαθή δηακεζνιάβεζε. Ο ιφγνο
θαη ην έξγν καο απνηειεί απηαμία, θαη είλαη θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο θαη φρη φρεκα θαη εξγαιείν πνιηηηθήο
αλέιημεο θαη θαηάιεςεο αμησκάησλ, νχηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νχηε θπζηθά απφ θάπνηνλ άιιν.»
(4νο/'13)
Επηπιένλ ν Κνηλσληθφ Υψξνο γηα ηελ Τγεία ζηέθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηα θαζεζησηηθά media θαη
ππεξαζπίζηεθε απηήλ ηελ ζέζε θαη ζηηο δπν παλειιαδηθέο ζπλαληήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ.
Με ζπγθεθξηκέλν θείκελν («Εκείο ζα κηιάκε γηα εκάο») ν Κνηλσληθφ Υψξνο γηα ηελ Τγεία θαηήγγειε ηελ
νξγάλσζε «Αιιειιεγγχε γηα Όινπο», ε νπνία φληαο θαηαζθεπή ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ θφκκαηνο
επηρεηξεί λα παξέκβεη εμσηεξηθά ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, λα κεζνιαβήζεη ζηηο κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο θαη λα η'αληηπξνζσπεχζεη ζην θνηλσληθφ ζψκα, ρξεζηκνπνηψληαο εθηφο ησλ άιισλ θαη ηνπο
ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη.
Απ'ηελ άιιε πιεπξά, πνιιά θνηλσληθά ηαηξεία εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ρψξνπο θαη θαιχπηνπλ
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπο απφ πξνζθνξέο ησλ Δήκσλ.
Αξθεηά θνηλσληθά ηαηξεία έρνπλ δηεθδηθήζεη δεκφζην ρψξν απφ Δήκνπο. πρλά νη ρψξνη
επαλαδεζκεχνληαη άκεζα ή έκκεζα (πρ κέζσ παξεκβνιήο ΜΚΟ) ή επέξρεηαη ξήμε κε ηνλ Δήκν ή κε
άιινπο ζεζκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ παξαρσξήζεη ππνδνκέο, φπσο εξγαηηθά θέληξα θαη ηαηξηθνχο

ζπιιφγνπο.
Η εμάξηεζε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή δνκή γηα αξθεηνχο δελ είλαη κφλν ζπκβαηηθή ζπλζήθε, αιιά
απφξξνηα ηεο πνιηηηθήο δξάζεο κέζα ζ'απηφλ ηνλ κεζνιαβεηηθφ κεραληζκφ. «Ο δήκνο είλαη ελ'δπλάκεη
ζηα θνηλά.»
ε νξηζκέλα θνηλσληθά ηαηξεία ζπκκεηέρνπλ δεκνηηθνί παξάγνληεο θη ελίνηε ιακβάλνπλ δηαθξηηέο ζέζεηο
ζηελ «απηννξγαλσκέλε» θνηλσληθή δνκή ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο.
ηηο πξφζθαηεο δεκνηηθέο εθινγέο ε πιεηνλφηεηα ησλ θνκκαηηθψλ ζηειερψλ πνπ είραλ δξαζηεξηφηεηα ζε
θνηλσληθά ηαηξεία εθκεηαιιεχηεθαλ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα («κοινωνικό έργο») γηα άληιεζε ςήθσλ.
Μάιηζηα, νξηζκέλα θνηλσληθά ηαηξεία δηαθήκηζαλ ηνπο θνκκαηηθνχο ππνςεθίνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζ'απηά. πγθεθξηκέλνη θνκκαηηθνί κεραληζκνί επηρείξεζαλ λα νηθεηνπνηεζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ
θνηλσληθψλ ηαηξείσλ κε ηελ πξνεθινγηθή πξνπαγάλδα ηνπο, ελζσκαηψλνληαο ηηο αληηδνκέο ηεο πγείαο
ζην πνιηηηθφ πξφγξακκά ηνπο.
Η αληηπαξάζεζε γύξσ από ηελ ζρέζε ησλ απηννξγαλσκέλσλ εγρεηξεκάησλ κε ηνπο θξαηηθνύο
ζεζκνύο εθθξάδεη θάηη πνιύ βαζύηεξν από ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ απόςεσλ. Δίλνπκε έλαλ
αγώλαλ επαλαλαθάιπςεο ηεο θνηλσληθόηεηαο ζε αληαγσληζκό κε ηνλ πνιηηηζκό ηεο
εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο εηεξνλνκίαο κέζα ζε ζπλζήθεο απάλζξσπεο ηαμηθήο επηδξνκήο. Ο
απηννξγαλσκέλνο αγώλαο βξίζθεη κπξνζηά ηνπ ην ζύλνιν ησλ θαηεζηεκέλσλ ζεζκώλ πνπ
επηρεηξνύλ λα πθαξπάμνπλ θαη λ'απνδνκήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηηο ζπιινγηθόηεηεο ηνπ, ηελ
θηλεκαηηθή πξννπηηθή ηνπ, γηα λα επηβεβαηώζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπ θξαηηζκνύ.

Φξεκαηνδόηεζε: Πίζσ έρεη ε αριάδα ηελ νπξά
Τπάξρνπλ θνηλσληθά ηαηξεία πνπ δέρνληαη δσξεέο απφ εηαηξείεο θαη ππεξεζίεο απφ ηδησηηθά λνζνθνκεία.
Οη δπν πξνηάζεηο θνηλήο «τάρηας» έιεγαλ ηα εμήο επί ηνχηνπ:
«Σα ΚΙΦΑ δέρνληαη πξνζθνξέο ζε θάζε είδνο πνπ έρνπλ αλάγθε, δέρνληαη δσξεέο θαη ρνξεγίεο, αιιά δελ
δηαθεκίδνπλ θαλέλεα γηα ηελ φπνηα δσξεά θάλεη, νχηε έρνπλ ρνξεγνχο.»
«Σα ΚΙΑ ζηεξίδνληαη ζηελ αιιειεγγχε ησλ πνιηηψλ θαη δελ έρνπλ θακκηά νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ
επίζεκνπο θνξείο. Είλαη αλνηρηά ζε δσξεέο θαη ρνξεγίεο, αιιά δελ δηαθεκίδνπλ θαλέλαλ γηα ηελ φπνηα
δσξεά θάλεη.»
Παξελζεηηθά, έλα θνηλσληθφ ηαηξείν απφ απηά πνπ δελ απνδέρνληαη ην ΕΠΑ ιφγσ «ππεξάζπηζεο ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη πξνηάζνπλ ηελ «αιιειεγγχε, φρη (ηελ) θηιαλζξσπία», θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ απφ
ηελ εθθιεζία θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ σο «ππφ ηελ ρνξεγία ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο...».
ηνλ αζηηθφ θφζκν ην ρξήκα απνηειεί ην θιεηδί ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη ηεο αθνκνίσζεο. Οη ζέζεηο ηνπ
Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία είλαη θαη ζ'απηφ ην ζεκείν δηαπγείο:
«Ο ΚΥΤ δελ ρξεκαηνδνηείηαη θαη δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε θφκκαηα, κε ηνλ δήκν ηεο Αζήλαο, κε κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, κε ηαηξηθέο εηαηξείεο.»
«Έρνπκε επηιέμεη ηελ πιήξε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνπο ζεζκνχο. Καη απηφ φρη κφλν γηαηί δε ζεσξνχκε
πσο ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα, αιιά γηαηί ε ινγηθή ηεο «φπσο-φπσο» θαη κε θάζε (πνιηηηθφ) θφζηνο
θάιπςεο πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζην δνθεξφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί, πξνζθέξεη άιινζη θαη
ζην ηέινο ηεο εκέξαο εληζρχεη ηνπο ίδηνπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ επηβάιινπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ
θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ (θαηάξξεπζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο, ειιείςεηο πξνζσπηθνχ
θαη ππνδνκψλ, απνθιεηζκφο). Θεσξνχκε θαηά ζπλέπεηα φηη νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε απηή ηε κεραλή

ζαλάηνπ απνηειεί ηξνθνδφηεζε ελφο θαχινπ θχθινπ θαη έκκεζε ζπλαίλεζε ζηελ θπξίαξρε πνιηηηθή.
Κάζε έκπξαθηε λνκηκνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο κε ηε ιήςε θνλδπιίσλ, φζεο ιεθηηθέο θαηαδίθεο θαη
αλαζέκαηα θαη αλ ηε ζπλνδεχνπλ, ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο θέξλεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο εμαζιησκέλνπο
ζηηο πφξηεο ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, αθήλνληαο ηνπο ηδηνηειείο (κε ςίρνπια) επεξγέηεο ηνπο ππεχζπλνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο θαηαζηξνθήο, λα ηξίβνπλ ηα ρέξηα ηνπο απφ ηθαλνπνίεζε πνπ ππάξρνπλ
αθειείο θηιφηηκνη (γηα λα κελ πνχκε θάηη βαξχηεξν) πνπ αληδηνηειψο αλαιακβάλνπλ κέξνο ησλ δηθψλ
ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ θνηλσλία. Η θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ αλζξψπσλ απφβιεησλ
απφ ην ΕΤ κε φξνπο θηιαλζξσπίαο, απνζηάζεσλ απφ ηελ «πνιηηηθή» (αλ θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηελ
πεξίζαιςε είλαη βαζχηαηα πνιηηηθή πξάμε) θαη εζηίαζεο απνθιεηζηηθά ζην ηαηξηθφ/ηερληθφ θνκκάηη, γίλεηαη
εδψ θαη δεθαεηίεο απφ ηηο ΜΚΟ. Όπνηνο ινηπφλ πγεηνλνκηθφο ελδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε
δηεθπεξαίσζε θαη ηελ θάιπςε απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πεξηζηαηηθψλ, κπνξεί θάιιηζηα λα ζπκκεηέρεη
εθεί, έρνληαο ηε ζπλείδεζή ηνπ ήζπρε φηη πξνζθέξεη αλζξσπηζηηθφ (αιιά κηζφ...) έξγν. Όζνη
ελδηαθέξνληαη θαη πηζηεχνπλ φηη έρεη λφεκα θαη πξννπηηθή λα αληηζηαζνχλ ζπλνιηθά ζηνλ
εμαλδξαπνδηζκφ, λα ζηακαηήζεη ε παξαγσγή απηψλ ησλ απνβιήησλ κε επζχλε ζπγθεθξηκέλσλ
πνιηηηθψλ, λα κπεη κηα ηειεία ζηελ αθήγεζε ηνπ ζαλάηνπ, θαιφ είλαη λα ζηειερψζνπλ ηα απηφλνκα
θνηλσληθά ηαηξεία.»

Απηννξγάλσζε θαη αιιειεγγύε
Κιείλνληαο ην παξφλ ζρφιην πάλσ ζηελ εκπεηξία ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ, κηα ιηηή πξφηαζε ηνπ
Κνηλσληθνχ Υψξνπ γηα ηελ Τγεία ζηέθεηαη αλνηρηή ζε λέεο απαληήζεηο:
«...ην δήηεκα ησλ αγώλσλ ζην ηνκέα ηεο πγείαο απαηηεί κηα πξνζέγγηζε θνηλνηήησλ αγώλα κέζα
ζην θνηλσληθό ζώκα, ζηηο γεηηνληέο θαη αιινύ, όπνπ ε πγεία ζα κπνξέζεη λα γίλεη θάηη απηό,
πξνζεγγίζηκν, θαηαλνεηό, θάηη δηθό καο, θάηη γηα ην νπνίν αμίδεη λα αγσληζηείο».
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