
Verein der Freunde des Unterstützernetzes der Arztpraxen der
Solidarität Messeniens

Auszüge1 aus den von der Sozialklinik an die Journalisten ausgegebenen Materialien für die
Pressekonferenz der Sozialklinik am 3. April 2017 in Kalamata.

Erinnern  Sie  sich,  wie  der  derzeitige
Gesundheitsminister  die
Gesamtversorgungslage  im
Gesundheitssystem kommentiert hat? 
„Die  Lage  im  Gesundheitssystem
erinnert  an  ein  bombardiertes
Gelände.“ Und damit hatte er recht.

…

Die Lage der Sozialklinik seit September 2016.

 Nach der Umsetzung des neuen Gesetzes 4368/2016 (über die Behandlung der Unversicherten 
im öffentlichen Gesundheitssystem) lässt sich eine Verringerung unserer Patientenzahl 
beobachten. Es muss hier angemerkt werden, dass ernsthafte, systematische und bedeutende 
Versuche seitens der Sozialkliniken auf nationaler Ebene stattgefunden haben, dass dieses 
Gesetz verabschiedet und angewandt wird.

 Die Zahl der Mitbürger, die unsere Hilfe suchen, ist (zwischenzeitlich wieder etwas2) 
gestiegen, sowohl die der Unversicherten wie die der Versicherten, und zwar deswegen, weil 
sie nicht imstande sind, die Selbstbeteiligung bei der Beschaffung ihrer Medikamente sowie 
diejenige fachärztliche Betreuung zu bezahlen, die nach wie vor im öffentlichen 
Gesundheitssystem fehlt. Hier ist anzumerken, dass bei der Rezeptausstellung mit 
Medikamenten ohne Selbstbeteiligung der Patient aufgefordert wird, die Differenz zwischen 
dem Preis, den die EOPPY (Krankenpflichtversicherung, entspricht unserer AOK) für das 
betreffende Medikament vergütet, und dem Preis, auf dem Produkt angegebenen ist, zu 
bezahlen. Wir sind dabei, die Situation zu untersuchen, da sie wirklich viele Fragen aufwirft. 

 Es  bestehen immer noch Mängel in der Ausstattung im öffentlichen Gesundheitssystem, und 
damit meinen wir nicht nur das medizinische Personal, sondern auch die Ausstattung mit 
grundlegend wichtigen Materialien.

 Es sind zu lange Wartezeiten auf den Listen für einen Termin im staatlichen Krankenhaus zu 
beobachten. 

 Und das Wichtigste: Das neue Gesetz hilft nicht denjenigen Einwohnern unserer Stadt und 
unseres Distrikts Messenien, die keine Sozialversicherungsnummer oder keine legitimierenden 

1 Der Text wurde komplett übersetzt [mit Ausnahmeder im griechischen Original rot eingeklammerten Passagen ].
2 Anmerkung des Übersetzers.
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Dokumente haben, und damit hilft es auch nicht deren Kinder, die z. B. ohne die Sozialklinik 
ungeimpft geblieben wären.  Wir möchten unterstreichen, dass unsere Sozialklinik mit diesen 
Impfspritzen von allen Apotheken unserer Stadt versorgt wird.

Allgemeinere Informationen

Von Beginn unserer Tätigkeit an haben wir uns an alle lokalen Träger gewandt, öffentliche und private,
kollektive, ehrenamtliche Organisationen, aber auch an einzelne Persönlichkeiten. Das Echo der 
lokalen Gesellschaft war bewegend. 
Unsere Tätigkeit hatte dabei einen zusammenführenden Charakter, da unser Zweck der 
gesellschaftliche Zusammenhalt war. Wir wollten keine Auseinandersetzungen mit irgend jemandem, 
aber wir hatten auch  keinerlei Neigung, uns jemandem unterzuordnen.

Im Gegensatz zur Gesellschaft Kalamatas nahm jedoch die Gemeindeverwaltung eine negative 
Haltung ein.

Unsere erste Bitte war, einen Ort zu finden, der  die Solidarklinik beherbergen könnte. Während 
unserer damaligen Begegnungen  zeigte der Bürgermeister keinerlei Bereitschaft, uns irgendeinen 
Raum im Stadtzentrum zu überlassen. Er verwies uns an Räume in den Außenbezirken wie in der 
Nähe des Stadions oder am Strand in der Papanikoli- und Santarosastraße, wo die 1. Station der 
Offenen Seniorenbetreuung Kalamatas gewesen war. 

Aufgeschreckt durch einen Vorschlag von irgendeinem von uns, der bemerkte: „Wenn er uns nicht den 
Raum gibt, den wir haben wollten im alten Krankenhaus, dann besetzen wir ihn einfach.“, sah er sich 
schließlich gezwungen nachzugeben und dem Ärzteverein Messeniens Räume im Gebäude der 
Schwesternschule des (alten) Krankenhauses zum Nießbrauch zu übergeben, zum Zweck der 
Unterbringung der Solidarklinik Kalamatas.

Auf unsere zweite Bitte nach Wegweisern, die es unseren Mitbürgern, die uns aufsuchen wollten, 
erleichtern würden, zu uns zu gelangen, war die Antwort der Gemeinde, dass es in Kalamata viele 
Schilder gebe, die die Bürger verwirren würden statt ihnen zu helfen. Und als wir selber ein 
Transparent in der Ecke des alten Krankenhauses auf der Athinon Str. mit der Aufschrift 
„SOZIALKLINIK KALAMATAS“ aufstellten, hatten es wenige Tage später Unbekannte 
abgenommen.

Auf unsere dritte Bitte, die Stadt möge die Umgebung der Sozialklinik reinigen und die 
offenstehenden Gullis zudecken, um Unfälle zu vermeiden, hat sie nie geantwortet.

Auf unsere Initiative wurde die Mitarbeit ehrenamtlicher Organisationen der Solidarität im Raum 
Kalamata unter der Koordination der Gemeinde Kalamatas angestrebt zu dem Zweck einer 
ergiebigeren und effektiveren Arbeit der Träger. Und wir haben es geschafft, dass ein 
Leitungsgremium gebildet wurde für Aktionen sozialer Solidarität, mit Vertretern aller Träger, wie der 
Soziale Träger der Gemeinde Kalamatas, die Soziale Apotheke Kalamatas, der Soziale 
Lebensmittelladen Kalamatas, die „Hilfe zu Hause“, das Unterstützernetz der Kliniken sozialer 
Solidarität Messeniens. Allerdings hat dieses Leitungsgremium nie funktioniert.
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Sie wissen alle, dass in die Räume der Solidaritätsklinik dreimal eingebrochen wurde und uns dreimal 
die zentrale Einheit mit dem Archiv der Solidaritätsklinik geraubt wurde, was sehr verwunderlich ist, 
da genau nebendran ein neues vielseitiges Gerät und in den Nachbarräumen andere Rechner und 
Laptops vorhanden waren.

All das hat uns nicht kleingekriegt, im Gegenteil, es hat uns die Kraft gegeben, unser Vorhaben immer 
weiter fortzuführen.

Zum aktuellen Thema des Umzugs

Genau vor einem Jahr war eines unter den Sitzungsthemen des Gemeinderats von Kalamata das  
Thema der Entfernung der Solidarklinik von den Räumen der alten Schwesternschule, um Platz zu 
schaffen für das Wasserwerk. Auf dieser Sitzung verpflichtete sich der Bürgermeister Kalamatas, Herr 
Panagiotis Nikas, in Anwesenheit aller Mitglieder des Gemeinderats und aller Interessierter von 
unserer Seite, uns die bisherigen Räume nicht zu nehmen, bevor nicht Räume gefunden worden seien, 
die unseren jetzigen entsprechen, wobei unterstrichen wurde, dass auch wir den neuen Räumen vorher 
zustimmen müssten.

Danach hatten wir zwei Begegnungen mit dem Bürgermeister unserer Stadt, die allein den Zweck 
hatten, das Raumproblem zu diskutieren. Anfangs schlug er uns Räume hinter dem Hauptgebäude des 
Bahnhofs vor, die sehr klein waren und kaum den Bedürfnissen auch nur einer einzigen Arztpraxis 
entsprechen, ohne Empfangsraum und dazu noch ohne Wartezimmer und überdies in einem 
erbärmlichen Zustand. Im weiteren Verlauf schlug er uns Räume vor, die die Eisenbahngesellschaft 
ΤRAINOSE der Stadt Kalamata  noch gar nicht überlassen hatte.

Bei einer zweiten Begegnung schlugen wir ihm vier verschiedene Räumlichkeiten im Stadtzentrum 
vor, die mit dem Umzug der Stadtverwaltung frei werden. Aber er lehnte alle vier Räumlichkeiten mit 
dem Hinweis ab, dass er beabsichtige, sie anderen Trägern zur Verfügung zu stellen.
Er verwies uns auf einen Raum wo vorher eine Gesundheitsstation der Stadt in der Santarosa- und 
Papanikoli-Str. untergebracht worden war - ein Vorschlag, den wir schon 2012 abgelehnt hatten, da 
diese Räumlichkeiten zu klein3 und zu weit entfernt sind vom Stadtzentrum und vor allem von den 
Gebieten, aus denen unsere Patienten kommen, die ja kaum noch imstande sind, auch nur die 
Bustickets zu bezahlen. Nach unserer Ablehnung dieser Räumlichkeiten der Gesundheitsstation schlug
er uns vor, selbst Privaträume zu suchen und versprach uns, dafür 6000€ Jahresmiete zu zahlen, was 
wir bezweifeln im Hinblick auf die städtischen Finanzen und die bisherige Nichteinhaltung seiner 
Versprechungen uns gegenüber. 

3  Am Anfang des Schreibens wird darauf verwiesen, worüber die Solidarklinik verfügt: 
 Sekretariat
 Internistische Praxis
 Pädiatrische Praxis
 Zahnarztpraxis
 Apotheke.
(Dazu kommt noch ein Unterstützernetz von Ärzten, Pflegepersonal und Sozialwissenschaftlern.)
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Schließlich schlugen wir dem Bürgermeister über den Ärzteverein von Messenien (ISM) vor   - und 
dies, da das Gebäude, in dem die Solidarklinik Kalamatas jetzt untergebracht ist, dem Ärzteverein 
unterstellt  ist -   , dass wir solange in dem bisherigen Gebäude bleiben sollten, bis derjenige Teil des 
Flügels der kardiologischen Klinik des alten Krankenhauses fertig gestellt sein würde, in dem 
verschiedene soziale Dienste untergebracht werden sollen  --  ein Entgegenkommen unsererseits, da es
keinen anderen Vorschlag mehr gibt.

Wir wollen (zu der Frage, ob uns ein Teil des ehemaligen kardiologischen Flügels überlassen werden 
sollte)  anmerken, dass die Gesellschaft der Ärzte Messeniens (IEM) (die zu denjenigen gehört, die die
Tätigkeiten der Solidarklinik wesentlich unterstützt haben und weiter unterstützen), jenes Schreiben 
unterschrieben hat, in dem der Bürgermeister in seiner Forderung unterstützt wurde, den Flügel der 
kardiologischen Klinik des alten Krankenhauses zur Unterbringung der sozialen Dienste der Stadt vom
Staatlichen Krankenhaus zu erhalten. Außerdem wurde der  Flügel der kardiologischen Klinik des 
alten Krankenhauses von Seiten des Verwaltungsrats des Staatlichen Krankenhauses auf Vorschlag des
Direktors (der Gemeinde) zu dem Zweck überlassen, damit diese Räume benutzt und ihren 
Möglichkeiten gemäß verwendet werden von Initiativen der örtlichen Gesellschaft zur besseren 
Versorgung der  Bürger.

Wir denken, dass die Gründe, derentwegen die Solidarklinik gegründet wurde, weiter bestehen.
Infolgedessen erklären wir, und das hat die Vollversammlung unseres Vereins beschlossen, dass wir so 
lange in dem Gebäude bleiben werden, in dem wir bis heute arbeiten, bis das hohe Gut der 
Gesundheit, soweit es irgend geht, für alle garantiert ist.
 
(ENDE des Schreibens)
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[Έδρα του Ιατρείου:
Στεγάζεται στο κτήριο της Σχολής Νοσοκόμων,  στο Παλαιό Νοσοκομείο Καλαμάτας,  χώρος που
παραχωρήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο από τον Δήμο.
Ταυτότητα του Ιατρείου:

 Το Ιατρείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Καλαμάτας  είναι  μια  αυτόνομη,  ανεξάρτητη,  αυτο-
οργανωμένη και αυτο-διαχειριζόμενη συλλογικότητα πολιτών. 

 Παρέχει  εθελοντικά  και  εντελώς  δωρεάν,  υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας  ιατρικής  και
φαρμακευτικής φροντίδας. 

 Δεν έχει καμία σχέση με κρατικές επιχορηγήσεις και ΕΣΠΑ. Δεν εξαρτάται από καμία αρχή.
 Δεν έχει έμμισθους υπαλλήλους.
 Το μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι η ολομέλεια των εθελοντών.
 Δεν έχουμε ιεραρχία, αρχηγούς,  προέδρους κλπ, είμαστε πλήρως οριζόντια οργανωμένη δομή

στην οποία ΟΛΟΙ οι εθελοντές έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.
 Δεν αφήνουμε την ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ κομματική εμπλοκή στο έργο μας ή στις δραστηριότητες

μας.
Ιστορικό ιατρείου:

 Το Ιατρείο ιδρύθηκε τον Μάιο του 2012, με πρωτοβουλία της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας
και του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, μεσούσης της ανθρωπιστικής κρίσης, με στόχο να μην
μείνει  κανένας  ανασφάλιστος  και  άνεργος  κάτοικος  της  περιοχής  μας,  χωρίς,  στοιχειώδη 
έστω, ιατρική και κοινωνική φροντίδα. 

 Στήθηκε με εθελοντική εργασία, εθελοντικές προσφορές υλικών και υπηρεσιών από ευρύτατο
φάσμα εργαζομένων και επιστημόνων της πόλης μας. 

 Εξοπλίστηκε  με  δωρεές  υλικών  και  ιατρικών  μηχανημάτων,  ενισχύεται  με  φάρμακα  και
οικονομικές  προσφορές  από  το  υστέρημα  του  λαού  και  από  επώνυμους  και  ανώνυμους
δωρητές, ενώ λαμβάνει φάρμακα και υλικά από μεμονωμένους δωρητές  και από το εξωτερικό.
]

Το Ιατρείο διαθέτει:
 Γραμματεία
 Παθολογικό ιατρείο
 Παιδιατρικό ιατρείο
 Οδοντιατρείο
 Φαρμακείο, και 
 Ένα δίκτυο ιατρών, άλλων υγειονομικών ειδικοτήτων και κοινωνικών επιστημονικών. 

[Παροχές: 
Ιατρική φροντίδα:

 Η φροντίδα που παρέχεται στο Ιατρείο είναι πρωτοβάθμια.
 Οι γιατροί και οδοντίατροι του ιατρείου εξετάζουν ασθενείς, που έχουν αποκλειστεί από τις

δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας. 
Φαρμακείο:

 Εμπλουτίζεται από τις δωρεές φαρμάκων των πολιτών και φορέων. 
 Όλα τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν.
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 Έλεγχος, καταμέτρηση, καταγραφή και τοποθέτηση των φαρμάκων στα ράφια  κατά δραστική
ουσία.

 Άμεση  διάθεση  φάρμακου.  Εάν  το  φαρμακείο  μας  δεν  διαθέτει  κάποιο  σκεύασμα,
διευκολύνουμε τον ασθενή αναζητώντας το από άλλους φορείς, κυρίως από άλλα ΚΙΑ.

 Συμμετοχή στην ανακύκλωση των ληγμένων φαρμάκων.
Το Δίκτυο:

 Το  Δίκτυο  Ιατρείων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  αποτελείται  από  ιατρεία  και  εργαστήρια
αυτοαπασχολούμενων εξειδικευμένων εθελοντών γιατρών, αλλά και ιατρών του ΕΣΥ. 

 Προσφέρει πρωτοβάθμια φροντίδα και εργαστηριακό έλεγχο. 
 Στο Δίκτυο συμμετέχουν ιδιώτες ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
 Η παραπομπή των ασθενών  σε γιατρούς  του Δικτύου  γίνεται  μετά  από εξέτασή τους  στο

Ιατρείο Αλληλεγγύης και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους. 
  Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει κανείς για εξετάσεις χωρίς να έχει το απαιτούμενο παραπεμπτικό

από το γιατρό του Ιατρείου Αλληλεγγύης.
Εθελοντές:

 Το Ιατρείο αριθμεί περίπου 250 εθελοντές.
 Οι 105 είναι ενεργοί εθελοντές, που δραστηριοποιούνται σε σταθερή βάση μέσα και έξω από

το χώρο του Ιατρείου.
Από αυτούς οι 44 - 45 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο του Ιατρείο σε εβδομαδιαία βάση και
είναι:

 5 ιατροί, 1 παιδίατρος,
 5 οδοντίατροι,
 1 φαρμακοποιός,
 12  απασχολούνται στη γραμματεία, 
 6 στο φαρμακείο, 
 10 νοσηλευτές, 
 3 βοηθοί οδοντιάτρων και 
 1 Κοινωνικός Λειτουργός. 
 Οι  υπόλοιποι  60  περίπου  είναι  οι  γιατροί  και  άλλοι  επαγγελματίες  υγείας,  που

δραστηριοποιούνται στο χώρο εργασίας τους. 
Δικαιούχοι:

 Μέχρι σήμερα στο Ιατρείο  έχουν εξεταστεί περίπου
εννιά χιλιάδες (9.000) ασθενείς,

            ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κατά προσέγγιση πάνω από 20.000 Ιατρικές πράξεις.
Πόροι του προέρχονται από:

 Εγγραφές και συνδρομές  μελών του Συλλόγου Φίλων του Δικτύου.
 Οι εισφορές, χορηγίες, δωρεές μελών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
 Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Συνεργασίες:
 Τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
 Τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
 Το Σύλλογο Νοσηλευτών/τριών Νοσοκομείου Καλαμάτας.
 Το Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
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 Άλλα ΚΙΦΑ σε όλη την Ελλάδα. 
 Τοπικούς δημοτικούς και δημόσιους φορείς.
 ΤΕΙ Καλαμάτας – Το παράρτημα του Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας.
 Εθελοντικές οργανώσεις - Άλλες συλλογικότητες.]

Το Σεπτέμβριο του 2014 παρατηρήθηκε 
 Αύξηση του αριθμού  των  ασθενών  που  απευθύνονται  στο  Ιατρείο,  διότι  είχαν  αυξηθεί  οι

άνεργοι, άρα και οι ανασφάλιστοι. 
 Ζητούσαν  την  βοήθειά  μας  και  ασφαλισμένοι,  οι  οποίοι  λόγω  της  οικονομικής  τους

κατάστασης  αδυνατούσαν  να  καλύψουν  το  κόστος  της  συμμετοχής  στην  προμήθεια  της
φαρμακευτικής τους αγωγής.

 Επίσης επειδή υπήρχε έλλειψη ορισμένων ιατρικών ειδικοτήτων στις δημόσιες δομές υγείας,
Νοσοκομείο  Καλαμάτας  και  ΠΕΔΥ (πρώην  ΙΚΑ),  όπως  ενδοκρινολόγου,  δερματολόγου,
γαστρεντερολόγου και οφθαλμιάτρου (στο ΠΕΔΥ), εκτός από τους ανασφάλιστους ασθενείς
και  οι  ασφαλισμένοι  απευθύνονται  στο  Ιατρείο  μας  για  να  εξεταστούν  από  ιατρούς  του
Δικτύου μας, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος της εξέτασης.

 Όλοι οι  ανασφάλιστοι  δεν μπορούσαν ως εξωτερικοί  ασθενείς  να κάνουν μικροβιολογικές,
απεικονιστικές  (ακτινογραφίες,  αξονικές,  μαγνητικές  μέτρηση  οστικής  πυκνότητας,
μαστογραφίες) ή άλλες ιατρικές εξετάσεις στις δημόσιες δομές υγείας.

 Είχαμε  πολλές  παραπομπές  από  ιατρούς  του  Νοσοκομείου  προς  το  ιατρείο  μας  για
ασφαλισμένους  ασθενείς  γιατί  ορισμένες  εξετάσεις  δεν  γίνονταν  στο  Νοσοκομείο  λόγω
έλλειψης αντιδραστηρίων.

 Υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και σε βασικά αναλώσιμα υλικά.  
 Θυμάστε πως είχε σχολιάσει  τότε,  ο νυν Υπουργό Υγείας την όλη υγειονομική εικόνα της

χώρας  μας,  «Η  κατάσταση  στην  Υγεία  θυμίζει  βομβαρδισμένο  τοπίο»  είχε  πει   και  ήταν
αλήθεια. ]

Ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2016 και μέχρι Σήμερα:
 Μετά  την  εφαρμογή  του  νέου  Νόμου  4368/2016  παρατηρείται  μείωση  του  αριθμού  των

ασθενών  που  προσέρχονται  στο  Ιατρείο  μας.  Πρέπει  εδώ  να  σημειωθεί  ότι  έχει  γίνει
σοβαρή, συστηματική και σημαντική προσπάθεια από πλευράς των Κοινωνικών Ιατρείων
σε εθνικό επίπεδο για την ψήφιση και την εφαρμογή του  νόμου αυτού.

 Έχει αυξηθεί ο αριθμός των συμπολιτών μας που ζητούν την βοήθειά μας, ανασφάλιστοι και
ασφαλισμένοι, γιατί αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής τους στην προμήθεια
των φαρμάκων τους καθώς επίσης και για ειδικότητες που εξακολουθούν να μην υπάρχουν
στις  δημόσιες  δομές  υγείας.  Να  πούμε  εδώ  ότι  σε  συνταγογράφηση  με  μηδενική
συμμετοχή, ο ασθενής καλείται να πληρώσει την διαφορά ανάμεσα στην τιμή που δίνει ο
ΕΟΠΠΥ  για  το  φάρμακό  αυτό  και  στην  αναγραφόμενη  τιμή  επί  του  σκευάσματος.
Είμαστε σε διαδικασία διερεύνησης της κατάστασης αυτής, γιατί ειλικρινά γεννά πολλά
ερωτήματα.

 Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις σε προσωπικό και εδώ δεν εννοούμε το ιατρικό ή μόνο το ιατρικό
προσωπικό, αλλά και σε βασικά αναλώσιμα υλικά στις δημόσιες δομές, 

 Παρατηρείται  μεγάλη  αναμονή  στις  λίστες  για  ραντεβού  στο  Νοσοκομείο,  και  το
σημαντικότερο
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 Ο νέος νόμος δεν καλύπτει όσους δεν έχουν ΑΜΚΑ και όσους ζουν  στην πόλη και το Νομό
μας  χωρίς  νομιμοποιητικά  έγγραφα,  επομένως  και  τα  παιδία  αυτών,  που  θα  έμεναν
ανεμβολίαστα, αν δεν υπήρχε το Κοινωνικό Ιατρείο. Να σημειωθεί ότι τα εμβόλια αυτά το
Ιατρείο τα προμηθεύεται από τα όλα φαρμακεία της πόλης μας.

Γενικότερες πληροφορίες:
Από  το  ξεκίνημά  μας  απευθυνθήκαμε  προς  όλους  τους  τοπικούς  φορείς,  δημόσιους  και  μη,
συλλογικότητες, εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και σε μεμονωμένα άτομα. Η ανταπόκριση της
τοπικής κοινωνίας ήταν συγκινητική.
Οι ενέργειές μας είχαν ενωτικό χαρακτήρα, γιατί σκοπός μας ήταν και είναι η κοινωνική συνοχή.
Δεν είχαμε καμιά διάθεση αντιπαράθεση με κανένας, όμως δεν ήμασταν και  διατεθειμένοι να
«μπούμε» κάτω από την επιρροή κανενός. 

Σε αντίθεση με την κοινωνία της Καλαμάτας η Δημοτική Αρχή τήρησε στάση αρνητική. 
Πρώτο  μας  αίτημα  ήταν  να  βρεθεί  χώρος  για  στέγαση  του  Ιατρείου  Αλληλεγγύης.  Στις  τότε
συναντήσεις  μας  ο  Δήμαρχος  δε  φαινόταν  διατεθειμένος  να  παραχωρήσει  κάποιον  χώρο  στο
κέντρο  της  πόλης,  μας  υποδείκνυε  χώρους  περιφερειακά,  όπως  στο  Στάδιο  ή  στην  παραλία,
Παπανικολή και Σανταρόζα, όπου ήταν χώρος του Α΄ΚΑΠΗ. 
Τελικά αιφνιδιασμένος από την πρόταση κάποιου από μας, ο οποίος είχε πει ότι «αν δεν μας δώσει
τον χώρο, που ζητούσαμε στο παλαιό Νοσοκομείο, θα κάνουμε κατάληψη μας» αναγκάστηκε να
υποχωρήσει και να δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνία με σύμβαση Χρησιδανείου χώρο στο
κτήριο  της  Νοσηλευτικής  Σχολή  του  Νοσοκομείου,  προκειμένου  να  στεγαστεί  το  Ιατρείο
Αλληλεγγύης Καλαμάτας.

Στο δεύτερο μας αίτημα  να υπάρξει σηματοδότηση, η οποία θα επιτρέπει στους συμπολίτες μας,
που  επιθυμούσαν  να  προσέλθουν  στο  Ιατρείο  να  διευκολυνθούν  στην  προσέλευσή  τους,  η
απάντηση  από  τον  Δήμο  ήταν  ότι  η  Καλαμάτα  έχει  πολλές  πινακίδες,  που  μπερδεύουν  τους
πολίτες αντί να τους διευκολύνουν.
Και  ενώ  τοποθετήσαμε  μόνοι  μας  ένα  πανό  στην  γωνία  του  Παλαιού  Νοσοκομείου  επί  της
Αθηνών,  που  ανέγραφε   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  σε  λίγες  μέρες  κάποιοι  το
κατέβασαν.

Σε τρίτο αίτημά μας να καθαριστεί ο περιβάλλον χώρος του Ιατρείου και να καλυφθούν τα ανοιχτά
φρεάτια γύρω από τον χώρο του προκειμένου να μην προκληθεί ατύχημα δεν απάντησαν ποτέ.

Με  δική  μας  πρωτοβουλία  ζητήθηκε  συνεργασία  των  εθελοντικών  οργανώσεων  αλληλεγγύης
περιοχής Καλαμάτας υπό τον συντονισμό του Δήμου Καλαμάτας με στόχο την προσφορότερη
συνεργασία  και  την  αποτελεσματικότητα  στις  δράσεις  των  φορέων.  Και  καταφέραμε  να
συγκροτηθεί συντονιστικό όργανο δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, με εκπροσώπους από όλους
του  φορείς,  όπως  Κοινωνικός  Φορέας  Δήμου  Καλαμάτας,  Κοινωνικό  Φαρμακείο  Καλαμάτας,
Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Καλαμάτας,  Φορέας  Βοήθεια  στο  Σπίτι,  Δίκτυο  Φίλων  Ιατρείων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνία. Το όργανο αυτό δεν λειτούργησε ποτέ.
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Όλοι γνωρίζεται ότι ο χώρος του Ιατρείου έχει παραβιαστεί τρεις φορές, και τις τρεις φορές μας
πήραν, όλως περιέργως, την κεντρική μονάδα όπου υπήρχε το αρχείο του Ιατρείου,  ενώ δίπλα
ακριβώς υπήρχε ένα καινούργιο πολυμηχάνημα και σε διπλανούς χώρους άλλοι Η/Υ και Laptop
Όλα αυτά βέβαια εμάς δεν μας πτόησαν, αντίθετα μας έδιναν δύναμη να προσπαθούμε όλο και
περισσότερο.

Τωρινό θέμα μετεγκατάστασης του Ιατρείου:
Ακριβώς πριν ένα χρόνο ένα από τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας
ήταν η μετακίνηση Ιατρείου από τον χώρο της Σχολής, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί η ΔΕΥΑΚ.
Σε αυτήν την συνεδρίαση ο Δήμαρχος Καλαμάτας κος Παν. Νίκας παρουσία όλου του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλά και όλων όσοι από μας είχαμε παραβρεθεί στην συνεδρίαση αυτή δεσμεύτηκε,
ότι δεν θα μας μετακινήσει προτού βρεθεί αντίστοιχος χώρος με αυτόν που έχουμε και με την
επισήμανση ότι θα συμφωνούμε και εμείς.

Μετά από αυτό είχαμε δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο της πόλης μας με μοναδικό
θέμα συζήτησης το κτηριακό. Αρχικά μας υπέδειξε χώρο πίσω από το κεντρικό κτήριο του ΟΣΕ, ο
οποίος ήταν πολύ μικρός, μετά βίας κάλυπτε την ανάγκη ενός ιατρείου, χωρίς χώρο υποδοχής
αλλά ούτε και αναμονής και ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην συνέχεια μας υπέδειξε έναν άλλον,
τον οποίον η ΤΡΕΝΟΣΕ δεν είχε καν παραχωρήσει στον Δήμο. 

Στην  δεύτερη  συνάντηση που  είχαμε  του  προτείναμε  τέσσερις  χώρους  μέσα  στην  πόλη,  που
προέκυψαν μετά την μετακίνηση των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά μας απάντησε αρνητικά και για
τους  τέσσερις,  λέγοντας ότι  προτίθεται  να τους διαθέσει  σε άλλους  φορείς.  Μας υπέδειξε το
χώρο, που στεγαζόταν το Δημοτικό Ιατρείο στην Σανταρόζα και Παπανικολή, χώρο τον οποίο από
το 2012 είχαμε αποκλείσει ως μικρό, μακριά από το κέντρο της πόλης και κυρίως μακριά από τις
περιοχές από όπου προέρχονται οι ασθενείς μας, οι οποίοι πλέον δεν είναι σε θέση να πληρώσουν
ούτε το κόστος του λεωφορείου. Μετά τον αποκλεισμό του χώρου του Δημοτικού Ιατρείου από
μας, μας πρότεινε να βρούμε έναν χώρο από ιδιώτη και υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα μας χορηγεί
6.000  ευρώ  ετησίως  για  την  ενοικίαση  του,  γεγονός  που  αμφισβητούμε  γνωρίζοντας  τα
οικονομικά του Δήμου αλλά και την αθέτηση των μέχρι σήμερα υποσχέσεών του  απέναντί μας.

Τέλος προτείναμε, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας (ΙΣΜ), και αυτό γιατί ο χώρος που
στεγάζεται το Ιατρείο Αλληλεγγύης έχει παραχωρηθεί στον ΙΣΜ, να παραμείνουμε στον χώρο
μας,  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  μέρος  της  πτέρυγας  της  Καρδιολογικής  κλινικής  του  Παλαιού
Νοσοκομείου, χώρος που προβλέπεται να εγκατασταθούν διάφορες κοινωνικές και εθελοντικές
δομές, όπου και συμβιβαζόμαστε να μεταφερθούμε, αφού δεν υπάρχει άλλη πρόταση.

Ας σημειωθεί ότι η Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας, που αποτελεί έναν από τους φορείς που στήριξε
και στηρίζει τις δράσεις του Ιατρείου Αλληλεγγύης, είχε υπογράψει το έγγραφο υποστήριξης του
Δημάρχου στο να διεκδικήσει και τελικά να λάβει την πτέρυγα της Καρδιολογικής κλινικής του
Παλαιού Νοσοκομείου για να στεγάσει τις κοινωνικές δομές της πόλης.

Επίσης  από  όσο  γνωρίζουμε,  η  παραχώρηση  του  κτηρίου  της  Καρδιολογικής  κλινικής  του
Παλαιού Νοσοκομείου, από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, έγινε μετά από πρόταση του Διοικητή του
Νοσοκομείου προκειμένου οι χώροι να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από φορείς της
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τοπικής κοινωνίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Κλείνοντας θεωρούμε  ότι  οι  λόγοι  που  συστάθηκε  το  Ιατρείο  Αλληλεγγύης  παραμένουν,
επομένως  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  Συλλόγου  μας  δηλώνουμε  ότι
παραμένουμε  στο  χώρο  μας  και  στις  επάλξεις  μέχρι  το  αγαθό  της  υγείας  να  είναι
εξασφαλισμένο, στη μέγιστη δυνατότητά του, για όλους.
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