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Χρήματα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης 

Χανίων (ΚΙΦΑΧ) προσέφεραν Γερμανοί γιατροί που επί χρόνια, χωρίς να ζητούν 

δημοσιότητα, στηρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλει η δομή αλληλεγγύης, 

βοηθώντας ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν 

φάρμακα λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Το απόγευμα της Πέμπτης, 

αντιπροσωπεία της εθελοντικής οργάνωσης Medizinische Hilfe fur Griechenland 
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e.V. (Ιατρική βοήθεια για την Ελλάδα) παρέδωσε 5.000 ευρώ στον πρόεδρο του 

ΚΙΦΑΧ, Μανώλη Φραγκάκη. 

“Εδώ και 15 χρόνια περίπου έχω ένα σπίτι στο Καμπάνι και είχα γνωρίσει τον 

γιατρό, τον κ. Βουλγαρίδη. Μας είχε μιλήσει για τα προβλήματα που υπάρχουν 

στην Ελλάδα και αποφασίσαμε μαζί με φίλους μου, να βοηθήσουμε”, δήλωσε 

ο Georg Ludwig, ο γιατρός που ευαισθητοποιήθηκε πρώτος και ξεκίνησε την 

βοήθεια προς το ΚΙΦΑΧ. 

“Πρώτα συγκεντρώσαμε κάποια φάρμακα και ο κ. Βουλγαρίδης με τον κ. 

Φραγκάκη μας είχαν πει ότι χρειάζονται χρήματα για έξοδα του φαρμακείου, για 

εμβολιασμούς και κάποια άλλα πράγματα. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε 

καταφέρει να συγκεντρώσουμε πάνω από 30.000 ευρώ και τώρα 

προσφέρουμε άλλες 5.000 ευρώ, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να το 

επαναλάβουμε ως το τέλος του έτους“, προσέθεσε. 

“Είναι μια ομάδα γιατρών από τη Γερμανία, φίλοι της Ελλάδος και του Κοινωνικού 

Ιατρείου-Φαρμακείου που μαζεύουν χρήματα εθελοντικά. Είναι μια κίνηση που 

μας συγκινεί και μας βοηθάει πάρα πολύ. Οι ανάγκες μας είναι πολλές και 

κάθε μέρα μεγαλώνουν, δυστυχώς έχουμε αυξητική τάση και η βοήθεια των 

Γερμανών φίλων μας είναι πολύ σημαντική”, δήλωσε ο πρόεδρος του 

ΚΙΦΑΧ, Μανώλης Φραγκάκης. 

“Εμείς υπάρχουμε εδώ γιατί μας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία, έχουμε ζήσει 

όμορφες ιστορίες αλλά και τραγωδίες και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να 

βοηθήσουμε τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντική επίσης και η παρουσία των 

εθελοντών μας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Χωρίς αυτούς δεν θα 

μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε και τους ευχαριστούμε πολύ”, είπε ακόμα ο 

πρόεδρος του ΚΙΦΑΧ. 

Πως ξεκίνησε το Κοινωνικό Φαρμακείο 

Η Αναστασία Δασκαλογιάννη επί 10 χρόνια συμβάλλει εθελοντικά στη 

λειτουργία του ΚΙΦΑΧ και βρισκόταν εκεί πριν ακόμα ξεκινήσει να λειτουργεί: 

“Το 2012 ξεκίνησε το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης, κάναμε μια 

πρόσκληση προς τους Χανιώτες να φέρουν φάρμακα που είχαν στο σπίτι για να 

μπορέσουμε να τα χορηγήσουμε σε ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι ή 

οικονομικά να μην μπορούν να τα προμηθευτούν. Τελικά καταλάβαμε ότι κάθε 



σπίτι ήταν και ένα μικρό φαρμακείο. Ξεκινήσαμε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, 

και τελικά δημιουργήσαμε έναν χώρο που έχει πολλά φάρμακα και εξυπηρετεί 

πολλούς ανθρώπους”, δήλωσε η κα Δασκαλογιάννη, προσθέτοντας ότι σήμερα οι 

οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να σταματήσει η λειτουργία του ΚΙΦΑΧ: 

Η κα Δασκαλογιάννη 

“Ο στόχος μας είναι να κλείσουμε, να μην υπάρχει η ανάγκη της ύπαρξής 

μας. Αλλά, αν και ξεκινήσαμε για να σταματήσουμε κάποια στιγμή, η 

καθημερινότητα και οι οικονομικές συνθήκες δεν μας αφήνουν να 

κλείσουμε. Η αλληλεγγύη είναι συστατικό του ανθρώπινου χαρακτήρα, χωρίς το 

οποίο είμαστε χαμένη όλοι και γι’ αυτό προσπαθούμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε 



σε όσο το δυνατόν περισσότερους, σε ανθρώπους που έτσι συμβάλλουν κι 

εκείνοι σε αυτή την προσπάθεια”, τόνισε. 

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από το Κοινωνικό Φαρμακείο 

Ο πρόεδρος του ΚΙΦΑΧ εξήγησε επίσης, ποιοι είναι οι ωφελούμενοι. Υπάρχουν 

δύο μεγάλες κατηγορίες: 

“Στο κοινωνικό Ιατρείο έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν ΑΜΚΑ, κυρίως 

αλλοδαποί δηλαδή. Όμως από το 2016 έχουμε τη δυνατότητα να βοηθούμε και 

πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν χρήματα 

ούτε για να πληρώσουν τη συμμετοχή στα φάρμακα που χρειάζονται και το όριο 

είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ”, ανέφερε ο κ. 

Φραγκάκης. 



Δείτε φωτογραφίες από τους χώρους του ΚΙΦΑΧ:











 

 


