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                                             Αθήνα 29-3-2012 

 

Θέμα: Να ληφθούν μέτρα για τους λαθρομετανάστες και τη 

Δημόσια Υγεία και όχι πυροτεχνήματα εν όψει εκλογών 

 

Ο ΙΣΑ εδώ και χρόνια έχει επισηµάνει τους τεράστιους 

κινδύνους που εγκυµονεί η ανεξέλεγκτη λαθροµετανάστευση  

για τη ∆ηµόσια Υγεία και έχει ζητήσει από την  Πολιτεία να 

λάβει µέτρα. 

Οι κίνδυνοι αυτοί γίνονται το τελευταίο διάστηµα ακόµη 

µεγαλύτεροι, εξαιτίας των µεγάλων περικοπών που έχει 

προωθήσει η κυβέρνηση στο χώρο της ∆ηµόσιας Υγείας.  

Αντί λοιπόν η Πολιτεία να ρίξει το βάρος της στην αναβάθµιση 

συνολικά του Συστήµατος ∆ηµόσιας Υγείας, βλέπουµε ξαφνικά 

να ανακινείται το ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης και οι 

επιπτώσεις του στη ∆ηµόσια Υγεία. 

Είναι προφανές ότι το θέµα αυτό ανακινήθηκε υπό την πίεση 

που δηµιουργεί η προεκλογική περίοδος και τα αποτελέσµατα 

των δηµοσκοπήσεων. 

Ως Ι.Σ.Α. θέλουµε να επισηµάνουµε ότι ένα τόσο σοβαρό 

ζήτηµα που αφορά τη ∆ηµόσια Υγεία  δεν προσφέρεται για 

πολιτική εκµετάλλευση. 
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Και να τονίσουµε ότι ήδη οι µη κυβερνητικοί φορείς κάνουν 

σηµαντική δουλειά στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας 

στους µετανάστες, καλύπτοντας τα κενά της επίσηµης πολιτείας 

που όλα αυτά τα χρόνια απουσιάζει προκλητικά.  

Ο  ΙΣΑ  έχει επισηµάνει κατ΄ επανάληψη την έλλειψη 

στρατηγικής για τη δηµόσια  υγεία που αφορά τους Έλληνες 

καθώς επίσης και τους λαθροµετανάστες που  ζουν κοντά  σε 

αυτούς. 

Ο ΙΣΑ έχει κατά επανάληψη επισηµάνει τους κινδύνους από το 

συνωστισµό των λαθροµεταναστών ειδικά στο κέντρο της 

Αθήνας καθώς και τις  άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους που 

έχουν οδηγήσει στην εµφάνιση στη χώρα µας νόσων που είχαν 

εκριζωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. 

Ζητάµε να ληφθούν  συγκεκριµένα και αποτελεσµατικά 

µέτρα για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και των 

µεταναστών. Και όχι πυροτεχνήµατα εν όψει των εκλογών 

που εξυπηρετούν  αποκλειστικά και µόνο σκοπιµότητες.  

Η  ∆ηµόσια υγεία αποτελεί εθνική  υπόθεση και δεν 

προσφέρεται για κοµµατική εκµετάλλευση  . 

                       

                     Για το ∆.Σ. του ΙΣΑ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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