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Κα Μαλλιώρη,
Ο ΙΣΑ δήλωσε από τον Μάιο του 2011, επανειλημμένα, δημόσια ότι η μετακίνηση των μονάδων
υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε λίγα δημόσια νοσοκομεία, δεν πρόκειται να επιφέρει ουδεμία
στήριξη στους χρήστες ουσιών πρόκειται όμως να μετατρέψει τις ήσυχες και ασφαλείς
γειτονιές της πόλης σε στέκια παραβατικότητας και διακίνησης ουσιών.
Μετά από την έντονη αντίδραση της ιατρικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών ο
Υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος υποσχέθηκε δημόσια τόσο το Σεπτέμβριο όσο και το Νοέμβριο
του 2011 ότι θα μηδενίσει τις λίστες ντροπής και ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα της
απεξάρτησης στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα φιλοξενηθούν λίγοι
χρήστες σε όλα τα νοσοκομεία στην επικράτεια για την χορήγηση μεθαδόνης.
Τον Ιούλιο του 2011 ο Υπουργός Υγείας σε σύσκεψη, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του ΟΚΑΝΑ και των διοικήσεων των νοσοκομείων της βόρειας Ελλάδας
εξήγγειλε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2011 θα έχει εξαλειφθεί η λίστα αναμονής
χρηστών ναρκωτικών ουσιών, με τη χορήγηση υποκατάστατων από τα δημόσια νοσοκομεία.
Την προσωπική αυτή δέσμευση ο κ.Λοβέρδος επανέλαβε ενώπιον των εκπροσώπων του
κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο του 2011 ,όταν μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής δήλωσε ότι
«το Νοέμβριο δεν θα υπάρχει λίστα αναμονής ούτε στη Β. Ελλάδα ούτε στην Αττική»!
Την ίδια εποχή η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ και ο πολιτικός της προϊστάμενος πανηγύριζαν για
την επικείμενη αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου στης Αθήνας από την μεταφορά των
Μονάδων στα νοσοκομεία. Σήμερα παραδέχθηκαν ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η εικόνα του
κέντρου και ότι οι πιάτσες του θανάτου εξακολουθούν να στοιχειώνουν τις γειτονιές της
Αθήνας.

Σήμερα η λίστα της ντροπής αυξάνεται καθημερινά με περισσότερους από 3.048 άτομα να
περιμένουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποκατάστασης. Σήμερα η διακίνηση των
ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας προχωρά ανεξέλεγκτα με τους χρήστες ουσιών να
μαστίζονται από το AIDS με την πρωτοφανή αύξηση των κρουσμάτων κατά 1240% κατά τη
τελευταία διετία.
Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο ΟΚΑΝΑ στις 25-4-2012 παρουσιάστηκε το θλιβερό
αποτέλεσμα των ελλιπών μέτρων πρόληψης και της ανεπαρκούς πολιτικής στην αντιμετώπιση
της μάστιγας των ναρκωτικών.
Ο Υπουργός Υγείας και η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ θα έπρεπε να ζητήσουν σήμερα
συγγνώμη από όλη την ελληνική κοινωνία αλλά και από τους χρήστες ουσιών γιατί δεν
κατάφεραν να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα Απεξάρτησης και
Κοινωνικοποίησης των χρηστών του ΟΚΑΝΑ.
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ να σταματήσουν να ψεύδονται στις υποσχέσεις
που έδωσαν. Θα έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι
επιτέλους τους ξεσκέπασε ο ιατρικός κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα και δημοσίως όλα όσα αβάσιμα
περί «παραπληροφόρησης» ή «αλλοίωσης της επιστήμης» αναφέρετε στην από 26-4-2012
επιστολή σας προς τον ΙΣΑ. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί για τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ του οποίου,
όπως και η ίδια επισημαίνετε είστε μέλος, πέρα από παντελώς αβάσιμοι, απάδουν της
ιδιότητάς σας ως ιατρού
Ο ΙΣΑ, του οποίου είστε πράγματι μέλος, γεγονός που φαίνεται να λησμονείτε, παρακολουθεί
με ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζητήματα του ΟΚΑΝΑ.
Η σχετική ανακοίνωση του ΔΣ του ΙΣΑ, η οποία απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του ΥΥ&ΚΑ
την οποία καλεί να αναλάβει τις ευθύνες της, στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές σας δηλώσεις
και την ομολογία σας περί μη βελτίωσης της συνολικής εικόνας στην αντιμετώπιση της
μάστιγας των ναρκωτικών, την αύξηση των ποσοστών των κρουσμάτων AIDS, την ύπαρξη
σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και την υπολειτουργία των Μονάδων.
Θα έπρεπε να αντιληφθείτε ότι ο ΙΣΑ στηρίζει τον αγώνα του ΟΚΑΝΑ και έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους χρήστες, αλλά και για τους εργαζόμενούς του.
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