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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Δ.Σ. του ΣΥΝΟΨΥΝΟ σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο και την 

ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΥΚΚΑ, με αφορμή  καταγγελία υπαλλήλου για 

εύρεση κλοπιμαίων σε δομή επανένταξης του « 18 ΑΝΩ», επισημαίνει τα εξής: 

 Το «18 ΑΝΩ» αποτελεί Δημόσια Μονάδα Απεξάρτησης που εδώ και περίπου 

25 χρόνια παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που έχουν προβλήματα τοξικοεξάρτησης. 

 Οι εργαζόμενοι ξεπερνώντας τους εαυτούς τους, παρά τις όποιες δυσκολίες, 

έχουν καταφέρει να στηρίξουν όλα αυτά τα χρόνια με αξιοπρέπεια, ένα δίκτυο 

υπηρεσιών, στοχευμένο στις  ανάγκες των θεραπευόμενων, με απώτερο σκοπό να 

οδηγήσουν σημαντικό αριθμό ατόμων σε μία ζωή χωρίς εξαρτήσεις, καθιστώντας τους 

ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

 Προσπάθειες βέβαια που κάποιες φορές, ευτυχώς ελάχιστες, δεν ευδοκιμούν, είτε 

έχοντας θεραπευόμενους που αποχωρούν από το πρόγραμμα εκουσίως, είτε 

διακόπτοντας αναγκαστικά το πρόγραμμα, διότι παραβίασαν τους κανόνες λειτουργίας 

του, που εξαρχής, είχαν συμφωνήσει να τηρήσουν.  

Ο δρόμος της Απεξάρτησης είναι δύσκολος τόσο για τους θεραπευόμενους όσο 

και για τους εργαζομένους, κάτι που κανένας δεν αμφισβητεί.  
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 Αυτός ο δρόμος πολλές φορές έχει απογοητεύσεις, έχει ματαιώσεις από όλες τις 

πλευρές.  

Οι εργαζόμενοι και οι θεραπευόμενοι όμως σαν μια ομάδα, βιώνουν υπερβάσεις 

προκειμένου να προσεγγίσουν τον κοινό τους στόχο, ειδικότερα όταν αυτός αποκτά 

ρεαλιστική βάση και μπαίνει σε διαδικασία υλοποίησης.  

Δυστυχώς, αγνοώντας όλα τα παραπάνω κάποιοι δημοσιογράφοι προτίμησαν να 

εκμεταλλευτούν ένα γεγονός, πιθανόν ως εντεταλμένοι άλλων συμφερόντων, 

προκειμένου να χτυπήσουν τη μεγαλύτερη Δημόσια Μονάδα Απεξάρτησης, καταξιωμένη 

επιστημονικά και κοινωνικά πολλά χρόνια τώρα.  

Συγκεκριμένα «παπαγαλάκια» λοιπόν, δημοσίευσαν ανακρίβειες, 

τεκμηριώνοντας την υποταγή τους σε πολιτικές επιρροές, χωρίς να μπουν στη διαδικασία 

να παρουσιάσουν και την άποψη των υπευθύνων και των εργαζομένων του 

προγράμματος, ώστε να προβάλλουν ολοκληρωμένη και σφαιρική ενημέρωση, 

παραμερίζοντας με την τακτική τους, βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.   

Τη στάση αυτή εξάλλου κρατούν μέχρι και σήμερα, όπου εξακολουθούν να μην 

κάνουν καμία αναφορά στις ανακοινώσεις και στις τοποθετήσεις για το θέμα, των 

επιστημονικών υπευθύνων της Μονάδας, των εργαζομένων, αλλά και των άλλων φορέων 

που δημοσιοποίησαν επιστολές στήριξης του «18 ΑΝΩ».   

Γνωρίζουμε γιατί!!! 

Μετά την κατάρρευση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την υποχρηματοδότηση 

των υπηρεσιών και τον άμεσο κίνδυνο του κλεισίματος δομών και των απολύσεων 

εργαζομένων, ήρθε και η ώρα της μεγαλύτερης Δημόσιας Μονάδας Απεξάρτησης. 

Συνένοχοι σε αυτές τις πολιτικές επιλογές ποιοι άλλοι; Συγκεκριμένοι δημοσιογραφικοί 

παράγοντες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, κατευθυνόμενοι και υπόδουλοι σε 

κομματικούς και πολιτικούς σχηματισμούς.  

 

Επιπλέον, για την αποκατάσταση της αλήθειας: 

Ο χώρος που βρέθηκαν, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα κλοπιμαία δεν 

αποτελεί κλειστό τμήμα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα αλλά δομή επανένταξης. 

Η συγκεκριμένη δομή επανένταξης δεν στεγάζεται στο ψυχιατρείο, όπως 

αναφέρουν τα δημοσιεύματα, αλλά είναι εκτός ψυχιατρείου στην κοινότητα. 

Η υπάλληλος η οποία καταθέτει την καταγγελία της για το συμβάν δεν είναι 

Νοσηλεύτρια, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα.  
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«Ομερτά» – όρκο σιωπής - τιμής ή ιατρικό – θεραπευτικό απόρρητο, δεν 

επιβάλλεται από κανένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει. 

Δικαίωμα σε αναφορά – καταγγελία ενός συμβάντος έχει κάθε υπάλληλος, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη υποστήριξής της. 

Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς. 

Η Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του ΨΝΑ, παρά τα όποια χτυπήματα κάτω 

από τη μέση, θα συνεχίσει να υπάρχει και να παρέχει τις υπηρεσίες της στους 

συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη και δεν πρόκειται υπουργικές και εισαγγελικές 

παρεμβάσεις και δημοσιογραφικά τεχνάσματα, να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία 

της και το έργο που προσφέρει.  

 

Ο ΣΥΝΟΨΥΝΟ θα σταθεί απέναντι σε όλους αυτούς που σκόπιμα επιδιώκουν τη 

διάλυση της Μονάδας. 

 

Η Δημόσια και Δωρεάν Απεξάρτηση είναι δικαίωμα  

που δεν μπορεί κανένας να το στερήσει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

 

Στο πλευρό της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του ΨΝΑ στέκεται 

 ολόκληρη η κοινωνία. 

 

 

Το Δ. Σ. του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Αβραμίδης                   Μαρία Γιοβάνογλου 


