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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Θέμα: Παρουσία τοξικοεξαρτημένων ατόμων στους χώρους γύρω από τις εγκαταστάσεις του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΟΠΑ
Τα μέλη μας, έχοντας εργαστεί στο ΟΠΑ δεκαετίες χωρίς να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και μετά από
αυτούς τους τελευταίους μήνες συμβίωσης με αυτό, μπορούν πλέον με ευκρίνεια να διαχωρίσουν το πρόβλημα και
να το περιγράψουν.
1.

Πρόκειται για το πρόβλημα της διασκορπισμένης διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών που υπήρχε και υπάρχει
σε πολλές σύγχρονες πόλεις. Εκτιμούμε ότι τα τελευταία χρόνια εντατικοποιείται και προσανατολίζεται σε μια
διανομή σε λιγότερες περιοχές με περισσότερους συγκεντρωμένους πελάτες θύματα.

2.

Στην περίπτωσή μας αυτό συνέβη με κέντρο το Πεδίο του Άρεως, στο οποίο μετά από πολλούς μήνες στους
οποίους οργανώθηκε μια κεντρική αγορά ναρκωτικών ουσιών, επενέβησαν οι αρχές υπό του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για να το "εκκαθαρίσουν" χωρίς στρατηγικό σχέδιο για την μετέπειτα κατάσταση, με
αποτέλεσμα απλά να μεταφέρουν το πρόβλημα στους συνορεύοντες δρόμους και κυρίως παραπλεύρως του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βάσει του ιστορικού αυτού και των εμπειριών που έχουμε πλέον σωρεύσει, θεωρούμε ότι πλέον σκιαγραφούνται
σαφή μερίδια ευθυνών τα οποία θα αναφέρουμε σαν τελευταία επιλογή με την ελπίδα να αφυπνιστούν οι
αρμόδιοι φορείς.
1.

Το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών σε οποιαδήποτε γειτονιά του κόσμου είναι πρώτο στην λίστα
προτεραιοτήτων της εκάστοτε Αστυνομικής Αρχής. Θεωρούμε παντελώς απαράδεκτο σήμερα, μετά από
τόσους μήνες, σε οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο (στην οδό Αντωνιάδου και οδό Μαυροματαίων για εμάς), μέρα
μεσημέρι να βλέπουμε να διακινούνται ναρκωτικά και η αστυνομία να δηλώνει αδύναμη να πατάξει ένα
διαρκές κακούργημα σε δημόσιους δρόμους. Όποιες προσπάθειες και να έχει κάνει η Αστυνομία, όπως
δηλώνει και δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε, το ότι σήμερα εξακολουθεί και γίνεται διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών καταδεικνύει αποτυχία της.

2.

Η εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και η περίθαλψη των χρηστών ασθενών είναι κατεξοχήν
αντικείμενο του Υπουργείου Υγείας και εμμέσως των Μη Κερδοσκοπιών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που υπάρχουν με
αυτό το αντικείμενο, αμφότεροι παντελώς απόντες από το πρόβλημα και σε παντελή ασυνεννοησία με τις
ενέργειες της Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3.

Δηλώνουμε απογοητευμένοι για την ποιότητα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης από όσα ΜΜΕ επιμελούνται
την πανταχόθεν πολιτική εκμετάλλευση ενός προβλήματος και εμφανίζουν το πρόβλημα να πηγάζει από το
ΟΠΑ.

Η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται έξω σε δημόσιο δρόμο, μέρα μεσημέρι βράδυ, και γίνεται ακόμα και ημέρες που
το πανεπιστήμιο είναι άδειο και κλειστό. Το πρόβλημα γιγαντώνεται μέρα με την μέρα στην κοινωνία και απειλεί
να εισβάλει και μέσα στους χώρους του ΟΠΑ έναν χώρο με χιλιάδες φοιτητές εργαζόμενους που ουδεμία σχέση
ποτέ είχαν με τα ναρκωτικά. Σήμερα, όλοι αυτοί που πρέπει να επισκέπτονται καθημερινά το πανεπιστήμιο,
προσπαθούν κατά το δυνατόν να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους που κατακλύζονται από
τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους, άλλοι σε καταστολή πεσμένοι κάτω, άλλοι σε παραληρηματική κατάσταση και
άλλοι απεγνωσμένοι να βρουν τα χρήματα να αγοράσουν την δόση τους στην επόμενη επίσκεψη του διακινητή.
Είναι προφανείς οι κίνδυνοι δημόσιας υγείας και ασφάλειας που υπάρχουν και θα έπρεπε να τυγχάνουν επιπλέον
σεβασμού αν αφορούν και χιλιάδες φοιτητές.
Περιμένουμε από την αστυνομία να πατάξει ολοκληρωτικά την διακίνηση στους συνορεύοντες με το ΟΠΑ δρόμους,
την πολιτεία να φροντίσει τους χρήστες και τα ΜΜΕ να ενημερώνουν σωστά τον κόσμο για το πρόβλημα και τις
προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας (Πρυτανεία, εργαζόμενοι, φοιτητές, κάτοικοι και Αστυνομία) για να το λύσουμε
και να μένουν μακριά από κάθε πολιτική ατζέντα και εκμετάλλευση κάθε διεύθυνσης και φοράς.
Τέλος περιμένουμε από την Δικαιοσύνη να ασχοληθεί ενεργά και αυτεπάγγελτα με την διακίνηση ναρκωτικών
στους συνορεύοντες με το κτίριο του ΟΠΑ δρόμους.

Οι υπογραφές των μελών του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ
βρίσκονται στο πρωτότυπο έγγραφο που φυλάσσεται στο αρχείο του Συλλόγου

