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Αθήνα, 18/11/2020 

                     Αρ. Πρωτ.: 666 

 

Προς: Υπουργό Υγείας,  
            κ. Βασίλειο Κικίλια 
              
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 
 

Θέμα: Διαμαρτυρία της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  
 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 

Με λύπη και οργή διαπιστώσαμε πως σιγήσατε προκλητικά κατά τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη, που εορτάζεται την 14η Νοεμβρίου, τη 
γενέθλιο ημέρα του Καναδού Νομπελίστα Frederick Banting, ο οποίος μαζί με τον Charles Best, 
το 1921 συνέλαβε την ιδέα που οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης, χαρίζοντας ζωή σε 
όλους τους μελλοντικούς ανθρώπους με Διαβήτη. 

 

Για την ενημέρωσή σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως η Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Σακχαρώδη Διαβήτη θεσπίστηκε (το 1991) από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη και από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αργότερα, το 2006, αναγνωρίστηκε ως επίσημη ημέρα των 
Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί τη μεγαλύτερη καμπάνια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, τη σύγχρονη μάστιγα, που εξαπλώνεται με επιδημικούς χαρακτήρες και 
απειλεί όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας, σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αποδέκτες 
δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις χώρες του κόσμου.  

 

Η Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε με σκοπό να αποτυπώσει, αφενός, τον προβληματισμό 
για την κλιμακούμενη συχνότητα της εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος 
εξαπλώνεται ακάθεκτος σε όλο τον κόσμο και απασχολεί πολλά εκατομμύρια συνανθρώπων 
μας και αφετέρου για να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις των κρατών πως για να αναχαιτιστεί ο 
επιπολασμός του θα πρέπει να ληφθούν άμεσα προληπτικά μέτρα από τα συστήματα υγείας. 

 

Το μήνυμα όμως της Παγκόσμιας Ημέρας στην Ελλάδα δε βρήκε αποδέκτες, καθώς με τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα φαίνεται πως στη χώρα μας, υπάρχει ένας εντυπωσιακός 
τριπλασιασμός της συχνότητας εμφάνισης του Διαβήτη, τα τελευταία τριάντα χρόνια και 
σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ από την ΗΔΙΚΑ για το 2019 οι 
πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας άγγιξαν περίπου το 1.000.000. 

 

Ο αριθμός αυτός γίνεται πολύ πιο ανησυχητικός, αν σ’ αυτόν συνυπολογίσουμε και ένα 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει και δεν το γνωρίζει! 

 

Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία, όπως αποδείχτηκε, δεν άξιζε την προσοχή της ηγεσίας 
του Υπουργείου που, χωρίς να προβεί έστω σε μια ανακοίνωση, απαξίωσε κυριολεκτικά τον 
συμβολικό εορτασμό της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη! 
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Βέβαια αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσατε να πείτε τη συγκεκριμένη ημέρα, τη στιγμή που 
κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν 
έχει επιλυθεί, ενώ και κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 δεν υπάρχει πρόνοια 
για την προστασία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους.  

 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, επανειλημμένα, σας έχει ενημερώσει για την επικινδυνότητα της πολιτικής 
που ακολουθείτε, καθώς, βάσει των επιστημονικών μελετών, ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί 
μία από τις κυριότερες παθήσεις όσων έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό, με τα ποσοστά 
να φτάνουν ακόμη και το 40%. 

 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε πως οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη δεν 
ανήκουν μόνο στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 και δεν πάσχουν μόνο οι συνταξιούχοι. Ο 
Σακχαρώδης Διαβήτης αφορά όλες τις ηλικίες, αφορά μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, 
εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.  

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Επιτέλους ήρθε η ώρα να ακούσετε όλους εμάς τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη 
και να σταθείτε δίπλα μας, χωρίς να μας αγνοείτε, όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα, την 
ώρα μάλιστα που εσείς ο ίδιος δηλώσατε δημοσίως ότι μέλος της οικογένειάς σας πάσχει 
από Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 

Η προστασία όλων ημών που πάσχουμε από Σακχαρώδη Διαβήτη θα πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα και υποχρέωσή σας. 

 

Ως φορέας, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη, σας 
διαμηνύουμε και σας διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να 
αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο του Διαβήτη, ιδιαίτερα στις 
δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε και απαιτούν κοινωνική ευαισθησία και πρόνοια! 

 

Η  υγεία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη! 
 

Ελπίζουμε μέσα από την επιστολή διαμαρτυρίας μας να πάψετε να μας αγνοείτε και 
ελπίζουμε να γίνουμε, επιτέλους, «ορατοί» στην ηγεσία του Υπουργείου, που προκλητικά 
αδιαφορεί για όλους εμάς! 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 

 
                         O Πρόεδρος                                                                     Η Γενική Γραμματέας                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  
   

                   Χρήστος ∆αραµήλας                                                            Μαρία Τριανταφύλλου 
                           6941611221                            6943764168 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
➢ Υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης 
➢ Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος 
➢ Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος 
➢ Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Βασίλης 

Οικονόμου 
➢ Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης 
➢ Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
➢ Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 


