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Δπραξηζηίεο 

 

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηελ επηηπρή εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα απνδψζσ ηηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο κνπ  ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά ηεο δηπισκαηηθήο κνπ θα Γεινχθα  Ηγγιέζε Κνξλειία, γηα 

ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο, γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε πνπ επέδεημε, γηα ηελ 

εμαηξεηηθή καο ζπλεξγαζία, ηελ δηαζεζηκφηεηά ηεο, θαζψο θαη ηηο έγθαηξεο, έγθπξεο 

ζπκβνπιέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα  πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ηδηαίηεξεο θαη ζεξκέο επραξηζηίεο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηα 

κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνπο θαζεγεηέο θν Παληειίδε Παληειή θαη θν Βνδίθε 

Αζαλάζην πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ δηεηή θνίηεζε κνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ 

απφ ςπρήο νθείισ φκσο θαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ζα ήζεια λα 

ηνπο πξνζδψζσ ηηκεηηθά ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνπο λένπο 

νξίδνληεο ζθέςεο θαη γλψζεο πνπ θαζεκεξηλά κέζα απφ ην έξγν ηνπο  ραξάδνπλ. 

Ηδηαίηεξε κλεία κε έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ρξσζηάσ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ κνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ ζχδπγν κνπ Σπκπαλάξε Κσλζηαληίλν 

θαη ηα παηδηά κνπ Διέλε θαη Βαζίιε, ησλ νπνίσλ ε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο κνπ 

απνηέιεζε αξσγφ ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα φλεηξά κνπ. 

Σέινο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο πνπ επηηεινχλ 

θαζεκεξηλά έλα δχζθνιν θαη ςπρνθζφξν έξγν, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο λένπο 

αλζξψπνπο πνπ δίλνπλ ηελ κάρε ηνπο ελάληηα ζηελ ηνμηθνεμάξηεζε θαη γηα ηνπο 

νπνίνπο εξγάδνκαη σο επαγγεικαηίαο ςπρηθήο πγείαο ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο 18 

ΆΝΧ, αθηεξψλσ ηελ παξνχζα εξγαζία κε ζεβαζκφ θαη ακέξηζηε αγάπε.  
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Η ξαγδαία εμάπισζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ. 

Η αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

 

εκαληηθνί όξνη: λαξθσηηθά, ςπρνηξφπεο νπζίεο, αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή, ρξήζηεο 

λαξθσηηθψλ, εμάξηεζε. 

 

Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή: Σν θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηειεί έλα 

πξφβιεκα κε αξθεηέο δηαζηάζεηο. Ζ ξαγδαία εμάπισζε ησλ λαξθσηηθψλ πξνθαιεί 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κηα θνηλσλία κε απμεκέλν πνζνζηφ ρξεζηψλ. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο 

ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ Γηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζθνπφο ήηαλ 

ε αλάιπζε ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Μέζνδνο: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο έγηλε ελδειερήο αλαζθφπεζε έληππεο θαη 

ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εμάπισζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηηο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη λφκνπο Γηεζλείο θαη Διιεληθνχο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Απνηειέζκαηα-πκπεξάζκαηα: Ζ ρξήζε, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε εμάξηεζε απφ 

απηέο έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη απνηειεί θαηλφκελν επηβαξπληηθφ θαη 

θαηαζηξνθηθφ, ηφζν γηα ηηο θνηλσλίεο, φζν θαη γηα ηα κέιε ηνπο. Οη ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ζηα λαξθσηηθά είλαη αηνκηθνί αιιά θαη θνηλσληθνί. ε εζληθφ 

επίπεδν, έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθνί νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα νη νπνίνη έρνπλ 

επσκηζηεί κε ην βάξνο ηεο εθαξκνγήο εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ελάληηα ζηελ 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

φισλ ηνλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ράξαμε θνηλήο πνιηηηθήο.  
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The rapid spread of illicit drugs.  

The antinarcotic policy in Greece. 

 

Key words: narcotics, psychotropic substances, antinarcotic policy, drug users, 

addiction. 

 

Abstract 

Introduction: The phenomenon of illicit drug use is a problem with several 

dimensions. The rapid spread of drugs cause physical problems to the users 

themselves, psychological problems for users and people in their environment, and we 

must not forget the social dimension of the phenomenon with all the problems that 

occur in a society with a high proportion of users. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the rapid spread of illicit drugs 

internationally and in Greece. Furthermore, the aim was the analysis of the 

antinarcotic policy in Greece. 

Method: For the purposes of this essay we thoroughly reviewed printed and 

electronic literature on the spread of drugs, the policies aiming to deal with the 

phenomenon, as well as Greek and international laws aiming to the solution of the 

problem. 

Results-Conclusions: The use, substance abuse and addiction has taken great 

dimensions and is a phenomenon aggravating and destructive, both for societies and 

for their members. The reasons that lead people to drugs is both individual and social. 

At national level, outstanding organizations have developed in Greece who have 

shouldered the burden of implementing the national action plan against the spread of 

the use of illicit drugs. In the fight against the spread of illicit drug use cooperation 

among all the nations in the world and a common policy is required. 
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REITOX: RéseauEuropéend ́InformationsurlesDroguesetlesToxicomanies 

ΔΠ: χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο 

ΓΝ: ψκα Γίσμεο Ναξθσηηθψλ 

ΟΓΝ: πληνληζηηθφΌξγαλνΓίσμεοΝαξθσηηθψλ 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 

  



xxiv 

 

 



1 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ο ρψξνο ηεο Τγείαο απνηειεί κηα «παγθφζκηα βηνκεραλία» ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ. 

Απνηειεί ηνλ ηνκέα κε ηελ κεγαιχηεξε ίζσο επζχλε γηα θάζε θπβέξλεζε. Καη ηνχην 

γηαηί ε Τγεία είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλεμαξηήηνπ θπιήο, 

ρξψκαηνο, θχινπ, ειηθίαο. Χζηφζν, αλ εμεηαζηεί απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ν ρψξνο 

ηεο Τγείαο απνηειεί κηα επηρείξεζε. Δίλαη έλα ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ δηα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ, θάησ απφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο. 

 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), Τγεία «είλαη ε 

θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη φρη ε απιή 

απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο».
1
 Αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ απηφ, παξαηεξνχκε φηη ε 

Τγεία πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηελ απνπζία αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο, 

αιιά θαη ηελ επεμία πνπ απνηειεί ην επφκελν ζηάδην. Πξφθεηηαη γηα κηα επξεία 

πξνζέγγηζε πνπ πεξηθιείεη φηη απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί ε πγεία (ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, εξγαζίαο, δηαηξνθήο, πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θιπ). 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, φηη ν νξηζκφο απηφο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ςπρηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πγείαο, πεξηιακβάλνληαο θάζε κνξθή θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, πνπ ηελ επεξεάδεη. 

 Έρνληαο ππ’ φςε ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο Τγείαο θαηά ηνλ ΠΟΤ, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηειεί 

έλα πξφβιεκα κε αξθεηέο δηαζηάζεηο. Ζ ξαγδαία εμάπισζε ησλ λαξθσηηθψλ 

πξνθαιεί ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

ζηνπο ρξήζηεο θαη ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κηα θνηλσλία κε απμεκέλν πνζνζηφ ρξεζηψλ (θνηλσληθή παζνγέλεηα, 

αχμεζε δαπαλψλ πγείαο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ρξεζηψλ, 

αχμεζε δαπαλψλ γηα πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη άιια). 

                                                 
1
 Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the 

International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946, ππεγξάθεζηηο 22 

Ηνπιίνπ 1946 θαηεηέζεζεηζρχζηηο 7 Απξηιίνπ 1948. 
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Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ξαγδαίαο εμάπισζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ δηεζλψο θαη ζηε ρψξα καο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Γηα 

ηηο αλάγθεο θάιπςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαηά ην θαιχηεξν δπλαηφ, ε 

εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θχξηα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα: 

ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη γεληθέο έλλνηεο. Γίλνληαη απαληήζεηο ζε 

εξσηήκαηα φπσο ηη είλαη λαξθσηηθά, ηη ζεκαίλεη ν φξνο ςπρνηξφπεο νπζίεο, πφηε έλαο 

ρξήζηεο θάλεη θαηάρξεζε θαη πφηε έρεη επέιζεη ν εζηζκφο. Δπίζεο, κε ην πέξαο ηνπ 

θεθαιαίνπ o αλαγλψζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηνλ φξν «εμάξηεζε» θαη λα 

ηελ δηαρσξίζεη ζε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή, ελψ ζα κπνξεί λα θαηαλνήζεη φξνπο 

φπσο «ηνμηθνκαλία» θαη «ηνμηθνεμάξηεζε». Οινθιεξψλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ ζα απνηππσζεί ε  ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ζε 

παγθφζκην, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζην παγθφζκην θνηλσληθφ πξφβιεκα 

ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Θα αλαθεξζνχκε, αξρηθά, δηεμνδηθά ζηνπο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο ρξήζεο λαξθσηηθψλ αιιά θαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Όπσο 

ζα δνχκε, γελεηηθνί ιφγνη, ιφγνη απφιαπζεο, ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο ησλ ρξεζηψλ, 

ζεσξία ηεο κάδαο θαη δηάθνξνη θνηλσληθνί ιφγνη, επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζε βαζηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε λνκνζεζία έλαληη ηεο παξάλνκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Κιείλνληαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθέξνπκε ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο. 

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην θχξην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ησλ 

παξάλνκσλ νπζηψλ. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη παξάκεηξνη 

θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, απνδεηθλχνληαο φηη ην θαηλφκελν είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ηνμηθνκαλίαο απφ 

ηελ ηαηξηθή ηνπ δηάζηαζε, αλαιχεηαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ, πξνζεγγίδεηαη θνηλσληνινγηθά ην θαηλφκελν ηεο εμάπισζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ, αιιά θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπξνζζέησο, δίδεηαη ε λνκηθή, πνηληθή θαη 

εγθιεκαηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ, ηέινο, παξνπζηάδνληαη νη αληίζεηεο 

απφςεηο ζην εξψηεκα ηεο πνηληθνπνίεζεο ή απνπνηληθνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην εζηηάδνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο θαηεχζπλζεο ηεο ΔΔ  

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο, αιιά θαη ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ε αλάιπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ πξνο επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γίλεηαη, ηέινο, αλαθνξά ζην χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο θαη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

ην πέκπην θεθάιαην, ζα παξνπζηάζνπκε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζνπκε ην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο θαη ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο Διιεληθνχο νξγαληζκνχο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ 

ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε κηα «SWOT» αλάιπζε ηεο 

Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ Γπλάκεηο, 

Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο ηεο πνιηηηθήο απηήο. 

ην έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ηάζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, αθνχ αλαθέξνπκε ηα θχξηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, θάλνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Γεληθέο έλλνηεο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ εμάπισζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηηο κέξεο καο είλαη ξαγδαία. Σα  

αίηηα γηα ηελ θαηαθπγή ηνπ ρξήζηε ζηα λαξθσηηθά είλαη δηάθνξα θαη εκθαλίδνληαη ζε 

εθείλεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ 

λνζεί. Όπσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο, ζα επηθεληξσζνχκε ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, εζηηάδνληαο 

ζε πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε, φκσο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα απνζαθελίζνπκε βαζηθέο έλλνηεο. ην θεθάιαην απηφ, επνκέλσο, ζα 

αλαιχζνπκε νξηζκνχο ελλνηψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλφεζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ νξηζκψλ – ελλνηψλ πνπ πξναλαθέξακε, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ψζηε λα δνχκε ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ ρξφλν. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα, ε 

εμάπισζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ απνηειεί πξφβιεκα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο. Δπνκέλσο, ζηελ ηζηνξηθή καο αλαδξνκή ζα αλαθεξζνχκε ηφζν ζε 

εζληθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

1.2 Βαζηθνί Οξηζκνί 

1.2.1 Ναξθσηηθά ή Φπρνηξόπεο νπζίεο 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα, κε ηνλ φξν λαξθσηηθά ελλννχκε 

«εθείλεο ηηο νπζίεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ρεκηθή δνκή θαζψο επίζεο θαη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο, φκσο, έρνπλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηε κεηαβνιή ηεο ζπκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε 

θαη ηελ πξφθιεζε εμάξηεζεο δηαθνξεηηθήο θχζεο, ςπρηθήο ή θαη ζσκαηηθήο θαη 

πνηθίινπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ ρξνλίσο παζρφλησλ απφ ηα 
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ζπκπηψκαηα ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, γηα ηελ νπνία θξίλνληαη ηαηξηθά επηβεβιεκέλεο 

(Ν.4139/2013, άξζξν 1). 

ηηο παξαπάλσ νπζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αθαηέξγαζηα ζπγθνκηδφκελα 

πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα πνηθηιηψλ θάλλαβεο ηνπ είδνπο 

Cannabis Sativa L ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (THC) θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέρξη 0,2%, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, Σξνθίκσλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

νξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαιιηέξγεηαο ησλ πνηθηιηψλ θάλλαβεο ηνπ 

είδνπο Cannabis Sativa L, νη έιεγρνη ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα (Ν. 4139/2013, άξζξν 1)».
2
 

χκθσλα κε ην Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο (ΚΔΑΝ) ν φξνο λαξθσηηθά αλαθέξεηαη 

ζην ζχλνιν ησλ νπζηψλ πνπ εηζάγνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε απνηέιεζκα λα 

κεηαβάιεη κία ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, κε ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ζηηο ςπρηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Δπνκέλσο, ηα λαξθσηηθά νξίδνληαη θαη σο ςπρνηξφπεο νπζίεο, νη νπνίεο 

δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο κεηαβνιέο ζηε δηαλνεηηθή 

ιεηηνπξγία, ηηο αηζζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε.
3
 

Ο ΠΟΤ νξίδεη ηα λαξθσηηθά σο νπζίεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο βηνρεκηθέο 

θαη θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηζηψλ ή νξγαληζκψλ. Δπηπξνζζέησο επηζεκαίλεη φηη ν 

φξνο λαξθσηηθά ζηελ θαζνκηινπκέλε αλαθέξεηαη ζηα παξάλνκα λαξθσηηθά, ηηο 

νπζίεο δειαδή ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ απνηειεί κέξνο ηαηξηθήο ζεξαπείαο.
4
 

 

  

                                                 
2
 Νφκνο 4139/2013, ΦΔΚ74Α/20-3-2013. 

3
 Κέληξν Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο (ΚΔΑΝ), Ναξθσηηθά ή Δμαξηεζηνγφλεο νπζίεο ή Φπρνηξφπεο 

νπζίεο ή Φπρνδξαζηηθέο νπζίεο, Γηαζέζηκν ζε: http://www.kesan.gr/page/νξηζκνί. 

4
World Health Organization, Drug, Lexicon of alcohol and drug terms, Γηαζέζηκνζε:  

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 
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1.2.3 Καηάρξεζε νπζηώλ 

Ζ θαηάρξεζε αθνξά γεληθά ηε ζπλερή ρξήζε νπζηψλ δηάθνξσλ κνξθψλ πνπ 

πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ρξήζηε. Γηαθξίλεηαη ζε δχν ζεκαληηθέο 

κνξθέο: 

 Καηάρξεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

 Καηάρξεζε νπζηψλ λφκηκεο ρξήζεο. 

Ο ΠΟΤ νξίδεη ηελ θαηάρξεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ σο ζπλερή ρξήζε πνπ 

πξνθαιεί ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θνηλσληθέο θαη άιιεο βιάβεο ζην ρξήζηε, παξά ην 

γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν φξνο θαηάρξεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ρξήζε θαη κφλν ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, αλεμαξηήησο ζπρλφηεηαο ρξήζεο, 

πξνζπαζψληαο λα νδεγήζεη ην ρξήζηε ζηελ δηαθνπή.
5
 Δλ έηε 1969 ε Δπηηξνπή 

Δηδηθψλ ζηελ Καηάρξεζε Ναξθσηηθψλ ηνπ ΠΟΤ φξηζε ηνλ φξν θαηάρξεζε σο 

επίκνλε ή ζπνξαδηθή ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ ζε αληίζεζε κε ηηο απνδεθηέο 

ηαηξηθέο πξαθηηθέο.
6
 

 Ζ θαηάρξεζε νπζηψλ νξίδεηαη σο επαλαιακβαλφκελε θαη ιαλζαζκέλε ρξήζε 

δηαιπκάησλ, ησλ νπνίσλ νη νπζίεο ζπλνδεχνληαη απφ επηβιαβή ζσκαηηθά ή 

ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα ή απφ ζπρλή κε αλαγθαία επαθή κε επαγγεικαηίεο πγείαο 

ή θαη ηα δχν.
7
 Οη νπζίεο απηέο αθνξνχλ κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, θπηηθέο 

νπζίεο θαη «ιατθέο» - εκπεηξηθέο ζεξαπείεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ρξήζε απηψλ 

ησλ νπζηψλ δελ πξνθαιεί επραξίζηεζε, φκσο νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ή 

νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπο απνθξνχεηαη έληνλα θαη ζζελαξά απφ ηνλ ρξήζηε. 

Δπηπξνζζέησο, δελ πξνθαινχλ ζσκαηηθή εμάξηεζε ζηνλ ρξήζηε ιφγσ 

θαξκαθεπηηθψλ θαηλνκέλσλ, φκσο ν ρξήζηεο αλαπηχζζεη ζεκαληηθά  θίλεηξα γηα λα 

                                                 
5
World Health Organization, Drug abuse, Lexicon of alcohol and drug terms, 

Γηαζέζηκνζε:  http: //www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 

6
World Health Organization Expert Committee on Drug Dependence, Sixteenth 

report, Geneva, World Health Organization, 1969, WHO Technical Report Series, 

No.407. 

7
 World Health Organization, Abuse liability, Lexicon of alcohol and drug 

terms,Γηαζέζηκo ζε:  

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 
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ζπλερίζεη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. πκπεξαζκαηηθά, ε εμάξηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη  είλαη 

απνθιεηζηηθά ςπρνινγηθήο θχζεσο (ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ εμάξηεζε ζα ηελ 

αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ζηε ζπλέρεηα). Οη νπζίεο απηέο νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 ςπρνηξφπα θάξκαθαπνπ δελ παξάγνπλεμάξηεζε,φπσο ηα αληηθαηαζιηπηηθά, 

 θαζαξηηθά, 

 αλαιγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, φπσο ε 

αζπηξίλε (αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ) θαη ε παξαθεηακφιε (αθεηακηλνθαίλε) 

 ζηεξνεηδή θαη άιιεο νξκφλεο, 

 βηηακίλεο, 

 αληηφμηλα. 

 

1.2.4 Δζηζκόο 

Με ηνλ φξν «εζηζκφο» ελλννχκε ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ςπρνηξφπσλ ή άιισλ 

νπζηψλ, ζε βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο (ν νπνίνο πιένλ αλαθέξεηαη σο 

εζηζκέλνο) θαηαθιχδεηαη απφ ηηο νπζίεο απηέο («ηνμηθψλεηαη») πεξηνδηθά ή ρξφληα, 

κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη ηηο θάησζη ζπκπεξηθνξέο: 

 Παξνπζηάδεη εμαλαγθαζκφ λα θάλεη ρξήζε ησλ νπζηψλ. 

 Παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δπζθνιία έσο αδπλακία εζεινχζηαο κείσζεο ή 

δηαθνπήο ηεο ρξήζεο ησλ νπζηψλ. 

 Παξνπζηάδεη έληνλε απνθαζηζηηθφηεηα λα απνθηήζεη κε θάζε ηξφπν θαη 

θφζηνο ςπρνηξφπεο νπζίεο κε ζηφρν ηελ άκεζε ρξήζε. 

Σππηθά, ε αλνρή είλαη εκθαλήο ζηνλ εζηζκέλν, ελψ έλα ζχλδξνκν ζηέξεζεο 

εκθαλίδεηαη φηαλ ε ρξήζε ηεο νπζίαο έρεη δηαθνπεί. Ζ δσή ηνπ εμαξηεκέλνπ κπνξεί 

λα θπξηαξρείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο νπζίαο, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ φισλ ησλ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δσή ηνπ. Ο φξνο εζηζκφο παξαπέκπεη, επίζεο, ζηελ 

αίζζεζε φηη ε ρξήζε ησλ νπζηψλ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία, θαη φρη 

κφλν γηα ηνλ ρξήζηε, φπσο επηζεκαίλεη ν ΠΟΤ.
8
 

                                                 
8
 World Health Organization, Addiction, drug or alcohol, Lexicon of alcohol and drug 

terms, 

Γηαζέζηκνζε:http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 
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πκπεξαζκαηηθά, ν φξνο εζηζκφο είλαη έλαο φξνο πνπ αθνξά καθξνρξφληα 

ρξήζε νπζηψλ κε πνιιέο κεηαβιεηέο γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηελ θνηλσλία. Απφ πνιινχο 

αλαθέξεηαη σο κηα δηαθξηηή λνζνινγηθή νληφηεηα, κηα εμνπζελσηηθή δηαηαξαρή πνπ 

εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο θαξκαθεπηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.  
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1.2.5 Δμάξηεζε 

Ο φξνο εμάξηεζε, ζηε γεληθή ηνπ κνξθή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν εμαξηψκελνο έρεη αλάγθε ή εμαξηάηαη απφ θάηη ή θάπνηνλ 

σο ππνζηήξημε ή ρξήζε ή επηβίσζε. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο ρξήζηεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, νξίδνληαο ηελ 

εμάξηεζε σο κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν εμαξηψκελνο έρεη αλάγθε ρξήζεο 

επαλαιακβαλφκελσλ  δφζεσλ λαξθσηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ληψζεη θαιά ή 

ηνπιάρηζηνλ λα κε ληψζεη άζρεκα (ΠΟΤ).
9
 

 χκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

ζηελ έθδνζε DSM-3R, ε εμάξηεζε νξίδεηαη σο έλα ζχκπιεγκα γλσζηηθψλ, 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ελφο αηφκνπ πνπ έρεη ράζεη ηνλ 

έιεγρν ηεο ρξήζεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη ην νπνίν ζπλερίδεη ηε ρξήζε ησλ νπζηψλ 

παξά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
10,11 

 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε εμάξηεζε απνηειείηαη απφ 

δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηελ ςπρνινγηθή εμάξηεζε θαη ηελ ζσκαηηθή εμάξηεζε. Ζ 

ςπρνινγηθή εμάξηεζε αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ εμαξηψκελνπ λα έρεη ηνλ 

έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. Ζ ζσκαηηθή εμάξηεζε αλαθέξεηαη 

ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εμαξηψκελνο αλέρεηαη θαη απνζχξεη ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

αδπλακία δηαθνπήο ηεο ρξήζεο (ΠΟΤ).Κιείλνληαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

εμάξηεζε απφ παξάλνκεο λαξθσηηθέο ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν ηνμηθνκαλία. 

χκθσλα, φκσο, κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε ηνμηθνκαλία απνηειεί 

ζπλψλπκν ηνπ εζηζκνχ ζε παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο.
12

 Δπνκέλσο, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ηνμηθνεμάξηεζε. 

 

                                                 
9
 World Health Organization, Dependence, Lexicon of alcohol and drug terms, 

Γηαζέζηκνζε:  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 

10
 Mayes, R., Horwitz, AV (2005), "DSM-III and the revolution in the classification 

of mental illness", J Hist Behav Sci 41 (3): 249–67. 

11
 John, M. (2005), "Personality Disorders", FOCUS 3: 372–382. 

12
 World Health Organization, Toxicomanie, Lexicon of alcohol and drug terms, 

Γηαζέζηκνζε:  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/. 

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/
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1.3 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Όπσο πξναλαθέξακε, ε ρξήζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπ ρξήζηε πξνθαιψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε ζσκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν. Γελ ζα πξέπεη, φκσο, λα μερλάκε ηηο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη ην 

θαηλφκελν ζε επίπεδν θνηλσλίαο. 

 Οη λαξθσηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο ζηηο κέξεο καο ραξαθηεξίδνληαη σο 

παξάλνκεο, θαηείραλ ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ. ηελ Αξραία Διιάδα, ε ρξήζε ηέηνησλ νπζηψλ θάιππηε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αλάινγα κε ηελ νκάδα ρξεζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηεο Ππζίαο, ε νπνία κε ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ζε θάζε έθζηαζεο, ήηαλ ζε 

ζέζε λα κεηαθέξεη  ηε ρξεζκνδφηεζε ησλ Θεψλ ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο πνπ 

δεηνχζαλ απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Ζ ρξεζκνδφηεζε, φκσο, γηλφηαλ 

κε αηληγκαηηθφ θαη ζχληνκν ηξφπν θαζηζηψληαο ηελ απάληεζε δπζλφεηε.
13

 

 Γελ ζα πξέπεη, επίζεο, λα μερλάκε, ηε ζεκαζία πνπ είρε ε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ ζηα Γηνλπζηαθά Μπζηήξηα. ε απηέο ηηο γηνξηέο ηεο Αξραίαο Διιάδαο, 

επηθαλείο Έιιελεο έθαλαλ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε ζηφρν ηε ραιάξσζε θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ζαξθηθήο απφιαπζεο.
14

 ε απηή ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηεινχζε ηξφπν επηβεβαίσζεο θνηλσληθνχ ζηάηνπο. 

Παξάιιεια, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ γηλφηαλ ζηα 

πιαίζηα ηαηξηθήο ζεξαπείαο ή αληηκεηψπηζεο πφλνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Αξραίαο Διιάδαο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ δελ ήηαλ 

παξάλνκε, φκσο ε ίδηα ε θνηλσλία είρε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο νη νπνίνη θαζφξηδαλ 

πνηνη θαη πφηε κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε. 

 ε παγθφζκην επίπεδν, ππάξρνπλ ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζε αξραίνπο 

πνιηηηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ απνηεινχζε κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζηνπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνχο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπνπ ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ γηλφηαλ ζηα 

                                                 
13

 Harissis, H. (2014), A Bittersweet Story: The True Nature of the Laurel of the 

Oracle of Delphi, Perspectives in Biology and Medicine, 57 (3): 295–298. 

14
 Μάηζα, Κ. (2001), Φάμακε αλζξψπνπο θαη βξήθακε ζθηέο, Σν αίληγκα ηεο 

ηνμηθνεμάξηεζεο, Δθδφζεηο Άγξα, Αζήλα. 
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πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ηειεηνπξγηψλ. Σέηνηεο ηειεηνπξγίεο ήηαλ νη ηειεηέο κχεζεο 

ζε νκάδεο πιεζπζκνχ κηαο θνηλσλίαο, ηειεηέο ελειηθίσζεο, ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, 

ηειεηνπξγίεο κεηάβαζεο ζηνλ πφιεκν, ηαηξηθέο ζεξαπείεο θ.α.
15

 Καη ζε απηέο ηηο 

θνηλσλίεο, φπσο θαη ζηελ Αξραία Διιάδα, ππήξραλ θαλφλεο πνπ θαζφξηδαλ ηνλ ρξφλν 

θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δλδεηθηηθά, κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ησλ πην δηαδνκέλσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηα θάησζη: 

ηελ Αζία θαιιηεξγνχληαλ ε Κάλλαβε  γηα ηελ θαηαζθεπή πθαζκάησλ ήδε 

απφ ην 8.500 π.Υ., ελψ ζην γξαπηφ ηνπ απηνθξάηνξα ελ – Ννπγθ ηνπ 2.700 π.Υ. 

επηβεβαηψλεηαη  ε ηαηξηθή ηεο ρξήζε. Σν θπηφ ηεο θφθαο αλαθέξεηαη πξηλ ην 500 π.Υ. 

ζηηο Άλδεηο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. Σα θχιια ηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εμαζζέληζεο πνπ πξνθαινχζε ην κεγάιν πςφκεηξν θαη ζε 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Οη νπκέξηνη θαίλεηαη φηη γλψξηδαλ ην φπην πεξίπνπ 6.000 

ρξφληα πξηλ. Σν 1.500 κ.Υ. κπαίλεη ζηε Γπηηθή Ηαηξηθή ην φπην απφ ηνλ αιρεκηζηή 

Παξάθειζν, πνπ παξαζθεχαζε ην ιάβδαλν (εθρχιηζκα νπίνπ).
16

 Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

πξψηνπ ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ ηνπ νπίνπ, ηεο κνξθίλεο, έγηλε πξηλ δηαθφζηα πεξίπνπ 

ρξφληα, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχθζεθε ε θνδεΐλε. Ζ θχξηα ρξήζε απηψλ ησλ 

νπζηψλ ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ. Ζ δηάδνζή ηνπο νθείιεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο 

σο παπζίπνλα ζε ηξαπκαηηζκέλνπο ζηξαηηψηεο νη νπνίνη ζπρλά ήηαλ εζηζκέλνη ζηα 

νπηνχρα («λφζνο ησλ ζηξαηησηψλ»). ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε Bayer παξαζθεχαζε 

ηελ εξσίλε ε νπνία ήηαλ πνιχ πην δξαζηηθή απφ ηε κνξθίλε θαη ζεσξνχληαλ κε 

εζηζηηθή. Ζ κεζαδφλε παξαζθεπάζζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ σο παπζίπνλν ζε ζηξαηηψηεο.
17

 Ζ θνθαΐλε αλαθαιχθζεθε ην 

19ν αηψλα. Δίλαη κηα ζχλζεηε ρεκηθή νπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θχιια ηεο θφθαο. 

Ο Φξφηλη ηελ ρνξεγνχζε ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ.
 

 Χο εθ ηνχηνπ, ε εμέιημε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, έρεη επηθέξεη αξθεηέο 

αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. 

Αληίζηνηρα, έρεη επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηελ 

                                                 
15

Μάηζα, Κ., φ.π., ζει 10. 

16
 Κνχηξαο, Β. (1990), Ναξθσηηθά θαη Μαζεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, Γηδαθηνξηθή 

Γηαηξηβή, Ηαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

17
ηκψλε, Ξ. (2002), Με ιέλε Κψζηα θαη είκαη Ναξθνκαλήο ζε Αλάξξσζε, Δθδφζεηο 

Άγθπξα, Αζήλα.  
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εμέιημε ηνπ ρξφλνπ. Με ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, νη λαξθσηηθέο νπζίεο εμειίρζεθαλ 

απφ κέζν ηειεηνπξγηψλ ζε ηαηξηθέο ζεξαπείεο ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. ε θνηλσληθφ 

επίπεδν έρνπλ μεθχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο Ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη έρνπλ έλαλ 

λέν ξφιν απφιαπζεο γηα ηνπο νηθνλνκηθά δπλαηνχο, αιιά θαη αλαθνχθηζεο απφ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ πνιηηψλ, ιφγσ ηεο 

θνηλσληθήο παζνγέλεηαο πνπ καζηίδεη ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο. Ζ ρξήζε ησλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη εμαπισζεί ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ειηθίεο, ελψ 

απνηειεί γηα πνιινχο έλδεημε αληίζηαζεο θαη ξήμεο κε ηελ πξνβιεκαηηθή θνηλσλία.
18

 

ηελ Διιάδα, κέρξη ην 1980, ην πιένλ δηαδεδνκέλν λαξθσηηθφ ήηαλ ην ραζίο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ρξεζηκνπνηείην ν φξνο ηνμηθνκαλία, νχηε αζρνιείην θάπνηνο 

θνξέαο επίζεκα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάπισζεο ησλ λαξθσηηθψλ.
19

 Απφ ην 1980 

άξρηζε ε επξεία ρξήζε ηεο εξσίλεο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο αλάγνληαο ην 

πξφβιεκα ζε θνηλσληθφ επίπεδν.
20

 Με ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηδξχεηαη ην 1983 ε πξψηε ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα ε «Ηζάθε», ε νπνία κεηεμειίρζεθε 

ζηνλ ΚΔΘΔΑ, θαη ην 1987 ςεθίδεηαη ν Ν. 1729 (ΦΔΚ Α 114/1987) ν νπνίνο ξπζκίδεη 

ηελ πνηληθή θαηαζηνιή ηεο δηάδνζεο λαξθσηηθψλ. Απφ ηφηε ε αληηλαξθσηηθή 

πνιηηηθή ζπλερψο εκπινπηίδεηαη θαη αλαλεψλεηαη. 

ηηο κέξεο καο, ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη 

εμαπισζεί ζε παγθφζκην επίπεδν ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο, αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, 

αλάπηπμεο ηερλνινγίαο πνπ νδήγεζε ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο θ.α. 

Πέξα απφ θνηλσληθφ θαηλφκελν, έρεη πάξεη δηαζηάζεηο παγθφζκηαο επηρείξεζεο κε 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο, κέζσ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε ηηο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο 

δαπάλεο ησλ θξαηψλ, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ρξεζηψλ, ηεο ιήςεο 

κέηξσλ πξφιεςεο, ηεο θαηαζηνιήο ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ. ηα 

επφκελα θεθάιαηα, ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάπισζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, κε αλαθνξά ζε λνκηθέο δηαηάμεηο ζε 

Διιεληθφ, Δπξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

                                                 
18

 Μάηζα, Κ., φ.π., ζει 10. 

19
 Σζίιε, . (1995), Ζ ηνμηθνκαλία σο ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα: ε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ΔΚΚΔ, Αζήλα. 

20
 Παξαζθεπφπνπινο, Ν. (2004), Ζ θαηαζηνιή ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ 

Διιάδα, Δθδφζεηο άθθνπια,Αζήλα. 
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1.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, είκαζηε ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ παξάλνκε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δπίζεο, είδακε ελ ζπληνκία, ηε ρξήζε ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηνπο Αξραίνπο πνιηηηζκνχο παγθνζκίσο δίλνληαο κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηε δηαρξνληθή  ρξήζε ησλ νπζηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο κέζα ζηνλ 

ρξφλν. Όπσο πξναλαθέξακε, ε εμέιημε ησλ θνηλσληψλ ζηνλ ρξφλν, έρεη επηθέξεη 

αιιαγέο θαη ζηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζε ζεκείν φπνπ ζηηο κέξεο καο λα 

ζεσξνχληαη παξάλνκεο ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ζηνλ ίδην ηνλ 

ρξήζηε, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Σν παγθόζκην θνηλσληθό πξόβιεκα ησλ ςπρνηξόπσλ νπζηώλ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζην παγθφζκην θνηλσληθφ πξφβιεκα ησλ 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Θα αλαθεξζνχκε, αξρηθά, δηεμνδηθά ζηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ αιιά θαη ζηελ αιιεινεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Όπσο ζα 

δνχκε, γελεηηθνί ιφγνη, ιφγνη απφιαπζεο, ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο ησλ ρξεζηψλ, ε 

ζεσξία ηεο κάδαο θαη δηάθνξνη θνηλσληθνί ιφγνη, επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθέξνπκε βαζηθνχο λφκνπο παγθνζκίσο, νη νπνίνη 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε λνκνζεζία έλαληη ηεο παξάλνκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Κιείλνληαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθέξνπκε ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ αλαγλσξηζκέλα δηεζλψο. 

 

2.2 Λόγνη ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο νδεγείηαη ζε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ έρνπλ απαζρνιήζεη δηαρξνληθά ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Μέρξη θαη 

ζήκεξα νη ιφγνη απηνί δελ έρνπλ απνηππσζεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζεσξίεο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη ζε καξηπξίεο ησλ 

αηφκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

ιφγνπο είλαη:
21

 

 

2.2.1 Γελεηηθνί ιόγνη 

Μέρξη θαη ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε 

θιεξνλνκηθφηεηα απνηειεί παξάγνληα πνπ λα νδεγεί θάπνην άηνκν ζε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

                                                 
21

 Shapiro, H. (2009), Drugs, Έλαο πιήξεο νδεγφο γηα ηηο λφκηκεο θαη ηηο παξάλνκεο 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο, Δθδφζεηο Δξεπλεηέο – ΚΔΘΔA, Θεζζαινλίθε. 
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ελδείμεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα. Οη κειέηεο απηέο αθνξνχλ 

κειέηεο ζπκπεξηθνξψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δψσλ, θπξίσο άγξησλ, ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ηα νπνία απφ ηε θχζε ηνπο ςάρλνπλ πξνο  βξψζε θαξπνχο ή θπηά πνπ 

πεξηέρνπλ λαξθσηηθέο νπζίεο. Αθφκα, φκσο, θαη ζε επίπεδν εξγαζηεξίνπ, ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα δψσλ ζε πεηξάκαηα, ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο 

αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Ζ πξνέιεπζε ηεο εμάξηεζεο έρεη απνδνζεί θαηά θαηξνχο ζε παξάγνληεο 

βηνινγηθνχο, ςπρνθνηλσληθνχο θαη εζηθνινγηθνχο. χκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ ξίρλεη 

ην βάξνο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ππνζηεξίδεηαη φηη νξηζκέλα άηνκα γελληνχληαη 

κε θάπνηα γελεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ηνλ αιθννιηζκφ ή ηελ ηνμηθνκαλία.
22,23

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ δελ νθείιεηαη ζε  

ηπραίνπο ιφγνπο κφλν, νχηε πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά απφ εμσγελείο παξάγνληεο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε ηνμηθνκαλία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηαηξηθφ 

πξφβιεκα κε ηε κνξθή ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Δπίζεκα ραξαθηεξίδεηαη σο ρξφληα 

ππνηξνπηάδνπζα λφζνο ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη 

ρξήζε ππνθαηάζηαησλ νπζηψλ φπσο ε κεζαδφλε, ε λαιηξεμφλε, ε βνππξελνξθίλε 

θηι, ρσξίο λα είλαη ηφζν ζεκαίλνπζα ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.
24

 Παξφια απηά ε 

βηνινγηθή ζεψξεζε ηεο ηνμηθνκαλίαο αδπλαηεί λα δψζεη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

απαληήζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηα φπσο ηελ κηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξήγεζεο 

κεζαδφλεο γηα ζεξαπεία ή ηελ πιήξε απεμάξηεζε ρηιηάδσλ αηφκσλ ρσξίο ηελ 

πξνζθπγή ζε θαλέλα απνιχησο θάξκαθν.
25

 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε 

γελεηηθψλ ιφγσλ πνπ επλννχλ ηελ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιιά ελδείμεηο. Αθφκα 

φκσο θαη αλ ηζρχεη απηή ε ζεσξία, νη γελεηηθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο (πρ πεξηβαιινληηθνί) πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ 

ην άηνκν ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.
26

 

                                                 
22

 Μάηζα,  Κ., φ.π., ζει 10. 

23
 Μάηζα, Κ. (2004), «Γηαηί γίλεζαη ηνμηθνκαλήο;», ζην Ζ Δμαξηεηηθή Γηαδηθαζία, 

Δπηκέιεηα: Μαξηλνπνχινπ Μ, Κεθαιάο Π, Δθδφζεηο Υαηδεληθνιή, Αζήλα. 

24
 Παξαζθεπφπνπινο  Ν., φ.π., ζει 12. 

25
 Μάηζα, Κ. (2006), Ζ πεξίπησζε Δπξπδίθε: Κιηληθή ηεο ηνμηθνκαλίαο, Δθδφζεηο 

Άγξα, Αζήλα. 

26
Shapiro,H., φ.π., ζει 15. 
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2.2.2 Λόγνη απόιαπζεο 

Ζ ζπλεζέζηεξε απάληεζε πνπ δίλεη έλαο ρξήζηεο ζηελ εξψηεζε γηα πνην ιφγν θάλεη 

ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη ε απφιαπζε. Όπσο πξναλαθέξακε, νη λαξθσηηθέο 

νπζίεο κεηαβάιινπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ρξήζηε κε ηδηαίηεξεο 

επηπηψζεηο ζηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο βιέπεη ηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο σο έλα κέζν δηαζθέδαζεο, πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα μεθχγεη απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ.Σελ απφιαπζε απηή ηελ ζπλαληά ζπρλά ν 

ρξήζηεο σο απνηέιεζκα αληίδξαζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, εθθξάδνληαο κε ηε ρξήζε απηή 

ηε δπζθνξία ηνπ. χκθσλα κε ην έξγν ηνπ Φξφηλη ηα λαξθσηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ππνθαηάζηαηα απφιαπζεο.
27,28

 

 

2.2.3 Σάζεηο απηνθαηαζηξνθήο 

Ενχκε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Όινη νη ρξήζηεο ζηηο κέξεο καο είλαη ελήκεξνη 

γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ηνπο επηζηήκνλεο ζην ζπκπέξαζκα φηη πνιινί 

ρξήζηεο έρνπλ ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο. Σέινο, επηζεκαίλνπλ, κέζα απφ έξεπλεο, φηη 

ηα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο, θαζψο επίζεο θαη 

ελδείμεηο επηζεηηθφηεηαο πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, πηζαλά έρνληαο ηελ αίζζεζε 

ηεο απφξξηςεο απφ ηελ θνηλσλία.πκπεξαζκαηηθά, ε ηνμηθνκαλία απνηειεί ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεπίδξαζεο κηαο πξνβιεκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο κε κηα 

ςπρνηξφπν νπζία ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ζ ζπλεπίδξαζε απηή αλαδεηθλχεη ην 

έιιεηκα ςπρηθήο δχλακεο ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο νδεγείηαη ζηα λαξθσηηθά γηα λα 

                                                 
27

 Σζαθπξάθεο, Κ. (2004), «Ζ Σνμηθνκαλία: χκπησκα ή Γπζθνξία ζηνλ πνιηηηζκφ», 

ην: Ζ Δμαξηεηηθή Γηαδηθαζία, Δπηκέιεηα: Μαξηλνπνχινπ Μ, Κεθαιάο Π, Δθδφζεηο 

Υαηδεληθνιή, Αζήλα. 

28
 Κεθάιαο, Π. (2004), «Μνξθψκαηα ηνπ Σνμηθνχ: απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο 

ππεξεζίεο καο», ην: Δπηκέιεηα: Μαξηλνπνχινπ Μ, Κεθαιάο Π, Δθδφζεηο 

Υαηδεληθνιή, Αζήλα. 
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αληηκεησπίζεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ πφλν. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, ινηπφλ, φηη ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ απνηειεί θαη κέζν απηνζπληήξεζεο.
29

 

 

2.2.4 Θεσξία ηεο κάδαο 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ειηθία ζηελ νπνία ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο είλαη ε εθεβεία. χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ρξεζηψλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νδεγνχληαη ζε δνθηκή κηαο λαξθσηηθήο νπζίαο φηαλ ε 

παξέα ηνπο θάλεη ρξήζε. Σν γεγνλφο απηφ ην απνδίδνπλ ζηελ πεξηέξγεηα ηεο ειηθίαο, 

αιιά θπξίσο ζην φηη δελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ απφ ηελ παξέα ηνπο, θαζψο επηζπκνχλ 

λα απνηεινχλ κέξνο κηαο νκάδαο. Θεσξνχλ, επνκέλσο, φηη νη λαξθσηηθέο νπζίεο είλαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπο ελψλεη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ππφ ηνλ 

θφβν ηεο απφξξηςεο νδεγνχληαη θαη απηνί ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.
30

 

Δπηπξνζζέησο, ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

εθιακβάλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε σο κέζν αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη απηνλνκίαο.Ζ 

δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε, δηιήκκαηα, ακθηηαιαληεχζεηο θαη αλάγθε αλαδήηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ κέζα 

απφ λέεο ζπκπεξηθνξέο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε εληάζεσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ηνλ ρξήζηε ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ 

επηδεηεί.
31

 

 

2.2.5 Κνηλσληθνί ιόγνη 

Όπσο πξναλαθέξακε, ελψ ζηελ αξραηφηεηα ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηεινχζε 

«πξνλφκην» ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηηο κέξεο καο έρεη εμαπισζεί ζε 

φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Παξφια απηά, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη εμαπισζεί πεξηζζφηεξν ζε θνηλσλίεο κε ρακειφ βηνηηθφ 

επίπεδν. Σν θαηλφκελν απηφ εμεγείηαη γηα δχν ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο. 

                                                 
29

Olievenstein, C. (1997), «Iln’ yapasdesdroguesheureux», ην: Μάηζα Κ. (2006), «Ζ 

πεξίπησζε Δπξπδίθε: Κιηληθή ηεο ηνμηθνκαλίαο»,Δθδφζεηο Άγξα, Αζήλα. 
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 Shapiro, H., φ.π., ζει 15. 
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Καηαξρήλ, ηα λαξθσηηθά γηα ηνπο θησρφηεξνπο πιεζπζκνχο απνηεινχλ κέζν 

δηαζθέδαζεο θαη ηξφπνο δηαθπγήο απφ ηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα. Καηά 

δεχηεξνλ, ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο απνηεινχλ θαη κέζν νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, κέζσ ηεο 

δηαθίλεζεο θαη πψιεζεο ηνπο.
32

 

Ζ ρξήζε νπζηψλ εκθαλίδεηαη ζε θάζε κνξθή αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο άλεζεο, φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε ηελ νηθνγέλεηα. ε γεληθέο 

γξακκέο, ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ 

ζπλδένληαη κε έληνλε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ηε ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ, ηα πςειά 

επίπεδα αλεξγίαο θα. Οη λένη κε ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζηάηνπο βιέπνπλ ηε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ σο έλαλ ηξφπν απψζεζεο πξνβιεκάησλ, σο κέζν εμεχξεζεο 

ρξεκάησλ γηα ηελ αγνξά ηνπο, θαζψο θαη κηα πεγή εηζνδήκαηνο απφ ηελ πψιεζή 

ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε «νηθνλνκία ησλ λαξθσηηθψλ» ζπρλά επηθξαηεί εθεί 

φπνπ νη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ζεζκνί έρνπλ απνηχρεη ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα.
33

 Σνπο ιφγνπο απηνχο ζα ηνπο αλαπηχμνπκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο. 

2.3 Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Σν θαηλφκελν ηεο ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη 

πνιππαξαγνληηθφ θαη απνηειείηαη απφ δηάθνξεο δηαζηάζεηο. ηα επφκελα θεθάιαηα 

ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο δηαζηάζεηο απηέο. 

Πξηλ, φκσο, πξνβνχκε ζε απηή ηελ αλάιπζε, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε 

ζηα είδε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, παξνπζηάδνληαο ηε ζρεηηθή 

ηαμηλφκεζε, αθνχ πξψηα αλαθεξζνχκε ζε δηεζλείο ελέξγεηεο πνπ αλέδεημαλ ην 

πξφβιεκα θαη θαζηέξσζαλ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ ζα αλαθεξζεί. 

 

2.3.1 Νόκνη θαη Δθζέζεηο πεξί θαηάρξεζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Ζ πξψηε Γηεζλήο πλζήθε γηα ηνλ έιεγρν ησλ λαξθσηηθψλ ήηαλ ε πλζήθε θαηά ηνπ 

Οπίνπ πνπ ππεγξάθε ζηε Υάγε ην 1912 απφ ηηο ΖΠΑ, Γεξκαλία, Κίλα, Γαιιία, 

                                                 
32
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33
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Βξεηαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, Κάησ Υψξεο, Πεξζία, Πνξηνγαιία, Ρσζία θαη ηάκ. Ζ 

ζπλζήθε πξνέβιεπε φηη ηα θξάηε πνπ ηελ πξνζππέγξαςαλ ζα θαηαβάινπλ ηηο 

κέγηζηεο δπλαηέο πξνζπάζεηεο γηα λα αζθεζεί έιεγρνο ζηα άηνκα πνπ θαηαζθεχαδαλ, 

πνπινχζαλ, δηαθηλνχζαλ, εηζήγαγαλ, εμήγαγαλ κνξθίλε θαη θνθαΐλε θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο. Ζ ζπλζήθε ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1915 απφ θάπνηεο ρψξεο, ελψ ην 1919 

ίζρπζε ζε παγθφζκην επίπεδν κεηά ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ.
34

 

Σν 1932 ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 5539/1932 ην θξάηνο φξηζε ην θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ηε δηάζεζε ησλ ηφηε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη πνπ ίζρπζε κέρξη ην 1972 ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δηάζεζε θαη κέρξη ην 1987 ζε φ,ηη αθνξά ηε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ. 

χκθσλα κε ην ηφηε θαζεζηψο, νη λαξθσηηθέο νπζίεο ππάγνληαλ ζην θξαηηθφ 

κνλνπψιην, ην νπνίν ηηο δηέζεηε ειεγρφκελα θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγηεηλήο ζε εξγνζηάζηα ή θαξκαθεία. Σα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηνπ νπίνπ 

παξαζθεπάδνληαλ λφκηκα θαη ζηα θαξκαθεία γηα λα δηαηίζεληαη ζε αζζελείο κε ηελ 

αληίζηνηρε ηαηξηθή ζπληαγή. Δπίζεο, ηα λαξθσηηθά δηαηίζελην ζε λνζνθνκεία θαη 

ζπληαγνγξαθνχληαλ απφ γηαηξνχο. Σν άξζξν 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ απαγνξεχεη ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ θαηνρή ηλδηθήο θάλλαβεο, ελψ πξνβιέπεη απνδεκηψζεηο γηα 

φζνπο θαηαζηξέςνπλ ηελ θάλλαβε ή ζνδεηά θάλλαβεο πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ. Οη παξαβάηεο δηθάδνληαη βάζεη ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ 

δηθαίνπ θαη γηα ηνπο θαηαδηθαζζέλεηεο παξαβάηεο δελ επηηξέπεηαη ε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή ε κεηαηξνπή ηεο πνηλήο ζε ρξεκαηηθή. ην άξζξν 29 ηνπ 

Νφκνπ ηνπ 1932 πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ «απνκνλσηεξίσλ πξνο 

πεξηνξηζκφλ θαη ζεξαπείαλ ησλ ηνμηθνκαλψλ», γίλεηαη δειαδή κηα πξψηε έκκεζε 

αλαθνξά ζηε ρξήζε σο ηαηξηθφ πξφβιεκα.  

Σν 1961 ππνγξάθεηαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πεξί Ναξθσηηθψλ 

Οπζηψλ, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη ην 1972, φπνπ θαζνξίδνληαη νη λαξθσηηθέο νπζίεο θαη 

ηαμηλνκνχληαη ζε 4 πίλαθεο. Σν 1971 κε άιιε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γίλεηαη ην ίδην γηα φιεο ηηο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο, δειαδή θαη ηα ςπρνθάξκαθα. ηελ 

Διιάδα ην 1972 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1216/1972 απαγνξεχεηαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ππλνθφξνπ κήθσλνο θαη θαηαξγνχληαη φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 5539/1932 πνπ 

πξνέβιεπαλ ηε ρνξήγεζε αδεηψλ γηα θαιιηέξγεηα ππλνθφξνπ κήθσλνο ή παξαγσγή 

                                                 
34

 ΟΚΑΝΑ, Μειέηε: Ζ επηθνηλσλία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ, Γηαζέζηκν 
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νπίνπ. Σν 1984 ηδξχεηαη ε πξψηε ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα απεμάξηεζεο «Ηζάθε» ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ην 1987 θαηαξηίδεηαη κε ην Ν. 1729/1987 ην πξψην νινθιεξσκέλν 

Δζληθφ Ννκηθφ Πιαίζην. 

Με ην Ν. 1729/1987 γηα πξψηε θνξά ζπζηήζεθαλ αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηάδνζεο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, νξίζηεθε ε έλλνηα 

«λαξθσηηθά», θαζνξίζηεθαλ νη λαξθσηηθέο νπζίεο θαη θαηαηάρζεθαλ ζε 4 πίλαθεο 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1961 θαη ηνπ 1971. 

Πεξηεγξάθεθαλ ηα βαζηθά αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε, θαηνρή, κεηαθνξά, 

δηάζεζε, εκπνξία, παξαγσγή, απνζήθεπζε λαξθσηηθψλ, ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαβαηψλ θαζψο θαη ε επλντθή κεηαρείξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ ρξεζηψλ. Σα 

λαξθσηηθά αληηκεησπίδνληαη ηαπηφρξνλα σο θνηλσληθφ, ηαηξηθφ θαη πνηληθφ 

θαηλφκελν κε ην Ν. 1729/1987. Μέρξη ηφηε ε ζηάζε ηεο πνιηηείαο απέλαληη ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ηε ρξήζε ήηαλ ελαιιαζζφκελε αθνινπζψληαο πξνθαλψο ηηο δηεζλείο 

πξσηνβνπιίεο αιιά θαη ηηο δηάθνξεο εμειηθηηθέο θάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ νπνίνπ βαζηδφηαλ ζε ζηνηρεία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ 

θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ.
 

Ο Ν. 1729/1987 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο, θαη ηηο επηκέξνπο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ απνηειεί ην βαζηθφ λφκν γηα ηα λαξθσηηθά , 

θαη πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο πηπρέο ελφο 

πνιπδηάζηαηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην σο άλσ 

πιαίζην, φια ηα λαξθσηηθά είλαη παξάλνκα ρσξίο λα γίλεηαη θακία απνιχησο 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νπζηψλ αλάινγα κε ην βαζκφ εμάξηεζεο πνπ απηά πξνθαινχλ 

(«καιαθά»/ «ζθιεξά»). Ηζρχνπλ, σζηφζν, ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε δηάζεζε νξηζκέλσλ νπζηψλ - ππφ ηνλ έιεγρν πάληα ηνπ Κξάηνπο- ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ρξήζε ηνπο εμππεξεηεί ηαηξηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. θνθαΐλε, κνξθίλε, θσδετλε, 

κεζαδφλε). Ζ κφλε δηάθξηζε πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο είλαη κεηαμχ εμαξηεκέλσλ θαη 

κε εμαξηεκέλσλ ρξεζηψλ ηφζν γηα ηε ρξήζε απηή θάζε απηή φζν θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπξάμνπλ ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην λφκν.
35

 

Ο Ν. 1729/1987 απέρεη απφ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηνμηθνκαλήο» θαη θάλεη ιφγν 

γηα ρξήζηεο πνπ απέθηεζαλ ηελ έμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, νη νπνίνη κπνξεί 

θαη λα κελ κπνξνχλ λα ηελ απνβάινπλ κε δηθέο ηνπο δπλάκεηο. Ζ ξεηή εηζαγσγή ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ρξήζεο σο αζζέλεηαο θαη ηνπ ρξήζηε σο αζζελή πνπ γίλεηαη κε ην 

                                                 
35

 ΟΚΑΝΑ, φ.π., ζει 20.  
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Ν. 1729/1987 εληζρχζεθε πξννδεπηηθά κε ηνπο Ν. 2331/1995, 2408/1996, 2479/1997, 

2721/1999 θαη 3189/2003 είηε κε κείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ ησλ ρξεζηψλ 

είηε κε ηε ζέζπηζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Παξάιιεια νη πνηλέο 

γηα ηνπο εκπφξνπο γίλνληαη φιν θαη πην απζηεξέο (Ν. 2943/2001, Ν. 3189/2003). 

Πέξαλ φκσο ησλ θηλήηξσλ πνπ δίλνληαη ζηνπο ρξήζηεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα (ελαιιαθηηθέο κνξθέο αληηκεηψπηζεο), εληζρχεηαη 

παξάιιεια θαη ε θαηαζηνιή. Ζ ζέζπηζε θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ππεξεηεί δχν 

ζηφρνπο: ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθίλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαη ηελ πάηαμε 

ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ.
 

ην Ν. 1729/1987 αληαλαθιάηαη γηα πξψηε θνξά ε δηεχξπλζε ηεο εζληθήο 

πνιηηηθήο απφ ην κνληέιν ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο (κέηξα θαηαζηνιήο) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ πξνο ην κνληέιν ηεο κείσζεο ηεο 

δήηεζεο, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πξφιεςε. Γεκηνπξγείηαη 

θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν (ΚΔΤΚΑΝΑ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, ηδξχεηαη ν πξψηνο θνξέαο απεμάξηεζεο (ΚΔΘΔΑ), 

ελψ ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπιιεθζέλησλ ρξεζηψλ γίλεηαη επλντθφηεξε, θαζψο 

απηνί αληηκεησπίδνληαη απφ ηα πνηληθά δηθαζηήξηα πεξηζζφηεξν σο «αζζελείο» θαη 

ιηγφηεξν σο «εγθιεκαηίεο».
 

Με ην Ν. 2161/1993 ηδξχεηαη ν ΟΚΑΝΑ, πνπ αληηθαζηζηά ην ΚΔΤΚΑΝΑ, ν 

νπνίνο εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα ηε θηινζνθία ηεο κείσζεο ηεο βιάβεο ηφζν 

κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ηφηε Πξνγξάκκαηνο 

Τπνθαηάζηαζεο (1995-96), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηεμειίρζεθε ζε Θεξαπεπηηθφ 

Πξφγξακκα Τπνθαηάζηαζεο, φζν θαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Βνήζεηαο 

ζεκεξηλή Μνλάδα Άκεζεο Βνήζεηαο θαη Τπνζηήξημεο (ΜΑΒΤ) κε ζηφρν ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Πξφζθαηα, κε ην Ν. 4139/2013 (ΦΔΚ Α΄ Αξ. 74, 20-3-2013) ηέζεθαλ 

νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ηεο θπιάθηζεο κέηξσλ 

γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ Νφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, δειαδή νη πεξηπηψζεηο θαη νη 

ηξφπνη φπνπ γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ πξνηάζζνληαη, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ηα 

κέηξα ζεξαπείαο αληί εθείλσλ ηνπ ζσθξνληζκνχ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 

ππνθαηαζηάησλ ζηηο θπιαθέο γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ νπηνχρα θξαηνχκελνπο, ζην 
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πιαίζην ηεο πξνζθνξάο θαη εληφο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ θνηλφηεηα.
36

 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο , ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ,  ην έηνο  1971,  πξσηνπνξεί  κε ην  «Νφκν πεξί θαηάρξεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ» ,  αθνχ απνηππψλεη θαη θαηαγξάθεη κε  ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο,  

ηελ μεθάζαξε ζέζε φηη ηα λαξθσηηθά απνηεινχλ πξσηίζησο   θνηλσληθφ θαηλφκελν. 

Αλαδχεηαη πιένλ επίζεκα , ε λέαθαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο , μεθεχγνληαο απφ ηελ 

κέρξη ηφηε εζηηαζκέλε  «ηαηξνθεληξηθή» πξνζέγγηζε   πνπ  ηνπνζεηνχζε ην πξφβιεκα 

θαη ηελ αληηκεηψπηζή ησλ λαξθσηηθψλ  ζηα ζηελά θαη κφλν φξηα ησλ αηνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ρξήζηε. 
37

 Δηδηθφηεξα: 

θνπφο απηνχ ηνπ λφκνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία λέσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 

επηθίλδπλεο νπζίεο ή επηβιαβή γηα ηελ πγεία λαξθσηηθά θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα, 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο κέηξσλ αληηκεηψπηζεο. Αλαθεξφκαζηε εθηελψο ζην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο φπνπ ηα 

λαξθσηηθά θαηαγξάθνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη σο θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη φρη σο 

αηνκηθφ- ςπρνινγηθφ πξφβιεκα ησλ «ρξεζηψλ». 
 

 Καηαλνψληαο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ε θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ίδξπζε ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην πεξί 

θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ 

είλαη λα επαλεμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε ζρέζε κε ηα 

λαξθσηηθά ηα νπνία είλαη ή θαίλεηαη φηη πηζαλφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηαρξεζηηθά θαη ησλ νπνίσλ ε θαθή ρξήζε έρεη ή κπνξεί λα έρεη βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο ζε κέγεζνο πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθφ πξφβιεκα. 

Δπηπξνζζέησο, φπσο νξίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο Νφκνο, ην Γλσκνδνηηθφ 

πκβνχιην θαιείηαη λα δψζεη ζπκβνπιέο ζε Τπνπξγνχο ζρεηηθά κε κέηξα (κε ή άλεπ 

κεηαβνιήο ηνπ λφκνπ) αληηκεηψπηζεο ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

είηε φηαλ ηνπ δεηεζεί, είηε φηαλ ην ίδην ην πκβνχιην θξίλεη φηη ην θαηλφκελν 

πξνθαιεί ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Οη δξάζεηο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ζηφρν θαη ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα νδεγνχλ 

ζηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ σο εμήο: 

                                                 
36

 ΟΚΑΝΑ, φ.π., ζει 20. 

37
 Misuse of drugs Act, (1971), Chapter 38, Γηαζέζηκνζε: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/pdfs/ukpga_19710038_en.pdf. 
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 Θα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ ή λα ππάξρεη επίβιεςε ζηε δηάζεζε λφκηκσλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε θαηάρξεζε. 

 Δπηβάιιεηαη, ηα άηνκα ηα νπνία θάλνπλ θαηάρξεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ θαηάιιειεο ζπκβνπιέο 

ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηνπο. Παξάιιεια, επηβάιιεηαη λα γίλνπλ θαηάιιειεο 

δξάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ή ζα πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα ζπληεινχλ ζηελ ζεξαπεία, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηε θξνληίδα ησλ ρξεζηψλ. 

 Πξέπεη ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δηάθνξσλ επαγγεικαηηψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πνπ ην ίδην ην ζπκβνχιην 

ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαηάρξεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Σν Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, εζηηάδνληαο ζηνπο λένπο, ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

απηνχ, νθείιεη λα δεκνζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξναλαθέξακε. 

 Σέινο, ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα πξνάγεη έξεπλα 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πνιχ ζεκαληηθή, επνκέλσο, ε δξάζε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, φζνλ 

αθνξά ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θαηάρξεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, φκσο, αλαγλσξίδεη φηη ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην 

έρεη, θπξίσο, ζπκβνπιεπηηθή δξάζε, θαη ζεζκνζεηεί ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ππεχζπλνπ Γξακκαηέα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε 

ζηφρν ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξακκαηέα, 

κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ: 

 Δμνπζία γηα έθδνζε Καλνληζκψλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο θαηάρξεζεο ησλ 

ειεγρφκελσλ θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ λαξθσηηθέο νπζίεο. 

 Δμνπζία λα δηεπζχλεη εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ 

ειεγρφκελσλ θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ λαξθσηηθέο νπζίεο. 
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 Οδεγίεο γηα ηελ απαγφξεπζε ζπληαγνγξάθεζεο, πξνκεζεηψλ θ.ιπ. 

ειεγρφκελσλ θαξκάθσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 

ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα. 

 Οδεγίεο γηα ηελ απαγφξεπζε ζπληαγνγξάθεζεο, πξνκεζεηψλ θ.ιπ. 

ειεγρφκελσλ θαξκάθσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηελ δηθή ηνπ θξίζε. 

 Γηεξεχλεζε χπαξμεο ιφγσλ ζεζκνζέηεζεο λέσλ νδεγηψλ πεξηνξηζκνχ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Έθδνζε πξνζσξηλψλ νδεγηψλ ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ζε λφκνπο πνπ είλαη ήδε ζε ηζρχ ζρεηηθά κε 

θαηάρξεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Δμνπζία γηα ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ γηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξάλνκεο δηάζεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ απφ επαγγεικαηίεο πγείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν Νφκνο πεξί θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ ηνπ 1971 

αλαγλσξίδεη ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ σο θνηλσληθφ πξφβιεκα. Δπηπξνζζέησο, 

ηδξχεη ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν εθρσξεί ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ εθρσξεί ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ 

Γξακκαηέα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε ζηφρν ηελ 

θαηαζηνιή θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ. 

ρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε επίπεδν Πξσηνγελνχο Γηθαίνπ, ην επξχηεξν 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο εηζάγεηαη ζην Κνηλνηηθφ δίθαην κε ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ην 1992 γηα πξψηε θνξά. Δηδηθφηεξα, δηαθεξχζζεηαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ζε πςειφ επίπεδν θαη, παξάιιεια, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηα θνηλνηηθά 

φξγαλα λα πξνάγνπλ ην ζηφρν απηφ (βι. άξζξν 129 πλΔΔ).  Έηζη, ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, κεηά ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ελφο «πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο» ζηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 

ηεο.  

Πιένλ, κε ηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλνηηθήο Πξσηνγελνχο λνκνζεζίαο, ε 

ηζρχνπζα ζήκεξα πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο (ΛΔΔ), νξίδεη ζην άξζξν 168 απηήο: «Καηά 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο Έλσζεο, 

εμαζθαιίδεηαη πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ.Ζ δξάζε ηεο 
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Κνηλφηεηαο, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο, απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο αλζξψπηλεο αζζέλεηαο ζε φιεο ηηο κνξθέο 

ηεο θαη ζηελ απνηξνπή ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία». ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηε ιήςε κέηξσλ ζε εηδηθνχο ηνκείο, φπσο, κεηαμχ άιισλ,  ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο κάζηηγαο ησλ λαξθσηηθψλ (παξ. 1 εδ. δ’). Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 5 ηεο 

ΛΔΔ, νξίδεηαη φηη «ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο 

αλαπηχζζεηαη ρσξίο λα ζίγνληαη ζην παξακηθξφ νη αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο».38 πλεπψο, ε Δπξσπατθή Έλσζε δξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηηθή θάζε 

θξάηνπο - κέινπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πξφιεςε θάζε κνξθήο 

αλζξψπηλεο αζζέλεηαο θαζψο επίζεο θαη ηελ απνηξνπή ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηνο. Αλαδεηθλχεηαη 

ζπλεπψο φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή είλαη ε εμάπισζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Πξνθαλψο ε πξναλαθεξζείζα απηή δξάζε ηεο Έλσζεο θαιχπηεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ κεγάισλ πιεγψλ ηεο αλζξσπφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπσο ησλ 

λαξθσηηθψλ, επλνψληαο ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ηνπο, ηεο κεηάδνζεο θαη ηεο 

πξφιεςήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο. 

ε παγθφζκην επίπεδν, Κπβεξλήζεηο θαη Οξγαληζκνί είραλ αζρνιεζεί κε ην 

πξφβιεκα ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Αλαγλσξίδνληαο ην κέγεζνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ην αληηκεησπίζνπλ ζπλέηαμαλ αξθεηέο 

                                                 
38

Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ππνγξάθεθε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2007 ζηελ Ληζζαβφλα 

ηεο Πνξηνγαιηθή Πξσηεχνπζα θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2009. Ζ λέα 

απηή πλζήθε ηξνπνπνηεί ηηο δχν βαζηθέο πλζήθεο ηεο ΔΔ: αθελφο ηε πλζήθε γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη αθεηέξνπ ηε πλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) θαη κεηνλνκάδεηαη ζε πλζήθε γηα ηελ Λεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). Δπνκέλσο δηαηεξνχληαη νη δχν βαζηθέο ηδξπηηθέο 

πλζήθεο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ 3 ηεο ΔΔ έρνπλ ην ίδην λνκηθφ 

θχξνο, ελψ ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν ε Έλσζε αληηθαζηζηά θαη δηαδέρεηαη ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Βι. Κ. Γεινχθα-Ηγγιέζε, (2014) Γίθαην ηνπ Καηαλαισηή 

(Δλσζηαθφ θαη Διιεληθφ), ζει. 17 επ. 
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εθζέζεηο θαη ζεζκνζέηεζαλ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο (Παξάξηεκα 1).
39

 

Όιεο απηέο νη Δθζέζεηο θαη νη Nφκνη πνπ πξνέθπςαλ παγθνζκίσο, ζηεξίρζεθαλ ζε 

έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα. 

2.3.2 ύζηεκα ηαμηλόκεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη ςπρνηξόπσλ 

νπζηώλ 

Ο Ακεξηθάληθνο Νφκνο πεξί ειεγρφκελσλ νπζηψλ απνηειεί ηελ νκνζπνλδηαθή 

πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο γηα ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή, εηζαγσγή, θαηνρή, ρξήζε θαη δηαλνκή 

ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ. Φεθίζηεθε απφ ην 91ν Κνγθξέζν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

κε ηνλ ηίηιν Πξφγξακκα ΗΗ ηνπ Γεληθνχ Νφκνπ πεξί Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ 

Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ ηνπ 1970 θαη ππνγξάθεθε απφ ηνλ ηφηε Πξφεδξν ησλ Ζ.Π.Α. 

Ρίηζαξλη Νίμνλ.
40

 

 χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθάληθν λφκν νη παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο πνηλέο πνπ 

επηβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο παξαγσγήο, ρξήζεο θαη δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ελψ 

φζν πην ζνβαξά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη, ηφζν απζηεξφηεξεο είλαη νη 

πνηλέο. Δπνκέλσο, νη ηξεηο θαηεγνξίεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ είλαη νη εμήο:  

 Σα παξάλνκα λαξθσηηθά θαηεγνξίαο Α πεξηιακβάλνπλ: εξσίλε (δηακνξθίλε), 

θνθαΐλε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαθ), κεζαδφλε, έθζηαζε (MDMA), 

LSD, θαη καγηθά καληηάξηα. 

 Σα παξάλνκα λαξθσηηθά θαηεγνξίαο Β πεξηιακβάλνπλ: ακθεηακίλεο, 

βαξβηηνπξηθά, θσδεΐλε, θάλλαβε, cathinones (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κεθεδξφλε) θαη ζπλζεηηθή θάλλαβε κε ηα παξάγσγα ηεο. 

 Σα παξάλνκα λαξθσηηθά θαηεγνξίαο Γ πεξηιακβάλνπλ: βελδνδηαδεπίλεο 

(εξεκηζηηθά), GHB/GBL, θεηακίλε, αλαβνιηθά ζηεξνεηδή θαη 

benzylpiperazines (BZP). 

                                                 
39

 Γξίβαο, Κ. (2002), Οπηνχρα, εμάξηεζε θαη απεμάξηεζε, Δθδφζεηο Ηαλφο, 

Θεζζαινλίθε. 

40
 21 U.S. Code § 812 - Schedules of controlled substances. 
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Κάπνηα απφ ηα παξάλνκα λαξθσηηθά πνπ πξναλαθέξακε έρνπλ θαη λφκηκε 

ρξήζε (ζηελ Ηαηξηθή γηα παξάδεηγκα). Γηα ηε λφκηκε ρξήζε, φκσο, ησλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ην Κξάηνο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ςπρνηξφπεο νπζίεο, ε ηαμηλφκεζε ηνπο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 

1 ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο (1988) θαη έρεη θπξσζεί απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε 

ηνλ Ν.1990/1991 κέζα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη απηνχζηα ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο κε 

ην Αγγιηθφ θείκελν πνπ ππεγξάθε.
41

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ 

θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 Πίλαθαο Η: πεξηιακβάλεη επηθίλδπλα λαξθσηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ 

θίλδπλν ζηε δεκφζηα πγεία θαη ησλ νπνίσλ ε ζεξαπεπηηθή αμία είλαη 

ακθηζβεηήζηκε ή κεδεληθή. Πεξηιακβάλεη ζπλζεηηθά ςεπδαηζζεζηνγφλα 

(LSD 25, DMT) θαη ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιεο (THC). 

 Πίλαθαο ΗΗ: πεξηιακβάλεη δηεγεξηηθά ηνπ ηχπνπ ακθεηακίλεο, πεξηνξηζκέλεο 

ζεξαπεπηηθήο αμίαο, θαζψο θαη νξηζκέλα αλαιγεηηθά φπσο ε θαηλθπθιηδίλε, 

ε νπνία δελ έρεη θακία ζεξαπεπηηθή αμία γηα ηνλ άλζξσπν. 

 Πίλαθαο ΗΗΗ: πεξηιακβάλεη βαξβηηνπξηθά πξντφληα κε ηαρέα ή κέηξηα 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ππήξμαλ αληηθείκελν ζνβαξήο θαηάρξεζεο αλ θαη 

ρξήζηκα απφ ζεξαπεπηηθήο πιεπξάο. 

 Πίλαθαο ΗV: πεξηιακβάλεη ππλσηηθά, εξεκηζηηθά (βελδνδηαδεπίλε) θαη 

αλαιγεηηθά, ηα νπνία πξνθαινχλ ππνινγίζηκε εμάξηεζε, αιιά θπξίσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεία. 

2.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Πξάγκαηη ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη μεθχγεη απφ 

ηα ζηελά πιαίζηα ησλ αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε θαη 

απνηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ζηα 

λαξθσηηθά είλαη αηνκηθνί αιιά θαη θνηλσληθνί.  

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ ζπληαρζεί αξθεηέο Δθζέζεηο δηεζλψο θαη έρνπλ 

λνκνζεηεζεί αξθεηέο δηαηάμεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Όπσο 

θαίλεηαη φκσο, ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ αληίπαιν ησλ αξρψλ θαη θαζηζηά δχζθνιε θάζε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ 
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 Νφκνο 1990/1991, ΦΔΚ 193Α/16-12-1991. 
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ηνπ. Οη ιφγνη πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη αξθεηνί, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ σο πνιπδηάζηαηνπ. ην επφκελν 

θεθάιαην, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην θχξην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ησλ 

παξάλνκσλ νπζηψλ θαη λα εζηηάζνπκε ζηηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηείλεηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Σν θαηλόκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη νη 

δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηείλεηαη 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Έρνληαο σο βάζε ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην θχξην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ 

νπζηψλ θαη λα εζηηάζνπκε ζηηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηείλεηαη. Παξνπζηάδνληαη 

πεξηιεπηηθά νη παξάκεηξνη θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, απνδεηθλχνληαο φηη ην 

θαηλφκελν είλαη πνιππαξαγνληηθφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ απφ ηελ ηαηξηθή ηνπ δηάζηαζε, αλαιχεηαη ε 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, πξνζεγγίδεηαη 

θνηλσληνινγηθά ην θαηλφκελν ηεο εμάπισζεο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηνλ ίδην ηνλ 

ρξήζηε, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπξνζζέησο, δίδεηαη ε λνκηθή, 

πνηληθή θαη εγθιεκαηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ, ηέινο, παξνπζηάδνληαη 

νη αληίζεηεο απφςεηο ζην εξψηεκα ηεο πνηληθνπνίεζεο ή απνπνηληθνπνίεζεο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 

3.2 Σν πξόβιεκα θαη ε δηαρξνληθόηεηα ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ 

Σα λαξθσηηθά απνηεινχλ κείδνλ πξφβιεκα πγείαο ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε λνζεξφηεηα, ηε ζλεζηκφηεηα (εηδηθά ησλ λέσλ), αιιά θαη κε 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο. ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα παξνπζηάζνπκε ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα δεδνκέλα, ηα  νπνία 

απνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζηνλ ρξφλν. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή παξνπζηάδνπκε ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο  πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη δηαγξάκκαηα ηα νπνία  απνηππψλνπλ ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. 

Με γλψκνλα ηελ δνθηκαζκέλε εθαξκνγή κεζνδνινγίαο ηνπ ΠΟΤ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ  θνξέσλ  ησλ ΖΠΑ επίζεκα θαη νινθιεξσκέλα έγηλε ε  πξψηε έξεπλα 
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ζηνλ Διιεληθφ  γεληθφ πιεζπζκφ  ην 1984. ε βάζνο  εηθνζαεηίαο 1984-2004 

απνηππψλεηαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 12-64 εηψλ ηα πνζνζηά ρξήζεο θαη 

θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ζηα νπνία επηθξαηεί ε ρξήζε 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηέρεη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 4.500 πεξίπνπ αηφκσλ ειηθίαο 12-64 εηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο ζην λνηθνθπξηφ θαη κε ηε 

ρξήζε αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθχπηεη  φηη: 

 Άηνκα ειηθίαο 12-64 εηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 8,6% ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ειηθίαο 12-64 εηψλ έθαλαλ ρξήζε µία θνξά ζηε δσή ηνπο θάπνηα 

παξάλνκε νπζία, κε πξνηίκεζε  θχξηαο νπζία ηελ  θάλλαβε. Δμ απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ κε ζπρλφηεηα κηα κε δχν θνξέο δνθίκαζε παξάλνκε νπζία ην  

3,8%, ελψ ην 4,8% ηνπιάρηζηνλ ηξεηο  θνξέο. 

 Σν έηνο   1984 ην  4% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ  αλέθεξαλ ρξήζε παξάλνκσλ  

νπζηψλ έζησ θαη µία θνξά γεγνλφο πνπ  δηπιαζηάζηεθε ην  2004 µε αχμεζε 

πνζνζηνχ ζε 8,6% ελψ ην έηνο 1998 ζεκεηψζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  

επηθξάηεζεο ηεο ρξήζεο πνπ έθηαζε ην 12,2%. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαη θπξηαξρνχλ κε 

απμεκέλα πνζνζηά ρξήζεο είλαη ηα εμήο : 

o 13,3% ζηνπο άλδξεο, έλαληη 3,9% ησλ γπλαηθψλ,  

o ε ειηθία πνπ εληνπίδεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά είλαη κεηαμχ  25-35 

εηψλ κε 12,4% θαη αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-24 θαη 35-44 

εηψλ κε 12%,  

o άηνκα µε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 14,6%, έλαληη 10,2% άηνκα 

κεζαίνπ  θαη κε 5,4% γηα  ρακεινχ  εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ κφξθσζεο, 

εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά  ζηελ Αζήλα 12,4%, έλαληη 7,9% ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη 7,3%  ησλ ινηπψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.
42

 

ρεηηθά κε ηελ  επίπησζεο ηεο ρξήζεο (λέεο πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ), ην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  θαηαγξάθεη ηελ  απμεηηθή  ηάζε ζηηο λέεο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ πνπ μεθηλάεη ην 1970 θαη   θνξπθψλεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
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 Κνθθέβε, Α., Κίηζνο, Γ. & Φσηίνπ, Α. (2007), Καπλφο, Οηλνπλεπκαηψδε, 

Ναξθσηηθά: Ζ πνξεία ηεο ρξήζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 έσο ζήκεξα, ΒΖΣΑ 

Ηαηξηθέο Δθδφζεηο,Αζήλα.  
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ηνπ ’90. Δλ ζπλερεία επέξρεηαη ε  ζηαζεξνπνίεζε θαη αλαζηνιή ηεο αλνδηθήο ηάζεο 

φπσο απνηππψλεηαη. 

 

Γηάγξακκα 3.1: Δθηηκψκελνο αξηζκφο λέσλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο λαξθσηηθψλ αλά 

πεληαεηία 1960-2004. 

Πεγή:Κνθθέβε, Α., Φσηίνπ, Α., Κίηζνο, Γ. (2009), Υξήζε Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ απφ Δθήβνπο 

Μαζεηέο: Νεφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα ESPAD ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο 34 ρψξεο, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε,Αζήλα. 

 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΚΑΝΑ ζε ζρέζε κε  ηελ παξαπάλσ έξεπλα , ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο 1970-1980 απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν ζην νπνίν παξαηεξείηαη 

θαηαθφξπθε αχμεζε λέσλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δίλαη, 

νπζηαζηηθά, ην ζεκείν φπνπ νη λένη ρξήζηεο μεθεχγνπλ απφ ηελ «θνηλή» θαη 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ραζίο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε λέεο παξάλνκεο λαξθσηηθέο 

νπζίεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν εληνπίδεηαη δηαρξνληθά θαη ε αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ 

ρξήζεο κε ην πέξαζκα ησλ γελεψλ απφ ην ραζίο, ζηελ εξσίλε  ηελ θνθαίλε θαη άιια 

είδε λαξθσηηθψλ. 

Μηα επίζεο  ελδηαθέξνλ έξεπλα,  πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 απφ  ην 

ΔΚΣΔΠΝ θαη  ην εξγαζηήξην ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ ηνπ  Δζληθνχ   

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ηπραίν δείγκα 702 αηφκσλ, ζηηο ηξεηο 

Διιεληθέο πφιεηο  Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ζξάθιεην Κξήηεο, ζε ειηθίεο 15-64 

εηψλ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε   εξσηεκαηνινγίνπ . Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε  απφ παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο ηνπνζεηεί ην  19,4% ηνπ 
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δείγκαηνο 15-64 εηψλ λα  έρνπλ  έξζεη ζε επαθή κε ηηο παξάλνκεο  νπζίεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη εμ απηψλ: 

• ην 24,8%, είλαη άληξεο  έλαληη 14% ησλ γπλαηθψλ,  

• ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δείγκαηνο  31,8% είλαη ειηθίαο  20-34 εηψλ,  

• ην 23,6% πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Αζήλα , ην 16,9% ζηε Θεζζαινλίθε 

θαη ην  15,2%  ζην  Ζξάθιεην Κξήηεο. 

Έθηνηε ηεο αλαθεξφκελεο παξαπάλσ έξεπλαο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε 

έξεπλα ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αηφκσλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

εκαληηθή φκσο, απνηειεί φπσο απνηππψλεηαη ζην ΔΚΣΔΠΝ 2011 θαη ε 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ δείθηε επηθξάηεζεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο πνπ κειεηάεη 

ηνλ αξηζκφ πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ ζε βάζνο δεθαεηίαο γηα ηα έηε 2002-2010. 

Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ «πξνβιεκαηηθνχ ρξήζηε» ελλννχκε ην ρξήζηε νπνηνχρσλ 

ν νπνίνο έρεη έζησ θαη κία θνξά ζηε δσή ηνπ  απεπζπλζεί ζε νξγαλσκέλεο δνκέο 

αλαδεηψληαο βνήζεηα γηα δηαθνπή ρξήζεο εξσίλεο. Ο δείθηεο απηφο καο απαζρνιεί 

ηδηαηηέξσο δηφηη ζηνλ ρξήζηε νπνηνχρσλ πξνζδηνξίδνληαη επηπιένλ θαη άιιεο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο (HIV, HCV, ινηκψδε λνζήκαηα  θ.α.).  

Χο εθ ηνχηνπ θαη ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα  3.2  κε επθξίλεηα 

απνηππψλεηαη ε  απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ν αξηζκφο ρξεζηψλ εξσίλεο θαη ν 

αξηζκφο πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ πνπ έθαλαλ ελέζηκε ρξήζε θαηά ηνλ ηειεπηαίν 

κήλα. 

 

Γηάγξακκα 3.2: Γηαρξνληθέο εθηηκήζεηο αξηζκνχ ρξεζηψλ εξσίλεο θαη αξηζκνχ 

πξνβιεκαηηθψλ ρξεζηψλ πνπ έθαλαλ ελέζηκε ρξήζε θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ, Δηήζηα Έθζεζε 2011, ζει 87. 
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Όζν αθνξά ηελ αλεζπρία,  γηα ηα πεξηζηαηηθά ησλ λέσλ πνπ έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί,  πξαγκαηνπνηνχληαη ζε παλειιήλην επίπεδν  έξεπλεο γηα λα 

απνηππσζεί ε θχζε θαη έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο .   ε κία παλειιήληα έξεπλα, 

έβδνκε θαηά ζεηξά  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011 ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ,  γηα ηηο 

ειηθίεο κεηαμχ 15-19 εηψλ απνηππψζεθαλ θαη νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο γηα ηελ 

ρξήζε  παξάλνκσλ ηνμηθψλ νπζηψλ. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδσζε  ηε δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα,  εθφζνλ 

πινπνηήζεθε  απφ ηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1984  θαη 

ην 1993 , ελψ απφ ην 1998 θαη έσο ην 2011  επαλαιακβάλεη ηελ έξεπλα  ην  ΔΠΗΦΤ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΑΝΑ, αλά ηεηξαεηία. ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα εηπσζεί 

επίζεο,   φηη απφ ην 1999 ε έξεπλα πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

Παλεπξσπατθήο έξεπλαο  ESPAD,  ζηελ νπνία θαη ζπκκεηέρνπκε θαη ρξεζηκνπνηεί 

αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ   καζεηέο ειηθίαο 15- 19εηψλ. Γηα 

ηελ Διιάδα ζηα έηε 1984, 1993, 1998, 2003, 2007 ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

καζεηψλ είλαη 10.000 ζε ηξία αληηπξνζσπεπηηθά ζηξψκαηα ηεο Διιάδαο (Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε  θαη Λνηπέο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πφιεηο ) ελψ γηα ην 2011 κε 

εηζήγεζε ηνπ ΟΚΑΝΑ ην δείγκα αλέξρεηαη  ζε 38.000 καζεηέο ζε 13 πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο θαη ζε επίπεδν 49 Ννκψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο   πνπ  θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ηα αθφινπζα. 

Όζνλ αθνξά ηε πεηξακαηηθή (≥ 1 θνξά ζε φιε ηε δσή), πεξηζηαζηαθή (1-2 

θνξέο ζε φιε ηε δσή) αιιά θαη ηελ θάπσο ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε (≥ 3 θνξέο ζε φιε 

ηε δσή) νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο νπζίαο ζε καζεηέο ειηθίαο 15 έσο 19 έηε, 

παξαηεξείηαη φηη ην 2011 νη πεξηπηψζεηο έρνπλ ζρεδφλ ππεξδηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε 

ην 1984, ελψ μεπεξλνχλ αθφκα θαη ηα επίπεδα ηνπ 1998 θαη απμάλεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε δνθηκή ε ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε φπσο απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα 3.4 πνπ 

αθνινπζεί. 

  



36 

 

 

Γηάγξακκα 3.3: Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο ζηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε νπζίαο ζηνπο 

καζεηέο 15-19 εηψλ. 

Πεγή: ΔΠΗΦΤ, Έξεπλα ESPAD 2011, ζει 82. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ φηη ην πξφβιεκα ησλ 

λαξθσηηθψλ εμειίζζεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ. Απηφο ν δηαρξνληθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, νμχλεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαζηζηά ηδηαίηεξα 

δχζθνιε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε ηνπ. ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ 

ζα αλαιχζνπκε ην πξφβιεκα ζηηο βαζηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. 

 

3.3 Σν θαηλόκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ από ηελ ηαηξηθή 

δηάζηαζε 

Ζ ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ επηθέξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

ζηνπο ρξήζηεο. Δηδηθφηεξα, φζνη θάλνπλ ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζε 

ελέζηκε κνξθή θηλδπλεχνπλ απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθχπηνπλ είηε 

άκεζα ιφγσ ππεξβνιηθήο δφζεο ή ινηκψμεσλ, είηε έκκεζα ζε δεχηεξν ρξφλν, ιφγσ 

ζεςαηκίαο θαη ζξφκβσζεο. Όζνλ αθνξά ηηο ινηκψμεηο, νη πεξηζζφηεξνη κεραληζκνί 

πξνζηαζίαο δεκφζηαο πγείαο παγθνζκίσο, εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε ινίκσμεο απφ 

ηνλ ηφ HIV. ηελ πξνζπάζεηα απηή, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ε ρνξήγεζε βειφλσλ θαη ζπξίγγσλ, αλ θαη 

θάπνηε ππήξμε πεδίν ακθηζβήηεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, θαζψο 

ζεσξείην φηη νδεγνχζε ζε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ. Παξά ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζήκεξα αλαθέξνπλ ρακειά, 
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πνζνζηά λέσλ κνιχλζεσλ απφ ηνλ ηφ HIV ιφγσ ελέζηκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, κε ηα πνζνζηά κνιχλζεσλ απφ ηνλ ηφ HIV ζηνπο ρξήζηεο ελέζηκσλ 

λαξθσηηθψλ λα εκθαλίδνληαη θάησ ηνπ 5%.
43

 Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ 

ρξεζηψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ έρεη απνδπλακσζεί ζεκαληηθά, κε 

απνηέιεζκα ν ρξήζηεο πνπ είλαη HIV νξνζεηηθφο λα είλαη επηξξεπήο ζε δηάθνξα 

λνζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ.
44

 Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη νη ρξήζηεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη επηξξεπείο  ζηελ 

εκθάληζε θπκαηίσζεο.
45

 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηα λαξθσηηθά, ε κεηάδνζε 

ηνπ ηνχ HIV έρεη πεξηνξηζηεί ζηηο κέξεο ζηνπο ρξήζηεο ελέζηκεο κνξθήο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Γπζηπρψο, φκσο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ηεο 

επαηίηηδαο (HCV), κε ηνπο ρξήζηεο λα παξνπζηάδνπλ κεγάια πνζνζηά ινίκσμεο απφ 

ηνλ ηφ. Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεη πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο είηε ιφγσ 

νμείαο επαηηθήο αλεπάξθεηαο, είηε ιφγσ ρξφληαο επαηηθήο αλεπάξθεηαο. Σα θπξηφηεξα 

ζπκπηψκαηα ηνλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί κε ηνλ ηφ HCV είλαη: 

 έληνλε αδπλακία, θαηαβνιή, 

 αλνξεμία, 

 λαπηία, έκεηνη, δηάξξνηεο, 

 κπαιγίεο, 

 αίζζεκα βάξνπο ζην δεμηφ άλσ ηκήκα ηεο θνηιηάο, 

 αξζξαιγίεο, πνλνθέθαινο, 

 ππξεηφο, 

 απνζηξνθή ζην θάπληζκα, 

ελψ θάπνηνη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ: 

                                                 
43

 Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο, (2006), 

Δηήζηα έθζεζε 2006, Γηαζέζηκν ζε: 

http://ar2006.emcdda.europa.eu/download/ar2006-el.pdf. 

44
 ΚΔΔΛΠΝΟ, Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ HIV ινίκσμε θαη ην AIDS, Γηαζέζηκν 

ζε: http://www.keelpno.gr/el-

gr/λνζήκαηαζέκαηαπγείαο/ινηκψδελνζήκαηα/hivaidsάιιαζεμνπαιηθψοκεηαδηδφκελα

λνζήκαηα/hivaids.aspx#10. 

45
 ΚΔΔΛΠΝΟ, Φπκαηίσζε: Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ην θνηλφ, Γηαζέζηκν ζε: 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αξρεία/Αλαπλεπζηηθνχ/Φπκαηίσζε/fimatiosifaq.pdf. 



38 

 

 ίθηεξνο (θηηξηλίδνπλ), 

 ζθνηεηλφρξσκα νχξα (ζαλ θνληάθ), 

 απνρξσκαηηζκφο θνπξάλσλ.
46

 

Υξφληα ηνγελήο επαηίηηδα πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο επαηίηηδαο Β, C θαη 

D θη αλαπηχζζεηαη ζηνπο ρξήζηεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζηνπο νπνίνπο ην 

ακπληηθφ ζχζηεκα δελ θαηνξζψλεη λα απνβάιιεη ηνλ ηφ. ηνπο αζζελείο κε ρξφληα 

επαηίηηδα, παξά ηελ έιιεηςε ζπκπησκάησλ πνιιέο θνξέο, ε χπαξμε ηνπ ηνχ 

εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί εξεζηζκφ θαη λα θαηαζηξέθεη ην ήπαξ. Απνηέιεζκα απηνχ 

είλαη ε αλάπηπμε ηλψδνπο ηζηνχ (νπιή) κέζα ζην ήπαξ. Δάλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ 

ήπαηνο κεηαηξαπνχλ ζε ηλψδε ηζηφ, ην ήπαξ δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά, θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη θίξξσζε. Οη αζζελείο κε θίξξσζε κπνξεί λα είλαη 

αζπκπησκαηηθνί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θίξξσζεο, αιιά θαζψο ε επαηηθή λφζνο 

πξννδεπηηθά επηβαξχλεηαη κπνξεί λα εκθαληζζνχλ αζθίηεο (πγξφ ζηελ θνηιηά), 

αηκνξξαγία απφ θιέβεο ηνπ νηζνθάγνπ (θηξζνί), εγθεθαινπάζεηα (αιιαγή ηεο 

δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο) ή ίθηεξνο. Όινη νη αζζελείο κε θίξξσζε 

έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ ήπαηνο. (ΚΔΔΛΠΝΟ).
 

Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρξήζηεο παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Οη 

ζρεηηδφκελεο κε νπζίεο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ ζπλλνζεξφηεηα   παζήζεσλ θαη  

δηαθξίλνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο :  

 Φπρηθέο δηαηαξαρέο ιφγσ ρξήζεο νπζηψλ: Ζ θαηάρξεζε θαη ε εμάξηεζε  

παξνπζηάδνπλ: 

o Παξαιήξεκα. 

o Άλνηα. 

o Ακλεζηαθή Γηαηαξαρή. 

o Φπρσηηθή Γηαηαξαρή. 

o Γηαηαξαρή ηεο Γηάζεζεο. 

o Αγρψδεο Γηαηαξαρή. 

o εμνπαιηθή Γπζιεηηνπξγία. 

                                                 
46

 ΚΔΔΛΠΝΟ, Ηνγελείο επαηίηηδεο, πρλέο Δξσηήζεηο, Γηαζέζηκν ζε: 

http://www.keelpno.gr/Portals/Hpatitida%20C/πρλέο%20εξσηήζεηο%20ΖπαηίηηδαC.

pdf. 
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o Γηαηαξαρή ηνπ Ύπλνπ. 

o Αληηιεπηηθή Γηαηαξαρή επίκνλε απφ Φεπδαηζζεζηνγφλα. 

 Φπρηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχκελεο απφ νπζίεο:  

o Σνμίθσζε ιφγσ ηεο νπζίαο. 

o ηεξεηηθφ ζχλδξνκν. 

o Φπρσηηθή δηαηαξαρή. 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Δπξψπε αλαθέξνπλ φηη πεξίπνπ  ην 

80% ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ λαξθσηηθέο νπζίεο εκθαλίδνπλ 

ζπλλνζεξφηεηα ςπρηθψλ παζήζεσλ.  Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρηθή 

δηαηαξαρή έρνπλ 2,7 πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαθχγνπλ ζε ρξήζε νπζηψλ ζηε 

δσή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Οη πνιίηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηηο δχν 

δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ κεγάιν αξηζκφο παξαγφλησλ  θηλδχλνπ φπσο πεξηζηαηηθά 

βίαο, πςειά πνζνζηά  απηνθηνληψλ, άιια πξνβιήκαηα πγείαο. Οη νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ πνιίηεο είλαη ην αιθνφι, ε θάλλαβε θαη ε θνθαΐλε. 

Οη ρξήζηεο νπζηψλ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ θάπνηα ςπρηθή 

δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Σα άηνκα κε ρξήζε νπζηψλ έρνπλ 4,9 

θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ Γηαηαξαρή Γηάζεζεο θαη 2,8 λα έρνπλ 

Αγρψδε Γηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σέινο, νη ρξήζηεο παξάλνκσλ 

νπζηψλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο άγρνπο θαη δηάζεζεο θαη δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο ελ γέλεη.
47

 

Κιείλνληαο, ζην δηάγξακκα 3.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζάλαηνη 

γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013 απφ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ην ΔΚΣΔΠΝ 

, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

  

                                                 
47

 Λεσληδάθε, Β., Μαιιηψξε, Μ. (2009), πλλνζεξφηεηα ρξήζεο νπζηψλ θαη 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, Α΄ ςπρηαηξηθή θιηληθή, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν , Αζήλα, ζει 

34. 
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Γηάγξακκα 3.4 Αξηζκφο αλαθεξζέλησλ θαη βεβαησζέλησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013. 

Πεγή: ΔΠΗΦΤ, (2014), H Καηάζηαζε ηνπ Πξνβιήκαηνο ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ησλ Οηλνπλεπκαησδψλ 

ζηελ Διιάδα, Δηήζηα Έθζεζε 2014, ζει 85. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ελψ ππάξρεη κηα θαζνδηθή πνξεία ζηαδηαθά ζηνπο 

ζαλάηνπο απφ ηα λαξθσηηθά (γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή), ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 

απνηππψλνληαη ζε έλα βάζνο δεθαηξηψλ εηψλ αζξνηζηηθά 2.868 βεβαησζέληεο 

ζάλαηνη απφ λαξθσηηθά, ην νπνίν καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 

3.4 Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

ηηο κέξεο καο, έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο φηη ε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

ζπζρεηίδεηαη κε αξθεηέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Γηάθνξεο πξνζεγγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο πξνεξρφκελεο  απφ άξζξα, εθζέζεηο θαη δεκνζηεχκαηα παγθνζκίσο 

παξνπζηάδνπλ εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

ηα άξζξα, νη εθζέζεηο θαη ηα δεκνζηεχκαηα αλαθέξνπλ εθηηκήζεηο, θαζψο ηα αθξηβή 

πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ λαξθσηηθψλ είλαη αδχλαην λα απνηππσζνχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο, ιφγσ ηεο παξάλνκεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξανηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιφγν θαη 
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θάηνρν  βξαβείνπ Νφκπει Μίιηνλ Φξίληκαλ ηα παξάλνκα λαξθσηηθά είλαη ππφ ηελ 

ζθέπε κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο ε νπνία παξνπζηάδεη θέξδε ηα νπνία μεπεξλνχλ 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θξαηψλ φπσο ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία. Σα θέξδε απηήο ηεο 

επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ηελ θαηαηάμνπλ σο ηελ κεγαιχηεξε πνιπεζληθή 

παγθνζκίσο.
48

 

χκθσλα κε δηεζλείο εθζέζεηο θαη άξζξα, ν παγθφζκηνο εηήζηνο ηδίξνο ηεο 

αγνξάο λαξθσηηθψλ μεπεξλά ηα 200 δηζ. δνιάξηα ην 1983, ηα 300 δηζ. ην 1986 θαη ηα 

650 δηζ. ην 1989. Σν πνζφ απηφ μεπεξλά θαηά 120 θνξέο ηνλ εηήζην ηδίξν ηεο αγνξάο 

δηακαληηψλ παγθνζκίσο, 90 θνξέο ηελ αμία ηνπ ζπλνιηθνχ ρξπζνχ πνπ εμάγεη θάζε 

ρξφλν ε Ρσζία γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ θαη πξνκεζεπηηθψλ ηεο αλαγθψλ, 15-

20 θνξέο ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην εηήζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) κηαο ρψξαο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

Ηηαιίαο.
49

 

ηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηήζηεο εθζέζεηο ηεο δίσμεο λαξθσηηθψλ ζηελ 

Διιάδα ζπλδένπλ ηα ρξήκαηα ηνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ  κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, 

ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ηξάπεδεο σο δίαπινο ρξεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
50

 Ο ξφινο απηψλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ 

παγθφζκηα επηρείξεζε παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

είρε κάιηζηα αλαθεξζεί ζηε δηαθήξπμε  ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ηνλ Ηνχλην ηνπ 1987 θαη ζηε  Γηεζλή χκβαζε ηεο Βηέλλεο 

ην Γεθέκβξε ηνπ 1988.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηνλ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, νη νπνίεο 

θσηνγξαθίδνπλ  ζπρλά αξθεηέο λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο 

κέζσ λνκηκνπνίεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην εκπφξην 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Αγνξαπσιεζίεο έξγσλ ηέρλεο θαη αθηλήησλ. 

 Μέζσ ησλ θαδίλν κε ηελ παξνρή ςεχηηθσλ βεβαηψζεσλ γηα αλχπαξθηα θέξδε. 

                                                 
48

Friedman Milton on the Legalization of Drugs: A Study in Deception and 

Compromise, Gary North - December 13, 2013. 

49
 Βειίθεο, Γ., Ναξθσηηθά: ν ρεκηθφο έιεγρνο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

Γηαζέζηκν ζε: https://sites.google.com/site/yannisvelikis/essays/narkotika-o-

chemikos-elenchos-tes-koinonikes-symperiphoras. 

50
 Δηήζηα έθζεζε .Ο.Γ.Ν. – Δ.Μ.Π. γηα ηα λαξθσηηθά ζηελ Διιάδα έηνπο 2013. 
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 Μέζσ αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο. 

 Μεηαπσιήζεηο αληηθεηκέλσλ πςειήο αμίαο. 

 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ χκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1988, φπσο θαη ν Ν. 1990/1991 ηνπ Διιεληθνχ 

θξάηνπο, ζην άξζξν 3 αλαγλσξίδνπλ επίζεκα ηε ζηελή θαη άκεζε ζρέζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ  εγθιήκαηνο κε ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο (Ν. 1990/1991, Άξζξν 

3).
51

 Σέινο, ν θαλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζκφ 3677/1990 ηνπ πκβνπιίνπ ζηφρν είρε λα 

εκπνδίζεη ηε δηνρέηεπζε νπζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θαλνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο παξαζθεπήο 

λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.
52

 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δαπάλεο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη ζηνλ αγψλα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθψλ 

απφ ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη ην ΚΔΘΔΑ.
53

 

 

  

                                                 
51

 Ν.1990/1991, Νφκνο πεξί θχξσζεο χκβαζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ,  Άξζξν 3: 

Δγθιήκαηα θαη θπξψζεηο. 

52
 Καλνληζκφο ΔΟΚ 3677/1990, Γηαζέζηκν ζε: http://www.linguee.fr/francais-

grec/traduction/psychotropes.html. 

53
 ΔΚΣΔΠΝ, Έθζεζε 2014, Γηαζέζηκν ζε: www.ektepn.gr. 
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Πίλαθαο 3.1: Καηαλνκή δαπαλψλ ΟΚΑΝΑ 2009-2013. 

 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ: Έθζεζε 2014, ζει 10.  
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Πίλαθαο 3.2: Γαπάλεο ΚΔΘΔΑ 2009-2013. 

 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ: Έθζεζε 2014, ζει 11. 

 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα απνηππσζνχλ 

κε αθξίβεηα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, παξνπζηάδνληαη εθηηκήζεηο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηνπο θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ζε ινγηζηηθά έγγξαθα. 
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3.5 Η θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάπισζεο ησλ 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζην άηνκν ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία 

Ο άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ θνηλσληθφ νλ. Εεη, αλαπηχζζεηαη θαη δεκηνπξγεί 

κέζα ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ, πάληα 

εληαγκέλν ζε νκάδεο, απφ ηηο νπνίεο δέρεηαη επηξξνέο πνπ ζα ηνλ επεξεάζνπλ ζηα 

επφκελα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο είλαη εληαγκέλνο ζε θνηλσληθέο νκάδεο, θάζε 

αηνκηθφ πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία κεηαθέξεηαη ζην ζχλνιν θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

θνηλσληθφ πξφβιεκα. Ζ πξψηε θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλνο θάζε 

άλζξσπνο είλαη ε νηθνγέλεηα. Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, ην πξφβιεκα κεηαθέξεηαη απφ ην άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα θαη ,ηειηθά, 

κεηαηξέπεηαη ζε κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα. 

χκθσλα κε δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο, θάζε άλζξσπνο θαηά ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο, εηδηθά φηαλ νη άιινη άλζξσπνη έρνπλ 

εμέρνπζα ζέζε θαη αλαγλψξηζε ζηελ θνηλσλία, δηακνξθψλεη ζπλερψο ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ.
54,55

 Δπηπξνζζέησο, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ραξαθηήξα, ε ζρέζε θάζε αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαζψο 

επίζεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Έλα 

άηνκν κε κε ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ζαζξέο βάζεηο, 

φηαλ βξεζεί ζε έλα θνηλσληθφ πξνβιεκαηηθφ πεξηβάιινλ  κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ 

θαηαζηξνθή κέζσ ζπλεζεηψλ, φπσο ε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ.
 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε νηθνγέλεηα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θάζε αηφκνπ. Δπίζεο, ζπκβάιεη 

ζηε ςπρνθνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε, ζεηηθά ή αξλεηηθά, κε δπν βαζηθνχο ηξφπνπο, είηε 

άκεζα δηακνξθψλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα σο θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, είηε επηιέγνληαο ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα αλαπηπρζεί ην παηδί κέζα 

ή εθηφο νηθνγέλεηαο. Δζηηάδνληαο ζε πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ νδεγνχληαη ζε απιή 

ρξήζε ή θαηάρξεζε νπζηψλ,  ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ 

                                                 
54

 Καηάθε, Μ. (2008), Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ν θνηλσληθφο δεζκφο, 

Γηαζέζηκν απφ: www.familytherapy.gr. 

55
 Lawrence, AP., Oliver, PJ. (2001), Personality: theory and research, Wiley. 
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αξλεηηθά ην παηδί θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε ππνςήθην ρξήζηε. Υαξαθηεξηζηηθά 

γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο είλαη: 

 Σξαπκαηηθά γεγνλφηα, φπσο ζάλαηνο γνλέα ζε κηθξή ειηθία, πεξηπηψζεηο 

βηαζκνχ θ.α.. 

 Γπζκελείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

  Ύπαξμε δπζιεηηνπξγηθψλ ζηεξενηχπσλ. 

 Γηαγελεαθά δπζιεηηνπξγηθά ζρέδηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά.  

πκπεξαζκαηηθά, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, κε άκεζν ζηφρν λα δηαθχγεη απφ 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ή φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ έρεη ζπκβάιεη ζε δεκηνπξγία 

ρακεινχ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο. Οπζηαζηηθά, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη 

επέιζεη σο απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο πξνβιεκαηηθψλ ελδννηθνγελεηαθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κε απνηέιεζκα, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε δηακφξθσζε κηαο 

επάισηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ ρξήζηε.  ε επφκελν ζηάδην, ην πξφβιεκα 

μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθφ 

πξφβιεκα. 

 

3.6 Η πνηληθή δηάζηαζε ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ νπζηώλ 

Όπσο πξναλαθέξακε, έρνπλ ζπληαρζεί, αξθεηέο εθζέζεηο, λφκνη θαη νδεγίεο δηεζλψο 

κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. ε απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηελ 

πνηληθή δηάζηαζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ηελ πξνζπάζεηα 

απηή, ζα παξνπζηάζνπκε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Ναξθσηηθψλ 

ηεο Διιάδαο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη απνηππψλνπλ ην 

πξφβιεκα, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εγθιεκαηηθή δηάζηαζε ηεο παξάλνκεο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Ζ εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ, έρεη πξνθαιέζεη αλάπηπμε ηεο δηαθίλεζεο 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά ηελ δηαθίλεζε θνθαΐλεο, ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ θαηαζρέζεθε παξνπζηάδεη αηζζεηή αχμεζε ρξφλν κε ηνλ 

ρξφλν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3,8. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θνθαΐλεο 
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πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Κνινκβία, Ηζεκεξηλφο 

θα), ζχκθσλα κε ην ψκα Γίσμεο Ναξθσηηθψλ (ΟΓΝ).
56

 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αλαπηπρζεί λένη νδνί δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Απνηέιεζκα απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε κείσζε ηεο δηαθίλεζεο εξσίλεο ζηελ Διιάδα. Όπσο 

επηζεκαίλεη ην ψκα Γίσμεο λαξθσηηθψλ, ε κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ επηινγή 

ησλ ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εξσίλεο ζηηο δπηηθέο ρψξεο.
57

 

Όπσο επηζεκαίλεη ην ψκα Γίσμεο Ναξθσηηθψλ, Ζ Διιάδα απνηειεί ρψξα 

παξαγσγήο θάλλαβεο. Δπίζεο, γηα ιφγνπο θφζηνπο, γίλεηαη εηζαγσγή ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο θάλλαβεο απφ ηξίηεο ρψξεο φπσο ε Αιβαλία. Παξφια απηά, ε δηαθίλεζε 

θάλλαβεο παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε ζηελ Διιάδα.
58

 

Δπηπξνζζέησο, ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ, φπσο επίζεο θαη ν αξηζκφο 

θαηεγνξεζέλησλ ζρεηηθά κε ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ νπζηψλ πάζεο θχζεο 

παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ησλ θαηεγνξεζέλησλ, νη 

πιεηνλφηεηα ήηαλ Έιιελεο, ελψ αθνινπζνχζαλ Αιβαλνί θαη Νηγεξηαλνί (ΓΝ, 

2013).
59

 ην γξάθεκα 3.5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ππνζέζεηο θαη νη 

θαηεγνξεζέληεο γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά ζχκθσλα κε ην ΔΚΣΔΠΝ. 

ην δηάγξακκα 3.6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ θαηεγνξεζέλησλ αηφκσλ ζηελ 

Διιάδα αλά εζληθφηεηα, γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά, ελψ ζην δηάγξακκα 

3.7 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνδίθσλ, θαηαδίθσλ θαη ζπλνιηθά αλά έηνο.  
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Γηάγξακκα 3.5: Αξηζκφο θαηεγνξεζέλησλ θαη ππνζέζεσλ γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε 

λαξθσηηθά. 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ 2013, ζει 97. 

 

Γηάγξακκα 3.6: Καηαλνκή θαηεγνξεζέλησλ αηφκσλ ζηελ Διιάδα, αλά εζληθφηεηα, 

γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε λαξθσηηθά (2004-2013). 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ 2013, ζει 97. 

 

 

Γηάγξακκα 3.7: Αξηζκφο ππνδίθσλ, θαηαδίθσλ θαη ζχλνιν αλά έηνο γηα αδηθήκαηα 

ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά (2000-2012). 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ 2013, ζει 100. 
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ηνλ πίλαθα 3.3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θαηαζρέζεηο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ ην έηνο 2013. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο καο παξνπζηάδεη 

αλαιπηηθά ηηο θαηαζρέζεηο αλά νπζία, κε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπλ πνζφηεηεο αιιά 

θαη ην ζψκα πνπ έθαλε ηελ θαηάζρεζε (Αζηπλνκία, Ληκεληθφ θιπ).
60

 

 

Πίλαθαο 3.3: Καηαζρέζεηο Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2013. 

 

Πεγή: Δηήζηα έθζεζε .Ο.Γ.Ν. – Δ.Μ.Π. γηα ηα λαξθσηηθά ζηελ Διιάδα έηνπο 2013, Καηαζρέζεηο 

Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ, ζει 37.  
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Ο δηαρξνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηππψλεηαη, ηέινο, ζην 

γξάθεκα 3.8, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη θαηαζρεζείζεο πνζφηεηεο εξσίλεο, 

θνθαΐλεο θαη ηλδηθήο θάλλαβεο απφ ην 2000 έσο ην 2013.
61

 

 

 

Γηάγξακκα 3.8: Καηαζρεζείζεο πνζφηεηεο εξσίλεο,θνθαΐλεο θαη ηλδηθήο θάλλαβεο 

(2000-2013). 

Πεγή: ΔΚΣΔΠΝ 2013, ζει 103. 

 

Πξάγκαηη, νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ απνηππψλνπλ ηελ 

πνηληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε 

απάληεζε ζην εξψηεκα πεξί πνηληθνπνίεζεο ή απνπνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. 

 

3.7 Σν εξώηεκα ηεο πνηληθνπνίεζεο ή απνπνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθώλ 

νπζηώλ 

Απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ έρεη ιάβεη ζηηο κέξεο καο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Ζ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ εζηηάδεη, εθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξφιεςε, ζηελ πνηληθή 

θπξίσο αληηκεηψπηζε κε ηε ζέζπηζε λφκσλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ εγθιήκαηνο. 

Κάπνηνη πηζηεχνπλ φηη νη πνηλέο πξέπεη λα γίλνπλ απζηεξφηεξεο θαη λα 

εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί θαη λα πεξηνξηζηεί ην 

θαηλφκελν. ήκεξα, φκσο, δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θαηλφκελν 
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έρεη ιάβεη απηέο ηηο δηαζηάζεηο, αθξηβψο ιφγσ ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ. Πηζηεχνπλ, φηη κηα πηζαλή απειεπζέξσζε θαη απνπνηληθνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο, ζα επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα παξνπζηάζνπκε 

ηηο δχν απηέο απφςεηο. 

 Οη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο πνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

ζηεξίδνληαη ζε πέληε ζεσξίεο/ζθεπηηθά επηβνιήο πνηλψλ (Ashworth, 2002):
62

 

 Ζ ζεσξία ηεο ηηκσξίαο: χκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία ν θαηαδηθαζζείο πξέπεη 

λα ηηκσξεζεί γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Αλαθέξεηαη θαη σο δίθαηα ηηκσξία. Δίλαη 

έλαο ηξφπνο απάληεζεο ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ηηκσξίαο. 

 Ζ ζεσξία ηεο απνκάθξπλζεο-απνηξνπήο: χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε 

επηβνιή πνηλψλ ζηνλ δξάζηε απνηξέπεη κειινληηθνχο ππνςήθηνπο δξάζηεο 

απφ ηελ δηελέξγεηα πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεο. Δπνκέλσο, νη πνηλέο 

ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά θαη πεξηνξίδνπλ ην έγθιεκα. 

 Ζ ζσθξνληζηηθή πξνζέγγηζε: χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε πνηληθά 

θνιάζηκε πξάμε νθείιεηαη ζπρλά ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηνλ δξάζηε θαη ηνλ νδεγνχλ ζην έγθιεκα. Ζ επηβνιή πνηλήο, ζα ηνλ ζπλεηίζεη 

θαη ζα ηνλ απνηξέςεη απφ επαλάιεςε ηνπ εγθιήκαηνο ζην κέιινλ. 

 Ζ ζεσξία ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο: Έρεη σο ζηφρν λα ζηεξίμεη ηνλ 

δξάζηε. 

 Ζ ζεσξία ηνπ «θαζηζηψ ηνλ ππνςήθην δξάζηε αλίθαλν λα εγθιεκαηήζεη»: 

Δπηβάιινληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή θάζε ηάζεο 

εγθιήκαηνο. 

ηα παξαπάλσ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε άπνςε φηη κία πηζαλή λνκηκνπνίεζε 

ηεο ρξήζεο, θαηνρήο θαη δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ ζα νδεγνχζε ζε 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ λνκηκνπνίεζε ζα νδεγνχζε ζε πψιεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ κε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Οη λαξθσηηθέο νπζίεο ζα πσινχληαλ 

ζηα θαξκαθεία φπνπ ζα κπνξνχζε ν θάζε ππνςήθηνο ρξήζηεο λα αγνξάζεη φηη είδνο 
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θαη ζε φπνηα πνζφηεηα επηζπκνχζε. Πιένλ ην πξντφλ δελ ζα ήηαλ δπζεχξεην, κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ.
63

 

ε πεξίπησζε απνπνηληθνπνίεζεο ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα επηθξαηήζεη ε 

άπνςε φηη νη ηνμηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηακαηηθή δξάζε, φπσο ηα ππφινηπα 

θάξκαθα, ελψ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα εθιείςεη θάζε νηθνλνκηθφο, λνκηθφο θαη 

ηαηξηθφο ιφγνο πνπ κέρξη ζήκεξα εκπφδηδε ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηνπο. 

Όζνη ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο απνπνηληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ρψξεο σο παξαδείγκαηα. 

Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ην επηρείξεκα 

ηεο κείσζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Καη ηνχην, γηαηί πηζηεχνπλ φηη ζα πεξηνξηζηνχλ 

ηφζν ηα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά, φζν θαη νη παξάλνκεο πξάμεηο 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη ρξήζηεο, κε ζηφρν λα βξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγνξάο ηνπ παξάλνκνπ λαξθσηηθνχ. Δπηπξνζζέησο, ε 

κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζα ζπκβάιεη ζηε απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ 

αιιά θαη ησλ θπιαθψλ θξάηεζεο, ελψ ζα εμαιείςεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ ρξεζηψλ σο 

εγθιεκαηηψλ κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Ζ ρψξα ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί ε απνπνηληθνπνίεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ είλαη ε Οιιαλδία. Φπζηθά, απηή ηε ρψξα θέξλνπλ σο παξάδεηγκα νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο απνπνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Βέβαηα, ζηελ 

Οιιαλδία φια έγηλαλ βάζε πξνγξάκκαηνο θαη νξγάλσζεο, γεγνλφο πνπ εμαζθάιηζε 

ηελ επηηπρία. Αθφκα φκσο θαη ζηελ Οιιαλδία, ε απνπνηληθνπνίεζε δελ έγηλε άθξηηα 

θαη γηα φια ηα είδε ησλ λαξθσηηθψλ. Οπζηαζηηθά, ε πνιηηεία δελ ζηακάηεζε πνηέ λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κάζηηγαο ησλ λαξθσηηθψλ. 

Χο απάληεζε ζην παξάδεηγκα ηεο Οιιαλδίαο, νη επηθξηηέο ηεο 

απνπνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθψλ αλαθέξνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Κίλαο, ε  νπνία 

ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα λνκηκνπνίεζε ην φπην, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηελ εμάξηεζε 90 

εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ. Οκνίσο ζηελ Αίγππην ην 1920 επεηξάπε ην ειεχζεξν εκπφξην 

θνθαΐλεο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ. 

ηε νπεδία επεηξάπε ε ζπληαγνγξάθεζε ακθεηακηλψλ ην 1965 κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν. Ζ Μεγάιε 
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Βξεηαλία απφ ην 1959 έσο ην 1968 εθάξκνζε ειεγρφκελε δηάζεζε εξσίλεο κε 

απνηέιεζκα ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ θάζε εμάκελν, ελψ παξάιιεια 

παξαηεξήζεθε θαη αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.
64

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο κέρξη ζήκεξα δελ κπνξεί θάπνηνο λα 

πεη κε ζηγνπξηά πνηα απφ ηηο δχν είλαη ε ηδαληθή ιχζε. Πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο αιιά κφλν σο δνθηκέο θαη φρη σο αμηφπηζηεο 

ιχζεηο.  Όπσο πξναλαθέξακε, ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ είλαη πνιπδηάζηαην θαη 

πνιππαξαγνληηθφ. Δπνκέλσο, θαη ε πξνηεηλφκελε ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιπδηάζηαηε. πκπεξαζκαηηθά, κηα πιήξεο απνπνηληθνπνίεζε ησλ λαξθσηηθψλ, 

πηζαλφλ λα κελ απνηειεί αμηφπηζηε ιχζε ζην πξφβιεκα. 

 

3.8 Αλαθεθαιαίσζε 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ είλαη πνιπδηάζηαην. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνπ «καζηίδεη» ηφζν ζε 

αηνκηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Οη θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

είλαη ε ηαηξηθή, κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο γηα ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, ε 

νηθνλνκηθή, θαζψο ηα λαξθσηηθά πιένλ απαζρνινχλ αξθεηά άηνκα ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέιε επηρείξεζεο ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ παγθνζκίσο, ε 

θνηλσληνινγηθή, κε ζεκαληηθέο  πξνεθηάζεηο ζε επίπεδν θνηλσλίαο, αιιά θαη ε 

πνηληθή. ηελ επνρή καο, ηέινο, ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πιήξνπο 

απνπνηληθνπνίεζεο  ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Ζ άπνςε πνπ θαίλεηαη λα 

επηθξαηεί είλαη φηη δελ κπνξεί λα δνζεί απάληεζε κε λαη ή φρη ζηελ 

απνπνηληθνπνίεζε. ίγνπξα, φκσο, αλ ηειηθά πξνθξηζεί ε ιχζε ηεο 

απνπνηληθνπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ξόινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελάληηα ζηελ εμάπισζε ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ην ηέηαξην θεθάιαην εζηηάδνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ην πιαίζην απηφ , παξνπζηάδνληαη νη πνιηηηθέο θαηεχζπλζεο 

ηεο ΔΔ  πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο, αιιά θαη ηε κείσζε ηεο 

δήηεζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ε αλάιπζε θαηεπζχλζεσλ πξνο 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

4.2 Γηαζύλδεζε θαη δξάζεηο ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαη  ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

απαηηείηαη δηαζχλδεζε κεηαμχ φισλ ηνλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ράξαμε 

θνηλήο πνιηηηθήο. Σν 2012 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλν πιάλν 

νθηαεηίαο (2013-2020) αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δξάζεηο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ επξσπατθνχ 

ζπληνληζκνχ. πγθεθξηκέλα ην πκβνχιην πξφηεηλε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
65

 

  Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ αληηκεηψπηζεο λαξθσηηθψλ. 

 χγθιηζε ζπλεδξηάζεσλ απφ  ηνπο εζληθνχο ζπληνληζηέο θαη άιινπο θνξείο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ηάζεηο θαη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 
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 Γηεπθφιπλζε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά ηεο 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε εηήζηνπο ζεκαηηθνχο 

δηαιφγνπο.  

 Γξάζε κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα, ε ζπλέρεηα θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ δξάζεσλ. 

 Δμαζθάιηζε ππνζηεξηθηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ΔΔ, ηξίησλ ρσξψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 πγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ελάληηα 

ζηα λαξθσηηθά. 

Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο γηα ηα λαξθσηηθά ζε εζληθφ 

επίπεδν.  Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη αλαγθαίνο ν ζπληνληζκφο 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ ππνπξγείσλ θάζε θξάηνπο κέινπο, αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ θξαηψλ ζηελ επξσπατθή επηηξνπή ελάληηα ζηα λαξθσηηθά.
66

 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ε πξνζπάζεηα απηή, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ 

ράξαμε πνιηηηθήο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά θξίλεηαη απαξαίηεηε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ πξέπεη λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, 

αιιά θαη δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ, κε ζηφρν ηε ράξαμε ηεο αλαθεξφκελεο 

πνιηηηθήο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελάληηα 

ζηα λαξθσηηθά είλαη αλαγθαία αιιά δελ επαξθεί. Υξεηάδεηαη ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ κε ρψξεο θαη νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα λαξθσηηθψλ εθηφο ΔΔ, κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο. Οη δξάζεηο πνπ ζεζκνζέηεζε ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηνπ αθφινπζνπο ζηφρνπο:
66 

 Έληαμε ηεο πνιηηηθήο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά σο κέξνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ΔΔ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θάζε κέζνπ πνπ δηαζέηεη ε ΔΔ. 

 Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΔ, ΟΖΔ θαη δηεζλψλ θνξέσλ ζηηο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ λαξθσηηθψλ. 

 Δμαζθάιηζε θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ λέσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ αιιά θαη ησλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ εθθξάζεη επηζπκία έληαμεο ζηελ ΔΔ. 
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 Δπέλδπζε ζηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθψλ. 

 Γηαηήξεζε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εληφο 

θαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ππνδνκψλ γλψζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελεκέξσζε, έξεπλα, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηδίσο ησλ παξάλνκσλ. 

 Βειηίσζε ηεο δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ, φζν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ. 

 

4.3 Γξάζεηο ηεο ΔΔ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

Οη Πνιηηηθέο θαηεχζπλζεο πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξήζεο παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ εζηηάδνπλ ζε δχν βαζηθέο δξάζεηο: 

 Μείσζε ηεο δήηεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Μείσζε ηεο πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 

4.3.1 Μείσζε ηεο δήηεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο δήηεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απαηηείηαη 

πξφιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη, δεχηεξνλ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ. Οη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξέπεη 

λα έρνπλ σο ζηφρν ηα θάησζη:
67

 

 Πξφιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή ηνπιάρηζηνλ κείσζε ηεο πξψηεο ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ ζε λεαξέο ειηθίεο: Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηνχληαη νη 

εμήο δξάζεηο: 

o Λήςε κέηξσλ πξφιεςεο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, θνηλσληθνί παξάγνληεο, άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ (πρ 

άζηεγνη, λπρηεξηλή δσή, ρψξνο εξγαζίαο πνπ επλνεί ηε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ), ςπρνινγηθφ πξνθίι ππνςήθηνπ ρξήζηε θιπ. 

                                                 
67

 ρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα λαξθσηηθά, φ.π., ζει 53. 



58 

 

o Γξάζεηο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή πξψηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ζε 

αλήιηθνπο. 

o Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. 

o Πεξηνξηζκφο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο νπηνχρσλ θαη ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ. 

 Αλάπηπμε δνκψλ απεμάξηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, αιιά θαη δνκψλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

απαηηνχληαη νη εμήο δξάζεηο: 

o Βειηίσζε ή αλάπηπμε δνκψλ πγείαο πνπ δελ απνθιείνπλ ηνπο ρξήζηεο 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. 

o Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απεμάξηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

o Αλάπηπμε δνκψλ πγείαο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζαλάησλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Δπηπξνζζέησο, αλάπηπμε δνκψλ 

πγείαο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινηκσδψλ αζζελεηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κε ην αίκα θαη νθείινληαη ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ φπσο είλαη 

ην AIDS, ε θπκαηίσζε, νη ηνγελείο επαηίηηδεο, νη ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θ.α. 

o Δμαζθάιηζε φηη ε παξερφκελε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ ρξεζηψλ 

λαξθσηηθψλ δελ δηαθέξεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ρξήζηεο είλαη 

θξαηνχκελνο, ή απνθπιαθηζκέλνο. 

o Λήςε κέηξσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο δήηεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη εθαξκνγή 

πνηνηηθψλ πξνηχπσλ κε ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ε ζεσξία ηεο επηζηήκεο λα 

εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. 

 

4.3.2 Μείσζε ηεο πξνζθνξάο παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο πξνζθνξάο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

απαηηείηαη ε επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ:
68
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 Δθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ 

κειψλ κε ζηφρν ηελ πάηαμε θάζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεγάδεη απφ ηα 

λαξθσηηθά. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηνχληαη νη εμήο δξάζεηο: 

o Υξήζε θάζε λφκηκνπ δηαζέζηκνπ κέζνπ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηα λαξθσηηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. 

o Αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ρψξν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

o Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη εμαζθάιηζε ελεκέξσζεο ησλ αζηπλνκηθψλ 

ζε ζρέζε κε λέεο κεζφδνπο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, λνκνζεζίαο, επηβνιήο 

θπξψζεσλ, αμηνπνίεζεο θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θ.ιπ. 

o Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ρψξεο 

παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε ζηφρν ηελ 

απνηξνπή δεκηνπξγίαο λέσλ νδψλ δηαθίλεζεο. 

o Λήςε κέηξσλ κε ζηφρν  ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο λαξθσηηθψλ απφ 

πξφδξνκεο ή πξν-πξφδξνκεο νπζίεο. 

o Δλίζρπζε ησλ ζπλφξσλ θάζε ρψξαο, αιιά θαη ηεο ΔΔ γεληθφηεξα, κε 

ζηφρν ηελ πάηαμε ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ απφ κηα ρψξα 

ζε κηα άιιε. ηελ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα εληζρπζεί ε θχιαμε ησλ 

ιηκαληψλ, ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ρεξζαίσλ ζεκείσλ δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

o Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή δεηθηψλ απνηχπσζεο ηεο πξνζθνξάο 

λαξθσηηθψλ κε κεηξήζηκα κεγέζε. 

 Δμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη αμηνπνίεζε λνκνζεζίαο ζε 

επίπεδν ΔΔ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηνχληαη νη εμήο δξάζεηο: 

o Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ 

κείσζε ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ κέζσ ησλ ζπλφξσλ, ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δήκεπζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπ ζρεηηδφκελνπ κε ηα λαξθσηηθά νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο. 
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o Γεκηνπξγία θαη ςήθηζε λέσλ λφκσλ ζε επίπεδν ΔΔ κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαθίλεζεο θαη ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. 

o Φήθηζε λέσλ λφκσλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

ζε επίπεδν ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο πξφδξνκεο, ψζηε λα απνηξαπεί ε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο, δίρσο φκσο λα παξεκπνδίδεηαη ε 

λφκηκε ρξήζε ηνπο. 

o Γεκηνπξγία δηαηάμεσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο λφκηκσλ 

νπζηψλ ζηε λνζεία ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. 

o Γεκηνπξγία δηαηάμεσλ θαη αλάπηπμε δνκψλ απφ ηα θξάηε κέιε νη νπνίεο 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηεο λνκηθέο πνηλέο. 

 Αλάπηπμε δνκψλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, αιιά θαη απνηξνπή ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, φπσο ε ειεθηξνληθή 

δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε, αιιά θαη ε εκπνξία, αγνξά θαη δηαθίλεζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

 

4.4 ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο (ΔΠ)
69

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγίεο αληηκεηψπηζεο ηεο εμάπισζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη ην χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο (ΔΠ). Πξφθεηηαη 

γηα έλαλ κεραληζκφο ηαρείαο αληαπφθξηζεο ζηελ εκθάληζε λέσλ ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ πνπ κπνξεί λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ζ 

ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε λέα ςπρνδξαζηηθή νπζία,  

 ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο  

 ζηνλ έιεγρν θάζε λέαο νπζίαο ζε επίπεδν ΔΔ.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζεθε ην 1999 έλα Δζληθφ 

Γίθηπν Πιεξνθφξεζεο απνηεινχκελν απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηηο 

δησθηηθέο αξρέο, ηα εξγαζηήξηα ηαηξνδηθαζηηθήο θαη ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

                                                 
69

 χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, Γηαζέζηκν ζε: 

www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning. 
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ηφρνο απηνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηε 

ρξήζε λέσλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, γηα λένπο ηξφπνπο ρξήζεο ήδε γλσζηψλ νπζηψλ 

θαη γηα λένπο ζπλδπαζκνχο νπζηψλ. 

Κάζε θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν παξέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέγεη ζην ΔΚΣΔΠΝ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα λέα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθεληξψλεη ην ΔΚΣΔΠΝ αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ 

πνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην ΔΠ θνξέσλ. Σα λέα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ Διιάδα ζηέιλνληαη ζην Δζληθφ Γίθηπν 

Πιεξνθφξεζεο θαη ζην Δπξσπατθφ Κέληξν. Δλ ζπλερεία, ην ΔΚΣΔΠΝ ελεκεξψλεη 

φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν Πιεξνθφξεζεο γηα φια ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Δπξψπε θαη απνζηέιινληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κέληξν ζην ΔΚΣΔΠΝ. 

Ζ πνιηηηθή θαηά ησλ λαξθσηηθψλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη λέεο πξνθιήζεηο 

πνπ επηβαξχλνπλ ην πξφβιεκα θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ζ πξφνδνο 

ηεο ρεκείαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε ειεχζεξε θαη εχθνιε πξνκήζεηα βαζηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ λαξθσηηθψλ, ε δεκηνπξγία 67 λέσλ ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ, ε 

πψιεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ε πνιηηηθή ελάληηα ζηα 

λαξθσηηθά. 

Δπηπξνζζέησο, ηηο κέξεο καο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ν φξνο ηεο ηνμηθνκαλίαο 

ιφγσ ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο νπζηψλ. Σα λέα ζπλζεηηθά λαξθσηηθά είλαη 

ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο κε πεξηνξηζκέλε ζεξαπεπηηθή αμία, νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 1971 γηα 

ηηο ςπρφηξνπεο νπζίεο θαη γηα απηφ ην ιφγν δηαθεχγνπλ ησλ ειέγρσλ. Δπνκέλσο, ηo 

θαηλφκελν ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο νπζηψλ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζεξαπείαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, φζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή θαηά ηεο πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ. 

 

4.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ε εζληθφ επίπεδν, φπσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζεκαληηθνί νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα νη νπνίνη έρνπλ επσκηζηεί κε ην βάξνο ηεο 

εθαξκνγήο εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ελάληηα ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ 
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παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ππάξμεη ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα, δελ αξθεί κφλν έλα εζληθφ ζρέδην, φζν απνηειεζκαηηθφ θαη αλ είλαη. 

ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ηνλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ράξαμε 

θνηλήο πνιηηηθήο. Σν 2012 ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλν πιάλν 

νθηαεηίαο (2013-2020) κε ζαθήο ζηφρνπο θαη ζαθείο δξάζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ επξσπατθνχ ζπληνληζκνχ 

κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η Διιεληθή αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ, ζα παξνπζηάζνπκε ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πνιχπιεπξνπ 

ζέκαηνο, ε αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαιείηαη λα απαληήζεη ζηηο θξίζηκεο 

εξσηήζεηο ηνπ «ηη ζα θάλνπκε», «γηα πνηφλ ην θάλνπκε» θαη «πσο κπνξνχκε λα ην 

θάλνπκε», έηζη ψζηε λα ραξαρζεί ν εζληθφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αληηκεηψπηζήο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ καο απαζρνιεί. Δπηπξνζζέησο, νη απαληήζεηο γηα ηα λαξθσηηθά 

έρνπλ αλάγθε κηαο νιηζηηθήο πνιπζχλζεηεο πνιηηηθήο πνπ λα εκβαζχλεη ζηελ 

πνιηηηζηηθή , θνηλσληθή θαη εζηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη. Οη πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ γηα ηε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο εκθαλίδνπλ ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ειιεληθήο 

αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο φπσο εθαξκφδεηαη. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζνπκε ην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο θαη ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο Διιεληθνχο νξγαληζκνχο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ 

ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε κηα «SWOT» αλάιπζε ηεο 

Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο. 

 

5.2 Δζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηνλ Διιαδηθό 

ρώξν
70

 

ηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο εθπνλνχληαη ηεηξαεηή ζρέδηα 

δξάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. Παξάιιεια, ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βξίζθεηαη ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ην εζληθφ ζρέδην 

δξάζεο, ψζηε λα ραξαρζεί ε αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή. ηελ Διιάδα ην Δζληθφ 

                                                 
70

 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο 2008-2012, Δζληθή πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά, ζει. 42. 
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πληνληζηηθφ φξγαλν παξά ησ Πξσζππνπξγψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Τπνπξγεία, θέξεη 

ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο. 

ηελ θνξπθή ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπνζεηείηαη ν Πξσζππνπξγφο σο 

πξνεδξεχσλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, νη δέθα 

Τπνπξγνί  θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο. Ο Δζληθφο πληνληζηήο νξίδεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ν νπνίνο κε ηελ 

ζεηξά ηνπ ζπληνλίδεη ηελ εζληθή επηηξνπή ζρεδηαζκνχ θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε έγθξηζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά. ην ζρήκα 5.1 πνπ αθνινπζεί 

απνηππψλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 

ρήκα 5.1: Δζληθή πνιηηηθή γηα ηα λαξθσηηθά. 

 

Πεγή: Δζληθφ ζρέδην δξάζεο 2008-2012, ζει. 44. 

 

ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ραξάδνληαη νη  ζηξαηεγηθέο  ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο κε ηελ ζηήξημε  ησλ εμεηδηθεπκέλσλ  θνξέσλ ηνπ  

(ΟΚΑΝΑ,  ΚΔΘΔΑ, 18 ΑΝΧ  ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο, ην Φ.Ν.Θ,  
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θαη ην ΔΚΣΔΠΝ).  Ζ Δζληθή Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ εθπνλεί ηα 

ζρέδηα γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ, κέιε ηεο νπνίαο είλαη εθπξφζσπνη 

ησλ Τπνπξγείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. 

 

5.2.1 Αξκνδηόηεηεο Δζληθνύ πληνληζηή θαη Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

Αξρηθά ππήξρε ε Γηαθνκκαηηθή θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ε νπνία απνηεινχζε ην 

ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Ζ Γηαθνκκαηηθή Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Ναξθσηηθά 

ζπγθξνηήζεθε ην 1998. θνπφο απηνχ ηνπ θνξέα είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάπισζεο ηεο παξάλνκεο 

ρξήζεο λαξθσηηθψλ, ηελ εηζήγεζε λέσλ κέηξσλ πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζηελ Διιάδα.
71

 

Δλ ζπλερεία, ν Ν.4208/2013 ζέζπηζε ηε ζέζε ηνπ Δζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ. Ο Δζληθφο πληνληζηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λαξθσηηθψλ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ε ζεηεία ηνπ δηαξθεί 5 ρξφληα. 

Πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο εγλσζκέλνπ θχξνπο. Οη θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη νη θάησζη:
72

 

 Δίλαη ν πξφεδξνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ γηα ηελ 

Αληηκεηψπηζε ησλ Ναξθσηηθψλ. 

 Δθπξνζσπεί ηε ρψξα δηεζλψο ζε πνιηηηθέο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 Δπηβιέπεη ηελ πνξεία ηεο πνιηηηθήο θαζ΄ φιε ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο. 

 Αμηνινγεί ηελ εμέιημε ηεο Δζληθήο Πνιηηηθή ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαξθσηηθψλ. 

 Παξέρεη ζπκβνπιέο ζηηο δξάζεηο ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο. 

 πληνλίδεη ηε δξάζε φισλ ησλ νξγαληζκψλ ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

                                                 
71

 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, 2008-2012, Ζ Γηαθνκκαηηθή 

Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηα Ναξθσηηθά, ζει 22. 

72
 Νφκνο 4203/2013, ΦΔΚ  235Α /1.11.2013. 



66 

 

 Έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία (νηθνλνκηθά, ζηαηηζηηθά ή άιια 

ζηνηρεία) ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ελάληηα ζηα 

λαξθσηηθά. 

 Δλεκεξψλεη ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηε Βνπιή ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο. 

 πζηήλεη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, απνηεινχκελε απφ πέληε (5) έσο ελλέα (9) 

κέιε. Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή έρεη βνεζεηηθφ ξφιν ζπληάζζνληαο εηζεγήζεηο 

πξνο ηνλ Δζληθφ πληνληζηή. 

Πξάγκαηη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ν ξφινο ηνπ Δζληθνχ ζπληνληζηή. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφο φκσο είλαη θαη ν ξφινο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο. Οη αξκνδηφηεηέο 

ηεο, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Ν.4139/2013 είλαη νη θάησζη:
73

 

 Δγθξίλεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο. 

 πληνλίδεη ηελ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζε φια ηα Τπνπξγεία θαη ζε φια 

ηα επίπεδα. 

 Αλαζέηεη ηελ  αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ζε αλεμάξηεην θνξέα. 

 Λακβάλεη θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο. 

 Λακβάλεη γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ. 

 

5.2.2 Όξακα, απνζηνιή θαη αμίεο ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα 

Σν φξακα ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα είλαη ε αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο κε βηψζηκν ραξαθηήξα, ζηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ζα 

ζπκκεηέρνπλ θαη νη πνιίηεο.
74

 Ζ απνζηνιή ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Διιάδα είλαη ε αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζπληειεί ζηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

                                                 
73

 Νφκνο 4139/2013, ΦΔΚ74Α/20.3.2013. 

74
 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά 2008-2012, Κεθάιαην 2: ηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο: Όξακα, ζει 36. 
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θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ρξεζηψλ.
75

 Ζ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή νθείιεη λα 

πξεζβεχεη  θάπνηεο αμίεο:
76

 

 Να εζηηάδεη ζηελ πξφιεςε απνθεχγνληαο ηελ θαηαζηνιή. 

 Να νδεγεί ζηε ζπλεξγαζία κεηψλνληαο ηηο απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο. 

 Να ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. 

 Να απνηειείηαη απφ έλα επέιηθην ζρήκα. 

 Να νδεγεί ζε επαλέληαμε ησλ ρξεζηψλ, θαηαξγψληαο ηνλ ζηηγκαηηζκφ. 

 

5.2.3 Άμνλεο 

Ζ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηεο Διιάδα απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθνχο άμνλεο: 

 Πξφιεςε. 

 Θεξαπεία. 

 Δπαλέληαμε. 

 Έξεπλα – Δθπαίδεπζε – Σεθκεξίσζε. 

 Γηαηνκεαθή πλεξγαζία θαη Κνηλσληθή πκκεηνρή. 

ηνλ πίλαθα 5.2  πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πέληε άμνλεο 

ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ζρέδην δξάζεο 

γηα ηα λαξθσηηθά.
77
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 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά 2008-2012, Κεθάιαην 2: ηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο: Απνζηνιή, ζει 36. 
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 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά 2008-2012, Κεθάιαην 2: ηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο: Αμίεο, ζει 36. 
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Πίλαθαο 5.2: Οη 5 άμνλεο ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. 

 

Πεγή: Δζληθφ ζρέδην δξάζεο 2008-2012, ζει 54. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζνπκε ελ ζπληνκία ην Δζληθφ ζρέδην αληηλαξθσηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, αλαιχνληαο ηνλ θάζε Διιεληθφ νξγαληζκφ εθαξκνγήο 

ρσξηζηά. 
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5.3 Διιεληθνί Οξγαληζκνί εθαξκνγήο Δζληθνύ ζρεδίνπ αληηλαξθσηηθήο 

πνιηηηθήο 

Σν Δζληθφ ζρέδην αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο εθαξκφδεηαη απφ ηνπο θάησζη 

ειιεληθνχο νξγαληζκνχο: 

 Οξγαληζκφο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). 

 Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.). 

 Φπρηαηξηθά λνζνθνκεία/θιηληθέο ( Δ..Τ.),ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 18ΆΝΧ. 

 Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Σνμηθνκαλία. 

5.3.1 Οξγαληζκόο θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 

Ο Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

1993. Δίλαη ν θχξηνο εζληθφο θνξέαο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά θαη έρεη ηηο θάησζη 

αξκνδηφηεηεο:
78

 

 Υαξάζζεη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 πληνλίδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. 

 πκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, 

ζεξαπείαο θαη επαλέληαμεο ησλ ρξεζηψλ. 

 πκβάιεη ζηε κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξήζεο 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

 Δίλαη ν θχξηνο θνξέαο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

 

5.3.2 Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) 

Σν Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) ηδξχζεθε ην 1987. θνπφο 

ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

ζεξαπείαο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο ησλ ρξεζηψλ. πκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξφιεςε, 

                                                 
78

 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, 2008-2012, Οξγαληζκφο θαηά ησλ 

Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ζει 22. 
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ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ έξεπλα.
79

 Ο Σνκέαο 

Πξφιεςεο ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ πεξηιακβάλεη: 

 ηα Σκήκαηα Πξφιεςεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

 ηελ Κηλεηή Μνλάδα Δλεκέξσζεο ΠΖΓΑΟ θαη 

 ηε Μνλάδα Πξφιεςεο ΗΚΑΡΟ, γηα παξεκβάζεηο ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Οη ηξεηο απηέο κνλάδεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο: 

 Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

 Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη λένπο. 

 Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα γνλείο. 

 Πξφηππα νινθιεξσκέλα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. 

 Πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζε φιε ηελ Διιάδα 

θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ ζηελ πξφιεςε. 

 

5.3.3 Φπρηαηξηθά λνζνθνκεία/θιηληθέο ( Δ..Τ.) 

ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο (ΦΝΑ θαη ΦΝΘ αληίζηνηρα) 

ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο γηα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, θαζψο επίζεο, θαη 

γηα εμαξηεκέλνπο ρξήζηεο αιθνφι, ηπρεξψλ παηρληδηψλ, θ.α. Ζ Μνλάδα Απεμάξηεζεο 

18 ΑΝΧ (ΦΝΑ) πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο, κέζσ ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ 

(www.18ano.gr). Σν πξφγξακκα απεμάξηεζεο «18 ΑΝΧ» ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

νκπξέια ηνπ Φ.Ν.Α.. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 1969, ελψ ην 1995 δηαζπάζηεθε 

ζε δχν ηκήκαηα: ην ηκήκα ησλ ηνμηθνκαλψλ θαη ην ηκήκα ησλ αιθννιηθψλ.
80

 ην 

ΦΝΘ (www.psychothes.gr) ιεηηνπξγνχλ: ην Πξφγξακκα Δλαιιαθηηθήο Θεξαπείαο 

Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ «Αξγψ», ην Σκήκα Απνθαηάζηαζεο Σνμηθνεμαξηεκέλσλ 
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 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, 2008-2012, Κέληξν Θεξαπείαο 

Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.), ζει 22. 
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 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, 2008-2012, Πξφγξακκα απεμάξηεζεο «18 

ΑΝΧ»,ζει 22. 
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«ΗΑΝΟ» θαη ν Φπρνθνηλσληθφο- Θεξαπεπηηθφο θαη πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο γηα 

άηνκα εμαξηεκέλα απφ αιθνφι, θάξκαθα θαη ηπρεξά παηρλίδηα. Θεξαπεπηηθέο 

ππεξεζίεο γηα εμαξηεκέλνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι παξέρνληαη θαη ζηελ 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Αηγηλήηεην). 

 

5.3.4 Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη 

ηελ Σνμηθνκαλία 

Σν Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Σνμηθνκαλία (Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν.) άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνπ ην 1994. θνπφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο αιιά θαη ε  παξαθνινχζεζε ηεο 

παξάλνκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. ήκεξα, απνηειεί ηκήκα ηνπ δηθηχνπ 

REITOX, ζε ζπλεξγαζία κε ην European Monitoring Centre 

forDrugsandDrugAddiction (E.M.C.D.D.A).
81

 

 

5.4 Καζνξηζκόο ησλ θαηεπζύλζεσλ   ηεο ειιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο
82

 

ε κηα αιιεινεκπιεθφκελε  ζρέζε ηνπ «εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο» κε ζχκκαρν ηελ  

ζηξαηεγηθή  ραξάδνληαη  νη  θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο . Βαζηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη θαινχληαη αξρηθά λα απνηππσζνχλ είλαη ηα θάησζη: 

 

 «Ση ζα θάλνπκε;» 

 χκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα 

ππάξρνπλ  απφ ην1970 έσο ην 2004,  ζηελ Διιάδα ππήξμε απμεηηθή ηάζε ησλ 

λαξθσηηθψλ ε νπνία απαξηζκνχζε πνζνηηθά (αξηζκνχο ζαλάησλ , θαηεγνξνπκέλσλ, 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θξαηνπκέλσλ) θαη πνηνηηθά δεδνκέλα(κείσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο πνπ εληάζζεηαη ζην θφζκν ησλ λαξθσηηθψλ ,δηαρξνληθή ηάζε ζηα πξφηππα 

ηεο ρξήζεο δει.  ζηξνθή απφ ην ραζίο ζηελ εξσίλε, ηελ θνθαΐλε θαζψο  θαη ζε άιιεο 

                                                 
81

 Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηα λαξθσηηθά, 2008-2012, Σν Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ Σνμηθνκαλία, ζει 22. 
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 Δηήζηα έθζεζε ηνπ ΔΚΣΔΠΝ γηα ηελ θαηάζηαζε ηελ Διιάδα. (2011), Γηαζέζηκν 

ζε: www.ektepn.gr. 
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αλεξρφκελεο  λέεο ςπρφηξνπεο νπζίεο). Χο εθ ηνχηνπ  ε Πνιηηεία θαιείηαη λα ζηξέςεη  

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πξφιεςε, σο κείσζε ηεο δήηεζεο, θαη ζηελ θαηαζηνιή, σο 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο, ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

 «Γηα πνηνλ ην θάλνπκε;» 

Καζεκεξηλά απεηιείηαη ην κέιινλ ηεο λενιαίαο, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο καο . Αθνξά θαζνιηθά  ηελ νξγαλσκέλε πνιηηεία, ηελ πνιηηηθή πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηελ πξνζηαζία  ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

 

 «Πώο κπνξνύκε;» 

Με ηνλ ζπληνληζκφ, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζπληειείηαη 

απφ ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο (ΔΚΣΔΠΝ ) θαη άιινπο 

θνξείο, ηελ έξεπλα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηάζεζε πφξσλ. 

 

5.5 Η εζληθή πνιηηηθή θαη  ζηξαηεγηθή θαηά ησλ λαξθσηηθώλ
83

 

Ζ Δζληθή καο πνιηηηθή ρξεζηκνπνηεί σο πνιχηηκα εξγαιεία ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ. Σν Διιεληθφ 

ρέδην Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά  κε ηελ ζεηξά ηνπ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαη αθνινπζεί ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΠΟΤ. Βαζηθφο νδεγφο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, ε νπνία 

γξαπηψο απνηππψλεηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2000, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ απνηειεί ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηα 

Ναξθσηηθά (2005-2012) φπνπ κέρξη ζήκεξα πινπνηείηαη πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε 

δχν άμνλεο, ηε «κείσζε ηεο δήηεζεο» θαη ηε « κείσζε ηεο πξνζθνξάο». 

Ζ ελ ιφγσ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή αληαλαθιά θαη ζηελ Απφθαζε ηεο 

Ληζζαβφλαο γηα ηελ "Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο" 2002-2010 ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο 

ππιψλεο ηεο έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ Δζληθή 

ηξαηεγηθή γηα ηα λαξθσηηθά, φπσο θαη ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζηαζία θαη επεκεξία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
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 Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηα Ναξθσηηθά 2005-2012. 
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θνηλσληθήο ζπλνρήο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ε  κείσζε ηεο 

ρξήζεο, εμάξηεζεο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο βιάβεο θαζψο θαη ε πξφιεςε ηεο 

δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο εληάζζνληαη ηα κέηξα γηα βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

κείσζεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα λαξθσηηθά, κε πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο ζηνρεπκέλεο ζηελ πξφιεςε, ηελ ζεξαπεία, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε, ηελ 

κείσζε ηεο βιάβεο θαη ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο κε ηνλ εθζπγρξνληζµφ ηεο 

λνκνζεζίαο. ηελ θαξδηά ηεο ζηξαηεγηθήο αληηµεηψπηζεο βξίζθεηαη ε επηδίσμε γηα 

ηαπηφρξνλε θαηαπνιέκεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ λαξθσηηθψλ. 

 

5.6 Γηαζηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο  παξέκβαζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθώλ 

Ζ δηάζηαζε ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο πεξηθιείεη ηελ επηβνιή λνκνζεζίαο δηα κέζσ 

ησλ αζηπλνκηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα ησλ  λαξθσηηθψλ. 

 

5.6.1 Μείσζε ηεο πξνζθνξάο λαξθσηηθώλ νπζηώλ: Η επηβνιή ηνπ Νόκνπ 

Ζ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ελάληηα ζηε δηαθίλεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

γίλεηαη κέζσ ηεο αζηπλφκεπζεο, ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο θαη ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο. Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζεο σο ζηαπξνδξφκη πνπ 

ελψλεη ηελ θχξηα παξαγσγφ πεξηνρή εξσίλεο (Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ, Ηξάλ) κε ηηο 

ρψξεο ηεο βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο θαη εμαηηίαο πνπ ηα ειιεληθά ρεξζαία θαη 

ζαιάζζηα ζχλνξα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ζχλνξα ηεο ΔΔ, έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο ησλ λαξθσηηθψλ κέζσ ησλ ζπλνξηαθψλ 

ειέγρσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ειιεληθά ζχλνξα δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα ηνπο 

αλάινγνπο θαη απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ηφηε εγθπκνλνχλ θίλδπλνη θαη γηα ηα ππφινηπα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Όπσο πξνθχπηεη, απφ  θαηαγξαθέο ηνπ  ΟΓΝ, ε Αιβαλία είλαη 

ε βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ Διιάδα ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ 
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εξσίλεο έξρεηαη απφ ην Αθγαληζηάλ θαη ηηο άιιεο ρψξεο παξαγσγήο κέζσ 

Σνπξθίαο.
84

 

 Ζ Διιάδα, φπσο ινηπφλ πξνείπακε, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθή ηεο ζέζεο έρεη 

ζεκαζία θαη ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ ΔΔ φζν θαη γηα άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

θαη γηα απηφ ην ιφγν βξίζθεηαη ζε δπλακηθή δηαδηθαζία δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, κε 

δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο.
85

 Έλα ηδηαίηεξν 

ζεκαληηθφ πξφγξακκα-πιαίζην απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλδξάκεη ηελ 

αζηπλνκία, άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο ΔΔ θαη ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ψζηε  λα ζπλεξγάδνληαη  ζε πνηληθέο ππνζέζεηο 

ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο είλαη ην AGIS. Δπίζεο, νη 

ζπλεξγαζίεο ησλ δησθηηθψλ ειιεληθψλ αξρψλ κε ηελ Interpol θαη ηελ Europol θαη κε 

άιιεο ρψξεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ SIRENE είλαη ζηελή θαη αλαγθαία. 

ηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο λαξθσηηθψλ νπζηψλ επίζεο ζεκαληηθή ζέζε 

θαηέρνπλ νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνδξφκσλ 

νπζηψλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνδξφκσλ νπζηψλ 

απεπζχλεηαη σο επί ησ πιείζην ζηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ λφκηκεο εθαξκνγέο, 

πνπ κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξάλνκε παξαζθεπή λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ θαη ιακβάλεη δχν κνξθέο: πξψηνλ ηελ θαλνληζηηθή ξχζκηζε ηεο εκπνξίαο 

νξηζκέλσλ νπζηψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ θαη, δεχηεξνλ, ηελ θαλνληζηηθή 

ξχζκηζε εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.
86

 

χκθσλα κε ηελ λνκηθή βάζε, ην άξζξν 12 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ θαη 

Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ ηνπ 1988 απνηέιεζε ην βαζηθφ άξζξν πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ 

πξψην Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ηνπ 1990, θαλνληζκφο 3677/90 ΔΔ
87

, κε ζθνπφ ηελ 
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πξφιεςε ηεο δηνρέηεπζεο ησλ ελ ιφγσ νπζηψλ πξνο παξάλνκεο ρξήζεηο,αιιά θαη ζε 

άιινπο Καλνληζκνχο κεηαγελέζηεξνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εκπνξία πξφδξνκσλ 

νπζηψλ εληφο ηεο ΔΔ (Καλνληζκφο 273/2004)
88

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ 

ρσξψλ. Δπίζεο, κε ηελ Οδεγία 91/308/ΔΟΚ
89

 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεθε ε ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δήκεπζεο.ρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο παξαθνινχζεζεο θαη 

εκπνξίνπ πξφδξνκσλ νπζηψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ ρσξψλ 

αλαθέξζεθε ν Καλνληζκφο 111/2005, ΔΔ.
90 

Σν ΟΓΝ-ΔΜΠ απνηειεί ην εγρψξην θαη εζσηεξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν 

δει. ηνλ επίζεκν ππεχζπλν θνξέα, γηα ηελ δίσμε ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ θαη 

είλαη έλα κεηθηφ δηππνπξγηθφ φξγαλν πνπ ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, ηνπ ΓΟΔ θαη ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο. Αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΓΝ είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ δίσμεο, ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπο ζε ππνζέζεηο πνιιαπιήο 

αξκνδηφηεηαο, θαζψο θαη ε επζχλε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειεγρφκελσλ 

κεηαθνξψλ λαξθσηηθψλ. Οη αξκφδηνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζηνιή θαη 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη νη Γησθηηθέο Αξρέο: 

 ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

 ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία, 

 ην Ληκεληθφ ψκα, 

 θαη ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. 

                                                 
88
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λαξθσηηθψλ. 
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ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

90
 Καλνληζκφο 111/2005, ΔΔ L22, 26.1.2005, ρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ εκπνξίνπ πξφδξνκσλ νπζηψλ λαξθσηηθψλ κεηαμχ ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ ρσξψλ. 
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Ο ξφινο ησλ Γησθηηθψλ Αξρψλ ηεο ρψξαο καο έρεη δχν  βαζηθέο ζπληζηψζεο, 

νη νπνίεο εθθξάδνληαη αθελφο  κε ηελ θαηαζηαιηηθή θαη αθεηέξνπ κε  ηελ 

πξνιεπηηθή δξάζε. ηελ εζληθή πνιηηηθή κείσζεο ηεο πξνζθνξάο νη βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηέο πνπ πεξηθιείνληαη είλαη:
91

 

 ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν επηβνιήο λφκνπ θαη πξφιεςεο ηνπ 

εγθιήκαηνο, 

 ε απνηξνπή ηεο δηαθίλεζεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, 

 ε ελίζρπζε ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ (ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηα 

λαξθσηηθά θαη ηηο πξφδξνκεο νπζίεο),  

 ε πξναγσγή ηεο πνηληθήο έξεπλαο θαη ησλ εγθιεκαηνινγηθψλ επηζηεκψλ 

 θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαηά κήθνο ησλ 

νδψλ δηαθίλεζεο. 

Μηα αθφκε παξάκεηξνο αλαγθαία φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο 2008-2012 γηα ην έξγν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε πξνζθνξά ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, απνηειεί ε ελδπλάκσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Άκπλαο. Σν 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ζα είλαη ν αξσγφο ηνπ ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε 

ζηφρν ηε κείσζεο ηεο πξνζθνξάο θαη δηαθίλεζεο νπζηψλ κέζα ζηηο θπιαθέο ελψ ε 

ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγεία Άκπλαο ζα ζηνρεχεη ζηελ δηαζπλνξηαθή θχιαμε απφ 

ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ εμαξζξσζεί ηνπηθά θπθιψκαηα, θαη ε απνηξνπή εηζαγσγψλ ζπλερίδεηαη, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη κηθξή δηφηη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πξνζθνξά 

λαξθσηηθψλ απμάλεηαη, ελψ νη ηηκέο ζπλερψο κεηψλνληαη. 

Δλ θαηαθιείδη, νη κφλεο παξεκβάζεηο γηα ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρεη απνηππσζεί σο άπνςε νδεγνχλ ζηελ 

επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ζηηο θχξηεο 

παξαγσγνχο λαξθσηηθψλ ρψξεο, φπσο ην Αθγαληζηάλ θαη ε Κνινκβία (European 

Commission, 2009) θάηη πνπ φπσο φινη γλσξίδνπκε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν ζηελ 

επίηεπμή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο καο αληηλαξθσηηθήο 

παξέκβαζεο γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπ λφκνπ κε βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηνλ έιεγρν παξαγσγήο, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ηεο θαηαλάισζεο. 
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5.6.2 Μείσζε ηεο δήηεζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

Μείσζε ηεο δήηεζεο λαξθσηηθψλ νξίδεηαη σο ε ειάηησζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα λαξθσηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

πεξηιακβάλνληαη νη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο, φπσο παξεκβάζεηο πξφιεςεο, κείσζεο 

ηεο βιάβεο, ζεξαπείαο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Απηφ ην ζχζηεκα κείσζεο ηεο 

δήηεζεο ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε θαη αμηνπνίεζε κέηξσλ θαη δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηηο  πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο. 

 

5.6.2.1 Η παξέκβαζε ηεο πξόιεςεο θαη ε απνηίκεζε ηεο 

 

Φηινζνθία πξφιεςεο: Δθφζνλ ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ απνηειεί έλα 

πξφβιεκα θαηά βάζε θνηλσληθφ, ε πξφιεςή ηνπ δελ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κφλν κε 

ηαηξνθεληξηθέο κεζφδνπο φπσο π.ρ. ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο, ή απιέο ελεκεξψζεηο 

αιιά θαηά βάζε νθείιεη λα νδεγεί ζηελ ελίζρπζε, δηάδνζε ή πξνψζεζε κηαο ζηάζεο 

δσήο. Ζ θηινζνθία ηεο, επί ηεο νπζίαο, παξαπέκπεη θαη ζεκαίλεη ηελ πηνζέηεζε 

ππεχζπλσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ πξνάγνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη αλαγθαία κηα 

εληαία θηινζνθία κε έλα ηδενινγηθφ πιαίζην , πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ 

παξαδνρέο θαη λα δηέπεηαη απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο ζήκεξα.  

Πνιηηηθή ζηελ πξφιεςε: Με ηνλ φξν πνιηηηθή ηεο πξφιεςεο, νξίδνπκε ηνπο 

επηηεχμηκνπο ζηφρνπο, ηηο νκάδεο-ζηφρνπο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη θαη ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη, ηα νπνία ζηεξίδνληαη θαη εμειίζζνληαη 

κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο θαη 

αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά. πλεπψο, ν φξνο ηεο πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζπλνιηθψλ θαη ζπληνληζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. 

 

5.6.2.2 Δίδε πξόιεςεο 

Οη παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

ιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο εκπίπηνπλ ζε 

ηξία επίπεδα: 

 Σν Πξσηνγελέο επίπεδν αθνξά ηελ πξφιεςε ζην γεληθφ πιεζπζκφ ,ζηνρεχεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο θαη πξνυπνζέηεη ηελ παξαθίλεζή ησλ αηφκσλ ζηελ 
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αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο πξηλ λα εθδεισζεί ην πξφβιεκα. Οθείιεη λα δίλεη 

έκθαζε ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

εκπνξία, ε δηαθίλεζε, ε πξνζθνξά, ε δήηεζε θαη ε ρξήζε νπζηψλ εκθαλίδνπλ 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηα δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά επίπεδα ηεο ρψξαο. 

 Σν Γεπηεξνγελέο επίπεδν αθνξά ηελ πξφιεςε ζηηο νκάδεο ςεινχ θηλδχλνπ κέζσ 

ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο πξηλ λα γίλεη θιηληθά νξαηφ ην πξφβιεκα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε πξφγλσζε είλαη πην επλντθή παξέκβαζε δηφηη ηα άηνκα δελ έρνπλ 

θηάζεη ζην επίπεδν ηεο εμάξηεζεο αιιά «θιεξηάξνπλ» δειαδή κφλν κε ηηο νπζίεο 

ή θάλνπλ πεξηζηαζηαθά ρξήζε. 

 Σν Σξηηνγελέο επίπεδν αθνξά ηε ζεξαπεία, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε, ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ φηαλ ην πξφβιεκα ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κπνξεί πιένλ 

λα απνηππσζεί εκθαλψο ή βξίζθεηαη ζηα πξψηα ηεο ζηάδηα. 

ην ρψξν ηεο πγείαο ε πξσηνγελήο πξφιεςε άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο φηαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα πθηζηάκελα ρξνλνβφξα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ 

κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν θνηλσληθφ πξφβιεκα φπσο είλαη ε ηνμηθνκαλία. Οη πξψηεο παξεκβάζεηο 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο αξρηθά ήηαλ αλνξγάλσηεο θαη νη θίλδπλνη γηα ηελ ρξήζε ησλ 

νπζηψλ ιάκβαλαλ κέξνο κφλν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Απηέο νη 

αζπζηεκαηνπνίεηεο πξνζπάζεηεο δελ επλφεζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο 

αιιά αληίζεηα παξαθίλεζαλ ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο θαη έθεξαλ πηζαλφλ  ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα.
92

 

Ζ έλλνηα ηεο πξφιεςεο αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ θαη 

εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη 

ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ απνθπγή ή αλαβνιή ηεο έλαξμεο ηεο ρξήζεο νπζηψλ 

θαζψο θαη ηεο εκθάληζεο ηεο εμάξηεζεο. Ζ ηαμηλφκεζε ηεο πξφιεςήο, κε ηε κνξθή 

πνπ παξαπάλσ απνηππψζεθε, άιιαμε κνξθή, κφιηο ην 1994 φπνπ ην Institute of 
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 Σξηαληαθχιινπ, Π. (2007), «Ζ αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Έλα θνηλσληθφ, ζεζκηθφ θαη 

«επηζηεκνληθφ» πείξακα αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

αλαζθαιεηψλ», δηπισκαηηθή εξγαζία, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο, Σνκέαο Δγθιεκαηνινγίαο, ζει 50. 
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Medicine (ΗΟΜ) εηζεγήζεθε έλα θαηλνχξην πιαίζην νξίδνληαο ηελ  ζε θαζνιηθή,  

επηθεληξσκέλε θαη ελδεδεηγκέλε:
93,94

 

 Καζνιηθή πξφιεςε (universal preventio - πξσηνγελήο πξφιεςε): Ο ζηφρνο ηεο 

θαζνιηθήο παξέκβαζεο πξφιεςεο είλαη ε απνθπγή ή ε αλαβνιή ηεο έλαξμε ηεο 

ρξήζεο νπζηψλ παξέρνληαο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο επξείαο θιίκαθαο ζηα ζρνιεία, ζηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ 

πνιηηηζκφ θ.α. Απεπζχλεηαη ζην λεαληθφ πιεζπζκφ γεληθφηεξα ρσξίο λα έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε πηζαλά ραξαθηεξηζηηθά (ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θ.ά.) πνπ 

ζεσξνχληαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα κειινληηθή ρξήζε νπζηψλ. Οη παξεκβάζεηο 

πινπνηνχληαη είηε άκεζα ζηελ λενιαία (π.ρ. καζεηέο, λένπο/εο, ζηξαηεπκέλνπο) ή 

ζε άιιεο νκάδεο (π.ρ. εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο,) πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηνχο. 

 Δπηθεληξσκέλε πξφιεςε (selective prevention - δεπηεξνγελήο πξφιεςε): ηφρνο 

ηεο είλαη ε παξέκβαζε εζηηαζκέλε ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο-νκάδεο 

πςεινχ θηλδχλνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξνπο πνπ γίλεηαη ρξήζε απφ λένπο θαη 

πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε πξνβιήκαηα ή πνπ 

θάλνπλ πεξηζηαζηαθή ρξήζε. Γίλνληαη παξεκβάζεηο απφ ηνπο πκβνπιεπηηθνχο 

ζηαζκνχο ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πινπνηνχληαη ζε επίπεδν νκάδαο 

ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε επηπιένλ αηνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

κειινληηθή ρξήζε νπζηψλ. 

 Δλδεδεηγκέλε πξφιεςε (indicated prevention – ηξηηνγελήο πξφιεςε): Οη 

παξεκβάζεηο ηεο ελδεδεηγκέλεο πξφιεςεο έρεη σο ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε 

θαη παξέκβαζε ζε αηνκηθφ επίπεδν αηφκσλ πνπ έρνπλ εθδειψζεη πξψηκα 

ζεκάδηα ρξήζεο νπζηψλ, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ (π.ρ. άηνκα κε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο , απφζπαζε πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα, θ.ά.). 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ηππνινγία, κηα παξέκβαζε πξφιεςεο γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξείηαη θαζνιηθή, 

κηα παξέκβαζε πξφιεςεο γηα παηδηά ρξεζηψλ νπζηψλ ή αιθννιηθψλ είλαη 

                                                 
93

 Botvin, G., Griffin, K. (2007), School-based programs to prevent alcohol, tobacco 

and other drug use. Int Rev Psychiatry; 19(6): 607-615. 

94
 Institute of Medicine, (1994), Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for 

Preventive Research, Washington DC: National Academy Press. Γηαζέζηκν ζε: 

www.iom.edu. 



80 

 

επηθεληξσκέλε αθνχ ζεσξείηαη φηη δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν γηα ελαζρφιεζε 

κε ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ε παξέκβαζε ζηα άηνκα πνπ πεηξακαηίδνληαη κε ηηο νπζίεο 

ζεσξείηαη ελδεδεηγκέλε, αθνχ ζηφρνο ηεο είλαη ε δηαθνπή ηεο ρξήζεο, ε απνθπγή ηεο 

εμάξηεζεο θαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ.
95

 

Γεληθφηεξα, είλαη ζεκαληηθφ νη παξεκβάζεηο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη θαη 

λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνβιεκάησλ ρξήζεο νπζηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ελδπλακψλνπλ 

θαη πξνζηαηεχνπλ ηνπο λένπο, πξνσζψληαο παξάιιεια ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο 

πγεία.Γηα ηελ επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφιεςεο ηεξνχληαη θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο  νη νπνίεο   πεξηιακβάλνπλ:
96

 

 ηελ ελίζρπζε πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε επηβαξπληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή, 

 ηελ ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο, δειαδή ηα πξνιεπηηθά κέηξα λα 

κελ αλαθέξνληαη κφλν ζηηο παξάλνκεο νπζίεο, αιιά θαη ζηε ρξήζε λφκηκσλ 

νπζηψλ (ηζηγάξα, αιθνφι, θ.α.) απφ αλειίθνπο ή ηελ αθαηάιιειε ρξήζε λφκηκα 

δηαηηζέκελσλ ζηελ αγνξά νπζηψλ (π.ρ. εηζπλεφκελα ή ζπληαγνγξαθεκέλα 

θάξκαθα) ή ηε ρξήζε θαξκάθσλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, 

 ηελ παξάιιειε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ (φπσο θχιν, ειηθία, 

θνπιηνχξα, πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο θαη άιια ςπρνθνηλσληθά θαη αλαπηπμηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά), 

 θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κάζεζε θαη ηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ. 

Χο θαηάιιειεο κέζνδνη παξεκβάζεσλ πξφιεςεο ζεσξνχληαη:
96 

 ε δηθηχσζε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη 

ησλ κειψλ ηεο, 
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 Μπάθε, Η. (2011), Δγρεηξίδην γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Οπζηνεμάξηεζεο: 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ρεδηαζκφο Παξεκβάζεσλ, ζει.84 Γηαζέζηκν 
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 ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε νκάδσλ γηα ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηελ παξνρή 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 

 ε εθπαίδεπζε κε ζεκηλάξηα θαη βησκαηηθέο νκάδεο γηα ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ (αλάινγα κε ηελ νκάδα-

ζηφρνο), 

 δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν γηα παηδηά, 

εθήβνπο θαη λένπο ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, 

 ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε αηφκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ 

ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σα πιαίζηα εθαξκνγήο παξεκβάζεσλ πξφιεςεο απεπζχλνληαη ζε:
96 

 Παξεκβάζεηο πξφιεςεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο: 

o Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

o Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ λέσλ. 

o Γηα ηελ θξνληίδα ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ. 

o Γηα ηε ελδνζρνιηθή βία. 

 Παξεκβάζεηο πξφιεςεο ζηελ νηθνγέλεηα: 

o Γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο. 

o Γηα ηε ζηήξημε ησλ αλέξγσλ. 

o Γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. 

Σα Πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο θξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζχκθσλα κε ην 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Καηάρξεζε Ναξθσηηθψλ [National Institute on Drug 

Abuse (NIDA)] φηαλ:
97

 

 πεξηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρξήζε, 

 πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο θαηάρξεζεο παξάλνκσλ θαη λφκηκσλ 

λαξθσηηθψλ, 

 δίλνπλ έκθαζε ζηελ αιιαγή  ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε επίπεδν ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, 

 είλαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ ή θάζε νκάδα αλζξψπσλ 

θαη παξεκβαίλνπλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία), 

 είλαη κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα 

επαλαιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο. 
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ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφιεςε, πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη 

ιήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. Ζ 

πξφιεςε, παξ’ φια απηά, είλαη θεληξηθφ θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο κείσζεο ηεο δήηεζεο 

λαξθσηηθψλ θαη ε Διιάδα έρεη αλαπηχμεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν 54 παξεκβάζεσλ 

ζην νπνίν ν ΟΚΑΝΑ πξσηαγσληζηεί ζε επίπεδν πξφιεςεο.
98

 

Οη παξεκβάζεηο πξφιεςεο είλαη ζαθψο δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο δελ 

είλαη άκεζα, αιιά ελεξγνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ, ελψ δελ μέξνπκε πνηα ζα ήηαλ ε 

θαηάζηαζε αλ δελ ππήξραλ νη πνιηηηθέο πξφιεςεο.
99

 Γεληθά ηα πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ κηθξή επηηπρία σο πξνο ηελ απνηξνπή ηεο ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ, ελψ σο πξνο ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θάζε πξνγξάκκαηνο ηα 

απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζεηηθά.
100

 

 

5.6.2.3 Η ζεξαπεία ζηελ Διιάδα 

Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ησλ λαξθσηηθψλ απνηειεί ε ζεξαπεία, 

κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηήλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. ηελ Διιάδα, αξρηθά, θαηά ηνλ 

παξειζφληα ρξφλν ζεσξνχζαλ ηε ζσκαηηθή απνηνμίλσζε σο ζεξαπεία θαη φηη ην 

πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο βξηζθφηαλ ζηελ «νπζία». Γηα απηφ ην ιφγν ε απνηνμίλσζε 

είρε 100% επηηπρία ελψ ε απεμάξηεζε είρε ηεξάζηηα πνζνζηά απνηπρίαο.
101

 

Μέρξη ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο «Ηζάθεο», ην 

1983 νη κφλεο ιχζεηο γηα ηνπο εμαξηεκέλνπο ππήξμαλ ην ςπρηαηξείν, ε θπιαθή ή ε 

αηνκηθή πξνζπάζεηα γηα απεμάξηεζε. ήκεξα πιένλ ιεηηνπξγνχλ εμήληα έμη 

                                                 
98

 Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, (2006), «Νέα εζληθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηα λαξθσηηθά», Δθδφζεηο ΟΚΑΝΑ, Αζήλα, ζει 10. 

99
 WHO, (2006), Disease Control Priorities Related to Mental, Neurological, 

Developmental and Substance Abuse Disorders, Geneva, Division of Mental Health 

and Prevention of Substance Abuse. 

100
 EMCDDA, (2000), Evaluation: a key tool for improving drug prevention. Papers 

from the second European conference on the evaluation of drug prevention, held in 

Strasbourg, France 1999. EMCDDA Scientific Monograph Series, Γηαζέζηκνζην 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_34014_EN_Monograph5.pdf 

101
 ηκψλε Ξ., φ.π., ζει 11. 



83 

 

ζεξαπεπηηθέο κνλάδεο ή πξνγξάκκαηα, γηα εμαξηεκέλα απφ νπζίεο άηνκα ηα νπνία  

δελ απνζθνπνχλ απιά ζηελ απνηνμίλσζε, αιιά έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ παξαδνρή ηεο 

αλαδφκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ψζηε ε απφξξηςε ησλ λαξθσηηθψλ λα 

κελ έρεη πξφζθαηξν ραξαθηήξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζεξαπεία απνθηά ζηέξεεο 

βάζεηο θαη ην άηνκν «καζαίλεη» λα κελ ρξεηάδεηαη πηα ηα λαξθσηηθά. Ζ ζεξαπεία 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ ρξήζε θαη απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα ηεο νπζηνεμάξηεζεο, δηφηη πξνζθέξεη ηα 

κέγηζηα ζην ρξήζηε, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζηελ θνηλσλία. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

ζεξαπείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 

ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε απηήλ. ε απηή ηε βάζε ν απψηεξνο ζηφρνο ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε δηαξθήο απνρή ησλ αηφκσλ απφ ηε ρξήζε , ε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ επηπινθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. 

Ζ ζεξαπεία ζπλήζσο παξέρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο απεμάξηεζεο 

(ΚΔΘΔΑ, ΟΚΑΝΑ, Φ.Ν.Α, Φ.Ν.Θ., Γεκφζηα Γεληθά Ννζνθνκεία θαη νξηζκέλνπο 

θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ) αιιά κπνξεί επίζεο λα δνζεί θαη απφ γεληθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα ζε άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ρξήζεο νπζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ππεξεζίεο 

ζηειερψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο 

εμαηηίαο ηεο πεξηπινθφηεηαο ησλ αηηηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ην δηθαηνινγεί 

(ςπρίαηξνπο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, εηδηθνχο 

ζεξαπεπηέο, λνζειεπηέο θ.α.). Οη ζπλήζεηο παξεκβάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζεξαπείαο είλαη δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ:
102 

 παξεκβάζεηο γηα κείσζε ηεο βιάβεο ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ, 

 ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσο κε βξαρείεο 

παξεκβάζεηο, 

 δνκεκέλα κεγάιεο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα, 

 θαη παξεκβάζεηο ζεξαπείαο ζε θπιαθηζκέλνπο  ρξήζηεο. 
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 πειησπνχινπ, X. (2004), «Πξνηάζεηο γηα ηε ζχγθιηζε ησλ δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο 
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Οη ιεηηνπξγηθέο απηέο νληφηεηεο πνπ θαινχληαη είηε Θεξαπεπηηθέο Μνλάδεο ή 

Θεξαπεπηηθά Πξνγξάκκαηα Απεμάξηεζεο, πινπνηνχλ ηελ ζεξαπεία ζηελ Διιάδα θαη 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο 

ηχπνπο ζεξαπείαο: 

 ηα «ζηεγλά» πξνγξάκκαηα εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο δηακνλήο, ελειίθσλ ή 

εθήβσλ, ηηο νλνκαδφκελεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο, ζηεγλά πξνγξάκκαηα 

απεμάξηεζεο θ.α. ηα νπνία δηαθνξεηηθά απνθαινχληαη σο πξνγξάκκαηα 

ξηδηθήο απεμάξηεζεο. ηνρεχνπλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή απεμάξηεζε 

ηνπ ρξήζηε, ζηελ αιιαγή θαη αλαδφκεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ θαη ζηελ 

θνηλσληθή ηνπ ελζσκάησζε θαη επαλέληαμε. Δπίζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα  θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ηνμηθνεμαξηεκέλνπ θαη είλαη κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (20 κελψλ πεξίπνπ). 

 ηα πξνγξάκκαηα «ππνθαηάζηαζεο», κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ρνξήγεζε 

θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, φπσο ε κεζαδφλε θαη ε βνππξελνξθίλε, γηα ρξήζηεο 

νπησδψλ νπζηψλ. Απνηεινχλ πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο βιάβεο ή αιιηψο 

ζπληήξεζεο πνπ νδεγνχλ ζε ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα αλ ζπλδπαζηνχλ κε 

ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη παξεκβάζεηο ζε θνηλσληθφ θαη αηνκηθφ 

επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία παξέρεηαη ζε εμαξηεκέλνπο απφ νπηνχρα 

(θπξίσο απφ ηελ εξσίλε) θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: α) ζπληήξεζεο ηεο 

πγείαο ηνπ εμαξηεκέλνπ ή κείσζεο ησλ ζρεηηθψλ βιαβψλ θαη πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο β) απνηνμίλσζεο κέζσ ηνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ ππνθαηάζηαηνπ λαξθσηηθνχ. 

Ζ κείσζε ηεο βιάβεο είλαη ζρεηηθά κηα πξφζθαηε, ξεαιηζηηθή, πξνζέγγηζε 

πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 2004 ζηελ Διιάδα, κε βαζηθέο αξρέο ηελ πξνζηαζία ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη ην ζεβαζκφ ζηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε λα ζπλερίζεη ηε ρξήζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθηφο ηεο ρνξήγεζεο ησλ ππνθαηάζηαησλ , πξαγκαηνπνηεί θαη  

πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα κείσζε βιάβεο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ελεξγήο ρξήζεο κε : 

 ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε ζε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο, 

 εκβνιηαζκνχο, γηα ηελ πξφιεςε ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κε 

πξνγξάκκαηα γηα αηκνιεςίεο γηα επαηίηηδα Α, Β, C θαη AIDS/HIV, 
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 εθπαίδεπζε ζε ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ «αζθαιέζηεξε ρξήζε», κέζσ 

παξεκβάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο εθηφο δνκψλ (δνπιεηά-ζην-δξφκν), 

παξεκβάζεηο ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο εηδηθψλ, 

 κε πξνγξάκκαηα δηαλνκήο ζπξηγγψλ, πξνθπιαθηηθψλ θ.α., 

 κε πεξίζαιςε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ιήςεο ππεξβνιηθήο δφζεο, 

 κε καζήκαηα πξψησλ βνεζεηψλ ζε ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, 

 κε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ησλ ΣΔΗ Ννζειεπηηθήο ηεο Αζήλαο γηα ην 

πξφγξακκα αληαιιαγήο ζπξηγγψλ θαη γηα πξνγξάκκαηα δηαλνκήο, 

 κε δηάθνξεο παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε άιια πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο, ζε 

γαζηξεληεξνινγηθέο δηαηαξαρέο, θαξδηαγγεηαθά θαη ρξφληα ινηκψδε 

λνζήκαηα φπσο Ζπαηίηηδα C, ζε νδνληηαηξηθά θαη γπλαηθνινγηθά πξνβιήκαηα 

γηα ηηο γπλαίθεο ρξήζηξηεο, 

 θαη ηέινο κε παξεκβάζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο, κε ηελ βνήζεηα ησλ 

ΜΜΔ, κε έληππν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ζε 

θακπάληεο θαη δξάζεηο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

Γεληθά νη δξάζεηο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο 

βιάβεο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζηε ζεξαπεία θαη απνηεινχλ κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ ΔΔ. Παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ 

απεμάξηεζεο ζηελ Διιάδα (ΟΚΑΝΑ, ΚΔΘΔΑ, Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΧ θαη 

ησλ ΜΚΟ φπσο ην πξφγξακκα, «Γξφκνη ηεο Αζήλαο» ηεο νξγάλσζεο «Γηαηξνί ηνπ 

Κφζκνπ» θαη ηνπ PRAKSIS). 

Αλεμάξηεηα ηνλ ηχπν ζεξαπείαο πνπ ν ηνμηθνεμαξηεκέλνο ζα αθνινπζήζεη, ε 

ζεξαπεία θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ: 

 ην άηνκν εληάζζεηαη κε ηε ζέιεζή ηνπ, 

 είλαη άκεζα δηαζέζηκε θαη εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

(δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ πξφγξακκα  θαηάιιειν γηα φινπο), 

 θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (εξγαζία, επαλέληαμε θ.α.), 

 ρξεζηκνπνηεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξήζηε 

θαη δελ απνθιείεη κε απφιπην ηξφπν ηε ρξήζε θαξκάθσλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα, 
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 είλαη επαξθήο φζνλ αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο, 

 ζπλδπάδεηαη κε αηνκηθή , νκαδηθή ςπρνζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθέο θαη δελ 

εζηηάδεη κφλν ζηελ ηαηξηθή απνηνμίλσζε, 

 αληηκεησπίδεη κε εληαίν ηξφπν ηελ εμάξηεζε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή. 

Όπσο ζηαδηαθά πξνέθπςε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δηαθνξεηηθέο αιιά 

θαη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ιεηηνχξγεζαλ θαη άιινη ηχπνη ζεξαπείαο , φπσο 

ηεο εκεξήζηαο παξακνλήο ή ηνπ ηχπνπ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ησλ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα εθήβνπο, γπλαίθεο θαη άηνκα κε ςπρηαηξηθή ζπλλνζεξφηεηα ή 

ησλ πξνγξακκάησλ ππφ κνξθή απηνβνήζεηαο. Ο πινπξαιηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο δίλεη έλα θάζκα επηινγψλ γηα ηα νπζηνεμαξηεκέλα άηνκα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ αηηνχληαη ζεξαπείαο ζηα «ζηεγλά» πξνγξάκκαηα 

είλαη λεαξφηεξεο ειηθίεο ελψ ηα πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο έρνπλ πην βεβαξεκέλν 

ηζηνξηθφ εμάξηεζεο.
103

 Πάλησο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία 

είλαη δσξεάλ θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ ζέιεζε γηα ζεξαπεία. Γχν 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζπλήζε είλαη νη ιίζηεο αλακνλήο ηνπ ΟΚΑΝΑ 

εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο δπλακηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ππνθαηάζηαζεο κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ησλ 6.000 ρξεζηψλ ζηα ηέιε ηνπ 2008  πνπ είραλ 

εληαρζεί ζηε ιίζηα αλακνλήο ηνπ θαη ε γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ησλ 

πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο πνπ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ Αηηηθή, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία θαη Κξήηε.
104

 

Δηδηθφηεξα θαη φζν αθνξά ηελ απνηίκεζή ηνπο, ε θηινζνθία ησλ 

πξνγξακκάησλ ππνθαηάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν ζεξαπεπφκελνο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο θάπνηα κνξθή ρξήζεο. Όπσο ινηπφλ, έρεη ήδε 

κειεηεζεί θαη πνιιάθηο ζπδεηεζεί, ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία δελ είλαη ε πην 

ελδεδεηγκέλε νχηε παλάθεηα γηα φινπο ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ νπηνχρα θαη γηα ην 

ιφγν απηφ  αθξηβψο ππάξρνπλ δπν πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζεξαπεία ε ειηθία ηνπ ρξήζηε θαη ε πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ζε «ζηεγλφ» 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο ζεξαπείαο έρνπλ επηηπρία εδψ θαη κηα δεθαεηία 

                                                 
103

 ΟΚΑΝΑ,  (2010), Θεξαπεία, Γηαζέζηκν ζε: www.okana.gr/node/19. 

104
 ΔΚΣΔΠΝ, (2009), Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ησλ 

νηλνπλεπκαησδψλ ζηελ Διιάδα 2009, Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην 

Φπρηθήο Τγηεηλήο,Αζήλα. 
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πεξίπνπ έρεη επεθηαζεί ε παξνρή ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο ελψ πνηέ ζην παξειζφλ 

ην ζχζηεκα πεξίζαιςεο δελ είρε θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ηφζν κεγάιν αξηζκφ 

ρξεζηψλ.
105

 Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ ην 2006 νη κνλάδεο ππνθαηάζηαζεο, 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο ρξήζεο εξσίλεο θαη ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ πνπ παξακέλνπλ ζε απηέο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο θαη είλαη 

πεξηζζφηεξεο επηηπρεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηεγλά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηελ πξνζέιθπζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ.
106

 

Σέινο, ε νηθεηνζειήο απνρψξεζε απφ ηηο κνλάδεο ππνθαηάζηαζεο, είλαη 

κηθξή πεξίπνπ απφ 4-11%, ελψ απνηππψλεηαη φηη ην 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

«ζηεγλά» πξνγξάκκαηα νινθιεξψλεη ην πξφγξακκα γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα 

εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη πεηπραίλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα κεδεληθά πνζνζηά ζαλάησλ θαη θπιάθηζεο, ηα κηθξά 

πνζνζηά απνπνκπήο απφ ην πξφγξακκα θαη ην κεγάιν πνζνζηφ ρξεζηψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ ηε ζεξαπεία. 

 

 

5.6.2.4 Η Κνηλσληθή Δπαλέληαμε
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ηελ Διιάδα, ε Κνηλσληθή Δπαλέληαμε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο ν 

ζεξαπεπφκελνο θαιείηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αηηίεο ηεο εμάξηεζήο ηνπ θαη λα 

βάιεη εθ λένπ ζηφρνπο γηα ηελ νκαιή θαη νπζηαζηηθή έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. ε απηφ ην ζηάδην ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο: 

 λα βνεζήζεη ην ππφ απεμάξηεζε άηνκν, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηνλ 

νδήγεζαλ ζηελ εμάξηεζε, 

 λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ αιιά θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 

 λα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαθηήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ 

απφθηεζε λέσλ ελδηαθεξφλησλ, 
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 EMCDDA, (2009), Ζ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ 

Δπξψπε, Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,Λνπμεκβνχξγν. 
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 λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ 

απηνδπλακία ηνπ θαη ηελ απηνδηαρείξεζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο δσήο, 

 λα ηνλ θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη 

επηθνηλσλία ηνπ ζα νδεγεζεί ζε κία νπζηαζηηθή δσή ελαξκνζκέλε κε ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο ν 

εθάζηνηε  ζεξαπεπφκελνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ ζηελ ρξήζε θαη πνπ φκσο δελ παχνπλ λα ηνλ αθνινπζνχλ 

θαη λα γίλνληαη εκπφδηα γηα ηελ άκεζε θνηλσληθή ηνπ ελζσκάησζε. Μηα ζεηξά 

ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζπλδένληαη θαη κε ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ θαη ζηηγκαηηζκφ 

ηνλ νπνίν ζπλερίδνπλ λα βηψλνπλ ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηα ππφ απεμάξηεζε άηνκα. 

Σα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

απνηεινχλ θαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 

θαη ηα νπνία αθνξνχλ: 

 ηελ αδπλακία ηνπο γηα επηθνηλσλία, 

 ηνλ ρακέλν ρξφλν θαη επθαηξίεο ζηηο νπνίεο δελ έδσζαλ ηελ πξέπνπζα 

βαξχηεηα, 

 ηελ καθξφρξνλε απνπζία απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ,  

 ηα πξνβιήκαηα πγεία ηνπο, 

 ηα λνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα, 

 ηελ ρακέλε θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

 ηελ έιιεηςε γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο, 

 ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ, 

 ηελ αλεξγία, 

 ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εθθξεκφηεηεο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη θαη ηνπο 

πεξηνξίδνπλ, 

 ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο, 

 ηελ ακθηζβήηεζε, ηελ δπζπηζηία, 

 ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο γηα 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

 ηελ άγλνηα θαη ηελ δπζθνιία  πξνζέγγηζεο εξγαζηαθψλ ρψξσλ. 
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Δλάληηα ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα ζηέθνληαη: 

 νη επηζθαιείο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη ην ηζηνξηθφ θπιάθηζεο πνπ είλαη δείθηεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δσή πνιιψλ ρξεζηψλ 

λαξθσηηθψλ, 

 ην φηη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ μεθηλνχλ ζεξαπεία ην 22,3% θαη ην 30,8% είλαη 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ δει. έρνπλ ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

θαη ρακειά ηππηθά πξνζφληα γηα εξγαζία, 

 ην φηη  έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα έρεη κφλν ζηαζεξή εξγαζία (ΔΚΣΔΠΝ  2009), 

 θαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηαζεξήο ζηέγεο πνπ φπσο απνηππψζεθε 

απφ ην ΔΚΣΔΠΝ ην (9,8%) ησλ αηφκσλ πνπ δήηεζαλ ζεξαπεία ην 2008, ζηελ 

Διιάδα, δήισζαλ πξνζσξηλή ζηέγε ή άλεξγνη. 

Σν 2008 θαηαγξάθεθαλ απφ ην ΔΚΣΔΠΝ 21 Κέληξα Κνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ζε ζέζεηο 659 άηνκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

Κέληξσλ Δπαλέληαμεο (16) αλήθνπλ ζην ΚΔΘΔΑ, ηξία αλήθνπλ ζην Πξφγξακκα 

Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΩ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (ΦΝΑ), έλα ζηνλ 

ΟΚΑΝΑ θαη έλα ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο (ΦΝΘ). Απφ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΘΔΑ, ηξία 

απεπζχλνληαη ζε θπιαθηζκέλνπο ρξήζηεο. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη απφ έμη κέρξη είθνζη ηέζζεξηο κήλεο (ηξία ζηα ηέζζεξα 

πξνγξάκκαηα έρνπλ δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ). Οη ππεξεζίεο επαλέληαμεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηα παξαπάλσ θέληξα πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε κε ηελ παξνρή 

εηδηθψλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πλνδεπηηθέο 

Τπνζηεξηθηηθέο Τπεξεζίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο (λνκηθή 

ππνζηήξημε, ζηέγαζε θαη κεηαεπαλεληαμηαθή  θξνληίδα). 

Δπίζεο, ηδηαίηεξε κλεία ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (2008-

2012) γίλεηαη θαη γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε απνθπιαθηζκέλσλ ρξεζηψλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξφιεςε ππνηξνπήο, ηφζν ηεο ρξήζεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ φζν θαη 

ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Παξφια ηα παξαπάλσ, ε θνηλσληθή επαλέληαμε απνηειεί ην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην πνπ ζα νδεγήζεη ηα κέιε ηεο λα κεηνπζηψζνπλ  θαη ηα 

κεηαηξέςνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα απηά ζε πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο δσήο. 

ε απηφ ην ζεκείν ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη δηακεζνιαβεηηθφο 

κεηαμχ ηνπ εθάζηνηε ζεξαπεπφκελνπ θαη ηνπ ειιεηκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ. 

Ο ίδηνο ν ζεξαπεπφκελνο, εθπαηδεχεηαη λα αληηκεησπίδεη ηα δεηήκαηά πνπ ηνπ 
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πξνθχπηνπλ, έρνληαο ππνζηεξηθηηθά δίπια ηνπ ην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην έηζη ψζηε λα 

θαηαθηήζεη έκπξαθηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ δπζπηζηεί απέλαληί 

ηνπ.
108

 

5.7 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

αλάιπζεΔιιεληθήοαληηλαξθσηηθήοπνιηηηθήο 

Αλαθεξζήθακε εθηελψο ζηελ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο θνξείο 

πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. θνπφο φκσο, δελ είλαη ε απιή αλαθνξά 

ζηελ Διιεληθή εθαξκνγή. Καιφ είλαη λα αλαθέξνπκε ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία ηεο, ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αληηκεησπίδεη . Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ δεκηνπξγήζεθε ε «SWOT» αλάιπζε ηεο Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο 

πνιηηηθήο.  Χο εθ ηνχηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε ηεο 

αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο αληηλαξθσηηθήο 

πνιηηηθήο θαη πξνβαίλνπκε πην θνληά ζε βαζηθά ζπκπεξάζκαηα , απνθάζεηο θαη 

επηινγέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ καο: 

 

5.7.2 Πιενλεθηήκαηα - (strengths)Γπλαηά ζεκεία 

 Τπεξνρή ζηεγλψλ πξνγξακκάησλ ηεο Διιάδαο  έλαληη ησλ πξνγξακκάησλ 

ππνθαηάζηαζεο πνπ θπξηαξρνχλ  ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 Καηλνηφκα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθήο  ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε  δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο. 

 Γηαθνξεηηθέο  κέζνδνη  ζεξαπείαο πνπ δίλνπλ  έκθαζε ζηνλ εμαηνκηθεπκέλν 

ζεξαπεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη  ζηελ ππνζηήξημε  ηνπ θάζε ρξήζηε κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 Ύπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ ηνμηθνεμάξηεζεο. 

 Γπλακηθή δηεθδίθεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ  . 

 Ηζρπξφ ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ δίθηπν.  

5.7.3 Αδπλακίεο (weaknesses) 
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 Γπζθνιία γηα  εληαίεο θαη νιηζηηθέο νξγαλσηηθέο αληηλαξθσηηθέο   

πξνζεγγίζεηο. 

 Αηέιεηεο θαη αδπλακίεο  ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ησλ 

λαξθσηηθψλ. Αλάγθε γηα  ηξνπνπνηήζεηο ιφγσ παξαιείςεσλ θαη ιφγσ ηεο  κε 

ζπκκεηνρήο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηηο ηνμηθνεμαξηήζεηο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ λφκσλ θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. 

 Αδπλακία δηαζχλδεζεο  δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ 

ηνπο (ησλ «ζηεγλψλ» πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

ππνθαηάζηαζεο). 

 Αλεθκεηάιιεπηνο ηδησηηθφο ηνκέαο ιφγσ κε αμηνιφγεζήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 Αλππαξμία θξηηεξίσλ ζηε πηζηνπνίεζε ζεξαπεπηηθψλ ηδησηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο. 

 

5.7.4 Δπθαηξίεο (opportunities) 

 Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο  ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

γηα ηε ζηνρεπφκελε ελεκέξσζε. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. 

 Ζ  νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο ΔΔ γηα πξνγξάκκαηα εππαζψλ θνηλσληθά 

επάισησλ νκάδσλ.  

 Σα ρακειά πνζνζηά ησλ ρξεζηψλ ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο .  

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπχζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο (ΔΠ) σο 

κεραληζκφο ηαρείαο αληαπφθξηζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθπγή εηζφδνπ  

λέσλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ζηε ρψξα καο. 
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5.7.5 Κίλδπλνη (threats) 

 Ζ εμνπζέλσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ  εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ θαηά 

ησλ λαξθσηηθψλ πνπ έρνπλ επσκηζηεί ην βάξνο πινπνίεζεο ηεο 

αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ αλαπφθεπθηε, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

δαπαλεξψλ ζεξαπεηψλ . 

 Ζ ζπξξίθλσζε ησλ «ζηεγλψλ» ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έλαληη ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ππνθαηάζηαηα πνπ απνηεινχλ πην θζελή ζεξαπεία. 

 Ζ νηθνλνκηθή εμάληιεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ. 

 Ζ ξαγδαία εμάπισζε θζελψλ ζπλζεηηθψλ νπζηψλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο 

 Ζ πξνκήζεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

5.8 Αλαθεθαιαίσζε 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε πσο ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν Δζληθφ ζρέδην δξάζεο 

ελάληηα ζηα λαξθσηηθά κε ζαθείο αξκνδηφηεηεο, φξακα, απνζηνιή, αμίεο θαη 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. ηελ πινπνίεζε ηεο Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο 

ηδηαίηεξν ξφιν έρεη ε πνιηηηθή εγεζία, ν Δζληθφο ζπληνληζηήο, ε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή, αιιά θαη ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη 

Διιεληθνί νξγαληζκνί εθαξκνγήο ηεο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε ην βέιηηζην απνηέιεζκα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε SWOT αλάιπζε ηεο 

Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο, αλαδεηθλχνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, 

κεηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηεο, βξίζθνληαο λέεο επθαηξίεο θαη ειαηηψλνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Σάζεηο θαη αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ ζηελ Δπξώπε 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαπηχμακε αλαιπηηθά ηελ Διιεληθή αληηλαξθσηηθή 

πνιηηηθή. Δπίζεο, έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, ζε γεληθέο γξακκέο ζην πξφβιεκα ησλ 

λαξθσηηθψλ δηεζλψο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζε 

ηάζεηο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ηελ Δπξψπε, θάλνληαο θαη ηε ζρεηηθή 

αμηνιφγεζε. 

 Οη θπξίαξρεο ηάζεηο πνιηηηθψλ γηα ηα λαξθσηηθά θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο:
109

 

 πιήξεο απαγφξεπζε ηεο  ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ κε πνηληθνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο, 

 πιήξεο απνπνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ππαγσγή ηνπο 

ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν, 

 ε κέζε ιχζε πνπ πξνσζεί κεγαιχηεξε αλνρή ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

αλάπηπμε πξφλνηαο γηα ηνπο ρξήζηεο κε ηαπηφρξνλε πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

παξάλνκνπ θπθιψκαηνο λαξθσηηθψλ. 

 Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε θάλλαβεο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ 

ελειίθσλ (πεξίπνπ 21%) έρεη θάλεη ρξήζε κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ζηε δσή ηνπ. Σνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν πεξίπνπ 5% ησλ ελειίθσλ Δπξσπαίσλ έθαλε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

ρξήζε. Ηδηαίηεξα πςειά είλαη θαη ηα πνζνζηά ησλ λεαξψλ ελειίθσλ (πεξίπνπ 11%) 

πνπ έθαλε ρξήζε θάλλαβεο ην πξνεγνχκελν έηνο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά (2014) ε ρξήζε θάλλαβεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο απφ 

ρψξα ζε ρψξα ζε πνζνζηά πνπ μεθηλνχλ απφ 0,4% θαη θηάλνπλ κέρξη 18,5%.
110

 

 Αληίζηνηρα, ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο έθζεζεο γηα ηα λαξθσηηθά (2014) 

αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θνθαΐλεο φηη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ 

Δπξσπαίσλ ελειίθσλ (πεξίπνπ 4%) έρεη θάλεη ρξήζε κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ζηε δσή 

ηνπ.  
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Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, πεξίπνπ 1% ησλ ελειίθσλ Δπξσπαίσλ έθαλε ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ρξήζε ελψ ηα πνζνζηά ησλ λεαξψλ ελειίθσλ πνπ έθαλαλ ρξήζε θνθαΐλεο 

αγγίδνπλ ην 2%. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά (2014) 

ε ρξήζε θνθαΐλεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα ζε πνζνζηά πνπ 

μεθηλνχλ απφ 0,2% θαη θηάλνπλ κέρξη 3,6%.
111

 

ε παγθφζκην επίπεδν ζπλερίδεηαη ε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο εξσίλεο, 

ελψ παξάιιεια νη θαηαζρέζεηο πνζνηήησλ εξσίλεο ζε ρψξεο φπσο ε Σνπξθία δελ 

έρνπλ κεησζεί. Ζ ρξήζε φκσο ηεο εξσίλεο δείρλεη φηη έρεη πησηηθή ηάζε, ζχκθσλα κε 

ηελ Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά. Σν δεδνκέλν απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

ηηο πησηηθέο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ: ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ εξσίλεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ γηα πξψηε θνξά ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, ε ζλεηφηεηα απηψλ ησλ 

ρξεζηψλ, αιιά θαη ην πνζνζηφ ρξεζηψλ εξσίλεο πνπ πξνζβάιινληαη απφ HIV. Δλψ 

απηά ηα δεδνκέλα ηζρχνπλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, αλ εμεηαζηεί ην πξφβιεκα ζε 

εζληθφ επίπεδν παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ινίκσμεο απφ HIV ζε ρξήζηεο 

ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία θαη ε νη ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. Ο βαζηθφο ιφγνο 

απηήο ηεο ηάζεο, είλαη ε ρξήζε ζπλζεηηθψλ νπηνεηδψλ θαη δηεγεξηηθψλ σο 

ππνθαηάζηαησλ ηεο εξσίλεο.
112

 

Δμεηάδνληαο ην πνζνζηφ ζαλάησλ απφ ππεξβνιηθή δφζε λαξθσηηθψλ, 

παξαηεξείηαη κία πησηηθή ηάζε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Δζηηάδνληαο, φκσο, ζε ρψξεο 

ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ απφ ππεξβνιηθή δφζε παξακέλεη, κε 

δηαθνξά, ζε αλνδηθή ηάζε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, φηη παξαηεξείηαη ηάζε αιιαγήο 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ πνπ νδεγείηαη ζε ζάλαην απφ ρξήζε λαξθσηηθψλ. Οη 

ζάλαηνη ησλ ρξεζηψλ εξσίλεο κεηψλνληαη, αιιά απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε ζπλζεηηθψλ νπηνεηδψλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζάλαηνη ιφγν ππεξβνιηθήο δφζεο 

νθείινληαη ζε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο νπζηψλ. Δπνκέλσο, ε άκεζε ζπζρέηηζε 

ηνπ ζαλάηνπ κε κία νπζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο. 

Έλα απφ ηα αλεζπρεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη ε ζπλερήο απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε λέσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά (2014) ην 

έηνο 2013 εκθαλίζηεθαλ 81 λέεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 
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ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ νπζηψλ ζε πάλσ απφ 350. Έλα απφ 

ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ αξρψλ είλαη ε έιιεηςε 

αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ρξήζε λαξθσηηθψλ ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Χο απνηέιεζκα, ε 

ΔΔ αδπλαηεί λα εμειίμεη ηελ αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή εληάζζνληαο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο λέσλ απεηιψλ. 

Δζηηάδνληαο καθξνπξφζεζκα ζην θφζηνο ζεξαπείαο απεμάξηεζεο, πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην θχξην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα 

ηελ απεμάξηεζε αθφκα θαη ζήκεξα ζηνρεχνπλ ζηνπο ρξήζηεο εξσίλεο. Αλ θαη ν 

αξηζκφο ρξεζηψλ εξσίλεο έρεη πησηηθή ηάζε, φπσο πξναλαθέξακε, ε ΔΔ ζπλερίδεη λα 

δίλεη δένπζα πξνζνρή ζε απηή ηελ θαηεγνξία ρξεζηψλ, ζεσξψληαο φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δεκφζηα πγεία, 

θαζψο ζα νδεγήζνπλ θαη ζηελ εμαζζέλεζε ηεο παξάλνκεο αγνξάο. Λφγσ ηεο 

πησηηθήο ηάζεο εκθάληζεο λέσλ ρξεζηψλ εξσίλεο, ν πιεζπζκφο ηνπο δείρλεη φηη 

γεξάζθεη. Δπνκέλσο, ε ΔΔ ραξάζζεη πνιηηηθή κε δνκέο ζεξαπείαο, θαζψο νη 

ειηθησκέλνη ρξήζηεο ζα παξνπζηάζνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πγείαο.
113

 

 Ηδηαίηεξε αμία έρεη θαη ε απνηχπσζε ηεο ηάζεο πξνζθνξάο παξάλνκσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ε νπνία απνηππψλεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηήζησλ 

θαηαζρέζεσλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαζρέζεσλ ζηελ Δπξψπε αθνξά ηελ 

θάλλαβε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ θπξηαξρία ηεο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο. Ζ 

θάλλαβε εκθαλίδεηαη κε 2 κνξθέο: ηελ θπηηθή θάλλαβε (καξηρνπάλα) θαη ηε ξεηίλε 

θάλλαβεο (ραζίο). χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά (2014) 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηάζεο δηαθίλεζεο ηεο θπηηθήο θάλλαβεο, φπσο 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ απμεκέλν αξηζκφ θαηαζρέζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Ζ 

εξσίλε αληίζεηα, παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε θαηαζρέζεσλ, κε εμαίξεζε ηελ Σνπξθία 

ζηελ νπνία ππάξρνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. Μεησκέλε είλαη θαη ε ηάζε ρξήζεο θνθαΐλεο, 

θαζψο είλαη κεησκέλνο θαη ν αξηζκφο θαηαζρέζεσλ, κε ηελ κεγαιχηεξε πησηηθή ηάζε 

λα εκθαλίδεηαη ζηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν θαη ηελ Πνξηνγαιία.
114

 

 Ζ θπξηφηεξε ηάζε ζηελ Δπξψπε είλαη ε έληαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη 

πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ζηηο δξάζεηο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. Οη θαηεπζπληήξηεο 
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γξακκέο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα εζηηάδνπλ ζε (Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηα 

λαξθσηηθά, 2014):
115

 

 Θεξαπείεο ππνθαηάζηαζεο. 

 Φπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο. 

 σκαηηθή απνηνμίλσζε. 

 Κνηλσληθή επαλέληαμε. 

 Μείσζε ηεο βιάβεο απφ ηα λαξθσηηθά. 

Σν δηάγξακκα 6.1 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεη Δζληθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαξθσηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξψπε έσο ην 2013. 
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Γηάγξακκα 6.1: Δζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπξψπε έσο ην 

2013. 

Πεγή: Δπξσπατθή Έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά: Σάζεηο θαη εμειίμεηο, Κεθάιαην 3: Τγεηνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ρξεζηψλ, (2014), ζει 63. 

 

 ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί ε ηάζε ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ζρεηηθά 

κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηα λαξθσηηθά. ήκεξα, θπξηαξρεί ε ηάζε εθαξκνγήο ελφο θνηλνχ 

πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ηηο λνκνζεζίεο γηα ηα λαξθσηηθά, θπξίσο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – 

κειψλ ηεο ΔΔ, αιιά θάπνηεο ρψξεο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνπνηληθνπνίεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πνηλψλ θπιάθηζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

παξνπζηάδεηαη κεγάιε απφθιηζε ησλ πνηλψλ γηα πξνκήζεηα λαξθσηηθψλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ. Παξά ηηο δηαθσλίεο, φκσο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο, φινη ζπκθσλνχλ ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο 

ελάληηα ζηα λαξθσηηθά. 

Κιείλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εξγαζίαο δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ 

αλαθεξζνχκε ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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λαξθσηηθψλ. Αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο δηαζέηνπλ πιένλ πεξηνξηζκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ησλ πφξσλ γηα 

αληηλαξθσηηθή πνιηηηθή. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο ρψξεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα. 

Οη ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αλαγθάζηεθαλ λα πεξηθφςνπλ 

πφξνπο απφ ηελ πγεία θαη ηελ δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ππιψλεο εθαξκνγήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο. ηηο 16 ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ 

θαηαγξαθέο νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην 2002, νη δεκφζηεο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά ππνινγίδεηαη φηη θπκαίλνληαη απφ 0,01% έσο 0,5% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηνπο (ΑΔΠ).
116

 

 ην δηάγξακκα 6.2 παξνπζηάδεηαη ν θαηακεξηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά κεηαμχ ησλ δαπαλψλ γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη 

ησλ δαπαλψλ γηα ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο, ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθέο. 
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Γηάγξακκα 6.2: Καηακεξηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

λαξθσηηθά κεηαμχ ησλ δαπαλψλ γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηε 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο. 

Πεγή: Δπξσπατθή Έθζεζε γηα ηα λαξθσηηθά: Σάζεηο θαη εμειίμεηο, Κεθάιαην 4: Πνιηηηθέο γηα ηα 

λαξθσηηθά, (2014), ζει 70. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο γηα παξαβάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί λαξθσηηθψλ ππνινγίδεηαη φηη νη επξσπατθέο ρψξεο δαπαλνχζαλ 

0,03% ηνπ ΑΔΠ ή 3,7 δηο επξψ γηα ηνπο θαηάδηθνπο ην 2010. Τπνινγίδνληαο θαη ην 

θφζηνο γηα ηνπο ππφδηθνπο, ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζε 0,05% ηνπ ΑΔΠ ή 5,9 δηο επξψ. 
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πκπεξάζκαηα-Δπίινγνο 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο πξνθαινχλ αιιαγή ζηε 

θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ δξψληαο ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ. Δθηφο απφ 

ηηο παξελέξγεηέο ηνπο σο ρεκηθά δειεηήξηα ηνπ νξγαληζκνχ, επεξεάδνπλ ηνπο 

λεπξψλεο, κε αλεπαλφξζσην πνιιέο θνξέο ηξφπν, κεηαβάιινληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

θαη πξνθαιψληαο εζηζκφ (αλνρή, εμάξηεζε, παζνινγηθή αλαδήηεζε νπζίαο). Ζ ρξήζε 

εμαξηεζηνγφλσλ ή ςπρνδξαζηηθψλ ή ςπρφηξνπσλ νπζηψλ εκθαλίδεηαη πξψηκα ζηελ 

ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Χζηφζν, ε παξνπζία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη θαιχπηνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο θαη θαη' 

επέθηαζε δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο αλάγθεο.  

ήκεξα, ε ρξήζε, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε εμάξηεζε απφ απηέο (ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη έθηαζε κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ) έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο 

θαη απνηειεί θαηλφκελν επηβαξπληηθφ θαη θαηαζηξνθηθφ, ηφζν γηα ηηο θνηλσλίεο, φζν 

θαη γηα ηα κέιε ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν θάζε εμαξηεκέλνο ρξήζηεο απνηειεί κνλαδηθή 

πεξίπησζε θαη ζαλ ηέηνηα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη, ε γλψζε ησλ 

αηηίσλ ηεο ηνμηθνκαλίαο απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ δεχηεξν άμνλα ηεο πξνζέγγηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηηίσλ δελ απνηειεί ηξφπν 

απινπζηεπκέλεο πξνζέγγηζεο αιιά πξνζπάζεηα επθνιφηεξεο θαηαλφεζεο ελφο 

πξαγκαηηθά ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γελ ππάξρεη ακθηζβήηεζε ζήκεξα φηη ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ αιιά θαη 

ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ είλαη έλα νηθνπκεληθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα, 

πνιππαξαγνληηθφ θαη πνιπεπίπεδν πνπ ε νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ απαηηεί κηα 

δηαδηθαζία πνιπζρηδή θαη πνιπζχλζεηε πνπ δελ αλήθεη νχηε κπνξεί λα αλαιεθζεί εμ 

νινθιήξνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφεπηκέλνπκε ζηελ αλάπηπμε παξαιιήισλ δξάζεσλ απφ φινπο ηνπο θνξείο. Σν 

πξφβιεκα δελ είλαη ηδησηηθφ νχηε ελφο κφλν θνξέα. Δίλαη πξφβιεκα νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απαηηείηαη ζπζηξάηεπζε φισλ. 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ε ηνμηθνκαλία απνηειεί παζνινγηθή 

θαηάζηαζε, κε βηνινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρηθφ ππφβαζξν, πνπ ρξήδεη ηαηξηθήο 

θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε ζηφρν ηελ 

κεηξίαζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ επαλαθνξά ησλ ρξεζηψλ ζηελ 
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αμηνπξεπή δηαβίσζε. Οη ηνμηθνκαλείο, σο βηνινγηθά θαη ςπρηθά «αζζελείο», πξέπεη 

λα κπνξνχλ εχθνια λα εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο θαη λα έρνπλ ηελ 

κέγηζηε δπλαηή πεξίζαιςε. 

Δπηπξνζζέησο, ε ξαγδαία εμάπισζε φζνλ αθνξά ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνπο λένπο, ιακβάλεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη πξνθαιεί 

ζιίςε, αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί πην έληνλα ηελ ππνρξέσζε λα δξάζνπκε αηνκηθά 

θαη ζπιινγηθά γηα λα αλαθφςνπκε ηε καθάβξηα πνξεία ζηελ νπνία βαδίδεη ε λέα 

γεληά, ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο. Γπζηπρψο νη ζάλαηνη απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ 

απνηεινχλ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηα πνζνζηά ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ ζηηο 

λεαξέο ειηθίεο παξακέλνπλ ζε πςειά θαη νινέλα απμαλφκελα επίπεδα, γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη ηε ιήςε πην δξαζηηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ. 

Σν πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ καο αθνξά φινπο θαη επηβάιιεηαη ε ζπλερήο 

εγξήγνξζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Ζ εθξεθηηθή δηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ επηηξέπεη νιηγσξία, ελψ ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε απιή αλαθνξά 

ηνπ πξνβιήκαηνο δελ αξθεί. Αληηζέησο, επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ελάληηα ζηελ εμάπισζε ησλ 

λαξθσηηθψλ. Οη ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο θαη νη θνηλσληθέο 

νξγαλψζεηο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Όπσο πξναλαθέξακε, ε εμέιημε ησλ θνηλσληψλ ζηνλ ρξφλν, έρεη επηθέξεη 

αιιαγέο θαη ζηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζε ζεκείν φπνπ ζηηο κέξεο καο λα 

ζεσξνχληαη παξάλνκεο ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ζηνλ ίδην ηνλ 

ρξήζηε, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Πιένλ, είκαζηε ζε ζέζε λα εζηηάζνπκε 

ζην παγθφζκην θνηλσληθφ θαηλφκελν ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, θαηαλνψληαο φηη ην 

πξφβιεκα ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ έρεη μεθχγεη απφ ηα ζηελά 

πιαίζηα ησλ αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ζηα λαξθσηηθά 

είλαη αηνκηθνί αιιά θαη θνηλσληθνί. 

 Παξάιιεια νη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε 

απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα αλαδπζνχλ ή λα επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ νη ήδε 

ππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Οη βαζηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

νη νπνίεο ειινρεχνπλ ζπζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα, ηελ αλεξγία, ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ηηο πεξηθνπέο ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηελ επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα, 

ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ θ.α. πξνθαιψληαο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή, 
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ζσκαηηθή θαη ςπρηθή δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ελ γέλεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία θαη επεκεξία ηνπ πιεζπζκνχ.
117

 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ ζπληαρζεί αξθεηέο εθζέζεηο δηεζλψο θαη έρνπλ 

λνκνζεηεζεί αξθεηέο δηαηάμεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Όπσο 

θαίλεηαη φκσο, ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθφ αληίπαιν ησλ αξρψλ θαη θαζηζηά δχζθνιε θάζε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ 

ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνπ καζηίδεη ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν.  

Οη ιφγνη πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ είλαη αξθεηνί, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ σο πνιπδηάζηαην. Οη 

θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε ηαηξηθή, κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

πγείαο γηα ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, ε νηθνλνκηθή, θαζψο ηα λαξθσηηθά πιένλ 

απαζρνινχλ αξθεηά άηνκα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ κέιε κηαο 

παγθφζκηαο επηρείξεζεο ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, ε θνηλσληνινγηθή, κε ζεκαληηθέο  

πξνεθηάζεηο ζε επίπεδν θνηλσλίαο, αιιά θαη ε πνηληθή. ηελ επνρή καο, ηέινο, 

ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πιήξνπο απνπνηληθνπνίεζεο  ηεο ρξήζεο 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Ζ άπνςε πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

δνζεί απάληεζε κε λαη ή φρη ζηελ απνπνηληθνπνίεζε. ίγνπξα, φκσο, αλ ηειηθά 

πξνθξηζεί ε ιχζε ηεο απνπνηληθνπνίεζεο, δελ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο. 

ε εζληθφ επίπεδν, έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθνί νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα νη 

νπνίνη έρνπλ επσκηζηεί κε ην βάξνο ηεο εθαξκνγήο εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ελάληηα 

ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δηδηθφηεξα, ππάξρεη 

ζεζκνζεηεκέλν Δζληθφ ζρέδην δξάζεο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά κε ζαθείο 

αξκνδηφηεηεο, φξακα, απνζηνιή, αμίεο θαη άμνλεο. ηελ πινπνίεζε ηεο Διιεληθήο 

αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο ηδηαίηεξν ξφιν έρεη ε πνιηηηθή εγεζία, ν Δζληθφο 

πληνληζηήο, ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, αιιά θαη ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη Διιεληθνί Οξγαληζκνί εθαξκνγήο ηεο αληηλαξθσηηθήο 

πνιηηηθήο. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ην βέιηηζην απνηέιεζκα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

ε «SWOT» αλάιπζε ηεο Διιεληθήο αληηλαξθσηηθήο πνιηηηθήο, αλαδεηθλχνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο, κεηψλνληαο ηηο αδπλακίεο ηεο, βξίζθνληαο λέεο επθαηξίεο θαη 

ειαηηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο. 
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Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ππάξμεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα, δελ αξθεί κφλν έλα 

εζληθφ ζρέδην, φζν απνηειεζκαηηθφ θαη αλ είλαη. ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ εμάπισζε 

ηεο ρξήζεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ηνλ 

θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ράξαμε θνηλήο πνιηηηθήο. Σν 2012 ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλν πιάλν νθηαεηίαο (2013-2020) κε ζαθήο ζηφρνπο θαη 

ζαθείο δξάζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε 

απνηειεζκαηηθνχ επξσπατθνχ ζπληνληζκνχ κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

εκαληηθόηεξεο εθζέζεηο γηα ηηο ςπρνηξόπεο νπζίεο θαη πνιηηηθέο 

αληηκεηώπηζεο δηεζλώο 

 1894 Ηλδία: Δπηηξνπή ηεο Βξεηαληθήο θαη ηεο Ηλδηθήο Κπβέξλεζεο: 

«Έθζεζε γηα ηελ Κάλλαβε» 

 1905 ΖΠΑ: Τπνπξγείν Πνιέκνπ – Γξαθείν εηδηθψλ Θεκάησλ- Δηδηθή 

Δπηηξνπή: «Έθζεζε γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηαθίλεζε ηνπ Οπίνπ ζηηο 

Φηιηππίλεο». Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηήζεθε απφ ηηο ακεξηθαληθέο δπλάκεηο 

θαηνρήο ησλ Φηιηππίλσλ. 

 1926 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ: Έθζεζε ηεο Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

εμάξηεζε απφ ηε Μνξθίλε θαη Ζξσίλε: «Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Rolleston» 

 1928 ΖΠΑ: CharlesE. Terry θαη MildredPellens: «Σν Πξφβιεκα ηνπ 

Οπίνπ» 

 1929 ΖΠΑ: Έξεπλεο ηνπ ηξαηησηηθνχ ψκαηνο ηεο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο 

ηνπ Παλακά (Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ ΖΠΑ, 1916-29) 

 1930 ΖΠΑ: Δπηηξνπή Wickersham: «Έθζεζε γηα ηελ Πνηναπαγφξεπζε» 

(Έθζεζε γηα ηελ Δπηβνιή ησλ Απαγνξεπηηθψλ Νφκσλ ζηηο ΖΠΑ) 

 1944 ΖΠΑ: Δπηηξνπή LaGuardia: «Σν πξφβιεκα ηεο καξηρνπάλαο ζηελ 

πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο». Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ δήκαξρν ηεο 

Ν.Τ., Fiorello LaGuardia. Ζ Έθζεζε εθπνλήζεθε απφ ηελ Ηαηξηθή Αθαδεκία 

ηεο Ν.Τ. θαη ηππψζεθε απφ ην δήκν ην 1944. 

 1961 ΖΝ.ΒΑΗΛΔΗΟ: Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή: «Δμάξηεζε απφ 

Οπζίεο» (1ε Έθζεζε Δπηηξνπήο Brain) 

 1961 ΖΠΑ: Κνηλή Δπηηξνπή ηεο Ακεξηθαληθήο Ννκηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο 

Ακεξηθαληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο, γηα ηε Ναξθσηηθά: «Δμάξηεζε απφ Οπζίεο: 

Έγθιεκα ή Αζζέλεηα;» (Αξρηθή θαη Σειηθή Έθζεζε, 1961). 

 1965 ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ: Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή: “Έθζεζε γηα ηελ 

Δμάξηεζε απφ θάξκαθα” (2ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Brain) 

 1968 ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ: πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δμάξηεζε απφ 

Οπζίεο: «Κάλλαβε» (Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Wootton) 
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 1970 ΚΑΝΑΓΑ: Καλαδηθή Κπβέξλεζε: Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

Με-ηαηξηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ (Δπηηξνπή Le Dain): «Γηα ηελ Κάλλαβε» 

(Σειηθή Έθζεζε) 

 1970 ΖΠΑ: Καζεγεηέο RichardJ. Bonnie&CharlesH. Whitebread, II 

(Παλ/κην Virginia) «Ο Απαγνξεπκέλνο Καξπφο θαη ην Γέληξν ηεο Γλψζεο: 

Μηα έξεπλα ζηε Ννκηθή Ηζηνξία ηεο Απαγφξεπζεο ηεο Μαξηρνπάλαο ζηηο 

ΖΠΑ» 

 1971 ΖΠΑ: Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Καηάρξεζε ησλ Οπζηψλ (NIDA): 

«Δθζεζε» ζην Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ 

 1972 ΖΠΑ: Edward M. Brecher θαηνηεθδφηεοηνπ Consumer Reports 

Magazine: «The Consumers Union Report on Licit and Illicit Drugs» 

 1972 ΖΠΑ: Πνιηηεία ηνπ Ohio: «Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Koerner» 
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