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Ο εορταςμόσ κάκε χρόνο ςτισ 26 Ιουνίου τθσ κατ’ ευφθμιςμό παγκόςμιασ θμζρασ κατά των 

ναρκωτικϊν,  αντί να αποτελεί μζρα περίςκεψθσ, αναςτοχαςμοφ και ελπίδασ, λειτουργεί 

περιςςότερο ςαν ανοφςια φιζςτα. Μια φιζςτα με παυςίπονθ δράςθ κατϋ αναλογία με τθν 

παυςίπονθ δράςθ των φαρμακευτικϊν ουςιϊν που χρθςιμοποιοφν οι εξαρτθμζνοι. Μια φιζςτα που 

λειτουργεί απενοχοποιθτικά για τθν πολιτικι θγεςία, πολλζσ φορζσ για τουσ ίδιουσ τουσ 

επαγγελματίεσ που δουλεφουν ςτο χϊρο και εν τζλει για ολόκλθρθ τθν κοινωνία.   

Μια ιδιαίτερα δυςάρεςτθ παραδοχι που πρζπει να κάνουμε είναι ότι τα ναρκωτικά 

αποτελοφν ζνα ιδιαίτερα προςοδοφόρο πεδίο άντλθςθσ κερδϊν, χρθματικϊν και μθ, όχι μόνο για τα 

παράνομα κυκλϊματα διακίνθςθσ ουςιϊν, αλλά και για πολλοφσ από όςουσ εμπλζκονται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του. Η πολιτικι εξουςία καταρχιν χρθςιμοποιεί τα ναρκωτικά, άλλοτε ωσ εργαλείο 

ελζγχου και αποκλειςμοφ και άλλοτε ωσ προνομιακό πεδίο προβολισ μιασ επίπλαςτθσ ευαιςκθςίασ. 

Θυμάται θ εξουςία και θ κοινωνία τθ «μάςτιγα του αιϊνα» ςε κάκε παγκόςμια μζρα και όταν 

υπάρχει ζξαρςθ των κανάτων. Και ξεχνά το κακθμερινό μαρτφριο των ςυμπολιτϊν μασ που 

βρίςκονται δζςμιοι τθσ εξάρτθςθσ τουσ από τθ μια πλευρά και τθσ υποκριςίασ και του κυνιςμοφ των 

ικυνόντων από τθν άλλθ πλευρά.  

Από το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν κερδίηει χριματα και δφναμθ ζνα μεγάλο κομμάτι του 

κατεςτθμζνου (καταςταλτικοί μθχανιςμοί, νομικό, ιατρικό κατεςτθμζνο). Είναι γνωςτό, άλλωςτε, ότι 

τα ναρκωτικά και, πιο ςυγκεκριμζνα, τα αδικιματα που ςυνδζονται με αυτά αποτελοφν ζναν από 

τουσ βαςικοφσ αιμοδότεσ τθσ δικθγορικισ «βιομθχανίασ» και του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 Από το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν επίςθσ, επιχειροφν να αντλιςουν δφναμθ, χριματα και 

να χτίςουν καριζρεσ διάφοροι επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ υγείασ. Διοργανϊνουν πολυτελι 

ςυνζδρια, πραγματοποιοφν πολλζσ ζρευνεσ και δθμοςιεφςεισ και επιχειροφν να «κεραπεφςουν» ι 

να διαχειριςτοφν τισ ςυνζπειεσ μιασ χρόνιασ υποτροπιάηουςασ αςκζνειασ - όπωσ χωρίσ καμία 

τεκμθρίωςθ – χαρακτθρίηουν τθν εξάρτθςθ από τα ναρκωτικά. Η υιοκζτθςθ όμωσ αυτισ τθσ ετικζτασ 

τθσ αςκζνειασ είναι αυτι που τουσ νομιμοποιεί να ζχουν αυξθμζνο κφροσ και δφναμθ. Το γεγονόσ ότι 

αυτζσ οι επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ, που αντιμετωπίηουν τθν εξάρτθςθ ωσ αςκζνεια, δεν δίνουν 

αξιόπιςτα αποτελζςματα δεν φαίνεται να τουσ απαςχολεί.. 

Και αν οι προαναφερκζντεσ κοινωνικοί παράγοντεσ κζρδιηαν ανζκακεν από το πρόβλθμα 

των ναρκωτικϊν, ζνα ςφμπτωμα τθσ βακιάσ κοινωνικοπολιτιςμικισ κρίςθσ τθσ εποχισ μασ, είναι ότι 

πλζον από το πρόβλθμα επιχειροφν να αποκομίςουν κζρδθ και αυτοί που το ζχουνε βιϊςει με τον 

πλζον επϊδυνο τρόπο. Άνκρωποι που ζχουν περάςει από το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ, οι ίδιοι ι 



μζλθ του οικογενειακοφ τουσ περιβάλλοντοσ, ανακαλφπτουν ζνα πεδίο εφκολου πλουτιςμοφ και 

αυξθμζνου κφρουσ. Αποκτοφν τίτλουσ – μζςα από αμφίβολεσ διαδικαςίεσ – ι απλά 

αυτοχαρακτθρίηονται «ειδικοί», «ςφμβουλοι» για το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ και εκμεταλλευόμενοι 

τον πόνο και τθν αγωνία ςυνανκρϊπων τουσ κερδοςκοποφν ςε βάροσ τουσ. Η Θεςςαλονίκθ άλλωςτε 

αποτελεί κορυφαίο αντιπαράδειγμα ςτθ χϊρα, κακϊσ ξεφυτρϊνουν ςυνεχϊσ διάφορα παράνομα 

κζντρα που αυτοχαρακτθρίηονται ωσ κζντρα απεξάρτθςθσ. Και αν υπάρχουν μομφζσ για τουσ 

επαγγελματίεσ υγείασ που κερδοςκοποφν ςε βάροσ των εξαρτθμζνων και των οικογενειϊν τουσ, θ 

ακραία εκμετάλλευςθ και το εμπόριο ελπίδασ που εκπορεφεται από πρϊθν εξαρτθμζνουσ ξεπερνά 

κάκε όριο χυδαιότθτασ. Η χυδαιότθτα όμωσ, ο κυνιςμόσ και  θ εκμετάλλευςθ αποτελοφν 

γενεςιουργζσ αιτίεσ του προβλιματοσ τθσ εξάρτθςθσ, όποτε όταν αναπαράγονται ςτθν «κεραπεία» 

του, κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό και το αποτζλεςμα. 

Μια παγκόςμια θμζρα κα όφειλε να πυροδοτεί τθ ςυηιτθςθ και τθ δράςθ για ανατροπι των 

παραπάνω. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Θα όφειλε να κζςει τθν πολιτικι εξουςία προ των ευκυνϊν τθσ. Ευκφνεσ που δεν 

ςχετίηονται με τουσ πφρινουσ, αλλά κενοφσ περιεχομζνου, λόγουσ. Οι ευκφνεσ τθσ ςχετίηονται με τθν 

ανατροπι των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που παράγουν τα διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλιματα.  

Θα όφειλε να κινθκεί προσ τθν ακφρωςθ των ακραίων ςυνκθκϊν εκμετάλλευςθσ των 

εξαρτθμζνων και των οικογενειϊν τουσ από ζνα μεγάλο κομμάτι του κατεςτθμζνου.  

Θα όφειλε να κζςει ςε κρίςθ το κυρίαρχο επιςτθμονικό παράδειγμα που αναπαράγει και 

διογκϊνει το πρόβλθμα. Να αναδείξει το αίτθμα για μια επιςτιμθ που αποκαλφπτει τισ πραγματικζσ 

αιτίεσ του προβλιματοσ και προτείνει παρεμβάςεισ με τελικό ςτόχο τον ελεφκερο και αξιοπρεπι 

πολίτθ. 

Θα όφειλε να ζρκει ςε ριξθ με τα φαινόμενα αλλοτρίωςθσ που χαρακτθρίηουν ακόμθ και 

κάποιουσ που ζχουν περάςει από το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ. Να αναδείξει αντίκετα τθν τεράςτια 

αξία τθσ βοικειασ και τθσ ενςτάλαξθσ ελπίδασ,  που μπορεί να παρζχει  ζνασ άνκρωποσ που ζχει 

περάςει από το πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ ςε ζνα άνκρωπο που τϊρα βιϊνει ανάλογο πρόβλθμα, 

όταν αυτι βοικεια δίνεται ςε ζνα πλαίςιο αλλθλεγγφθσ και ανιδιοτελοφσ προςφοράσ.  

Θα αποτελζςουν αυτοί οι προβλθματιςμοί κομμάτι τθσ ςυηιτθςθσ κατά τθν παγκόςμια 

θμζρα; Μάλλον όχι, αφοφ άλλωςτε δεν κα υπάρξει ςυηιτθςθ επί τθσ ουςίασ. Αυτό που κα υπάρξει, 

κα είναι θ δθμιουργία μιασ εικονικισ πραγματικότθτασ, κακϊσ όποιοσ παρακολουκιςει τα ΜΜΕ και 

τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ εκείνθ τθν θμζρα, κα αιςκανκεί ότι βριςκόμαςτε ζνα βιμα πριν τθν τελικι 

επίλυςθ του ηθτιματοσ. Το ψεφδοσ, θ άρνθςθ τθσ πραγματικότθτασ και θ ςυνεπακόλουκθ 

παραποίθςθ τθσ, όπωσ ςυμβαίνει κάκε χρόνο ςε τζτοιεσ φιζςτεσ όχι μόνο δεν ςυμβάλλουν ςτθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ, αλλά αντίκετα το αναπαράγουν κακϊσ αποτελοφν γενεςιουργζσ αιτίεσ 

αυτοφ.  


