Ομιλία τησ βουλευτού Αιτωλοακαρνανίασ, Νίκησ Φούντα, ςτην
Ολομέλεια τησ Βουλήσ για το ςχέδιο νόμου “Νόμοσ περί
Εξαρτηςιογόνων Ουςιών και Άλλεσ Διατάξεισ”
– Αθόνα, 6 Μαρτύου 2013 –

Κύριε Υπουργϋ,
Κυρύεσ και κύριοι ςυνϊδελφοι,
Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ότι το φαινόμενο τησ χρόςησ των
ναρκωτικών ςυνεχύζει να αποτελεύ μϊςτιγα για την κοινωνύα μασ, το
οπούο πλόττει κυρύωσ τη νϋα γενιϊ –

από τον μαθητό και τον

φοιτητό, μϋχρι τον ϊνεργο και τον ςτρατευμϋνο νϋο –, καθώσ
εξελύςςεται ςυνεχώσ με την ειςαγωγό νϋων ειδών ναρκωτικών
ουςιών, πιο φθηνών, πιο εξαρτηςιογόνων και πιο καταςτροφικών
για τον ανθρώπινο οργανιςμό. Μολονότι, ςτη χώρα μασ η διϊδοςη
των ναρκωτικών δεν παρουςιϊζει την ύδια ϋκταςη με ϊλλεσ χώρεσ
τησ Ευρώπησ, το πρόβλημα όχι μόνο παραμϋνει υπαρκτό αλλϊ
αναμϋνεται και να ενταθεύ περαιτϋρω εξαιτύασ τησ οικονομικόσ
κρύςησ που περιθωριοποιεύ μεγϊλεσ ομϊδεσ του πληθυςμού και ιδύωσ
τουσ νϋουσ, οι οπούοι βρύςκονται πλϋον αντιμϋτωποι με ποςοςτϊ
ανεργύασ ϊνω του 60%. Και όπωσ γνωρύζουμε πολύ καλϊ, η ανεργύα
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εύναι μια κατϊςταςη που μπορεύ να εξωθόςει οριςμϋνουσ
ανθρώπουσ ςτα ϊκρα, ςτην κατϊθλιψη και ςτον μηδενιςμό, με τα
ναρκωτικϊ να φαντϊζουν τότε ωσ ϋνασ ιδανικόσ τρόποσ διαφυγόσ
από την απογοότευςη και το αδιϋξοδο.
Το ςχϋδιο νόμου «Νόμοσ περύ Εξαρτηςιογόνων Ουςιών και Ϊλλεσ
Διατϊξεισ» που ςυζητούμε ςόμερα, οδηγεύ το υφιςτϊμενο θεςμικό
πλαύςιο για τα ναρκωτικϊ προσ μια πιο προοδευτικό κατεύθυνςη,
ειςϊγοντασ τρεισ βαςικϋσ μεταρρυθμύςεισ:
- Πρώτον, μετριϊζει τον ϋντονα καταςταλτικό χαρακτόρα τησ
εθνικόσ νομοθεςύασ ςε ότι αφορϊ οριςμϋνεσ κατηγορύεσ
αδικημϊτων που ςχετύζονται με τα ναρκωτικϊ, διότι υπόρχε
ςημαντικό δυςαναλογύα ωσ προσ την βαρύτητα των ποινών
για κϊποια αδικόματα ςε ςύγκριςη με ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ
νομοθεςύεσ. Στο πλαύςιο αυτό, αποκαθύςταται αρκετϊ η
αναλογικότητα ςε διϊφορεσ ποινϋσ, αντιμετωπύζονται με
μεγαλύτερη επιεύκεια οι πιο ελαφριϋσ περιπτώςεισ, ενώ
περιλαμβϊνονται

και

ευεργετικϋσ

ρυθμύςεισ

για

τουσ

εξαρτημϋνουσ δρϊςτεσ. Ωςτόςο, η νομοθεςύα αυςτηροποιεύται
ςε αρκετϊ ςημεύα, όπωσ π.χ. ςτην περύπτωςη των εμπόρων
ναρκωτικών, ςτουσ οπούουσ θα μπορεύ να επιβϊλλεται πλϋον
ακόμη και η ποινό τησ ιςόβιασ κϊθειρξησ.
- Δεύτερον, καθιερώνει ϋναν εναλλακτικό δρόμο θεραπεύασ και
απεξϊρτηςησ

για

τουσ

εξαρτημϋνουσ

δρϊςτεσ,

κατηγορούμενουσ ό καταδικαςμϋνουσ για παραβϊςεισ του
Νόμου περύ ναρκωτικών,

οι οπούοι θα μπορούν πλϋον να

παρακολουθούν θεραπευτικϊ προγρϊμματα απεξϊρτηςησ ςε
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όλα τα ςτϊδια τησ ποινικόσ διαδικαςύασ, δηλαδό και εκτόσ και
εντόσ των ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων. Στο ύδιο πλαύςιο, το
ςχϋδιο νόμου ειςϊγει ϋναν νϋο και πιο ορθό τρόπο διϊγνωςησ
τησ εξϊρτηςησ που θα λαμβϊνει υπόψη περιςςότερουσ
παρϊγοντεσ απ’ ό,τι ςτο παρελθόν, ςτη βϊςη δηλαδό όχι μόνο
μιασ απλόσ πραγματογνωμοςύνησ αλλϊ και ϊλλων ευρημϊτων
και πιςτοποιόςεων από αναγνωριςμϋνεσ υπηρεςύεσ, όπωσ
φορεύσ απεξϊρτηςησ, φορεύσ κοινωνικόσ ςτόριξησ, νοςοκομεύα,
κτλ. (ϊρθρο 30).
- Τρύτον, εγκαθιδρύει ϋναν πιο ολοκληρωμϋνο μηχανιςμό
ϊςκηςησ εθνικόσ πολιτικόσ για τα ναρκωτικϊ (ϊρθρα 48, 49,
50) ο οπούοσ θα αποτελεύται: Από την μύα πλευρϊ, από την
Διυπουργική Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράςησ κατά των
Ναρκωτικών, που θα εύναι υπεύθυνη για την ϋγκριςη του
εθνικού ςχεδύου δρϊςησ, το ςυντονιςμό των αρμόδιων
υπηρεςιών και την παρακολούθηςη εφαρμογόσ τησ εθνικόσ
πολιτικόσ για τα ναρκωτικϊ. Και από την ϊλλη, από τον Εθνικό
Συντονιςτή για την Αντιμετώπιςη των Ναρκωτικών που ϋχει
πενταετό θητεύα και την Εθνική Επιτροπή Σχεδιαςμού και
Συντονιςμού για την Αντιμετώπιςη των Ναρκωτικών – ςτην
οπούα θα ςυμμετϋχουν εκπρόςωποι όλων των εμπλεκόμενων
υπουργεύων και φορϋων – με αρμοδιότητα την εκπόνηςη του
εθνικού ςχεδύου δρϊςησ και τον ςυντονιςμό των διαφόρων
δρϊςεων και προγραμμϊτων εκ μϋρουσ των ςυναρμόδιων
υπουργεύων.
Όλεσ αυτϋσ οι αλλαγϋσ εύναι πολύ θετικϋσ αφού, μεταξύ ϊλλων,
ενςωματώνουν τη ςύγχρονη αντύληψη για την καταπολϋμηςη τησ

4

χρόςησ των εξαρτηςιογόνων ουςιών, ςύμφωνα με την οπούα αφενόσ
οι χρόςτεσ πρϋπει να αντιμετωπύζονται ςαν αςθενεύσ που
χρειϊζονται θεραπεύα και όχι ςαν εγκληματύεσ και, αφετϋρου, η
απεξϊρτηςη θεωρεύται ωσ εργαλεύο για την απεμπλοκό του χρόςτη
από την παραβατικότητα.
Παρόλα αυτϊ, ύςωσ πρϋπει να μασ προβληματύςει το γεγονόσ ότι το
ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο νόμου δεν κατϊφερε τελικώσ να προχωρόςει
λύγο παραπϋρα ςε ότι αφορϊ την αντιμετώπιςη τησ προμόθειασ,
κατοχόσ και χρόςησ ναρκωτικών ςε ποςότητεσ που δικαιολογούνται
μόνο για ατομικό χρόςη και, βεβαύωσ, αναφϋρομαι ςτο ϊρθρο 29 και
ςτο μεγϊλο ερώτημα τησ «ποινικοπούηςησ ό αποποινικοπούηςησ». Το
ζότημα εύναι καύριο, αν αναλογιςτεύ κανεύσ τον μεγϊλο αριθμό
χρηςτών κϊνναβησ ανϊμεςα ςτον γενικό πληθυςμό και κυρύωσ
ςτουσ νϋουσ, ςε εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνϋσ επύπεδο. Ειδικότερα,
ςε ότι αφορϊ την Ελλϊδα, ϋχει ενδιαφϋρον να μελετόςουμε τα
αποτελϋςματα

τησ

πανελλόνιασ

ϋρευνασ

για

τη

χρόςη

εξαρτηςιογόνων ουςιών ςτο ςχολικό πληθυςμό (γνωςτό και ωσ
ϋρευνα ESPAD), η οπούα πραγματοποιόθηκε το 2011 από το
Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτούτο Ψυχικόσ Υγιεινόσ ςε
ςυνεργαςύα με τον ΟΚΑΝΑ, περιλαμβϊνοντασ 676 ςχολικϋσ μονϊδεσ
και ςυνολικϊ 37.000 μαθητϋσ και μαθότριεσ ηλικύασ 13-19 ετών.
Αναλυτικότερα, η ϋρευνα ϋδειξε ότι:
- Ϋνασ ςτουσ επτϊ μαθητϋσ ϋχει κϊνει χρόςη (ϋςτω και μύα
φορϊ) κϊποιασ παρϊνομησ ουςύασ, κυρύωσ κϊνναβησ. Μϊλιςτα,
η πλειονότητϊ τουσ ϋχει επαναλϊβει την χρόςη.
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- Ο αριθμόσ όςων μαθητών ϋχουν κϊνει χρόςη αυξϊνεται
ςημαντικϊ με την ηλικύα, αφού ςτην ηλικύα των 17-18 ετών,
χρόςη κϊνναβησ τον τελευταύο χρόνο ϋχει κϊνει ο ϋνασ ςτουσ
επτϊ μαθητϋσ (αριθμόσ που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 13,6%),
ενώ τον τελευταύο μόνα το 8%. Σε ότι αφορϊ την ηλικύα των
13-14 ετών, χρόςη κϊνναβησ ϋςτω και μύα φορϊ ϋχει κϊνει το
2,6% των αγοριών και το 0,9% των κοριτςιών.
- Διαχρονικϊ, από το 1984 ϋωσ το 2011 που πραγματοποιεύται η
ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα, ϋχει ςχεδόν τριπλαςιαςτεύ η χρόςη
ναρκωτικών ςτουσ μαθητϋσ (από 6% το 1984, ςε 15,3% το
2011), ενώ επιπλϋον η ςυςτηματικότερη χρόςη αυξϊνεται
περιςςότερο από την δοκιμό.
Από τα παραπϊνω ςτοιχεύα, αλλϊ και από ϊλλεσ παρόμοιεσ ϋρευνεσ,
γύνεται αντιληπτό ότι ο ιδιαύτερα καταςταλτικόσ χαρακτόρασ τησ
νομοθεςύασ για τη χρόςη των ναρκωτικών ουςιών δεν εμποδύζει την
αύξηςη του αριθμού των χρηςτών ανϊμεςα ςτουσ νϋουσ,
τουλϊχιςτον ςε ότι αφορϊ την περύπτωςη τησ κϊνναβησ. Στο
πλαύςιο αυτό εκτιμϊται ότι η πρόβλεψη του ϊρθρου 29 για επιβολό
ποινόσ φυλϊκιςησ ϋωσ 5 μόνεσ ςε όποιον προμηθεύεται ό κατϋχει
ναρκωτικϋσ ουςύεσ ςε ποςότητεσ που δικαιολογούνται μόνο για την
ατομικό του χρόςη ό κϊνει χρόςη αυτών, δεν θα ϋχει κϊποιο
ουςιαςτικό αποτρεπτικό αποτϋλεςμα. Αντιθϋτωσ, πρϋπει να ϋχουμε
πϊντοτε ςτο νου μασ ότι οι νϋοι, και κυρύωσ οι ϋφηβοι, ϋλκονται
ιδιαιτϋρωσ από την «μαγεύα του απαγορευμϋνου». Παρόλα αυτϊ,
αποτιμώνται θετικϊ οι παρϊγραφοι 2 και 3 του ϊρθρου 29, βϊςη
των οπούων το δικαςτόριο μπορεύ να αφόςει ατιμώρητο τον δρϊςτη
εϊν

κρύνει

ότι

η

ςυγκεκριμϋνη

«αξιόποινη»

πρϊξη

όταν
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ςυμπτωματικό, ενώ και οι ποινϋσ που εμπύπτουν ςτο εν λόγω ϊρθρο
δεν καταχωρούνται ςτο ποινικό μητρώο των δραςτών και ϋτςι
αποφεύγεται ο «ςτιγματιςμόσ».
Σε κϊθε περύπτωςη, πιςτεύουμε ότι ο περιοριςμόσ του φαινομϋνου
τησ χρόςησ εξαρτηςιογόνων ουςιών ςτον νεανικό πληθυςμό απαιτεύ
όχι μόνο τη διαμόρφωςη του κατϊλληλου νομοθετικού πλαιςύου με
την υιοθϋτηςη καλών παραδειγμϊτων από τη διεθνό εμπειρύα, αλλϊ
και την προώθηςη ενεργών παρεμβϊςεων πρόληψησ ςτο ςχολεύο,
ςτην οικογϋνεια και ςτουσ χώρουσ ψυχαγωγύασ. Δρϊςεισ οι οπούεσ,
όμωσ, δεν θα επικεντρώνονται μόνο ςτην πληροφόρηςη, αλλϊ θα
θϋτουν ςτο ςτόχαςτρο και τισ αντιλόψεισ περύ «κανονικού», αφού
όπωσ

ϋχουν

δεύξει

παρακινδυνευμϋνεσ

πολλϋσ

κοινωνιολογικϋσ

ςυμπεριφορϋσ

των

ϋφηβων

μελϋτεσ,

οι

–

η

όπωσ

ανεξϋλεγκτη κατανϊλωςη ναρκωτικών και αλκοόλ ό η επικύνδυνη
οδόγηςη – οφεύλονται ςυχνϊ ςτην αυξημϋνη ευαιςθηςύα των
εφόβων ςτην γνώμη των ϊλλων και ςτισ αντιλόψεισ περύ
«κανονικού», και τεύνουν να εκδηλώνονται ςε ςυγκεκριμϋνα
κοινωνικϊ πλαύςια.
Ανακεφαλαιώνοντασ, το ςχϋδιο νόμου «Νόμοσ περύ Εξαρτηςιογόνων
Ουςιών και Ϊλλεσ Διατϊξεισ», εύναι ϋνα νομοθϋτημα που κινεύται
προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη, αφού προωθεύ ϋνα ηπιότερο πλαύςιο
ποινών, ενώ παρϊλληλα προϊγει την «αποςτιγματοπούηςη» των
εξαρτημϋνων ατόμων και την αντιμετώπιςό τουσ ωσ αςθενεύσ και όχι
ωσ ϊτομα με παραβατικό ςυμπεριφορϊ. Ωςτόςο, χρειϊζεται να γύνει
πολύ δουλειϊ ακόμη ούτωσ ώςτε να πειςθούν όλοι οι πολύτεσ ότι το
πρόβλημα των ναρκωτικών δεν ςυνδϋεται μόνο με περιθωριακϋσ
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ομϊδεσ ανθρώπων και «κακοποιϊ ςτοιχεύα», αλλϊ αφορϊ την
κοινωνύα ςτο ςύνολό τησ, με πολυεπύπεδεσ επιπτώςεισ και ϋντονα
χαρακτηριςτικϊ κοινωνικόσ διαςτρωμϊτωςησ. Μόνο εϊν αυτό η
αντύληψη

γύνει

αποτελεςματικϊ
ναρκωτικών.

ευρϋωσ
το

αποδεκτό

πολυςύνθετο

θα

κοινωνικό

αντιμετωπιςτεύ
πρόβλημα

των

