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 Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ για να ευαισθητοποιήσει 
την Παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επι-
πτώσεις υγείας που έχουν οι χρήστες ναρ-
κωτικών ουσιών. Τα στοιχεία που δίνονται 
κάθε τόσο και λιγάκι στη δημοσιότητα 
αποκαλύπτουν ότι οι Νέοι Παγκοσμίως 
βουλιάζουν στα Ναρκωτικά, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Αυστραλίας που σύμ-
φωνα με πρόσφατη Έρευνα, είναι μια από 
τις πρώτες χώρες στον κατάλογο για τη 
χρήση των Ναρκωτικών. Οι Ναρκωβαρώ-
νοι με τη δύναμη του βρώμικου χρήματος 
διαπερνούν όλες τις πύλες, εξαγοράζουν 
ισχυρούς δεσμούς με το κατεστημένο και 
χρηματίζουν γενναιόδωρα μια αλυσσίδα 
λειτουργών σε πολλά κράτη, μας τονίζει 
η Έρευνα. Έτσι εξηγείται στο ότι η μάστιγα 
των Ναρκωτικών έχει πάρει Παγκοσμίως 
επικίνδυνες διαστάσεις, σε σημείο που να 
θεωρείται πλέον ως το κατεξοχή εθνικό 
πρόβλημα. Η τραγικότερη όψη του είναι 
το γεγονός ότι πλήττει κατά κύριο λόγο 
τη Νεολαία, το πιο ζωντανό και δυναμικό 
κομμάτι της κοινωνίας μας. Οι συνεχείς 
θάνατοι Νέων ανθρώπων που σημειώνο-
νται τα τελευταία χρόνια και οι δεκάδες χι-
λιάδες Νέοι με σχιζοφρένεια εξαιτίας της 
χρήσης μαριχουάνας, ηρωίνης, πάγου, 
και άλλων σκληρών Ναρκωτικών, απο-
τελούν δραματική απόδειξη της ζοφερής 
αυτής πληγής μπροστά στην οποία κανείς 
δεν δικαιούται να εθελοτυφλεί.
 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ αυτή Ημέρα για την 
Καταπολέμηση των Ναρκωτικών  και της 
παράνομης διακίνησής τους μας υπενθυ-
μίζει και πάλι να πράξουμε ότι αναλογεί 
στον καθένα μας για να σώσουμε τα παιδιά 
μας, γιατί κάθε μέρα που περνάει κινδυ-
νεύουν να πέσουν μέσα στον ωκεανό των 
Ναρκωτικών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκ-
θεση του ΟΗΕ ο αριθμός ατόμων που έχει 
κάνει χρήση ναρκωτικών σε παγκόσμια 
κλίμακα έχει ξεπεράσει τα 240 εκατομμύ-
ρια και οι θάνατοι από ναρκωτικές ουσίες 
ξεπέρασαν διεθνώς τις 300 χιλιάδες. Τα δε 
κέρδη από το παράνομο εμπόριο ναρκω-
τικών είναι πολλά  δισεκατομμύρια δολ-
λάρια το χρόνο, σύμφωνα με το πόρισμα 

της Έκθεσης. Σήμερα η εξάρτηση από τα 
ναρκωτικά αντιμετωπίζεται ως σύνθε-
το κοινωνικό πρόβλημα που δεν μπορεί 
να λυθεί με διοικητικά ή νομοθετικά μέ-
τρα. Γι’αυτό έχουν ιδρυθεί ειδικά κέντρα 
ψυχοσωματικής απεξάρτησης σε όλα τα 
κράτη, συμβουλευτικοί σταθμοί που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο για 
την αποτοξίνωση και απεξάρτηση των 
τοξικομανών, αλλά και για την κοινωνική 
επανένταξή τους στην κανονική ζωή, μέσα 
από εργασιακές και εκπαιδευτικές διαδι-
κασίες. Επίσης προσφέρουν πληροφόρη-
ση γύρω από τα προβλήματα των Νέων, 
γεγονός που κάνει αποτελεσματικότερη τη 
διαδικασία της πρόληψης. 
 ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσουμε τα 
Ναρκωτικά στην καθημερινή πραγματικό-
τητα.Τα Ναρκωτικά αφηνίασαν, θερίζουν, 
σκοτώνουν και αχρηστεύουν όχι μόνο 
ενήλικους αλλά και παιδιά, αφού οι θανα-
τηφόρες ουσίες έχουν περάσει στα σχο-
λεία και κυκλοφορούν σε αφθονία ακόμη 
και μέσω του διαδυκτίου. Η χρήση και η 
διάδοση των ναρκωτικών έχει λάβει σο-
βαρές διαστάσεις παγκοσμίως και απειλεί 
να αποδυναμώσει τη μαχητικότητα και την 
ενεργητικότητα των Νέων. Τα ναρκωτι-
κά είναι φυσικές ή τεχνικές ουσίες που 
δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 
επηρεάζουν τη σωματική, την ψυχική, τη 
συναισθηματική και την συνειδησιακή κα-
τάσταση και συμπεριφορά του ανθρώπου. 
Με τη συνεχή χρήση του ναρκωτικού το 
άτομο το συνηθίζει και προχωρά σε άλλο 
ναρκωτικό πιο δυνατό. Όταν όμως του λεί-
πει το ναρκωτικό κάνει ένα ανελέητο κυ-
νήγι για να εξασφαλίσει τη δόση του. Του 
εμφανίζονται πολύ δυσάρεστα συμπτώμα-
τα, όπως σύνδρομο στέρησης, τρεμούλα, 
ζάλη, ρίγος, εξάντληση, ανορεξία, αϋπνία, 
λιποθυμία κ.ά. και πρέπει το οικογενει-
ακό του περιβάλλον να τα λάβει υπόψιν 
του και να επικοινωνήσει με τα ειδικά κέ-
ντρα εξάρτησης ναρκωτικών για βοήθεια, 
πριν συμβεί το χειρότερο. Ο τοξικομανής 
φθείρεται σωματικά και ψυχικά και συχνά 
οδηγείται στην αυτοκτονία ή στο θάνατο, 
μας λένε οι Ειδικοί Ερευνητές.
 ΟΙ τοξικομανείς πάσχουν από ψυχο-
σωματική εξάρτηση από τις ναρκωτικές 

ουσίες, που είναι τόσο ισχυρές, που τους 
αφαιρεί τη θέληση να ζητήσουν θεραπευ-
τική βοήθεια για να σωθούν.Το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των νέων που έχουν πέσει στα 
ναρκωτικά περιθωριοποιούνται, κόβουν 
επαφές με το κοινωνικό τους περίγυρο. 
Τα συμπτώματα, όπως μας λένε οι ειδικοί 
Γιατροί, είναι νευρική υπερευαισθησία, 
επιθετικότητα, άσκοπη και άλογη ομιλη-
τικότητα, διάσπαση προσοχής, περιορι-
σμό της μνήμης, νωθρότητα, ψυχολογική 
κατάπτωση κ.ά. είναι μερικές από τις σο-
βαρές συνέπειές τους. Αρχή στην καταπο-
λέμηση των Ναρκωτικών πρέπει να είναι 
η αντιμετώπιση του χρήστη ως ατόμου το 
οποίο υποφέρει και δικαιούται μέριμνα 
και κατανόηση από το οικογενειακό του 
περιβάλλον, από την Πολιτεία και από την 
Κοινωνία. Ο χρήστης Ναρκωτικών ουσι-
ών πρέπει να πάψει να θεωρείται –τόσο 
από την κοινή γνώμη όσο και από τις δι-
ωκτικές Αρχές –ως περιθωριακό άτομο 
που εγκληματεί κατά της κοινωνίας και 
συνεπώς άξιο καταστολής και τιμωρίας. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας 
ότι αυτός ο οποίος έφτασε στο σημείο να 
καταστρέφει με αυτό τον τρόπο τον εαυτό 
του και στην πραγματικότητα να οδηγείται 
στην κοινωνική αλλά και φυσική του αυ-
τοκτονία, έχει άμεση ανάγκη βοηθείας και 
θεραπείας. Πρέπει να αντιληφθούμε επί-
σης, πως όταν το άτομο αυτό φτάσει στο 
σημείο της αποθεραπείας χρειάζεται να 
γίνει αντικείμενο κοινωνικής επανένταξης 
και όχι στιγματισμού ή απομόνωσης.
 ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αντιληφθούμε ότι ο 
χρήστης Ναρκωτικών ουσιών ο «τοξι-
κομανής», δεν είναι εγκληματίας, αλλά 
θύμα μιας κοινωνίας που αδιαφορεί για τα 
προβλήματα της Νεολαίας της που η ίδια 
δημιουργεί. Και πρέπει οι κυβερνώντες τα 
κράτη να δείξουν την μέριμνα και πρόνοια 
που οφείλουν να παρέχουν στους πολί-
τες και να λάβουν αυστηρά μέτρα ενάντια 
των ύποπτων κυκλωμάτων τα οποία δι-
ακινούν Ναρκωτικά προς ίδιο πλουτισμό 
και σε βάρος της ψυχικής, οργανικής και 
κοινωνικής υγείας της Νεολαίας μας. Το 
πρόβλημα των Ναρκωτικών είναι σύν-
θετο και τα αίτιά του βαθιά ριζωμένα στη 
σύγχρονη κοινωνία μας. Όσο δρακόντεια 

ή «εμπνευσμένα» και αν είναι τα μέτρα 
που θα παρθούν για την Καταπολέμηση 
της Μάστιγας των Ναρκωτικών θα παρα-
μείνουν ανίσχυρα μπροστά σε αυτή την 
κοινωνική αιμορραγία αν δεν εντάσσονται 
στα πλαίσια μιας σφαιρικής αντιμετώπισης 
του όλου θέματος, δηλαδή ναι μεν κατα-
στολή και αμείλικτη τιμωρία των Εμπόρων 
Ναρκωτικών, αλλά και θεραπεία, καθώς 
και Κοινωνική Επανένταξη των χρηστών 
Ναρκωτικών ουσιών. Επιβάλλεται να λά-
βουν μέρος και οι διάφοροι Φορείς μας 
και με τις ενεργητικές διαδικασίες και 
πρωτοβουλίες τους να βοηθήσουν και να 
προωθήσουν δημιουργικά τις ανθρώπινες 
σχέσεις, ανεβάζοντας αισθητά το επίπεδο 
της προσωπικότητας των Νέων, που έπε-
σαν χωρίς να το θέλουν, ίσως από τις δι-
άφορες προσωπικές ή οικογενειακές κα-
ταστάσεις στα Ναρκωτικά. Και πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. 
 Η ΦΟΒΕΡΗ αλήθεια του Ιπποκρατι-
κού λόγου «Κάλλιον το προλαμβάνειν του 
θεραπεύειν» έχει στην προκειμένη περί-
πτωση εκπληκτική εφαρμογή. Μια υπεύ-
θυνη και συνεχής ενημέρωση της Νεο-
λαίας μας για τις δραματικές επιπτώσεις 
της χρήσης Ναρκωτικών ουσιών, μια συ-
νεχή και τεκμηριωμένη πληροφόρηση της 
κοινής γνώμης για τους κινδύνους που 
απειλούν τα παιδιά όλων μας, μπορούν να 
έχουν πολύ πιο θετικά αποτελέσματα από 
τη στυγνή καταστολή όσων δεν ήξεραν ή 
δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην εκ-
μετάλλευση των Εμπόρων Ναρκωτικών. 
Όλοι οι Φορείς και ιδιαίτερα το Κράτος 
πρέπει να συμβάλουν σε αυτόν τον Αγώ-
να. Να βοηθήσουμε, να οπλίσουμε τα Παι-
διά μας με την πληροφόρηση που χρειάζε-
ται να πουν «ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ»! Όλοι 
να βοηθήσουμε με την ενεργό δράση μας 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων αποχής 
των Παιδιών μας από τη χρήση των θανα-
τηφόρων αυτών ουσιών. Όλοι να σταθού-
με δίπλα στους Νέους. Να βοηθήσουμε 
όλοι μαζί να έχουν αιτία ζωής τα Παιδιά 
μας. Τότε θα αγωνιστούν για τη ζωή. Θα 
αγωνιστούν και θα νικήσουν. Και η 26η 
Ιουνίου ας αποτελέσει το Ορόσημο.
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