
Ναρκωτικά –μύθοι και πραγματικότητα(ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΑΚΑΡΟΥ) 

Υπάρχουν πολλοί μφκοι γφρω από τα ναρκωτικά και τισ εξαρτιςεισ, τόςο ωσ προσ τθν αιτιολογία τθσ 

χριςθσ, όςο και ωσ προσ τθ χριςθ και τισ ουςίεσ, τισ επιπτϊςεισ, το προφίλ του χριςτθ, αλλά και ωσ προσ 

τθ δυνατότθτα απεξάρτθςθσ και τισ πολιτικζσ κατά των ναρκωτικϊν. 

Όλοι οι μφκοι που κα αναφζρουμε ζχουν μια δόςθ αλικειασ, απ’ όπου αντλοφν και τθν ιςχφ τουσ, τθ 

δυνατότθτα να πείκουν ότι είναι ζτςι όπωσιςχυρίηονται ότι είναι. Δεν επαρκοφν, όμωσ, από μόνοι τουσ –

μπορεί να αποτελοφν πλευρζσ τθσ πραγματικότθτασ-,  ϊςτε να εξθγιςουν ι να δϊςουν απαντιςεισ ςτα 

ςφνκετα ερωτιματα που εγείρει το φαινόμενο των ναρκωτικϊν ωσ ςφνκετο και πολυπαραγοντικό 

κοινωνικό φαινόμενο.   

Ωσ προσ τθν αιτιολογία, για παράδειγμα, κα ζχετε ακοφςει ανκρϊπουσ να υπεραςπίηονται με ςκζνοσ 

και με επιχειριματα κζςεισ του τφπου: «οι χριςτεσ είναι παιδιά χωριςμζνων γονιϊν, ι παιδιά 

κακοποιθμζνα και παραμελθμζνα, ι ότι οι γονείσ τουσ φταίνε που τουσ είχαν απεριόριςτθ ελευκερία, ι 

αντίκετα, οι γονείσ ιταν τόςο αυςτθροί που το παιδί τουσ ξζφυγε με αυτό τον τρόπο...» 

Η αλικεια είναι ότι οι παραπάνω κζςεισ και άλλεσ ςχετικζσ, δεν αποτελοφν αιτίεσ που κάποιοσ 

οδθγείται ςτθ χριςθ, αλλά επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ: από εκεί προζρχεται και θ πειςτικότθτά τουσ, θ 

δόςθ αλικειασ που είπαμε προθγουμζνωσ. Για παράδειγμα, είναι ζνασ επιβαρυντικόσ παράγοντασ που 

μπορεί να ςυμβάλει ςτο να οδθγθκεί κάποιοσ ςτθ χριςθ  θ κακοποίθςθ ςτθν παιδικι θλικία, αλλά όλα τα 

κακοποιθμζνα παιδιά δεν γίνονται χριςτεσ.  

Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντεσ είναι θ φτϊχεια, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, το φτωχό πολιτιςτικό 

περιβάλλον, θ διακζςιμότθτα των ουςιϊν, θ χριςθ ι θ ανοχι απζναντι ςτθ χριςθ ςτο οικείο περιβάλλον, 

τα πρότυπα τθσ κοινωνίασ, π.χ. πλοφςιοι και διάςθμοι που κάνουν χριςθ ουςιϊν, κ.α. 

Για να οδθγθκεί, όμωσ, κάποιοσ ςτθ χριςθ, χρειάηεται να ςυντρζξουν μια ςειρά τζτοιοι παράγοντεσ 

που ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό –τελείωσ διαφορετικό για κάκε άνκρωπο- κα ζχουν αυτό το 

αποτζλεςμα. Επομζνωσ, οι αιτίεσ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ, βιολογικϊν, ψυχολογικϊν, οικογενειακϊν, 

κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν παραμζτρων + θ ςυνάντθςθ του ατόμου με τθν ίδια τθν ουςία. 

Ωσ προσ τουσ μφκουσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ και τισ ουςίεσ: 

Ιςχφει ότι θ χριςθ δεν οδθγεί πάντα ςτθν εξάρτθςθ. Υπάρχουν 4 ςτάδια, από τον πειραματιςμό με 

τθν ουςία ι τισ ουςίεσ, μετά ςτθν ενεργι αναηιτθςθ, ζπειτα ςτθν εναςχόλθςθ, ωσ το 4ο ςτάδιο που είναι θ 

εξάρτθςθ. Οι επιπτϊςεισ ςτο ςυναιςκθματικό επίπεδο, ςτθν εργαςία, τθν υγεία και τα οικονομικά γίνονται 

χειρότερεσ από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο.  

Ωςτόςο, ο μφκοσ ότι μπορεί να κάνει κάποιοσ χριςθ και να μθν εξαρτθκεί, αν κάνει π.χ. «χριςθ με 

όρια», όπωσ μόνο το Σαββατοκφριακο ι μόνο ςτισ διακοπζσ, παραβλζπει κάτι πολφ ςθμαντικό: το γεγονόσ 

ότι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ εμπλοκισ με τθ χριςθ είναι θ ςταδιακι απϊλεια ολοζνα και περιςςότερο 

ορίων. Για παράδειγμα, εγϊ κα πίνω μόνο χαςίσ, δεν κα πάρω ποτζ χάπια και θρωίνθ-όταν παίρνω χάπια 

και θρωίνθ, λζω δεν κα κάνω ποτζ ενζςιμθ χριςθ-όταν κάνω ενζςιμθ χριςθ, λζω κα ζχω πάντα καινοφρια 

ςφριγγα κ.ο.κ. 

Συνεπϊσ, θ χριςθ, ακόμα και θ περιςταςιακι, είναι επικίνδυνθ: κανείσ δεν ξζρει μζχρι ποφ μπορεί 

να φτάςει κάποιοσ που ξεκινάει να δοκιμάηει περιςταςιακά με τθν παρζα του ουςίεσ, οι οποίεσ αρχικά 

ςυνικωσ του προςφζρονται. 



Κατ’ αναλογία, δεν υπάρχουν ¨καλζσ» ι λιγότερο κακζσ και τελείωσ ¨κακζσ» ουςίεσ. Ο 

αντιεπιςτθμονικόσ διαχωριςμόσ ςε μαλακά και ςκλθρά ναρκωτικά είναι ζνασ ακόμα επικίνδυνοσ μφκοσ 

που ςτοχεφει ςυνικωσ ςτθν απενοχοποίθςθ και τθ νομιμοποίθςθ του χαςίσ. Π.χ. Το χαςίσ δεν βλάπτει, 

αλλά θ θρωίνθ ςκοτϊνει. Ή, Από το να παίρνει κάποιοσ θρωίνθ, χάπια ι άλλεσ ουςίεσ, καλφτερα να πίνει 

χαςίσ, που είναι και φυςικό προϊόν. 

Είπαμε, όμωσ, προθγουμζνωσ, ότι το ςθμαντικό είναι το ςτάδιο, ςτο οποίο βρίςκεται κάποιοσ και όχι 

θ ουςία. Τθν απόςταςθ από τον πειραματιςμό ωσ τθ βαριά εξάρτθςθ, κάποιοσ μπορεί να μθ τθ διανφςει 

ποτζ, κάποιοσ να τθ διανφςει πάρα πολφ αργά και άλλοσ ταχφτατα. Και αυτό δεν μπορεί να το ξζρει οφτε 

αυτόσ που αρχίηει να κάνει χριςθ, οφτε κανείσ άλλοσ. Πολφ περιςςότερο που αυτόσ που αρχίηει να κάνει 

χριςθ ςυνικωσ βρίςκεται ςτθν εφθβεία, ςυνεπϊσ θ προςωπικότθτά του είναι υπό διαμόρφωςθ και είναι 

πολφ πιο ευάλωτοσ ςτθν εξάρτθςθ από ζναν 25χρονο ι 30αρθ. Επομζνωσ, κάποιοσ μπορεί να είναι βαριά 

εξαρτθμζνοσ από το χαςίσ και κάποιοσ περιςταςιακόσ χριςτθσ θρωίνθσ. 

Άλλοσ ςχετικόσ με το χαςίσ μφκοσ είναι ότι δεν δθμιουργεί εξάρτθςθ, επειδι θ διακοπι του δε 

ςυνοδεφεται από ςφνδρομο ςτζρθςθσ. Όμωσ, θ εξάρτθςθ, εκτόσ από ςωματικι, είναι και μάλιςτα κυρίωσ 

ψυχολογικι. Επιπλζον, θ ανοχι που δθμιουργείται ςτον οργανιςμό και θ επικυμία να νιϊςω όπωσ τθν 

πρϊτθ φορά που ζκανα χριςθ τθσ ουςίασ, με κάνει να κάνω χριςθ ολοζνα και ςυχνότερα ςε όλο και 

μεγαλφτερθ ποςότθτα. Αν ςταματιςω αυτι τθ ςυμπεριφορά, αν το κόψω δθλαδι, υποφζρω, είτε θ ουςία 

που παίρνω προκαλεί ςφνδρομο ςτζρθςθσ, όπωσ θ θρωίνθ, είτε όχι, όπωσ το χαςίσ. 

Άλλοσ μφκοσ για το χαςίσ, εξίςου επικφνδυνοσ, είναι ότι το χαςίσ είναι ακίνδυνο ι ακόμα και 

ωφζλιμο για τθν υγεία. Πζρα από τισ αποδεδειγμζνεσ βλάβεσ  που προκαλεί ςτον εγκζφαλο, ςτουσ 

πνεφμονεσ, ςτθ ςτυτικι λειτουργία ςτουσ άντρεσ, ςυνδζεται με πρόκλθςθ ψυχϊςεων, που τα τελευταία 

χρόνια τρομάηουν λόγω τθσ ςυχνότθτασ με τθν οποία εμφανίηονται: αυτι θ αφξθςθ των ψυχϊςεων που 

ςχετίηονται με τθ χριςθ χαςίσ, προφανϊσ ζχει ςχζςθ και με τισ προςμίξεισ με χθμικά που περιζχονται 

πλζον ςτθν κάνναβθ που διακινείται και που αυξάνουν τθν περιεκτικότθτα ςτθν ψυχοδραςικι ουςία THC. 

Η λφςθ βζβαια δεν είναι θ καλλιζργεια για προςωπικι χριςθ, οφτε αν πρόκειται για τθ λεγόμενθ 

φαρμακευτικι-ιατρικι χριςθ τθσ κάνναβθσ. Εάν θ τετραυδροκανναβινόλθ ι άλλα κανναβινοειδι που 

περιζχονται ςτθν κάνναβθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ και κάκε φυςικι ι χθμικι ουςία ςτθν 

παραγωγι φαρμάκων για τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων πακιςεων, δε ςθμαίνει ότι το να κάνεισ χριςθ 

χαςίσ που φυτεφεισ ςτο μπαλκόνι ςου, είναι ωφζλιμο για τθν υγεία. 

Υπάρχουν και μφκοι που ενιςχφουν το διαχωριςμό ςε ςκλθρά και μαλακά ναρκωτικά από τθν άλλθ 

πλευρά: αντί να ακωϊνουν το χαςίσ, δαιμονοποιοφν τθν θρωίνθ ι άλλεσ ουςίεσ. Λζνε π.χ. ότι αν πιεισ 

θρωίνθ, κοκαϊνθ, ςίςα κλπ. «κολλάσ» αμζςωσ. Η αλικεια είναι ότι κανείσ δεν εξαρτάται με τθν πρϊτθ 

φορά, οφτε υπάρχει κάποια «μαγικι» ουςία που προκαλεί εξάρτθςθ με τθν πρϊτθ φορά. Ιςχφει βζβαια ότι 

οι χριςτεσ μπορεί να ζχουν προτίμθςθ ςε κάποια ουςία, ι ότι θ πρϊτθ φορά που κάνει χριςθ θρωίνθσ π.χ. 

κάποιοσ να ακολουκείται από «κόλλθμα» με τθ ςυγκεκριμζνθ ουςία: αυτό όμωσ εντάςςεται ςε μία 

ςυνζχεια τθσ χριςθσ. Είναι ςφνθκεσ ζνασ άνκρωποσ που ζχει ξεκινιςει τθ χριςθ και βρίςκεται ςτο ςτάδιο 

του πειραματιςμοφ ι τθσ ενεργθτικισ αναηιτθςθσ, να μθν ζχει κάνει χριςθ θρωίνθσ. Όταν ζρχεται ςε 

επαφι με τθ ςυγκεκριμζνθ ουςία, ιδθ ζχει προχωριςει ςτα ςτάδια τθσ εξάρτθςθσ με διάφορεσ ουςίεσ, και 

αυτό που ςτθν πραγματικότθτα γίνεται είναι ότι διαλζγει το «ποτό του», όπωσ λζνε, τθν ουςία που 

προτιμά. 

Ωσ προσ το προφίλ του χριςτθ, ςυνικωσ παρουςιάηονται δφο διαμετρικά αντίκετοι μφκοι. Από τθ 

μία ότι ο χριςτθσ είναι ζνα άτομο πακθτικό και αδφναμο, ζνασ άρρωςτοσ, που κζλει, αλλά δεν μπορεί να 

αντιμετωπίςει τθν εξάρτθςι του. Θα ζχετε ακοφςει ίςωσ τθ φράςθ ¨Μι α φορά χριςτθσ, για πάντα 

χριςτθσ» που είναι διαδεδομζνοσ και ςτουσ κφκλουσ των χρθςτϊν –φανταςτείτε τι ςυνζπειεσ ζχει αυτό ωσ 



προσ τθν κινθτοποίθςθ και τθ διαμόρφωςθ αιτιματοσ για αναηιτθςθ κεραπείασ. Από τθν άλλθ, ότι ο 

χριςτθσ μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να κόψει τθν ουςία, αλλά δεν κζλει γιατί είναι μια εγκλθματικι 

προςωπικότθτα, που επιλζγει γιατί του αρζςει ζναν περικωριακό τρόπο ηωισ. 

Η αλικεια είναι ότι ο χριςτθσ είναι ζνασ άνκρωποσ με προβλιματα, όπωσ όλοι, που ζχει μάκει να τα 

αντιμετωπίηει, ι, καλφτερα, να αποφεφγει να τα αντιμετωπίςει μζςα από τθ χριςθ τθσ ουςίασ. Αυτι θ 

διζξοδοσ που προςωρινά βρίςκει, του προκαλεί, όςο εμπλζκεται περιςςότερο με τθ χριςθ, ολοζνα και 

περιςςότερα προβλιματα, ϊςπου ςτο τζλοσ βρίςκεται παγιδευμζνοσ ςε ζνα φαφλο κφκλο, από τον οποίο 

αδυνατεί να βγει χωρίσ τθν κατάλλθλθ βοικεια.  

Σκεφτείτε ότι ο πιο βαριά εξαρτθμζνοσ και εξακλιωμζνοσ χριςτθσ ζχει πολφ ενεργθτικά φτάςει ςε 

αυτό το ςθμείο. Και ακόμα και όταν βρίςκεται ςε αυτό το ςθμείο, παραμζνει ενεργθτικόσ ωσ προσ τθν 

αναηιτθςθ τθσ ουςίασ και ό,τι ςχετίηεται με αυτι.  

Επίςθσ, είναι αλικεια ότι οι χριςτεσ μπορεί να καταφφγουν ςε κλοπζσ και άλλεσ εγκλθματικζσ 

πράξεισ για να εξαςφαλίςουν τθν ουςία, είναι όμωσ επίςθσ αλικεια ότι πολλοί χριςτεσ παραμζνουν 

λειτουργικοί, ζχουν π.χ. μια καλι δουλειά και ζτςι ςυντθροφν τθ χριςθ τουσ. 

Η πεποίκθςθ ότι κάποιοσ δεν είναι εξαρτθμζνοσ, επειδι ζχει τθν οικογζνειά του, τθ δουλειά του 

κ.λ.π. είναι ακόμα ζνασ μφκοσ, που παραβλζπει ότι θ εξάρτθςθ ζχει ςτάδια και δεν χρειάηεται κάποιοσ να 

φτάςει ςτο τελευταίο ςτάδιο για να κεωρθκεί ότι ζχει πρόβλθμα. 

Ακοφμε ςυχνά από γονείσ που ζρχονται ςτα προγράμματα ότι δεν χρειάηεται να κάνουν κάτι, αφοφ 

τα παιδιά τουσ –παρά τθ χριςθ- ςυνεχίηουν να είναι λειτουργικά ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ. Ή ότι 

ζχουν αποφαςίςει να τα αφιςουν να πιάςουν ¨πάτο», ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν το πρόβλθμα και να 

ηθτιςουν βοικεια. Αυτό δεν βοθκάει. Ζχει φανεί ότι θ όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρθ παρζμβαςθ αποτρζπει 

πολλά προβλιματα. Ακόμα κι αν ο ίδιοσ ο χριςτθσ δεν ζχει αίτθμα για κεραπεία, το να μάκουν οι γονείσ τι 

μποροφν να κάνουν και να αλλάξουν κάποιεσ δικζσ τουσ ςυμπεριφορζσ, που –άκελα τουσ- ςυντθροφν τθ 

χριςθ, μπορεί να τον κινθτοποιιςουν. Επιπλζον, θ επαφι με τα κεραπευτικά προγράμματα ζχει 

ακροιςτικά πλεονεκτιματα για το χριςθ. Ακόμα κι αν διακόπτει τθ κεραπεία, γίνεται πιο πικανό ςε μια 

επόμενθ προςπάκεια να καταφζρει να απεξαρτθκεί. 

Όλα όςα αναφζρουμε ζχουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτισ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ των ναρκωτικϊν, ςτθ 

φιλοςοφία των προγραμμάτων και τθ κεραπευτικι τουσ πρόταςθ, αλλά και ςτθν επιτυχία ι όχι τθσ 

απεξάρτθςθσ. Π.χ.: 

 Η πεποίκθςθ ότι ο εξαρτθμζνοσ είναι αςκενισ, οδθγεί ςε μια ιατρικι, πακθτικοφ τφπου 

πρόταςθ: φάρμακα, υποκατάςταςθ τθσ κφριασ ουςίασ, προςδοκία ότι αυτό κα φζρει τθν ίαςθ, χωρίσ ο 

εξαρτθμζνοσ να εμπλακεί ςε μια εξίςου ενεργθτικι διαδικαςία απεξάρτθςθσ, όπωσ ενεργθτικι ιταν και θ 

διαδικαςία που τον οδιγθςε ςτθν εξάρτθςθ. 

 Άνκρωποι που ολοκλθρϊνουν τθν απεξάρτθςι τουσ και πιςτεφουν ότι τϊρα μποροφν να 

κάνουν περιςταςιακά χριςθ χαςίσ, κατά κανόνα υποτροπιάηουν. 

 Άνκρωποι, που επειδι μποροφν να καταφζρουν να απζχουν από τθ χριςθ για μικρότερα ι 

μεγαλφτερα χρονικά διαςτιματα, πιςτεφουν ότι αρκεί να το πάρουν οριςτικά απόφαςθ και κα το κόψουν 

για πάντα. Αντίκετα, άλλοι, επειδι δυςκολεφονται να κόψουν τθ χριςθ ζςτω και για ελάχιςτο χρόνο, 

πιςτεφουν ότι δεν κα καταφζρουν ποτζ να απεξαρτθκοφν, όςο και να το κζλουν. 

 Αποδοχι ςτθ ςυνείδθςθ του κόςμου τθσ νομιμοποίθςθσ των ναρκωτικϊν, ςτθ λογικι τθσ 

ςυντιρθςθσ και τθσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ για τον εξαρτθμζνο και για το κοινωνικό ςφνολο, θ οποία 

νομιμοποίθςθ, βζβαια, επιχειρείται για όλουσ λόγουσ. 



Οι κιαςϊτεσ τθσ νομιμοποίθςθσ προβάλλουν ωσ επιχείρθμα ότι θ νομιμοποίθςθ κα χτυπιςει τθν 

εγκλθματικότθτα, ενϊ θ πραγματικότθτα από τα προγράμματα υποκατάςταςθσ αποδεικνφει ότι κακόλου 

δεν εμποδίηεται θ παράνομθ διακίνθςθ και χριςθ, όταν χορθγείται νόμιμα το υποκατάςτατο. 

Τζλοσ, τα ναρκωτικά δεν είναι ελκυςτικά επειδι είναι παράνομα. Το μοντζλο τθσ Ολλανδίασ, όπου 
εφαρμόςτθκε ζφερε τα αντίκετα από τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα: αφξθςθ τθσ χριςθσ όλων των 
ουςιϊν, μείωςθ τθσ θλικίασ ειςόδου ςτθ χριςθ, εγκλθματικότθτα. Τα ναρκωτικά είναι παράνομα, επειδι 
είναι επικίνδυνα. 


