ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ(Ιλιάνα Ναζεντιάδου)
Για να προςεγγίςουμε τθν κοινωνικι προζλευςθ του φαινομζνου τθσ τοξικοεξάρτθςθσ
πρζπει καταρχιν να προςεγγίςουμε τον τρόπο δθμιουργίασ τθσ προςωπικότθτασ και κατ’
επζκταςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ που προςπακοφν να
προςεγγίςουν τον άνκρωπο αποςπαςματικά, ωσ ζνα βιολογικό ον αποςπαςμζνο από τισ
κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτιςμικζσ κλπ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηει και αναπτφςςεται.
Αποςιωπάται το γεγονόσ ότι θ προςωπικότθτα ςυνιςτά μια ολοκλθρωμζνθ κοινωνικι ποιότθτα
που το άτομο κατακτά μζςα από τθ δραςτθριότθτα, μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςτισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ και όχι με παρκενογζνεςθ.
Ζτςι και ςτο φαινόμενο τθσ τοξικοεξάρτθςθσ, αν κζλουμε να το προςεγγίςουμε
ολοκλθρωμζνα, πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ μζςα ςτισ οποίεσ αυτό
διαμορφϊνεται. Ζνα φαινόμενο το οποίο ςυνιςτά ακραία μορφι αλλοτρίωςθσ του ανκρϊπου
δεδομζνου του ότι απομακρφνει τον άνκρωπο από τισ πραγματικζσ του ανάγκεσ, πόςο μάλλον
από τθ διεκδίκθςι τουσ, απομακρφνει τον άνκρωπο από το ίδιο το κοινωνικό γίγνεςκαι εφόςον
θ ουςία ορίηει τθν ίδια του τθν φπαρξθ αλλά και τισ ςχζςεισ του με τθν κοινωνία.
Το φαινόμενο τθσ τοξικοεξάρτθςθσ είναι ζνα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, με τθν
ζννοια ότι πάρα πολλοί παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθ γζννθςθ και ανάπτυξι του (κοινωνικοί,
οικονομικοί, ψυχολογικοί, ιςτορικοί, πολιτιςμικοί, βιολογικοί κλπ), όπωσ όλα όμωσ τα
πολυπαραγοντικά φαινόμενα ζτςι και αυτό είναι κατεξοχιν κοινωνικό. Εντάςςεται ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα το οποίο τελικά ορίηει τισ ςυνκικεσ παραγωγισ,
πϊλθςθσ αλλά και κατανάλωςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν. Η εμφάνιςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ ωσ
κοινωνικοφ φαινομζνου παρατθρείται κατά τθ φάςθ περάςματοσ ςτον καπιταλιςμό το 19 ο
αιϊνα, όταν θ νεοδθμιουργθκείςα εργατικι τάξθ κατζφευγε ςτθ χριςθ οπιοειδϊν προκειμζνου
να αντζξει τισ εξοντωτικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ που επικρατοφςαν ςτα βιομθχανικά κζντρα.
Σιμερα δεν μιλάμε απλά για το φαινόμενο μόνο τθσ τοξικομανίασ αλλά και τθσ
πολυτοξικομανίασ, ζνα φαινόμενο που γεννιζται μζςα ςτισ καπιταλιςτικζσ ςχζςεισ παραγωγισ
και θ όξυνςθ τθσ κρίςθσ τουσ, οξφνει και αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ
ζχουμε μια ραγδαία αφξθςθ τθσ τοξικομανίασ και πολυτοξικομανίασ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ κρίςθ
φζρνει και περιςςότερθ χριςθ με τθν ζννοια ότι ευνοεί μια ςειρά από παράγοντεσ που
αφοροφν το άτομο, τθν οικογζνεια και το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον οι οποίοι με τθ ςειρά
τουσ ευνοοφν τθν καταφυγι ςτθ χριςθ παράνομων ουςιϊν, αλλά και άλλεσ μορφζσ εξάρτθςθσ,
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όπωσ το αλκοόλ και ο τηόγοσ. Τα ςτοιχεία ςτθ χϊρα μασ ςιμερα δείχνουν (ΕΚΤΕΠΝ 2013) ότι το
65% των εφιβων ζχει πειραματιςτεί με τθν κάνναβθ, ότι ζχει τριπλαςιαςτεί ο αρικμόσ των
μακθτϊν που ςυςτθματοποιεί τθ χριςθ τθσ (από 3,4% το 1984 ςε 13,5% το 2011), ότι το 8% των
μακθτϊν κάνει ςυςτθματικι χριςθ κάνναβθσ. Η γενικι χριςθ ουςιϊν ςτθν Ελλάδα ςτουσ
μακθτζσ είναι 9%, όταν ςτθν ΕΕ είναι 22% και ςτισ ΗΠΑ 35%.
Θα λζγαμε ότι θ τοξικομανία εκφράηει μια βακιά οικονομικι και κατ’ επζκταςθ κοινωνικι
κρίςθ που διαχζεται ςε όλα τα πεδία των ςθμερινϊν καπιταλιςτικϊν κοινωνιϊν, πλιττει μεταξφ
άλλων και τισ νεαρζσ θλικίεσ που χάνουν τθν προοπτικι τουσ και

αντανακλάται ςτο

εποικοδόμθμα. Αντανακλάται δθλαδι ςτθν εργαςία, μια εργαςία που επιτελείται με κριτιριο το
κζρδοσ και όχι τθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν, αντανακλάται ςτον πολιτιςμό, ζναν
πολιτιςμό των lifestyle περιοδικϊν, τθσ υποκουλτοφρασ και ναρκωκουλτοφρασ, κατευκυνόμενθ
κατεξοχιν ςτισ νεαρζσ θλικίεσ, αντανακλάται ςτθν παιδεία και ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα των
κοινωνικϊν ανιςοτιτων, του διαχωριςμοφ των μακθτϊν ςε καλοφσ και κακοφσ, ςτον ατομικιςμό
και ςτον ανταγωνιςμό, ςτο ςφςτθμα αξιϊν όπου οι αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ δίνουν τθ κζςθ
τουσ, ςε κζςεισ του τφπου «ο κάνατόσ ςου θ ηωι μου», ςτο κλείςιμο ςτον εαυτό, ςτθ φυγι από
τθ πραγματικότθτα. Αντανακλάται ςτθν ποιότθτα του ελεφκερου χρόνου τθσ νεολαίασ, όπου ο
ακλθτιςμόσ, ο πολιτιςμόσ και θ ψυχαγωγία εμπορευματοποιοφνται και αντικακίςτανται από
αποςτειρωμζνεσ και αντιδραςτικζσ μορφζσ

εκτόνωςθσ πχ μζςα από ομάδεσ περικωρίου.

Αντανακλάται ςτθν οικογζνεια, τον διαμεςολαβθτι ανάμεςα ςτθν κοινωνία και τον άνκρωπο. Η
κρίςθ εξάλλου φζρνει εκτόσ των άλλων κοινωνικι διάλυςθ, διάλυςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν
και θ οικογζνεια γίνεται φορζασ τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ βίασ.
Μια ολόκλθρθ νεολαία διαπαιδαγωγείται να μθν ςκζφτεται, να μθν αγωνίηεται, να μθν
αντιδρά, να μθν αναηθτά λφςεισ. Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ δθμιουργοφνται αλλοτριωμζνεσ
ανάγκεσ και υπαρξιακά αδιζξοδα. Πολλζσ φορζσ θ νεολαία βιϊνει ςυναιςκιματα φόβου,
ςυναιςκιματα ενόσ αφόρθτου και βουβοφ ψυχικοφ πόνου. Τθν ίδια ςτιγμι, τθσ αποδίδεται θ
ευκφνθ τθσ “ατομικισ επιλογισ” ςε ζνα ςφςτθμα όμωσ που τθσ ζχει προδιαγράψει τθ γκάμα των
επιλογϊν και τθν γαλουχεί απλά να επιλζγει κάτι από αυτζσ και όχι να διεκδικεί τισ πραγματικζσ,
αναγκαίεσ επιλογζσ. Πόςο μπορεί τελικά θ τοξικοεξάρτθςθ να είναι ατομικι και όχι κοινωνικι
υπόκεςθ;
Ακόμα και ςτον τομζα τθσ απεξάρτθςθσ, τθν περίοδο αυτι ζνα μεγάλο μζροσ
εξαρτθμζνων ατόμων χάνει το κίνθτρό του για κεραπεία και βυκίηεται ακόμα περιςςότερο ςτθν
πακθτικότθτα τθσ χριςθσ, επειδι νιϊκει ότι αν διακόψει τισ ουςίεσ, κα βρεκεί αντιμζτωπο όχι
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μόνο με τα προςωπικά του προβλιματα, αλλά και με τθν ανεργία, τον κοινωνικό ρατςιςμό και
τελικά τθν απουςία οποιαςδιποτε κετικισ προοπτικισ.
Άλλωςτε ιδθ βλζπουμε πόςο ςθμαντικζσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν ςιμερα όςοι ζχουν
καταφζρει να απεξαρτθκοφν και διεκδικοφν τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν
κοινωνία. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ςφμφωνα με το ΚΕΘΕΑ είναι ότι οι οικογζνειεσ όλο και πιο
δφςκολα πια μποροφν να ςτακοφν δίπλα ςτουσ εξαρτθμζνουσ και να υποςτθρίξουν τθν
απεξάρτθςθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ, όπωσ ζκαναν παλιά, εξαιτίασ των βιοτικϊν προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουν.
Σιμερα παρότι ζχει επίςθμα αποςυρκεί από τον Κϊδικα Ναρκωτικϊν θ κζςθ πωσ θ
τοξικοεξάρτθςθ ςυνιςτά μια «νόςο του εγκεφάλου υποτροπιάηουςα και αυτοπροκαλοφμενθ», θ
ουςία τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ είναι θ ίδια. Κυρίαρχοσ και προβαλλόμενοσ
τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ αποτελεί θ χοριγθςθ υποκαταςτάτων και όχι το
ςτεγνό πρόγραμμα, θ πλιρθσ αποχι δθλαδι από οποιαδιποτε ναρκωτικι ουςία. Τί πιο εφκολο
ςιμερα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ ςτζρθςθσ κάκε ανκρϊπινου δικαιϊματοσ να αποδίδεται ζνα
τζτοιο φαινόμενο αποκλειςτικά και μόνο ςτο χριςτθ, να ονοματίηεται ο χριςτθσ άρρωςτοσ ι
ψυχικά αςκενισ ανάγοντασ αποςπαςμζνα βιολογικοφσ-ιατρικοφσ παράγοντεσ ςε μοναδικοφσ
παράγοντεσ γζννθςθσ του φαινομζνου και το ίδιο το κοινωνικό και πολιτικό ςφςτθμα να
αποποιείται των δικϊν του ευκυνϊν. Οφτωσ ι άλλωσ, παραδοςιακά θ ιατρικοποίθςθ
κοινωνικϊν φαινομζνων χρθςιμοποιείται προκειμζνου να αποκλειςτοφν κοινωνικζσ ομάδεσ,
αποδίδοντάσ τουσ χαρακτθριςτικά παρζκκλιςθσ από τθν κυρίαρχθ κοινωνικι νόρμα και να
απομυκοποιθκοφν οι πραγματικζσ αιτίεσ των φαινομζνων. Με αυτό τρόπο νομιμοποιείται ςτθ
ςυνείδθςθ του λαοφ το ίδιο το φαινόμενο και αποκλείονται οι φζροντεσ του φαινομζνου,
δθλαδι οι χριςτεσ.
Μπορεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να ζχουμε ςυνφπαρξθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ με κάποια
ψυχικι διαταραχι που μπορεί να προχπάρχει ι να ζπεται. Αυτό όμωσ δεν μπορεί να
απολυτοποιείται ι να γενικεφεται αβαςάνιςτα, οδθγϊντασ ςε μια ψυχολογιοποίθςθ ι
ψυχιατρικοποίθςθ ενόσ πολυδιάςτατου φαινομζνου, αποκρφπτοντασ κατά κφριο λόγο τισ
κοινωνικζσ αιτίεσ που το δθμιουργοφν. Κανείσ επίςθσ δεν μπορεί να αρνθκεί ότι θ χριςθ και θ
εξάρτθςθ από τα ναρκωτικά επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ βιολογία του ατόμου και ότι
μπορεί να ζχει οδυνθρζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του. Όμωσ, αυτό απζχει
πολφ από το να αναδείξουμε το βιολογικό παράγοντα ωσ κακοριςτικό για τθν αιτιοπακογζνεια
τθσ ουςιοεξάρτθςθσ. Ο εξαρτθμζνοσ δεν κάνει χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν επειδι είναι ψυχικά
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άρρωςτοσ. Κάνει χριςθ γιατί δεν ζχει επαρκι κίνθτρα για να κινθκεί προσ κάποια άλλθ
κατεφκυνςθ,

για να νιϊςει ότι υπάρχει, για να διϊξει τθ κλίψθ, το αίςκθμα κενοφ και

ανικανοποίθτου, για να γεμίςει, να αποφορτιςτεί, για να νιϊςει αποδεκτόσ αποκακιςτϊντασ το
αίςκθμα του ανικειν

μζςα από ομάδεσ περικωρίου, γιατί είναι παγιδευμζνοσ ς’ ζνα

μικρόκοςμο που ενιςχφει το ςυναίςκθμα αδυναμίασ, αναςφάλειασ, ανεπάρκειασ, γιατί δεν ζχει
προοπτικι αλλά και για πάρα πολλοφσ άλλουσ λόγουσ.
Η υποτίμθςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα του φαινομζνου είναι επικίνδυνθ και γιατί,
κακιςτά αποςπαςμζνα το χριςτθ υπεφκυνο γι’ αυτι αλλά και γιατί διαμορφϊνει τθ ποιότθτα
τθσ αντιμετϊπιςισ του αντιεπιςτθμονικά. Εάν δθλαδι ο χριςτθσ προκαλεί ο ίδιοσ τθ νόςο του
και κα ςυνεχίςει με ςυνεχείσ υποτροπζσ να νοςεί, κα πρζπει να του χορθγείται κάποιο
φάρμακο-υποκατάςτατο, όπωσ αντίςτοιχα χορθγείται κάποιο φάρμακο ςε καρκινοπακείσ, κλπ.
Αυτι θ προςζγγιςθ τι πετυχαίνει; Καταρχιν, απομακρφνει τθ κεραπεία από τισ πραγματικζσ τθσ
αιτίεσ και καταλιγει να ςυντθρεί ζνα κατεξοχιν κοινωνικό φαινόμενο αποδίδοντάσ του
χαρακτθριςτικά χρονιότθτασ και νόςου. Αποςιωπά το γεγονόσ ότι το υποκατάςτατο, θ νόμιμθ
δθλαδι ναρκωτικι ουςία όχι μόνο δεν κεραπεφει αλλά ςυντθρεί ηωντανοφσ νεκροφσ,
ενιςχφοντασ παράλλθλα τθ μοιρολατρία ςτουσ χριςτεσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ. Ζχουμε
εμπειρία από τθ χριςθ τζτοιων φαρμάκων αν λάβουμε υπόψιν μασ ότι θ θρωίνθ φτιάχτθκε ωσ
υποκατάςτατο τθσ μορφίνθσ. Απόδειξθ αποτελοφν οι χρόνια εξαρτθμζνοι από μεκαδόνθ και
μεφρεδόνθ ςτθ Φιλανδία, ςτθ Τςεχία, ςτθν Αυςτρία, ςτθ Γαλλία, ςτθ Δανία, ςτθ Σλοβακία και
ςτθ Σουθδία. Απόδειξθ αποτελεί και ο ςτακερά αυξανόμενοσ αρικμόσ κανάτων από
υποκατάςτατα παρά τισ διακθρφξεισ περί χοριγθςθσ ελεγχόμενων ποςοτιτων.
Ήδθ χορθγοφνται υποκατάςτατα από δθμόςια νοςοκομεία. Αυτό εκφράηει αφενόσ
τθν κυρίαρχθ πολιτικι αντιμετϊπιςθσ απζναντι ςτθν τοξικοεξάρτθςθ θ οποία κεςμοκετεί πια το
κοινωνικό περικϊριο και μετατρζπει τθ κεραπεία ςε παρθγορθτικι, αφετζρου τθν ανάπτυξθ
μιασ εκτεταμζνθσ οικονομικισ επιχείρθςθσ υποκαταςτάτων με τθ βοφλα του ΕΣΥ. Αποκρφπτεται
το ότι ο εξαρτθμζνοσ μπορεί να απεξαρτθκεί αν βρεκεί ςτο κατάλλθλο κεραπευτικό πλαίςιο
(απόδειξθ αποτελοφν οι εκατοντάδεσ απεξαρτθμζνοι ςιμερα) αλλά και το ότι θ διατιρθςθ τθσ
απεξάρτθςθσ ζχει πολφ μεγαλφτερεσ ελπίδεσ αν ο απεξαρτθμζνοσ βρεκεί ςτο κατάλλθλο
κοινωνικό πλαίςιο ςτθ ςυνζχεια.
Η τοξικοεξάρτθςθ δεν ςυνιςτά τίποτα άλλο από τθ μορφι που παίρνει θ δυςφορία
ςιμερα του ανκρϊπου ςε μια κοινωνία παρακμισ. Αποτελεί το μζςο για να αποςυρκεί ο
χριςτθσ από μια κοινωνικι πραγματικότθτα που δεν αντζχει. Η αποςιϊπθςθ του κοινωνικοφ
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χαρακτιρα τθσ τοξικοεξάρτθςθσ δεν μπορεί να εξθγιςει αυτι τθ δυςφορία οφτε το γεγονόσ ότι
θ χοριγθςθ υποκαταςτάτων ςυνοδεφεται πολλζσ φορζσ από το χριςτθ και από τθ χοριγθςθ
άλλων ναρκωτικϊν ουςιϊν όςο θ χριςθ δεν αντιμετωπίηεται αλλά ςυντθρείται. Δεν μπορεί
επίςθσ να εξθγιςει τθ ςτενι ςχζςθ που υπάρχει ςιμερα ανάμεςα ςτθν ανεργία και τθ χριςθ
ουςιϊν αλλά και ανάμεςα ςτθν εγκατάλειψθ του ςχολείου ςε μικρζσ θλικίεσ και τθ χριςθ. Δεν
μπορεί να εξθγιςει το γεγονόσ ότι θ χριςθ αφορά όλθ τθ νεολαία, πλιττει ςιμερα ςε
μεγαλφτερο βακμό τα παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ που βιϊνουν πιο ζντονα τισ ςυνζπειεσ τθσ
εκμετάλλευςθσ του καπιταλιςμοφ.
Από τθν ςτιγμι που θ τοξικοεξάρτθςθ αποξενϊνει το χριςτθ, θ αντιμετϊπιςι τθσ
δεν μπορεί να γίνει οφτε ατομικά οφτε μονόπλευρα. Η αποξζνωςθ χτυπιζται μόνο μζςα από τθ
ςυλλογικότθτα και μζςα από το χτφπθμα των κατεξοχιν κοινωνικϊν αιτιϊν που επικάκονται και
ςτο ψυχιςμό του χριςτθ, διαμορφϊνοντασ ςυγκεκριμζνθ μοιρολατρικι ςτάςθ. Η αντιμετϊπιςθ
ενόσ κοινωνικοφ φαινομζνου κζλει επιςτράτευςθ όλθσ τθσ κοινωνίασ, του ευρφτερου λαικοφ
κινιματοσ, του γονεικοφ, του μακθτικοφ, του φοιτθτικοφ, των ςωματείων, των φορζων κλπ
αδιάςπαςτα και όχι μόνο του αντιναρκωτικοφ. Στθν ουςία παλεφοντασ ενάντια ςτθν εξάρτθςθ
από τισ ουςίεσ παλεφουμε για τθν ίδια τθ ηωι μασ και αυτό δεν είναι ηιτθμα και μζλθμα οφτε
μόνο του χριςτθ οφτε μόνο τθσ οικογζνειάσ του
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