Εναπκηήπια ομιλία ηος Υποςπγού Εξωηεπικών κ. Γιώπγος Παπανδπέος ζηο
Σςνέδπιο Υψηλού επιπέδος με θέμα "Ππορ μια αποηελεζμαηική πολιηική για ηα
ναπκωηικά: Επιζηημονική ηεκμηπίωζη, καθημεπινή ππάξη και πολιηικέρ
επιλογέρ"
Κπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηέ θ. Απνζηόινπ, είλαη ηδηαίηεξε ραξά πνπ βξίζθνκαη εδώ γηα
λα ζαο θαισζνξίζσ ζήκεξα. Καη λνκίδσ όηη ζηνλ δηπισκαηηθό καξαζώλην, πνπ θάλεη
ε Πξνεδξία, έπξεπε νπσζδήπνηε λα θάλνπκε κηα ζηάζε εδώ, ζηελ Αζήλα, γηα απηό
ην ζπλέδξην. Να ηνλίζσ βέβαηα όηη, σο Πξνεδξία ηεο Δ.Δ., εθθξάδνπκε θαη ηνπο "15"
αιιά θαη ηηο 28 ρώξεο (ζπλ δέθα, ζπλ ηξεηο) ηεο Δ.Δ., ηεο κειινληηθήο Δ.Δ., όηαλ
πξνζπαζνύκε, παιεύνπκε θαη εμαληινύκε όια ηα δηπισκαηηθά κέζα γηα ηελ επίιπζε
κηαο θξίζεο, όπσο απηή ζην Ιξάθ.
Σήκεξα ε ζπδήηεζε καο είλαη γηα ην ζπλέδξην απηό, γηα ηελ αλαδήηεζε
απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ θαη πνιηηηθώλ γηα έλα πνιύπινθν θνηλσληθό δήηεκα θαη
απηό είλαη ην δήηεκα ησλ λαξθσηηθώλ.

Καισζνξίδσ ινηπόλ όινπο, θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ λέσλ ρσξώλ πνπ καο
ηηκνύλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη βεβαίσο κε ηδηαίηεξε ραξά δεηάκε θαη ηελ ελεξγό
δηθή ηνπο ζπλεξγαζία, ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζην ζέκα ησλ
λαξθσηηθώλ.
Ιδηαίηεξα νη 10 λέεο ρώξεο από ηηο 16 Απξηιίνπ πνπ ππνγξάθνπλ ηελ ζπλζήθε
έληαμεο ζα είλαη θαη παξαηεξεηέο ζε όιεο καο ηηο δηαδηθαζίεο κέζα ζην Σπκβνύιην
ηεο Δ.Δ.
Γηαηί απηή ε πξσηνβνπιία από ηελ Διιεληθή Πξνεδξία; Ννκίδσ όηη όινη καο
αηζζαλόκαζηε όηη θάηη δελ πάεη θαιά ζηελ πνιηηηθή καο. Καη παξάιιεια έρνπκε
θάπνηεο εμειίμεηο: Η Δ.Δ. αλαθνίλσζε πξόζθαηα ηελ ελδηάκεζε αμηνιόγεζε ηνπ
5εηνύο ζρεδίνπ δξάζεο, 2000-2004, ν ΟΗΔ ζα ζπδεηήζεη ζηε Σύλνδν ηεο Δπηηξνπήο
Ναξθσηηθώλ, ηνλ εξρόκελν Απξίιην ζηε Βηέλλε ηε δηθή ηεο ελδηάκεζε αμηνιόγεζε ηνπ
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ζρεδίνπ δξάζεο 1998-2008, θαη βεβαίσο από ηε ζπλάληεζε απηή ζα ζέιακε λα
ζπκβάινπκε ζηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνύο αιιά θαη λα βνεζήζνπκε ηηο ηξεηο
επόκελεο Πξνεδξίεο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο, κέρξη ηε ιήμε
δειαδή ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Δ.Δ. ώζηε λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλα
ζπκπεξάζκαηα - θαη ζα έιεγα - θαη πην απνηειεζκαηηθά, γηα ηα επόκελα βήκαηα καο.
Δπίζεο ην Γαιιηθό Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ έρεη δηνξγαλώζεη ζπλέδξην ζηηο 21 θαη 22
Μαΐνπ, γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθώλ ζηε Κεληξηθή Αζία, είκαζηε ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν ηεο Γαιιίαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ
ζα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή ηξνθή γηα ζθέςε γηα ην ζπλέδξην ζηε Γαιιία.
Γλσξίδσ όηη ζηε Γαιιία ζα είλαη θαη πάξα πνιινί εθπξόζσπνη θαη από ηνλ ΟΗΔ θαη
από άιιεο ρώξεο, άιιεο πεξηνρέο, όρη κόλν ηεο θεληξηθήο Αζίαο αιιά θαη ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο.
Βαζηθά εξσηήκαηα, πνπ όπσο είπε θαη ν θ. Απνζηόινπ, ζέινπκε λα ζέζνπκε ζην
δηάινγν ηνπ ζπλεδξίνπ απηνύ είλαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο, πξώηα από όια, πώο
κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, θπξίσο ζηε λενιαία.
Γεύηεξνλ είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο βιάβεο - αλ δελ γίλεηαη απόιπηνο πεξηνξηζκόο ηεο
ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξίζνπκε ηε βιάβε ζηελ πγεία, λα απνθύγνπκε ηελ
πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ, πνπ έθαλε ή θάλεη ρξήζε λαξθσηηθώλ ή αθόκα, αλ
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εμάξηεζεο. Καη ηξίην βεβαίσο ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο,
ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο παξάλνκσλ νπζηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα πιήμνπλ
πξαγκαηηθά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηνπο εγθιεκαηηθνύο θύθινπο, ην παξάλνκν
θέξδνο, ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δύλακε πνπ δεκηνπξγείηαη, ηελ πνιηηηθή δύλακε πνπ
δεκηνπξγείηαη, ηε ζύλδεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηε δηαθίλεζε ησλ
λαξθσηηθώλ θαη κε άιιεο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, όπσο είλαη ε δηαθίλεζε
αλζξώπσλ θαη όπισλ, όπσο είλαη θαη ε ηξνκνθξαηία.
Βεβαίσο πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο κεηαμύ καο. Όηαλ ππήξμε απηή ε πξόηαζε λα
ζπλδηνξγαλώζνπκε κε ην Δπξσπατθό Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Ναξθσηηθώλ θαη
Τνμηθνκαλίαο, καδί κε ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξόλνηαο, ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο
θαη ην Υπνπξγείν Γεκόζηαο Τάμεο - θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ζ' απηή ηελ
δηνξγάλσζε.
Όηαλ ινηπόλ έγηλε απηή ε πξόηαζε, ακέζσο, σο Πξνεδξία ηεο Δ.Δ., όρη κόλν
απνδερζήθακε απηή ηελ ηδέα αιιά ηε ζέζακε σο πξνηεξαηόηεηα. Καη λνκίδσ πνιύ
ζσζηά εδώ ζηελ Αζήλα ζηόρνο καο είλαη ν αλνηρηόο θαη εηιηθξηλήο δηάινγνο, ε
αληαιιαγή απόςεσλ. Βεβαίσο, ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη
πνιιέο θνξέο, θαη αξθεηά ζθιεξέο ζπγθξνύζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα απηά.
Θέινπκε από απηέο ηηο αληηπαξαζέζεηο λα κπνξέζνπκε λα βγνύκε κε πην
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηακόξθσζε κηαο εληαίαο
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επξσπατθήο πνιηηηθήο. Θα βνεζήζνπλ ζηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ ρσξώλ-κειώλ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα λαξθσηηθά, ηεο
"EUROPOL", ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ εθηόο ηεο Δ.Δ., όπσο
είλαη ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη ν ΟΗΔ.
Καη ζηελ Διιάδα βέβαηα δηεμάγεηαη έληνλνο δηάινγνο γηα ην ζέκα απηό, θαη πνιινί
από καο έρνπλ ηνπνζεηεζεί αλνηρηά ππέξ κηαο ή κηαο άιιεο άπνςεο. ΄Ιζσο, δελ ζα
ήζεια λα ην θξύςσ, όηη θαη εγώ πξνζσπηθά, έρσ ππνζηεξίμεη θαηά θαηξνύο, ηελ
αλάγθε λα δνύκε ηνλ εμαξηεκέλν, σο αζζελή θαη όρη σο εγθιεκαηία, λα
αμηνπνηήζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαξξαιέσλ, πηινηηθώλ εθαξκνγώλ, ζε ό,ηη αθνξά
ηε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαησλ κε νξγαλσκέλν ηξόπν θαη από ηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία.
Να δηαρσξίζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο νπζίεο αιιά ζα
ήζεια λα ζαο κεηαθέξσ θαη ηελ εκπεηξία κνπ, ζην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ,
βιέπνληαο εζηίεο θξίζεο, ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο θαη ζηε γεηηνληά καο ζηα
Βαιθάληα, αιιά θαη πξόζθαηα, ζην Αθγαληζηάλ, ν θόβνο όηη αλ ε δηαθίλεζε ησλ
λαξθσηηθώλ παξακείλεη ζηα ρέξηα εγθιεκαηηθώλ θύθισλ, απηόο ν θόβνο πνπ
βιέπνπκε -βιέπσ εγώ ζηε δηθή κνπ εκπεηξία - έρσ ηελ αίζζεζε όηη νινέλα θαη
πεξηζζόηεξν ζα δεκηνπξγνύκε έλα κεγάιν ηέξαο.
Θα αθήλνπκε έλα κεγάιν ηέξαο λα κεγαιώλεη, έλα ηέξαο παξαλνκίαο, πνπ όρη κόλν
ζα πξνσζήζεη κε κεγαιύηεξε νξκή θαη ζα έιεγα θαη κε κεγαιύηεξε θαληαζία, θαη κε
κεγαιύηεξε επξεζηηερλία ηε δηάδνζε ησλ λαξθσηηθώλ ζηελ θνηλσλία καο αιιά όιν
θαη πεξηζζόηεξν, ζα ππνλνκεύζεη ηε λνκηκόηεηα, ζα ππνλνκεύζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο
δεκνθξαηηθνύο καο ζεζκνύο, ζα ζπκβάιιεη ζηε δηεύξπλζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζηνλ
έιεγρν ζεκαληηθώλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δσήο.
Άξα ινηπόλ, ην ζέκα ησλ λαξθσηηθώλ αγγίδεη όρη κόλν ζέκαηα αζθάιεηαο ελόο
αζζελνύο, αγγίδεη θαίξηεο πνιηηηθέο πιεπξέο ηεο θνηλσλίαο καο. Αγγίδεη ηνπο ίδηνπο
ηνπο ζεζκνύο, ηεο δεκνθξαηίαο καο, θαη είλαη ζίγνπξν όηη πηα, κηα απιή πνηληθή θαη
αζηπλνκηθή αληηκεηώπηζε δελ είλαη αξθεηή.
Ννκίδσ απηό πηα είλαη παξαδνρή, αιιά βεβαίσο ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο
απόςεηο γηα ην ηη ζεκαίλεη απηό ζηελ πξάμε.
Όηαλ βιέπνπκε από ηε κηα ζηηο ίδηεο καο ηηο θπιαθέο λα κε κπνξνύκε λα ειέγρνπκε
ηε δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθώλ, ή αο πνύκε, ζην Αθγαληζηάλ, κεηά από ηελ αιιαγή
εθεί θαη ζα έιεγα απειεπζέξσζε ηνπ Αθγαληζηάλ από ην θαζεζηώο ησλ Ταιηκπάλ,
βιέπνπκε όηη ηα έζνδα ηεο παξαγσγήο ησλ λαξθσηηθώλ ζην Αθγαληζηάλ είλαη ίζα κε
όιε ηε δηεζλή βνήζεηα, πνπ έρνπκε εκείο σο Γηεζλήο Κνηλόηεηα δώζεη ζην
Αθγαληζηάλ.
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Άξα ινηπόλ κε πεξηκέλνπκε όηη πξνγξάκκαηα, όπσο αιιαγέο θαιιηεξγεηώλ, ζην
Αθγαληζηάλ -παίξλσ έλα παξάδεηγκα- ζα ιύζνπλ ηόζν απιά ην πξόβιεκα ή όηη κε
πεξηζζόηεξα απιά κέηξα αζηπλόκεπζεο έρνπκε θιείζεη ην ζέκα ησλ λαξθσηηθώλ.
Απηό καο ελδηαθέξεη θαη εδώ ζηα Βαιθάληα ηδηαίηεξα, δηόηη δπζηπρώο, θαη ζ' απηή ηελ
πεξηνρή όπνπ έρνπκε θξίζεηο, όπνπ είρακε θξίζεηο όπνπ είρακε πνιέκνπο, όπνπ
έρνπκε κηα νηθνλνκηθή αδπλακία αλάπηπμεο ζε πνιιέο ρώξεο, παξά ηηο πνιύ
ζεκαληηθέο πξνόδνπο πνπ έρνπκε ζηελ πεξηνρή καο ηα ηειεπηαία ρξόληα πξνο ηελ
εηξήλε θαη ηε ζηαζεξόηεηα, ην ζέκα ησλ λαξθσηηθώλ έρεη πάξεη θαη εδώ δηαζηάζεηο,
ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο. Γη' απηό έρνπκε θη εκείο αλαπηύμεη
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κε ηηο γείηνλεο βαιθαληθέο ρώξεο, γηα λα δνύκε ηελ
επεκεξία ησλ πνιηηώλ καο, έρνπκε πάξεη θαη ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, έρεη
ππνβιεζεί έλα αξρηθό ζρέδην δξάζεο, γηα ηα Βαιθάληα, ην νπνίν ζπδεηά ε Οξηδόληηα
Οκάδα γηα ηα λαξθσηηθά.
Από ην Υπνπξγείν Γεκόζηαο Τάμεο, δηνξγαλώζεθε πξόζθαηα, κε επηηπρία, ην
ζπλέδξην γηα ηηο νδνύο δηαθίλεζεο ηεο εξσίλεο ζηα Βαιθάληα θαη δεηάκε γη' απηό ην
ζρέδην ηα δηθά ζαο θξηηηθά ζρόιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο.
Θέισ θιείλνληαο λα ηνλίζσ όηη βεβαίσο κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη ηελ πξνζσπηθή
ηνπ άπνςε, θαη γηα λα είκαη θαη εγώ εηιηθξηλήο απέλαληη ζαο, έρσ θαη εγώ ηελ άπνςε
κνπ. Αιιά ζαθώο, σο Πξνεδξία, όρη κόλν δελ ζέινπκε λα επηβάιινπκε κηα άπνςε,
νύηε κπνξνύκε, νύηε ζα έπξεπε. Απηό πνπ ζέινπκε από απηό ην ζπλέδξην είλαη λα
πξνθαιέζνπκε ηνλ δηάινγν θαη ειπίδσ θαη κε ηελ εηζαγσγή κνπ λα ζπλέβαια ζ' απηό
ηνλ ζηόρν - λα πξνθαιέζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο, ώζηε λα κπνξέζνπκε ηειηθά
λα ζπλζέζνπκε απόςεηο θαη λα γίλνπκε θη εκείο, σο Δ.Δ. πην απνηειεζκαηηθνί ζε απηό
ηνλ ηνκέα.
Θέινπκε επίζεο λα ζπλδπάζνπκε ηηο πνιηηηθέο απόςεηο από ηε κηα κεξηά, αιιά απηέο
λα είλαη ηεθκεξησκέλεο, λα είλαη βαζηζκέλεο ζηελ έξεπλα, ζηελ επηζηεκνληθή
εκπεηξία, ζηηο πνιηηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Δπξώπε, θαη αιινύ, ώζηε
θαη εκείο νη πνιηηηθνί, πην ελεκεξσκέλα θαη πην απνηειεζκαηηθά λα κπνξνύκε λα
παίξλνπκε απνθάζεηο ζηα δηθά καο θνηλνβνύιηα, αιιά θαη ζηνπο επξσπατθνύο
ζεζκνύο.
Άξα ινηπόλ ε πξνζθνξά ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ, θαη ησλ θνξέσλ, πνπ
αζρνινύληαη, εηδηθόηεξα κε ηα λαξθσηηθά, είλαη όρη απιώο πνιύηηκε, αιιά είλαη
αλαγθαία ζ' απηό ηνλ δηάινγν ώζηε λα θσηίζνπκε απηή ηελ πνιύ νπζηαζηηθή δεκόζηα
ζπδήηεζε ζηηο θνηλσλίεο καο, λα δηαπαηδαγσγήζνπκε θαη εκάο ηνπο πνιηηηθνύο θαη
ηνπο πνιίηεο καο, θαη έηζη λα κπνξέζνπκε πην απνηειεζκαηηθά λα πάξνπκε
απνθάζεηο.
Θέισ ινηπόλ λα ζαο επραξηζηήζσ, πνπ αθηεξώζαηε ρξόλν, λα έιζεηε εδώ ζηελ
Αζήλα θαη λα ζπκκεηάζρεηε ζ' απηή ηε ζπλάληεζε, λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο
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δηνξγαλσηέο πνπ ζπκκεηείραλ εδώ, θαζώο θαη ηνλ θ. Απνζηόινπ ηελ θα Κνθθέβε, ηελ
θα Μαιηώξε, ηελ θα Σπηλέιε, θαη πνιινύο άιινπο πνπ είκαη ζίγνπξνο, δελ έρσ
απνκλεκνλεύζεη.
Καη λα ζαο επρεζώ θαιή επηηπρία. Πξαγκαηηθά κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλακέλνπκε
ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο.
Θέισ λα ηνλίζσ όηη ζα είλαη εδώ θαη άιινη Υπνπξγνί, νη νπνίνη ζα κηιήζνπλ, βιέπσ
εδώ ήδε θαη πξώελ Υπνπξγνύο ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο, ηνπο ραηξεηώ, ηνπο
θαισζνξίδσ θαη απηνύο. Απηό δείρλεη, πόζν κεγάιν είλαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα
- αιιά είκαη ζίγνπξνο θαη ζηελ Δπξώπε νιόθιεξε - γη' απηή καο ηε ζπδήηεζε.
Σαο επραξηζηώ πνιύ. Καιή επηηπρία.
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