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Κπξίεο θαη θύξηνη ζύλεδξνη,
Πηζηεύσ όηη ε επηινγή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ κε απηό ην ζέκα θαη ζε
απηό ην επίπεδν νκηιεηώλ έγηλε ζε κία θαη’ εμνρήλ θαηάιιειε ρξνληθή ζπγθπξία.
Η ζπδήηεζε γηα ην πξόβιεκα ησλ λαξθσηηθώλ –ζέκα πνπ παιαηόηεξα απνηεινύζε
ηακπνύ γηα ηελ θνηλσλία αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία ζα έιεγα- έρεη πξνρσξήζεη
ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε επηζηεκνληθό θνηλσληθό θαη πνιηηηθό επίπεδν. Η ζπδήηεζε
απηή πξέπεη λα γίλεη –θαη λνκίδσ όηη ζήκεξα, ζην ρώξν απηό γίλεηαη- κε ηξόπν
ςύρξαηκν, επνηθνδνκεηηθό θαη απαιιαγκέλν από ηελ ςεπδαίζζεζε όηη θάπνηνο από
εκάο θαηέρεη ηελ εύθνιε ιύζε ζε έλα ηόζν πεξίπινθν θαη πνιπζύλζεην πξόβιεκα.
Καηά ηηο ζεηείεο κνπ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο έδηλα κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο
θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηώξα όκσο, σο Υπνπξγόο Γηθαηνζύλεο
επηηξέςηε κνπ λα επηθεληξώζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζηηο λνκηθέο πηπρέο, ρσξίο βέβαηα
απηό λα ζεκαίλεη όηη αγλνώ ηελ άκεζε ζύλδεζε θαη αιιειεμάξηεζε ησλ δύν απηώλ
πηπρώλ.
Η ειιεληθή λνκνζεζία έρεη επηιέμεη από παιαηά λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ησλ
λαξθσηηθώλ βαζηθά έμσ από ην πιαίζην ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη κέζα από εηδηθά
πνηληθά λνκνζεηήκαηα.
Σε ζέκαηα όπσο ηα λαξθσηηθά, ε δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο αλαδεηθλύεη
πιείζηα όζα πξνβιήκαηα, ιηγόηεξν ή θαη πεξηζζόηεξα ζύλζεηα, ησλ νπνίσλ ε
αληηκεηώπηζε δελ είλαη δπλαηή από έλα πάγην θαη γεληθό λνκνζέηεκα όπσο ν Πνηληθόο
Κώδηθαο.
Με απηή ηε ινγηθή, ν Έιιελαο λνκνζέηεο ζέιεζε λα αληηκεησπίζεη ηηο πνηληθέο
πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σηελ Διιάδα, ε πνηληθνπνίεζε ησλ παξαβάζεσλ ζρεηηθά κε
ηα λαξθσηηθά απαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζην άξζξν 5 ηνπ λ.1681/1919 «πεξί
αιεηείαο θαη επαηηείαο», ζύκθσλα κε ην νπνίν εηηκσξείην ν «ραζηζνπόηεο» αιιά θαη
απηόο πνπ πσινύζε ή πξνκήζεπε ζην ρξήζηε ραζίο κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ελόο
έηνπο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέρξη δύν εηώλ.
Αθνινύζεζαλ ν λ. 2107/1920 «πεξί απαγνξεύζεσο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο εκπνξίαο
θαη ηεο θαηαλαιώζεσο ηλδηθήο θαλλάβεσο», ν λνκνηερληθά πιεξέζηεξνο σο πξνο ηελ
ηππνπνίεζε ησλ πξάμεσλ δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο λαξθσηηθώλ λ.5539/1932 «πεξί
κνλνπσιίνπ ησλ λαξθσηηθώλ θαξκάθσλ θαη ηνπ ειέγρνπ απηώλ», ν νπνίνο
πεξηιάκβαλε γηα πξώηε θνξά θαη πίλαθα ησλ απαγνξεπκέλσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ, ν
λ. 6025/1934, ν α.λ. 2430/1940 θαη ην λ.δ. 3084/1954, «πεξί ηηκσξίαο ησλ
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παξαβαηώλ λαξθσηηθώλ θαη κεηαρεηξίζεσο ησλ ηνμηθνκαλώλ», όπνπ πιένλ
απζηεξνπνηνύληαη ζεκαληηθά νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο γηα πξάμεηο δηαθίλεζεο
(θάζεηξμε κέρξη 10 ρξόληα θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 10.000.000 δξαρκέο).
Με ην ηειεπηαίν απηό λνκνζέηεκα πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηξόπν ζαθέζηεξν θαη
θαηαζηαιηηθά απζηεξόηεξν θαη ε πνηληθή επζύλε ηνπ ρξήζηε, θαηά ηνλ νπνίνλ
απεηιείην πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ, ελώ γηα πξώηε θνξά πξνβιέπεηαη
αληί ηεο επηβνιήο πνηλήο ν εγθιεηζκόο γηα ζεξαπεία ηνπ ηνμηθνκαλνύο ζε εηδηθό
θξαηηθό θαηάζηεκα.
Τειεπηαίνο είλαη ν θαη ζήκεξα ηζρύσλ ν λόκνο 1729/1987, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη γηα ηε
ξπζκηζηηθή απηνηέιεηα θαη ηε λνκνηερληθή ηνπ νξζόηεηα, αθνύ πξνβαίλεη ζε
εμαληιεηηθή θαη εθηεηακέλε ηππνπνίεζε όισλ ζρεδόλ ησλ κνξθώλ δηαθίλεζεο
λαξθσηηθώλ, ζεζπίδνληαο απζηεξόηαηεο πνηλέο γηα ηνπο δξάζηεο (ζε επηβαξπληηθέο
κάιηζηα πεξηζηάζεηο πξνβιέπεηαη πνηλή ηζόβηαο θάζεηξμεο θαη ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
θζάλεη ηα 200.000.000 δξαρκέο).
Έλαληη ηεο δηθαηνινγεκέλεο όκσο απηήο απζηεξόηεηαο ππάξρεη ε επηεηθήο
κεηαρείξηζε ησλ απιώλ ρξεζηώλ (πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 5 ρξόληα), ζηνπο νπνίνπο
αλαγλσξίδεηαη ε κηθξήο πνηληθήο απαμίαο ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δθείλνη πνπ έρνπλ
εγθισβηζηεί θαη είλαη εμαξηεκέλνη από ηα λαξθσηηθά ρσξίο λα κπνξνύλ απηνδπλάκσο
λ΄απνβάινπλ ηελ έμε ηεο ρξήζεο, δελ ηηκσξνύληαη, ελώ ζπγρξόλσο πξνβιέπεηαη ε
έληαμή ηνπο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα.
Με ηελ ηζηνξηθή απηή αλαδξνκή δηαπηζηώλεηαη ε ζηαδηαθή απαμηνινγηθή εμέιημε ηνπ
θαηλνκέλνπ ησλ λαξθσηηθώλ, πνπ από ηελ πεξηζηαζηαθή θαη πεξηζσξηαθή ηνπ
δηάζηαζε εμειίρζεθε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, δηείζδπζε ζε όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα
θαη ηα απεηιεί κε δηάβξσζε.
Η εθαξκνγή ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο απνηππώλεηαη ζε αξηζκνύο σο εμήο ζήκεξα ζην
ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο:
Σε ζύλνιν 8.452 θξαηνπκέλσλ, νη 2.936 θξαηνύληαη γηα παξάβαζε ηνπ Νόκνπ πεξί
λαξθσηηθώλ, πνζνζηό 34,7% (ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο γηα εκπνξία-δηαθίλεζε).
Τν πξόβιεκα ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ δελ ζηακαηά βέβαηα ζηνπο ηνίρνπο
ηεο θπιαθήο. Δίλαη γλσζηό όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο όισλ ησλ ρσξώλ θάλνπλ ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Καη
ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη όηη ην 1/3 ησλ θξαηνπκέλσλ θάλνπλ θάπνηα ζηηγκή ρξήζε
νπζηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο.
Τα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαη απεμάξηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ εθαξκόδνληαη
εληόο ησλ ζσθξνληζηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαιύπηνπλ κηθξό αξηζκό θξαηνπκέλσλ θαη
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ ησλ θπιαθώλ.
Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζακε ζηνλ Διεώλα Θεβώλ ην Κέληξν Απεμάξηεζεο
Κξαηνπκέλσλ δπλακηθόηεηαο 250 αηόκσλ, πνπ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ
πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, κε εηδηθό πξόγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ήδε 50
θξαηνύκελνη, ελώ θαηαζθεπάδεηαη ήδε θαη ην δεύηεξν Κέληξν ζηελ Βόξεηα Διιάδα
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(Φαιθηδηθή) πνπ ππνινγίδεηαη όηη ζα νινθιεξσζεί ην 2004 γηα άιινπο ηόζνπο
θξαηνπκέλνπο.
Σηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζα πξνσζήζνπκε ζρέδην ςεθίζκαηνο γηα ηε
ζεξαπεία ησλ θαηαδηθαζκέλσλ ρξεζηώλ ζηα πιαίζηα έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο θαη ηελ
αληαιιαγή εκπεηξηώλ ζρεηηθά κε ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο.
Δθηόο όκσο από ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο πνπ επηδηώθεηαη κε ηνλ απνηειεζκαηηθό
έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο δηαθίλεζεο, βαζηθή λνκνζεηηθή πξνηεξαηόηεηα
απνηειεί θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ κε ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο αιιά θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ
ζπκάησλ-ρξεζηώλ.
Με επίγλσζε όκσο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηεο ζέζεο ηνπ δηαθηλεηή απ΄ απηή ηνπ
ρξήζηε λαξθσηηθώλ θαη πέξαλ ησλ επλντθώλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο
(εμαξηεκέλνπο) ρξήζηεο, ε ειιεληθή πνιηηεία ζα πξνρσξήζεη άκεζα, κε βάζε θαη ηηο
πξνηάζεηο εηδηθήο επηηξνπήο πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα, ζηε βειηίσζε ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ επλντθόηεξε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ λαξθσηηθώλ
νπζηώλ.
Απνθαζίζζεθε κεηαμύ άιισλ:
H απάιεηςε ηνπ ζηηγκαηηζηηθνύ όξνπ «ρξήζηεο λαξθσηηθώλ» θαη ε θαζηέξσζε ηνπ
όξνπ «εμαξηεκέλνο» αληί ηνπ «ηνμηθνκαλνύο»,
H επέθηαζε ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ρξεζηώλ (εμαξηεκέλσλ) θαη ζ΄ απηνύο πνπ
παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο θαη απεμάξηεζεο ππό ηελ επνπηεία ηνπ
Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τειεπηαίν άθεζα ην ζέκα πνπ απαζρόιεζε θαη πεξηζζόηεξν ηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο, δειαδή ηελ ηηκσξία ησλ ρξεζηώλ ησλ λαξθσηηθώλ.
Τν δήηεκα απηό, θαη ηνλίδσ θαη πάιη όηη κηιάσ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη όρη ηνπο
εμαξηεκέλνπο, νη νπνίνη δελ ηηκσξνύληαη, είλαη γεγνλόο όηη βξίζθεηαη από παιηά ζην
επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ. Δπί ηνπ ζέκαηνο αλέθαζελ
ππάξρνπλ δύν ηάζεηο.
Η πξώηε αμηώλεη ηε κε ηηκώξεζε ησλ ρξεζηώλ, ηνπο νπνίνπο ζεσξεί θαη απηνύοέζησ θη αλ δελ δηαπηζηώλεηαη ε εμάξηεζή ηνπο (ηνμηθνκαλία)- σο αζζελείο πνπ
ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε.
Η δεύηεξε, ρσξίο λ΄ ακθηζβεηεί ηελ επάισηε ζέζε ησλ αηόκσλ απηώλ θαη ηελ
αλάγθε ππνβνήζεζήο ηνπο, ζεσξεί όηη ε απνπνηληθνπνίεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθώλ
ζα νδεγήζεη ζε έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνύηνπ, ζα αθήζεη πεξηζζόηεξν αλέιεγθην
ην πεδίν ηεο δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθώλ, ζην νπνίν νη δησθηηθέο αξρέο έρνπλ
πξόζβαζε θπξίσο κέζσ ησλ ρξεζηώλ, ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο δήηεζεο (ειιείςεη
ηνπ θόβνπ, πνπ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν απνηξέπεη ζήκεξα ζεκαληηθό αξηζκό
«επίδνμσλ» ρξεζηώλ θαη ηδηαίηεξα λεαξήο ειηθίαο) θαη αλαπόθεπθηα θαη ηελ
πξνζθνξά (εθ κέξνπο ησλ εκπόξσλ).
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Σεκεησηένλ όηη νη επηβαιιόκελεο ζήκεξα πνηλέο από ηα δηθαζηήξηα είλαη ηδηαίηεξα
επηεηθείο (1-3 κήλεο θπιάθηζε πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή ή αλαζηέιιεηαη), ελώ
δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο όηη ζήκεξα κπνξεί λα παξακείλεη αηηκώξεηε
θαη ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε λαξθσηηθώλ.
Η ειιεληθή λνκνζεζία, όπσο θαη άιιεο ζην δηεζλή ρώξν, έρεη πξνθξίλεη ηε δεύηεξε
ιύζε, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ηελ ειιεληθή πνιηηεία δελ ηελ απαζρνιεί ην ζέκα,
πνπ νπσζδήπνηε ζα εμαθνινπζήζεη λα απαζρνιεί ηελ παγθόζκηα θνηλσλία.
Γη απηό θαη πξνζθάησο, όπσο αλαθνίλσζε ν Πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο καο κεηά ηελ
ζπλεδξίαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ
πξνβιεπόκελνπ αλώηαηνπ νξίνπ πνηλήο θπιάθηζεο γηα ηνπο ρξήζηεο από ηα 5 ρξόληα
πνπ είλαη ζήκεξα ζην 1 έηνο, πξνθεηκέλνπ δε λ΄ απνηξαπεί θνηλσληθόο απνθιεηζκόο
ησλ ρξεζηώλ απνθαζίζηεθε ε κε αλαγξαθή ζην δειηίν πνηληθνύ κεηξώνπ ηεο
θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο.
Ννκίδσ όηη ε απόθαζε απηή, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζώο εθινγηθεύεη ηα όξην ησλ
πνηλώλ θαη ζα άξεη έλα ζεκαληηθό εκπόδην ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ρξεζηώλ
λαξθσηηθώλ.
Με ηηο απνθάζεηο απηέο πνπ ζύληνκα ζα πινπνηεζνύλ θαη λνκνζεηηθά πηζηεύσ όηη ζα
βνεζήζνπκε -ζην κέηξν πνπ ν πνηληθόο λόκνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ελόο
βαζύηαηα θνηλσληθνύ πξνβιήκαηνο- ζε κία θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ρξεζηώλ θαη
ζα απνηειέζεη καδί κε ηα άιια κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ην θαηάιιειν εθείλν κίγκα
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο.
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