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Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας

Η 26η Ιουνίου, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., ως η Παγκό-
σμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Αυτή η μέρα θα πρέπει να είναι ημέρα σκέψης 
και περισυλλογής, ημέρα σοβαρού προβληματισμού και κοινωνικού διαλόγου,           
ως προς τις επιπτώσεις από τη χρήση και την διακίνηση των παρανόμων εξαρτη-
σιογόνων ουσιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, συναντιόμαστε εδώ, για να διευρύνουμε τους τρόπους επικοι-
νωνίας μας, μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο, που προσδοκούμε να έχουμε 
απόψε μαζί σας. Θέλουμε να καταγράψουμε σκέψεις και απόψεις γύρω από το 
φαινόμενο της εξάρτησης, ευελπιστώντας ότι μέσα από μια παραγωγική συζήτη-
ση, με την κοινωνία των πολιτών, δυνατόν να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε 
καλύτερα, το τι θέλουμε ως κοινωνία και ποια θα πρέπει να είναι η «πορεία προς». 
Γι΄ αυτό και τίτλος της αποψινής Εκδήλωσης είναι  «Πορεία προς» - Πρόληψη, Φρο-
ντίδα, Μείωση Ρίσκων: οι Νέες Συμμαχίες, Εσπερίδα Ανοιχτού Διαλόγου με την 
Κοινωνία για την Εξάρτηση. 

Η Αστυνομία, ως ζωντανό κομμάτι της Κυπριακής Κοινωνίας, επιλέγει τη συνο-
δοιπορία με τον πολίτη, σε ένα μονοπάτι δύσκολο και ανηφορικό. Αυτό έχουμε 
επιλέξει και για αυτό έχουμε ταχθεί, να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Θέλουμε να 
τον έχουμε σύμμαχο και φίλο. Αυτό είναι που επιζητεί και η Αστυνομία από τον 
πολίτη, να έχουμε την ενεργή συμμετοχή του, την καθημερινή προσωπική του 
συμβολή, στη ενίσχυση μιας συμμαχίας, η οποία αποτελεί συνταγή επιτυχίας για 
την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την κοινωνική συνοχή. 

Η «Πορεία προς» το μέλλον, δεν είναι εύκολη. Ως εκ τούτου, για να επιτευχθεί         
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χρειάζεται η επιστράτευση κάθε αποθέματος 
δύναμης, γνώσης, εμπειρίας και υπομονής. Σκοπός μας είναι, να δώσουμε ξανά 
την ελπίδα στον πολίτη σε ένα κλίμα ευνομίας.

Για την Αστυνομία, το φαινόμενο των Ναρκωτικών, ένεκα των πολλών και σοβα-
ρών επιπτώσεων, που έχει για την κοινωνία, αλλά και για το ίδιο το άτομο, αποτε-
λεί θέμα άμεσης και διαρκούς προτεραιότητας. Αποτελεί ένα διεθνές πρόβλημα, 
που απαιτεί για την αντιμετώπισή του, μια κοινή, ισορροπημένη και συνεκτική 
προσπάθεια από όλους τους κοινωνικούς φορείς. Οι διάφορες γεωπολιτικές,      
κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες συντελούνται στο ευ-
ρύτερο διεθνές περιβάλλον, συντείνουν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα 
του φαινομένου, κατά τρόπο που η αντιμετώπιση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου, παραμένει για την Αστυνομία και για εμένα 
προσωπικά, μια ύψιστη προτεραιότητα, βρισκόμενοι καθημερινά σε πλήρη ετοι-
μότητα, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις και μέτρα, υιοθετώντας πολιτικές και 
πρακτικές, οι οποίες έχουν συγχρόνως προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα, ενισχύουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες με άλλες Αρχές επιβολής 
του νόμου, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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Η δραστηριότητά μας, είναι απόλυτα συνυφασμένη με τους στρατηγικούς στό-
χους και τις βασικές προτεραιότητες της Εθνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Στρα-
τηγικής για τα Ναρκωτικά (2013-2020), οι οποίες αποτυπώνονται στο Στρατηγικό 
Σχέδιο της Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών.
Βασικότερο πεδίο δράσης της Αστυνομίας, είναι η καταστολή και επί του προκει-
μένου, η αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών και ειδικότερα η σύλλη-
ψη και η προσαγωγή των εμπόρων και των διακινητών ενώπιον του Δικαστηρίου. 
Η πιο πάνω δράση, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα, καθιστώντας την Υ.ΚΑ.Ν., 
ως μια εκ των αποτελεσματικότερων Υπηρεσιών της Αστυνομίας. Χαρακτηριστι-
κά θέλω να σας αναφέρω ότι για το πρώτο τετράμηνο του 2019, έχουν κατασχεθεί 
περίπου 131 κιλά κάνναβη, 56 κιλά ρητίνη κάνναβης και 32 κιλά κοκαΐνη. 

Παρόλ’ αυτά, δεν διαφεύγει της προσοχής μας, ότι το φαινόμενο των ναρκωτικών, 
ορίζεται από την Πολιτεία ως ένα θέμα Δημόσιας Υγείας, του οποίου η αντιμετώ-
πιση, χρήζει μιας ανθρωπιστικής προσέγγισης. 

Ως εκ τούτου, η Αστυνομία ως μια εκ των πρωτοπόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
εκτός των προληπτικών και άλλων στοχευόμενων παρεμβάσεων που διενεργεί σε 
διάφορες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας, έχει εισάγει στην Υπηρεσία Καταπο-
λέμησης Ναρκωτικών, από το 2007, το θεσμό του Λειτουργού Κοινωνικής Παρέμ-
βασης, ο οποίος στο μεσοδιάστημα έχει αναβαθμιστεί και ενισχυθεί θεσμικά, με 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με άλλους κρατικούς και μη κερ-
δοσκοπικούς φορείς, κάτω από την ομπρέλα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσε-
ων Κύπρου.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, παραπέμπονται νεαροί συλληφθέντες και όχι μόνο σε θερα-
πευτικά προγράμματα, με απώτερο σκοπό τη στήριξη αλλά και την θεραπεία 
τους από τις παράνομες ουσίες. Τούτο, παρέχεται ως εναλλακτική προσέγγιση της 
ποινικής διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου, αφού με την ολοκλήρωση του θερα-
πευτικού προγράμματος, η Αστυνομία εισηγείται στον Γενικό Εισαγγελέα τη μη 
ποινική δίωξη τους. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ξανά, τη βαθιά πεποίθησή μου ότι η αντι-
μετώπιση των ναρκωτικών και κατ’ επέκταση του οργανωμένου εγκλήματος, 
απαιτεί τη συμπόρευση και τη συνοδοιπορία όλων ανεξαιρέτως, όπως είναι η 
Αστυνομία, η πολιτεία, η Εκκλησία, οι κρατικοί και μη κερδοσκοπικοί φορείς, η 
τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Γιατί μόνο έτσι θα μει-
ωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας και θα μπορέσουμε να δώσουμε στον τόπο μας 
καλύτερη προοπτική για το μέλλον.

Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης 
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Πορεία προς ...

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, η Αστυνομία Κύπρου-Υπηρεσία Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών διοργάνωσε Εσπερίδα Ανοιχτού Διαλόγου με την Κοινωνία για την 
εξάρτηση, με τίτλο «Πορεία προς» Πρόληψη, Φροντίδα, Μείωση ρίσκων: οι Νέες 
Συμμαχίες. Ασφαλώς, πορεία προς τους ανθρώπους και συνοδοιπορία για μια 
καλή χρήση της ζωής. Την Εσπερίδα παρακολούθησαν ο Αρχηγός της Αστυνομίας 
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαΐας, μέλη της αστυνομι-
κής δύναμης και του στρατού και αρκετός κόσμος. Επρόκειτο για μια προσπάθεια 
ανανέωσης των δομών και εφεύρεσης νέων συναντήσεων.

Η Εσπερίδα χωρίζετο σε 3 συζητήσεις σε ισάριθμες θεματικές, στις οποίες συ-
ζητούσαν 3 αξιόλογα άτομα κάθε φορά διαφορετικής προέλευσης που συμπε-
ριλάμβαναν θεολόγο, ψυχίατρο, νομικό, φιλόσοφο, εκπαιδευτικό, λειτουργό Αγί-
ας Σκέπης, στέλεχος ΥΚΑΝ, εκπρόσωπο Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και          
εκπρόσωπο των οργανωμένων μαθητών. Τις συζητήσεις συντόνιζαν οι δημοσιο-
γράφοι Αθηνά Βιολάρη και Λουκάς Χάματσος.

Η θεματική της πρώτης συζήτηση ήταν: «Η Πορεία προς» είναι μια επιλογή για 
απάντηση στις απαιτήσεις της κοινωνίας η οποία θέλει να αγνοεί ότι ένα μεγάλος 
μέρος του προβλήματος της χρήσης είναι αλλού. Σπρώχνει στα άκρα το παρά-
δοξο να προωθεί αυτό που την ίδια ώρα κολάζει, να καταναλώνει ατελείωτα και 
χωρίς όρια.

Συμβουλευτική, θεραπευτική δράση, ιατρική, μείωση ρίσκων, πρόληψη και ανά-
πτυξη νέου ποινικού πλαισίου γύρω από την εξάρτηση.

Η θεματική της δεύτερης συζήτησης ήταν: Ο κίνδυνος μιας εξαρτησιογόνου            
συμπεριφοράς θέτει σε ερώτημα τον τρόπο ζωής μας: Αδυναμία συνύπαρξης με 
τον άλλον και αυτο-ελέγχου. Ανάπτυξη της καλυτέρευσης του εαυτού μέσω εξά-
σκησης της ανθρώπινης ικανότητας. Πρωθιεράρχηση συνοδοιπορίας ούτως ώστε 
να ξαναδώσει στον άνθρωπο τον χρόνο να δυναμώσει τις ικανότητές του.

Η θεματική της τρίτης συζήτηση ήταν: Νέες πολιτικές που δεν φοβούνται την 
κίνηση της ζωής με τις εκπλήξεις της, η οποία μας καλεί να αναπτυχθούμε, να 
αλλάξουμε, για να συνεχίσουν όλα και να ανανεωθούν. (Η φροντίδα πέραν της 
βιολογικής αποκατάστασης προσβλέπει στην αποκατάσταση ικανοτήτων ελέγ-
χου, αυτονομίας, ευθύνης, ανανέωσης κοινωνικού ιστού, νέος τρόπος διαβίωσης). 
Πορεία προς είναι η αποδοχή του χρόνου που κυλά, συντροφεύοντας τον, για να 
συνεχίσουν οι αγώνες και να οδηγήσουμε στο μέλλον την απόλαυση της συνύ-
παρξης που μας κάνει ανθρώπους. Συνοδοιπορία στην οικοδόμηση μιας καλής 
χρήσης του κόσμου, η οποία παραμένει η καλύτερη πρόληψη.
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Όλες τις θεματικές ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό.
Όπως αναφέρτηκε στο σχετικό φυλλάδιο: «Αφιερώνοντας την Εσπερίδα στην 
«Πορεία προς» επιθυμούμε να προτείνουμε μια διττή ανάπτυξη απαντήσεων   
στην εξάρτηση:
• αυτήν της πορείας προς τους χρήστες, στη συνάντηση μαζί τους, είτε βρίσκο-

νται κλεισμένοι σε θεραπευτικά ιδρύματα, ξεχασμένοι μέσα στον κόσμο τους, 
αποκαρδιωμένοι από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες απεξάρτησης ή νέους 
στη χρήση.

• αυτή που περιλαμβάνει άλλες δράσεις και άλλες διασυνδέσεις με τη χρήση 
όπως συμβουλευτική, θεραπευτική δράση, ιατρική, όπως μείωση των ρίσκων, 
πρόληψη κλπ.

Η πορεία προς, απαιτεί να αλλάξουμε τις πρακτικές μας και να αναπτύξουμε τις 
επιδιώξεις μας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά στην κοινωνία το παράδειγμα της 
ανανέωσης στις δομές.

Επίσης, η πορεία προς, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο απαιτεί την ανάπτυξη της 
ποινικής πολιτικής και του νομικού πλαισίου γύρω από το θέμα.»

Όπως έγραψε ο Jean Pierre Couteron, Πρόεδρος της Οργάνωσης για την Εξάρ-
τηση, στην Εθνική Ημερίδα για την Εξάρτηση στην πόλη Besançon της Γαλλίας: 
« Καμία μοναδική στρατηγική δεν μπορεί να δώσει απάντηση στα προβλήματα 
αυτής της κοινωνίας η οποία υπερτονίζει το θέλγητρον της εξάρτησης, αλλά μια 
σύγκλιση συμπληρωματικών δράσεων μπορεί να βοηθήσει στο να τα μετατρέψει 
σε λιγότερο ζημιογόνα. ... Οδηγεί σε μια πρωθιεράρχηση συνοδοιπορίας ούτως 
ώστε να ξαναδώσει στον άνθρωπο τον χρόνο να στερεώσει, να δυναμώσει τις 
ικανότητες του.... Αποδόμηση του υφιστάμενου ατομικού πλαισίου για να εφεύ-
ρουμε νέες συναντήσεις. ... Η πορεία προς, είναι να προσβλέπουμε στο αύριο, να 
ξεπεράσουμε τους φόβους που σκοτώνουν τη σκέψη. ... Σ’ αυτούς που διστάζουν 
να βάλουν τέλος «στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών», να σπάσουν το ταμπού, 
θα πρέπει να προτείνουμε άλλους δρόμους.... Πρέπει να αντισταθούμε στην περι-
θωριακή συζήτηση αυτών που είναι πεπεισμένοι να νικήσουν ένα χαμένο πόλεμο. 
...Η πορεία προς, λοιπόν, απλά, για να συμπορευτούμε.»

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι η Εσπερίδα είχε άρτια διοργάνωση 
και πέτυχε τους στόχους της. Συγχαρητήρια στην αστυνομία και σε όλους τους 
συντελεστές.

Ζήνα Πουλλή
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Πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους, 
Πρόεδρος Ευαγούς Ιδρύματος «Ο Καλός Σαμαρείτης» 
Υπεύθυνος Κέντρου Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού

Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει εξάρτηση, θα πρέπει να κά-
νουμε μια μικρή τοποθέτηση από τη δική μας σκοπιά. Ως Πνευματικός που έχω 
μια εμπειρία τα τελευταία 20 χρόνια σε Θεραπευτική Κοινότητα, αλλά όμως και σε 
άμεση σχέση με παιδιά που τελείωσαν πρόγραμμα θεραπείας και που βρίσκονται 
υγιή,  επανενταγμένα στην κοινωνία και με πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν πέ-
σει στη χρήση, όπως ονομάζουμε στη γλώσσα που μιλάμε σήμερα, θα πρέπει να 
δούμε πώς λειτουργούσε φυσικά ο άνθρωπος προ της πτώσεως. Πώς πλάστηκε    
ο άνθρωπος, ποιος ήταν ο σκοπός του και ποια ήταν η πορεία του. 

Για να δούμε πώς λειτουργεί φυσικά, αλλά όμως και πώς λειτουργεί ενάντια στη 
δική του φύση, ενάντια στη φύση που τον έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και όταν λει-
τουργεί ενάντια στη φύση που του έδωσε ο Θεός, λειτουργεί άρρωστα, μέσα 
στην ασθένεια. Ο άνθρωπος, λοιπόν, πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, που 
σημαίνει ότι είχε όλες τις δυνατότητες να γίνει ένας μικρός θεός, να γίνει όμοιος         
με τον Θεό.

Πήρε όλες τις δυνατότητες, τα δώρα της αρχεγόνου δικαιοσύνης και είχε κοινωνία 
μαζί με τον Θεό που ήταν η τροφή του, η πνευματική του τροφή, για να μπορέσει 
να γίνει ένας μικρός θεός. Μέσα σ’ αυτή την πορεία απέτυχε, αστόχησε, αυτό που 
ονομάζουμε αμαρτία. Και ήταν η προσπάθεια να αυτοθεωθεί. Ο πειρασμός του 
ανθρώπου ήταν να βγάλει τον Θεό έξω από τη ζωή του, τον Θεό που ήταν η τρο-
φή του, αυτόν τον οποίο του έδινε ζωή, δηλαδή, ο πειρασμός ήταν να αυτοθεωθεί 
μακριά από τον Θεό. Εφόσον λοιπόν έφυγε από την πηγή της ζωής, απ’ αυτό που 
τον έτρεφε πνευματικά, απ’ αυτό που τον ζωοποιούσε, ήρθαν οι συνέπειες. Και η 
μεγαλύτερη συνέπεια που είχε, ήταν η αποδιοργάνωσή του. Αποδιοργανώθηκε 
πνευματικά και εσωτερικά και εξωτερικά. Κι όταν λέμε εσωτερικά, εννοούμε πρώ-
τα πνευματικά, αλλά όμως και εξωτερικά, όσον αφορά στη σχέση του με τον κτι-
στό κόσμο, με τον περιβάλλοντα κόσμο. Εσωτερικά υπήρξε διάσπαση ενότητας, 
πνευματικής ενότητας και δυνατοτήτων και ενιαίας συνοχής της ψυχής, δηλαδή, 
καταμερίστηκε η ψυχή του. Εκεί που ο άνθρωπος ήταν συγκεντρωμένος να κινεί-
ται προς τον Θεόν και προς τον πλησίον, ο ένας άνθρωπος προς τον άλλον, άρχισε 
να διασπάται. 

Η εξωτερική του διάσπαση ήταν η προσκόλληση στον κόσμο. Εφόσον συμπαρέ-
συρε και την κτίση, άρχισε να προσκολλάται και να λατρεύει αυτό που έβλεπε, αντί 
Αυτόν που τον δημιούργησε. Προσπάθησε να τρέφεται από την κτίση, αλλά όμως 
και από τον πλησίον του και από τα πάθη του. Άρχισε η πνευματική πείνα, άρχισε 
η αναζήτηση πνευματικής τροφής. Έκανε άμεση στροφή προς τον εαυτό του και 
προς τον δίπλα του. Εκεί που έπρεπε να αγαπά τον εαυτό του, όπως ήταν η εντολή 
και ν’ αγαπά και τον δίπλα του, άρχισε ο δίπλα του να γίνεται κτήμα του και άρχισε 
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ο εαυτός του να γίνεται η πηγή της «πνευματικής» τροφής του. Αυτό που ονομά-
ζουμε στην Εκκλησία πάθη.

Είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να μπορεί να τραφεί απ’ αυτό που λέμε και ονομά-
ζουμε πάθη. Όλα αυτά τα οποία γίνονται τροφή στην ψυχή του ανθρώπου, για να 
συμπληρώσει αυτό το κενό που ονομάζεται πνευματική σχέση μαζί με τον Θεό, 
ο οποίος του δίνει ζωή, τον ζωογονεί. Έτσι λοιπόν αυτό το υπαρξιακό κενό μεγά-
λωσε. Όσο μεγάλωνε, τόσο πιο πολύ ζητούσε να το συμπληρώσει. Όσο πιο πολύ 
μπορούσε, προσπαθούσε να  χορτάσει. Έγινε κυρίαρχος και δυνάστης της κτίσης, 
δυνάστης του πλησίον, αλλά όμως και δυνάστης του εαυτού του.

Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτή την προσπάθειά του, ο άνθρωπος αναζητεί να γεμίσει το 
υπαρξιακό του κενό. Η χρήση και η κατάχρηση και η εξάρτηση είναι από τους 
τρόπους-τα πάθη- για να μπορέσει να γεμίσει ψεύτικα. Η χρήση, η κατάχρηση, 
η εξάρτηση, η κτήση, τα πάθη δεν μπόρεσαν να του γεμίσουν τα υπαρξιακά του 
κενά ούτε και οποιεσδήποτε αναζητήσεις ιδεών ή αξιών.

Βλέποντας σήμερα δίπλα του ο νέος, όλες τις ιδεολογίες και τις ιδέες να καταρρί-
πτονται, όλες τις αξίες οι οποίες θα μπορούσαν να τον κρατήσουν, έστω και φαι-
νομενικά υγιή, να αποδεικνύονται ψευδείς, να καταρρίπτονται, τότε δεν μπορεί 
παρά να προτιμήσει τη μέθη, τη ζάλη, την εξάρτηση, παρά την αντιμετώπιση της 
πραγματικότητας. Ορφανός και κενός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη σκληρή 
πραγματικότητα

Σχόλιο σε ερώτηση του κοινού :

«Εάν δεν δούμε τον χρήστη μέσα από τη δική μας χρήση, δηλαδή, ότι και εμείς είμαστε 
πάντοτε υποψήφιοι χρήστες, δηλαδή εμπαθείς, δεν θα τον καταλάβουμε ποτέ. Δεν θα κα-
ταλάβουμε ποτέ τις ανάγκες του και ποτέ γιατί έφτασε εκεί. Έχω δει ανθρώπους να θερα-
πεύονται και όταν ήταν σε μακρύ χρόνο θεραπευμένοι, δηλαδή ήταν καλά, ήρθαν και με 
ρώτησαν γιατί να είμαι καλά. Μας απουσιάζει το νόημα στη ζωή μας, μας απουσιάζει το 
γιατί να είμαι καλά. Άρα, λοιπόν, να μην βλέπουμε ως θεραπευμένοι τους χρήστες, γιατί 
δεν θα τους κερδίσουμε ποτέ. Εάν δεν τους δούμε κι εμείς ως υποψήφιοι ασθενείς, άρ-
ρωστοι ή σε άλλα θέματα εξαρτημένοι, δεν θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Και εάν 
έχουμε να τους προτείνουμε κάτι, είναι να έχουν νόημα στη ζωή τους. Αλλά και εμείς, εάν 
δεν μπορέσουμε να αποκτήσουμε νόημα στη ζωή μας, απλά θα είμαστε άρρωστοι που θα 
προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αρρώστους».
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Φλώρης Στύλιος - Ψυχίατρος

Θα ήθελα να δώσω την δική μας εμπειρία σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας.         
Είναι φανερό ότι η πνευματικότητα του ανθρώπου έχει άμεση σχέση, είναι άμεσα 
συνυφασμένη με τη ψυχοσύνθεση και με τη ψυχολογία του ανθρώπου. Κι’ αυτό 
που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, που τουλάχιστον εγώ εξασκώ το επάγγελμα, 
είναι μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών, παρ’ όλες τις καλόπιστες και θεμιτές 
προσπάθειες της πολιτείας, σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα περιστατικά 
που καταγράφονται λόγω θανάτου, λόγω χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών είναι 
90 χιλιάδες τον χρόνο, λόγω καπνίσματος μισό δισεκατομμύριο τον χρόνο, που           
σημαίνει ότι κάπου δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.

Αυτό το οποίο εντοπίζεται κυρίως, σε συνέχεια της πνευματικής διάστασης που 
έδωσε ο Πάτερ Μάριος Δημοσθένους είναι η υπερβολική ανάγκη του σύγχρονου 
ανθρώπου, κυρίως του νέου να αισθανθεί χαρά εκεί που δεν την βρίσκει, και τότε 
είναι που χρησιμοποιεί εξωγενείς παράγοντες – τις ουσίες οι οποίες δίνουν μια 
προσωρινή ευφορία και κατ’ επέκταση δημιουργούν τις συγκεκριμένες εγκεφαλι-
κές βλάβες, γνωρίζοντας τώρα από μαγνητικές τομογραφίες, και έτσι μπαίνει και 
μπλέκεται στα πλοκάμια της εξάρτησης.

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη χαρά, την ευφορία που χρειάζε-
ται να δει, είναι μια εσωτερική ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό μπορεί να ξεκι-
νήσει είτε από αναλγητικά φάρμακα, τα οπιοειδή, να ανακουφίσει τον πόνο του 
στρες της καθημερινότητας. Τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε, 
έχουμε βάλει πολύ υψηλούς στόχους και τότε ξεκινά το στρες που οδηγεί στην 
χρήση οπιουσιών, στην κατάχρηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και στον αλ-
κοολισμό. Ένας άλλος λόγος που οδηγεί κυρίως και στις προσπάθειες υπερβολι-
κής απόδοσης (πολλές από τις ψυχοδραστικές ουσίες αυξάνουν την απόδοση του 
ανθρώπου, είτε αυτό είναι η κοκαίνη, είτε αυτό είναι ψυχοδραστικές ουσίες, τα 
stimulants, αμφεταμίνες) είναι επειδή έχει βάλει υψηλούς στόχους στον εαυτό του 
χωρίς να αναγνωρίζει ποιά είναι η πραγματικότητα, ποιά είναι η ουσία της ζωής.

Άλλοι λόγοι είναι η περιέργεια, η κοινωνική απόδραση, βλέπουμε κυρίως στους 
εφήβους, η έλλειψη κινήτρων, η προσπάθεια να πάνε ενάντια στο κατεστημένο, 
η προσπάθεια να προσεγγίσουν ομάδες συνομηλίκων τους από τους οποίους          
ενδεχομένως να βιώνουν εκφοβισμό, αυτά είναι τα δεδομένα που αφορούν                 
κυρίως στον εφηβικό πληθυσμό. Αυτό που βλέπουμε στο ιατρείο συνήθως είναι 
μια διηνεκής ανία, μια βαριεστημάρα. Αν δεν πάρει κάποιος την ουσία που χρειά-
ζεται, να τον ανεβάσει, να τον κάνει high, τότε δεν βρίσκει το νόημα. Και μαθαίνει 
να ζει μόνο μέσα από τον επίπλαστο ενθουσιασμό που του παρέχει η ουσία και 
όχι οι πραγματικές προσδοκίες που έχει θέσει στον εαυτό του. Και τέλος υπάρχουν 
χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα λεγόμενα ψυχεδελικά φάρμακα, παραισθη-
σιογόνες ουσίες λόγω του ότι ψάχνουν για ένα νόημα στην ζωή, ή για μια όπως την 
ονομάζουν «μυσταγωγική εμπειρία». 

Αυτές είναι οι κύριες αιτίες που οδηγούν το σύγχρονο άνθρωπο στη χρήση ουσιών. 
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Θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά η επιστήμη αντιμετώπισε στη δεκαετία του 30 τη 
χρήση ουσιών. Έτσι σαν ένα ελάττωμα, προσωπικό ελάττωμα, μια αδυναμία. Χα-
ρακτήριζαν τους χρήστες ως μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν 
δυνατοί να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, μέχρι που είδαν ότι αφορά 
όλους μας, αφορά εμάς τους ιδίους, αφορά τα παιδιά μας, αφορά τους φίλους μας. 
Όλες οι δύσκολες στιγμές, αν δεν έχουμε το κατάλληλο κοινωνικό, οικογενειακό, 
προσωπικό υπόστρωμα να ανταποκριθούμε, ναι είναι πιθανόν να πέσουμε στη 
χρήση ουσιών. Λέγοντας χρήση ουσιών εννοούμε οποιεσδήποτε ουσίες, από το 
απλό κάπνισμα, το αλκοόλ, τα κανναβιοειδή, οπιούχα, κατάχρηση φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων, τα οποία προσπαθούμε συνεχώς να ανταπεξέλθουμε σ’ ένα 
κόσμο που μας κυνηγά. Και ποιό είναι το πρόβλημα;

΄Αν πρέπει να αποδώσουμε καλύτερα σε μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνουμε, 
καλύτερα να κάνουμε χρήση ουσιών. Αυτό είναι το πρόβλημα όπου ξεκινά η εξάρ-
τηση. Έχουμε δει βάσει συγκεκριμένων MRI ότι με τη χρήση ουσιών συγκεκριμέ-
να κέντρα εγκεφαλικά διαταράσσονται. Αυτά είναι τα κέντρα μνήμης, της συγκέ-
ντρωσης, της ανταμοιβής, της ευχαρίστησης και τότε από την στιγμή που υπάρχει 
εγκεφαλική βλάβη, τότε δημιουργείται το ιατρικό θέμα, δεν είναι μόνο το ψυχο-
λογικό θέμα. Γι ‘ αυτό και η προσπάθεια στις θεραπείες απεξάρτησης είναι να ανα-
τρέψεις την εγκεφαλική βλάβη που πιθανόν να έχει δημιουργηθεί στον χρήστη.

Γιατί επιλέγουν να κάνουν χρήση ουσιών; Nομίζουν ότι επιλέγουν. Γενικά η πρώ-
τη φορά μπορεί να είναι από αδιάφορη μέχρι ευχάριστη ή να έχει ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Μετά έρχεται η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά, η τέταρτη φορά αυξη-
μένη δόση, αυξημένη συχνότητα και τότε είναι που συνειδητοποιούν ότι πλέον 
χρειάζονται βοήθεια. Η βοήθεια είναι φαρμακευτική είτε για την αναστολή των 
στερητικών συμπτωμάτων, είτε για την αποτροπή υποτροπής, είτε θεραπεία συ-
ντονισμού συνοδών συμπτωμάτων, είτε αυτό είναι κατάθλιψη, είτε αυτό είναι ψυ-
χωσικά συμπτώματα, τα οποία έχουν πυροδοτηθεί από τη χρήση ουσιών.

Ο λόγος τώρα των θεραπευτών ψυχικής υγείας είναι να μαζέψουν τα αμάζευτα ή 
να κοιτάξουν τα αίτια της χρήσης, από πού ξεκίνησε. Είναι βαριεστημάρα, είναι η 
διηνεκής ανάγκη ενός ευχάριστου συναισθήματος το οποίο να είναι επίπλαστο, να 
μην είναι ουσιαστικό; Είναι ο διάτρητος οικογενειακός ιστός, παρατημένα παιδιά 
τα οποία δεν έχουν πού να πούνε τον πόνο τους, τα οποία βιώνουν πίεση, πιθανή 
απόρριψη, παιδιά, ενήλικες που έχουν βιώσει καταπίεση, πολλές φορές από γο-
νείς οι οποίοι ήταν χρήστες στο παρελθόν και ακολουθούν μια μιμητική συμπε-
ριφορά; Γι’ αυτό οι θεραπείες μας εστιάζονται στις προσωποκεντρικές θεραπείες, 
που είναι η συστημική, η γνωστική θεραπεία με κυριότερο λόγο να δούμε τα αίτια, 
τί πυροδοτεί, τί παρακινεί, πού βρίσκεται το κομμάτι της ψυχολογικής εξάρτησης. 
Υπάρχουν οι συστημικές οικογενειακές θεραπείες, με την ευρύτερη έννοια του 
όρου όπου μπορεί συστημικά να δράσει η πολιτεία, το σχολείο, ο πυρηνικός κύ-
κλος της οικογένειας, οι φίλοι ή άλλοι φορείς όπως η Εκκλησία.

Σημαντικό είναι να δοθεί ένα πλαίσιο στον χρήστη, να νιώθει ότι είναι αποδεκτός, 
να νιώθει άνετος να εκφράσει το βίωμα του, το συναίσθημα του και να αποφύγει 
τους πυροδοτικούς μηχανισμούς που στο παρελθόν τον οδήγησαν στη χρήση.
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Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης
Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Εν πρώτοις θα ήθελα να συγχαρώ την Αστυνομία και την ΥΚΑΝ για τη διοργάνωση 
αυτής της Εσπερίδας. Είναι γεγονός ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτη-
τες, ιδιαίτερα από πλευράς προσέγγισης της Αστυνομίας με την κοινωνία των πο-
λιτών, για να εδραιώνεται η αντίληψη ότι η Αστυνομία είναι σύμμαχος του πολίτη 
και όχι βέβαια ανταγωνιστής ή αντίπαλος.

Προτού περάσω σε κάποια ανάπτυξη του θέματος να αναφέρω ότι θα μιλήσω με 
την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα ως καθηγητής και ως Κοσμήτωρ της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, για να αναφερθώ ακριβώς στο πρόγραμ-
μα που έχουμε εκπονήσει τα τελευταία πέντε χρόνια για το θέμα που συζητούμε, 
το οποίο είναι νομίζω και πιο ενδιαφέρον γιατί αφορά τους τρόπους νομοθετικής 
μεταρρύθμισης για βελτίωση των μεθόδων πρόληψης του φαινομένου.

Πριν από τέσσερα χρόνια, το 2015 ξεκινήσαμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το ΚΕΘΕΑ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ποινικό δίκαιο και 
εξαρτήσεις, το οποίο ακριβώς άπτεται των θεμάτων τα οποία συζητούμε εδώ δη-
λαδή των εξαρτήσεων και ποίοι είναι οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης τους, 
τόσον από νομικής άποψης όσο και από θεραπευτικής άποψης.

Και πρέπει να πω ότι έχουμε καταλήξει σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση την 
οποία έχουμε υποβάλει και την οποία θα αναπτύξω εν συντομία και η οποία αφο-
ρά στην εισαγωγή στην Κύπρο Δικαστηρίων Θεραπείας από τα Ναρκωτικά που 
είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί με σημαντική επιτυχία στις περισ-
σότερες χώρες του Κοινοδικαίου. Και όχι μόνον.

Πρέπει να πω ότι η Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη η οποία είναι στο Τμήμα μας μαζί με 
την κα Πολυζωίδου και τον κον Κουράκη έχουν εκπονήσει τα τελευταία χρόνια με-
λέτη στον Καναδά σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο και έχουμε μελετήσει 
τον τρόπο εφαρμογής των Δικαστηρίων για τα Ναρκωτικά στο Καναδικό Σύστημα 
Δικαιοσύνης και όχι μόνον. Και το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι η 
χρήση των Δικαστηρίων Θεραπείας από τα Ναρκωτικά, από την εξάρτηση από τα 
Ναρκωτικά, σε όσες χώρες έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί τρομερά επιτυ-
χημένη, μειώνοντας σημαντικά πρώτον, τις περιπτώσεις που έχουμε επανάληψη 
του αδικήματος, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κατά πόσο η φυλάκιση ως 
τιμωρητικό μέτρο επιλύει το πρόβλημα ή αν μετά την έξοδο από την φυλακή θα 
έχουμε απλώς και μόνον έναν χρήστη, έναν εξαρτημένον ο οποίος θα επαναλά-
βει το ίδιο αδίκημα, οπότε σε τελική ανάλυση αντιλαμβάνεστε ότι δεν κερδίζουμε 
τίποτα ως Σύστημα Απονομής Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις περισσότερες στα-
τιστικές έχουμε ένα ποσοστό περίπου 70% με 80% επανάληψης μετά την έξοδο 
από την φυλακή, οπόταν έχει αποδειχθεί ότι η φυλάκιση δεν είναι επαρκές  μέτρον 
πρόληψης.
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Ποιά είναι η διαφοροποίηση των Δικαστηρίων Θεραπείας από τα Ναρκωτικά;            
Η διαφοροποίηση είναι ότι για τους μικρούς παραβάτες υπάρχει η συνεχής               
συνέργεια μεταξύ των διαφόρων φορέων δηλαδή του Δικαστηρίου, της Αστυνο-
μίας, των θεραπευτών, ούτως ώστε ο χρήστης να μην φυλακίζεται, αλλά να μπο-
ρεί να παραμένει χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτον, 
θα δηλώσει παραδοχή στο αδίκημα, δηλαδή είναι σημαντικό να αναγνωρίσει τις 
συνέπειες των πράξεων του και επομένως να θέλει να υποβληθεί σε θεραπεία. 
Διότι καμία θεραπεία δεν μπορεί να πετύχει αν το άτομο το οποίο υποβάλλεται σε 
θεραπεία δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε θεραπεία ή δεν είναι τουλάχιστον το ίδιο 
αποτελεσματική η θεραπεία για να μην το μηδενίσω και να πω ότι δεν επιτυγχά-
νεται καθόλου.

Κατά δεύτερον θα πρέπει να δέχεται να μπει σε μια διαδικασία στην οποία να 
αναφέρεται, καθ’ όλη αυτήν την διάρκεια της ποινής, η οποία δεν είναι φυλάκιση, 
όπως είπα είναι περίοδος ποινής η οποία εκτίεται εκτός φυλακής. Θα πρέπει να 
υπόκειται σ’ όλη αυτήν την περίοδο σε θεραπεία, σε εξετάσεις για να βεβαιώνεται 
ότι είναι καθαρός, να πηγαίνει στον λειτουργό και να δίνει πληροφορίες για το 
κατά πόσον έχει δουλειά, με ποιόν τρόπο αντιδρά και ούτω καθ’ εξής. Σε περί-
πτωση που ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο όπως είπα ονομάζουμε 
Δικαστήριο Θεραπείας από την εξάρτηση από τα Ναρκωτικά, δεν αναγράφεται η 
ποινή στον φάκελο του, διαγράφεται η ποινή, οπόταν επιστρέφει στην κοινωνία, 
υπό την προϋπόθεση ότι και πάλι τίθεται σε περίοδο επιτήρησης κατά την οποίαν 
παραμένει υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα να συνεχίσει να αναφέ-
ρεται στον θεραπευτή ή να τυγχάνει εξέτασης για να βεβαιώνεται ότι ολοκλήρωσε 
το Πρόγραμμα της Απεξάρτησης.
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Κλείτος Ιωαννίδης 
Πρόεδρος Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου

Τα αίτια είναι εκείνα που βοηθούν στην εύρεση της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι 
εκείνη που θα φωτίσει τα πράγματα, αλλά και θα βρει τα θεραπευτικά αντίδοτα 
και θα οπλίσει με αντιστάσεις και αντισώματα τους ανθρώπους της εποχής μας, οι 
οποίοι ζουν τον κύκλο της καταχθόνιας μηχανής, όπως έλεγε ο Ζαν Κοκτώ σ’ ένα 
θεατρικό του έργο. Εμείς, υπηρετώντας τη γνώση και την αισθητική, όπως και την 
πίστη, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο πολιτισμός ως αντίδοτο στο ναζιστικό 
πιστόλι το οποίο σήμερα πήρε την όψη του καπιταλισμού.

Ο καπιταλισμός είναι εκείνος ο οποίος γεννά φθορά και διαφθορά, είναι εκείνος 
ο οποίος ευθύνεται για την παρούσα κατάσταση πραγμάτων και για το θέμα το 
οποίο συζητάμε σήμερα. Πρόκειται για το Μινώταυρο.

Το σύστημα αυτό ξεκίνησε από την Αναγέννηση και εντεύθεν και η απο-ιέρωση 
του κόσμου, όπως εξελίχθηκε στους αιώνες, από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα 
είναι το αίτιο, κατά τη γνώμη μου, για να βρίσκεται ο κόσμος σ’ ένα κενό. Έξω από 
το ιερό υπάρχει το κενό. Και ο κόσμος του κενού δεν μπορεί να πληρωθεί από 
τα σούπερμαρκετ και δεν αγοράζεται ευτυχία και δύναμη και ψυχικός οπλισμός 
στα σούπερμαρκετ. Το εκκολαπτήριο αυτής της κατάστασης πραγμάτων είναι η 
ίδια η οικογένεια. Δεν έχουμε πια οικογένεια, έχουμε αδύναμες οικογένειες και θα 
πρέπει πάνω στις ταυτότητες των ανθρώπων να γράφει: ικανός για πατέρας, ικανή 
για μητέρα. Και μιλάμε για Σχολές Γονέων, εγώ δίδαξα σε Σχολή Γονέων, παλαιό-
τερα όταν ζούσε ο κ. Πετρώνδας και διεπίστωσα ότι οι διδακτισμοί δεν οδηγούν 
πουθενά. Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει, εξαιτίας του καπιταλισμού,                           
η απουσία ηθικής.

Ο ηθικός βίος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το ιερό είναι η πηγή της υγείας. 
Ένας ηθικός άνθρωπος που σέβεται τους νόμους της φύσης αυτή είναι η ηθική, 
εκείνος ο ηθικός άνθρωπος είναι και ο υγιής. Και η μη υγεία είναι η διαταραχή των 
νόμων της φύσης, αλλά για να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την κατάσταση πραγμά-
των πρέπει να εξοπλιστεί και για να εξοπλιστεί πρέπει να πάρει τέτοια αντισώματα 
και να βρει τέτοια θεραπευτικά αντίδοτα που να του επιτρέπουν, όχι ναρκωτικά 
να αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει όπως είπα το ναζιστικό πιστόλι του καπιταλι-
σμού, ο οποίος καπιταλισμός θέλει να πτωχεύσει τον κόσμο για να μας έχει όλους 
δούλους.

Τα προβλήματα του ανθρώπου είναι δύο, τα κακά τα οποία δέρνουν τον άνθρωπο 
από καταβολής κόσμου. Το ένα λέγεται άγνοια και το δεύτερο λέγεται πονηρία.

Η άγνοια της άγνοιας είναι ό,τι χειρότερο. Να αγνοείς ότι αγνοείς και η άγνοια της 
πονηρίας είναι μια κατάσταση άρρωστη, ανήθικη. Η μεν πρώτη θεραπεύεται με 
την γνώση και την παιδεία, με την μόρφωση, η δεύτερη θεραπεύεται, δυστυχώς, 
με την δικαιοσύνη και τη φυλακή.
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Λοιπόν, για να θεραπευτούν αυτά τα δύο μεγέθη, τα οποία είναι τα άρρωστα 
στοιχεία, ώστε ο άνθρωπος να αποκτήσει κρίση και διάκριση και προπάντων να 
αποκτήσει θέληση χρειάζεται να γνωρίζει. Πώς θα έχει θέληση να αντιμετωπίσει 
όλους αυτούς τους πειρασμούς που το σύστημα μας έχει παγιδεύσει; Αυτό το σύ-
στημα λέγεται: Τράπεζες, Χρηματιστήρια, όλα αυτά γνώρισε η Κύπρος την τελευ-
ταία δεκαετία, δεκαπενταετία. 

Όλα τούτα δηλώνουν μια κοινωνία η οποία αποτελείται από άτομα άρρωστα. 
Οι Σπαρτιάτες τους πετούσαν από τον Ταύγετο κάτω και έλυναν το πρόβλημα. 
Ο Χριστιανισμός ήλθε και δέχτηκε την ασθένεια του ανθρώπου, όμως λύθηκε το 
πρόβλημα; Εγώ δεν πιστεύω ότι λύθηκε. Θα μου πείτε θα επιστρέψουμε στους 
Σπαρτιάτες; Δεν θα επιστρέψουμε στους Σπαρτιάτες. Θα πρέπει να κάνουμε ορθή 
διάγνωση, να έρθουμε σε αυτογνωσία και ετερογνωσία και μετά να αποφασίσου-
με με ποιά μέσα θα οπλίσουμε τους ανθρώπους ώστε να μην χρειάζονται ούτε 
Αστυνομία ούτε ΥΚΑΝ ούτε Δικαστήρια για παρακολούθηση.

Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους, από την μια με το εκκολαπτήριο που λέγεται 
οικογένεια που εάν δεν φτιαχτεί και δεν κατασκευαστεί (όπως έλεγαν οι παλαιοί 
θεολόγοι, οι Πατέρες) ο άνθρωπος, η κατασκευή του ανθρώπου πάνω σε σωστές, 
υγιείς, ηθικές βάσεις, είναι το ένα, και το δεύτερο είναι να δώσουμε τη δυνατότη-
τα στην παιδεία, όχι στην εκπαίδευση, να μορφώσει ψυχές και όχι να δώσει μό-
νον γνωσιολογικά στοιχεία στους ανθρώπους για να περάσουν εξετάσεις και να 
πάρουν τα διάφορα χαρτιά για να τακτοποιηθούν επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι 
αρκετά.

Ο Ντοστογιέφσκι έλεγε μόνον η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Μα ομορφιά                  
τί σημαίνει; Πέστε μου πόσους ξέρετε που ασχολούνται με την ομορφιά; Εγώ ξέρω 
πολύ λίγους. Και δεν είναι μόνον οι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, μουσικοί, ποιητές, οι 
άνθρωποι γενικά των τεχνών. Αλλά η αισθητική θα πρέπει να μπει στη ζωή μας, 
στην οικογένεια, στο σπίτι.

Ήμουν προχθές στο χωριό μου και πήγα σ’ ένα εστιατόριο για φαγητό. Εκεί δεν 
υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχαν άνθρωποι που γκάριζαν! Ήταν κάτι χειρότερο από 
ζώα. Κανένας πολιτισμός. Δηλαδή, αυτή η στροφή προς τα κάτω, προς την ζω-
ολογία θα δώσει λύση στα προβλήματα; Ήταν τρείς και είχαν μπροστά τους 10 
μπουκάλια ζιβανία. Ήταν η λύση το ποτό; Το ίδιο ισχύει και για τα ναρκωτικά.                        
Το επόμενο βήμα, μετά το ποτό, θα είναι τα ναρκωτικά.

Χωρίς τον διάλογο με τα μεγάλα πνεύματα δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρω-
πος. Και διάλογος με τα μεγάλα πνεύματα είναι διάλογος με όσα έχουν αντέξει   
στο χρόνο.

Οι διάφορες μόδες, διανοητικές και καλλιτεχνικές, έρχονται και παρέρχονται αλλά 
μόνον τα μεγάλα πνεύματα παραμένουν. Ο Πλάτων έγραψε πάνω στην Ακαδημία 
«αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω», δηλαδή κανένας που δεν ξέρει γεωμετρία, όρια, 
να μην μπει εδώ μέσα. Αυτό είναι το νόημα του να ξέρουμε τα όρια μας και να 
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ξέρουμε να αυτοπροσδιοριστούμε. Γι’ αυτό επέμενα προηγουμένως ότι θα πρέπει 
να μάθουμε  «κρίση «τουτέστιν» διάκριση».

Η διάκριση είναι πνευματική σπάθη, «ο εστί ρήμα Θεού» όπως έλεγε και ο Από-
στολος Παύλος. Εάν δεν έχεις αυτή την πνευματική σπάθη, πώς θα δεις την πραγ-
ματικότητα ποιά είναι, να ξέρεις τί να αποφύγεις και τί να επιδιώξεις;

Και επίσης πρέπει να έχεις ένα ολοκληρωμένο όραμα βίου και να ξέρεις που βαδί-
ζεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα σκοπό. Ο Αριστοτέλης το έλεγε τέλος, τελεολογικό 
ον. Δηλαδή, έχει σκοπό. Πέστε μου γνωρίσατε πολλούς με σκοπό βίου; ΄Η άγονται 
και φέρονται όπως τύχει χωρίς να αγωνίζονται να κερδίσουν αυτό το σκοπό;

Τί διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα; Η σκέψη, το πνεύμα. Μα το πνεύμα 
πρέπει να είναι στην κορυφή. Την κορυφή πρέπει να την ανέβεις. Θέλει κόπο και 
θέλει ορειβασία πνευματική. Και φορτωμένος ο άνθρωπος με πολλά μπαγκάζια 
δεν μπορεί να ανέβει πάνω. Πρέπει να φτάσει να έχει μια τέτοια διαύγεια πνεύ-
ματος και καθαρότητα ώστε να μπορεί  να ανέβει στην κορυφή και να μπορεί να 
σκέφτεται και να βλέπει σωστά.

Για το θέμα των αξιών και το θέμα της ηθικής. Υπάρχουν μερικές ηθικές αξίες οι 
οποίες είναι αιώνιες. Παραδείγματος χάριν η αρχή της ζωής. Πρέπει να είναι σεβα-
στή. Καμία κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να σχετικοποιήσει αυτή την αξία. Σχετι-
κοποιούνται άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, με την  μόδα, 
με επιπόλαια πράγματα. Αλλά υπάρχουν αξίες οι οποίες είναι πάντοτε εκεί: η δικαι-
οσύνη, το αγαθό, η ομορφιά, το ιερό.  Όλα αυτά είναι αξίες οι οποίες δεν αλλάζουν. 
Μπορεί να αλλάζουν οι μορφές και οι μορφές αλλάζουν αλλά δεν έχουμε μόνον 
μορφές, έχουμε μόνιμα κορυφές.

Έχουμε και την άλλη διάσταση της αιωνιότητας, όπου είναι το πνεύμα. Και ο άν-
θρωπος είναι πνευματικό ον. Αυτοκαταργείται όταν πηγαίνει προς τα κάτω. Και 
πάει προς τα θηρία…Και όχι προς τον ουρανό. Εκεί βρίσκεται η λύση. Στο πνεύμα.
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Λουϊζα Βερεσιέ - Ψυχίατρος

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σήμερα μιλάμε για εξάρτηση από διάφορες ουσίες, 
είτε είναι νόμιμες είτε είναι παράνομες, ψυχοδραστικές ουσίες, οι οποίες βρίσκο-
νται παντού μέσα στην ζωή μας. Είτε έχουμε το υπόβαθρο για να ξεκινήσουμε μια 
χρήση και να εξαρτητοποιηθούμε, είτε δεν το έχουμε.

Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο έρχεται να βάλει τη βάση ότι όταν ένα άτομο φτά-
σει πλέον και μπει στο πρόβλημα της εξάρτησης, πόσο έρχεται το σύστημα να 
διασπάσει την εξάρτηση και να μπορέσει να την χειριστεί. Εμείς σαν γιατροί, σαν 
ψυχίατροι που ασχολούμαστε με τις εξαρτήσεις χρησιμοποιούμε αυτό το βιοψυ-
χοκοινωνικό μοντέλο, με την έννοια ότι η βιολογία τί είναι; Είναι τα γονίδια, εί-
ναι το ανθρώπινο σώμα, είναι ο εγκέφαλος, είναι η επίδραση των ουσιών επάνω 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Είναι τα γονί-
δια τα οποία μας κάνουν «επιρρεπείς» για μια εξαρτητική συμπεριφορά, είναι η 
κληρονομικότητα που υπάρχει, αυτό είναι το βιολογικό κομμάτι. Η επιστήμη έχει 
προχωρήσει πλέον σε τέτοιο σημείο όπου γονιδιακά μας υποδεικνύει ότι υπάρχει 
προδιάθεση, όπως υπάρχει σε όλες τις ειδικές παθήσεις, όπως υπάρχει σ’ όλες τις 
παθολογίες του ανθρωπίνου σώματος.

Από εκεί και πέρα έρχεται το ψυχολογικό μοντέλο το οποίο έχει να κάνει με τα 
προγράμματα τα οποία το άτομο θα ακολουθήσει. Όταν απεξαρτηκοποιηθεί το 
σώμα, δηλαδή αποτοξινωθεί, τότε περνάμε στο θέμα της ψυχολογίας. Στην αυτο-
εκτίμηση του ατόμου, στα όρια που έχει το άτομο ώστε να μπορέσει να κρατηθεί 
μακριά από τις ουσίες.

Το ψυχολογικό μοντέλο έρχεται να στηρίξει και το κοινωνικό μοντέλο, γιατί ένα 
άτομο δεν είναι μόνο του. Ζει μέσα σε μια οικογένεια, είτε είναι μια οικογένεια που 
αποτελείται από ένα άτομο ή από πολλά άτομα, δηλαδή μια μικρή κοινωνία. Αυτή 
η οικογένεια πλαισιώνεται από την ολοκληρωτική κοινωνία στην οποία ζούμε 
όλοι. Από την οικογένεια ξεκινάνε όλα, από εκεί ξεκινάει και η οριοθέτηση που το 
άτομο θα έπρεπε να έχει σε μια ενήλικη ζωή, την οποία θα έπρεπε να είχε λάβει σε 
μια παιδική ηλικία και μέχρι που μπορεί να φτάσει με την χρήση, την κατάχρηση, 
την επικοινωνία.

Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης μας απόψε, το πώς μπορούν 
όλα αυτά μαζί να ενωθούν, ότι το άτομο το οποίο ζει μέσα σ’ αυτή την μικρή κοι-
νωνία, βιώνει αυτά που βιώνει μέσα στο δικό του σώμα, μπορεί να επικοινωνήσει 
με όλους τους υπόλοιπους και πώς όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να τον στηρίξουν 
και να τον βοηθήσουν. Πώς είναι εξοπλισμένος για να μπορέσει να τα αντιμετω-
πίσει.

‘Οντως υπάρχουν πολλά θέματα στην κοινωνία αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό 
πράγμα μέσα στην οικογένεια είναι τα όρια. Όταν υπάρχουν όρια μέσα σε μια οι-
κογένεια τότε αυτά τα όρια τηρούνται και προς τα έξω. Αυτά τα όρια δεν βλέπουμε 
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να υπάρχουν, όχι ιδιαίτερα στη σύγχρονη οικογένεια, γι’ αυτό και τα τονίζουμε. Ένα 
απλό παράδειγμα: ας μιλήσουμε για τα τυχερά παιγνίδια και την εξάρτηση από το 
διαδίκτυο. Πόσα παιδιά Μέσης Εκπαίδευσης παίζουν ένα συγκεκριμένο παιγνίδι 
(αυτό που σκοτώνει ο ένας τον άλλον) το οποίο τους κρατάει ξύπνιους όλη νύχτα; 
Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί έφηβοι οι οποίοι έχουν αυτήν εξάρτηση. Γιατί 
αυτά τα παιδιά όταν γίνει 9 η ώρα κάθονται μπροστά στην οθόνη μ’ ένα υπερπο-
λυτελές σύστημα, αρκετών χιλιάδων ευρώ, το οποίο και παίζουν μέχρι τις πρωϊνές 
ώρες; ’Εχει να κάνει με την οριοθέτηση πρώτα των γονέων, των ατόμων αυτών 
καθ’ εαυτών, των γονιών και μετά των παιδιών. Όταν ο γονιός, το άτομο μπορεί να 
οριοθετήσει τον εαυτό του και να μην αγοράζει ένα υπερπολυτελές κινητό γιατί 
δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και μ’ ένα πιο απλό, μπορεί να οριοθετήσει τη σχέση 
μέσα στην οικογένεια για να μην προμηθευτούν αυτό το υπερπολυτελές μηχά-
νημα το οποίο παίζει με διάφορους μοχλούς και διάφορα χρώματα και έχει και 
μικρόφωνα και ακουστικά και ούτω καθεξής;

Και μπορεί να οριοθετήσει και το παιδί του λέγοντας του ότι ξέρεις κάτι, σου επι-
τρέπω να παίζεις αν θες να παίζεις, γιατί δεν μπορείς να αποκλείσεις κιόλας από 
την εξέλιξη, μια, δύο, τρείς ώρες, μέχρι εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να οριοθετήσουν 
οι σημερινοί νέοι, οι σημερινοί γονείς γιατί οι δικοί τους γονείς μεγάλωσαν στην 
στέρηση και προσπάθησαν να τους καλύψουν τα κενά δίνοντας τους τα πάντα.

Στη βάση του όλου προβλήματος είναι το ίδιο το άτομο που υποφέρει και η                 
οικογένειά του. Ερχόμαστε εμείς οι επαγγελματίες υγείας καθημερινά αντιμέτωποι 
μ΄έναν αγώνα στον οποίον έχουμε να «πείσουμε» έναν άτομο ότι έχει πρόβλημα, 
γιατί δυστυχώς όταν υπάρχει εξάρτηση η επίγνωση και η κρίση είναι πολύ μειωμέ-
νη και να στηρίξουμε μια οικογένεια η οποία βιώνει διάφορα στάδια. Όπως είναι 
η άρνηση, ο θυμός και προς το ίδιο το άτομο της οικογένειάς του και προς την 
κοινωνία, προς τους δασκάλους, προς τους γιατρούς, προς τους πολιτικούς, προς 
όλους. Και καλούμαστε να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες γιατί ο θυμός είναι 
πολύ μεγάλος. Και των ιδίων των ατόμων που κάνουν χρήση αλλά και των οικείων 
τους. Και αυτός ο θυμός προκαλεί χάος.

Και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων πιο πολλά 
προγράμματα για θεραπεία.

Πολύ ωραία η μείωση της βλάβης, χρόνια γίνεται εικοσαετία σχεδόν, αλλά χρεια-
ζόμαστε πιο πολλά Προγράμματα. Φέτος επιτέλους λειτούργησε το Πρόγραμμα 
για τους εφήβους, όμως χρειαζόμαστε και άλλη στήριξη. Όχι μόνον η ναλτρεξό-
νη και άλλες ουσίες, όχι μόνον η Αγία Σκέπη, αλλά και άλλες δομές, αυτό θεωρώ 
ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα ήταν ωραίο να το λάβετε υπόψιν                 
για το μέλλον.
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Ζήνα Πουλλή – Εκπαιδευτικός, 
Πρώην Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης

Θα ξεκινήσω από τα δεδομένα και θα πάμε μετά στα ζητούμενα. Ποιά είναι τα δε-
δομένα μας σήμερα; Υπάρχουν κρούσματα ναρκωτικών στα σχολεία, στην Πάφο 
είχαν συλληφθεί κάποια άτομα να πωλούν ναρκωτικά, αύξηση των ναρκωτικών 
στην εφηβική ηλικία που είναι και η πιο κρίσιμη ηλικία. Αύξηση της παραβατικό-
τητας. Έχουμε φτάσει από το ένα άκρο όπου πριν μερικά χρόνια, πριν 25 χρόνια, 
έτρωγαν άγριο «ξύλο» οι μαθητές, τώρα τρώνε «ξύλο» οι καθηγητές. Άσχετα αν τις 
περισσότερες φορές αποκρύπτεται από το ίδιο το Σχολείο. Διότι τα παιδιά, κατά 
την κα Κουρσουμπά έχουν «δικαιώματα». Αυτά είναι τα δεδομένα μας τα οποία 
έχουμε και πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει το σχολείο, μιλώ 
για την Μέση Εκπαίδευση εκεί όπου δίδαξα για δεκαετίες, από τα πρώτα στάδια 
πριν πάω στο Υπουργείο, άρα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η μέση ηλικία των 
εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης είναι 40-45 ετών, άρα είναι αρκετά έμπει-
ροι, έχουν πτυχίο και δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση να καταλάβεις ότι ένας 
μαθητής συμπεριφέρεται, το ολιγότερον παράξενα. 

Διότι ένας χρήστης ναρκωτικών από πολύ μικρή ηλικία, είτε πίνει αλκοόλ, από τις 
έρευνες που έγιναν ξεκινούν να πίνουν αλκοόλ από τα 13 τους και λίγον αργότερα 
αρχίζουν να δοκιμάζουν και ναρκωτικά. Μπορεί να είναι χαμηλό το ποσοστό σε 
σύγκριση με άλλες χώρες, όμως είναι πολύ ανησυχητικό που είναι αυξημένο το 
ποσοστό στην Κύπρο στις αμφεταμίνες. Και εκείνο στο οποίο επιμένω είναι ότι 
αποκλείεται αυτή η συμπεριφορά να μην φανεί στο σχολείο. Αποκλείεται ένας ο 
οποίος είναι σε ώριμη ηλικία εκπαιδευτικός να μην αντιληφθεί ότι αυτό το παιδί 
κάτι έχει. Να μην αντιληφθεί ότι είναι θύμα εκφοβισμού. Φτάσαμε τον τελευταίο 
καιρό να χάσουμε ένα παιδί που ήταν θύμα εκφοβισμού. 

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μεταρρυθμίσεων επί μεταρρυθμίσεων 
στην Μέση Εκπαίδευση. Όποιος γίνει Υπουργός θα κάνει μεταρρυθμίσεις. Ανατρέ-
ψαμε τα πάντα, έστω και εάν ήταν καλά, κατακερματίστηκαν οι ειδικότητες. Ενώ 
προηγουμένως είχαμε τον ίδιον Καθηγητή να μπαίνει μέσα στην τάξη 10 ώρες 
φιλολογικά, να κάνει Ιστορία κ.τ.λ και να μαθαίνει τον μαθητή, σήμερα δεν τον 
μαθαίνει. Διότι μπαίνει στην τάξη μια ώρα ο Α΄, δεύτερη ώρα ο Β΄, δεν υπάρχει το 
αίσθημα του ανήκειν, δεν μαθαίνει τα παιδιά και εκείνο το οποίο χρειάζεται για 
να διαγνώσεις, να καταλάβεις, ότι αυτό το παιδί συμπεριφέρεται παράξενα, είναι 
πρώτα απ’ όλα να το γνωρίσεις. Όταν μπαίνεις στην τάξη μια ώρα την εβδομάδα 
και δεν υπάρχει πλέον η έννοια της τάξης, καταφέραμε να διαλύσουμε και τις τά-
ξεις. Οι γενιές οι δικές μας τελειώναμε το σχολείο και λέγαμε αυτός ήταν συμμα-
θητής μου. Κάναμε τόσα χρόνια μαζί και δημιουργείται μια φιλική σχέση. Τώρα 
είναι οι επιλογές μαθημάτων: Μπαίνεις με 10-15 μαθητές σε μια τάξη, μπαίνεις 
μετά με άλλους 15. Άρα δεν νιώθει το παιδί εκείνο το αίσθημα του ανήκειν, που 
θα καταλάβει και θα επέμβει ο καθηγητής. Και δεν φταίνε σε καμία περίπτωση οι 
εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν τα παιδιά.
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Πιστεύω ότι είναι το γεγονός ότι κατά κάποιον τρόπο έχουν αφαιρεθεί οι υπευθυ-
νότητες. Είδαμε τον σάλο που δημιουργήθηκε πέρσι το Καλοκαίρι. Έγινε μια από-
πειρα να αφαιρεθεί ο υπεύθυνος Τμήματος. Μα ο υπεύθυνος Τμήματος, τί σκοπό 
έχει; Να μάθει τον μαθητή. Εάν δεν μάθει τον μαθητή πώς θα διαγνώσει ότι κάτι 
δεν πάει καλά με αυτόν τον μαθητή και να καλέσει ακολούθως τον ψυχολόγο, τον 
κοινωνικό λειτουργό. 

Και επίσης επειδή έψαξα και λίγο τις έρευνες ο οποίες έγιναν, με εντυπωσίασε μια 
έρευνα που έκανε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ο κος Farrington 
μαζί με την δική μας Καθηγήτρια την κα Μαρία Ττοφή, σε πολύ μεγάλο αριθμό 
παιδιών και είδαν ότι εκείνοι που κάνουν εκφοβισμό στα Σχολεία είναι εκείνοι οι 
οποίοι μετά θ’ αρχίσουν τα ναρκωτικά.

Διότι σαφώς για να κάνει εκφοβισμό σημαίνει ότι έχει κάποιον πρόβλημα το ίδιο 
το παιδί. Και επίσης σε άλλην μελέτη η οποία έγινε, έδειξε ότι σε τρεις γενιές, δη-
λαδή παππούς, πατέρας και γιός, για να δουν την εγκληματικότητα και πώς εξε-
λίσσονται τα ναρκωτικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μια επίδραση από τον έναν 
στον άλλον. Άρα εντοπίζει το σχολείο τις ευάλωτες ομάδες μέσα σε όλα αυτά που 
είπαμε και αρχίζει να επιδρά στις ευάλωτες ομάδες. Πιστεύω ότι το σχολείο έχει 
πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. 

Τα παιδιά στη διάρκεια της εφηβείας ψάχνονται. Ψάχνουν να βρουν τον προσδιο-
ρισμό τους, ψάχνουν να βρουν τις κλίσεις τους. Και εκεί χρειάζονται πρότυπα. Ναι 
μπορεί να βοηθήσει το σχολείο πάρα πολύ. ΄Όμως πρέπει να αφεθούν οι εκπαι-
δευτικοί, για να μην χρησιμοποιήσω και τη λέξη έχουν ευνουχιστεί τον τελευταίο 
καιρό με τις διάφορες οδηγίες τις οποίες λαμβάνουν π.χ. μην θυμώσεις του παι-
διού κ.λ.π. Συμφωνώ απόλυτα με τα όρια. Θα δείξεις στο παιδί με τον κατάλληλο 
τρόπο και με την αγάπη σου ότι υπάρχουν όρια, ότι μέχρι εδώ θα φτάσεις. 

Σχόλιο σε ερώτηση του κοινού:

 «Σ’ ένα εκπαιδευτικό συνέδριο στη Σουηδία με πλησίασε ένας Σουηδός συνάδελφος με 
ρώτησε εάν γνωρίζω ποιος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτικός στη Σουηδία. Φυσικά δεν 
το γνώριζα και με ενημέρωσε ότι είναι ένας Κύπριος, πρόσφυγας ο οποίος μετά το πρα-
ξικόπημα πήγε στη Σουηδία και αναδείχθηκε ως ο καλύτερος εκπαιδευτικός της χώρας. 
Ζήτησε να του δοθεί το χειρότερο τμήμα μαθητών στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της 
Σουηδίας και αυτός να προσπαθήσει μέσα σ’ ένα χρόνο να περάσουν οι μαθητές αυτοί 
τις Πανσουηδικές εξετάσεις. Και τα κατάφερε και βραβεύτηκε για αυτό. Όταν ρωτήθηκε 
ο ίδιος ποιό είναι το μυστικό του, πως τα καταφέρνει, απάντησε πως ήλθε σε επαφή με τα 
παιδιά. Έκανε μαζί τους εκδρομές, πήγαιναν μαζί κατασκηνώσεις. Όταν ήταν άρρωστοι 
τους επισκεπτόταν στο σπίτι τους και ρωτούσε τι έχει το παιδί και δεν πήγε στο σχολείο. 
Στην αρχή με έβγαζαν λέει έξω από το σπίτι οι γονείς αλλά εγώ επέμενα και τελικά τους 
κέρδιζα. Αυτό χρειάζεται μέσα στα σχολεία, ένας δάσκαλος που δεν κάνει απλώς ένα επάγ-
γελμα αλλά ένα λειτούργημα»
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Στέλιος Σεργίδης - Υποδιοικητής Υ.ΚΑ.Ν.

Να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους της ΥΚΑΝ που είσαστε εδώ μαζί μας απόψε, και 
να σημειώσω ότι ακούσαμε ακριβώς αυτό που είναι και ο δικός μας προβληματι-
σμός. Να παρουσιαστεί δηλαδή αυτή η πολυπλοκότητα και σύνθεση του φαινομέ-
νου των ναρκωτικών. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις που καταγράφονται και 
ίσως να αποτελέσουν εισηγήσεις της Αστυνομίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Όσον αφορά την καταστολή να πούμε ότι τον τελευταίο χρόνο, πράγματι έχου-
με αρκετές κατασχέσεις, συλλήψεις εμπόρων και διακινητών. Όμως εγώ δεν μένω 
στους αριθμούς αλλά υπάρχουν τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή η εξάρθρωση 
εγκληματικών ομάδων που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πώς έχει τώρα επιτευχθεί αυτό; Έχει γίνει μια αναδιοργάνωση των στόχων, με πε-
ρισσότερο επαγγελματισμό, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από τις αντιξοότητες να 
φθάσουμε σε αυτούς, όσο μπορούμε πιο ψηλά στην πυραμίδα. Αυτό δεν είναι και 
τόσο εύκολο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες όπως οι άν-
θρωποι που ασχολούνται με τα ναρκωτικά δεν έχουν μια σκηνή εγκλήματος για να 
διερευνήσουμε, όπως τα άλλα αδικήματα, αλλά πρέπει μέσα από τις πληροφορί-
ες, την αξιοποίηση των πληροφοριών και την επιχειρησιακή δράση, να είναι στον 
πραγματικό χρόνο της διάπραξης του αδικήματος, για να μπορέσουμε σίγουρα να 
στοιχειοθετήσουμε υπόθεση στο Δικαστήριο.

Θα ήθελα να προσθέσω σε κάτι που λέχθηκε προηγουμένως. Μιλούμε για παιδεία 
και όχι μόνο εκπαίδευση. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα όσες μεταρρυθμί-
σεις κι΄αν έχουν γίνει δεν έχει καταφέρει ακόμη να περάσει αυτή την εκπαίδευση 
ψυχής, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ανθρώπους που να έχουν αυτοέλεγχο, 
να έχουν όρια και να μπορέσουν να έχουν μια ψυχική θωράκιση και μια δομημένη 
προσωπικότητα για να μπορέσουν να αντισταθούν σε οποιαδήποτε εξάρτηση.

Περάσαμε σαν κοινωνία, τρία στάδια στο θέμα των εξαρτήσεων: της άρνησης 
του φαινομένου, του πανικού και της λογικής αντιμετώπισης τα τελευταία χρόνια. 
Τί μας έλειπε; Μας έλειπε ο συντονισμός. Αυτό ήλθε με την Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματι, αλλά πρέπει να γίνουν περισσό-
τερα. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να δούμε την ευθύνη του καθενός ξεχωριστά. 
Εμείς ως Αστυνομία Κύπρου-Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών δεσμευόμα-
στε ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας, τόσο στον κατασταλτικό τομέα όσον και στον 
προληπτικό τομέα, από την στιγμή που η Πολιτεία ορίζει το θέμα των ναρκωτικών 
ως θέμα Δημόσιας Υγείας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω τί πρέπει να γίνει. Σίγουρα υπάρχουν ελείψεις συ-
ντονισμού στα Υπουργεία σε Υπηρεσίες ακόμη, όση προσπάθεια και εάν γίνεται 
απ’ όλους τους Φορείς. Πιστεύω ότι η ανανέωση πλέον των δομών δεν πρέπει να 
είναι μόνον τεχνοκρατική αλλά ανανέωση στον τρόπο σκέψης και στην ψυχική 
δομή για να μπορέσουμε ακριβώς, όπως είναι και ο τίτλος της Εσπερίδας να πραγ-
ματοποιήσουμε μια «Πορεία προς…». Άρα πορεία προς, όλοι συνοδοιπόροι σε 
αυτό που λέγεται σύμπτωμα της εξάρτησης.
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Άθως Γεωργίου
Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι η αρμόδια Αρχή του Κράτους 
στο θέμα των ουσιών. Η προσέγγιση μας όσον αφορά τις ουσίες έχει να κάνει με το 
γεγονός ότι βλέπουμε ότι ο χρήστης δρα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλ-
λον. Υπάρχουν βιολογικά και ψυχολογικά αίτια. Όλο αυτό το πλαίσιο οφείλουμε 
να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε μια λογική όπου 
υπάρχει διαθεσιμότητα ουσιών, όπου υπάρχει ο άνθρωπος και όπου υπάρχουν 
και τα αίτια. Εξ’ ου και η Κυπριακή Στρατηγική η οποία συνάδει απόλυτα με την              
Ευρωπαϊκή και μιλούμε για ισόρροπη αντιμετώπιση, πρόληψης, θεραπείας, μείω-
σης της βλάβης, κοινωνική υποστήριξη, καταστολή και νομοθεσία. 

Βάζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούμε, έχουμε ακριβώς πολλές από τις ανη-
συχίες οι οποίες έχουν αναφερθεί  από τους προηγούμενους ομιλητές. Προχω-
ρούμε σ’ έναν εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών, ενώ η προσέγγιση μας είναι ότι 
δεν πρέπει το Κράτος να μετατραπεί σε αστυνομικό Κράτος αλλά μπορούμε να 
αντιληφθούμε το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η καταστολή στο ζήτημα των 
εξαρτησιογόνων ουσιών. Βλέπουμε έναν τεράστιο ρόλο στο ζήτημα της Παιδείας, 
του πολιτισμού, του αθλητισμού, όσον αφορά την πρόληψη. 

Πώς διαμορφώνουμε πρότυπα μέσα στην κοινωνία. Το πρότυπο του εύκολου κέρ-
δους το οποίον δίνει και παίρνει. Έχοντας σχηματίσει όλο αυτό το ιδεολογικό υπό-
βαθρο ενάντια στις εξαρτήσεις, ξεκινήσαμε έναν τιτάνειο αγώνα με όλους τους 
συμμάχους μας σε αυτό το ζήτημα.

Βλέπουμε ότι η Κύπρος κατατάσσεται από τις χαμηλότερες χώρες στο θέμα της 
χρήσης ουσιών. Υπάρχει χρήση; Σαφέστατα ναι. Υπάρχει χρήση στα σχολεία; Σα-
φέστατα ναι. Υπάρχουν ανήλικοι χρήστες οι οποίοι χρειάζονται να μπουν σε κλει-
στές θεραπευτικές Κοινότητες; Εάν δεν υπήρχε η ανάγκη δεν θα δημιουργούσαμε 
την Κλειστή Κοινότητα Εφήβων χρηματοδοτώντας την Θεραπευτική Κοινότητα 
Αγία Σκέπη.

Υπάρχει πρόβλημα. Για εμάς η φιλοσοφία είναι: ότι ακόμα και ένας χρήστης              
να υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να βοηθήσουμε το άτομο αυτό. Εξ’ 
ου και όλη μας η προσπάθεια να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι στα μεγέθη που 
δυστυχώς τα ΜΜΕ πολλές φορές περιγράφουν καλλιεργώντας μια εικόνα τρό-
μου. Υπάρχει όμως το ζήτημα αναφορικά με το πώς προσεγγίζουμε το όλο θέμα.                         
Δημιουργούμε όμως πολλές φορές, σε μια προσπάθεια να πουλήσουμε, ένα θό-
ρυβο που δεν έχει προηγούμενο. Και διαμορφώνουμε μια κουλτούρα ότι όλα τα 
παιδιά μας είναι χρήστες. Λοιπόν υπάρχει πρόβλημα αλλά υπάρχει και ελπίδα για 
τα παιδιά μας.
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Ερρίκος Βενιαμίν
Ψυχολόγος Θεραπευτικής Κοινότητας Αγίας Σκέπης
Πρόεδρος Απεξαρτηθέντων Ατόμων Κύπρου

Θα ήθελα να θίξω λίγο τη σοβαρότητα κάποιων προβλημάτων. Σίγουρα γίνονται 
κινήσεις και είναι ευχάριστο για όλους όσους ασχολούμαστε στον χώρο και είμα-
στε πιο κοντά, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα τα αναμέναμε για χρόνια και 
πλέον αρχίζουν να υλοποιούνται.

Τόσο προληπτικά Προγράμματα στο σχολείο όσο και το Πρόγραμμα των Εφήβων 
στην Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης. Γίνονται διάφορα Προγράμματα και 
προσπάθειες από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, εγώ ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια είμαι υπεύθυνος στο Πρό-
γραμμα Οικογένειας και κάθε μέρα έχω να κάνω με γονείς που ζουν μια κόλαση. 
Αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στην καθημερινότητά τους, όπου δεν μπορώ 
να σταθώ απέναντι τους με το πρόσχημα ότι σαν χώρα είμαστε χαμηλά στα δεδο-
μένα της χρήσης. Δηλαδή είναι δύο εντελώς διαφορετικοί φακοί. Τί τον ενδιαφέ-
ρει τον γονιό ο οποίος δεν γνωρίζει εάν θα του ξημερώσει το παιδί του; Για μένα 
είναι δύο έντονα διαφορετικοί φακοί. Χαίρομαι ότι είμαστε χαμηλά στα ποσοστά 
της χρήσης στην Ευρώπη αλλά κάθε μέρα έχω να κάνω και με γονείς οι οποίοι 
αγωνιούν και περνούν τραυματικές εμπειρίες και με δυσκολίες και με κενά.

Θεωρώ ότι σαν κοινωνία έχουμε ακόμη πάρα πολλά να δώσουμε και να κάνουμε 
στον χώρο και της θεραπείας και της πρόληψης. Οπότε εγώ εκ της φύσεως της 
δουλειάς μου δεν μπορώ παρά να καταθέσω και την ματαιοδοξία που ζω καθη-
μερινά με τους γονείς και τις οικογένειες οι οποίες περνούν πάρα πολύ δύσκολα.

Σχόλιο σε ερώτηση του κοινού :

«φυσικά και έχουμε ανθρώπους που τα κατάφεραν και θεραπεύτηκαν διαφορετικά δεν 
θα υπήρχε λόγος να είμαστε εδώ και να συζητάμε. Και πέραν εμένα έχουμε πολλά παιδιά 
που τα κατάφεραν. Και είναι ευχάριστο γιατί πλέον όχι μόνον έχουν μετακινηθεί αλλά πλέ-
ον ολόκληρες οικογένειες βλέπεις να μπορούν να ξανανθίσουν. Θέλω όμως να φωνάξω 
όσον πιο δυνατά γίνεται να συνεχίσει αυτός ο αγώνας και με περισσότερο δυναμισμό γιατί 
υπάρχουν ακόμη ανάγκες. Βεβαίως και υπάρχει ελπίδα σε κάθε νοσηρή κατάσταση, δια-
φορετικά δεν θα υπήρχε λόγος να αγωνιστούμε. Υπάρχουν καλά αποτελέσματα, νέες δοκι-
μές της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τη χρήση ουσιών όμως έχουμε ακόμη μεγάλα θέματα 
τα οποία πρέπει σαν κοινωνία να αγωνιστούμε ο καθένας από το χώρο του και φυσικά 
έχουμε ευθύνη ο καθένας να αγωνιστεί να γνωστοποιήσει το πρόβλημα, να ζητήσουμε 
βοήθεια ο ένας από το άλλον και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία ούτως 
ώστε να έχουμε ακόμη πιο καλά αποτελέσματα».
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Παναγιώτης Γεωργίου - Μαθητής, Πρόεδρος Π.Σ.Ε.Μ

Χαιρόμαστε κι’ εμείς με τη σειρά μας για το γεγονός ότι οι αριθμοί των στατιστι-
κών είναι καλοί για τη χώρα μας, όμως μέσα στα Σχολεία υπάρχει πολύ σοβαρό 
πρόβλημα. Στη θέση του κατηγορουμένου δεν πρέπει να κάθεται μόνο ο χρήστης 
αλλά και η ίδια η κοινωνία, η ίδια η πολιτεία. Γιατί για εμάς το συγκεκριμένο πρό-
βλημα είναι κυρίως πρόβλημα κοινωνικό.

Για να οδηγηθεί εκεί ένας μαθητής συμβάλλουν οι κοινωνικές ανισότητες, η έλλει-
ψη ευκαιριών όπως και τα αρνητικά πρότυπα και το άγχος και το στρες το οποίο 
βιώνει στην καθημερινότητά του. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα όπου πρέ-
πει να δούμε πως προσεγγίζουμε το ρόλο του σχολείου σήμερα. Για εμάς το σχο-
λείο δεν έχει ούτε σημαντικό, ούτε πολύ σημαντικό ρόλο, έχει καταλυτικό ρόλο 
στο μέλλον και της κοινωνίας και του μαθητή. Οπότε είναι πολύ σημαντικά και 
τα Προγράμματα από πλευράς Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, από πλευράς 
των δράσεων της Υ.ΚΑ.Ν. και όλων των αρμοδίων Φορέων, όμως για εμάς η μόνη 
πραγματική λύση στο πρόβλημα, η οποία πρόκειται να κτυπήσει το φαινόμενο 
τόσο της παραβατικότητας όσο και της χρήσης ουσιών στη ρίζα τους, είναι η οικο-
δόμηση ενός πραγματικού ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου.

Η οικογένεια είναι ένας επίσης καταλυτικός παράγοντας, όμως η οικογένεια συν-
δέεται άμεσα με την κοινωνία. Τη στήριξη που έχει μια φτωχή οικογένεια για να 
μπορέσει να δώσει τα απαραίτητα στο παιδί  της, στη στήριξη που έχει μια οικο-
γένεια με προβλήματα, είτε από την πολιτεία είτε ακόμη από το σχολείο για τον 
μαθητή, οπότε και η ίδια η οικογένεια έρχεται να διασυνδεθεί με την κοινωνία. 
Άρα η κοινωνία και το σχολείο και κατ’ επέκταση το εκπαιδευτικό σύστημα έχουν 
να διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
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