
  

 
 

 

                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 22 /06/ 2017 

               «Υποστήριξη! Όχι Τιμωρία» 
   Ο Πόλεμος κατά των Ναρκωτικών απέτυχε. 

                                    Ο αγώνας για τα δικαιώματα των χρηστών άρχισε. 
 

Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ενώνουν τις φωνές τους με σύνθημα 
«Υποστήριξη! Όχι τιμωρία.» 

 
Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών - με την υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
«Διογένης» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, «Θετική Φωνή», «Κέντρο Ζωής», «Προμηθέας» και «Praksis» - 
δίνει φωνή στην κοινότητα των χρηστών διοργανώνοντας Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, 12.00-
14.00, στον Πολυχώρο ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια). Τη συνέντευξη Τύπου συντονίζει η δημοσιογράφος 
Ιωάννα Σωτήρχου.  
 
Μια μέρα μετά το πλήθος εκδηλώσεων διαφόρων «ειδικών» με επίκεντρο τον «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, που 
έχει μετατραπεί σε μία ιδιότυπη και διαρκή μάχη κατά των χρηστών, είναι πλέον η ώρα να ακουστεί η φωνή μας.  
 
Κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα Ναρκωτικά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο σε πάνω από 150 πόλεις σε 80 χώρες ως μέρος της παγκόσμιας 
εκστρατείας με τίτλο “Support. Don’t Punish” («Υποστήριξη. Όχι Τιμωρία»). Στόχος της εκστρατείας είναι η 
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών γύρω από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει ως αποτέλεσμα η ποινικοποίηση 
των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.  
 
Σε αρκετές χώρες η 26η Ιουνίου εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, με τις περισσότερες από 
αυτές να θριαμβολογούν, κατά κύριο λόγο, για τα αποτελέσματα του πολέμου και του αριθμού των συλλήψεων 
που έχουν κάνει όλο το χρόνο. Σε κάποια κράτη μάλιστα, η ημέρα αυτή «εορτάζεται» με εκτελέσεις και δημόσια 
μαστιγώματα ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών, προς παραδειγματισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη πλέον 
παραδέχονται πως ο «Πόλεμος Κατά των Ναρκωτικών» έχει αποτύχει να μειώσει τη χρήση ουσιών, ενώ αντίθετα 
έχει επιφέρει πολλές σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις – όπως θανάτους από υπερδοσολογία, μετάδοση 
μολυσματικών ασθενειών (π.χ HIV/AIDS, Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C), υπερπληθυσμό στις φυλακές, καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιδείνωση του στίγματος, περιθωριοποίηση, βία και διαφθορά.  
 
Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, προβάλλει ως βασική επιδίωξη την ανάγκη για αλλαγή του 
προσανατολισμού της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά στη χώρα μας - από την καταστολή και την 
τιμωρία - στην προστασία της δημόσιας υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην υποστήριξη των χρηστών. Για 
την υλοποίηση αυτής της επιδίωξης θέτει ως προτεραιότητα την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που 
κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε όλες τις βαθμίδες λήψης αποφάσεων. Δεσμευόμαστε να αξιολογήσουμε 
όλες τις δομές και τα προγράμματα που μας αφορούν.  
 
Η πολιτική άμεσης και πραγματικής υποστήριξης των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών κοστίζει λιγότερο από 
την πολιτική της καταστολής, όπως έχουν καταγράψει σοβαροί και αξιόπιστοι διεθνείς θεσμοί αλλά και όπως έχουν 
αντιληφθεί ακόμη και οι πλέον συντηρητικοί κύκλοι στον κόσμο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες: ngoppsgr@gmail.com  
 
Με την υποστήριξη:  

mailto:ngoppsgr@gmail.com

