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Α΄Μέρος
Εισαγωγή

Άνοιγμα Γ.Γ. ΕΔΟΝ,
Χρίστου Χριστόφια
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Συντρόφισσες, σύντροφοι,
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,

καπιταλισμός στους νέους.

Σας καλωσορίζουμε στην Παγκύπρια Προσυνεδριακή
Εκδήλωση της ΕΔΟΝ που πραγματοποιείται ενόψει του
19ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Οργάνωσης μας. Η
επιλογή του θέματος «Αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις,
διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει» δεν είναι τυχαία.
Ο αγώνας κατά των εξαρτήσεων αποτελεί κορυφαίο
πυλώνα της δράσης της ΕΔΟΝ. Μια μάστιγα σύμφυτη
του κοινωνικοοικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε,
αποτέλεσμα των προβλημάτων, των αδιεξόδων και των
ανασφαλειών που παράγει και αναπαράγει ο σύγχρονος

Μερίδα της νεολαίας οδηγείται στην αναζήτηση υποκατάστατων ευτυχίας, όπως είναι
τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ο τζόγος και τα τυχερά παιχνίδια, η αλόγιστη χρήση του
διαδικτύου, ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η χειραγώγηση από το τεχνητό
lifestyle. Όλα αυτά, όχι μόνο δεν επιτυγχάνουν το στόχο τους, αλλά αντίθετα επιδρούν
καταστροφικά στην προσωπικότητά τους, με ολέθριες συνέπειες για την υγεία τους και
με τίμημα πολλές φορές την ίδια τους τη ζωή.
Η θέση της σημερινής κυβέρνησης του ΔΗΣΥ για νομιμοποίηση και ρύθμιση της
χρήσης ναρκωτικών έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των προσπαθειών για μείωση των
χρηστών. Στο σημερινό κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου μεγάλη ανησυχία
προκαλεί η συνεχής δημιουργία νέων, συνθετικών ναρκωτικών, τα οποία διακινούνται
και μέσω διαδικτύου. Αρνητική εξέλιξη αποτελεί επίσης η λειτουργία καζίνο, όπου είναι
ορατός ο κίνδυνος διάλυσης του κοινωνικού ιστού.
Είμαστε αντίθετοι με τις προσεγγίσεις τεχνητού διαχωρισμού μεταξύ μαλακών
και σκληρών ναρκωτικών, αλλά και της νομιμοποίησης τους. Η αντιμετώπιση του
προβλήματος βασίζεται σε ένα πλέγμα μέτρων για την πρόληψη - θεραπεία - κοινωνική
επανένταξη. Μέσα σε αυτό το πλέγμα δεν μπορεί να λείπει η αναβάθμιση του σχολείου
και η μετατροπή του σε ανθρώπινο και δημοκρατικό, σε ένα σχολείο που να προάγει την
ολόπλευρη μόρφωση. Αφετηρία της λογικής μας είναι: να οδηγούνται στις εξαρτήσεις
όλο και λιγότεροι νέοι, ενώ όλο και περισσότεροι που ζουν μέσα στο πρόβλημα να
θεραπεύονται και να επανεντάσσονται, στοχεύοντας παράλληλα στη συναισθηματική
και πνευματική καλλιέργεια των νέων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι για να έχει επιτυχία η μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις, χρειάζεται
να εντάξουμε τους νέους στο δρόμο της οργανωμένης πάλης, της αγωνιστικής διάθεσης
και της αυτοπεποίθησης που είναι απαραίτητα στοιχεία για να κατακτήσουν τη ζωή.
Αυτό θα το καταφέρουμε κατανοώντας τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων
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μας και ανακαλύπτοντας τη δύναμη της αλλαγής μέσα από τους αγώνες
μας. Αλλαγής της κοινωνίας προς τα εμπρός, για κοινωνική δικαιοσύνη,
ισότητα, αλληλεγγύη και σοσιαλισμό, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο
το χαριστικό πλήγμα στη ρίζα του κακού.
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους ομιλητές της σημερινής μας εκδήλωσης και
ευελπιστούμε ότι μέσα από έναν πλούσιο διάλογο σήμερα, θα συμβάλουμε στη
συλλογική προσπάθεια για αντιμετώπιση της μάστιγας που κατατρώει το μέλλον του
τόπου μας, τη νέα γενιά.

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Κ.Ε. ΑΚΕΛ,
Άντρου Κυπριανού
Από μέρους της ΚΕ ΑΚΕΛ μεταφέρω
θερμό χαιρετισμό στη σημερινή
εκδήλωση του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ. Με χαρά αποδέχτηκα
την πρόσκληση για να χαιρετίσω
την
παγκύπρια
προσυνεδριακή
ημερίδα. Εύχομαι στην Οργάνωση
κάθε επιτυχία στη διοργάνωση του
επερχόμενου Συνεδρίου. Εύχομαι
επίσης παραγωγική προσυνεδριακή
δουλειά που θα οδηγήσει στο
αποκορύφωμα, στο 19ο Παγκύπριο
Συνέδριο.
Η ΕΔΟΝ είναι άξια συγχαρητηρίων
γιατί επέλεξε η μοναδική παγκύπρια
προσυνεδριακή ημερίδα της να είναι
αφιερωμένη στον αγώνα που όλοι
πρέπει να δώσουμε ενάντια στις
εξαρτήσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
να τονίζεται με κάθε ευκαιρία ότι στη σημερινή κοινωνία μια σημαντική μερίδα της
νεολαίας είναι υποταγμένη στις εξαρτήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό η
πρωτοπόρα νεολαία του τόπου μας, η ΕΔΟΝ, να αντιλαμβάνεται στο μέγιστο βαθμό το
πολιτικό της καθήκον να αντιπαλέψει με αυτή τη μάστιγα. Τη μάστιγα των εξαρτήσεων
που πλήττει πρώτα και κυρίως τη νεολαία.
Οι περισσότεροι από εσάς εδώ ίσως να μην είσαστε γεννημένοι τη δεκαετία του 1990,
όταν το ΑΚΕΛ έδινε μόνο του τη μάχη εντός και εκτός Βουλής για να συνειδητοποιήσουν
οι πάντες ότι το φαινόμενο των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα της χρήσης ναρκωτικών είχε
έρθει για να μείνει· ότι απειλούσε ευθέως την κυπριακή κοινωνία. Τότε οι κυβερνώντες,
Κληρίδης και Δημοκρατικός Συναγερμός αντί να φροντίσουν να θέσουν τα θεμέλια
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενάντια στις εξαρτήσεις, επέλεξαν να παίξουν απλώς
ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Δηλώσεις εφησυχασμού και πολιτική αδράνειας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι με απόφαση της τότε Κυβέρνησης διαλύθηκε η Εθνική Επιτροπή
Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης μόλις ανέλαβε την εξουσία το 1993· ότι
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το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο περίμενε για εφτά ολόκληρα χρόνια μέσα
στα συρτάρια για να πάει στη Βουλή· ότι αφέθηκε δίχως κανονισμούς και
προϋπολογισμό για αρκετό καιρό μετά την ψήφιση του.
Η ποιοτική διαφορά των πολιτικών δυνάμεων δεν φαίνεται μόνο στην ανάλυση
τέτοιων κοινωνικών φαινομένων, αλλά και στην αντιμετώπιση τους. Αυτό αποδεικνύεται
και από το έργο της κυβέρνησης Δ. Χριστόφια στο θέμα της πρόληψης και της
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Είχαν γίνει τότε πολλά σημαντικά βήματα όπως η
δημιουργία εξειδικευμένου θεραπευτικού προγράμματος για τις γυναίκες, η επέκταση
της θεραπείας υποκατάστασης σε σχεδόν όλες τις επαρχίες της Κύπρου, η θεσμοθέτηση
και εφαρμογή της Αγωγής Υγείας στις σχολικές μονάδες και προγραμμάτων στο
στρατό, η εφαρμογή Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για επανένταξη ατόμων
με ιστορικό εξάρτησης και η ετοιμασία Ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για τις παράνομες
ουσίες για τα χρόνια 2013-2020.
Ερχόμενοι στο σήμερα, ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε ως ιδιαίτερα θετική τη συμβολή του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου κι έπειτα της Αρχής Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων,
στο πεδίο της χάραξης πολιτικής. Οφείλουμε ωστόσο να υποδείξουμε ότι επιτελείται
σπουδαίο έργο, με πενιχρούς πόρους. Το κράτος οφείλει να προστατεύσει και να
ενισχύσει το ρόλο της Αρχής, αφού μέσα σε συνθήκες οικονομικής αλλά και κοινωνικής
κρίσης είναι αναμενόμενο τα προβλήματα να ενταθούν.
Η ανεργία, η οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια η εμπορευματοποίηση των σχέσεων,
η ολοένα αυξανόμενη περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός συγκεκριμένων
ομάδων πληθυσμού είναι το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει ο καπιταλισμός για
εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο. Η εμπορία και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
είναι γέννημα αυτών των συνθηκών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε κάθε φορά που
ένα θύμα τους γίνεται θέμα στα δελτία των ειδήσεων. Είναι γι’ αυτό που η αντιμετώπιση
του φαινομένου έχει πολλές διαστάσεις. Είναι ο πολιτικός αγώνας τον οποίο δίνουμε
καθημερινά για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Είναι η καθημερινή πολιτική και κοινωνική
μας παρέμβαση για μέτρα πρόληψης, καταστολής, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και
κοινωνικής επανένταξης.
Με βάση τα πιο πάνω το ΑΚΕΛ έχει ήδη θέσει ενώπιον της πολιτείας και της κοινωνίας
τις προτάσεις του για το θέμα. Στη δική μας αντίληψη δεν υπάρχει διαχωρισμός
μεταξύ μαλακών και σκληρών εξαρτησιογόνων ουσιών, ούτε και συνηγορούμε στη
νομιμοποίησή τους. Για μας οι χρήστες δεν είναι εγκληματίες. Η πολιτεία οφείλει να
τους παρέχει κάθε μέσο για αποστιγματισμό. Τα προληπτικά προγράμματα, η αύξηση
της προσβασιμότητας σε θεραπευτικά προγράμματα, η επέκταση των προγραμμάτων
υποκατάστασης με ψυχοκοινωνική στήριξη, σε όλη την Κύπρο και η προώθηση μέτρων
για την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των πρώην εξαρτημένων ατόμων,
είναι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνουμε. Μέτρα τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ
πράξη αν δεν αυξηθούν τα κονδύλια που αφιερώνονται για τους σκοπούς αυτούς. Ως
ΑΚΕΛ είμαστε πάντοτε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των
πιο πάνω προτάσεων.
Κλείνοντας άφησα τελευταίο ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής Ημερίδας.
Εξάρτηση δεν είναι μόνο η χρήση ναρκωτικών. Είναι και το αλκοόλ, το κάπνισμα και
ο τζόγος.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κύπρο 22% του μαθητικού πληθυσμού,
όπως φαίνεται στις έρευνες της Αρχής, έχει στοιχηματίσει χρήματα στο
διαδίκτυο και το 27% εκτός διαδικτύου, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέσο
όρο της έρευνας σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το ίδιο συμβαίνει και με την
κατανάλωση αλκοόλ όπου τα ποσοστά της Κύπρου ξεπερνούν σημαντικά τον
αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.
Είναι προφανές ότι το καθήκον να διαμορφώσουμε πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης
γι’ αυτά τα φαινόμενα είναι σήμερα επιτακτικό και αναγκαίο. Ως ΑΚΕΛ θέλουμε να
ακούσουμε τη νεολαία και τους ειδικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε
μέσω πολιτικών προτάσεων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είμαι βέβαιος ότι η
συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συμβάλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω να απολογηθώ εκ των προτέρων γιατί θα αναγκαστώ να αποχωρήσω πριν αρχίσει
η συζήτηση. Σήμερα η μαρωνίτικη κοινότητα της Κύπρου γιορτάζει και ως ΑΚΕΛ πρέπει
να είμαστε παρόντες.
Επειδή ό, τι λέμε το εννοούμε, θα αναμένω να ακούσω τις προτάσεις και τις εισηγήσεις
που θα εκφραστούν στη συζήτηση. Θα τις αξιολογήσουμε και θα τις προωθήσουμε εντός
και εκτός της Βουλής.

Εισήγηση προέδρου Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων,
κ. Χρύσανθου Γεωργίου
Ο ρόλος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Η σχέση μεταξύ εγκληματικότητας και όσων κάνουν χρήση ουσιών δεν είναι μια γραμμική
σχέση. Δεν είναι όλοι οι χρήστες εγκληματίες και δεν είναι όλοι οι εγκληματίες χρήστες.
Πόσους ξέρετε που μπορεί να κλέβουν αλλά να μην κάνουν καμία χρήση; Μην μπείτε
στη λογική ότι όποιος κάνει χρήση είναι εγκληματίας. Δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνεται η
εγκληματική συμπεριφορά; Πιθανόν. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσει τη δόση του. Γι’ αυτό
επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί και κυρίως κοινωνικοί μηχανισμοί που
να βοηθούν αυτά τα
άτομα. Για να σπάσουμε
το φαύλο κύκλο της
εγκληματικότητας.
Ποιος είναι ο ρόλος
μας σαν αρχή; Εκτός
από το στίγμα; Έχουμε
την υποχρέωση να
κάνουμε στρατηγική.
Για
πρώτη
φορά
έχουμε στρατηγική για
αλκοόλ, για νόμιμες
και παράνομες ουσίες,
κάπνισμα, τζόγο. Για το
κάπνισμα δεν υπήρχε
ποτέ σχέδιο δράσης.
Το κάναμε εμείς τώρα
και θα ανακοινωθεί
την επόμενη βδομάδα.
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Είναι μια σειρά με δράσεις που είναι δικές μας. Επιχορηγούμε προγράμματα,
πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Πρέπει να βοηθάμε τους χρήστες
να σταθούν στα πόδια τους και όχι να τους αποβάλουμε από την κοινωνία.
Μέσα σε αυτό το κομμάτι οφείλουμε να πούμε ότι είναι και η καταστολή.
Κάπου εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, τόσο η προσφορά της καταστολής,
όσο και το να μετατρέψουμε τη χώρα σε αστυνομικό κράτος αποτελεί ένα λεπτό
ζήτημα για εμάς. Δεν είμαστε υπέρ του αστυνομικού κράτους και ναι οφείλουμε να
πούμε ότι οι αξίες της ΕΔΟΝ υπάρχουν μέσα στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου, στην πολιτική τους και στο σχέδιο δράσης τους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Το
σχέδιο δράσης γράφτηκε το 2013 υπό διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Είτε αρέσει,
είτε δεν αρέσει είναι πραγματικότητα. Γράφτηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή στρατηγική.
Για πρώτη φορά η ευρωπαϊκή στρατηγική αναφέρεται σε ευάλωτες ομάδες σε μια
φιλελεύθερη Ευρώπη.
Εκπροσωπούμε την Κύπρο στο εξωτερικό, παλεύουμε για κοινωνική επανένταξη. Ποια
είναι η φιλοσοφία μας; Εστιάζουμε στην πρόληψη μέσω περιβαλλοντολογικών δράσεων.
Η καμπύλη της κάνναβης είναι παράλληλη με την καμπύλη του καπνίσματος. Η λύση δεν
είναι να στήνουμε τοίχους στα σχολεία. Η λύση είναι να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές
μας ώστε να μην νιώσουν ανάγκη να κάνουν οποιαδήποτε χρήση. Μπορούμε να το
κάνουμε σαν κοινωνία; Μπορούμε να έχουμε μαθητές που να σκέφτονται; Μπορούμε
να αναπτύξουμε την αγωγή υγείας; Μπορούμε να έχουμε μαθητές που να αγωνίζονται;
Που να διεκδικούν; Που να ξέρουν γιατί ζουν; Και πάντα ήταν ο προβληματισμός μου
γιατί πάντα υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στην Αριστερά. Ότι κάνουμε κάνναβη γιατί
αντιδρούμε στο σύστημα. Και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σαν Αριστερά
είναι ότι αντιδρούμε με το να είμαστε κοιμισμένοι; Να δραπετεύουμε; Να είμαστε
κάπου αλλού; Όλα αυτά αποτελούν ερωτήματα που θα απαντήσει ο καθένας. Αλλά
εγώ θεωρώ ότι ο Αριστερός είναι φτιαγμένος για το δρόμο του αγώνα και προσπαθεί
να αλλάξει ένα μικρό χαλικάκι κάθε μέρα. Αυτή είναι η Αριστερά.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της πρόληψης, απευθυνόμαστε κυρίως σε ευάλωτες
ομάδες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο εδρεύει σε περιοχές όπως αυτή στο Καϊμακλί,
της παλιάς Λευκωσίας και στη Λακατάμια. Παλεύουμε να πείσουμε τους Δημάρχους
των περιοχών ότι οφείλουν να συμπεριληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, ούτως ώστε
να το ενισχύσουμε. Ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων, των κομμάτων; Μια
αριστερή οργάνωση νεολαίας πρέπει να παλέψει για κάτι τέτοιο. Ξέρουμε τους δρόμους
όπου γίνεται χρήση, όμως αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες περιστάσεις
λόγω μειωμένων πόρων.
Τρέχουμε μια σειρά με εγκεκριμένα προγράμματα που οφείλω να πω ότι αυτό το
πρόγραμμα που δουλεύουμε με το Δήμο Λάρνακας είχε μια πρωτοπόρο συμβολή στην
επαρχία Λάρνακας. Ανάλογο πρόγραμμα υπάρχει και στη Λεμεσό. Επίσης τρέχει με
σπόνσορα δικό μας κάτι στην Αμμόχωστο και στην Πάφο. Δεν είναι όμως αρκετά και
σας θέλουμε εσάς σαν νεολαία να φωνάξετε ότι θέλουμε περισσότερα. Κάθε χρόνο
πρέπει να δίνουμε μάχη για προϋπολογισμό.
Πάνω στην ιστοσελίδα μας έχουμε όλη την πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις από τον
καπνό μέχρι τα ναρκωτικά. Υπάρχουν προγράμματα και πρέπει να νιώθετε περήφανοι
που για πρώτη φορά τρέξαμε προγράμματα στο στρατό και στις φυλακές επί καιρώ
Χριστόφια. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις σφαίρες της κυπριακής κοινωνίας.
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Μέσα στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε επιστημονική αντικειμενική
ενημέρωση. Θέλουμε να προβληματίσουμε και να ενημερώσουμε γιατί τα
ναρκωτικά είναι κακό πράγμα.
Από το 2008 που στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο σύντροφος
Δημήτρης Χριστόφιας, έχω την τιμή, την τύχη αλλά και την ίδια στιγμή την ατυχία
να είμαι πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Λέω ατυχία γιατί
υπάρχουν πραγματικά πονεμένες ιστορίες, τραγικές ιστορίες, τραγικά εγκλήματα
στην Κύπρο μας και πρέπει να πω ότι παλεύουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε
συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, φορείς όπως ο ΚΕΝΘΕΑ, ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα εσάς.

Εξάρτηση
Να μιλήσουμε για την εξάρτηση. Μας αφορά η εξάρτηση; Θεωρούμε πως έχουμε κάποια
εμπλοκή μαζί της; Εμείς λέμε ναι, είναι ένα βιοψυχολογικό - ψυχοκοινωνικό πρόβλημα,
το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να οφείλεται σε βιολογικούς,
κοινωνικούς, πολιτιστικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς παράγοντες. Δεν εστιάζουμε
μόνο στις παράνομες ουσίες. Όταν μιλάμε για εξάρτηση συμπεριλαμβάνουμε και τις
νόμιμες ουσίες, όπως το κάπνισμα και το τζόγο.
Που μεγαλώνουμε; Με τι πρότυπα μεγαλώνουμε; Μεγαλώνουμε μπροστά σε μια
τηλεόραση, ένα μόνιτορ να βλέπουμε ωραίες γυναίκες ή το αντίθετο ωραίους άντρες
να κάνουν το τσιγάρο τους, να πιάνουν το αυτοκίνητο τους, να βγάζουν εύκολα
λεφτά χωρίς να κουράζονται. Ασχολούμαστε μόνο με το άτομο μας και τίποτα άλλο.
Αντιλαμβάνεστε ότι εσείς είστε η αντίθεση με το ό,τι επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ
μιλάμε για συλλογική δράση.
Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν με συναισθήματα αποτυχίας, αποξένωσης,
μοναξιάς. Στόχος τους είναι το εύκολο κέρδος, οι ανθρώπινες ανάγκες και σχέσεις
έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, πως εκεί και όπου υπάρχει οικονομική κρίση, η
κοινωνία οδηγείται σε κοινωνική ανισότητα. Έτσι, το συνονθύλευμα των πιο πάνω
με την οικονομική κρίση, προετοιμάζουν το έδαφος ως προς την αύξηση της χρήσης
ουσιών, την αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά και των ψυχοφαρμάκων. Το γεγονός αυτό
δεν είναι τυχαίο. Σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει ρήξη του ατόμου με την κοινωνία με
αποτέλεσμα να βρίσκεται μόνος του σε μια κατάσταση απελπισίας.
Υπάρχουν τρεις παράγοντες του προβλήματος: βιολογικοί – ψυχολογικοί, την
προσβασιμότητα της ουσίας και τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν στην χρήση. Αν
χαλάσει η ισορροπία του προβλήματος σε μια από αυτές της βαθμίδες αρχίζουν
ουσιαστικά τα προβλήματα. Πιστεύετε πως στην Κύπρο υπάρχει ισορροπία; Πιστεύτε
πως η διαθεσιμότητα έχει αυξηθεί; Νιώθετε πως από άτομο σε άτομο δίνεται η σημασία
που πρέπει, όχι σε εγωκεντρικό επίπεδο, αλλά αυτή που ουσιαστικά θα έπρεπε;

Ουσίες
Τι είναι η ουσία για εμάς; Από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένα άτομο που κάνει
χρήση τότε υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να δούμε πως θα
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αντιδράσουμε και πως θα αντιμετωπίσουμε τη χρήση αλλά και το τι είναι
αυτό μέσα στην κοινωνία που ωθεί ένα νεαρό άνθρωπο να γίνει χρήστης.
(Σχολείο, Οικογένεια κ.τ.λ.)
Σαν Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ωθούμε τα άτομα που είναι εξαρτημένα
από κάποια ουσία να απευθυνθούν σε κάποιο κέντρο θεραπείας απεξάρτησης. Με
τον καιρό καταφέραμε να προωθήσουμε την προσβασιμότητα σε αυτά τα κέντρα και
έτσι σήμερα 1286 άτομα βρίσκονται σε πορεία απεξάρτησης και παλεύουν καθημερινά
για να καταφέρουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα τους.
Όσον αφορά τις γυναίκες, πρέπει να νιώθουμε περήφανοι διότι, το μοναδικό πρόγραμμα
που υπάρχει, δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία και πρόταση της ΕΔΟΝ εν καιρώ
προεδρίας του κ. Δημήτρη Χριστόφια.

ΑΛΚΟΟΛ
Ξεκινώντας από το αλκοόλ, δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου θα πάτε να ζητήσετε
μπύρα (π.χ περίπτερο) και δεν θα σας δώσουν, επομένως πρώτο μας συμπέρασμα είναι
πως δεν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα τσιγάρα, αλλά και
για το κάπνισμα σε εσωτερικό χώρο, όπου εάν κάποιος καπνίζει κανείς δεν θα του πει
να σταματήσει.
Μιλάμε πάντα με τη λογική της εφαρμογής των νομοθεσιών. Εφαρμόζονται οι νομοθεσίες;
Και ας θυμηθούμε αυτό που είχαμε αναφέρει και πιο πριν, ένας από τους παράγοντες
είναι η διαθεσιμότητα των ουσιών.
Όταν μιλάμε για αλκοόλ, η Κύπρος είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το ποσοστό
για τους άντρες ανέρχεται στο 57%, ενώ για τις γυναίκες στο 45%. Η έρευνα αυτή
έγινε την ίδια περίοδο σε 29 χώρες και οι απαντήσεις προέρχονται από δεκαεξάχρονους.
Η Κύπρος λοιπόν, έχει την πρωτιά στην κατανάλωση αλκοόλ με ποσοστό 50% και 35%
η Ευρώπη.
Εδώ και 4 χρόνια υπάρχουν έτοιμα κονδύλια και θέσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και στόχο έχουν την αύξηση του ορίου πώλησης αλκοόλης στα 18,
ενώ την ίδια στιγμή θα ασκούνται έλεγχοι. Οι έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, λένε πως μέχρι τα 23 που αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του νέου ανθρώπου το
αλκοόλ κάνει κακό.

ΤΖΟΓΟΣ
Στην Κύπρο, πρώτη φορά μελετάμε το τζόγο. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει
να προβληματίσει τόσο το ΑΚΕΛ, όσο και την ΕΔΟΝ, το Υπουργείο Παιδείας και τον
Οργανισμό Νεολαίας καθώς και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Αυτό το φαινόμενο είναι
ο υπεύθυνος στοιχιματισμός. Η επίσημη πολιτική του κράτους λέει «γίνετε τζογαδόροι»,
ελάτε να διασκεδάσετε. Την ίδια στιγμή όμως, βγαίνει μια έρευνα από την Αρχή
Στοιχημάτων, η οποία αναφέρει πως το 25% του πληθυσμού της Κύπρου (περίπου
200.000) είναι τζογαδόροι παθολογικοί και προβληματικοί.
Αντίθετα εμείς σαν Αρχή Εξαρτήσεων, έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, δεν είμαστε υπέρ
του τζόγου. Ταυτιζόμαστε με τη θέση του κόμματος ενάντια στο καζίνο, ενάντια στο
τζόγο. Δεν θέλουμε μια κοινωνία τζογαδόρων, θέλουμε μια κοινωνία που να διεκδικεί.
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ΚΑΝΝΑΒΗ
Οι έρευνες που έγιναν το 2016, δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη
χρήση των ναρκωτικών, είτε ονομάζεται κάνναβη, είτε κοκαΐνη ή οτιδήποτε
άλλο. Σύμφωνα λοιπόν και με τα όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται γύρω μας,
έχουμε την αίσθηση πως τα ποσοστά τείνουν να αυξηθούν. Τον τελευταίο καιρό,
κατασχέθηκαν περίπου 168 κιλά κάνναβης.
Η πρώτη διαδεδομένη ουσία στην Κύπρο είναι η κάνναβη. Σύμφωνα με έρευνα ενός
Ευρωπαϊκού Σώματος που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ναρκωτικών, η
κάνναβη πλέον έχει αλλάξει. Στην κάνναβη πλέον, υπάρχουν κάποια ενεργά συστατικά,
όπως τα PFC που σε ανεβάζουν και τα CBT που σε ηρεμούν. Επίσης το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο έβγαλε προειδοποίηση όσον αφορά την περιεκτικότητα του PFC, η
οποία είναι τοξική ενώ ακόμη αναφέρει πως έστω και μια δόση μπορεί να προκαλέσει
σε ένα άτομο προβλήματα ψύχωσης.

ΚΟΚΑΙΝΗ
Όσον αφορά την κοκαΐνη, η Κύπρος μέχρι τώρα ήταν χαμηλή σε ποσοστά. Παρ’ όλα
αυτά στην Ευρώπη η παραγωγή της συνεχώς αυξάνεται ενώ η διαθεσιμότητα της
φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτη (εμπόριο), επομένως είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί και
στην Κύπρο η ζήτηση της.
Ακόμη, σε όλες τις φυλακές του κόσμου είναι πολύ έντονη η διακίνηση συνθετικών
ναρκωτικών, ωστόσο δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει κάποια έρευνα.

ΚΑΠΝΟΣ
Ο καπνός μπήκε για τα καλά πλέον στη ζωή μας και αποτελεί ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
Στα άτομα που είναι χρήστες οποιασδήποτε ουσίας, ερχόμαστε και τους δίνουμε
ένα ειδικό φάρμακο - υποκατάστατο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει
ουσιαστικά τους δέκτες όπου θα πήγαινε η ουσία για να τους «φτιάξει». Έτσι, και να
κάνουν χρήση κάποιας ουσίας δεν θα υπάρχει ουσιαστική επίδραση πάνω τους. Η Αρχή
πολλές φορές κατάφερε να βοηθήσει αυτά τα άτομα, άλλες όμως όχι. Απαραίτητη
ωστόσο προϋπόθεση για να βοηθηθούν αυτά τα άτομα, είναι και η ψυχοκοινωνική
στήριξη. Δηλαδή να έχουν άτομα δίπλα τους που θα τους βοηθήσουν να σταθούν ξανά
στα πόδια τους, να γίνουν λειτουργικοί, να βρουν δουλειά και να μπουν σε Κέντρο
Θεραπείας.
Ένας χρήστης είναι πολύ πιθανό να έχει φίλους, κοπέλα, οικογένεια και μπορεί πολύ
εύκολα να μεταδώσει σε αυτά τα άτομα κάποια ασθένεια, όπως για παράδειγμα
Ηπατίτιδα. Άλλωστε έρευνες έχουν δείξει πως το 50% αυτών τον ατόμων υποφέρουν
από αυτή την αρρώστια. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, διότι ένας χρήστης προκειμένου
να πάρει τη δόση του μπορεί να εκπορνευθεί, μπορεί να κλέψει, μπορεί ακόμη κάποιος
να μην έχει λεφτά και να δανειστεί δόση αλλά και σύριγγα, με κίνδυνο να τους
μεταδοθεί κάποια ασθένεια. Γι’ αυτό και εμείς ήρθαμε και τοποθετήσαμε σε όλες τις
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πόλεις μηχανήματα από τα οποία μπορεί κάποιος να προμηθευτεί σύριγγες
και προφυλακτικά, σε μια προσπάθεια μας να χρησιμοποιούν καθαρά υλικά.
Σε όλες τις χώρες υπάρχει το πρόβλημα αυτό των μολυσματικών ασθενειών.
Για παράδειγμα, σε μερικές χώρες το ποσοστό του AIDS μπορεί να φτάσει το
40%, ενώ σε άλλες μέχρι και το 83%.
Δυστυχώς, δεν αντιδρά πολύς κόσμος ενάντια σε αυτά τα προβλήματα και το σύστημα
που επικρατεί θα συνεχίσει να παράγει ανθρώπους - χρήστες. Ως ΕΔΟΝ μαζί με το
ΑΚΕΛ πρωτοτυπήσατε διότι ζητήσατε να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης αυτού του
προβλήματος.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Εγώ προσωπικά είμαι χειρουργός και είναι τραγικό να έρχονται νέοι άνθρωποι που
είχαν ατύχημα λόγω του ότι ήπιαν ποτό. Έχουμε περίπου 15 θανάτους το χρόνο που
οφείλονται στο αλκοόλ, ενώ μέσα σε 10 χρόνια είχαμε σύνολο 549.
Με την επιμονή του ΑΚΕΛ, το Αντι-ναρκωτικό Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Αρχή
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, διότι είμαστε ενάντια στο στίγμα. Δεν είναι μέσα
στο DNA της Αριστεράς ο ρατσισμός. Δυστυχώς ο ρατσισμός απέναντι σε άτομα που
είναι χρήστες, είναι έντονος και πολλές φορές τους περιθωριοποιεί η ίδια η κοινωνία. Το
γεγονός αυτό όμως τους απωθεί από την απεξάρτηση και τη θεραπεία και καταλήγουν
στην εγκληματικότητα. Αντιθέτως, τα Κέντρα Θεραπείας βοηθούν ώστε να διαλυθεί
αυτός ο φαύλος κύκλος της εγκληματικότητας. Ακόμη και στην Κύπρο βιώσαμε
τραγικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα το τριπλό φονικό.
Β’ Μέρος

Κύκλος ερωτήσεων
Ερώτηση 1: Έχω την τύχη να συμμετέχω στο πρόγραμμα των φυλάκων των τελευταίο
χρόνο. Τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται για ποιο λόγο καταδικάζονται οι φυλακισμένοι.
Παρατήρησα ότι η καταπληκτική πλειοψηφία των φυλακισμένων είναι λόγω χρήσης.
Σας επιτρέπεται να κάνετε έρευνω σε σχέση με τα συνθετικά; Τρέχουν κάποια
προγράμματα και ήθελα να ξέρω αν σε εκείνα είσαστε με κάποιο τρόπο εμπλεκόμενοι;
Ερώτηση 2: Επιτρέψετε μου να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και μετά να προχωρήσω
στην ερώτηση. Καταρχάς, να συγχαρώ την ΕΔΟΝ γιατί χρειάζεται θέληση και δύναμη
αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις.
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι για να είμαστε δίκαιοι οφείλουμε να ομολογήσουμε
ότι μπορεί η εγκληματικότητα και το εμπόριο να έχουν αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό,
όμως δεν είδαμε να μειώνεται η εξάρτηση. Αντιθέτως, τόσο από το διάστημα που
ήμουν και εγώ ο ίδιος φοιτητής, όσο και από τις πολλές φορές που ταξιδεύω διακρίνω
μια αυξητική τάση.
Το τρίτο μου σχόλιο αφορά τις απαγορεύσεις. Πιστεύω πως δεν μπορείς να
απαγορεύεις κάτι στους νέους γιατί από τη φύση τους έχουν μέσα τους το στοιχείο της
ενεργητικότητας, της περιέργιας και του τσαμπουκά.
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Γι’ αυτό πρώτα πρέπει να προωθείται το στοιχείο της πρόληψης αλλά και
να δίνονται διέξοδοι σε αυτήν την ενεργητικότητα των νέων.
Έρχομαι τώρα στο ερώτημα που είχα, έχουμε στην Κύπρο μια μεγάλη
συζήτηση για την ιατρική κάνναβη η οποία στη Γερμάνια χρησιμοποιείται. Θα
ήθελα να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά το συγκεκριμένο. Είναι ένα
επίκαιρο θέμα, αν μπορείτε να μας αναφέρεται τι προβλέπει το νομοσχέδιο.
Ερώτηση 3: Υπάρχει κάποιος οργανισμός ή ακόμη και κάποιος μηχανισμός ο οποίος
να προετοιμάζει την κοινωνία να δέχεται εκείνους που απεξαρτητοποιούνται από τα
ναρκωτικά;
Ερώτηση 4: Όσον αφορά τη χρήση κάνναβης για λόγους διασκέδασης, αν και αυτή η
άποψη μπορεί να αμφισβητείται, παρ’ όλ’ αυτά δεν φαίνεται να έχει τις ίδιες επιπτώσεις
όπως εκείνες της κοκαΐνης και ηρωίνης. Ποιοι οι λόγοι να θεωρείται αυτό το ναρκωτικό
παράνομο;
Ερώτηση 5: Πόσο ζημιογόνα είναι η κάνναβη για ψυχαγωγική χρήση και ποια η
διαφορά της με το τσιγάρο ή με το ποτό; Γιατί να είναι παράνομη και τα υπόλοιπα
όχι; Λίγες περισσότερες πληροφορίες, ποιος είναι ο έλεγχος, δηλαδή όποιος θέλει
μπορεί να βάλει ένα κέρμα και να πιάσει μια σύριγγα; Ποιά η λογική στην επιλογή των
συγκεκριμένων τόπων; Υπάρχει ακόμα η συζήτηση στη Βουλή περί νομιμοποίησης των
λεγομένων μαλακών ναρκωτικών;
Ερώτηση 6: Λεπτομέρειες για τα κέντρα αποκατάστασης περί λειτουργίας, αριθμών,
τόπων. Μπορεί οποιοσδήποτε να αποχωρήσει όποτε το επιθυμεί; Αν για παράδειγμα
βάλω έναν φίλο μου μέσα θα μπορεί να φύγει οικειοθελώς; Γενικά περισσότερες
πληροφορίες για τα κέντρα αποκατάστασης.
Ερώτηση 7: Έχει ένα στίχο του Βάρναλη που λέει «στης χούντας το αλισβερίσι
λεύτερο ήταν το χασίσι, ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει.» Αν είναι πες μας λίγο πως
βοηθά είτε τέτοια καθεστώτα, είτε τώρα που δεν έχουμε δικτατορικά καθεστώτα, το
καπιταλιστικό σύστημα πως βοηθά στην ανάπτυξη τους; Ποιά συμφέροντα κρύβονται
πίσω από τα ναρκωτικά;
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Απαντήσεις κ. Χρύσανθου Γεωργίου
Πραγματικά τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις
συνδέσω.
Φυλακές: Έτσι απλά για να έχετε υπόψη σας για τις φυλακές και γενικότερα ότι
υπάρχει στην Κύπρο επιβλέπεται από εμάς. Το πρόγραμμα στις φυλακές αποτελείται
από άτομα με υποτροφίες που εκπαιδεύτηκαν από εμάς για να δουλεύουν στις
φυλακές. Υπάρχει πρόγραμμα υποκατάστατων στις φυλακές και το μοναδικό
πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης φυλακισμένων χρηστών χρηματοδοτείται από την
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Δεν μας επιτρέπεται η έρευνα. Υπάρχουν
δυο στοιχεία. Το πρωτόκολλο με την ΥΚΑΝ. Νεαρά άτομα τα οποία κάνουν χρήση
κάνναβης για πρώτη φορά στη ζωή τους μέχρι την ηλικία των 24 όταν συλλαμβάνονται
αντί να πηγαίνουν δικαστήριο παραπέμπονται σε προγράμματα για εγγενή ψυχολογική
παρέμβαση. Σε περίπτωση που το ολοκληρώσουν δεν ανοίγεται ξανά η υπόθεση
με τη λογική ότι δεν θα στιγματίζονται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Υπάρχει μια
νομοθεσία που ψηφίστηκε το 1992 και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ από πρόταση που
είχε ξεκινήσει από εμάς την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και με πολύ στήριξη από
μέρους του ΑΚΕΛ. Η νομοθεσία περί κατηγορουμένου, δηλαδή όποιος συλλαμβάνεται
και δεν έκανε εγκλήματα όπως φόνο, βιασμό, ή κάποια ποινή που είναι πάνω από
10 χρόνια, δικαιούται να αιτηθεί αντί να πάει φυλακή να πάει σε αναμορφωτικό
πρόγραμμα. Ως τώρα είχαμε 18 περιπτώσεις που ήρθαν και αιτήθηκαν κάτι τέτοιο. Για
παράδειγμα, κάποιος που έκανε χρήση και πήγε και έκανε μια μικρή διάρρηξη μπαίνει
σε αναμορφωτικό πρόγραμμα αντί φυλακή. Κάτι τέτοιο, χρησιμοποιείται στο ποινικό
σύστημα σαν κίνητρο για να θεραπεύσεις τα άτομα. Φαντάζομαι σαν ΕΔΟΝ, είναι κάτι
το οποίο σας βρίσκει σύμφωνους, δηλαδή το να βοηθούμε αντί να φυλακίζουμε τον
κόσμο εκεί και όπου υπάρχει η δυνατότητα.
Θεραπευτική Κάνναβη: Όταν γίνεται η συζήτηση για την ιατρική ή θεραπευτική
κάνναβη, έχει παρατηρηθεί και έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι αυξάνει τη χρήση της
κάνναβης. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πως μιλούμε και με ποιους
όρους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά, γιατί με το να λες «η ιατρική
χρήση της κάνναβης έχει και θεραπευτικές ικανότητες…» θα το δούμε.
Το νομοσχέδιο που υπάρχει στη Βουλή έχει τρεις πτυχές. Το ένα είναι το φάρμακο
κάνναβη και δηλώνουμε ευθαρσώς σαν Κόμμα και σαν Αρχή Εξαρτήσεων Κύπρου ότι
είμαστε υπέρ της εισαγωγής των σκευασμάτων κάνναβης, γιατί είναι καθαρή ουσία,
μετρήσιμη ουσία με σκοπό να βοηθήσουν συνανθρώπους μας. Δεν είναι θεραπευτική
η ιατρική χρήση της κάνναβης αλλά είναι παρήγορη. Υπάρχουν ορισμένοι που
κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι αν κάνεις ιατρική κάνναβη θα αναρρώσεις από κάποια
ασθένεια, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Θα σου θεραπεύσει κάποια συμπτώματα. Είναι
απόλυτο και δεν το λέω γιατί είμαι ενάντια στην κάνναβη, λέω τις πραγματικότητες.
Το δεύτερο, είμαστε υπέρ της καλλιέργειας της κάνναβης; Μια χώρα, η Κύπρος, η
Κυπριακή Δημοκρατία η οποία δεν κατάφερε να εφαρμόσει νομοθεσία για τον έλεγχο
του αλκοόλ, δεν κατάφερε να εφαρμόσει νομοθεσία για τον έλεγχο του καπνίσματος,
δεν κατάφερε να εφαρμόσει τη νομοθεσία ως πρέπει για τη βιομηχανική κάνναβη που
δεν είναι ψυχοτρόπος (δεν έχει δράση), έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι θα εφαρμόσει
μέτρα ασφαλείας για την καλλιέργεια της κάνναβης; Μέτρα ασφαλείας τα οποία σε
αντίθεση με τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, αποποιείται το κράτος. Οι συμβάσεις
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των Ηνωμένων Εθνών του ’61 λένε ότι όπου υπάρχει καλλιέργεια κάνναβης
πρέπει να ανήκουν σε κρατικό οργανισμό. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι
είμαστε εκτός και μάλιστα δίνουμε τη φύλαξη της κάνναβης για ιατρική
χρήση, που; Σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι που κάνει η Κύπρος για την
ιατρική κάνναβη. Οπότε πρέπει να τοποθετηθούμε σαν κοινωνία και σαν
ΕΔΟΝ σε αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι είναι επαρκή τα μέτρα; Δεν υπάρχουν
πρωτόκολλα πως συνταγογραφείται, δεν υπάρχει καμιά εκπαίδευση των ιατρών και το
κυριότερο, δεν υπάρχουν ενδείξεις. Επιστημονικά τεκμηριωμένα, η χρήση της ιατρικής
κάνναβης είναι για τρεις παθήσεις. Κατά πλάκα σκλήρυνση (σπαστικότητα λόγω κατά
πλάκα σκλήρυνσης), χρόνιο πόνο, που υπάρχουν και έρευνες που το αμφισβητούν
και εμετό σε τελικό στάδιο καρκινοπαθείς που υπάρχουν πολύ καλύτερα φάρμακα. Ως
Αρχή είμαστε υπέρ στην ένταξη του φαρμακευτικού σκευάσματος. Όμως εδώ ξεκινούν
τα παρατράγουδα γιατί πολλές φορές η υιοθέτηση και η καλλιέργεια της κάνναβης είναι
προπομπός για την αποποινικοποίηση της κάνναβης, κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα
πολλές χώρες.
Ποια είναι τα παρατράγουδα; Έρχεται και σου λέει «κύριε εγώ θα βάλω ιατρική
κάνναβη και θα δίνω 30 γραμμάρια ανά ασθενή το μήνα», αυτή είναι η νομοθεσία που
είναι στη Βουλή τώρα. Με 1 γραμμάριο κάνναβης κάνεις 4-5 τσιγάρα. Δηλαδή ένας
ασθενής σπίτι του μπορεί να κάμει 100-150 τσιγάρα κάνναβης. Υπάρχει κανείς σε αυτή
τη χώρα που μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει εκτροπή και ότι αυτή η κάνναβη
πάει για να μπαίνει στα τσάγια; Έχουμε τις έρευνες που δείχνουν πως τα φάρμακα
που αγοράζουν οι γονείς για δική τους χρήση πολλές φορές τα παίρνουν τα μωρά,
μπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι δεν υπάρξει αύξηση της χρήσης της κάνναβης; Όχι.
Μπορούμε να το ελέγξουμε; Απαντούμε πάλι όχι. Οπότε έχουμε πάρει όλα τα μέτρα
ή μπορούμε να πάρουμε σαν πολιτεία όλα τα μέτρα; Όχι. Υπάρχουν παραδείγματα σε
έξι χώρες προηγμένες και όταν λέμε προηγμένες το εννοούμε. Η Γερμανία το 2017
έδωσε για χρήση ιατρικής κάνναβης 892 άτομα. Και εμείς παρουσιάσαμε κάπου 30.000
ασθενείς για να πάρουν. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε; Τι θα γίνει; Ποιο είναι
το παιχνίδι, επειδή τέθηκε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται στο καπιταλιστικό
σύστημα. Κάποιοι θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, κάποιοι θέλουν να γίνουν ακόμα
περισσότερο πλούσιοι και υποθηκεύουν το πιο εύκολο, εσάς, υποθηκεύουν το πιο
εύκολο, τη νέα γένια. Πάνω στην επαναστατικότητα της, πάνω στην περιέργεια της,
πάνω στην πίεση της, αυτό επιχειρείται τώρα. Και καταλήγω ότι ναι, είμαστε υπέρ του
να παρέχονται σκευάσματα ιατρικής κάνναβης ή ακόμα πιο σωστά, για ιατρική χρήση
κάνναβης, στους ασθενείς. Όταν μιλάμε για σκευάσματα, μιλάμε για μετρήσιμα με
καθαρή ουσία που ξέρουμε τι έχουν μέσα.
Επίσης υπόθηκε το ερώτημα «γιατί όχι κάνναβη;». Γιατί έχει πάνω από 400 τοξικές
ουσίες μέσα. Λέει και ο γιατρός ο Βερεσίες «αφού βλέπω το φορτηγό, δεν θα πάω
να σταθώ μπροστά του να με σκοτώσει». Δεν υπάρχει διαχωρισμός «βαριών» και
«μαλακών» ουσιών, αποτελούν όλα εξαρτήσεις. Είτε τζόγος είναι, είτε αλκοόλ είναι,
είτε τσιγάρο είναι εξάρτηση. Οκτώ στους 10 ξεκίνησαν από κάνναβη. Γιατί είναι
εθιστική, γιατί στο νέο εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει ψύχωση, μπορεί να προκαλέσει
σχιζοφρένεια, γιατί μπορεί ίσως να είναι η εισαγωγή σε άλλες ουσίες. Είναι αρκετά
επιχειρήματα, φτάνει να θέλει να ακούσει ο άλλος που είναι απέναντι. Αν δεν θέλει
να ακούσει, ότι και να πεις, να κτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο δεν θα ακούσει γιατί
κοιμίζει. Χρησιμοποιήθηκε στο Βιετνάμ, δοκιμάστηκε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο
το ‘make love not war’. Όταν διαμαρτύρονταν τι ακολούθησε; Ακολούθησε η εποχή
των hippies, η κάνναβη και σταμάτησε όλο το κίνημα απέναντι στο Βιετνάμ. Μάλλον
προσπάθησαν να σταματήσουν το κίνημα απέναντι στο Βιετνάμ. Γιατί όποτε υπάρχει
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μια κοινωνική κρίση, υπάρχει αύξηση των ουσιών; Αυτό πρέπει να το δείτε
και με ένα ιδεολογικό στίγμα. Γιατί πάντα ο μηχανισμός αυτών που ελέγχουν,
με ένα παράξενο τρόπο επιτρέπει να αυξάνονται αυτά τα πράγματα; Γιατί
στις ανισότητες βγαίνει πάντα η χρήση ουσιών; Γιατί κοιμόμαστε; Γιατί θέλουμε
το παυσίπονο; – γιατί έτσι το λένε. Γιατί προκαλεί αναλγησία. Και το κυριότερο που
πρέπει εσείς, γιατί είστε μια άλλη πάστα ανθρώπων, είστε αριστεροί, είστε ότι πιο
προοδευτικό έχει αυτή η κοινωνία, είστε ότι πιο ανατρεπτικό έχει η κοινωνία, είστε
αυτοί που μπορείτε να αποτελέσετε ένα πυρήνα για παρακάτω και πρέπει να απαντήσει
ο καθένας στον εαυτό του σήμερα. Όχι σε εμένα, ο καθένας μόνος του. «Γιατί εγώ
σαν αριστερός πρέπει να είμαι φτιαγμένος; Γιατί να μην διεκδικήσω τη ζωή που μου
ανήκει;». Είναι ερωτήματα δικά σας που θα τα απαντήσετε εσείς με τους καθοδηγητές
σας, που ελπίζω να κάνουν όσο καλή δουλειά έκαναν οι δικοί μας.
Vending machines: Για τα vending machines υπήρξε μια τεράστια σύγκρουση όταν
τα έφεραν. Πέρσι το καλοκαίρι θεωρούσα ότι ήμουν star. Προσπαθούσα να κρυφτώ.
Με κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι γιατί άκουγα τα πιο σχιζοφρενικά. «Μα θα πηγαίνουν
τα μωρά μας να βρίσκουν σύριγγες;». Τώρα υπάρχει ζήτημα. Αν ένας 14χρονος φύγει
από τη Λευκωσία και πάει στο παλιό νοσοκομείο μόνος του για να πιάσει σύριγγα,
υπάρχει πρόβλημα με τη διαφύλαξη του και με την όλη χρήση του χρόνου του από την
οικογένεια, που είναι άλλο ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς θεωρούσαμε ότι πρέπει να είναι
ελεύθερη η πρόσβαση. Να πηγαίνεις εκεί χωρίς να βάζεις τίποτα μέσα και να παίρνεις
τη σύριγγα και τα προφυλακτικά. Δηλαδή μειώνεις τα λοιμώδη νοσήματα, είναι θέμα
δημόσιας υγείας. Υπάρχει και ειδικό κουτί που πετάς την παλιά σου σύριγγα.
Επειδή υπήρχαν έντονες αντιδράσεις, από το υπουργείο κατά κύριο λόγο, καταλήξαμε
στην εξής μεσοβέζικη λύση. Τα παιδιά που θέλουν να πάρουν σύριγγες παν σε
προγράμματα, no questions asked, και ζητούν ένα token. Ένα ειδικό νόμισμα που
τους το δίνουν και παν το βάζουν στη μηχανή και βγάζει τη σύριγγα τους. Γιατί το
κάναμε έτσι; Γιατί θεωρήσαμε ότι είναι, ασχέτως του πορίσματος, ένας τρόπος να μπει
μέσα στο πρόγραμμα. Να κάνει μια πρώτη κουβέντα, θα ξαναπάει εκεί, θα δει ότι δεν
τον ενόχλησαν, δεν τον πίεσαν και θα κτιστεί μια σχέση στην προσπάθεια να τους
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περάσουμε τη θεραπευτική διαδικασία. Είχαμε κάποια αποτελέσματα.
Το 2016 είχαν χρησιμοποιηθεί 22 σύριγγες. Ένα ολόκληρο χρόνο. Από
αυτά που είναι καταγεγραμμένα. Μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2018
είχαμε καταγράψει πέραν των 200 συρίγγων. Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι
υπήρχε ένας αυξητικός πληθυσμός στις σύριγγες. Το 50% βάσει παγκόσμιων
στατιστικών στο οποίο η Κύπρος δεν εξαιρείται, μεταφέρει Ηπατίτιδα και Aids.
Τούτα τα παιδιά κάνουν έρωτα, κάνουν σεξ. Πουλιούνται πολλές φορές. Δεν μας
ενδιαφέρει; Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι σαν ΕΔΟΝ και ΑΚΕΛ όταν το
έθεσαν και το υιοθετήσαμε σαν Αρχή, ήταν πρωτοποριακό να υιοθετήσουμε θέσεις
μείωσης της βλάβης. Υπάρχει μια ευαισθησία από όλο τον κόσμο για να λύσουμε το
πρόβλημα. Είναι εκεί το πρόβλημα, δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει.
Στην Κύπρο προσποιούμαστε για πολλά πράγματα πολλά χρόνια ότι δεν υπάρχουν.
Είναι εκεί όμως τα προβλήματα. Οι χώροι επιλέγηκαν βάσει νομοθεσίας. Εμείς θέλαμε
να βάλουμε τη μηχανή στη Φανερωμένη π.χ. όμως δεν μπορείς να το κάμεις γιατί βάσει
νομοθεσίας πρέπει να υπάρχει κοντά ιατρικό προσωπικό. Η εισαγγελία μας εισηγήθηκε
αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη νομοθεσία. Από το 1992 φτάσαμε
στο 2017 για να αλλάξουμε τη νομοθεσία περί καταδικασθέντων. Για μια πρόνοια θα
περιμέναμε ακόμα 15 χρόνια. Δυστυχώς έτσι γίνονται τα πράγματα.
Τα αντανακλαστικά της Βουλής δεν είναι καλά, 4 χρόνια ζητάμε σαν Αρχή να αυξηθεί
το όριο για το αλκοόλ. Δεν το ζητάμε απλά, αλλά επιμένουμε. Δεν είναι μια μανία να
αστυνομεύουμε τα πάντα. Έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία, έχει να κάνει και με
τον εγκέφαλο των νεαρών, έχει να κάνει και με τα μηνύματα που θέλεις να στείλεις
σαν κοινωνία. Τέσσερα χρόνια κι όμως δεν το κάνουμε, γιατί; Γιατί βουλευτές. «Πρέπει
να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα;». εγώ λέω ναι, πως πρέπει. Υπάρχουν και οι
διεθνείς πρακτικές πρόληψης όμως. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία σαν κοινωνία
υπέρ και κατά. Επιμένω ότι η αστυνόμευση και το αστυνομικό κράτος είναι μια λεπτή
γραμμή. Πρέπει εμείς να τη διαφυλάξουμε αυτή τη γραμμή. Τη διαφυλάσσουμε με το
να απαιτούμε να εφαρμόζονται οι νομοθεσίες, όχι να μην είναι παρών. Να είναι σαφείς
αυτές οι νομοθεσίες και να μην είναι στρατοκρατούμενες στο τέλος της ημέρας, που
αυτό είναι άλλο κομμάτι.
Νομιμοποίηση μαλακών ναρκωτικών: Είπα δεν υπάρχει διαχωρισμός, υπάρχει
εξάρτηση. Γιατί νομιμοποιήθηκε στην Ολλανδία; Γιατί νομιμοποιήθηκε στην Πορτογαλία
που είναι ένα πολύ καλό μοντέλο; Επειδή είχαν πολλούς θανάτους. Η Πορτογαλία
έβαλε μια πολύ σωστή επένδυση στο σύστημα υγείας της χώρας την ώρα που τα
νομιμοποιούσε γιατί ήξερε ότι θα το βαρυφορτώσει. Νοιώθετε ότι η Κύπρος έχει
στοιχειώδες σύστημα υγείας; Νοιώθετε ότι έκανε ότι πρέπει όσον αφορά την παιδεία,
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό; Αν τα έκανε και δεν βρήκαμε λύση στο πρόβλημα, που
είναι κάτι πιο σημαντικό, πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά το να πάμε απευθείας στη
νομιμοποίηση χωρίς να υπάρχει κοινωνικό κράτος, να το συζητήσουμε. Νοιώθετε ότι
έχουμε κοινωνία με παιδεία; Δεν μιλώ για σχολεία, αλλά για πολιτισμό. Αν νοιώθετε ότι
τα έχουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για νομιμοποίηση.
Θεραπευτικά κέντρα: Έχει 25 θεραπευτικά κέντρα η Κύπρος, τα αξιολογήσαμε.
Έχουμε ένα καλό δίκτυο θεραπείας στην Κύπρο. Στην ιστοσελίδα μας θα δείτε το
χάρτη της Κύπρου και ό,τι έχει να κάνει με την πληροφόρηση για το θέμα. Υπάρχουν
ελλείψεις. Υπάρχουν κέντρα χωρίς νοσηλευτές, χωρίς ειδικότητες. Στο 1402 μπορεί να
τηλεφωνήσει όποιος θέλει στην Αρχή για να μάθει ότι θέλει. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα
και είναι ανώνυμη. Προσφέρει πληροφορίες για ότι θέλετε. Αφορά όλες τις εξαρτήσεις,
αλκοόλ, τζόγο, δεν είμαι μόνο για ναρκωτικά.
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Ο τζόγος προωθείται αρκετά σήμερα. Το ωράριο λειτουργίας είναι 07:3019:30 και ο στόχος είναι να γίνει 24ωρη. Υπάρχει μια σειρά από προγράμματα
γενικά, που μπορούν να βοηθήσουν.
Για τη θεραπεία: Όλοι αξιολογούνται. Κανένας δεν μπορεί να κρατηθεί
υποχρεωτικά για θεραπεία. Το σύστημα εδράζεται στην εθελοντική θεραπεία. Πολλές
φορές απελπισμένοι συγγενείς επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε να βάλουμε τον δικό
τους άνθρωπο υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να μπει κάποιος υποχρεωτικά και αυτό ισχύει
σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί όμως να κάνει χρήση των εναλλακτικών ποινών και για
αυτό μπήκε και η νομοθεσία. Να μπει για θεραπεία αντί να τιμωρηθεί.
Κοινωνική επανένταξη: Μέχρι το 2008-2009 δεν υπήρχε τίποτα περί κοινωνικής
επανένταξης και αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Υπήρχε ένα budget στο
Υπουργείο Εργασίας το οποίο δεν χρησιμοποιείτο. Με παρέμβαση του τότε προέδρου,
κυρίου Δημήτρη Χριστόφια ζητήσαμε να μεταφερθεί το ποσό αυτό στην Αρχή.
Έκτοτε το budget είναι 50.000 ευρώ και χρησιμοποιείται για άτομα που βγαίνουν
από θεραπευτικά προγράμματα για ενοίκια κάποιων μηνών, εκπαίδευση στους
υπολογιστές, εκμάθηση κάποιας γλώσσας, κάποιες βασικές πρώτες ανάγκες. Τρέχουμε
και ένα Παγκύπριο πρόγραμμα τώρα για τα παιδιά που βγαίνουν από θεραπευτικά
προγράμματα, τα πλησιάζουμε, τα εκπαιδεύουμε σε διάφορες δεξιότητες στη βάση της
κοινωνικής επανένταξης. Η έρευνα που κάναμε έδειξε ένα κοινό, ότι δεν καταφέραμε
να τους βρούμε δουλειά αλλά αυτό οφείλεται και στην οικονομική κρίση.
«Η κάνναβη είναι εξάρτηση;» Είναι. Δεν είναι δική μας εμμονή αλλά η κάνναβη είναι
εξάρτηση και προκαλεί εθισμό. Η δράση της μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 μέρες
και αυτό να προκαλέσει νευρικότητα ή επιθυμία. Τώρα με το νάρκοτεστ βλέπουμε ότι
υπάρχει πρόβλημα και με το οδήγημα και με άλλες πτυχές στη ζωή.
Σχετικά με το αλκοόλ, έχει ειπωθεί ότι δίνουμε ένα ποτήρι ακόμη και στα παιδιά μας.
Αυτή είναι η κουλτούρα μας και όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα πρέπει να το δεις
μέσα στις ιδιοσυγκρασίες της χώρας του. Σκεφτήκατε να εφαρμόζαμε στην Κύπρο
ποτοαπαγόρευση και την ίδια στιγμή να κάναμε γιορτή του κρασιού; Αυτό υπάρχει
στη ζωή μας αλλά δεν ανεχόμαστε να φέρνουν στις πρώτες βοήθειες ένα 13χρονο ή
ένα 16χρονο σαν σάκο με πατάτες από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Θεωρούμε
ότι είναι σαφέστατα τα όρια. Όλοι δικαιούνται να πιούν το ποτό τους αλλά πρέπει να
μάθουμε και εμείς και τα παιδιά μας που μπαίνει η γραμμή, που σταματάμε. Μπορούμε
να το διαπαιδαγωγήσουμε αυτό; Είναι ένα ερώτημα.

Τοποθετήσεις
Σχόλιο 1: Κι εγώ εχτές πήγα και ήπια 2 ποτήρια αλλά γύρισα σπίτι μου. Αυτό είναι που
πρέπει να βάλουμε στα σχολεία. Τα όρια. Πρέπει να δούμε και το θέμα της επανένταξης
στην κοινωνία. Στα σχολεία άκουσα πολλούς δασκάλους να λένε αυτοί που πίνουν
ναρκωτικά είναι έτσι ή αλλιώς αλλά… Το ‘αλλά’ μπαίνει τελευταίο και μένουν τα
προηγούμενα. Επίσης η αστυνόμευση πρέπει να μας προβληματίσει.
Σχόλιο 2: Θέλω να πω αυτό που βίωσα εμπειρικά με τη χρήση κάνναβης. Μεγαλώνοντας
βλέπω ότι εκτινάχθηκε το ποσοστό χρήσης της δικής μου γενιάς. Θυμάμαι την πρώτη
φορά που είδα να καπνίζουν ή να πουλούν ήταν πριν 10 χρόνια στο στρατό. Τότε
στο σχολείο ήταν πιο λίγη η χρήση ή η διακίνηση. Στο στρατό όμως, με τα γνωστά
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προβλήματα κατάθλιψης ή προσαρμογής των νέων, η χρήση κάνναβης ήταν
σε ψηλά επίπεδα. Μετέπειτα σαν φοιτητής ίσχυε ότι επειδή δεν είχαν λεφτά οι
φοιτητές για ποτό, προτιμούσαν να δώσουν 20 ευρώ να πάρουν 1 γραμμάριο
και να έρθουν στην ίδια φάση. Άρα έπαιζε ρόλο και το οικονομικό. Κατέληγαν
στα ναρκωτικά διότι δεν είχαν λεφτά να πάρουν ένα ποτό κανονικά. Μεγαλώνοντας
και βρίσκοντας δουλειά, συνήθως κουβαλούμε την νοοτροπία. Δεν έχουν την ανάγκη
να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη αλλά η νοοτροπία μένει. Οι μαθητές μπορεί να
έχουν κάποιες αντιστάσεις τώρα όσοι ασχολούνται με αθλητισμό, τέχνες κλπ αλλά
μετέπειτα μπορεί να δυσκολέψει η ζωή είτε στο στρατό, είτε στη δουλειά. Πρέπει να
έχουμε όμως ακόμη αυτές τις αντιστάσεις.
Τελικό σχόλιο κ. Χρύσανθου Γεωργίου, προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων:
Να πω κάτι για κλείσιμο όσον αφορά το στρατό γιατί κάναμε κάποιες έρευνες. Οι
Υπουργοί Άμυνας μας άφησαν να μπούμε στο στρατό για να κάνουμε έρευνα και είδαμε
ότι υπάρχει χρήση. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει έξω στην κοινωνία θα μεταφερθεί και στο
στρατό. Φάνηκε στην έρευνα αύξηση της χρήσης τους πρώτους 4 μήνες που έφευγες
από την οικογένεια σου και μετά τους 14 μήνες. Όταν ζητήσαμε μείωση της θητείας
στους 14 μήνες είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Τελικά μειώθηκε στους 14 γιατί επιμέναμε
γιατί ξέραμε τι ισχύει στο στρατό. Το ΚΕΝΘΕΑ τρέχει ένα πολύ κάλο πρόγραμμα
μαζί μας, μέσα στο στρατό. Το πρόβλημα είναι εκεί. Υπήρξα και εγώ φοιτητής. Αντί
να κάνω κάνναβη για να φτιαχτώ ή να μεθύσω, πήγαινα στην μπουάτ της ΕΔΟΝ.
Μπορεί να σας φαίνεται αστείο αλλά οι μπουάτ βοήθησαν. Βρίσκαμε φίλους, πίναμε
το ποτό μας, τσιμπούσαμε και κάτι. Πηγαίναμε με την ΕΔΟΝ να καταδικάσουμε το
ψευδοκράτος, έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία, διεκδικούσαμε για τους φοιτητές.
Οργανώσαμε την πρώτη απεργία στη Βουλγαρία, που δεν ξανάγινε, για την ιατρική
σχολή. Μας έδινε ένα στόχο, ένα όραμα, να παλέψουμε για κάτι. Είστε ΕΔΟΝίτες. Ένας
στους πέντε από εσάς θα ρωτηθεί για να κάνει χρήση. Είτε θα έχετε τη μαγκιά να πείτε
«είμαι ΕΔΟΝίτης, δεν χρειάζομαι», είτε θα σε πάρει το κύμα. Το πιο εύκολο είναι να
σε πάρει το κύμα. Το δύσκολο είναι να είσαι ΕΔΟΝίτης. Και είναι δύσκολο, το πέρασα.
Κουβαλάτε ένα στίγμα «χειρότερο» από το να είσαι χρηστής, είτε σας αρέσει είτε όχι.
Αλλά κουβαλάτε και μια ιστορία. Όταν θα σας πει ο άλλος «κάνε μια φορά και δεν θα
σε πειράξει», εκεί πρέπει να έχεις κότσια και να πεις «δεν θα κάνω». Αυτό το πράγμα
οφείλετε να το διεκδικήσετε. Ένας στους πέντε θα ρωτηθεί. Εσείς θα απαντήσετε και
όταν θα δώσετε την απάντηση σας θα είναι καθαρή και χωρίς μισόλογα και θα είναι
«όχι, εγώ είμαι ΕΔΟΝίτης και θα βρω τον τρόπο να διασκεδάσω». Οι πειρασμοί είναι
πολλοί και είναι δύσκολοι. Η μαγκιά είναι στα δύσκολα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος είπε
ότι τα ναρκωτικά σε εξευτελίζουν και μετά σε σκοτώνουν. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε
να γίνει αυτό το πράγμα. Ο καθένας από εσάς να γίνει ένας πυρήνας, ένα υγιές κομμάτι
στην κοινωνία για να βοηθήσει συμμαθητές, συμφοιτητές, συναδέλφους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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