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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ να δέλ φου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@med.uoa.gr

«Ναρκωτικά» και Ψυχιατρική

Με αφορμή ένα άρθρο που φιλοξενείται σε αυτό το τεύχος και αφορά τη διαφορά των 

δύο φύλων στην ευαλωτότητα της κατάχρησης συγκεκριμένων τοξικών ουσιών, αναρω-

τιέται κανείς μήπως η ψυχιατρική κοινότητα μπλέκει σε ένα θέμα που είναι περισσότερο 

κοινωνικό, παρά ιατρικό; Ψάχνουμε να βρούμε αν οι ορμόνες επηρεάζουν την τάση για 

κατάχρηση τοξικών ουσιών. και δε βλέπουμε το κυριότερο που είναι η διαθεσιμότητα 

των ουσιών αυτών. αν δεν υπήρχαν γύρω μας και αν δεν υπήρχε η πιεστική «διαφήμι-

ση» της χρήσης τους, δε θα υπήρχε πρόβλημα.

Φοβάμαι ότι με αυτές τις έρευνες, η επιστήμη δίνει ελαφρυντικά στους χρήστες: «Δε 

φταίω εγώ, οι ορμόνες μου με οδηγούν στην κατάχρηση και την υποτροπή.» Βέβαια γνω-

ρίζω και τον αντίλογο, ότι με αυτές τις μελέτες αναδεικνύουμε τις περισσότερο ευάλωτες 

ομάδες, ώστε να κατευθύνουμε προς αυτές τις υπηρεσίες μας. Όμως με αυτό τον τρόπο, 

απλά «διαχωρίζουμε την τρίχα», που λένε και οι Άγγλοι, ενώ το πρόβλημα είναι αλλού. 

και όχι τίποτε άλλο, αλλά δίνουμε και την ταυτότητα της ασθένειας στην τοξικομανία, ή 

όπως αλλιώς είναι πολιτικά ορθό να ονομαστεί. και έρχεται μετά και ο χρήστης και ισχυ-

ρίζεται ότι είναι άρρωστος. και ζητά όλα τα κοινωνικά ευεργετήματα της αρρώστιας. και 

από την Ψυχιατρική ζητά θεραπεία.

Έχω την αίσθηση ότι εκεί παγιδεύτηκε η Ψυχιατρική. Θέλεις από ναρκισσισμό, θέλεις 

από καθαρή υστεροβουλία, γιατί η θεραπεία απορροφά τεράστια κονδύλια, οι Ψυχίατροι 

γίναμε ειδικοί της τοξικομανίας. Οι παρεπιδημούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν συνα-

δέλφους που υπόσχονται «αποτοξίνωση», έναντι αδρής αμοιβής εννοείται, οι οποίοι εκ-

μεταλλεύονται την ιατρικοποίηση της τοξικομανίας και το αδιέξοδο των συγγενών, χωρίς 

βέβαια να προσφέρουν καμιά ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της κατάχρησης.

ακόμα οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι τέτοιες αντιλήψεις περί ασθενείας, οδήγησαν 

και την πολιτεία να διαχωρίσει την κατοχή τοξικών ουσιών, σε κατοχή από «χρήστες μη 

δυνάμενους…» και από άλλους οι οποίοι αφού δεν είναι χρήστες είναι έμποροι! και έ-

τσι τρέχουν όλοι οι συλληφθέντες, να πάρουν συγχωροχάρτι από τους ψυχιάτρους ότι 

είναι χρήστες. Με όλα βέβαια τα συνεπακόλουθα της διαπλοκής.

Ξέρω ότι τα «λεφτά είναι πολλά», αλλά μήπως, λέω μήπως, είναι καιρός η Ψυχιατρική 

να κάνει ένα βήμα πίσω και να ομολογήσει την αδυναμία της να χειριστεί ένα πρόβλη-

μα που είναι καθαρά κοινωνικό; αναμένω τις απόψεις σας.
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