
Το πανεπιςτημιακό άςυλο και η χρήςη ναρκωτικών 

 

Τισ τελευταίεσ θμζρεσ με αφορμι τισ ςυηθτιςεισ για το άςυλο ςτα πανεπιςτιμια, γίνεται 

ιδιαίτερθ ςυηιτθςθ για τθ χριςθ και τθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν ςτουσ χϊρουσ των 

πανεπιςτθμίων. Το Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ είναι ζνα πρόγραμμα του 

τμιματοσ Ψυχολογίασ του Α.Π.Θ., που ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν αναηιτθςθ καινοτόμων 

διαδικαςιϊν ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ χρθςτϊν ψυχοτρόπων ουςιϊν και παρζχει 

υπθρεςίεσ ςε ετιςια βάςθ ςε περίπου 1000 άτομα με προβλιματα χριςθσ και μζλθ των 

οικογενειϊν τουσ. Το Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ, πζραν των υπολοίπων 

δράςεων του, υλοποιεί εδϊ και δυόμιςι χρόνια με τθν υποςτιριξθ των πρυτανικϊν αρχϊν 

του Α.Π.Θ., τθ δράςθ προςζγγιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ χρθςτϊν ψυχοτρόπων ουςιϊν 

που κινοφνται ςτο χϊρο τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ και ςε άλλα κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. Η εμπειρία από τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, θ οποία ζχει ιδιαίτερα 

ενκαρρυντικά αποτελζςματα, ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ για τθν 

αιτιοπακογζνεια και αντιμετϊπιςθ διαφόρων ψυχοκοινωνικϊν προβλθμάτων, όπωσ θ 

εξάρτθςθ μασ επιτρζπει τθ διατφπωςθ των παρακάτω κζςεων: 

 

1. Το πρόβλθμα τθσ χριςθσ ψυχοτρόπων ουςιϊν ςτουσ χϊρουσ του πανεπιςτθμίου δεν 

ζχει τισ διαςτάςεισ που επιχειρείται να δοκοφν τισ τελευταίεσ θμζρεσ. Σίγουρα το χϊρο 

του πανεπιςτθμίου προςεγγίηουν ςυμπολίτεσ μασ με πρόβλθμα εξάρτθςθσ από 

παράνομεσ ψυχοτρόπεσ ουςίεσ, κυρίωσ για να προβοφν ςτθ χριςθ τθσ ουςίασ. Σε κάκε 

περίπτωςθ με βάςθ τθν εμπειρία μασ το ποςοςτό των ανκρϊπων είναι μικρό, ειδικά αν 

αναλογιςτοφμε το μζγεκοσ του προβλιματοσ τθσ εξάρτθςθσ ςτθν πόλθ. Η ταυτόχρονθ 

δουλειά μασ ςε άλλα κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, τα οποία αποτελοφν 

τόπο ςυνεφρεςθσ και ςυναλλαγισ ανκρϊπων με προβλιματα εξάρτθςθσ μασ οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το πρόβλθμα δεν ζχει χωροταξικοφσ περιοριςμοφσ ι αιτίεσ και ςαφϊσ ο 

αρικμόσ των ανκρϊπων με προβλιματα χριςθσ εκτόσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ είναι 

υπερπολλαπλάςιοσ, από αυτοφσ που προςεγγίηουν τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ. 

2. Η ευκαιριακι και επιφανειακι προςζγγιςθ αυτϊν των ηθτθμάτων ι απόπειρα διόγκωςθσ 

τουσ, ϊςτε να επιτευχκοφν αλλότριοι ςτόχοι (βλζπε άρςθ του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου) 

είναι ιδιαίτερα ανεφκυνθ και επικίνδυνθ. Όταν ξαφνικά ιςχυριηόμαςτε ψευδϊσ ότι οι 

χϊροι των πανεπιςτθμίων αποτελοφν τεράςτια κζντρα διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, με ςτόχο 

να αρκεί το άςυλο, διαπράττουμε ζνα τεράςτιο ολίςκθμα. Χρθςιμοποιοφμε ζνα 

υπαρκτό κοινωνικό πρόβλθμα, αποδίδοντασ του διαςτάςεισ και χαρακτθριςτικά που δεν 

ζχει, για να επιτφχουμε μζςα ςε καταςκευαςμζνεσ ςυνκικεσ αναςφάλειασ και πανικοφ, 

ςυρρίκνωςθ κεκτθμζνων δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων. Η ςτρζβλωςθ όμωσ των αιτιϊν 

και των διαςτάςεων του προβλιματοσ τθσ εξάρτθςθσ είναι οι βαςικοί παράγοντεσ και 

τθσ αδυναμίασ ουςιαςτικισ αντιμετϊπιςθσ του. 

3. Όλοσ αυτόσ ο κόρυβοσ και θ τρομολαγνικι ατμόςφαιρα γφρω από το πρόβλθμα τθσ 

χριςθσ ςτα πανεπιςτιμια ζχει ιδιαίτερο κόςτοσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

τθσ εξάρτθςθσ. Όταν ο χριςτθσ παρανόμων ψυχοτρόπων ουςιϊν ταυτίηεται με ζναν 

εγκλθματία ιδιαίτερα επικίνδυνο, τότε θ απόρριψθ του από τθν κοινωνία είναι 



μονόδρομοσ με αποτζλεςμα θ ζνταξθ ι επανζνταξθ του να δυςχεραίνεται ςε μεγάλο 

βακμό. Ένα τζτοιο «εγκλθματία», ζςτω και πρϊθν, κανείσ δεν τον κζλει φίλο του, 

γείτονά του, ςυνάδελφό του, υπάλλθλό του. Κανείσ δεν τον εμπιςτεφεται, κανείσ δεν τον 

πλθςιάηει. Το χειρότερο όμωσ είναι ότι αυτι ςτάςθ βαςίηεται ςε απόλυτα ψευδι 

γεγονότα. Γιατί ο εξαρτθμζνοσ δεν είναι εγκλθματίασ, είναι ζνασ άνκρωποσ όπωσ όλοι 

μασ, με προβλιματα όπωσ όλοι μασ και με ζνα επιπλζον πρόβλθμα αυτό τθσ χριςθσ που 

ζχει καταλυτικι επίδραςθ ςτθ ηωι του και ςτισ ςχζςεισ του. Κυρίωσ δε είναι ζνασ 

άνκρωποσ ο οποίοσ μπορεί να υπερβεί αυτι τθ δφςκολθ φάςθ ηωισ του. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ όμωσ είναι μια κοινωνία ανοικτι, που δεν καταςκευάηει και δε 

χρθςιμοποιεί το πρόβλθμα κατά το δοκοφν. Άλλοτε δθλαδι να ενςκιπτει με μια διάκεςθ 

«φιλανκρωπίασ» πάνω ςτο «ανάπθρο» μζλοσ τθσ και άλλοτε να τον τοποκετεί ακόμθ 

περιςςότερο ςτο περικϊριο. 

4. Αντί του διαβόθτου επικίνδυνου «αντικοινωνικοφ ςτοιχείου», ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ 

προςζγγιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ χρθςτϊν είτε ςτο χϊρο τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ 

είτε ζξω από αυτόν, προσ ζκπλθξι μασ γνωρίηουμε ανκρϊπουσ φοβιςμζνουσ τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, απελπιςμζνουσ, με αιςκιματα ενοχϊν, ντροπισ, ζλλειψθσ ελπίδασ 

και προοπτικισ και κυρίωσ αφόρθτθσ μοναξιάσ. 

 

Σε αυτά τα πλαίςια το πανεπιςτιμιο ζχει δφο επιλογζσ. Η πρϊτθ επιλογι είναι θ εφκολθ τθσ 

πακθτικότθτασ και μθ αντιμετϊπιςθσ των ηθτθμάτων, τθσ απομόνωςθσ του από το 

κοινωνικό γίγνεςκαι, τθσ αποποίθςθσ των ευκυνϊν του απζναντι ςτθν κοινωνία τθσ οποίασ 

είναι μζροσ ι αλλιϊσ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ λογικισ «τα ςκουπίδια κάτω από το χαλί» με κφριο 

επιχείρθμα «οι χριςτεσ που προςεγγίηουν το πανεπιςτιμιο ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία 

τουσ δεν είναι μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. Όποτε γιατί να αςχολθκοφμε μαηί 

τουσ;». 

Όμωσ ζνα πανεπιςτιμιο που αποδζχεται τθν κοινωνικι του ευκφνθ και κζλει να καλλιεργεί 

το ζδαφοσ για τθ διαπαιδαγϊγθςθ επιςτθμόνων που να απαντοφν ςτα κοινωνικά αιτιματα 

και να υπθρετοφν τον άνκρωπο και τθν κοινωνία, ςυναντάει με εντελϊσ διαφορετικό τρόπο 

και τον εξαρτθμζνο. Το Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ  με τθν υποςτιριξθ του 

Α.Π.Θ. επιχειρεί τθ ςφνδεςθ τθσ επιςτιμθσ με τθν κοινωνία μζςα από μια αμφίδρομθ ςχζςθ 

από τθν οποία ωφελοφνται και οι δφο εταίροι. Γιατί μζςα από τθν υλοποίθςθ ανάλογων 

δράςεων βελτιϊνονται οι γνϊςεισ γφρω από αυτά τα φαινόμενα και προκφπτουν 

καινοτόμεσ πρακτικζσ προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ.  

Πρόγραμμα Προαγωγής Αστοβοήθειας 


