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Προς:    Γραφείο Πρωθυπουργού,  
Υπόψη:   Πρωθυπουργού, κου Α. Σαμαρά  
 
Κοινοποίηση:   Εθνική Συντονίστρια για τα Ναρκωτικά,  

κα Χ. Παπουτσοπούλου – Διαμαντοπούλου  
 

 

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

 

 

αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική σας απάντηση στο αίτημα που σας 

υποβάλλαμε με επιστολή μας στις  16 Ιουλίου 2014 να μας δοθεί η δυνατότητα να 

σχολιάσουμε το σχέδιο Στρατηγικής για τα ναρκωτικά (2014- 2020) και το σχέδιο δράσης 

(2014-2016) και να καταθέσουμε τις απόψεις μας. 

 

 

Επιτρέψτε μας να σας ενοχλήσουμε εκ νέου με το αίτημα να προωθήσετε την έγκριση της 

Στρατηγικής και το Σχεδίου Δράσης από την Διυπουργική Επιτροπή της οποίας 

προεδρεύετε. 

 

 

Στο υπόμνημά μας από 28 Αυγούστου 2014 για την Εθνική Στρατηγική και το σχέδιο δράσης 

για τα ναρκωτικά  αναφέρουμε ότι οι παρατηρήσεις και τα σχόλια μας  «πρέπει να 

εκληφθούν ως έκφραση ανησυχίας για την υλοποίηση της Στρατηγικής η οποία μας βρίσκει 

σύμφωνους σχεδόν στο σύνολό της και δεν θα πρέπει να παραμείνει ένα  

περιγραφικό/θεωρητικό κείμενο καλών προθέσεων χωρίς ουσιαστική αλλαγή στην 

καθημερινή πράξη. Οι οργανώσεις μας θέλουν να συμβάλουν στην επιτυχία του 

εγχειρήματος που περιγράφει η Στρατηγική 2014-2020 και θα εξακολουθήσουν να 

εκφράζουν κριτικές απόψεις σχετικά με την υλοποίησή του». 

 



2 

 

 

Υπό αυτό το πλαίσιο απευθυνόμαστε σε σας να εγκρίνετε άμεσα την Εθνική Στρατηγική και 

το Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά για να μην παραμείνει ένα περιγραφικό/θεωρητικό 

κείμενο που δεν θα έχει καν εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία. Η Εθνική Συντονίστρια έχει 

καταθέσει μια φιλόδοξη Στρατηγική και ένα Σχέδιο Δράσης που, κατά τη γνώμη μας, δεν 

πρέπει να μείνει στο συρτάρι, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα. Ο θεσμός του 

Εθνικού Συντονιστή θα πρέπει να στηριχθεί από σας προσωπικά αλλά και από την 

Διυπουργική επιτροπή για να υπάρξει ο απαιτούμενος συντονισμός που θα προωθήσει μια 

αποτελεσματικότερη πολιτική και πρακτική αντιμετώπισης του φαινομένου των 

ναρκωτικών. 

 

 

 

Ευελπιστούμε ξανά στη θετική σας ανταπόκριση. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

κος Θανάσης Αποστόλου, Εταιρεία ΔΙΟΓΕΝΗΣ  

κος Τζανέτος Αντύπας, PRAKSIS  

κα Έφη Κοκκίνη, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ  

κος Λεωνίδας Βακερλής, Κέντρο Ζωής  

κος Νίκος Δέδες, Θετική Φωνή  

κος Γιώργος Καλαμίτσης, Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας» 


