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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΝΤ 2003: ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Αυξανόµενη ανησυχία για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη συστηµατική 
χρήση ναρκωτικών από τους νέους και τις ευπαθείς οµάδες 

(22.10.2003 ΛΙΣΑΒΟΝΑ/EMBARGO 10H00 CET) Οι ανησυχίες αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη για τα 
αυξανόµενα περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και τη συστηµατική χρήση ναρκωτικών από µικρό 
αλλά µη ευκαταφρόνητο αριθµό νεαρών ατόµων ευπαθών οµάδων.  

Τα σηµερινά σύνθετα και µεταβαλλόµενα πρότυπα χρήσης αποτελούν σηµαντική πρόκληση για τους 
αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής. Τα άτοµα νεαρής ηλικίας έχουν σήµερα µεγαλύτερη πρόσβαση σε 
ευρύτερο φάσµα ουσιών και αυξάνεται η παράλληλη χρήση ουσιών µε αλκοόλ.  

Τα θέµατα αυτά εξετάζονται στις φετινές Ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία και στις 13 εντασσόµενες και υποψήφιες για 
ένταξη στην ΕΕ χώρες (1), οι οποίες δηµοσιεύονται σήµερα στο Στρασβούργο από το ΕΚΠΝΤ, τον 
οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά που εδρεύει στη Λισαβόνα. Οι δύο εκθέσεις επικεντρώνονται στα νέα 
άτοµα και για πρώτη φορά εξετάζουν το πρόβληµα της κατανάλωσης αλκοόλ παράλληλα µε τη χρήση 
παράνοµων ουσιών.  

Ο γενικός διευθυντής του ΕΚΠΝΤ, Georges Estievenart, δηλώνει: «Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε 
σταθερά η χρήση ναρκωτικών από τα άτοµα νεαρής ηλικίας στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ. Παρότι υπάρχουν 
ορισµένες ενδείξεις σταθεροποίησης στην πλειοψηφία των νέων σε ορισµένες ∆υτικοευρωπαϊκές χώρες, από 
τα στοιχεία δεν προκύπτει σηµαντική συνολική µείωση, ιδίως µεταξύ αυτών που διατρέχουν τον µεγαλύτερο 
κίνδυνο.»  

Ο ίδιος προσθέτει: «Η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει πολλές προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου που τίθεται 
στο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, δηλαδή τη δραστική µείωση της χρήσης ναρκωτικών από τους νέους 
κάτω των 18 ετών µέχρι το 2004. Μια απάντηση είναι η περαιτέρω επένδυση στην πρόληψη µεταξύ αυτών που 
γνωρίζουµε ότι ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες και αυτών που κάνουν µεγαλύτερη χρήση ναρκωτικών και 
αλκοόλ». 

Στις 10 Χώρες της Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), η επικράτηση των χρηστών που έχουν 
καταναλώσει τουλάχιστον µια φορά στη διάρκεια της ζωής αλκοόλ σε συνδυασµό µε παράνοµες ουσίες 
σηµείωσε αύξηση στα τέλη του 1990. Σε σύγκριση µε την ΕΕ, η χρήση ηρωίνης, έκστασης και διεγερτικών 
ουσιών είναι ιδιαίτερα υψηλή µεταξύ των νέων ατόµων σε ορισµένες ΧΚΑΕ, ενώ ο κίνδυνος να ανακύψουν 
σοβαρά προβλήµατα στην περιοχή παραµένει µεγάλος. Στις χώρες αυτές, αναγνωρίζεται η ανάγκη καταβολής 
προσπαθειών στον τοµέα της πρόληψης και έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται προγράµµατα σχολικά, κοινοτικά 
και προγράµµατα εκπαίδευσης οµοτίµων.  

Στην ΕΕ, οι θάνατοι ατόµων κάτω των 20 ετών από τα ναρκωτικά έφτασαν στις 3 103 την τελευταία δεκαετία. 
Την περίοδο αυτή καταγράφηκε σταθερή αύξηση, από 161 θανάτους το 1990 σε 349 το 2000. ∆εν υπάρχουν 
αντίστοιχα στοιχεία διαθέσιµα για τις ΧΚΑΕ. 
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Η κατανάλωση αλκοόλ συνιστά απειλή για τους νέους 

Το αλκοόλ είναι η ψυχοδραστική ουσία που χρησιµοποιείται περισσότερο από τους νέους στην ΕΕ και τις 
ΧΚΑΕ και το γεγονός αυτό δεν µπορεί να αγνοηθεί κατά την ανάλυση του κόστους των κοινωνικών 
παρεµβάσεων και των παρεµβάσεων προστασίας της υγείας.  

Σύµφωνα µε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σχολεία της ΕΕ, µεταξύ µαθητών ηλικίας 15 έως 16 ετών, ένα 
ποσοστό 36% των µαθητών στην Πορτογαλία και 89% στη ∆ανία ανέφεραν ότι είχαν µεθύσει ορισµένες 
φορές στη ζωή τους. Στα τέλη του 1990 αναφέρθηκε αύξηση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ (πέντε ή 
περισσότερα οινοπνευµατώδη ποτά στη καθησιά κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 30 ηµερών) ιδιαίτερα 
στην Ιρλανδία (από 47% έως 57%) και τη Νορβηγία (37% έως 50%). Συγκριτικά, το ποσοστό των µαθητών 
που έχουν δοκιµάσει κάνναβη τουλάχιστον µια φορά στη ζωή τους έφτασε στο 35% στη Γαλλία για την ίδια 
ηλικιακή οµάδα την ίδια χρονική περίοδο. Παρατηρείται ευρεία κατανάλωση αλκοόλ στις ΧΚΑΕ, λόγω της 
ελλιπούς εφαρµογής των νόµων για την προστασία των νέων. Σχεδόν και στις 10 ΧΚΑΕ, περίπου τα δύο τρίτα 
των 15χρονων-16χρονων µαθητών αναφέρουν ότι έχουν µεθύσει τουλάχιστον µια φορά στη ζωή τους.            
Οι αποκαλούµενοι «έµπειροι πότες» – που έχουν καταναλώσει αλκοόλ 40 φορές ή περισσότερες κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους – αυξήθηκαν σε τουλάχιστον έξι από τις χώρες αυτές το διάστηµα 1995-1999.            
Για παράδειγµα, στη Τσεχία από 22% σε 41% και στην Πολωνία από 18% σε 26. 

Η εικόνα των νέων ατόµων για τη µέθη ποικίλλει σηµαντικά στις χώρες της ΕΕ. Γενικότερα, η εικόνα είναι 
περισσότερο αρνητική στο Νότο και λιγότερο στο Βορρά. Περίπου 80% των Ιταλών νέων αποδοκιµάζουν την 
κατάσταση αυτή, σε σύγκριση µε ποσοστό 32% στη ∆ανία. H διάσταση είναι µικρότερη όσον αφορά την 
αποδοχή της χρήσης άλλων ουσιών. Για παράδειγµα, το ποσοστό µη αποδοχής της έκστασης κυµαίνεται από 
71% στην Ελλάδα, µεταξύ των νέων ηλικίας 15 και 16 ετών, έως 90% στη ∆ανία. Στις ΧΚΑΕ, τα ποσοστά 
διαφέρουν. Στην Τσεχία ποσοστό µικρότερο του 49% αποδοκιµάζει το να µεθάει κανείς µια φορά την 
εβδοµάδα, ενώ στην Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία, το ποσοστό αυτό 
υπερβαίνει το 70%.  

Τα αγόρια τείνουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ περισσότερο από τα κορίτσια. Αλλά το χάσµα 
µικραίνει. Τα κορίτσια έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν ηρεµιστικά χωρίς συνταγή γιατρού ή να 
καταναλώσουν αλκοόλ µαζί µε «χάπια».  

Οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τα εισπνεόµενα συχνά παραβλέπονται 

Το ΕΚΠΝΤ προειδοποιεί ότι η χρήση εισπνεόµενων είναι ένα συχνά παραµεληµένο πρόβληµα, το οποίο 
µπορεί όµως να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη δηµόσια υγεία. 

Οι ουσίες αυτές, µετά το αλκοόλ και την κάνναβη, είναι οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες ουσίες µεταξύ των 
νέων ηλικίας 15 έως 16ετών στην EΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλανδία (22%), τη 
Βρετανία (15%), την Ελλάδα (14%) και τη Γαλλία (11%), ενώ το χαµηλότερο στην Πορτογαλία (3%).           
Σε ορισµένες ΧΚΑΕ ανεπιβεβαίωτα στοιχεία υποδεικνύουν τη σοβαρότητα των προβληµάτων που οφείλονται 
στη χρήση εισπνεόµενων. 

Μόνο στη Βρετανία καταγράφηκαν 1 700 θάνατοι νέων που συνδέονται µε τη χρήση τέτοιων ουσιών για την 
περίοδο 1983-2000. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι, παρά τη σηµασία που δόθηκε στους θανάτους από 
έκσταση ή άλλα ελεγχόµενα ναρκωτικά, η χρήση εισπνεόµενων ενδεχοµένως να προκαλεί οξύτερα 
προβλήµατα υγείας στους νέους. 

Αλλαγή των προτύπων της χρήσης κάνναβης 

Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη παράνοµη ουσία από τους νέους στην 
Ευρώπη, αλλά τα στοιχεία ποικίλλουν σηµαντικά. Σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ και την Τσεχία, περίπου το 
ένα τρίτο των 15χρονων και 16χρονων έχουν δοκιµάσει την ουσία τουλάχιστον µία φορά. Στη ∆ανία το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 24%, στην Ολλανδία το 28%, στην Ισπανία 30%, την Ιρλανδία 32% ενώ σστη 
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Βρετανία, τη Γαλλία και την Τσεχία 35%. Στις υπόλοιπες χώρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι αισθητά 
χαµηλότερα – Πορτογαλία (8%), Σουηδία (8%), Ελλάδα (9%) και Φινλανδία (10%).  

Στις χώρες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κάνναβης, οι τάσεις φαίνεται να συγκλίνουν. 
Ωστόσο στις χώρες όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο, η εικόνα είναι λιγότερο σαφής. Στις χώρες µε 
υψηλό ποσοστό επικράτησης της χρήσης κάνναβης µεταξύ των εφήβων ηλικίας 15 έως 16 ετών, όπως η 
Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Βρετανία, οι εκτιµήσεις φανερώνουν µια σταθερότητα ή και ελαφρά µείωση.        
Η τάση αυτή ενδεχοµένως οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση άγγιξε το σηµείο κορεσµού.  

Η πιθανότητα πειραµατισµού των νέων µε την κάνναβη αυξάνεται κατακόρυφα µε την ηλικία. Τα στοιχεία για το 
2001 καταδεικνύουν ότι, στη Γαλλία, η χρήση από τα αγόρια τριπλασιάστηκε µεταξύ των ηλικιών 13 (13,8%) 
και 18 (55,7%). Αποδεικνύεται επίσης ότι τα αγόρια τείνουν να κάνουν συστηµατικότερη χρήση κάνναβης από 
τα κορίτσια. Για παράδειγµα, 13,3% των αγοριών και 3,6% των κοριτσιών στη Γαλλία έκαναν συστηµατική 
χρήση της ουσίας. 

Παρότι οι νέοι ηλικίας κάτω των 20 ετών αντιπροσώπευαν το 2001 ποσοστό µικρότερο του 10% των 
εισαχθέντων σε εξειδικευµένα θεραπευτικά κέντρα στην ΕΕ, πάνω από τους µισούς ανέφεραν τη κάνναβη ως 
κύρια ουσία χρήσης.  

Ετερογενής εικόνα όσον αφορά τις άλλες παράνοµες ουσίες 

Η χρήση "έκσταση” και αµφεταµινών εξακολουθεί να είναι υψηλή µεταξύ συγκεκριµένων οµάδων όπως οι νέοι 
που συχνάζουν σε πάρτι. Ωστόσο στην φετινή έκθεση δεν καταδεικνύεται δραµατική αύξηση της χρήσης στα 
κράτη της ΕΕ. Η µείωση είναι εµφανής στις χώρες που κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης το 1995, 
δηλ. στην Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Βρετανία. Εντούτοις, στις χώρες µε χαµηλό ποσοστό χρήσης, όπως στη 
∆ανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Νορβηγία και τις ΧΚΑΕ, παρατηρείται αύξηση. Σχετικά υψηλή επικράτηση 
µεταξύ των 15χρονων και 16χρονων αναφέρθηκε στη Λεττονία (6%) και στη Τσεχία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβενία (4%). 

Οι µαθητές σπανίως πειραµατίζονται µε την κοκαΐνη και την ηρωίνη. Στην ΕΕ καταγράφεται ποσοστό κάτω του 
2%, το οποίο είναι λίγο µεγαλύτερο στις ΧΚΑΕ, µε την υψηλότερη τιµή στη Λιθουανία (4,1%). Ωστόσο,    
µεταξύ των ευπαθών οµάδων, όπως είναι οι νεαροί παραβάτες, τα παιδιά που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση και οι άστεγοι νεαρής ηλικίας, οι οποίες υποεκπροσωπούνται στα στοιχεία των ερευνών στο 
µαθητικό πληθυσµό. Όλα σχεδόν τα κράτη µέλη της ΕΕ εκφράζουν ανησυχία για την πιθανή αύξηση της 
χρήσης βάσης κοκαΐνης /κρακ στους προβληµατικούς χρήστες νεαρής ηλικίας, παρόλο που τα ποσοστά 
παραµένουν χαµηλά.  

Ανταπόκριση στις ποικίλες ανάγκες της νεολαίας 

Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι τα προβλήµατα των ναρκωτικών και του αλκοόλ διαπλέκονται και ότι τα 
πρότυπα χρήσης ναρκωτικών από τους νέους έχουν διαφοροποιηθεί. Οι χώρες της ΕΕ δεν αρκούνται στην 
επένδυση σε γενικότερες δραστηριότητες πρόληψης στο σχολείο και την κοινότητα, αλλά έχουν αρχίσει να 
προωθούν προγράµµατα που απευθύνονται σε οµάδες που είναι περισσότερο ευπαθείς σε προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Παρόµοια προγράµµατα στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης των 
ουσιών µε την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων παρέχοντας βοήθεια, 
ώστε οι νέοι να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τους κινδύνους, όπως είναι το να ζει κανείςσε περιβάλλον µε 
χρήστες ναρκωτικών. Παρόµοιες πρωτοβουλίες είναι ακόµη σπάνιες στις ΧΚΑΕ.  

Η επικράτηση στους νέους είναι συνήθως υψηλότερη σε ορισµένες περιοχές, όπως στις υποβαθµισµένες 
συνοικίες των πόλεων. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Βρετανία είναι τα µόνα κράτη της ΕΕ που εντόπισαν 
τις ιδιαίτερα υποβαθµισµένες κοινότητες και εκπόνησαν εξειδικευµένα προγράµµατα µε κύριο στόχο την 
πρόληψη. Στην Γερµανία, την Αυστρία και τη Νορβηγία αξιολογήθηκαν προγράµµατα που είχαν ως στόχο να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να εντοπίσουν και να συνδράµουν τους µαθητές που κάνουν χρήση ναρκωτικών. 
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στην Ιρλανδία και τη Βρετανία πέτυχαν να διατηρήσουν τους µαθητές µακριά 
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από τα ναρκωτικά. Άλλα προγράµµατα στις δύο αυτές χώρες, καθώς και στην Ισπανία και την Πορτογαλία, 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στους µαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση 
των παρεµβάσεων κατέδειξε ότι για να πετύχουν αυτές πρέπει να είναι έγκαιρες και δραστικές. Ειδικά 
προγράµµατα µε στόχο τους νεαρούς παραβάτες που κάνουν χρήση ναρκωτικών εφαρµόστηκαν στην 
Γερµανία, τη Φινλανδία και τη Βρετανία και φαίνεται να µείωσαν το ποσοστό υποτροπής. Στις πρωτοβουλίες 
πρόληψης, οι οποίες απευθύνονται στους νέους που είναι ευπαθείς στη ψυχαγωγική χρήση ουσιώνσε χώρους 
νυχτερινής διασκέδασης, συµµετέχουν συνοµήλικοί τους και παρέχουν πληροφορίες και κατάλληλη 
υποστήριξη, π.χ. στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας και ιστοθέσεις 
είναι επίσης δυνατό να παρέχονται, παρότι µελέτες κατέδειξαν ότι η επικοινωνία διά ζώσης είναι περισσότερο 
αποδεκτή.  

Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του ΕΚΠΝΤ, Marcel Reimen, δήλωσε σήµερα: «Είναι συνήθως 
συγκεκριµένες οµάδες και τοπικές κοινότητες οι οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα που συνδέονται µε τη 
χρήση παράνοµων ουσιών από νέους. Πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να µην παραβλέψουµε το 
γεγονός αυτό κατά την ανάλυση της ευρύτερης εθνικής και ευρωπαϊκής κατάστασης, ούτως ώστε να 
απευθυνθούµε σε αυτούς που αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες ανάγκες». 

 

Σηµειώσεις για τους συντάκτες 

(1) Το κεφάλαιο για τους νέους της παρούσας έκθεσης αφορά αποκλειστικά τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (ΧΚΑΕ). 

• Ετήσια έκθεση 2003: κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Νορβηγία (διατίθεται στις 11 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ και στα νορβηγικά στη διεύθυνση 
http://annualreport.emcdda.eu.int) Βλ. ειδικά θέµατα σχετικά µε: τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στα νεαρά 
άτοµα, τον κοινωνικό αποκλεισµό και την επανένταξη, καθώς και µε τις δηµόσιες δαπάνες στον τοµέα της 
µείωσης της ζήτησης (Κεφάλαιο 3). 

• Annual report 2003: the state of the drugs problem in the acceding and candidate countries to the 
European Union (Ετήσια έκθεση 2003: κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στις εντασσόµενες χώρες 
και στις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (διαθέσιµη στην αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση 
http://candidates.emcdda.eu.int). Βλ. ειδικά θέµατα σχετικά µε: τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στα νεαρά άτοµα, 
τις µολυσµατικές ασθένειες ου σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και τις εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά (Κεφάλαια 
2–4). 

• Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τα ειδικά αυτά θέµατα περιλαµβάνουν: εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox 
για το 2002, Πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD για τη χρήση οινοπνευµατωδών και άλλων ουσιών στο µαθητικό 
πληθυσµό (1995 και 1999), δηµοσιευµένες και ειδικές έρευνες, καθώς και κυβερνητικές εγκύκλιοι σχετικά µε την 
κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών από τα νέους (2003).  

• Τα ∆ελτία Τύπου µπορούν να µεταφορτωθούν από τη διεύθυνση: 
http://www.emcdda.eu.int/infopoint/news_media/newsrelease.cfm   

• Ένα Ευρωπαϊκό συνέδριο µε θέµα τη χρήση ουσιών στους νέους θα πραγµατοποιηθεί στις 30 και 31 
Οκτωβρίου στη Μάλαγα (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.emcdda.eu.int). Στην εκδήλωση 
αυτή ο ΕΚΠΝΤ θα παρουσιάσει το νέο ενηµερωτικό δελτίο µε θέµα «Χρήση ουσιών από νεαρά άτοµα ευπαθών 
οµάδων» (http://www.emcdda.eu.int/infopoint/publications/focus.shtml). 

 


