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∆ίω�η των συνδε�µενων µε τα
ναρκωτικά αδικηµάτων

Κατ� ή ηρωίνης
Σε έντεκα κράτη µέλη, �ι δικαστικές αρ'ές π�υ διώκ�υν

την κατ�'ή µικρής π�σ"τητας ηρωίνης ή παρ"µ�ιων

ναρκωτικών �υσιών πρέπει να εκτιµήσ�υν εάν η �υσία

πρ��ρίeεται για πρ�σωπική 'ρήση ή "'ι. Η κατ�'ή για

απ�κλειστικά πρ�σωπική 'ρήση θεωρείται λιγ"τερ�

σ�*αρή απ" την κατ�'ή για άλλ�υς σκ�π�ύς και η µέση

π�ινή κυµαίνεται απ" δι�ικητικές κυρώσεις —"πως η

κατάσ'εση της άδειας �δήγησης ή τ�υ δια*ατηρί�υ—

έως πρ"στιµ� ή π�ινή %υλάκισης µέ'ρι δώδεκα µήνες.

Εντ�ύτ�ις, στην πρά�η, ενδέ'εται να είναι αδύνατ�ν να

καθ�ριστ�ύν κ�ινά κριτήρια δίω�ης —ακ"µα και στ�

εσωτερικ" της ίδιας 'ώρας— καθώς �ι αρ'ές είναι

υπ�'ρεωµένες να λά*�υν υπ"ψη τ�υς ένα τ"σ� ευρύ

%άσµα παραγ"ντων, συµπεριλαµ*αν�µένων των ειδικών

εθνικών ν"µων περί ναρκωτικών, την κατάσταση τ�υ

συγκεκριµέν�υ δράστη και τ�ν τ"π� και 'ρ"ν� π�υ

διαπρά'θηκε τ� αδίκηµα.

Εντ�ύτ�ις, µπ�ρ�ύν να εντ�πιστ�ύν �ρισµένα κ�ινά

στ�ι'εία. Γενικά, τα µικρ�αδικήµατα π�υ διαπράττ�νται

για πρώτη %�ρά —"πως η κατ�'ή π�λύ µικρής π�σ"τητας

για πρ�σωπική 'ρήση— �δηγ�ύν σε πρ�ειδ�π�ιήσεις και

κατάσ'εση της �υσίας παρά σε σ�*αρ"τερες π�ινές. Στη

∆ανία εντ�ύτ�ις, στ�υς 'ρήστες π�υ έ'�υν στην κατ�'ή

τ�υς µία µ�ναδική δ"ση για πρ�σωπική τ�υς 'ρήση, τ�υς

επιτρέπεται να την κρατήσ�υν. Σε παρ"µ�ιες

περιπτώσεις, η κατάσ'εση δεν θεωρείται "τι ενδείκνυται,

καθώς κατά πάσα πιθαν"τητα θα 'ρειαστεί να διαπρα'θεί

κάπ�ι� αδίκηµα για να πληρωθεί τ� τίµηµα µιας άλλης

δ"σης.

∆εδ�µέν�υ τ�υ εθισµ�ύ π�υ πρ�καλεί η �υσία, η κατ�'ή

ηρωίνης πιθαν"ν να απ�τελέσει επαναλαµ*αν"µεν�

αδίκηµα και η υπ�τρ�πή απ�τελεί σ�*αρ" πρ"*ληµα. Στα

περισσ"τερα κράτη µέλη, �ι υπ"τρ�π�ι δράστες

αντιµετωπίe�υν αυστηρ"τερα µέτρα δίω�ης, "πως π�ινές

δικαστικής επιτήρησης ή π�ινές %υλάκισης, "ταν τ�

έγκληµα π�υ διαπράττεται κατ’ επανάληψη α%�ρά

«σηµαντικές» π�σ"τητες.

Η κατ�'ή ναρκωτικών, "πως ηρωίνης, τιµωρείται ακ"µη

µε α�ι�σηµείωτα δια%�ρετικ�ύς τρ"π�υς στην ΕΕ. Στη

∆ανία, για παράδειγµα, ενδέ'εται να επι*ληθεί

πρ�ειδ�π�ίηση ή πρ"στιµ�. Στην Ελλάδα, η κατ�'ή µικρής

π�σ"τητας κάννα*ης ενδέ'εται να τιµωρηθεί

αυστηρ"τερα σε �ρισµένες περιπτώσεις απ" ",τι η

κατ�'ή µικρής π�σ"τητας ηρωίνης, µε τ� αιτι�λ�γικ" "τι,

καθώς η ηρωίνη είναι ναρκωτικ" π�υ πρ�καλεί εθισµ", �

'ρήστης *ρίσκεται σε µεγαλύτερη %υσική ανάγκη απ" τ�

'ρήστη κάννα*ης. Στις Κάτω Yώρες, η κατ�'ή µικρής

π�σ"τητας «σκληρών» ναρκωτικών για πρ�σωπική 'ρήση

δεν διώκεται συνήθως, ενώ στη Φινλανδία, αυτ�ί π�υ

κάν�υν 'ρήση «σκληρών» ναρκωτικών διώκ�νται

συ'ν"τερα απ" ",τι αυτ�ί π�υ κάν�υν 'ρήση «µαλακών»,

αν και η δικαστηριακή πρακτική δια%έρει απ" δικαστήρι�

σε δικαστήρι�.

Εγκλήµατα κατά της ιδι�κτησίας
Σε "λα τα κράτη µέλη, τα εγκλήµατα κατά της ιδι�κτησίας

π�υ τελ�ύνται για να ε�ασ%αλιστ�ύν 'ρήµατα για

ναρκωτικά θεωρ�ύνται σ�*αρά εγκλήµατα και τ� γεγ�ν"ς

"τι � δράστης είναι τ��ικ�µανής δεν απ�τελεί

ελα%ρυντική περίσταση. Η π�ινή, εντ�ύτ�ις, π�ικίλλει

ανάλ�γα µε τις συνθήκες τ"σ� της τέλεσης τ�υ

εγκλήµατ�ς "σ� και της κατάστασης τ�υ δράστη.

<ι τ��ικ�µανείς π�υ κλέ*�υν ναρκωτικά απ" %αρµακεία ή

αντικείµενα απ" σπίτια για να ε�ασ%αλίσ�υν 'ρήµατα για

ναρκωτικά είναι σ'εδ"ν *έ*αι� "τι διώκ�νται. Μετά την

καταδίκη, ενδέ'εται να τ�υς επι*ληθεί µια π�ινή

%υλάκισης π�υ ε�αρτάται απ" την α�ία της �ένης

ιδι�κτησίας π�υ κλάπηκε και απ" τ� εάν µετα'ειρίστηκαν

*ία —µια ιδιαίτερα επι*αρυντική περίσταση. Στην

Ιρλανδία, για παράδειγµα, η κατ�'ή µιας σύριγγας, µε

σκ�π" την πρ"κληση ή την απειλή σωµατικής *λά*ης ή

εκ%�*ισµ�ύ, µπ�ρεί να �δηγήσει στην επι*�λή π�ινής

π�υ κυµαίνεται απ" δώδεκα µήνες έως ισ"*ια κάθειρ�η.

<ι µικρ�κλ�πές —"πως η κλ�πή αντικειµένων απ"

καταστήµατα— ή κλ�πή «ευτελ�ύς» αντικειµέν�υ —"πως

αυτή �ρίeεται απ" τ� εθνικ" δίκαι�— συνεπάγ�νται

ελα%ρύτερες π�ινές, υπ" τ�ν "ρ� "τι � κατηγ�ρ�ύµεν�ς

συναινεί να υπ�*ληθεί σε θεραπεία τ�υ εθισµ�ύ τ�υ.

Εάν η µικρ�κλ�πή τελεστεί απ" κάπ�ι�ν 'ωρίς

πρ�ηγ�ύµεν� ιστ�ρικ" εγκληµάτων κατά της ιδι�κτησίας

και 'ωρίς σ�*αρ" πρ"*ληµα εθισµ�ύ, η πι� συνήθης

αντίδραση θα είναι µια π�ινή µε αναστ�λή και ένα

πρ"στιµ�, αν και η %υλάκιση παραµένει πάντα ένα

ενδε'"µεν�. Εάν, εντ�ύτ�ις, � δράστης έ'ει σ�*αρά

πρ�*λήµατα εθισµ�ύ και συναινεί να υπ�*ληθεί σε

θεραπεία, η πιθαν"τερη αντίδραση θα είναι η θέση υπ"

δικαστική επιτήρηση, η επι*�λή π�ινής µε αναστ�λή και η

θεραπεία.

Η θεραπεία ως εναλλακτική λύση στην τιµωρία απ�τελεί

*ασική αρ'ή στα περισσ"τερα κράτη µέλη και συνιστά τη

*άση της εθνικής π�λιτικής της Αυστρίας κατά των

ναρκωτικών. Επι*άλλεται συνήθως δικαστική επιτήρηση ή

π�ινή µε αναστ�λή και µια επιτυ'ηµένη θεραπεία παύει τη

δίω�η. Στη ∆ανία, τα απ�τελέσµατα εν"ς πειράµατ�ς π�υ

πραγµατ�π�ιήθηκε, κατά την περί�δ� 1995–1998, για τη

θεραπεία αντί της τιµωρίας των τ��ικ�µανών δραστών

είναι, µε κάπ�ια επι%ύλα�η, θετικά. Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι
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Επιλεγµένα θέµατα

π�λλ�ί απ" τ�υς συµµετέ'�ντες έκαναν πάλι 'ρήση

ναρκωτικών τ�υλά'ιστ�ν µία %�ρά, κανείς δεν επιδ"θηκε

πάλι στ� έγκληµα κατά τη διάρκεια της πειραµατικής

περι"δ�υ. Στην Ιρλανδία, ένα πρ"τυπ� δικαστικ"

πρ"γραµµα θα παρέ'ει στα δικαστήρια την ε��υσία να

επι*άλλ�υν θεραπεία στ�υς τ��ικ�µανείς και πλήρη

ευθύνη για την εκτίµηση της πρ�"δ�υ τ�υς. Επίσης, η

∆ιαταγή Θεραπείας της Τ��ικ�µανίας και Ελέγ'�υ τ�υ

Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ 1998 (DTTO) στ�'εύει στη µείωση

τ�υ εγκλήµατ�ς µέσω δικαστικής θεραπείας και

απ�κατάστασης, η �π�ία διατάσσεται και παρακ�-

λ�υθείται απ" τα δικαστήρια και επ�πτεύεται απ" την

Υπηρεσία ∆ικαστικής Επιτήρησης. Ακ"µη και στις

περιπτώσεις π�υ επι*άλλεται π�ινή εγκλεισµ�ύ, ένας

�λ�ένα ανερ'"µεν�ς αριθµ"ς 'ωρών έ'�υν αυ�ήσει τ�ν

αριθµ" των εγκαταστάσεων θεραπείας στις %υλακές.

Εµπ�ρία ναρκωτικών
Η εµπ�ρία ναρκωτικών για την ε�ασ%άλιση 'ρηµάτων για

τη συντήρηση τ�υ εθισµ�ύ στα ναρκωτικά απ�τελεί κ�ινή

συµπερι%�ρά των 'ρηστών στην Ευρώπη και θεωρείται

ως σ�*αρ" έγκληµα σε "λες τις 'ώρες, ανε�άρτητα απ"

τις περιστάσεις. Εντ�ύτ�ις, η σ�*αρ"τητα τ�υ

εγκλήµατ�ς λαµ*άνεται υπ"ψη κατά την επι*�λή της

π�ινής, η �π�ία δια%έρει απ" 'ώρα σε 'ώρα και

κυµαίνεται απ" πρ"στιµ� έως σύντ�µη περί�δ�

εγκλεισµ�ύ και έως ισ"*ια κάθειρ�η στ� Ηνωµέν�

Βασίλει�.

Παρά τα π�λύ π�ικίλα στ�ι'εία π�υ είναι διαθέσιµα στην

Ευρώπη, µπ�ρ�ύν να εντ�πιστ�ύν �ρισµέν�ι κ�ιν�ί

παράγ�ντες π�υ επηρεάe�υν την π�ινή για εµπ�ρία

ναρκωτικών.

Π�σ�τητα και πελάτης

Στα περισσ"τερα κράτη µέλη, η πώληση µικρών

π�σ�τήτων ναρκωτικών θεωρείται ως ελα%ρυντική

περίσταση σε σύγκριση µε τη διακίνηση σε µεγάλη

κλίµακα. Στην Ελλάδα, στ�υς 'ρήστες π�υ ανταλλάσσ�υν

µικρές π�σ"τητες ναρκωτικών µετα�ύ τ�υς και

απ�δεικνύεται "τι πρ��ρίe�νται απ�κλειστικά για

πρ�σωπική τ�υς 'ρήση, ενδέ'εται να επι*ληθεί ε�άµηνη

π�ινή %υλάκισης, η �π�ία µπ�ρεί να µετατραπεί σε

πρ"στιµ� ή να ανασταλεί η εκτέλεσή της. <ι τ��ικ�µανείς

π�υ ενέ'�νται στη διακίνηση σηµαντικών π�σ�τήτων

αντιµετωπίe�υν π�ινή κάθειρ�ης έως �κτώ έτη, ενώ �ι µη

τ��ικ�µανείς δράστες έως ισ"*ια κάθειρ�η. Στη Σ�υηδία,

�ι π�ινές κυµαίν�νται απ" δύ� µήνες έως δύ� έτη και

µέ'ρι τρία έτη ανάλ�γα µε την π�σ"τητα τ�υ ναρκωτικ�ύ

π�υ πωλήθηκε. Η πρ�σ%�ρά 'ωρίς τ� σκ�π" εµπ�ρίας

απ�τελεί ελα%ρυντική περίσταση, "πως, για παράδειγµα,

στ� Ηνωµέν� Βασίλει�.

Βαθµ�ς εθισµ�ύ

Σε "λα τα κράτη µέλη, � *αθµ"ς τ�υ εθισµ�ύ τ�υ δράστη

ενδέ'εται να επηρεάσει τ� εάν θα επι*ληθ�ύν

θεραπευτικά µέτρα αντί για τιµωρία.

Φύση της �υσίας

Σε δικαστικ" επίπεδ�, γίνεται διάκριση µετα�ύ

περισσ"τερ� επικίνδυνων και εθιστικών ναρκωτικών,

"πως η ηρωίνη, και λιγ"τερ� επι*λα*ών εθιστικών

ναρκωτικών, "πως η κάννα*η. Στην Ελλάδα, η αστυν�µία,

στην πρά�η, έ'ει θέσει πρ�τεραι"τητες στην

καταπ�λέµηση της διακίνησης ναρκωτικών ανάλ�γα µε

τ�ν κίνδυν� π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν �ι συγκεκριµένες

�υσίες. Η ηρωίνη θεωρείται η πλέ�ν επικίνδυνη �υσία και

διώκεται αυστηρ"τερα, µε επ"µενη την κ�καΐνη, τα

συνθετικά ναρκωτικά και την κάννα*η. Στ� Λ�υ-

�εµ*�ύργ�, η ισ'ύ�υσα τρ�π�π�ίηση τ�υ ν"µ�υ περί

ναρκωτικών α%�ρά την ανακλιµάκωση των π�ινών,

πρ�κειµέν�υ να αντιστ�ι'�ύν στ�υς κινδύν�υς π�υ

αντιπρ�σωπεύ�υν �ι διά%�ρες �υσίες.

Υπ�τρ�πή

Η τέλεση τ�υ εγκλήµατ�ς κατ’ επανάληψη ενδέ'εται να

�δηγήσει στην επι*�λή *αρύτερων π�ινών σε "λα σ'εδ"ν

τα κράτη µέλη. Στη ∆ανία, η κατ’ επανάληψη πώληση π�λύ

επικίνδυνων ναρκωτικών µπ�ρεί να τιµωρηθεί µε έως και

έ�ι 'ρ"νια %υλάκισης. Εάν πρ"κειται για «σηµαντικές»

π�σ"τητες, η π�ινή µπ�ρεί να αυ�ηθεί έως ανώτατ� "ρι�

δέκα ετών. Στ� Λ�υ�εµ*�ύργ�, η π�ινή για την πώληση

�π�ι�υδήπ�τε είδ�υς ναρκωτικ�ύ κυµαίνεται απ" ένα

έως πέντε έτη %υλάκισης και/ή πρ"στιµ�. Για τ�υς

υπ"τρ�π�υς, �ι π�ινές αυτές µπ�ρεί να διπλασιαστ�ύν

στ� διάστηµα της πενταετίας απ" την τέλεση τ�υ πρώτ�υ

εγκλήµατ�ς. Ε%"σ�ν η πώληση ναρκωτικών απ�τελεί τ�ν

πι� κ�ιν" τρ"π� ε�εύρεσης 'ρηµάτων απ" τ�υς

τ��ικ�µανείς για να συντηρήσ�υν τ�ν εθισµ" τ�υς,

ακ�λ�υθ�ύµεν� απ" µικρ�κλ�πές και διαρρή�εις, �ι

τ��ικ�µανείς είναι π�λύ πιθαν" να υπ�τρ�πιάσ�υν.

Εντ�ύτ�ις, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι τέτ�ια καθ’ υπ�τρ�πή

εγκλήµατα έ'�υν ως κίνητρ� τη %υσική ε�άρτηση, η

απάντηση θα είναι κατά πάσα πιθαν"τητα µια *αριά π�ινή

εγκλεισµ�ύ παρά η θεραπεία.

Στην ΕΕ γενικά, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι �ι δικαστικές αρ'ές

ενδέ'εται να θεωρ�ύν την κατ�'ή µικρών π�σ�τήτων

ναρκωτικ�ύ για πρ�σωπική 'ρήση ως ελα%ρυντική

περίσταση, η γραµµή δια'ωρισµ�ύ της κατ�'ής απ" τη

διακίνηση %αίνεται να είναι ασα%ής. Παρ"τι ε%αρ-

µ"e�νται δια%�ρετικές π�ινές για τα δύ� εγκλήµατα,

δεν έ'�υν ακ"µη καθιερωθεί επαρκείς παράµετρ�ι για τη

σα%ή διάκριση µετα�ύ τ�υς και τ� ίδι� αδίκηµα µπ�ρεί να

καταλή�ει σε δια%�ρετικ" απ�τέλεσµα. Αν και τα µέτρα,
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"πως η θεραπεία, ως εναλλακτική λύση για τη %υλάκιση,

πρ�*λέπ�νται σε "λα τα κράτη µέλη, η απ�τελεσµατικ"-

τητα της ε%αρµ�γής τ�υς δεν έ'ει ακ"µη αντιµετωπιστεί

σε επίπεδ� ΕΕ.

Πρ�,λήµατα π�υ αντιµετωπί/�υν
�ι  ρήστριες ναρκωτικών και τα

παιδιά τ�υς

Τα θέµατα π�υ α%�ρ�ύν ειδικά τις 'ρήστριες ναρκωτικών

δεν έ'�υν ε�εταστεί συστηµατικά απ" τα συστήµατα

πληρ�%�ριών της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Εντ�ύτ�ις, τα

περισσ"τερα κράτη µέλη αντιµετωπίe�υν τις ανάγκες των

εθισµένων στα ναρκωτικά γυναικών µέσω ειδικών

πρ�γραµµάτων, αν και η έκταση και �ι στ"'�ι τ�υς

π�ικίλλ�υν.

@ρήση ναρκωτικών απ� γυναίκες
Γενικά, �ι άνδρες 'ρησιµ�π�ι�ύν παράν�µα ναρκωτικά

περισσ"τερ� απ" ",τι �ι γυναίκες. Εντ�ύτ�ις, �ι δια%�ρές

στη 'ρήση ναρκωτικών µετα�ύ ανδρών και γυναικών είναι

περίπλ�κες και ε�αρτώνται απ" τη συγκεκριµένη �υσία,

της �π�ίας γίνεται 'ρήση, και την ηλικία τ�υ 'ρήστη, την

κ�ινωνική �µάδα, τ� επίπεδ� µ"ρ%ωσης και τη

γεωγρα%ική τ�π�θεσία. Μ�λ�ν"τι τα αγ"ρια τείν�υν να

κάν�υν 'ρήση κάννα*ης περισσ"τερ� απ" ",τι τα

κ�ρίτσια, η δια%�ρά είναι µικρή ή ανύπαρκτη στις ηλικίες

µετα�ύ 15 και 16 ετών. Εντ�ύτ�ις, απ" τα 20 έως τα 24,

παρατηρείται περισσ"τερη 'ρήση απ" άνδρες παρά απ"

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στην επικράτηση και 'ρήση

συγκεκριµένων ναρκωτικών, κατά τ�υς δώδεκα

τελευταί�υς µήνες, είναι ακ"µη πι� α�ι�σηµείωτες.

< πειραµατισµ"ς σε νε"τερη ηλικία µε τα ναρκωτικά απ"

τα κ�ρίτσια έναντι των αγ�ριών είναι γενικά τ�

απ�τέλεσµα τ�υ γεγ�ν"τ�ς "τι τα κ�ρίτσια έ'�υν

µεγαλύτερ�υς %ίλ�υς, �ι �π�ί�ι ενδέ'εται να τις

ενθαρρύν�υν να δ�κιµάσ�υν ναρκωτικά. Καθώς τα

κ�ρίτσια µεγαλών�υν, εµ%ανίe�νται και ενισ'ύ�νται

περαιτέρω δια%�ρές στη 'ρήση ναρκωτικών µε *άση τ�

%ύλ�.

Αν και γενικά η 'ρήση ναρκωτικών είναι περισσ"τερ�

συνηθισµένη στ�υς άνδρες παρά στις γυναίκες, ν�µικ�ί,

π�λιτικ�ί, µ�ρ%ωτικ�ί και γεωγρα%ικ�ί παράγ�ντες

απ�τελ�ύν την αιτία για αυ�ηµένη επικράτηση στις

γυναίκες. <ι δια%�ρές %ύλ�υ στη 'ρήση είναι πι� έντ�νες

"π�υ πρ�*λέπ�νται αυστηρές ν�µικές κυρώσεις, "πως

και στα νεαρά άτ�µα π�υ εγκαταλείπ�υν τ� σ'�λεί� και

στ�υς αγρ�τικ�ύς πληθυσµ�ύς. <ι δια%�ρές είναι

λιγ"τερ� εµ%ανείς "π�υ υπάρ'ει ευρεία απ�δ�'ή και

'ρήση ναρκωτικών, "πως η κάννα*η. Στην Ελλάδα, τ�

1998, η 'ρήση ναρκωτικών (κυρίως κάννα*ης) ήταν

υψηλ"τερη στ�υς άνδρες απ" ",τι στις γυναίκες. Η 'ρήση

της απ" γυναίκες, εντ�ύτ�ις, ήταν έ�ι %�ρές υψηλ"τερη

απ" ",τι τ� 1984, ενώ η 'ρήση απ" άνδρες αυ�ήθηκε

λιγ"τερ� απ" τρεις %�ρές.

Σε άµεση αντίθεση µε τα παράν�µα ναρκωτικά, η 'ρήση

%αρµάκων, "πως �ι *ενe�διαeεπίνες, είναι συνηθέστερη

στις γυναίκες παρά στ�υς άνδρες και η δια%�ρά

αυ�άνεται µε την ηλικία. Σε σύγκριση µε τα παράν�µα

ναρκωτικά, � σ'ετικά µικρ"ς κ�ινωνικ"ς στιγµατισµ"ς

π�υ συνδέεται µε τη ν"µιµη και παράν�µη 'ρήση

%αρµάκων είναι α�ι�σηµείωτ�ς, αν και �ι επιπτώσεις στην

υγεία της τακτικής 'ρήσης είναι σηµαντικές.

< αριθµ"ς %υλακισµένων γυναικών στην Ευρώπη

αυ�άνεται σταθερά. Στην Ισπανία, � αριθµ"ς των

έγκλειστων γυναικών σ'εδ"ν τριπλασιάστηκε κατά την

τελευταία δεκαετία. Αν και τ� π�σ�στ" των

καταδικασµένων για ναρκωτικά δραστών είναι

'αµηλ"τερ� "σ�ν α%�ρά τις γυναίκες, στ�ι'εία απ" την

Ιρλανδία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� απ�καλύπτ�υν

σηµαντικά επίπεδα πρ�*ληµατικής 'ρήσης ναρκωτικών

στις γυναίκες κατά την εισαγωγή τ�υς στη %υλακή, τα

�π�ία α%�ρ�ύν κυρίως ηρωίνη, µεθαδ"νη και

*ενe�διαeεπίνες. <ι εγκαταστάσεις θεραπείας στις

γυναικείες %υλακές π�ικίλλ�υν και η αγωγή για την

περίθαλψη της ε�άρτησης απ" τις *ενe�διαeεπίνες για

την πρ"ληψη των κινδύνων της απ"τ�µης στέρησης δεν

%αίνεται να είναι τ"σ� απ�τελεσµατική, "πως αυτή για τη

θεραπεία της ε�άρτησης απ" �πι�ύ'α.

Η θνησιµ"τητα π�υ συνδέεται µε την παράν�µη 'ρήση

ναρκωτικών %αίνεται να είναι 'αµηλ"τερη στις γυναίκες

παρά στ�υς άνδρες, εµ%ανίe�ντας ακ"µη δια%�ρές

%ύλ�υ στην επικράτηση (κατά µέσ� "ρ�, µ"ν� τ� 20 %

των θανάτων π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά α%�ρά

γυναίκες). Η υψηλ"τερη θνησιµ"τητα στ�υς άνδρες

µπ�ρεί να ε�ηγηθεί ικαν�π�ιητικά µ"ν� µε τη µελέτη των

ανα%�ρικών και π�ι�τικών παραγ"ντων π�υ συνδέ�νται

µε τ�υς σ'ετιe"µεν�υς µε τα ναρκωτικά θανάτ�υς.

Λ�ιµώδη ν�σήµατα
Ανέκδ�τες ανα%�ρές απ" τη Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία

και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� υπ�δηλών�υν "τι υπάρ'�υν

%"*�ι για αύ�ηση των κρ�υσµάτων µ"λυνσης απ" τ�ν ι"

HIV ή της ηπατίτιδας Β σε �ρισµένες γυναίκες 'ρήστες

ναρκωτικών. Αν και δεν υπάρ'�υν *άσιµα στ�ι'εία για να

επι*ε*αιωθ�ύν αυτ�ί �ι %"*�ι, υπ�στηρί'θηκε "τι

πρ"κειται για τ� απ�τέλεσµα πι� επικίνδυνης

συµπερι%�ράς ενδ�%λέ*ιας 'ρήσης απ" τις γυναίκες ή

γενετήσιων σ'έσεων 'ωρίς πρ�%ύλα�η.

<ι γυναίκες 'ρήστες τελ�ύν λιγ"τερα εγκλήµατα κατά

της ιδι�κτησίας απ" τ�υς άνδρες και ε�ασ%αλίe�υν

συ'ν"τερα 'ρήµατα για να συντηρήσ�υν τ�ν εθισµ" τ�υς


