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Κ ε �  λ α ι � 3

Επιλεγµ$να
θ$µατα

Τ� παρ�ν κε#�λαι� επισηµα�νει τρ�α συγκεκριµ)να θ)µατα π�υ συνδ)�νται µε τ� πρ��ληµα

των ναρκωτικν στην Ευρπη: την κ�κα&νη και την κ�κα&νη ��ση/κρακ,

τα λ�ιµδη ν�σ�µατα και τα συνθετικ� ναρκωτικ�.

Κ�κα.νη και κ�κα.νη ' ση/κρακ

Στην ΕΕ )�ει αυ5ηθε� η ανησυ��α σ�ετικ� µε την αυ5αν�-

µενη �ρ�ση κ�κα&νης, αν και ε�ναι δ2σκ�λ� να επαληθευ-

τ�2ν �ι πραγµατικ)ς τ�σεις της �ρ�σης της και �ι επιπτ-

σεις τ�υς στην ΕΕ. Πρτ�ν, τα εθνικ� δεδ�µ)να, για

παρ�δειγµα, π�υ πρ�)ρ��νται απ� )ρευνες � κ)ντρα

θεραπε�ας, δεν αντικατ�πτρ�/�υν τις αλλαγ)ς στην

επικρ�τηση και τα πρ��λ�µατα π�υ εµ#αν�/�νται σε

συγκεκριµ)νες περι��)ς π�λεων � τις αλλαγ)ς π�υ

εντ�π�/�νται σε συγκεκριµ)να κ�ινωνικ� περι��λλ�ντα.

∆ε2τερ�ν, �ι τρ)��υσες πληρ�#�ρ�ες για την κ�κα&νη

συ�ν� δεν ανα#)ρ�νται µε σα#ε�ς, επιστηµ�νικ�2ς

�ρισµ�2ς — �πως, για παρ�δειγµα, τα συστ�µατα πληρ�-

#�ρησης σπαν�ως δια�ωρ�/�υν την κ�κα&νη «��ση/κρακ»

απ� την υδρ��λωρικ� κ�κα&νη � τα δι�#�ρα παρασκευ�-

σµατα «��σης/κρακ» µετα52 τ�υς. Αυτ)ς �ι δια#�ρετικ)ς

µ�ρ#)ς κ�κα&νης )��υν δια#�ρετικ� �αρακτηριστικ�

στην αγ�ρ�, δια#�ρετικ� πρ�τυπα �ρ�σης και συµ��λ-

λ�υν σε δια#�ρετικ� πρ��λ�µατα, τα �π��α θα πρ)πει να

καταν�ηθ�2ν πλ�ρως για τη δηµι�υργ�α επιτυ��2ς π�λιτι-

κ�ς και ανταπ�κρισης στη µε�ωση της /�τησης.

Επικρ τηση, πρ�τυπα
και πρ�'λ�µατα

Επικρ τηση

;2τε �ι )ρευνες στ�ν γενικ� πληθυσµ� �2τε �ι σ��λικ)ς

)ρευνες απ�καλ2πτ�υν γενικ� α25ηση στα επ�πεδα

�ρ�σης της κ�κα&νης στην ΕΕ. Μ�ν� στ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� υπ�ρ5ε επι�ε�αιωµ)νη α25ηση της επικρ�τησης

της �ρ�σης κ�κα&νης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ�, µετα52

ν)ων ενηλ�κων ηλικ�ας 16 )ως 29 ετν.Τ� ιταλικ� εθνικ�

εστιακ� σηµε�� ανα#)ρει �τι )να ε2ρ�ς πηγν στην

Ιταλ�α )�ει δε�5ει �τι η �ρ�ση κ�κα&νης �ρ�σκεται στη

δε2τερη θ)ση ως πρ�ς την κ�ννα�η και υψηλ�τερα απ�

τη �ρ�ση αµ#εταµ�νης � )κστασης.

Μια )ρευνα π�υ διε5��θη τ� 1999 σε ευρωπαϊκ� σ��λε�α

)δει5ε �τι η πειραµατικ� �ρ�ση κ�κα&νης (επικρ�τηση

�ρ�σης τ�υλ��ιστ�ν για µια #�ρ�) µετα52 µαθητν

Τι ε%ναι η κ�κα.νη και τ� κρακ;

Η κ�κα&νη ε�ναι διεγερτικ� #αρµακευτικ� �υσ�α π�υ

ε5�γεται απ� τα #2λλα τ�υ θ�µν�υ «Ερυθρ�5υλ�ν η

κ�κα» και παρασκευ�στηκε για τη θεραπε�α εν�ς ευρ)�ς

#�σµατ�ς ασθενειν στα µ)σα τ�υ 19�υ αινα. Η �ηµικ�

�ν�µασ�α της επε5εργασµ)νης �υσ�ας ε�ναι υδρ��λωρικ�

κ�κα&νη και πωλε�ται γενικς στη λιανικ� υπ� τη µ�ρ#�

κρυσταλλικ�ς σκ�νης, η �π��α ε�ναι γνωστ� στην αγ�ρ�

µε µια π�ικιλ�α �ν�µασιν, �πως «coke», «snow» και

«Charlie». Γενικ� λαµ��νεται ρινικ� και λιγ�τερ� συ�ν�

διαλ2εται σε νερ� και λαµ��νεται ενδ�#λ)�ια.

Κ�κα&νη «��ση/κρακ» ε�ναι )νας �ρ�ς της αγ�ρ�ς για την

κ�κα&νη, η �π��α )�ει υπ�στε� επε5εργασ�α για να �ρησι-

µ�π�ιηθε� µε κ�πνισµα � µε εισπν�� των ατµν της, στε

να επ)λθει �µεση και )ντ�νη επ�δραση.Υπ�ρ��υν τ�υλ�-

�ιστ�ν τρεις µ)θ�δ�ι παρασκευ�ς «��σης/κρακ» (1). Μια

µ)θ�δ�ς �δηγε� σε καθαρ� πρ�ϊ�ν —µε πρ�σθ�κη /εστ�2

νερ�2 και αµµων�ας � διττανθρακικ�2 νατρ��υ και

απ�ρριψη της περ�σσειας υδατικ�ς στι��δας π�υ περι)�ει

τ�υς διαλ2τες. Μια �λλη µ)θ�δ�ς �δηγε� σε �αµηλ�τερη

περιεκτικ�τητα κ�κα&νης —µε θ)ρµανση π�λτ�2 κ�κα&νης

και διττανθρακικ�2 νατρ��υ σε #�2ρν� µικρ�κυµ�των µε

παραµ�ν� �λων των διαλυτν στ� τελικ� πρ�ϊ�ν.

Η κ�κα&νη και η «��ση/κρακ» συν�θως διακρ�ν�νται µε

��ση τη #υσικ� τ�υς µ�ρ#� και την καθαρ�τητα, αν και

π�λλ)ς #�ρ)ς αυτ� ε�ναι δ2σκ�λ�, δεδ�µ)ν�υ �τι µερικ�

δε�γµατα κ�κα&νης ��σης/κρακ �µ�ι�/�υν στην εµ#�νιση

µε την υδρ��λωρικ� κ�κα&νη.
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ηλικ�ας 15 )ως 16 ετν παραµ)νει �αµηλ� και ε�ναι π�λ2

�αµηλ�τερη απ� αυτ� για την κ�ννα�η. Σε �λα τα κρ�τη

µ)λη π�υ περιλαµ��ν�νται στην )ρευνα, η κ�κα&νη

ανα#)ρθηκε �τι ε�ναι λιγ�τερ� διαθ)σιµη απ� την

)κσταση, αν και υπ�ρ�ε σηµαντικ� διακ2µανση µετα52

των κρατν. Η κ�κα&νη ανα#)ρεται ως ε2κ�λα διαθ)σιµη

απ� τα µεγαλ2τερα π�σ�στ� ν)ων 15 )ως 16 ετν στην

Ιρλανδ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� (21 και 20 %

αντ�στ�ι�α) και απ� τ� µικρ�τερ� π�σ�στ� στη Φινλανδ�α

(6 %). Ωστ�σ�, σε �λα τα κρ�τη της ΕΕ π�υ ερευν�θηκαν,

η διαθεσιµ�τητα της κ�κα&νης �ταν σηµαντικ� µικρ�τερη

σε σ2γκριση µε αυτ� π�υ αν)#ερε η �δια ηλικιακ� �µ�δα

στις ΗΠΑ (2). Η απ�δ�κιµασ�α της �ρ�σης της κ�κα&νης

ε�ναι π�λ2 υψηλ� και λιγ�τερ� � περισσ�τερ� �δια σε

)νταση σε �λα τα κρ�τη π�υ )λα�αν µ)ρ�ς στην )ρευνα

εν συγκεντρνει τα �δια επ�πεδα απ�δ�κιµασ�ας µε την

ηρω�νη.

Πρ�τυπα

Αν και σε εθνικ� επ�πεδ� δεν διαπιστνεται ιδια�τερη

�ρ�ση κ�κα&νης απ� τ�ν γενικ� πληθυσµ�, σε �ρισµ)ν�υς

κ�ινωνικ�2ς �ρ�υς τα επ�πεδα ε�ναι πι� α5ι�σηµε�ωτα.

Πρ�ηγ�2µενες )ρευνες σε �ρ�στες κ�κα&νης )δει5αν �τι

υπ�ρ��υν σταθερ� �ρια π�υ δια�ωρ�/�υν τ�υς «ψυ�αγω-

γικ�2ς» �ρ�στες (υδρ��λωρικ�ς) κ�κα&νης σε σκ�νη απ�

τ�υς πρ��ληµατικ�2ς �ρ�στες «��σης/κρακ» και

εκε�ν�υς π�υ κ�ν�υν ενδ�#λ)�ια �ρ�ση κ�κα&νης. ,να

ευρ2 #�σµα πρ�τ2πων «ψυ�αγωγικ�ς» καταν�λωσης

κ�κα&νης σε σκ�νη �ρ�σκεται µετα52 �µ�δων ατ�µων π�υ

συ�ν�/�υν σε νυ�τεριν� κ)ντρα διασκ)δασης και �ρ�υς

για ��ρ� και τα �π��α �ρησιµ�π�ι�2ν κ�κα&νη σε σκ�νη

για κ�ινωνικ�2ς σκ�π�2ς � για λ�γ�υς σκ�πιµ�τητας.

Αυτ�� �ι «ψυ�αγωγικ�� �ρ�στες» ε�ναι δια#�ρετικ�� απ�

τις περιθωρι�π�ιηµ)νες �µ�δες π�υ συγκεντρν�νται σε

συγκεκριµ)νες περι��)ς π�λεων, �πως τα �στεγα νεαρ�

Πηγ�:  ,κθεση ESPAD 1999. Η πλ�ρης παραπ�µπ� δ�δεται στη σηµε�ωση στη σελ�δα 10.
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∆�κιµ� —τ�υλ �ιστ�ν µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω�— κ�κα.νης και κ ννα'ης σε µαθητ$ς 15 $ως 16 ετ"ν

Επικρ τηση της �ρ�σης κ�κα.νης τ�υλ �ιστ�ν για µ%α ��ρ  στις $ρευνες µε �µ δα-στ��� �ρ�στες,
σε σ2γκριση µε τις $ρευνες στ�ν πληθυσµ�

Π%νακας 3

(1) Release (1997): Release dance and drugs survey: an insight into the culture, London.
(2) Henderson, S. (2000): Protecting and promoting the health of club-goers in Liverpool: an information campaign evaluation and market research project 1999-2000.
Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α και �ι�λι�γρα#�α �πως σηµεινεται παρακ�τω.

Country ∆�κιµ� τ�υλ �ιστ�ν µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω�  (∆Τ�) στα  τ�µα π�υ συ�ν >�υν σε κλαµπ Ν$�ι εν�λικες τ�υ γενικ�2 πληθυσµ�2

∆Τ� Μ$γεθ�ς (8τ�ς) και πηγ� ∆Τ� Μ$γεθ�ς 8τ�ς και ηλικιακ�  
(%) δε%γµατ�ς (%) δε%γµατ�ς �µ δα

Αυστρ�α 42 50 (1999) Αυστριακ�� ρ)ι�ερ — — —

Β)λγι� 45 154 (1998) Φεστι��λ ρ�κ, γαλλικ� κ�ιν�τητα — — —

∆αν�α — — — 3,1 14 228 2000 16-34 ετν

Φινλανδ�α — — — 1,2 2 568 1998 15-34 ετν

Γαλλ�α 56 896 (1999) Π�ρτι «τ)κν�/ρ)ι�», Médecins du monde 1,9 2 003 1999 15-34 ετν

Γερµαν�α
Πρην ∆υτικ� — — — 2,2 6 380 1997 18-39 ετν
Πρην Ανατ�λικ� — — — 0,4 1 620 1997 18-39 ετν

Κ�τω �ρες 48 456 (1998) Sτ�µα π�υ συ�ν�/�υν στα κλαµπ  τ�υ Sµστερνταµ 3,7 22 000 1997/98 15-34 ετν
Ερωτηµατ�λ�γι� (απ�ντησε π�σ�στ� 23 %)

Ισπαν�α 4,8 12 488 1999 15-34 ετν

Ηνωµ)ν� 62 517 (1997) Release drugs and dance (1) 6.4 10 293 1998 16-34 ετν
Βασ�λει� 18 

κρακ

50 100 (1999) Sτ�µα π�υ συ�ν�/�υν στα κλαµπ  τ�υ Λ��ερπ�υλ (2)

Β�ρεια Ιρλανδ�α 45 106 (2000) �ρ�στες )κστασης στη Β�ρεια Ιρλανδ�α 
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�τ�µα, τα �τ�µα π�υ ασκ�2ν επαγγ)λµατα π�υ σ�ετ�/�-

νται µε τ� σε5, και �ι πρ��ληµατικ�� �ρ�στες ηρω�νης π�υ

καπν�/�υν «��ση/κρακ» � κ�ν�υν ενδ�#λ)�ια �ρ�ση

µε�γµατ�ς κ�κα&νης µε ηρω�νη. Ωστ�σ�, τ� �ρι� µετα52

κ�κα&νης σε σκ�νη και «��σης/κρακ» µπ�ρε� να ε5ασθεν�-

σει ε5αιτ�ας µιας εµ#ανι/�µενης τ�σης για κ�πνισµα

κ�κα&νης σε ψυ�αγωγικ�2ς �ρ�υς και �ρ�υς νυ�τερι-

ν�ς διασκ)δασης και ε5αιτ�ας πρ�σ#ατων αλλαγν στην

αγ�ρ�. Πρτ�ν, )�ει ανα#ερθε� σε π)ντε κρ�τη µ)λη —

τις Κ�τω �ρες, τη Γαλλ�α, την Ελλ�δα, τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� και την Ιταλ�α— ν)α τ�ση αν�µει5ης

«��σης/κρακ» µε καπν�, γνωστ� ως «τσιγαριλ�κι», για

κ�πνισµα. ∆ε2τερ�ν, �ι εγκληµατ�λ�γικ)ς υπηρεσ�ες

)��υν ανα#)ρει �τι µερικ� δε�γµατα «��σης/κρακ»

κ�κα&νης )��υν παρ�µ�ια µ�ρ#� µε την (υδρ��λωρικ�)

κ�κα&νη σε σκ�νη, γεγ�ν�ς π�υ καθιστ� δ2σκ�λη �π�ια-

δ�π�τε δι�κρισ� της απ� την αστυν�µ�α � τ�υς �πειρ�υς

�ρ�στες (8). Και τρ�τ�ν, στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, υπ�ρ��υν

ενδε�5εις �τι η κ�κα&νη «��ση/κρακ» για κ�πνισµα ανακα-

τασκευ�/εται και πωλε�ται µε ν)α �ν�µατα, �πως «rock»

και «stone», µε σκ�π� να διακρ�νεται απ� την κ�κα&νη για

κ�πνισµα και να πρ�ωθε�ται η εικ�να της στην αγ�ρ� ως

«εκλεκτ�2» εµπ�ρε2µατ�ς, παρ�µ�ι�υ µε την κ�κα&νη σε

σκ�νη (4).

Η επικρ�τηση της �ρ�σης κ�κα&νης ε�ναι π�λ2 υψηλ�τερη

στις υπ��µ�δες πληθυσµ�2 µε υψηλ� επικρ�τηση της

λ�ψης �λλων ναρκωτικν απ’  �,τι ε�ναι µετα52 τ�υ

γενικ�2 πληθυσµ�2 των ν)ων ενηλ�κων. ; π�νακας 3

(Επικρ�τηση της �ρ�σης κ�κα&νης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α

#�ρ� στ�υς �ρ�υς των �ρηστν π�υ απ�τελ�2ν την

�µ�δα-στ���) δε��νει �υσιδη δια#�ρ� µετα52 της

σ�ετικ� υψηλ�ς επικρ�τησης της λ�ψης κ�κα&νης τ�υλ�-

�ιστ�ν για µ�α #�ρ� στ�υς ν)�υς π�υ συ�ν�/�υν σε

νυ�τεριν�/��ρευτικ� κ)ντρα διασκ)δασης («dance

goers/clubbers») και τ�υ π�λ2 �αµηλ�τερ�υ π�σ�στ�2

στ�ν γενικ� πληθυσµ� των ν)ων ενηλ�κων. Τ� σ�ετικ�

υψηλ� κ�στ�ς της κ�κα&νης, σε συνδυασµ� µε τη µικρ�

δι�ρκεια της επ�δρασ�ς της, απ�θαρρ2ν�υν την τακτικ�

ψυ�αγωγικ� �ρ�ση, για την �π��α σηµαντικ�ς παρ�γ�ντας

µπ�ρε� να ε�ναι τ� υψηλ� διαθ)σιµ� εισ�δηµα. Στ�υς

�ρ�υς νυ�τεριν�ς ψυ�αγωγ�ας υπ�ρ�ει η τ�ση σε

�ρισµ)να �τ�µα να π�ν�υν σηµαντικ� περισσ�τερ�

αλκ��λ απ’  �,τι συν�θως, �ταν �ρησιµ�π�ι�2ν κ�κα&νη. Η

κ�κα&νη ��ηθ� στην α25ηση της κ�ινωνικ�τητας µετρι�-

/�ντας τις ανεπιθ2µητες επιδρ�σεις τ�υ αλκ��λ.

Πρ�'λ�µατα

Μετα52 τ�υ 1994 και τ�υ 1999 � αριθµ�ς των ατ�µων π�υ

/�τησαν θεραπε�α για πρ��λ�µατα π�υ σ�ετ�/�νταν µε

την κ�κα&νη ως τ� κ2ρι� ναρκωτικ� π�υ ελ�µ�αναν —

αναλ�γικ� µε τα �τ�µα π�υ /�τησαν συν�λικ� θεραπε�α—

αυ5�θηκε σηµαντικ� στην Ισπαν�α και τις Κ�τω �ρες. Η

Γερµαν�α, η Ελλ�δα και η Ιταλ�α παρ�υσ�ασαν επ�σης

α25ηση µ)�ρι τ� 1998 (22). Α25ηση αν)#εραν και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� καθς και τ� γαλλ�#ων� και #λαµαν-

δ�#ων� τµ�µα τ�υ Βελγ��υ. Υπ�ρ�ει )λλειψη συγκρ�σι-

µων ερευνν για τ�υς �ρ�στες κ�κα&νης π�υ υπ���λλ�-

νται σε θεραπε�α στην ΕΕ. ;ι π�σ�στια�ες αυ5�σεις στα

�τ�µα π�υ επι/ητ�2ν ���θεια λ�γω πρ��ληµ�των απ�

κ�κα&νη, µπ�ρε� να δηλν�υν πραγµατικ� α25ηση τ)τ�ιων

πρ��ληµ�των, αλλ� µπ�ρε� επ�σης να ε�ναι απ�τ)λεσµα

της µε�ωσης τ�υ αριθµ�2 �ρηστν �πι�2�ων � πρην

�ρηστν �πι�2�ων π�υ στρ�#ηκαν στην κ�κα&νη ως τ�

κ2ρι� ναρκωτικ�. Η αν�πτυ5η υπηρεσιν π�υ )λκ�υν

�λ�)να και περισσ�τερ�υς �ρ�στες κ�κα&νης µπ�ρε�

επ�σης να επηρε�σει τα στ�ι�ε�α π�υ α#�ρ�2ν τη

θεραπε�α. ;ρισµ)νες υπηρεσ�ες θεραπε�ας για ναρκωτικ�

)��υν ανα#)ρει �τι µετα52 των ατ�µων π�υ υπ���λλ�-

νται σε θεραπε�α απε5�ρτησης απ� την ηρω�νη, )�ει

παρ�υσιαστε� α25ηση στη �ρ�ση κ�κα&νης, ιδια�τερα µε τη

µ�ρ#� «��σης/κρακ» µε κ�πνισµα � µε ενδ�#λ)�ια λ�ψη

µα/� µε ηρω�νη.

Τ� δι�γραµµα 23 δ�νει )να παρ�δειγµα τ�πικ�ς α25ησης

�ρηστν «��σης/κρακ», τ� �π��� δεν αντικατ�πτρ�/εται

σε εθνικ� επ�πεδ�. Στη Φραγκ#�2ρτη, τ� π�σ�στ� των

�ρηστν «κρακ» τετραπλασι�στηκε σε σ�)ση µε τ�

σ2ν�λ� των τ�5ικ�µανν π�υ κατα�ωρ�στηκαν απ� την

αστυν�µ�α µετα52 τ�υ διαστ�µατ�ς 1996-1999.

;ι υπηρεσ�ες υγε�ας και �ι �ρ�στες κ�κα&νης σπαν�ως

ανα#)ρ�υν θαν�τ�υς � κακ� σωµατικ� υγε�α ως �µεση

συν)πεια της εισπν��ς κ�κα&νης σε σκ�νη, και επειδ� �ι

ψυ�αγωγικ�� �ρ�στες τε�ν�υν να �ρησιµ�π�ι�2ν την

κ�κα&νη παρ�λληλα µε µεγ�λες π�σ�τητες αλκ��λ �

�λλων ναρκωτικν, ε�ναι δ2σκ�λ� να αναγνωρ�σει κανε�ς

τις αιτ�ες των αρνητικν περιστατικν. Ωστ�σ�, τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�, �ι Κ�τω �ρες και η Ιταλ�α ανα#)ρ�υν

(22) ∆ι�γραµµα 15 ΕΓ: Κ�κα&νη: ε5)λι5η νε�εισα�θ)ντων για θεραπε�α ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

Πηγ�: PPF, Rauschgift und Kriminalität, L. Paoli, 2000.
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α25ηση τ�υ αριθµ�2 των θαν�των απ� ναρκωτικ�, και η

Ισπαν�α ανα#)ρει α25ηση των )κτακτων περιστατικν στα

ν�σ�κ�µε�α, λ�γω κ�κα&νης σε συνδυασµ� µε �λλα

ναρκωτικ�. Η αυ5ηµ)νη ενηµ)ρωση τ�υ πρ�σωπικ�2

)κτακτων περιστατικν στα ν�σ�κ�µε�α σ�ετικ� µε τ�ν

ενδε��µεν� ρ�λ� της κ�κα&νης στις καρδιαγγειακ)ς

διαταρα�)ς θα µπ�ρ�2σε να συµ��λλει στη συ�ν�τερη

ανα#�ρ� τ)τ�ιων περιστατικν (4).

,��υν παρατηρηθε� σ��αρ� κ�ινωνικ� και ψυ��λ�γικ�

πρ��λ�µατα καθς και πρ��λ�µατα υγε�ας, π�υ σ�ετ�/�-

νται µε τ� κ�πνισµα της «��σης/κρακ» κ�κα&νης, ιδια�τερα

στις περιθωρι�π�ιηµ)νες �µ�δες, �πως ε�ναι �ι πρ��ληµα-

τικ�� �ρ�στες �πι�2�ων, �ι �στεγ�ι και �λλ�ι µει�νεκτ�2-

ντες ν)�ι, καθς και �ι γυνα�κες π�υ ασκ�2ν επαγγ)λµατα

π�υ σ�ετ�/�νται µε τ� σε5. ∆εν ε�ναι σα#)ς σε π�ι� �αθµ�

τα πρ��λ�µατα αυτ� ε�ναι �µεσες συν)πειες της �διας της

�ρ�σης της κ�κα&νης σε αυτ� τη µ�ρ#� � της συ�ν�τητας

και της π�σ�τητας της �ρ�σης της � �λλων κ�ινωνι-

κν/ψυ��λ�γικν πρ��ληµ�των π�υ πρ�ϋπ�ρ��υν παρ�λ-

ληλα µε τ� πρ��ληµα των ναρκωτικν.

Αγ�ρ 
Τ� 1999, � αριθµ�ς των κατασ�)σεων κ�κα&νης αυ5�θηκε

σηµαντικ� στ� Λ�υ5εµ��2ργ� και τη Σ�υηδ�α, εν

µειθηκε στην Αυστρ�α, τ� Β)λγι� και τη ∆αν�α. Τα

επ�πεδα των λιανικν τιµν της κ�κα&νης π�υ καταγρ�-

#ηκαν αν)ρ��νται απ� 24 µ)�ρι 170 ευρ αν� γραµµ�ρι�,

µε #θην�τερες π�λεις τ� Sµστερνταµ και τη Φραγκ-

#�2ρτη, και τη Σ�υηδ�α και τη Φινλανδ�α ως τις ακρι��τε-

ρες απ� τις �ρες µ)λη. Στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και τη

Γαλλ�α �ι τιµ)ς λιανικ�ς )��υν µειωθε�, αλλ� η καθαρ�-

τητα παρ)µεινε γενικ� υψηλ� µετα52 55 και 70 % µ)�ρι τα

τ)λη τ�υ 1999, εν στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� υπ�ρ5ε απ�-

τ�µη πτση της µ)σης καθαρ�τητας τ�υ κρακ (10). ;ι

γεωγρα#ικ)ς διακυµ�νσεις στην τιµ� µ)σα στα κρ�τη

µ)λη ε�ναι α5ι�σηµε�ωτες. ;ι µικρ)ς π�σ�τητες κ�κα&νης,

σε υπ�διαιρ)σεις τ�υ γραµµαρ��υ � µε τη µ�ρ#� «σ#αιρι-

δ�ων» (balls) � «πετρν» (rocks), διατ�θενται για λιγ�τερ�

απ� 15 ευρ σε �ρισµ)νες π�λεις, ιδ�ως σε �ρ�υς

δηµ�σιας �ρ�σης ναaρκωτικν, �π�υ �ι συγκεντρσεις

κ�κα&νης σηµειν�υν σηµαντικ� πτση (για παρ�δειγµα,

στη Φραγκ#�2ρτη, τ� Μιλ�ν�, τ� Παρ�σι, τ� Λ�νδ�ν�, τ�

Μ�ντσεστερ και τ� Λ��ερπ�υλ). Η διαν�µ� κ�κα&νης

γ�νεται κυρ�ως µ)σω #ιλικν κ2κλων, αλλ� σε �ρισµ)νες

π�λεις υπ�ρ�ει αν�ι�τ� δ�σ�ληψ�α σε �ρ�υς νυ�τεριν�ς

ψυ�αγωγ�ας και στ� δρ�µ�. Η διακ�νηση κατ’ ��κ�ν και �ι

υπηρεσ�ες παρ�δ�σης )��υν διευκ�λυνθε� ε5αιρετικ�

λ�γω της µεγ�λης ευκ�λ�ας και της πρ�στασ�ας (λ�γω

ανωνυµ�ας) π�υ πρ�σ#)ρ�υν στ�υς εµπ�ρ�υς τα κινητ�

τηλ)#ωνα (4), (5), (6), (7).

,�ει ανα#ερθε� αυ5ηµ)νη διαθεσιµ�τητα κ�κα&νης για

κ�πνισµα («��ση/κρακ») σε αρκετ)ς ευρωπαϊκ)ς π�λεις

(Sµστερνταµ, Ρ�ττερνταµ, Λ�νδ�ν�, Λ��ερπ�υλ, Μ�ντσε-

στερ, Φραγκ#�2ρτη, Μιλ�ν� και Παρ�σι), αλλ� �ι µ)θ�δ�ι

παρασκευ�ς της (καθς και τα επακ�λ�υθα επ�πεδα

περιεκτικ�τητας σε κ�κα&νη π�υ µπ�ρ�2ν να αν)λθ�υν

µ)�ρι και σε 100 %) π�ικ�λλ�υν και δηµι�υργ�2ν σ2γ�υση

στα συστ�µατα πληρ�#�ρησης για τα ναρκωτικ�, εν η

απ�υσ�α επιστηµ�νικν �ρισµν για �ρ�υς π�υ �ρησιµ�-

π�ι�2νται «στ� δρ�µ�», �πως «crack» και «base» δηµι�υρ-

γ�2ν πρ��λ�µατα στ�υς τρ�π�υς πρ�ληψης και κατ�ρτι-

σης. Στ� «δρ�µ�», η κ�κα&νη µπ�ρε� να πωλε�ται �δη

αναµεµειγµ)νη µε ηρω�νη.

Η Ισπαν�α, τ� Β)λγι� και �ι Κ�τω �ρες ανα#)ρ�νται ως

µε�/�νες κ�µ��ι µετα#�ρ�ς της κ�κα&νης απ� τη Λατινικ�

Αµερικ� (ειδικ�τερα την Κ�λ�µ��α, τη Βρα/ιλ�α και τη

Βενε/�υ)λα) πρ�ς την υπ�λ�ιπη ΕΕ.Τ� 1999, ε5αρθρθη-

καν, σ2µ#ωνα µε στ�ι�ε�α, )5ι εργαστ�ρια επε5εργασ�ας

κ�κα&νης στην Ισπαν�α, γεγ�ν�ς στ� �π��� απ�δ�θηκε η

µετ)πειτα α25ηση της ��νδρικ�ς τιµ�ς της κ�κα&νης στη

�ρα αυτ�.

Πρ�γρ µµατα παρ$µ'ασης
και ν$ες πρ�σεγγ%σεις

;ι τρ�π�ι αντιµετπισης της αυ5αν�µενης �ρ�σης

κ�κα&νης και κρακ απ� την ΕΕ )��υν λ��ει τρεις κ2ριες

µ�ρ#)ς στ�ν τ�µ)α της µε�ωσης της /�τησης. Κατ� τη

δι�ρκεια της δεκαετ�ας τ�υ 1990, )νας µικρ�ς αριθµ�ς

π�λεων αν)πτυ5ε ειδικ)ς υπηρεσ�ες, �πως η Jugendbera-

tung und Jugendhilfe e.V. στη Φραγκ#�2ρτη και η «Take

Five» στ� Ρ�ττερνταµ, για την αντιµετπιση των αναγκν

π�υ πρ�κ2πτ�υν απ� τα πρωτ�γεν� πρ��λ�µατα της

κ�κα&νης, µε στ��� τις ιδια�τερα ευ�λωτες �µ�δες.

Μερικ� κρ�τη µ)λη ανα#)ρ�υν πρ�σπ�θειες πρ�σαρµ�-

γ�ς των υ#ιστ�µενων δ�µν, πρ�κειµ)ν�υ να ανταπ�κρι-

θ�2ν στις αν�γκες των πρ��ληµατικν �ρηστν κ�κα&νης

και κρακ. Στη Γαλλ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, για

παρ�δειγµα, )��υν αναπτυ�θε� π�λυτ�µεακ)ς στρατηγι-

κ)ς απ� τ�υς αντ�στ�ι��υς επαγγελµατ�ες για τη συλλ�γ�

και ανταλλαγ� πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε τις αν�γκες των

�ρηστν κ�κα&νης και κρακ, µε σκ�π� την αν�πτυ5η της

κατ�λληλης κατ�ρτισης και την πρ�σαρµ�γ� των υπαρ��-

ντων πρ�τ2πων και υπηρεσιν θεραπε�ας, κατ� τρ�π�ν

στε να γ�ν�υν πι� απ�τελεσµατικ)ς στην ικαν�π��ηση

των αναγκν αυτν των �ρηστν. Τρ�τ�ν, µερικ� κρ�τη

µ)λη )��υν δσει )µ#αση στην αν�γκη αντιµετπισης

της εγκληµατικ�τητας και τις γενικ�τερες επιπτσεις

στην υγε�α απ� τη �ρ�ση π�λλαπλν ναρκωτικν.

∆εδ�µ)να για τ�υς τρ�π�υς αντιµετπισης των πρ��λη-

µ�των της κ�κα&νης απ� τ�ν ιδιωτικ� τ�µ)α ε�ναι δ2σκ�λ�

να απ�κτηθ�2ν, εντ�2τ�ις � τ�µ)ας αυτ�ς ε�ναι πιθαν�ν

να διαδραµατ�σει σηµαντικ� ρ�λ� στη θεραπε�α πρ��λη-

µατικν �ρηστν π�υ �ρ�σκ�νται σε πι� πλε�νεκτικ�

κ�ινωνικ� θ)ση.
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Παραδε%γµατα θεραπε%ας για τα πρ�'λ�µατα

της κ�κα.νης

Λ�γ�ι τρ�π�ι θεραπε�ας )��υν περιγρα#ε� στις ανα#�ρ)ς

των κρατν µελν. Η Γερµαν�α και �ι Κ�τω �ρες,

ωστ�σ�, επισηµα�ν�υν παρεµ��σεις ειδικ� σ�εδιασµ)νες

για τα πρ��λ�µατα της κ�κα&νης.

Στη Φραγκ#�2ρτη, η �ργ�νωση νε�λα�ας Jugendberatung

und Jugendhilfe e.V. πρ�σ#)ρει µια θεραπε�α, η �π��α

στ��ε2ει σε �τ�µα εθισµ)να στην κ�κα&νη και ε�ναι

πρ�σαρµ�σµ)νη στις αν�γκες κ�θε ατ�µ�υ 5ε�ωριστ�. Η

αρ�ικ� «#�ση εντατικ�ς θεραπε�ας», η �π��α διαρκε�

µερικ)ς ηµ)ρες, πραγµατ�π�ιε�ται ε�τε σε ε5ωτερικ�

ιατρε�α µε ψυ��κ�ινωνικ� υπ�στ�ρι5η ε�τε σε ν�σ�κ�µε��

µε αγωγ� απ�τ�5�νωσης. Η επ�µενη #�ση περιλαµ��νει

)5ι ε�δ�µ�δες θεραπε�ας µε ν�σηλε�α, �π�υ τ� �τ�µ�

ακ�λ�υθε� )να ηµερ�σι� πρ�γραµµα π�υ περιλαµ��νει

�µαδικ)ς και ατ�µικ)ς θεραπευτικ)ς συνεδρ�ες. Η #�ση

αν�νηψης, η �π��α πραγµατ�π�ιε�ται ε�τε σε ε5ωτερικ�

ιατρε�α ε�τε µε ν�σηλε�α, στ��ε2ει στην απ�κατ�σταση �

τη �ελτ�ωση των επα#ν και των σ�)σεων µε την �ικ�γ)-

νεια, τ�υς συγγενε�ς � τ�υς #�λ�υς.

Στ� Ρ�ττερνταµ, λειτ�υργε� απ� τ� 1996 τ� «Take Five», )να

πρ�γραµµα θεραπε�ας για εντατικ�2ς �ρ�στες «��σης/

κρακ».Τ� πρ�γραµµα τ� �π��� δια�ειρ�/�νται �ι δηµ�τικ)ς

υπηρεσ�ες υγε�ας λειτ�υργε� ως υπηρεσ�α �µεσης πρ�σ�α-

σης. Στην πρτη #�ση, σ2µ��υλ�ι «π�υ �γα�ν�υν στ�

δρ�µ�» )ρ��νται σε επα#� µε �ρ�στες «��σης/κρακ» σε

δι�#�ρα µ)ρη, �πως σηµε�α αγ�ραπωλησ�ας ναρκωτικν,

α�θ�υσες �ρηστν � κ)ντρα αντιµετπισης κρ�σεων. Στη

δε2τερη #�ση, � ασθεν�ς συ�ν�/ει στ�ν λεγ�µεν� «�ρ�

διαλε�µµατ�ς», �π�υ τ�υ πρ�σ#)ρεται υπ�στ�ρι5η 24 ρες

την ηµ)ρα απ� )ναν γενικ� ιατρ� και ψυ�ι�τρ�υς π�υ ε�ναι

διαθ)σιµ�ι �π�τε �ρειαστε�. ; σκ�π�ς της τρ�της #�σης

ε�ναι η σταθερ�π��ηση της υγε�ας τ�υ ατ�µ�υ και η )ναρ5η

της απ�κατ�στασης. Στ� πε�ραµα τ�υ Ρ�ττερνταµ ανα#)-

ρεται �τι η �ελ�ν�θεραπε�α ε�ναι π�λ2 δηµ�#ιλ�ς µετα52

των θεραπευ�µ)νων ως µ)σ� �αλ�ρωσης.

Θ$µατα π�λιτικ�ς
Στην ΕΕ υπ�ρ�ει αγ�ρ� καταναλωτν ναρκωτικν για

ψυ�αγωγικ�2ς λ�γ�υς, �ι �π���ι )��υν διαθ)σιµ� εισ�-

δηµα και �ι �π���ι ε�τε ε�ναι επι#υλακτικ�� µε τ� α�)�αι�

περιε��µεν� των �απιν «)κσταση» και µε τ�υς πιθαν�2ς

σ��αρ�2ς και µακρ�πρ�θεσµ�υς κινδ2ν�υς για την υγε�α

ε�τε )��υν κ�υραστε� απ� τις πρ�ηγ�2µενες εµπειρ�ες

τ�υς µε την MDMA και τις δυσ�ρεστες παρεν)ργειες π�υ

διαρκ�2ν αρκετ)ς ηµ)ρες. Η )ρευνα δε��νει �τι απ� την

πλευρ� των ψυ�αγωγικν �ρηστν κ�κα&νης, η κ�κα&νη

θεωρε�ται περισσ�τερ� πρ��λ)ψιµη, ε2�ρηστη και ελα-

#ρ�τερη απ� την )κσταση και �ι παρεν)ργει)ς της θεω-

ρ�2νται λιγ�τερ� σ��αρ)ς � δυσ�ρεστες και µικρ�τερης

δι�ρκειας απ� τις παρεν)ργειες της )κστασης � των

αµ#εταµινν (3).

Στην )ρευνα διαπιστθηκαν σα#ε�ς κ�ινωνικ)ς δια#�ρ)ς

και εντελς δια#�ρετικ)ς υπ�κ�υλτ�2ρες µετα52 των

�ρηστν (υδρ��λωρικ�ς) κ�κα&νης σε σκ�νη και των

καπνιστν «��σης/κρακ» —ωστ�σ� αυτ� τα �ρια ε2κ�λα

µπ�ρ�2ν να αµ#ισ�ητηθ�2ν ε5αιτ�ας των πρ�σ#ατων

αλλαγν στην αγ�ρ� και της εµ#ανι/�µενης τ�σης τ�υ

καπν�σµατ�ς κ�κα&νης «��σης/κρακ» αναµειγµ)νης µε

καπν� σε «τσιγαριλ�κια» («joints»), σε �ρ�υς ψυ�αγωγ�ας

και νυ�τεριν�ς διασκ)δασης. ;ι αλλαγ)ς αυτ)ς ενδ)�ε-

ται, ως απ�τ)λεσµα, να απ�δυναµσ�υν τ� «ταµπ�2» απ�

τ� �π��� περι�αλλ�ταν τ� κ�πνισµα «��σης/κρακ» και τ�

�π��� λειτ�υργ�2σε ως �τυπ�ς #ραγµ�ς της δι�δ�σης

τ�υ κρακ σε �ρ�υς �π�υ συνηθι/�ταν η ψυ�αγωγικ�

�ρ�ση ναρκωτικν. Αυτ� η «�αλ�ρωση» τ�υ �ι�νε� κ�ινω-

νικ�2 ελ)γ��υ της �ρ�σης κ�κα&νης «��σης/κρακ»

καθιστ� επιτακτικ� την αν�γκη )γκαιρης παρ)µ�ασης.

Η θετικ� εικ�να της κ�κα&νης σε σκ�νη, και ενδε��µ)νως

επ�σης της κ�κα&νης «��σης/κρακ», ως ναρκωτικ� �ρ�σι-

µ�, τ� �π��� πρ�σδ�δει κ2ρ�ς, παρ�λληλα µε την 2παρ5η

ε2π�ρων καταναλωτν, ε�ναι δυνατ�ν να �δηγ�σ�υν σε

δι�δ�ση της �ρ�σης κ�κα&νης, �πως επ�σης και της

κ�κα&νης «��σης/κρακ», στην Ευρπη. Η πιθαν�τητα

αυτ� πρ)πει να ερµηνευθε� µε επι#2λα5η, καθς η

παρ��� µερ�ληπτικν πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε την

κ�κα&νη «��σης/κρακ» ε�ναι δυνατ�ν να περι��λλει µε

µ2θ�υς τη �ρ�ση της και να απ�σπ�σει την πρ�σ��� απ�

τα δυσεπ�λυτα διαρθρωτικ� πρ��λ�µατα π�υ γνωρ�/�υν

τα κ)ντρα των π�λεων.
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