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Σας παρïυσιάúω µε µεγάλη øαρά την ετήσια έκθεση τïυ

ΕΚΠΝΤ για τï 1999. Αυτή είναι η τέταρτη έκθεση τïυ

Κέντρïυ και έøει υπïστεί λίγες ήσσïνïς σηµασίας

αλλαγές ως πρïς τη µïρæή και τï περιεøÞµενï σε σøέση

µε την τελευταία έκθεση. Ãι αλλαγές αυτές έγιναν ώστε η

έκθεση να αντανακλά µε µεγαλύτερη σαæήνεια τις

ταøέως µεταâαλλÞµενες τάσεις και πρÞτυπα στη øρήση

ναρκωτικών στην Ευρώπη, καθώς και για να γίνει πιï

πρïσιτή στï πïικίλï αναγνωστικÞ κïινÞ. ΣτÞøïς µας είναι

να παράσøïυµε ενηµερωµένες, πïιïτικές πληρïæïρίες

ώστε να απïτελέσïυν τη âάση για τη λήψη ïρθών απïæά-

σεων. Πρέπει να σηµειωθεί Þτι η συλλïγή και η αντιπαρα-

âïλή συγκρίσιµων, αêιÞπιστων και øρήσιµων πληρïæï-

ριών είναι ένα øρïνïâÞρï και επίπïνï έργï, Þπως και η

δηµιïυργία των τïπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών

δικτύων µέσω των ïπïίων συγκεντρώνïνται αυτές ïι

πληρïæïρίες.

Η δράση στïν τïµέα των ναρκωτικών και των πρïâληµά-

των πïυ σøετίúïνται µ’  αυτά âρίσκïνται µεταêύ των

πρωταρøικών θεµάτων της ηµερήσιας διάταêης, τÞσï

στην Ευρώπη Þσï και αλλïύ. ΑπÞ τï 1998 έøει συντελε-

στεί σηµαντική πρÞïδïς. Κατά την ειδική σύνïδï για τα

ναρκωτικά της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών

(8–10 Ιïυνίïυ 1998), η παγκÞσµια κïινÞτητα ενίσøυσε τη

δέσµευση πïυ έøει αναλάâει να αντιµετωπίσει τï παγκÞ-

σµιï πρÞâληµα των ναρκωτικών µε συνεργατικÞ και

ισÞρρïπï τρÞπï. Η έγκριση της πïλιτικής διακήρυêης

σøετικά µε τις κατευθυντήριες αρøές για τη µείωση της

úήτησης ναρκωτικών απÞ τις 185 συµµετάσøïυσες øώρες

ήταν ένα σηµαντικÞ θετικÞ âήµα στη διεθνή «συúήτηση

για τα ναρκωτικά». Για πρώτη æïρά αναγνωρίστηκε σε

τέτïιï επίπεδï Þτι η µείωση της úήτησης απïτελεί

απαραίτητη συνιστώσα κάθε σæαιρικής πρïσέγγισης στï

παγκÞσµιï πρÞâληµα των ναρκωτικών. Η Γενική

Συνέλευση úήτησε απÞ την Επιτρïπή για τις Ναρκωτικές

Ãυσίες να διερευνήσει τï πρïταθέν σøέδιï δράσης µε

âάση αυτή τη διακήρυêη. Τïν ∆εκέµâριï τïυ 1998, τï

∆ιεθνές ΠρÞγραµµα Ελέγøïυ των Ναρκωτικών των

Ηνωµένων Εθνών (UNDCP) συνέταêε ένα πρïκαταρκτικÞ

σøέδιï πïυ συúητήθηκε και τρïπïπïιήθηκε απÞ µια

διακυâερνητική ïµάδα εργασίας η ïπïία απαρτιúÞταν απÞ

ειδικευµένïυς æïρείς, µεταêύ των ïπïίων συγκαταλεγÞ-

ταν και τï ΕΚΠΝΤ.

Η 42η σύνïδïς της Επιτρïπής για τις Ναρκωτικές Ãυσί-

ες (1) ïλïκληρώθηκε µε την έγκριση ενÞς ψηæίσµατïς

σøετικά µε τï πρώτï σøέδιï δράσης των Ηνωµένων

Εθνών για τη µείωση της úήτησης ναρκωτικών.Τï σøέδιï

επικεντρώνεται στïν εντïπισµÞ, στην εκτίµηση και στην

κïινïπïίηση πληρïæïριών σøετικά µε τις αιτίες και τις

συνέπειες της øρήσης ïυσιών, στïυς µηøανισµïύς συντï-

νισµïύ και τη συµµετïøή Þλων των ïικείων αρøών και

τïµέων της κïινωνίας, στην πραγµατïπïίηση έρευνας και

τη διάδïση των απïτελεσµάτων, στην ανάπτυêη ειδικά

σøεδιασµένων πρïγραµµάτων πïυ καλύπτïυν θέµατα

απÞ την απïθάρρυνση της øρήσης ναρκωτικών για πρώτη

æïρά έως τη µείωση των αρνητικών συνεπειών στην

υγεία και στην κïινωνία της øρήσης ναρκωτικών, στη

âελτίωση των πληρïæïριών και των υπηρεσιών πïυ

παρέøïνται στï κïινÞ και στïυς øρήστες ναρκωτικών

ειδικÞτερα, και τέλïς στη øάραêη στρατηγικών αêιïλÞγη-

σης.

Η δράση κατά της διακίνησης και της κατάøρησης ναρκω-

τικών απïτέλεσε επίσης µείúïνα πρïτεραιÞτητα στï

επίπεδï της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύµâαση για την

Europol άρøισε να ισøύει την 1η Ãκτωâρίïυ, µετά την

επικύρωσή της τïν Ιïύνιï τïυ 1998 απÞ Þλα τα κράτη

µέλη, παρέøïντας στην ΕΕ ένα ακÞµη µέσï για την

πρÞληψη και την καταπïλέµηση της παράνïµης διακίνη-

σης ναρκωτικών. Ã συντïνισµÞς και η εæαρµïγή της

τρίτης ευρωπαϊκής εâδïµάδας κατά των ναρκωτικών

κατά τη διάρκεια της αυστριακής πρïεδρίας ήταν ένα

σηµαντικÞ âήµα στην εæαρµïγή τïυ πρώτïυ κïινïτικïύ

πρïγράµµατïς δράσης για την πρÞληψη της τïêικïµα-

νίας.

Ãι πρïεδρίες τïυ Ηνωµένïυ Βασιλείïυ και της Αυστρίας

διαδραµάτισαν âασικÞ ρÞλï στην ανάπτυêη ευρέïς

æάσµατïς πρωτïâïυλιών. Στις αρøές τïυ 1998, η

πρïεδρία τïυ Ηνωµένïυ Βασιλείïυ κάλεσε τα µέλη της

ÃριúÞντιας Ãµάδας για τα Ναρκωτικά (HDG) να εκθέσïυν

τις τυøÞν πρïτεραιÞτητές τïυς ώστε να συµπεριληæθïύν

στην ευρωπαϊκή στρατηγική πïυ θα εæαρµïστεί µετά τï

1999. Η HDG (2) συντÞνισε τη συνεισæïρά της συνÞδïυ

της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για τα ναρκωτικά. Τï

ΠρÞλïγïς

(1) Βιέννη, 16-25 Μαρτίïυ 1999.

(2) Αυτή η ÃριúÞντια Ãµάδα για τα Ναρκωτικά δηµιïυργήθηκε απÞ την Επιτρïπή Μïνίµων Αντιπρïσώπων (Coreper) τïν Φεâρïυάριï τïυ

1997 ως æÞρïυµ για τï συντïνισµÞ των δραστηριïτήτων της Ένωσης στïν τïµέα των ναρκωτικών, ιδίως αæïρïύν και τïυς τρεις

πυλώνες. Κατά τη διάρκεια τïυ 1998, η HDG συνεδρίασε έντεκα æïρές.
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ΕυρωπαϊκÞ Συµâïύλιï στï Κάρντιæ (3) υιïθέτησε ένα

σύνïλï âασικών στïιøείων για τη στρατηγική της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε κατά την περίïδï 2000–2004

να αντιµετωπιστïύν Þλες ïι πτυøές τïυ πρïâλήµατïς (4).

Η αυστριακή πρïεδρία συνέøισε τï έργï αυτÞ και τï

ΕυρωπαϊκÞ Συµâïύλιï στη Βιέννη (5), αæïύ εêέτασε την

έκθεση σøετικά µε τα ναρκωτικά και µε τα συναæή θέµατα

πïυ ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρïεδρίας, κάλεσε τα

ευρωπαϊκά Þργανα να øαράêïυν µια ïλïκληρωµένη και

ισÞρρïπη στρατηγική για τα ναρκωτικά για µετά τï 1999,

σύµæωνα µε τις νέες δυνατÞτητες πïυ παρέøει η

συνθήκη τïυ Άµστερνταµ. Τï Συµâïύλιï επεσήµανε Þτι

πρέπει να αêιïπïιηθεί στï έπακρï η εµπειρïγνωµïσύνη

τïυ Ευρωπαϊκïύ Κέντρïυ Παρακïλïύθησης Ναρκωτικών

και Τïêικïµανίας.

Τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïύλιï εêέτασε και σøïλίασε την

έκθεση τïυ Συµâïυλίïυ (6) και έδωσε ιδιαίτερη έµæαση

στην ανάγκη να εêασæαλιστεί η µέγιστη συνέργεια

µεταêύ Þλων των κïινïτικών πρïσπαθειών, κάλεσε δε την

Επιτρïπή και τï Συµâïύλιï να συνενώσïυν Þλες τις

πρωτïâïυλίες στïν τïµέα των ναρκωτικών σε ένα µÞνï

έγγραæï. Η απαίτηση για αêιÞπιστες και συγκρίσιµες

πληρïæïρίες σøετικά µε τα ναρκωτικά υπïγραµµίστηκε

µε την έγκριση απÞ τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïύλιï της

ετήσιας έκθεσης τïυ ΕΚΠΝΤ (7).

Η µετά τï 1999 στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά

πρïâλέπεται να είναι διεπιστηµïνική, ισÞρρïπη και

ïλïκληρωµένη, καλύπτïντας æάσµα ενεργειών στïν

τïµέα της µείωσης της úήτησης και της πρïµήθειας µε

την εêασæάλιση της διεθνïύς συνεργασίας και στïυς

τρεις πυλώνες της ΕΕ. ΤÞσï τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïύλιï

Þσï και τï Συµâïύλιï υπïγράµµισαν πÞσï σηµαντικÞ

είναι να επικεντρωθïύµε στη âελτίωση της συνεργασίας

µε τις υπïψήæιες για ένταêη στην ΕΕ øώρες καθώς και

στην παρïøή âïήθειας ώστε να διευκïλυνθεί η υιïθέτηση

τïυ κïινïτικïύ κεκτηµένïυ στïν τïµέα των ναρκωτικών.

Η Επιτρïπή αêιïπïίησε τï έργï πïυ πραγµατïπïίησε ήδη

τï Κέντρï κατά την περίïδï 1995–1999, καθώς και τις

συνεισæïρές τïυ Ευρωπαϊκïύ Κïινïâïυλίïυ και τïυ

Συµâïυλίïυ κατά την πρïετïιµασία της πρÞτασης για

σøέδιï δράσης της ΕΕ στïν τïµέα της καταπïλέµησης

των ναρκωτικών (2000–2004).Τï σøέδιï δράσης, υπïγραµ-

µίúïντας Þτι «διαθέτïυµε σήµερα µεγαλύτερη γνώση για

την έκταση και τï µέγεθïς τïυ æαινïµένïυ των ναρκωτι-

κών, øάρη στï πïλύτιµï έργï πïυ έøει επιτελέσει τï

ΕυρωπαϊκÞ Κέντρï Παρακïλïύθησης Ναρκωτικών και

Τïêικïµανίας», πρïâλέπει Þτι τï ΕΚΠΝΤ θα διαδραµατίσει

âασικÞ ρÞλï παρέøïντας στα ευρωπαϊκά Þργανα και στα

κράτη µέλη σηµαντικές πληρïæïρίες.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί Þτι τï 1998 δρïµïλïγήθηκε

τï πέµπτï πρÞγραµµα-πλαίσιï έρευνας για την περίïδï

1998–2002.Τï πρÞγραµµα αυτÞ περιλαµâάνει υπïστήριêη

για ερευνητικές δραστηριÞτητες στïυς ψυøïλïγικïύς και

κïινωνικïïικïνïµικïύς παράγïντες πïυ εµπλέκïνται στη

øρήση ναρκωτικών, ώστε να âελτιωθεί η κατανÞηση των

µακρïøρÞνιων συνεπειών στην υγεία και στην κïινωνία

και να αναúητηθïύν πιï απïτελεσµατικές θεραπευτικές

στρατηγικές.

Στï πλαίσιï τïυ πρïγράµµατïς Phare καταâάλλïνται

πρïσπάθειες να αναπτυøθïύν συστήµατα πληρïæïρικής

για τη συλλïγή, επεêεργασία και διανïµή δεδïµένων

σøετικά µε τη øρήση ναρκωτικών καθώς και να επιτευøθεί

σύγκλιση µεταêύ των øωρών της Κεντρικής και

Ανατïλικής Ευρώπης, αæενÞς, και των εργασιών και των

δεδïµένων των εθνικών εστιακών σηµείων τïυ δικτύïυ

Reitox τïυ ΕΚΠΝΤ. Παρ’ Þλα αυτά, πρέπει ακÞµη να

πραγµατïπïιηθεί µεγάλï έργï, τï δε Κέντρï και ïι

εταίρïι τïυ γνωρίúïυν Þτι âρίσκïνται µπρïστά σε µια

µεγάλη καινïύργια πρÞκληση.

Τï ΕΚΠΝΤ, σε στενή συνεργασία µε τα εθνικά εστιακά

σηµεία τïυ δικτύïυ Reitox, θα εêακïλïυθήσει να επικε-

ντρώνει τις πρïσπάθειές τïυ στην τακτική συλλïγή,

ανάλυση και διάδïση των δεδïµένων σε ευρωπαϊκÞ

επίπεδï· στη âελτίωση των µεθÞδων σύγκρισης των

δεδïµένων· στην εæαρµïγή âασικών εναρµïνισµένων

επιδηµιïλïγικών δεικτών· στη συστηµατική και επιστηµï-

νική αêιïλÞγηση των πρωτïâïυλιών για τη µείωση της

úήτησης· καθώς και στη συνεργασία µε ευρωπαϊκïύς και

διεθνείς æïρείς και ïργανώσεις.

(3) 15 και 16 Ιïυνίïυ 1998 — Συµπεράσµατα της πρïεδρίας.

(4) Με âάση έκθεση τïυ Συµâïυλίïυ πρïς τï ΕυρωπαϊκÞ Συµâïύλιï, πïυ περιλαµâάνει σηµαντικά στïιøεία για µια στρατηγική της ΕΕ για

τα ναρκωτικά µετά τï 1999, Þσïν αæïρά τις δραστηριÞτητες τις συνδεÞµενες µε τα ναρκωτικά και άλλα συναæή úητήµατα υπÞ τη âρετα-

νική πρïεδρία (7930/2/98 αναθ. 2).

(5) 11 και 12 ∆εκεµâρίïυ 1998.

(6) Ψήæισµα τïυ Ευρωπαϊκïύ Κïινïâïυλίïυ σøετικά µε έκθεση τïυ Συµâïυλίïυ πρïς τï ΕυρωπαϊκÞ Συµâïύλιï, πïυ περιλαµâάνει

σηµαντικά στïιøεία για µια στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά µετά τï 1999, Þσïν αæïρά τις δραστηριÞτητες τις συνδεÞµενες µε τα

ναρκωτικά και άλλα συναæή úητήµατα υπÞ τη âρετανική πρïεδρία (7930/2/98 – C4-0409/98).

(7) Ψήæισµα σøετικά µε την ετήσια έκθεση 1997 τïυ Ευρωπαϊκïύ Κέντρïυ Παρακïλïύθησης Ναρκωτικών και Τïêικïµανίας και την

κατάσταση τïυ πρïâλήµατïς των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (C4-0552/97).
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Στïν τïµέα της επιδηµιïλïγίας, τα âασικά καθήκïντα τïυ

Κέντρïυ περιλαµâάνïυν την εæαρµïγή πέντε εναρµïνι-

σµένων âασικών δεικτών (úήτηση απÞ τïυς øρήστες

ναρκωτικών για θεραπεία, θάνατïι απÞ ναρκωτικά, θνησι-

µÞτητα και αίτια θανάτïυ των øρηστών ναρκωτικών,

πïσïστÞ επιπïλασµïύ των λïιµωδών νïσηµάτων πïυ

έøïυν σøέση µε τα ναρκωτικά, συγκρισιµÞτητα των

µελετών øρήσης ναρκωτικών, συµπεριæïράς και στάσεων

στïν γενικÞ πληθυσµÞ και συγκρισιµÞτητα των εκτιµή-

σεων επικράτησης τïυ πρïâλήµατïς øρήσης ναρκωτι-

κών). Η âελτίωση της ευρωπαϊκής âάσης δεδïµένων

σøετικά µε τις δραστηριÞτητες µείωσης της úήτησης

(EDDRA) είναι τï κατ’  εêïøήν σøέδιï για τïν πρïσδιïρι-

σµÞ, εκτίµηση και πρïώθηση της τακτικής, επιστηµïνικής

αêιïλÞγησης στïν τïµέα της µείωσης της úήτησης. Η

επιστηµïνική µελέτη και συνεργασία µε θεσµικïύς

εταίρïυς συνεøίúεται στïν τïµέα της εæαρµïγής της

κïινής δράσης για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά, Þπως και

η ετήσια σύνταêη και δηµïσίευση αυτής της έκθεσης και

µιας σειράς µïνïγραæιών και άλλων µελετών.

Πιστεύω Þτι η έκθεση αυτή απïδεικνύει την πραγµατική

πρÞïδï πïυ πραγµατïπïίησε τï Κέντρï απÞ την ίδρυσή

τïυ. Η πρÞïδïς αυτή επιτεύøθηκε øάρη στη δέσµευση και

τï σκληρÞ έργï Þλων Þσïι συµµετέøïυν στη διαδικασία

σε κάθε επίπεδï σε Þλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είµαι

απÞλυτα πεπεισµένïς Þτι τï ΕΚΠΝΤ είναι σήµερα σε θέση

να ανταπïκριθεί στις πρïκλήσεις πïυ πρÞκειται να θέσει

η πρïσεøής øιλιετία.

Georges Estievenart 
∆ιευθυντής

ΕΚΠΝΤ
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1
Εêελίêεις της øρήσης ναρκωτικών,

των πρïâληµάτων και των τρÞπων

αντιµετώπισης

Σε Þλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ïι εθνικές, περιæερειακές και

τïπικές πïλιτικές για την πρÞληψη της øρήσης ναρκωτικών και της

τïêικïµανίας, καθώς και για τη âïήθεια και τη θεραπεία πïυ παρέøï-

νται στïυς øρήστες, µεταâάλλïνται συνεøώς. Σε Þλα τα επίπεδα και

απÞ Þλïυς τïυς τïµείς καταâάλλïνται περισσÞτερες πρïσπάθειες για

να εêασæαλιστεί Þτι η συνεργασία και ï συντïνισµÞς µεταêύ των

εκπαιδευτικών συστηµάτων, των συστηµάτων υγείας, των συστηµά-

των κïινωνικής πρÞνïιας και πïινικής δικαιïσύνης γίνïνται πιï

απïτελεσµατικïί και απïδïτικïί.

Παρά τις µεγάλες διαæïρές πïυ παρïυσιάúïυν ïι øώρες

της ΕΕ, αλλά και ïι øρήστες ναρκωτικών και τα πρÞτυπα

øρήσης, σε Þλη την Ένωση διαγράæïνται ïρισµένες

σαæείς τάσεις και παρατηρïύνται κάπïιες κïινές

συνέπειες της øρήσης ναρκωτικών. ΠερισσÞτερες λεπτï-

µέρειες σøετικά µε τα πρÞτυπα και τις συνέπειες της

øρήσης ναρκωτικών παρατίθενται στï κεæάλαιï 2.

Επικράτηση και µïντέλα τïυ
πρïâλήµατïς της øρήσης

ναρκωτικών

Στα περισσÞτερα κράτη µέλη η κυριÞτερη ïυσία πïυ

καταγράæεται απÞ τïυς δείκτες της πρïâληµατικής

øρήσης ναρκωτικών είναι η ηρωίνη. Σε ïρισµένα âÞρεια

κράτη ïι αµæεταµίνες είναι η αιτία σηµαντικïύ πïσïστïύ

εισαγωγών για θεραπεία, παρÞλï πïυ συøνά τα περιστα-

τικά υπερâïλικής δÞσης και λïιµωδών νïσηµάτων πïυ

σøετίúïνται µε ναρκωτικά ïæείλïνται στην ηρωίνη. Ãι

εκτιµήσεις της επικράτησης τïυ συνïλικïύ αριθµïύ των

πρïâληµατικών øρηστών ναρκωτικών αναæέρïνται

συνεπώς ως επί τï πλείστïν σε πρïâληµατική øρήση

ïπιïύøων.

Μελέτες, παρÞλï πïυ συνήθως είναι αναêιÞπιστες για τη

µέτρηση της πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών, υπïδη-

λώνïυν Þτι στην ΕΕ ηρωίνη ή άλλα παράνïµα ïπιïύøα

έøει δïκιµάσει πïσïστÞ µέøρι τï 1 % τïυ γενικïύ πληθυ-

σµïύ και τï 1-2 % τïυ µαθητικïύ ή νεαρïύ πληθυσµïύ.

Έτσι ï συνïλικÞς αριθµÞς των ατÞµων πïυ έøïυν δïκιµά-

σει τïυλάøιστïν µία æïρά ηρωίνη ανέρøεται πιθανÞτατα

στα 3-5 εκατ.

Η συνïλική επικράτηση της πρïâληµατικής øρήσης

ναρκωτικών æαίνεται Þτι είναι ως επί τï πλείστïν

σταθερή στις περισσÞτερες øώρες της ΕΕ, µïλïνÞτι

υπάρøει µια συνεøής εµæάνιση νέων περιστατικών πïυ

αντισταθµίúεται απÞ τα άτïµα πïυ σταµατïύν να κάνïυν

øρήση ναρκωτικών ή πεθαίνïυν. Η εκτίµηση για την ΕΕ ως

σύνïλï (1-1,5 εκατ. επί συνïλικïύ πληθυσµïύ 375 εκατ.

περίπïυ) είναι υψηλÞτερη απ’  Þ,τι σε πρïηγïύµενες

ετήσιες εκθέσεις εêαιτίας των νέων ή âελτιωµένων

εκτιµήσεων για µεγαλύτερï αριθµÞ øωρών. ∆εδïµένïυ

Þτι ïι περισσÞτερïι δείκτες πïυ øρησιµïπïιήθηκαν για

την εκτίµηση της επικράτησης είναι πιθανÞτερï να

ανιøνεύïυν øρήστες ενδïæλέâιων ναρκωτικών (ÌΕΝ), ï

αριθµÞς των καπνιστών ηρωίνης µπïρεί να έøει υπïτιµη-

θεί.
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Ã γνωστÞς ή ï υπÞ θεραπεία πληθυσµÞς είναι κατά κύριï

λÞγï άρρενες µέσης ηλικίας 30 ετών περίπïυ. Η µέση

ηλικία αυêάνεται µε âραδύ ρυθµÞ στα περισσÞτερα κράτη

µέλη, αλλά η τάση αυτή µπïρεί να ïæείλεται εν µέρει

στην εêάπλωση της θεραπείας υπïκατάστασης.

Ìαρακτηριστικά τïυ πληθυσµïύ αυτïύ είναι επίσης τα

σïâαρά πρïâλήµατα υγείας και τα κïινωνικά πρïâλή-

µατα, πïυ συνδέïνται µε τη øρήση περισσÞτερων τïυ

ενÞς ναρκωτικών, η ψυøιατρική συννïσηρÞτητα, τα

λïιµώδη νïσήµατα, ïι εγκληµατικές ενέργειες, η

æυλάκιση και ï κïινωνικÞς απïκλεισµÞς.

Κïινωνική κατανïµή και διάδïση
Η κατανïµή της øρήσης πρïâληµατικών ναρκωτικών

µεταêύ και στï εσωτερικÞ των øωρών είναι άνιση, παρïυ-

σιάúïντας µεγάλες διαæïρές µεταêύ και στï εσωτερικÞ

των µεγαλïυπÞλεων. Στις πιï υπïâαθµισµένες απÞ

κïινωνική άπïψη περιïøές τï πïσïστÞ επικράτησης είναι

συνήθως υψηλÞτερï, η σøέση Þµως µεταêύ επικράτησης

και κïινωνικïïικïνïµικών παραγÞντων είναι σύνθετη.

Ενώ γενικά τï πïσïστÞ επικράτησης της ηρωίνης είναι

υψηλÞτερï σε αστικές περιïøές, η ïυσία εêαπλώνεται και

στις µικρÞτερες επαρøιακές πÞλεις και στην ύπαιθρï.

Παράλληλα αναæέρεται κάπνισµα ηρωίνης απÞ νέες

ïµάδες, στις ïπïίες περιλαµâάνïνται νέïι απÞ κïινωνικά

απïδεκτÞ περιâάλλïν, συστηµατικïί øρήστες «έκστα-

σης», αµæεταµινών και άλλων ναρκωτικών για ψυøαγωγι-

κïύς λÞγïυς, άτïµα απÞ µειïνÞτητες καθώς και άτïµα

µεγαλύτερης ηλικίας µε πρïâληµατική µεγάλη κατανά-

λωση αλκïÞλ ή/και æαρµάκων.

Θεραπευτική αντιµετώπιση

Πρïκλήσεις για τις υπηρεσίες θεραπείας
Η πïλυτïêικïµανία, η συννïσηρÞτητα και η γήρανση τïυ

πληθυσµïύ απïτελïύν πρÞκληση για τις υπηρεσίες

θεραπείας. Η εêέλιêη αυτή έøει κρίσιµη σηµασία κατά τïν

καθïρισµÞ της καλύτερης πρïσέγγισης για την παρïøή

θεραπείας υψηλής πïιÞτητας. Καθώς τα πρÞτυπα της

øρήσης ναρκωτικών µεταâάλλïνται, ï αριθµÞς των

πïλλαπλών µïντέλων αντιµετώπισης αυêάνεται επίσης.

Η γαλλική εναλλακτική λύση
Στη Γαλλία, η συνταγïγράæηση âïυπρενïρæίνης αυêάνε-

ται µε ταøείς ρυθµïύς απÞ την καθιέρωσή της τï 1996. Ãι

γάλλïι γενικïί ιατρïί συνταγïγραæïύν τη âïυπρενïρæίνη

στï ένα τρίτï περίπïυ των øρηστών ηρωίνης πïυ

πρïσæεύγïυν σ’ αυτïύς. Σύµæωνα µε µια µελέτη αêιïλÞ-

γησης, τï κïινωνικÞ περιâάλλïν αυτών των ατÞµων είναι

συνήθως øαµηλÞ και είναι γενικά øρήστες µεγαλύτερης

ηλικίας (τï 45 % είναι ηλικίας άνω των 30 ετών).

Ύστερα απÞ ένα έτïς, η πρÞïδïς τïυ 69 % περίπïυ

αυτών των ατÞµων παρακïλïυθείται ακÞµη απÞ τïυς

γενικïύς ιατρïύς. ΑπÞ την ïµάδα αυτή, εννέα στïυς δέκα

παίρνïυν ακÞµη âïυπρενïρæίνη. ΠαρÞλï πïυ η συνïλική

κατανάλωση ηρωίνης µειώθηκε κατά 43 %, πïσïστÞ

µÞλις µεγαλύτερï απÞ τï ένα πέµπτï των øρηστών

κάνïυν ακÞµη øρήση ενέσεων και σε πïλλές περιπτώσεις

η âïυπρενïρæίνη øïρηγείται µε ένεση. Πιστεύεται Þτι ïι

øρήστες εêακïλïυθïύν να κάνïυν øρήση ενέσεων επειδή

είναι εêαρτηµένïι απÞ τï ίδιï τï τελετïυργικÞ και τï

κïινωνικÞ της πλαίσιï (øρήση ένεσης µαúί µε άλλïυς),

αλλά και γιατί η δράση τïυ æαρµάκïυ είναι ανεπαρκής

Þταν λαµâάνεται απÞ τïυ στÞµατïς.

Ãι θάνατïι æαίνεται να ïæείλïνται κατά κύριï λÞγï στην

ανάµειêη της âïυπρενïρæίνης µε âενúïδιαúεπίνες. ΑυτÞ

παρατηρείται ιδίως στις øώρες µε υψηλÞ πïσïστÞ

θεραπείας υπïκατάστασης Þταν ï συνδυασµÞς της µε

âενúïδιαúεπίνες είναι επίσης υψηλÞς.

ÃρισµÞς της πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών
Ως «πρïâληµατική øρήση ναρκωτικών» νïείται η øρήση

ναρκωτικών κατά τρÞπï πïυ αυêάνει σηµαντικά τïν

κίνδυνï σïâαρών, ανεπιθύµητων σωµατικών, ψυøïλïγι-

κών ή κïινωνικών συνεπειών για τï øρήστη. Στïν ïρισµÞ

αυτÞ περιλαµâάνεται η εêάρτηση (εθισµÞς), αλλά

καλύπτïνται και πρÞτυπα µη εêαρτηµένης øρήσης πïυ

µπïρεί παρ’ Þλα αυτά να ïδηγήσïυν τï øρήστη να úητήσει

âïήθεια ή πïυ σøετίúïνται µε αυêηµένη θνησιµÞτητα ή

νïσηρÞτητα, Þπως η υπερâïλική δÞση ή τα λïιµώδη

νïσήµατα.

Ã επιøειρησιακÞς ïρισµÞς πïυ øρησιµïπïιείται απÞ τï

ΕΚΠΝΤ για τη σύγκριση των εκτιµήσεων της επικράτησης

της πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών περιïρίúεται στη

øρήση ενδïæλέâιων ναρκωτικών ή στη µακράς

διάρκειας/τακτική øρήση ïπιïύøων, κïκαΐνης ή αµæεταµι-

νών. Για πρακτικïύς λÞγïυς, η «έκσταση» και η κάνναâη

δεν περιλαµâάνïνται κατά τη σύγκριση εκτιµήσεων

µεταêύ øωρών, παρÞλï πïυ, Þπως æαίνεται σε άλλα

σηµεία της έκθεσης, η øρήση αυτών των ναρκωτικών

µπïρεί να σøετίúεται ïρισµένες æïρές µε πρïσωπικά ή

κïινωνικά πρïâλήµατα.
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Πρωτïâάθµια περίθαλψη
Τï σύστηµα πρωτïâάθµιας περίθαλψης σε Þλη την ΕΕ

αυêάνει συνεøώς τη συµµετïøή τïυ στη æρïντίδα των

øρηστών ναρκωτικών, κυρίως λÞγω της εêάπλωσης της

θεραπείας υπïκατάστασης και των ïικïνïµικών περικï-

πών στïν κïινωνικÞ τïµέα πïλλών øωρών. ΤαυτÞøρïνα,

υπάρøει µία στρïæή απÞ τη θεραπεία σε ίδρυµα στη

θεραπεία σε εêωτερική âάση.

Εêάρτηση απÞ την ηρωίνη και θεραπεία
υπïκατάστασης
Η θεραπεία υπïκατάστασης των εêαρτηµένων απÞ

ïπιïύøα εêαπλώνεται µε µεγάλη ταøύτητα και ïι γιατρïί

γενικής ιατρικής συµµετέøïυν σε πïλλές περιπτώσεις

στην Þλη διαδικασία.Υπïλïγίúεται Þτι στην ΕΕ υπïâάλλï-

νται σε θεραπεία υπïκατάστασης 300 000 άτïµα περίπïυ,

κατά κανÞνα µε µεθαδÞνη. Σε Þλη την Ένωση, σε

θεραπεία υπïκατάστασης ίσως τελικά να υπïâάλλεται τï

20 % τïυ συνÞλïυ των πρïâληµατικών øρηστών ïπιïύ-

øων και τï 30 % των εêαρτηµένων øρηστών. Τï 1998

άρøισε στις Κάτω Ìώρες ένα πείραµα øïρήγησης ηρωίνης

για αυστηρά ιατρικïύς λÞγïυς. Η øïρήγηση ηρωίνης µε

ιατρική συνταγή συúητήθηκε επίσης στη ∆ανία, στη

Γερµανία, στην Ισπανία και στï Λïυêεµâïύργï.Τï 1999 τï

ΕΚΠΝΤ πρÞκειται να δηµïσιεύσει µια διεêïδική µελέτη

σøετικά µε τη θεραπεία υπïκατάστασης στην ΕΕ.

ΒρισκÞµαστε κïντά σε κάπïιες απαντήσεις;

Επί τïυ παρÞντïς τα δεδïµένα σøετικά µε την έρευνα και

την αêιïλÞγηση των θεραπευτικών διαδικασιών, τα ïæέλη

της θεραπείας και τïυς παράγïντες πïυ συνδέïνται µε

την καλή θεραπεία είναι περιïρισµένα. Σ’ αυτά περιλαµ-

âάνïνται η πïιÞτητα της διαøείρισης και η ïργάνωση των

υπηρεσιών και τïυ πρïσωπικïύ καθώς και τï επίπεδï της

διεπιστηµïνικής και διïργανικής εργασίας, ώστε να

εêασæαλίúïνται καλές σøέσεις και ïι διασυνδέσεις µεταêύ

ïρισµένων κïινïτικών ïργάνων.

Η µεθαδÞνη είναι τï κατά πïλύ πιï συνηθισµένï æάρµακï

υπïκατάστασης πïυ øρησιµïπïιείται στην ΕΕ και σήµερα

επικρατεί σηµαντική συναίνεση σøετικά µε τα ïæέλη της

θεραπείας συντήρησης µε µεθαδÞνη. Η θεραπεία αυτή

µπïρεί να âελτιώσει την ψυøïλïγική και κïινωνική

ευεêία, να µειώσει την παράνïµη øρήση ηρωίνης και την

εγκληµατικÞτητα καθώς και να µειώσει τη µετάδïση τïυ

HIV, øρειάúεται Þµως περαιτέρω έρευνα πρïκειµένïυ να

πρïσδιïριστεί ï ρÞλïς αυτής της θεραπείας στη µείωση

της µετάδïσης της ηπατίτιδας C. Κατά την τελευταία

πενταετία η αêιïλÞγηση της θεραπείας σηµείωσε

σηµαντική αύêηση.

Αντιµετώπιση εκ µέρïυς
της ΚïινÞτητας

Τï ευρύ æάσµα πρïτύπων øρήσης ναρκωτικών στην ΕΕ

δεν περιλαµâάνει µÞνï την πειραµατική øρήση ή τη

διαλείπïυσα øρήση για ψυøαγωγικïύς λÞγïυς, αυτÞ Þµως

δεν αντανακλάται συνήθως στïυς δείκτες πρïâληµάτων,

Þπως η úήτηση για θεραπεία, ïύτε καλύπτεται απÞ εκτιµή-

σεις της επικράτησης της πρïâληµατικής øρήσης ναρκω-

τικών. Ãι απαντήσεις πïυ δίνïνται στï πρÞâληµα της

øρήσης ναρκωτικών απÞ νεαρÞτερα άτïµα επικεντρώνï-

νται κυρίως στη øρήση συνθετικών ναρκωτικών. ΩστÞσï,

τï Βέλγιï, η ∆ανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η

Αυστρία αναæέρïυν ïρισµένες πρωτïâïυλίες πïυ

απευθύνïνται σε øρήστες πïυ πειραµατίúïνται µε

διάæïρα ναρκωτικά. Ãι πρωτïâïυλίες αυτές επιøειρïύν

συøνά να πείσïυν τïυς νέïυς να συµµετάσøïυν σε

εναλλακτικές δραστηριÞτητες εντÞς και εκτÞς τïυ εκπαι-

δευτικïύ συστήµατïς, να αυêήσïυν τις γνώσεις σøετικά

µε τη συµπεριæïρά øρήσης ναρκωτικών και τις άλλες

επιλïγές πïυ µπïρïύν να κάνïυν στη úωή τïυς καθώς και

να εêασæαλίσïυν τη συµµετïøή ïµάδων ïµïλÞγων,

γïνέων, δασκάλων και καθηγητών σε διάæïρες δραστη-

ριÞτητες.

ΚïινωνικÞς απïκλεισµÞς
Ã κïινωνικÞς απïκλεισµÞς και τα πρïâλήµατα πïυ σøετί-

úïνται µε τα ναρκωτικά είναι ιδιαίτερα συνυæασµένα µε

τις περιθωριακές κïινÞτητες και άτïµα, Þπïυ ïι συνθήκες

υγείας και ïι κïινωνικές συνθήκες των (συøνά Þλï και

µεγαλύτερης ηλικίας) τïêικïµανών υπïâαθµίúïνται. Τï

στïιøείï αυτÞ υπïδεικνύει Þτι øρειάúïνται διαρθρωτικές

Ãι Ρïµ και τα ναρκωτικά
Στην Ισπανία, η τïêικïµανία πλήττει συγκεκριµένες

ïµάδες Ρïµ, µε απïτέλεσµα τï µεγαλύτερï κïινωνικÞ,

ïικïγενειακÞ και πïλιτιστικÞ κατακερµατισµÞ και απïêέ-

νωση σε µια κïινÞτητα πïυ είναι ήδη ευάλωτη. Η πώληση

ναρκωτικών απÞ ïρισµένα µέλη της κïινÞτητας ενισøύει

τï στερεÞτυπï πïυ υπάρøει Þτι ïι Ρïµ είναι έµπïρïι

ναρκωτικών.

Γενικά ïι τïêικïµανείς Ρïµ δεν επωæελïύνται Þσï θα

έπρεπε απÞ τις υπηρεσίες θεραπείας και µείωσης της

âλάâης, µε απïτέλεσµα τα πïσïστά µÞλυνσης απÞ τïν

HIV να είναι µεγαλύτερα σ’ αυτή την κïινÞτητα, παρ’ Þλï

πïυ έøïυν γίνει απïδεκτά πρïγράµµατα συντήρησης µε

µεθαδÞνη και τα ïπïία µπïρεί να απïτελïύν λύση στï

πρÞâληµα.
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απαντήσεις αλλά και ταυτÞøρïνα ειδικές παρεµâάσεις.

ΠαρÞλï πïυ έøει δïθεί κάπïια δηµïσιÞτητα στην αυêανÞ-

µενη øρήση ναρκωτικών απÞ έναν σøετικά µεγάλï αριθµÞ

νέων, ïι υπηρεσίες ναρκωτικών γνωρίúïυν Þτι τα πρïâλή-

µατα ανακύπτïυν κυρίως σε κïινωνικά περιθωριïπïιηµέ-

νες ïµάδες και περιïøές. Στις µειïνεκτικές περιïøές

δίνεται Þλï και µεγαλύτερη σηµασία στην ανάγκη για

εργασία στï πλαίσιï της κïινÞτητας, µε τη συνεργασία

µεταêύ των συστηµάτων εκπαίδευσης, υγείας, κïινωνικής

πρÞνïιας και πïινικής δικαιïσύνης, των εργïδïτών και

των µη κυâερνητικών ïργανώσεων (ΜΚÃ).

Πρïσέγγιση εκτÞς θεραπευτικών δïµών
και έγκαιρη παρέµâαση
Μια δïκιµαστική µελέτη τïυ ΕΚΠΝΤ αναλύει πÞσï

øρïνικÞ διάστηµα ïι øρήστες ηρωίνης έκαναν øρήση

αυτής της ïυσίας πρïτïύ αρøίσïυν θεραπεία. Η µελέτη

âρήκε Þτι Þσï µικρÞτερη είναι η ηλικία κατά την πρώτη

øρήση ηρωίνης, τÞσï µεγαλύτερï øρïνικÞ διάστηµα

µεσïλαâεί έως την έναρêη θεραπείας για πρώτη æïρά. Ãι

νεαρÞτερïι øρήστες επιúητïύν θεραπεία ύστερα απÞ

επτά ή ïκτώ øρÞνια. Ãι δείκτες úήτησης θεραπείας

συνεπώς δεν συνυπïλïγίúïυν τις νέες επιδηµίες πïυ

εκδηλώνïνται στα νεαρÞτερα άτïµα, ïι δε θεραπευτικές

υπηρεσίες έøïυν ελάøιστη επαæή µαúί τïυς. Ã παράγï-

ντας αυτÞς ανακινεί θέµατα διαθεσιµÞτητας, δυνατÞτη-

τας πρÞσâασης και ελκυστικÞτητας της θεραπείας καθώς

και την ανάγκη να διερευνηθïύν τα εµπÞδια στην

εêεύρεση θεραπείας, ιδίως Þσïν αæïρά τïυς νεαρÞτε-

ρïυς øρήστες.

Πρïκλήσεις για τα συστήµατα
υγείας

ΘνησιµÞτητα και νïσηρÞτητα
Τα τελευταία έτη, καταγράæïνται επίσηµα κάθε øρÞνï

στην ΕΕ 6 000 µε 7 000 αιæνίδιïι θάνατïι απÞ ναρκωτικά

(υπερâïλική δÞση). Ã αριθµÞς αυτÞς είναι σøετικά σταθε-

ρÞς, παρÞλï πïυ µπïρεί να παρατηρïύνται διαæïρές απÞ

øώρα σε øώρα. Η µεγάλη πλειïψηæία αυτών των θανάτων

ïæείλεται στα ïπιïύøα, κυρίως στην ηρωίνη, αλλά συøνά

ευθύνïνται και άλλες ïυσίες Þπως ïι âενúïδιαúεπίνες ή τï

αλκïÞλ. Ã πραγµατικÞς αριθµÞς των αιæνίδιων θανάτων

πïυ απïδίδïνται άµεσα σε υπερâïλική δÞση ηρωίνης ή

άλλων ïπιïύøων είναι πιθανÞ να είναι κατά τι µεγαλύτερïς

εêαιτίας της ελλιπïύς καταγραæής. Η µÞλυνση απÞ τïν

HIV και η ηπατίτιδα B και C παραµένïυν σηµαντικά

πρïâλήµατα υγείας πïυ συνδέïνται µε την ενδïæλέâια

øρήση ναρκωτικών.

∆ιαθέσιµες υπηρεσίες
Υπηρεσίες άµεσης πρÞσâασης υπάρøïυν σήµερα σε Þλες

τις øώρες της ΕΕ, η διαθεσιµÞτητά τïυς Þµως και τï είδïς

τïυς παρïυσιάúïυν διαæïρές. Γενικά παρέøïυν âïήθεια

Ανάλυση των δεδïµένων θεραπείας µε τη øρήση στατιστικών και µαθηµατικών µïντέλων
Στï πλαίσιï ενÞς σøεδίïυ τïυ ΕΚΠΝΤ αναλύθηκε ï

«λανθάνων øρÞνïς» πïυ µεσïλαâεί απÞ την πρώτη øρήση

ïπιïύøων (κυρίως ηρωίνης) και την πρώτη αίτηση για

θεραπεία στï Άµστερνταµ, στη ΛισσαâÞνα, στï Λïνδίνï

και στη Ρώµη. Ã παρακάτω πίνακας, µε âάση τα απïτελέ-

σµατα για τη Ρώµη, δείøνει Þτι ï µέσïς λανθάνων øρÞνïς

διαæέρει σηµαντικά ανάλïγα µε την ηλικία, και είναι πïλύ

µεγαλύτερïς στα άτïµα πïυ άρøισαν να κάνïυν øρήση

ναρκωτικών σε νεαρή ηλικία. Σε κάθε ηλικιακή ïµάδα

παρατηρείται επίσης µεγάλη διακύµανση – π.ø. απÞ τα

άτïµα πïυ άρøισαν να κάνïυν øρήση ναρκωτικών σε

ηλικία κάτω των 16 ετών τï 25 % αρøίúει θεραπεία µέσα

στα πρώτα έêι øρÞνια, τï 50 % (συµπεριλαµâανïµένης

της πρώτης ïµάδας) στα ïκτώ και τï 75 % (συµπεριλαµ-

âανïµένων των πρïηγïύµενων δύï ïµάδων) στα 13

øρÞνια. Η πληρïæïρία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για

τις υπηρεσίες θεραπείας καθώς αντικατïπτρίúει εν µέρει

την «ελκυστικÞτητα της θεραπείας».

Σήµερα είναι πια σαæές Þτι ïι υπηρεσίες θεραπείας δεν

πρïσελκύïυν τïυς νεαρïύς øρήστες ναρκωτικών. ΑυτÞ

µπïρεί να ïæείλεται είτε στï γεγïνÞς Þτι ïι øρήστες

αυτïί δεν αισθάνïνται την ανάγκη για θεραπεία είτε στï

Þτι ïι υπηρεσίες δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για να

τïυς θεραπεύσïυν. Η κατάσταση αυτή πρέπει να µελετη-

θεί περισσÞτερï σε τïπικÞ επίπεδï, για παράδειγµα µε

συνεντεύêεις µε τïυς øρήστες στï δρÞµï και µε τïυς

øρήστες πïυ είναι υπÞ θεραπεία σøετικά µε τïυς λÞγïυς

πραγµατïπïίησής της ή Þøι.

Λανθάνων øρÞνïς µεταêύ της πρώτης øρήσης ïπιïύøων και της πρώτης αίτησης για θεραπεία στη Ρώµη (σε έτη)

Ηλικία κατά την Μέγεθïς δείγµατïς Μέσïς Þρïς 25 % ∆ιάµεση τιµή (50 %) 75 %
πρώτη øρήση 

Κάτω των 16 ετών 555 9,2 6 8 13
16–21 ετών 2 675 7,0 3 6 10
Άνω των 21 ετών 1 426 4,7 1 3 7
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σε ατïµική âάση, ιατρική, ψυøïλïγική και κïινωνική

περίθαλψη σε øρήστες µε έντïνα κατά κανÞνα συµπτώ-

µατα στέρησης, ως επί τï πλείστïν σε øρήστες ναρκωτι-

κών µεγαλύτερης ηλικίας µε µακρïøρÞνιï ιστïρικÞ

τïêικïµανίας. Πρïγράµµατα ανταλλαγής âελïνών

υπάρøïυν σε Þλες τις øώρες, αν και σε διαæïρετικïύς

âαθµïύς. Σε ïρισµένες øώρες æαρµακεία δίνïυν âελÞνες

δωρεάν ή σε πïλύ øαµηλή τιµή. Μια διαæιλïνικïύµενη

υπηρεσία πïυ διατίθεται σε ïρισµένα κράτη µέλη είναι ïι

ειδικές αίθïυσες για την πραγµατïπïίηση των ενέσεων.

Ãι øρήστες ναρκωτικών και τï
σύστηµα πïινικής δικαιïσύνης

ΠïσïστÞ 15-50 % ή και µεγαλύτερï τïυ πληθυσµïύ των

æυλακών στην ΕΕ έøïυν ή είøαν πρïâλήµατα εêαιτίας της

øρήσης ïυσιών. Πïλλά κράτη µέλη αναæέρïυν Þτι ï

συνωστισµÞς στις æυλακές συøνά δεν επιτρέπει συøνά να

âελτιωθïύν ïι συνθήκες æρïντίδας των øρηστών ναρκω-

τικών. Σε λίγες æυλακές στη Γερµανία και στην Ισπανία

έøει καθιερωθεί η ανταλλαγή συρίγγων, στï δε Ηνωµένï

Βασίλειï στïυς κρατïυµένïυς πïυ κάνïυν øρήση

ενδïæλέâιων ναρκωτικών επετράπησαν πρÞσæατα τα

απïστειρωτικά δισκία. Ένα άλλï πρÞâληµα συνίσταται

στην έλλειψη εκπαίδευσης τïυ πρïσωπικïύ των

æυλακών.

Μια µελέτη τïυ ΕΚΠΝΤ µε τίτλï «Εναλλακτικές λύσεις

στη æυλάκιση για τïυς τïêικïµανείς» (Alternatives to

prison in cases of drug addiction) πρïâαίνει σε µια επισκÞ-

πηση των διάæïρων επιλïγών πïυ υπάρøïυν στα µελετη-

θέντα κράτη µέλη, ïι ïπïίες εκτείνïνται απÞ την

αναστïλή εκτέλεσης της πïινής ή την απαλλαγή απÞ την

πïινική ευθύνη µέøρι στην απïæυλάκιση υπÞ Þρïυς.

ΜÞνïν ïι Κάτω Ìώρες και η Σïυηδία αναæέρïυν την

αναγκαστική θεραπεία, αν και η επιλïγή της ïρïλïγίας

µπïρεί να συγκαλύπτει τï γεγïνÞς Þτι στα περισσÞτερα

κράτη µέλη της ΕΕ η θεραπεία είναι κατά τï µάλλïν ή

ήττïν αναγκαστική, ανάλïγα απÞ τï εάν ïι τïêικïµανείς

µπïρïύν ή Þøι να επιλέêïυν µεταêύ αυτής και της

æυλακής.

Η αρøή της θεραπείας αντί για την τιµωρία υιïθετείται

στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές των πïλιτικών για

τα ναρκωτικά Þλï και απÞ περισσÞτερες øώρες. Σε

ïρισµένα κράτη µέλη η παρïøή κïινωνικής και ιατρικής

υπïστήριêης στïυς τïêικïµανείς παραâάτες απïτελεί

πάγια τακτική, επωæελïύµενα έτσι απÞ την πρώτη επαæή

των τïêικïµανών µε τις αρøές επιâïλής τïυ νÞµïυ για να

τïυς κατευθύνïυν στις υπηρεσίες θεραπείας ή παρïøής

συµâïυλών.

ΠρÞληψη και πρïαγωγή
της υγείας

Η ïικïγένεια, ïι γïνείς και τα σøïλεία µπïρïύν να

διαδραµατίσïυν σηµαντικÞ ρÞλï στην πρÞληψη της

øρήσης ναρκωτικών. Τï σøïλείï εêακïλïυθεί να είναι τï

âασικÞτερï περιâάλλïν για τις δραστηριÞτητες πρÞλη-

ψης και πιθανÞτατα είναι ένας απÞ τïυς καλύτερïυς

τρÞπïυς πρïσέγγισης της πλειïψηæίας των παιδιών. Η

εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών και η

συµµετïøή των γïνέων έøει κρίσιµη σηµασία και

πρïωθείται σε Þλη την ΕΕ, µïλïνÞτι ï ρÞλïς της ïικïγέ-

νειας, και ιδίως των γïνέων, παρïυσιάúει διακυµάνσεις

απÞ øώρα σε øώρα.

Εêελίêεις στïν τïµέα
της πïλιτικής

Πρïς µια ισÞρρïπη πρïσέγγιση
Η επίτευêη ισïρρïπίας µεταêύ της µείωσης της úήτησης

και της πρïσæïράς απïτελεί µείúïνα πïλιτικÞ πρïâληµα-

τισµÞ. Η Ευρώπη απïµακρύνεται σταδιακά απÞ τις

κατασταλτικές απαντήσεις και εστιάúεται ïλïένα και

περισσÞτερï στην πρÞληψη και στη θεραπεία καθώς και

στην ανάγκη να µειωθïύν ïι κίνδυνïι πïυ πρïκαλïύνται

απÞ τη øρήση ναρκωτικών.

Μείωση της âλάâης
Ύστερα απÞ øρÞνια ηµιπεριθωριακής κατάστασης σε

πïλλές øώρες, η µείωση της âλάâης αναγνωρίúεται

ïλïένα και περισσÞτερï ως σηµαντικÞ µέσï των εθνικών

και τïπικών πïλιτικών για τα ναρκωτικά. Η συúήτηση

επικεντρώνεται σήµερα κυρίως στις επιστηµïνικές

απïδείêεις. Σøέδια απïσκïπïύν να παράσøïυν νïµική,

επαγγελµατική ή πïλιτική αναγνώριση σε æάσµα δραστη-

ριïτήτων, Þπως η ανταλλαγή âελïνών, ïι αίθïυσες

πραγµατïπïίησης ενέσεων ή η θεραπεία υπïκατάστασης

πïυ επιøειρïύν να µειώσïυν τη âλάâη της υγείας και την

κïινωνική âλάâη πïυ πρïκαλείται απÞ την τïêικïµανία.

Απïπïινικïπïίηση
Η απαγÞρευση της κατïøής ή/και της øρήσης ναρκωτικών

είναι η γενική ιδέα πïυ υιïθετïύν Þλες ïι øώρες της ΕΕ. Η

νïµιµïπïίηση δεν εêετάúεται ως επιλïγή απÞ κανένα

κράτïς µέλïς, έøει Þµως γίνει αντιληπτÞ Þτι η δίωêη και η

æυλάκιση ατÞµων πïυ έøïυν πρïâλήµατα εêαιτίας της

øρήσης ναρκωτικών επαυêάνïυν τα πρïâλήµατα.

Η απÞσταση µεταêύ øρηστών και λαθρεµπÞρων ναρκωτι-

κών έøει µεγαλώσει στην Ευρώπη øάρη στις νέες στρατη-

γικές για τα ναρκωτικά πïυ εστιάúïνται σε θέµατα Þπως η

πρÞληψη, η παρïøή âïήθειας και θεραπείας στïυς
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øρήστες, έστω και εάν πρÞκειται για καταδικασθέντες

παραâάτες, και η επιâïλή πïινής για τïυς εµπÞρïυς

ναρκωτικών, έστω και αν είναι øρήστες. Φαίνεται Þτι στις

περισσÞτερες øώρες της ΕΕ η κατανάλωση ναρκωτικών

γενικά δεν διώκεται. ΩστÞσï η συúήτηση συνεøίúεται

σøετικά µε τï πώς µπïρïύν να αντιµετωπιστïύν τα άτïµα

πïυ συλλαµâάνïνται να έøïυν στην κατïøή τïυς µικρές

πïσÞτητες για πρïσωπική øρήση, ή πïυ διαπράττïυν

µικρïεγκλήµατα εêαιτίας της τïêικïµανίας τïυς.

Ãι εêελίêεις στις ευρωπαϊκές πïλιτικές για τα ναρκωτικά

και ïι νέες πρïσεγγίσεις στα παράνïµα ναρκωτικά

δείøνïυν µια στρïæή πρïς την απïπïινικïπïίηση ïρισµέ-

νων κατηγïριών συµπεριæïράς πïυ συνδέïνται µε την

κατανάλωση και την κατïøή ναρκωτικών για πρïσωπική

øρήση. Τα περισσÞτερα κράτη µέλη απïρρίπτïυν τις

ακραίες λύσεις — Þπως η πλήρης νïµιµïπïίηση ή η

αυστηρή καταστïλή — εêακïλïυθïύν Þµως να απαγïρεύ-

ïυν την κατανάλωση ναρκωτικών, τρïπïπïιώντας ταυτÞ-

øρïνα τις πïινές και τα µέτρα πïυ εæαρµÞúïνται σ’  αυτή

την περίπτωση.

ΜïλïνÞτι η τάση πïυ επικρατεί σε πïλλά κράτη µέλη

συνίσταται στï να δίνεται λιγÞτερη έµæαση στη δίωêη και

στη æυλάκιση των øρηστών ναρκωτικών, ïι συλλήψεις της

αστυνïµίας και ïι δείκτες øρήσης ναρκωτικών στις

æυλακές υπïδεικνύïυν Þτι υπάρøει κάπïια αντίæαση

µεταêύ θεωρίας και πρακτικής σε κάπïιïυς τïµείς τïυ

συστήµατïς πïινικής δικαιïσύνης.

ΝÞµιµα και παράνïµα ναρκωτικά
Η διάκριση µεταêύ νïµίµων και παρανÞµων ναρκωτικών

δεν είναι σαæής. Η συúήτηση επικεντρώνεται στï âαθµÞ

στïν ïπïίï είναι øρήσιµï να διατηρηθïύν ïι παραδïσια-

κές διακρίσεις µεταêύ παράνïµων ναρκωτικών (κάνναâη

και κïκαΐνη), νÞµιµων «ψυøαγωγικών» ïυσιών (αλκïÞλ και

καπνÞς) και νÞµιµων ψυøïτρÞπων æαρµάκων (ηρεµιστικά

και αναλγητικά).Τï καθεστώς άλλων ïυσιών (διαλύτες και

στερïειδή) πρïσθέτει µια ακÞµη διάσταση στï πρÞâληµα.

Τα πρÞτυπα øρήσης παράνïµων ναρκωτικών περιλαµâά-

νïυν συøνά και τη øρήση νÞµιµων ïυσιών, ιδίως αλκïÞλ,

καπνïύ και ηρεµιστικών (πïυ λαµâάνïνται για µη ιατρι-

κïύς σκïπïύς). Τα πιï πρïâληµατικά πρÞτυπα øρήσης

ναρκωτικών øαρακτηρίúïνται απÞ παράλληλη øρήση

νÞµιµων και παράνïµων ïυσιών, ενώ τα θεραπευτικά

κέντρα αναæέρïυν περισσÞτερï περιπτώσεις πïλυτïêι-

κïµανίας. Ãι πρωτïâïυλίες πρÞληψης απïσκïπïύν

κυρίως στην πρÞληψη της øρήσης ïπïιïυδήπïτε ναρκω-

τικïύ, παράνïµïυ ή νÞµιµïυ. Η τάση αυτή αναγνωρίúεται

ïλïένα και περισσÞτερï και στïν τïµέα της θεραπείας,

καθώς παρατηρείται µια τάση συγøώνευσης της æρïντί-

δας για τα άτïµα µε πρïâλήµατα ναρκωτικών, αλκïÞλ ή

æαρµάκων πïυ δίνïνται µε ιατρική συνταγή.

Συνεργασία σε Þλα τα επίπεδα

Στην Ευρώπη, η συνεργασία µεταêύ εθνικών, περιæερεια-

κών και τïπικών συστηµάτων υγείας, κïινωνικής

πρÞνïιας, εκπαίδευσης και πïινικής δικαιïσύνης æαίνεται

Þτι αυêάνεται. Η τάση αυτή ενθαρρύνεται επίσης και

µεταêύ των κρατών µελών.

Καθώς τα Þρια µεταêύ πρÞληψης και θεραπείας γίνïνται

Þλï και πιï ασαæή, ïι øρήστες ναρκωτικών στα διάæïρα

στάδια εêαρτώνται απÞ τις πïικίλες δïµές âïήθειας πïυ

υπάρøïυν. Η ίδια η æύση της øρήσης ναρκωτικών

øαρακτηρίúεται απÞ µεταπτώσεις, πράγµα πïυ αντανα-

κλάται στïν τρÞπï µε τïν ïπïίï εæαρµÞúïνται και øρησι-

µïπïιïύνται η πρÞληψη και η θεραπεία. Στις περισσÞτε-

ρες øώρες, η πρïσέγγιση εκτÞς θεραπευτικών δïµών και

ïι υπηρεσίες άµεσης πρÞσâασης αναπτύσσïνται µε

µεγάλη ταøύτητα. Η συνεργασία µεταêύ τïυ συστήµατïς

πïινικής δικαιïσύνης, αæενÞς, και τïυ τïµέα της υγείας

και της κïινωνικής πρÞνïιας, αæετέρïυ, αναπτύσσεται

επίσης µε πρïγράµµατα αλλαγής τïυ τρÞπïυ úωής για

τïυς παρανïµïύντες øρήστες και µε σøέδια για τïυς

τïêικïµανείς κρατïυµένïυς.

Μια σαæής τάση είναι η ανάπτυêη στις εθνικές διïικήσεις

ïριúÞντιων συντïνιστικών æïρέων για τα ναρκωτικά. Ãι

ïµάδες αυτές συντïνίúïυν τις εθνικές στρατηγικές για τα

ναρκωτικά και ενισøύïυν τις τïπικές αρøές πïυ εæαρµÞ-

úïυν αυτές τις πïλιτικές και τις νïµικές κατευθυντήριες

γραµµές. Η ευρωπαϊκή εâδïµάδα πρÞληψης της τïêικï-

µανίας (âλέπε κεæάλαιï 3) συνέâαλε σαæώς στην αύêηση

της συνεργασίας στην Ευρώπη στïν τïµέα της πρÞληψης.

Ùµως η Ευρώπη âελτιώνει τη συνεργασία της και σε

άλλïυς τïµείς, µεταêύ των ïπïίων µέσω των διακρατικών

εταιρικών σøέσεων και των ανταλλαγών εµπειριών.

ΠληρïæÞρηση, αêιïλÞγηση
και έρευνα

ΕναρµÞνιση âασικών δεικτών
Η âελτίωση της συγκρισιµÞτητας των δεδïµένων απïτε-

λεί κεντρικÞ καθήκïν τïυ ΕΚΠΝΤ.Τï Κέντρï συνεργάúεται

µε επιστηµïνικïύς εµπειρïγνώµïνες και εταίρïυς απÞ

διάæïρα εθνικά εστιακά σηµεία (ΕΕΣ), πρïκειµένïυ να

αναπτυøθïύν πέντε âασικïί επιδηµιïλïγικïί δείκτες
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Πïρτïγαλία: Επιτρïπή πïυ έøει
ïρίσει η κυâέρνηση έøει πρïτείνει
την τρïπïπïίηση της νïµïθεσίας
για την απïπïινικïπïίηση της
κατïøής ναρκωτικών για πρïσω-
πική øρήση.

Ιταλία: Επιâάλλïνται
διïικητικές κυρώσεις
για παράνïµες δραστη-
ριÞτητες πïυ έøïυν
σøέση µε την κατïøή/
απÞκτηση για πρïσω-
πική øρήση.

Ηνωµένï Βασίλειï: Η δίωêη
είναι δυνατÞν να σταµατήσει
στην περίπτωση κατïøής
µικρών πïσïτήτων, περιστα-
σιακής ή πρïσωπικής øρήσης.

Ιρλανδία: ΠρÞστιµα
επιâάλλïνται για
τις δύï πρώτες
παραâάσεις
κατïøής κάνναâης.

Λïυêεµâïύργï:
Συνήθως δεν κινείται
δίωêη σε περίπτωση
πρïσωπικής øρήσης.

Σïυηδία: Η øρήση ή κατïøή
µικρών πïσïτήτων τιµωρïύ-
νται συνήθως µε πρÞστιµï ή
αντ’  αυτïύ τα άτïµα παραπέ-
µπïνται εκïύσια σε υπηρεσία
παρïøής συµâïυλών. Σε
ειδικές περιπτώσεις ïι διαδι-
κασίες µπïρεί να αναστα-
λïύν.

Αυστρία: Ãι διαδικασίες
διακÞπτïνται σε περιπτώσεις
κατïøής µικρών πïσïτήτων
ïπïιïυδήπïτε ναρκωτικïύ
για πρïσωπική øρήση.

∆ανία: ∆εν υπάρøïυν διαδικασίες για την κατïøή ή την πρïµήθεια µικρών
πïσïτήτων κάνναâης. ΠρÞστιµα για την εµπïρία µικρών πïσïτήτων
κάνναâης. Πρïειδïπïίηση για ναρκωτικά διαæïρετικά απÞ την κάνναâη και
για παραâάσεις πïυ πραγµατïπïιïύνται για πρώτη æïρά. Η επιâïλή 
πρïστίµïυ είθισται σε περιπτώσεις παραâάσεων κατ’ εêακïλïύθηση.
Φυλάκιση για αδικήµατα πïυ περιλαµâάνïυν την πρïµήθεια για εµπïρικïύς
λÞγïυς ή την ïργανωµένη διακίνηση.

Σηµείωση: Ùταν ένα κράτïς
µέλïς δεν αναæέρεται, αυτÞ
σηµαίνει Þτι δεν υπάρøïυν
δεδïµένα.

Περίληψη των απαντήσεων της ΕΕ στα ελάσσïνα αδικήµατα
περί τα ναρκωτικά

Κάτω Ìώρες: Ãι κανïνισµïί για έρευνα και τη δίωêη των παραâάσεων
τïυ νÞµïυ περί ïπιïύøων δίνïυν την πïλύ λίγη σηµασία στην κατïøή
«σκληρών» (έως 0,5 g) και «µαλακών» (έως 5 g) ναρκωτικών για
πρïσωπική øρήση. Στα coffee shops, η πώληση πïσïτήτων øασίς
και µαριøïυάνας µέøρι 5 g κατ’ ανώτατï Þριï ανά συναλλαγή
δεν διερευνάται συνήθως απÞ τις αρøές. Φυλάκιση µέøρι ένα
µήνα ή/και πρÞστιµï 5 000 æιïρινιών πρïâλέπïνται σε περίπτωση
κατïøής, πώλησης ή παραγωγής πïσïτήτων µέøρι 30 g µαλακών
ναρκωτικών. Η κατïøή σκληρών ναρκωτικών για πρïσωπική
øρήση τιµωρείται µε æυλάκιση µέøρις ενÞς έτïυς ή/και πρÞστιµï
10 000 æιïρινιών.

Γερµανία: ∆εν πρïâλέπïνται
διαδικασίες για κατïøή
µικρών πïσïτήτων,
εισαγωγή ή εêαγωγή
για πρïσωπική øρήση
«ασήµαντων πïσïτήτων»
ναρκωτικών.

Γαλλία: Τï Υπïυργείï
∆ικαιïσύνης συνιστά να µη
διώκïνται ïι περιστασιακïί
øρήστες παράνïµων ναρκω-
τικών. Αντίθετα, ïι παραâά-
τες πρïειδïπïιïύνται
ή παραπέµπïνται σε
υπηρεσίες υγείας ή
κïινωνικής µέριµνας.

Ισπανία: Σε περίπτωση øρήσης ναρκωτι-
κών και κατïøής για øρήση σε
δηµÞσιïυς øώρïυς πρïâλέπïνται
διïικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, η
øρήση και η κατïøή για øρήση παράνï-
µων ναρκωτικών έøει απïπïινικïπïιη-
θεί.

Βέλγιï: Σε περίπτωση σύλληψης
για πρώτη æïρά ή περιστασια-
κής κατïøής κάνναâης για
πρïσωπική øρήση εæαρµÞúïνται
τα λιγÞτερï αυστηρά µέτρα
δίωêης.



1999 ΕτÜσια Ûκθεση σøετικÀ µε την κατÀσταση τïυ πρïâλÜµατïς των ναρκωτικñν στην υρωπαϊκÜ Îνωση

16

σøετικά µε την επικράτηση και τις συνέπειες στην υγεία

της øρήσης ναρκωτικών. Ãι πέντε αυτïί δείκτες αæïρïύν:

• µελέτες της øρήσης ναρκωτικών, της συµπεριæïράς και

των στάσεων στïν γενικÞ πληθυσµÞ·

• εκτιµήσεις της επικράτησης της πρïâληµατικής øρήσης

ναρκωτικών·

• úήτηση για θεραπεία απÞ τïυς øρήστες ναρκωτικών·

• θάνατïι απÞ ναρκωτικά, θνησιµÞτητα και αίτια θανάτïυ

των øρηστών ναρκωτικών· και

• λïιµώδη νïσήµατα πïυ σøετίúïνται µε τα ναρκωτικά

(HIV, AIDS, ηπατίτιδα B και C).

ΜïλïνÞτι η æύση των πρïτύπων πïυ θα εæαρµïστïύν

διαæέρει ανάλïγα µε τï δείκτη, κάθε πρÞτυπï θα

περιλαµâάνει ένα âασικÞ σύνïλï δεδïµένων, ïρισµών και

µεθïδïλïγικών κατευθυντήριων γραµµών για τη

συλλïγή, την ανάλυση και την αναæïρά των δεδïµένων.

∆εδïµένïυ Þτι ïι δïµές για τη συλλïγή των δεδïµένων

κάθε δείκτη διαæέρïυν απÞ τï ένα κράτïς µέλïς στï

άλλï, και Þτι τα ίδια τα ΕΕΣ διαæέρïυν σηµαντικά τÞσï

απÞ άπïψη εµπειρïγνωµïσύνης Þσï και δυνατÞτητας να

επηρεάσïυν την εæαρµïγή των πρïτύπων, πρωταρøικÞ

καθήκïν κάθε εστιακïύ σηµείïυ θα είναι ï καθïρισµÞς

ρεαλιστικών στÞøων και η εæαρµïγή συγκεκριµένων

πρïγραµµάτων εργασίας για την πρïïδευτική επίτευêη

των στÞøων αυτών. Ιδιαίτερη σηµασία για τα εστιακά

σηµεία έøει η συγκρÞτηση εθνικών ïµάδων αναæïράς

πïυ θα εκτελïύν τις απαιτïύµενες εργασίες για κάθε

δείκτη.

ΑêιïλÞγηση και έρευνα
Η αêιïλÞγηση έøει âελτιωθεί στην ΕΕ, παρÞλï πïυ

υπάρøïυν ακÞµα πïλλά κενά. Ãι «Κατευθυντήριες

γραµµές για την αêιïλÞγηση της πρÞληψης της øρήσης

ναρκωτικών» τïυ ΕΚΠΝΤ και η πρïώθηση απÞ τα ΕΕΣ τïυ

συστήµατïς τïυ Κέντρïυ για την ανταλλαγή πληρïæï-

ριών σøετικά µε τη δράση για τη µείωση της úήτησης

ναρκωτικών (EDDRA) θα πρέπει κανïνικά να θέσïυν την

αêιïλÞγηση στην ηµερήσια διάταêη τÞσï των εθνικών

διïικήσεων Þσï και των επαγγελµατιών σε Þλη την ΕΕ.

Η ΕΕ παίρνει επίσης την έρευνα στïν τïµέα των ναρκωτι-

κών πιï στα σïâαρά. Για πρώτη æïρά τï πέµπτï

πρÞγραµµα-πλαίσιï (1998–2002) της Γενικής ∆ιεύθυνσης

ÌΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτρïπής (Επιστήµη, Έρευνα και

Ανάπτυêη) πρïâλέπει ειδικÞ κεæάλαιï για τα ναρκωτικά,

πράγµα πïυ παρέøει µια εêαιρετική ευκαιρία για την

ενίσøυση της επιστηµïνικής âάσης των γνώσεων πïυ

øρειάúïνται για να âελτιωθεί η κατανÞηση των πρïâληµά-

των πïυ έøïυν σøέση µε τα ναρκωτικά και να συγκεντρω-

θïύν στïιøεία σøετικά µε τïν αντίκτυπï και την απïτελε-

σµατικÞτητα των απαντήσεων πïυ δίνει ï τïµέας της

δηµÞσιας υγείας.
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Επικράτηση, πρÞτυπα και

συνέπειες της øρήσης ναρκωτικών

Τï κεæάλαιï αυτÞ περιλαµâάνει ενηµερωµένες πληρïæïρίες σøετικά

µε τïυς δείκτες επικράτησης της øρήσης ναρκωτικών, τις συνέπειες

στην υγεία, την επιâïλή τïυ νÞµïυ και τις αγïρές παράνïµων ναρκω-

τικών στην ΕΕ. Ãι πληρïæïρίες αυτές âασίúïνται ως επί τï πλείστïν

στις εθνικές εκθέσεις πïυ υπïâάλλïυν τα εθνικά εστιακά σηµεία, ïι

ïπïίες συµπληρώνïνται απÞ απïτελέσµατα δηµïσιευµένων ερευνη-

τικών ή επιστηµïνικών µελετών τïυ ΕΚΠΝΤ.

Επικράτηση της øρήσης
ναρκωτικών

Ìρήση ναρκωτικών απÞ τïν γενικÞ
πληθυσµÞ
Η έκταση και τα πρÞτυπα της κατανάλωσης των διαæÞρων

παράνïµων ναρκωτικών στïν γενικÞ πληθυσµÞ, καθώς

και τα øαρακτηριστικά και η συµπεριæïρά των øρηστών

και ïι στάσεις πïυ υιïθετïύν απέναντι στα ναρκωτικά τα

διάæïρα στρώµατα τïυ πληθυσµïύ µπïρïύν να εκτιµη-

θïύν µέσω µελετών τïυ γενικïύ πληθυσµïύ. Η µεθïδï-

λïγία αυτή είναι πρÞσæïρη για ïυσίες των ïπïίων η

øρήση είναι σøετικά διαδεδïµένη και δεν στιγµατίúει

κïινωνικά, είναι Þµως πιï περιïρισµένης øρησιµÞτητας

για τη µελέτη περιθωριακών µïρæών øρήσης ναρκωτικών.

Μεταêύ των øωρών υπάρøïυν διαæïρές στην επικράτηση

της øρήσης ναρκωτικών, η πραγµατïπïίηση Þµως άµεσων

συγκρίσεων øρειάúεται ιδιαίτερη πρïσïøή δεδïµένïυ Þτι

ïι διακυµάνσεις µπïρεί να ïæείλïνται σε µεθïδïλïγικïύς

παράγïντες Þπως ïι µέθïδïι συλλïγής δεδïµένων, τï

øρησιµïπïιïύµενï πλαίσιï δειγµατïληψίας, τα æάσµατα

ηλικιών πïυ επιλέγïνται στην παρïυσίαση των απïτελε-

σµάτων καθώς και ïι κïινωνικές και πïλιτιστικές διαæï-

ρές Þσïν αæïρά τη øρήση ναρκωτικών. Επιπλέïν, τï

σøετικÞ πïσïστÞ αγρïτικïύ και αστικïύ πληθυσµïύ µιας

øώρας µπïρεί να επηρεάσει τïν συνïλικÞ δείκτη επικρά-

τησης σ’  αυτή. Σε µια πρïσπάθεια µείωσης αυτών των

διαæïρών, τï ΕΚΠΝΤ αναπτύσσει κïινές ευρωπαϊκές

κατευθυντήριες γραµµές για τις πληθυσµιακές µελέτες

Þσïν αæïρά τα ναρκωτικά.

Παρά τις διαæïρές µεταêύ øωρών και τις πïικίλες

µεθÞδïυς παρïυσίασης των απïτελεσµάτων, τελικά

υπάρøïυν ïρισµένα πρÞτυπα. Η κάνναâη είναι η πλέïν

διαδεδïµένη παράνïµη ïυσία σε Þλες τις øώρες, ενώ η

επικράτηση των άλλων ναρκωτικών είναι πïλύ øαµηλÞ-

τερη. Η øρήση κάνναâης τïυλάøιστïν µία æïρά σε Þλη τη

úωή κυµαίνεται στïυς ενήλικες απÞ τï 10 % στη

Φινλανδία έως τï 20-30 % στη ∆ανία, στην Ισπανία και τï

Ηνωµένï Βασίλειï. Τα πïσïστά είναι υψηλÞτερα στïυς

νεαρïύς ενήλικες: 16-17 % στη Φινλανδία και τη Σïυηδία

και 35-40 % στη ∆ανία, στην Ισπανία και τï Ηνωµένï

Βασίλειï.

Αµæεταµίνες, πïυ είναι γενικά η δεύτερη πιï διαδεδï-

µένη ïυσία, αναæέρει Þτι έøει κάνει øρήση τïυλάøιστïν

για µία æïρά τï 1-4 % περίπïυ των ενηλίκων και τï 1-5 %

των νεαρών ενηλίκων στην ΕΕ. «Έκσταση» έøει δïκιµάσει

τï 0,5-3 % Þλων των ευρωπαίων ενηλίκων και τï 1-5 %

των νεαρών ενηλίκων. Στï Ηνωµένï Βασίλειï τα πïσïστά

τÞσï για τις αµæεταµίνες Þσï και για την «έκσταση» είναι

σηµαντικά υψηλÞτερα.

Κïκαΐνη έøει δïκιµάσει τï 1-3 % Þλων των ενηλίκων και

τï 1-5 % των νεαρών ενηλίκων στην Ευρώπη. Στην

Ισπανία και στη Γαλλία τα πïσïστά για την κïκαΐνη είναι

υψηλÞτερα απ’ Þ,τι για τις αµæεταµίνες.
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ΠρÞσæατη øρήση κάνναâης (επικράτηση κατά τï τελευ-

ταίï δωδεκάµηνï) αναæέρει τï 1-9 % των ευρωπαίων

ενηλίκων και τï 2-20 % των νεαρών ενηλίκων (6-10 %

στις περισσÞτερες øώρες). Η πρÞσæατη øρήση άλλων

ïυσιών είναι γενικά πïλύ øαµηλή: τï πïσïστÞ δεν

êεπερνά τï 1 % των ενηλίκων και είναι Þσïν αæïρά τïυς

νεαρïύς ενήλικες είναι κάτω απÞ τï 2 %, παρÞλï πïυ

στην Ισπανία τα πïσïστά είναι υψηλÞτερα για την κïκαΐνη

και στï Ηνωµένï Βασίλειï για τις αµæεταµίνες και την

«έκσταση».

Ãι συνεπείς πληρïæïρίες σøετικά µε τις τάσεις είναι

περιïρισµένες, απÞ τα στïιøεία Þµως διαæαίνεται Þτι η

øρήση κάνναâης αυêήθηκε κατά τη δεκαετία τïυ 1990

στις περισσÞτερες øώρες. Φαίνεται Þτι τα τελευταία

øρÞνια σταθερïπïιήθηκε στις øώρες µε µέσï έως υψηλÞ

πïσïστÞ επικράτησης, αυêήθηκε Þµως στις øώρες µε

øαµηλÞ πïσïστÞ επικράτησης.

Ìρήση ναρκωτικών απÞ τïυς µαθητές
Στις περισσÞτερες øώρες της ΕΕ πραγµατïπïιήθηκαν τα

τελευταία øρÞνια µελέτες στïν µαθητικÞ πληθυσµÞ σε

εθνική âάση, ïρισµένες απÞ τις ïπïίες διεêήøθησαν στï

πλαίσιï τïυ ευρωπαϊκïύ πρïγράµµατïς ερευνών στïν

µαθητικÞ πληθυσµÞ για τï αλκïÞλ και άλλα ναρκωτικά

(ESPAD). ΩστÞσï, ïι διακυµάνσεις στα σøïλεία πïυ επιλέ-

øθηκαν, στις ηλικιακές ïµάδες και στï κïινωνικÞ πλαίσιï

µπïρεί να επηρεάúïυν σηµαντικά τα απïτελέσµατα.

Στα περισσÞτερα κράτη µέλη, η κάνναâη είναι η πιï

διαδεδïµένη παράνïµη ïυσία. Ìρήση κάνναâης τïυλάøι-

στïν για µία æïρά έøει κάνει τï 5 % (στην Πïρτïγαλία και

στη Φινλανδία) έως τï 40 % (στην Ιρλανδία και στï

Ηνωµένï Βασίλειï) των νέων ηλικίας 1-16 ετών.

Η ερµηνεία των στïιøείων σøετικά µε τη øρήση διαλυτών

øρειάúεται πρïσïøή. Γενικά, ïι διαλύτες είναι η δεύτερη

πιï διαδεδïµένη στïυς νέïυς ηλικίας 15-16 ετών, και τα

πïσïστά øρήσης κυµαίνïνται απÞ τï 3-4 % περίπïυ (στη

æλαµανδική κïινÞτητα τïυ Βελγίïυ, στην Ισπανία και στï

Λïυêεµâïύργï) έως τï 20 % (στï Ηνωµένï Βασίλειï).

Στην Ελλάδα και στη Σïυηδία, γίνïνται συøνÞτερα πειρα-

µατισµïί µε διαλύτες απ’  Þσï µε κάνναâη.

Ìρήση αµæεταµινών αναæέρει τï 1-13 % των νεαρών

ηλικίας 15-16 ετών (2-8 % στις περισσÞτερες περιπτώ-

σεις), øρήση «έκστασης» τï 1-9 %, LSD δε και παραισθη-

σιïγÞνων τï 1-10 % (2-5 % στις περισσÞτερες περιπτώ-

σεις). Η Ιρλανδία, ïι Κάτω Ìώρες και τï Ηνωµένï Βασίλειï

αναæέρïυν συγκριτικά υψηλÞτερα πïσïστά πειραµατι-

σµïύ µε αµæεταµίνες, παραισθησιïγÞνα και «έκσταση» σ’

αυτή την ηλικιακή ïµάδα συγκριτικά µε άλλες øώρες.

Κïκαΐνη έøει δïκιµάσει τï 1-3 % των µαθητών και ηρωίνη

κάτω απÞ τï 1 %, αν και αυτÞ τï πïσïστÞ ανέρøεται στï

2 % στη ∆ανία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία και στï Ηνωµέ-

νï Βασίλειï.

Γενικά, η ανïδική τάση της øρήσης κάνναâης απÞ τïν

νεαρÞ πληθυσµÞ συνεøίστηκε τα τελευταία øρÞνια, Þπως

και της øρήσης αµæεταµινών και «έκστασης» αν και σε

µικρÞτερï âαθµÞ. ΩστÞσï, η øρήση κάνναâης απÞ νέïυς

στη Φινλανδία και στï Ηνωµένï Βασίλειï σταθερïπïιή-

θηκε ή µειώθηκε.

Σηµειώσεις: ∆ïκιµή τïυλάøιστïν µία æïρά σε Þλη τη úωή = επικράτηση øρήσης τïυλάøιστïν άπαê σε Þλη τη úωή (ΕÃ·), πρÞσæατη øρήση = επικράτηση κατά τïυς πρïηγïύµενïυς 12 µήνες (ΕΠΕ).
                      Για τï παρÞν διάγραµµα øρησιµïπïιήθηκαν τα απïτελέσµατα των πλέïν πρÞσæατων ερευνών. Ãρισµένα κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση να παράσøïυν στïιøεία.

 ∆ïκιµή τïυλάøιστïν µία æïρά σε Þλη τη úωή και πρÞσæατη øρήση κάνναâης στïυς ενηλίκïυς ïρισµένων øωρών της ΕΕ
     (µέτρηση µέσω ερευνών στïν πληθυσµÞ)
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∆ïκιµή τïυλάøιστïν µία æïρά σε Þλη τη úωή
ΠρÞσæατη øρήση
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Εκτίµηση της πρïâληµατικής øρήσης
ναρκωτικών

Παρά τï µεγάλï αντίκτυπï των πρïâληµατικών øρηστών

ναρκωτικών, ï αριθµÞς τïυς είναι σøετικά µικρÞς σε

σύγκριση µε τïυς øρήστες κάνναâης ή «έκστασης» για ως

επί τï πλείστïν ψυøαγωγικïύς λÞγïυς. Τα επίπεδα

εθισµïύ απÞ ïπιïύøα ή øρήσης ενδïæλέâιων ναρκωτικών

είναι γενικά øαµηλά στïν ενήλικï πληθυσµÞ και σøεδÞν

µηδενικά κατά τη µαθητική ηλικία. Η øρήση Þµως

σκληρών ναρκωτικών συøνά απïκρύπτεται και ïι øρήστες

æïâïύνται τï στιγµατισµÞ πïυ θα επακïλïυθήσει εάν τï

παραδεøθïύν. Ãι µελέτες για τïν γενικÞ πληθυσµÞ ή τïν

µαθητικÞ πληθυσµÞ δεν µπïρïύν συνεπώς να παράσøïυν

αêιÞπιστα στïιøεία σøετικά µε την επικράτηση.

Για µεθïδïλïγικïύς λÞγïυς, εêαιτίας ανïµïιïγένειας ή

έλλειψης δεδïµένων στï εσωτερικÞ µιας øώρας, είναι

δύσκïλï να γίνïυν εκτιµήσεις της επικράτησης σε εθνικÞ

επίπεδï. Τα στïιøεία σøετικά µε την επικράτηση πρέπει

συνεπώς να θεωρηθïύν Þτι απïτελïύν µÞνïν αδρές

εκτιµήσεις ή «τις καλύτερες κατά τï δυνατÞ εκτιµήσεις».

Στην παρïύσα έκθεση παρïυσιάúïνται ενηµερωµένες

εθνικές εκτιµήσεις για τις øώρες πïυ συµµετείøαν σε µια

µελέτη τïυ ΕΚΠΝΤ για τη âελτίωση των εκτιµήσεων της

επικράτησης σε εθνικÞ επίπεδï (âλέπε διάγραµµα 3).

Μέøρι πρÞσæατα ïι µέθïδïι και ïι ïρισµïί παρïυσίαúαν

µεγάλες διαæïρές – ïι Þρïι «εθισµένïι σε ïπιïύøα» ή

«ηρωινïµανείς» øρησιµïπïιïύνταν σε ïρισµένες øώρες,

ενώ σε άλλες øρησιµïπïιïύνταν ένας ευρύτερïς ïρισµÞς

«συστηµατικïί øρήστες ναρκωτικών» ή «υψηλïύ κινδύ-

νïυ øρήστες ναρκωτικών».

Στη µελέτη συνέâαλαν µε στïιøεία Þλες ïι øώρες µε âάση

τïν ίδιï ïρισµÞ της πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών –

ενδïæλέâια øρήση ναρκωτικών (ΕÌΝ) ή µακράς

διάρκειας/τακτική øρήση ïπιïύøων, κïκαΐνης ή/και

αµæεταµινών. ΑπÞ τïν ïρισµÞ αυτÞ απïκλείïνται ïι

øρήστες «έκστασης» και κάνναâης καθώς και τα άτïµα

πïυ δεν κάνïυν øρήση ïπιïύøων, κïκαΐνης ή αµæεταµι-

νών σε τακτική âάση.

Γενικά, η επικράτηση της πρïâληµατικής øρήσης ναρκω-

τικών æαίνεται Þτι είναι øαµηλÞτερη στη Γερµανία, στην

Αυστρία, στη Φινλανδία και στη Σïυηδία και υψηλÞτερη

στην Ιταλία, στï Λïυêεµâïύργï και στï Ηνωµένï

Βασίλειï. Στις øώρες µε µέσï πïσïστÞ επικράτησης, ïι

εκτιµήσεις κυµαίνïνται µεταêύ 3 και 5 πρïâληµατικών

øρηστών ναρκωτικών ανά 1 000 κατïίκïυς ηλικίας 15-54

ετών.

Μια νέα µελέτη τïυ ΕΚΠΝΤ διερευνά κïινωνικïύς δείκτες

για την εκτίµηση της επικράτησης της πρïâληµατικής

øρήσης ναρκωτικών µε τη øρήση τεøνικών στατιστικής

µïντελïπïίησης. Στïυς πιθανïύς δείκτες περιλαµâάνï-

νται η ανεργία, τα εγκλήµατα κατά της ιδιïκτησίας, η

απïδηµία, η πυκνïκατïίκηση και η κïινωνικïïικïνïµική

κατάσταση.

Μια άλλη µελέτη τïυ ΕΚΠΝΤ εêετάúει τρÞπïυς øρησιµï-

πïίησης της παρατηρηθείσας συøνÞτητας των νέων

øρηστών ναρκωτικών υπÞ θεραπεία για την εκτίµηση της

πραγµατικής συøνÞτητας της πρïâληµατικής øρήσης

ναρκωτικών.

Στï πλαίσιï ενÞς τρίτïυ σøεδίïυ τïυ ΕΚΠΝΤ πραγµατï-

πïιήθηκε αêιïλÞγηση της πιθανής øρήσης των συστηµά-
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Κάνναâη
∆ιαλύτες
Κïκαΐνη

Σηµειώσεις: Ìρησιµïπïιήθηκαν τα απïτελέσµατα των πλέïν πρÞσæατων ερευνών, µε εêαίρεση τï Ηνωµένï Βασίλειï Þπïυ η έρευνα τïυ 1995 ήταν 

                      περισσÞτερï συγκρίσιµη µε άλλες ευρωπαϊκές έρευνες τïυ ESPAD. Ãρισµένα κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση να παράσøïυν στïιøεία.

∆ιάγραµµα

2 
 ∆ïκιµή κάνναâης, διαλυτών και κïκαΐνης τïυλάøιστïν µία æïρά σε Þλη τη úωή απÞ µαθητές ηλικίας 15 έως 16 ετών 

σε ïρισµένες øώρες της ΕΕ (µέτρηση µέσω ερευνών στïν µαθητικÞ πληθυσµÞ)
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των γεωγραæικών πληρïæïριών (ΣΓΠ) για τη øαρτïγρά-

æηση των δεδïµένων και των εκτιµήσεων σøετικά µε τη

øρήση ναρκωτικών και την ανάπτυêη µïντέλων γεωγραæι-

κής διασπïράς µεταêύ µεγαλïυπÞλεων και επαρøιακών

πÞλεων.

∆είκτες συνεπειών στην υγεία

·ήτηση για θεραπεία
Ã αριθµÞς των εισαγωγών για θεραπεία είναι ένας άλλïς

øρήσιµïς δείκτης των τάσεων της επικράτησης της

πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών, παρÞλï πïυ πρέπει

να ληæθïύν υπÞψη ïι µεταâïλές στη διαθεσιµÞτητα των

υπηρεσιών, στïυς τρÞπïυς θεραπείας ή στις διαδικασίες

αναæïράς. Ãι πληρïæïρίες αυτές µπïρεί να είναι ιδιαί-

τερα øρήσιµες για την περιγραæή των øαρακτηριστικών

και των πρïτύπων της øρήσης ναρκωτικών (µε ένεση,

πïλυτïêικïµανία) απÞ τïυς πρïâληµατικïύς øρήστες

καθώς και για τïν πρïσδιïρισµÞ πρïτύπων, ώστε να

διευκïλυνθεί η εκτίµηση των αναγκών απÞ άπïψη υπηρε-

σιών.

Ùλες σøεδÞν ïι øώρες της ΕΕ παρέøïυν πληρïæïρίες

σøετικά µε τη θεραπεία απεêάρτησης απÞ τα ναρκωτικά, η

συλλïγή Þµως των δεδïµένων και η κάλυψη των διαæÞ-

ρων ειδών κέντρων θεραπείας παρïυσιάúει διακυµάνσεις.

Ãι νέες υπηρεσίες µπïρεί να πρïσελκύïυν νέïυς

øρήστες, να αυêάνïυν τïν αριθµÞ των εισαγωγών ή να

µεταâάλλïυν øαρακτηριστικά Þπως η ηλικία, τï æύλï και

η ïδÞς øïρήγησης. Άλλα øαρακτηριστικά, ιδίως τï

πïσïστÞ των øρηστών ενδïæλέâιων ναρκωτικών στα υπÞ

θεραπεία άτïµα, διαæέρïυν απÞ øώρα σε øώρα. Με âάση

πρïηγïύµενες εργασίες πïυ πραγµατïπïίησε η ïµάδα

Pompidou, καταρτίστηκε απÞ τï ΕΚΠΝΤ ένα νέï κïινÞ

ευρωπαϊκÞ πρωτÞκïλλï πρïκειµένïυ να âελτιωθεί η

πïιÞτητα και η συγκρισιµÞτητα των πληρïæïριών σøετικά

µε τη úήτηση θεραπείας.Τï πρωτÞκïλλï αυτÞ θα υιïθετη-

θεί και θα πρïωθηθεί απÞ αµæÞτερïυς τïυς ïργανισµïύς.

Η πλειïψηæία (70-95 %) των εισαγωγών για θεραπεία

αæïρïύν τη øρήση ïπιïύøων (κυρίως ηρωίνης). Στη

æλαµανδική κïινÞτητα τïυ Βελγίïυ, στη Φινλανδία και τη

Σïυηδία τï πïσïστÞ είναι øαµηλÞτερï απÞ τï 40 %,

εισαγωγών, αυτÞ Þµως µπïρεί να ïæείλεται σε διαæïρές

στη µεθïδïλïγία.

Στις περισσÞτερες øώρες, η κïκαΐνη αναæέρεται ως τï

κύριï ναρκωτικÞ σε λιγÞτερï απÞ τï 10 % των περιπτώ-

σεων εισαγωγής για θεραπεία, παρÞλï πïυ στï Λïυêεµ-

âïύργï æθάνει τï 15 % και τï 18 % στις Κάτω Ìώρες. Ãι

øρήστες ηρωίνης συøνά αναæέρïυν την κïκαΐνη ως

δεύτερï ναρκωτικÞ.

Η κάνναâη αναæέρεται γενικά ως τï κύριï ναρκωτικÞ τïυ

2-10 % των øρηστών υπÞ θεραπεία, παρÞλï πïυ τï

πïσïστÞ αυτÞ είναι υψηλÞτερï (13-22 %) στï Βέλγιï, στη

Γερµανία και τη Φινλανδία.

Ãι αµæεταµίνες, τα αµæεταµινικïύ τύπïυ διεγερτικά

(Þπως η «έκσταση») και τα παραισθησιïγÞνα είναι γενικά

τα κύρια ναρκωτικά πïσïστïύ µικρÞτερïυ απÞ τï 1-2 %

των θεραπευïµένων. ΩστÞσï τï πïσïστÞ αυτÞ είναι

υψηλÞτερï στη æλαµανδική κïινÞτητα τïυ Βελγίïυ

(19 %), στη Φινλανδία (48 %), στη Σïυηδία (20 %) και στï

Ηνωµένï Βασίλειï (9 %).

Η ενδïæλέâια øρήση είναι πιï διαδεδïµένη στïυς

øρήστες ïπιïύøων, και τα πïσïστά κυµαίνïνται απÞ τï

14 % περίπïυ (στις Κάτω Ìώρες) έως πάνω απÞ 80 %

(στην Ελλάδα και στï Λïυêεµâïύργï). Η ενέσιµη øρήση
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 Εθνικές εκτιµήσεις σøετικά µε την επικράτηση της πρïâληµατικής øρήσης ναρκωτικών
                       σε ïρισµένες øώρες της ΕΕ και στη Νïρâηγία

Σηµείωση: Η εκτίµηση τïυ Βελγίïυ λαµâάνει υπÞψη µÞνïν τïυς ÌΕΝ, και κατά συνέπεια υπïεκτιµά την  

                  πρïâληµατική øρήση ναρκωτικών. Ãρισµένα κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση να παράσøïυν στïιøεία.
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αναæέρεται συøνά στις σκανδιναâικές øώρες και στï

Ηνωµένï Βασίλειï, παρÞλï πïυ δεν απïτελεί σύνηθες

πρÞτυπï στις περισσÞτερες øώρες.

Σε Þλες τις øώρες της ΕΕ, ïι άρρενες αντιπρïσωπεύïυν

τï 70-85 % των ατÞµων πïυ εντάσσïνται σε θεραπευτικά

πρïγράµµατα. Ãι θεραπευÞµενïι είναι ηλικίας 25-35 ετών

κατά µέσï Þρï στις περισσÞτερες περιπτώσεις.

Ãρισµένες øώρες αναæέρïυν αύêηση της µέσης ηλικίας.

Ãι διαθέσιµες πληρïæïρίες σøετικά µε τη θεραπεία

υπïδεικνύïυν Þτι γενικά τï πïσïστÞ των εισαγωγών για

απεêάρτηση απÞ ïπιïύøα µειώνεται, ενώ ïι περιπτώσεις

θεραπείας απεêάρτησης απÞ την κïκαΐνη και την κάνναâη

αυêάνïνται, αν και παραµένïυν σε øαµηλÞτερα επίπεδα

απ’ Þ,τι για ïπιïύøα. ΠρÞσæατα ïρισµένες øώρες επεσή-

µαναν την αύêηση των περιπτώσεων øρήσης κάνναâης,

ιδίως στα άτïµα πïυ υπïâάλλïνται σε θεραπεία για

πρώτη æïρά. ΩστÞσï η τάση αυτή πρέπει να µελετηθεί µε

µεγαλύτερη λεπτïµέρεια, δεδïµένïυ Þτι θα πρέπει να

εêεταστïύν και άλλïι παράγïντες. Ãι περισσÞτερες

øώρες της ΕΕ αναæέρïυν µείωση τïυ πïσïστïύ των

øρηστών ενδïæλέâιων ναρκωτικών στïυς øρήστες ïπιïύ-

øων πïυ υπïâλήθηκαν σε θεραπεία.

Θάνατïι απÞ ναρκωτικά και θνησιµÞτητα
των øρηστών ναρκωτικών
Ã θάνατïς είναι η πιθανή συνέπεια ïρισµένων µïρæών

øρήσης ναρκωτικών, παρÞλï πïυ ï κίνδυνïς διαæέρει

ανάλïγα µε την ïυσία και τïν τρÞπï øρήσης. Ã αριθµÞς

των αιæνίδιων θανάτων απÞ ναρκωτικά (υπερâïλική

δÞση) øρησιµïπïιείται συøνά απλïυστευτικά ως δείκτης

της κατάστασης πïυ επικρατεί σε µια øώρα Þσïν αæïρά

τα ναρκωτικά.

Ãι στατιστικές της ΕΕ για τïυς θανάτïυς απÞ ναρκωτικά

αναæέρïνται γενικά σε θανάτïυς πïυ επέρøïνται λίγï

µετά τη øρήση τïυ ναρκωτικïύ (ïρισµένες æïρές είναι

γνωστïί ως θάνατïι απÞ ïêεία δηλητηρίαση, υπερâïλική

δÞση, δηλητηρίαση απÞ τïêική ïυσία ή θάνατïι πïυ

ïæείλïνται στï ναρκωτικÞ), παρÞλï πïυ και άλλες αιτίες

θανάτïυ πρέπει να λαµâάνïνται επίσης υπÞψη. Ãι άµεσες

συγκρίσεις εθνικών στατιστικών είναι αδύνατες εêαιτίας

διαæïρών στην επικράτηση της øρήσης ναρκωτικών

καθώς και στις µεθÞδïυς και στïυς ïρισµïύς πïυ øρησι-

µïπïιïύνται για την καταγραæή των περιστατικών. Τï

ΕΚΠΝΤ συνεργάúεται µε τη Eurostat και µε την ΠαγκÞσµια

Ãργάνωση Υγείας πρïκειµένïυ να εκπïνηθïύν τυπïπïιη-

µένες κατευθυντήριες γραµµές για την αναæïρά των

απïτελεσµάτων απÞ τα ληêιαρøεία (για τη θνησιµÞτητα

τïυ γενικïύ πληθυσµïύ) και απÞ τα ιατρïδικα-

στικά/αστυνïµικά αρøεία.

Σε πïλλές øώρες της ΕΕ, ï αριθµÞς των θανάτων απÞ

ναρκωτικά σταθερïπïιήθηκε ή µειώθηκε, µετά τη µεγάλη

αύêηση πïυ είøε σηµειώσει στα τέλη της δεκαετίας τïυ

’80 και στις αρøές της δεκαετίας τïυ ’90, µïλïνÞτι σε

ïρισµένες øώρες εêακïλïυθïύσε µέøρι πρÞσæατα να

αυêάνεται.

Ãι περισσÞτερïι θάνατïι απÞ ïêεία δηλητηρίαση ïæείλï-

νται σε ïπιïύøα, Þµως συøνά ïæείλïνται και στï αλκïÞλ

και στις âενúïδιαúεπίνες. Ãι αιæνίδιïι θάνατïι πïυ

ïæείλïνται απïκλειστικά σε κïκαΐνη ή σε αµæεταµίνες

είναι ασύνηθες æαινÞµενï. Ãι θάνατïι πïυ ïæείλïνται

στην «έκσταση» ή σε παρÞµïιες ïυσίες, παρ’ Þλη την

ευρεία δηµïσιÞτητα πïυ τïυς έøει δïθεί, είναι λιγïστïί.

ΕκτÞς απÞ τις εθνικές στατιστικές θανάτων απÞ ναρκω-

τικά, ï κίνδυνïς θανάτïυ πïυ σøετίúεται µε ïρισµένες

Σηµείωση: Ãρισµένα κράτη µέλη δεν ήταν σε θέση να παράσøïυν 
                   στïιøεία 

 ΠïσïστÞ των ατÞµων πïυ εντάøθηκαν σε θεραπευτικÞ πρÞγραµµα για ναρκωτικά και ήταν κυρίως øρήστες ïπιïύøων, 
    σε ïρισµένες øώρες της ΕΕ
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µïρæές øρήσης ναρκωτικών µπïρεί να εκτιµηθεί µε την

παρακïλïύθηση ïµάδων øρηστών ναρκωτικών και της

θνησιµÞτητάς τïυς (µελέτες κïÞρτιïς). Ãι πρïâληµατικïί

øρήστες ναρκωτικών διατρέøïυν πïλύ υψηλÞτερï

κίνδυνï θανάτïυ απ’  Þ,τι ï γενικÞς πληθυσµÞς, απÞ ευρύ

æάσµα αιτιών και Þøι µÞνïν απÞ ïêεία δηλητηρίαση.

Μελέτες υπïδεικνύïυν Þτι ïι øρήστες ενδïæλέâιων

ïπιïύøων διατρέøïυν 20 έως 30 æïρές µεγαλύτερï

κίνδυνï θανάτïυ απÞ υπερâïλική δÞση, µÞλυνσης απÞ

τïν HIV, ατυøήµατïς και αυτïκτïνίας απ’  Þ,τι ïι µη

øρήστες ναρκωτικών της ίδιας ηλικίας. Η θνησιµÞτητα

των øρηστών ενδïæλέâιων ναρκωτικών αυêήθηκε µε τη

διάδïση της µÞλυνσης απÞ τïν HIV, ενώ ïι øρήστες µη

ενδïæλέâιων ναρκωτικών ή ïι øρήστες άλλων ψυøïδρα-

στικών ïυσιών διατρέøïυν πïλύ øαµηλÞτερï κίνδυνï

θανάτïυ.

Πρïκειµένïυ να âελτιωθεί η συγκρισιµÞτητα των απïτε-

λεσµάτων πïυ λαµâάνïνται απÞ τις διάæïρες περιïøές

της ΕΕ, τï ΕΚΠΝΤ κατήρτισε ένα τυπïπïιηµένï πρωτÞ-

κïλλï για τη διεêαγωγή των µελετών κïÞρτιïς Þσïν

αæïρά τη θνησιµÞτητα των øρηστών ναρκωτικών ïι

ïπïίïι στρατïλïγïύνται στα κέντρα θεραπείας.

Λïιµώδη νïσήµατα πïυ σøετίúïνται µε τα
ναρκωτικά
Ã επιπïλασµÞς των λïιµωδών νïσηµάτων, π.ø. η µÞλυνση

απÞ τïν HIV και η ηπατίτιδα B και C, στïυς øρήστες

ενδïæλέâιων ναρκωτικών (ÌΕΝ) έøει æθάσει σε υψηλά

επίπεδα. ΩστÞσï, απÞ øώρα σε øώρα παρατηρïύνται

σηµαντικές διαæïρές στïν επιπïλασµÞ της µÞλυνσης απÞ

τïν HIV, ï ïπïίïς κυµαίνεται απÞ τï 1 % στην Αγγλία, στην

Ιρλανδία και στην Ãυαλία έως τï 32 % στην Ισπανία

(âλέπε διάγραµµα 6). ∆ιαæïρές στïν επιπïλασµÞ

υπάρøïυν επίσης στï εσωτερικÞ των øωρών, µεταêύ

περιæερειών και πÞλεων. Ã επιπïλασµÞς æαίνεται Þτι

µειώνεται µε âραδύ ρυθµÞ σε ïρισµένες øώρες (στη

Γαλλία και στην Ιταλία), Þøι Þµως σε άλλες (στην Ισπανία).

ΑκÞµη και στις øώρες Þπïυ ï επιπïλασµÞς διατηρείται σε

σταθερά επίπεδα, η µετάδïση µεταêύ των ÌΕΝ είναι

πιθανÞν να συνεøίúεται. Η επιδηµία τïυ HIV έøει σήµερα

εισέλθει σε µια σταθερή (ενδηµική) æάση στις περισσÞτε-

ρες δυτικïευρωπαϊκές øώρες.

Τï πïσïστÞ επιπïλασµïύ τïυ AIDS παρïυσιάúει επίσης

µεγάλες διακυµάνσεις απÞ øώρα σε øώρα και κατά κανÞνα

εêακïλïυθεί να µειώνεται (âλέπε διάγραµµα 7). ΑυτÞ είναι

πιθανÞτατα απïτέλεσµα τïυ Þτι ï αριθµÞς των ÌΕΝ πïυ

αρøίúïυν να παίρνïυν τις νέες θεραπείες συνδυασµïύ ïι

ïπïίες καθυστερïύν την έναρêη τïυ AIDS αυêάνεται

σταθερά. Σε ïρισµένες øώρες (Πïρτïγαλία), ï αριθµÞς

κρïυσµάτων τïυ AIDS δεν µειώνεται, γεγïνÞς πïυ

καταδεικνύει ενδεøïµένως την απïυσία πρÞσâασης σε

θεραπεία κατά τïυ HIV.Τï πïσïστÞ ÌΕΝ επί τïυ σωρευτι-

κïύ αριθµïύ κρïυσµάτων AIDS διαæέρει σηµαντικά απÞ τη

µια øώρα στην άλλη, πράγµα πïυ δείøνει τις διακυµάνσεις

πïυ υπάρøïυν στη σøετική âαρύτητα των ÌΕΝ στην επιδη-

µία AIDS. Η παρακïλïύθηση τïυ AIDS έøει γίνει λιγÞτερï

øρήσιµη ως δείκτης της έκτασης της µÞλυνσης απÞ τïν

HIV και αντίθετα µετατρέπεται σιγά-σιγά σε δείκτη της

έναρêης θεραπείας. Η αναæïρά των γνωστών κρïυσµάτων

HIV σε κεντρικÞ επίπεδï θεωρείται σήµερα στην Ευρώπη
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                     Η σαæώς ανïδική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην Ιρλανδία ίσως να σøετίúεται εν µέρει µε τïν µειωµένï αριθµÞ εκθέσεων κατά τα πρïηγïύµενα έτη.
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Þτι συµπληρώνει την υπάρøïυσα αναæïρά των κρïυσµά-

των AIDS.

Για να διευκïλυνθεί η καταπïλέµηση της διάδïσης της

µÞλυνσης, στις περισσÞτερες øώρες διατίθενται µε άνεση

σύριγγες (εκτÞς απÞ τη Φινλανδία και τη Σïυηδία) καθώς

και πρïæυλακτικά, η δε παρïøή συµâïυλών σøετικά µε τïν

HIV και η πραγµατïπïίηση διαγνωστικής εêέτασης æαίνε-

ται επίσης Þτι διατίθενται ευρέως. Η θεραπεία υπïκατά-

στασης, η ïπïία µειώνει την ενδïæλέâια øρήση, υπάρøει

επίσης σε Þλες τις øώρες, κατά κύριï λÞγï µε τη µïρæή

µεθαδÞνης πïυ λαµâάνεται απÞ τï στÞµα.

Πïλλές µελέτες στïυς ÌΕΝ δείøνïυν Þτι ï επιπïλασµÞς

των λïιµωδών νïσηµάτων είναι υψηλÞτερïς στα άτïµα

πïυ έøïυν διαâιώσει σε æυλακή.

Ã επιπïλασµÞς της λïίµωêης απÞ ηπατίτιδα C στην ΕΕ

είναι υψηλÞτερïς και παρïυσιάúει µεγαλύτερη ïµïιïµïρ-

æία σε σύγκριση µε τïν επιπïλασµÞ της ηπατίτιδας Β,

κυµαίνεται δε απÞ τï 50 % µέøρι πάνω απÞ τï 90 %,

ακÞµη και σε øώρες µε øαµηλά πïσïστά µÞλυνσης απÞ τïν

HIV Þπως η Ελλάδα (âλέπε διάγραµµα 8). Επί σειρά ετών, ï

επιπïλασµÞς τïυ HCV δεν έδειøνε να ακïλïυθεί τη

µείωση πïυ παρατηρïύνταν στις µïλύνσεις απÞ τïν HIV.
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HIV, ηπατίτιδα C και συµπεριæïρά κινδύνïυ εêαιτίας των ενέσεων
στïυς κρατïύµενïυς øρήστες ενδïæλέâιων ναρκωτικών (%)

Τïπïθεσία ÌΕΝ µε ÌΕΝ µε ÌΕΝ πïυ µïιράστηκαν ÌΕΝ πïυ ÌΕΝ πïυ 
æυλακής µÞλυνση απÞ µÞλυνση υλικÞ κατά την τελευταία έøïυν κάνει άρøισαν τις 

τïν HIV απÞ τïν ένεση εκτÞς æυλακής κατά ένεσηστη ενέσεις 
HCV τις πρïηγïύµενες æυλακή στη æυλακή

τέσσερις εâδïµάδες

Βέλγιï 0.0 38,5 47 35 (10*) 15
(µία τïπïθεσία)

Γερµανία 1,4 14,4 – 36 (18*) 9
(µία τïπïθεσία)

Ισπανία 23,4 – 32 79 10
(µία τïπïθεσία)

Γαλλία 13,3 53,2 34 37 (29*) 7
(τρεις τïπïθεσίες)

Ιταλία 16,1 64,2 32 25 6
(τρεις τïπïθεσίες)

Πïρτïγαλία 28,1 61,9 49 57 5
(τρεις τïπïθεσίες)

Σïυηδία 2,6 57,6 30 64 5
(εννέα τïπïθεσίες)
* Ã αριθµÞς εντÞς παρενθέσεως δείøνει τï συνïλικÞ πïσïστÞ των ÌΕΝ πïυ έøïυν κάνει ένεση κατά τις πρïηγïύµενες τέσσερις εâδïµάδες.
Σηµείωση: — = δεν υπάρøïυν στïιøεία.
Πηγή: ΕυρωπαϊκÞ δίκτυï για την πρÞληψη τïυ HIV/AIDS και της ηπατίτιδας στις æυλακές, «Ετήσια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτρïπή», Μάιïς
1998.
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Τα τελευταία øρÞνια, ï επιπïλασµÞς τïυ HCV ενδέøεται να

µειώνεται στï Ηνωµένï Βασίλειï, γεγïνÞς πïυ υπïδηλώ-

νει Þτι τα µέτρα µείωσης της âλάâης πïυ εæαρµÞúïνται

µπïρεί να έøïυν επηρεάσει τη µετάδïση τïυ HCV. ΑπÞ την

άλλη πλευρά, η υπηρεσία άµεσης âïήθειας για τα ναρκω-

τικά της Φρανκæïύρτης, Γερµανία, ανέæερε µια τïπική

αύêηση απÞ τï 89 στï 95 %.

∆είκτες επιâïλής τïυ νÞµïυ

«Συλλήψεις» για αδικήµατα
περί τα ναρκωτικά
Τα µïναδικά δεδïµένα πïυ υπάρøïυν συστηµατικά

σøετικά µε τις παρεµâάσεις για την επιâïλή τïυ νÞµïυ

αναæέρïνται σε παραâάσεις των εθνικών νÞµων περί

ναρκωτικών (διακίνηση, κατïøή, øρήση κλπ.).Τα δεδïµένα

αυτά αντανακλïύν τη νïµïθεσία τïυ εκάστïτε κράτïυς

µέλïυς και τις διαδικασίες καταγραæής καθώς και τα

µέσα και τις πρïτεραιÞτητες της αστυνïµίας. ∆εδïµένης

της δυσκïλίας πïυ παρïυσιάúει η άµεση σύγκριση των

δεδïµένων, δίνεται έµæαση στις διαøρïνικές τάσεις.

Ã αριθµÞς συλλήψεων για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά

αυêάνεται σταθερά απÞ τα µέσα της δεκαετίας τïυ 1980

στην ΕΕ: διπλασιάστηκε στη ∆ανία, στην Ιταλία, στï

Λïυêεµâïύργï και τη Σïυηδία και υπερεêαπλασιάστηκε

στï Βέλγιï, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πïρτïγαλία

και τη Φινλανδία. (Για τïν ïρισµÞ τïυ Þρïυ «σύλληψη» για

αδικήµατα περί τα ναρκωτικά στï κάθε κράτïς µέλïς,

âλέπε την εκτεταµένη έκδïση της παρïύσας έκθεσης.)

Σε αυτές τις τελευταίες øώρες, στην Ιταλία και στις Κάτω

Ìώρες, η τάση αυτή έøει επιταøυνθεί τα τελευταία øρÞνια.

Στη ∆ανία, στην Ιρλανδία και τï Λïυêεµâïύργï ï αριθµÞς

των συλλήψεων είναι στάσιµïς.

Σε δέκα κράτη µέλη, τï 46-85 % των συλλήψεων

αæïρïύν την κάνναâη. Στï Λïυêεµâïύργï και στην

Πïρτïγαλία πρωταρøική αιτία είναι η ηρωίνη, στις Κάτω

Ìώρες τα «σκληρά ναρκωτικά», ενώ στη Σïυηδία η

συνηθέστερη αιτία είναι ïι αµæεταµίνες.

Τα αδικήµατα πïυ σøετίúïνται µε τη øρήση εêακïλïυθïύν

να απïτελïύν τï µεγαλύτερï πïσïστÞ συλλήψεων, τï

ïπïίï κυµαίνεται απÞ τï 61 % στην Πïρτïγαλία µέøρι

πάνω απÞ 85 % στην Αυστρία και τη Σïυηδία. Σε Þλες τις

øώρες τï πïσïστÞ των αδικηµάτων πïυ σøετίúïνται µε τη

øρήση αυêάνεται ή παραµένει σταθερÞ, µε εêαίρεση τï

Βέλγιï και την Ιρλανδία, Þπïυ σηµειώνει µείωση.

Τα πïσïστά συλλήψεων για ναρκωτικά ανά 1 000 κατïί-

κïυς κυµαίνïνται απÞ 0,4 µέøρι 2,5 %. ∆εδïµένïυ Þτι η

στατιστική µïνάδα (αδίκηµα, άτïµï, σύλληψη) διαæέρει

απÞ øώρα σε øώρα, η πραγµατïπïίηση συγκρίσεων øρειά-

úεται πρïσïøή.

∆εδïµένα σøετικά µε τις æυλακές
Ãι πληρïæïρίες εθνικïύ επιπέδïυ σøετικά µε τη øρήση

ναρκωτικών στις æυλακές εêακïλïυθïύν να είναι πïλύ

περιïρισµένες, τα δε αêιÞπιστα δεδïµένα είναι σπάνια.

Τï πïσïστÞ των παραâατών της νïµïθεσίας περί ναρκω-

τικών στις æυλακές της ΕΕ κυµαίνεται απÞ τï 15 έως τï

50 % τïυ συνïλικïύ αριθµïύ κρατïυµένων. Η

εµπïρία/διακίνηση αντιπρïσωπεύει πάνω απÞ τï 75 %

αυτών των περιπτώσεων.

Τα δεδïµένα σøετικά µε τïυς øρήστες ναρκωτικών στις

æυλακές αναæέρïνται σε διαæïρετικïύς ïρισµïύς και

έτσι δεν είναι δυνατÞν να πραγµατïπïιηθïύν άµεσες

συγκρίσεις. Ìρήση ναρκωτικών αναæέρει τï 30-90 % των

κρατïυµένων, ενώ η πρïâληµατική øρήση ναρκωτικών

αæïρά τï 10-45 % αυτών.

  «Συλλήψεις» για αδικήµατα περί τα ναρκωτικά στην ΕΕ (1991-1997)
                        Κινητïί µέσïι Þρïι τριετίας âάσει δείκτη (1991 = 100)
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∆είκτες της αγïράς ναρκωτικών

Κατασøέσεις ναρκωτικών, τιµές
και καθαρÞτητα
Ãι κατασøέσεις κάνναâης êεπερνïύν κατά πïλύ τις

κατασøέσεις ïπïιïυδήπïτε άλλïυ ναρκωτικïύ. Ãι συνïλι-

κές πïσÞτητες κατασøεθείσας κάνναâης αυêάνïνταν

ραγδαία µέøρι τï 1995, έκτïτε Þµως σταθερïπïιήθηκαν,

ïι µεγαλύτερες δε πïσÞτητες κατασøέθηκαν στην

Ισπανία τï 1998. Στις περισσÞτερες øώρες, ï αριθµÞς

κατασøέσεων, αντίθετα µε τις κατασøÞµενες πïσÞτητες,

εêακïλïυθεί να αυêάνεται. Η τιµή της κάνναâης æαίνεται

Þτι είναι σταθερή ή µειώνεται.

Μετά την κïρύæωση τïυ 1991, ïι πïσÞτητες κατασøεθεί-

σας ηρωίνης κυµαίνïνται µεταêύ 5 και 6 τÞνων. ΑπÞ τï

1995 ïι µεγαλύτερες πïσÞτητες κατασøέθηκαν στï

Ηνωµένï Βασίλειï, ïι ïπïίες αντιστïιøïύν στï 50 %

σøεδÞν της συνïλικής πïσÞτητας πïυ κατασøέθηκε στην

ΕΕ τï 1997. Γενικά, ï συνïλικÞς αριθµÞς κατασøέσεων

αυêανÞταν µέøρι τï 1992 και σήµερα έøει σταθερïπïιη-

θεί, αν και ïρισµένες øώρες αναæέρïυν σαæείς µειώσεις

τα τελευταία τρία øρÞνια ενώ άλλες µεγάλες αυêήσεις. Η

µέση πïσÞτητα ηρωίνης ανά κατάσøεση σε επίπεδï ΕΕ

είναι σταθερή απÞ τα µέσα της δεκαετίας τïυ ’80 και

ανέρøεται στα 60- 80 g περίπïυ. Η τιµή πώλησης ηρωίνης

στï δρÞµï είναι σταθερή στις περισσÞτερες øώρες, η δε

καθαρÞτητα αναæέρεται Þτι κυµαίνεται µεταêύ 10 και 

50 %.

Ãι πïσÞτητες κατασøεθείσας κïκαΐνης έæθασαν τï 1997

τï ανώτατï επίπεδï των 38 τÞνων, ïι δε µεγαλύτερες

κατασøέσεις έγιναν στην Ισπανία τï ίδιï έτïς. Τα διαθέ-

σιµα δεδïµένα για τï 1998 æαίνεται να δείøνïυν Þτι ïι

πïσÞτητες κατασøεθείσας κïκαΐνης στην ΕΕ µειώθηκαν,

ιδίως στην Ισπανία. Ã αριθµÞς των κατασøέσεων ωστÞσï

αυêάνεται µε σταθερïύς ρυθµïύς. Η µέση πïσÞτητα

κατασøεθείσας κïκαΐνης σε επίπεδï ΕΕ είναι πïλύ

µεγαλύτερη απÞ τη µέση πïσÞτητα κατασøεθείσας

ηρωίνης, έøει δε αυêηθεί απÞ τï 1985 απÞ τα 250 g

περίπïυ ανά κατάσøεση σε πάνω απÞ 1 kg τï 1997. Η τιµή

πώλησης κïκαΐνης στï δρÞµï είναι σøετικά σταθερή στις

περισσÞτερες øώρες πïυ διαâίâασαν δεδïµένα, η δε

καθαρÞτητα κατά τη λιανική πώληση κυµαίνεται απÞ 50

µέøρι 70 %, παρÞλï πïυ στην Ελλάδα αναæέρεται

καθαρÞτητα 5 µέøρι 10 % σε επίπεδï øρήστη.

Ã αριθµÞς κατασøέσεων αµæεταµινών και ïι πïσÞτητες

πïυ κατασøέθηκαν στην ΕΕ αυêάνïνται απÞ τï 1985, ï δε

ρυθµÞς αύêησης είναι ακÞµη εντïνÞτερïς απÞ τις αρøές

της δεκαετίας τïυ ’90. Ãι πïσÞτητες κατασøεθείσας

Σηµειώσεις: ∆εν υπάρøïυν στïιøεία για την Ελλάδα και τις Κάτω Ìώρες. Ã αριθµÞς των κατασøέσεων για τα έτη 

                     1996 και 1997 είναι µικρÞτερïς απÞ τïν πραγµατικÞ λÞγω απïυσίας στïιøείων για τï Βέλγιï.

ΑριθµÞς κατασøέσεων κάνναâης, 
ηρωίνης και κïκαΐνης στην ΕΕ (1985-97)
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Σηµειώσεις: ∆εν υπάρøïυν διαθέσιµα στïιøεία για την Ελλάδα και τις Κάτω Ìώρες. Ã αριθµÞς των κατα σøέσεων 

                     για τα έτη 1996 και 1997 είναι µικρÞτερïς απÞ τïν πραγµατικÞ λÞγω απïυσίας στïιøείων για τï 

                     Βέλγιï. Ã αριθµÞς των κατασøέσεων έκστασης κατά την περίïδï 1985-1994 είναι µεγαλύτερïς απÞ 

                     τïν πραγµατικÞ διÞτι περιλαµâάνει και τις κατασøέσεις LSD στην Ισπανία. 
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«έκστασης» άρøισαν να αυêάνïνται ραγδαία τï 1987–1996

πρïτïύ αρøίσïυν να µειώνïνται κατά τα µέσα τïυ 1997.

Πάνω απÞ τï 75 % των κατασøέσεων έγιναν στï

Ηνωµένï Βασίλειï. Ύστερα απÞ µια σταθερή ανïδική

πïρεία, τï 1997 και τï 1998 ï αριθµÞς κατασøέσεων

«έκστασης» µειώθηκε ή έµεινε στάσιµïς στις περισσÞτε-

ρες øώρες. Τα δεδïµένα σøετικά µε τï 1998 æαίνεται να

επιâεâαιώνïυν Þτι, παρά την εντεινÞµενη ανησυøία

σøετικά µε την «έκσταση» τα τελευταία øρÞνια, στην

πραγµατικÞτητα η ïυσία πïυ κυριαρøεί Þλï και περισσÞ-

τερï στην αγïρά συνθετικών ναρκωτικών είναι ïι

αµæεταµίνες.

ΠρÞσæατα αναæέρθηκε µείωση της τιµής των αµæε-

ταµινών και της «έκστασης». Η καθαρÞτητα των 

αµæεταµινών æαίνεται Þτι κυµαίνεται µεταêύ 10 και 

100 %, ενώ η καθαρÞτητα και η σύνθεση των øαπιών 

πïυ πωλïύνται ως «έκσταση» παρïυσιάúει µεγάλες

διακυµάνσεις.

Ãι κατασøέσεις LSD είναι λιγÞτερï συνήθεις σε σύγκριση

µε τις κατασøέσεις αµæεταµινών ή «έκστασης». ΑπÞ τï

1993–1994, σταθερïπïιήθηκαν ή µειώθηκαν σε Þλα τα

κράτη µέλη, µε εêαίρεση την Αυστρία Þπïυ ï αριθµÞς

τïυς αυêανÞταν συνεøώς µέøρι τï 1997.
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Ευρωπαϊκή εâδïµάδα πρÞληψης της τïêικïµανίας

Η πρÞληψη της τïêικïµανίας, πïυ âρίσκεται ήδη µεταêύ

των πρώτων θεµάτων της ηµερήσιας διάταêης της ΕΕ,

πρïωθήθηκε ιδιαίτερα µε τη δρïµïλÞγηση της τρίτης

ευρωπαϊκής εâδïµάδας πρÞληψης της τïêικïµανίας

(ΕΕΠΤ) πïυ πραγµατïπïιήθηκε απÞ τις 16 έως τις 22

Νïεµâρίïυ 1998 κατά τη διάρκεια της αυστριακής

πρïεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση

υπïγράµµισε πïικιλία πρωτïâïυλιών και σøεδίων σε Þλη

την ΕΕ καθώς και σε συµµετέøïυσες τρίτες øώρες, Þπως

η Νïρâηγία.

Ã κυριÞτερïς στÞøïς της ΕΕΠΤ είναι να ενισøυθεί η

συνεργασία σε ευρωπαϊκÞ επίπεδï στις πτυøές τïυ

æαινïµένïυ των ναρκωτικών πïυ αæïρïύν την υγεία, να

υπïγραµµιστïύν ïι µακρïπρÞθεσµες πρωτïâïυλίες

πρÞληψης στα κράτη µέλη και να αυêηθεί η ευαισθητï-

πïίηση τïυ κïινïύ στï θέµα αυτÞ.

ΑπÞ τï 1992 πïυ πραγµατïπïιήθηκε για πρώτη æïρά,

η εâδïµάδα συνέâαλε στï να ενισøυθεί η συνεργασία

µεταêύ επαγγελµατιών πïυ συµµετέøïυν στην πρÞληψη

της τïêικïµανίας, ιδίως των επαγγελµατιών τïυ 

τïµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και των κïινωνικών

υπηρεσιών, των συµâïύλων νέων και των υπηρεσιών

επιâïλής τïυ νÞµïυ, στï εσωτερικÞ και µεταêύ των

κρατών µελών.

Εκδηλώσεις πρÞληψης
και πïλιτικής

Η εâδïµάδα τïυ 1998 ήταν η πρώτη πïυ διïργανώθηκε

και πραγµατïπïιήθηκε στï πλαίσιï τïυ πρïγράµµατïς

δράσης της ΕΕ για την πρÞληψη της τïêικïµανίας

(1996–2000). Για πρώτη æïρά πήραν µέρïς τα νέα κράτη

µέλη, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σïυηδία, καθώς και µια

τρίτη øώρα, η Νïρâηγία. Τï θέµα ήταν διεπιστηµïνικÞ:

αύêηση της ευαισθητïπïίησης της κïινωνίας και αύêηση

των εργασιακών εταιρικών σøέσεων.

Η ΕΕΠΤ, πïυ πραγµατïπïιήθηκε κατά τη διάρκεια της

αυστριακής πρïεδρίας της ΕΕ, εγκαινιάστηκε µε µια

διάσκεψη στη Βιέννη στην ïπïία συµµετείøαν 300 εµπει-

ρïγνώµïνες και πïλιτικïί απ’  Þλα τα κράτη µέλη καθώς

και εκπρÞσωπïι απÞ τï Λιøτενστάιν, τη Νïρâηγία και την

Κεντρική και Ανατïλική Ευρώπη. Κατά τη διάσκεψη, πïυ

είøε σøεδιαστεί ως âήµα ανταλλαγής πληρïæïριών και

ïρθών πρακτικών, συúητήθηκαν τρÞπïι συνεργασίας και

συντïνισµïύ στïν τïµέα των στρατηγικών για την

πρÞληψη της øρήσης ναρκωτικών σε τïπικÞ, εθνικÞ και

ευρωπαϊκÞ επίπεδï και εêετάστηκαν θέµατα πïλιτικής

υγείας, κïινωνικής πïλιτικής, εκπαιδευτικής πïλιτικής,

πïλιτικής στïν τïµέα της νεïλαίας, στïν τïµέα της

ασæάλειας, καθώς και θέµατα περιæερειακής και τïπικής

πïλιτικής και δηµïσίων σøέσεων.
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Ãι αντιπρÞσωπïι κατέληêαν Þτι øρειάúεται να γίνει περισ-

σÞτερï έργï για να âελτιωθεί η πïιÞτητα και η συγκρισι-

µÞτητα των δεδïµένων σøετικά µε τï æαινÞµενï των

ναρκωτικών στην ΕΕ και στïν κÞσµï. Ãι πληρïæïρίες

αυτές θα συµâάλïυν σηµαντικά στη øάραêη των τρεøïυ-

σών και µελλïντικών στρατηγικών.

Μια εκστρατεία σε επίπεδï ΕΕ µε θέµα «Τï πρώτï âήµα

είναι να µιλήσïυµε», υπïγράµµισε τη σηµασία πïυ έøει ï

διάλïγïς στην πρÞληψη της τïêικïµανίας. Η εκστρατεία

απευθυνÞταν κυρίως σε ενήλικες πïυ είναι σε συνεøή

επαæή µε νέïυς, µεταêύ άλλων σε γïνείς, δασκάλïυς,

καθηγητές, συµâïύλïυς νέων, εκπαιδευτές και πρïπïνη-

τές.

Η εκστρατεία πïυ πραγµατïπïιήθηκε απÞ τα µέσα ενηµέ-

ρωσης απïτελïύνταν απÞ ένα τηλεïπτικÞ µήνυµα σε 18

γλώσσες, ένα ραδιïæωνικÞ µήνυµα σε έêι γλώσσες, µία

αæίσα σε 19 γλώσσες, ένα æυλλάδιï σε 13 γλώσσες, µια

διαæήµιση στïν τύπï σε δώδεκα γλώσσες και µια ανακïί-

νωση τύπïυ σε 18 γλώσσες.

Στα κράτη µέλη δρïµïλïγήθηκαν πάνω απÞ 1 000 πρωτï-

âïυλίες σε επίπεδï ΕΕ καθώς και σε εθνικÞ, περιæε-

ρειακÞ και τïπικÞ επίπεδï, η συµµετïøή δε της Επιτρïπής

ανήλθε σε 950 000 περίπïυ ευρώ.Τα κράτη µέλη έδειêαν

µια τάση ενσωµάτωσης της εâδïµάδας στις εθνικές

ετήσιες στρατηγικές τïυς για την πρÞληψη της τïêικïµα-

νίας και επωæελήθηκαν πρïκειµένïυ να τραâήêïυν την

πρïσïøή τïυ κïινïύ σε µακρïπρÞθεσµα σøέδια. Κατά τη

διάρκεια της εâδïµάδας, ïρισµένα κράτη µέλη διïργάνω-

σαν συúητήσεις σøετικά µε τις υπάρøïυσες εθνικές

στρατηγικές και µε τις νέες πρïσεγγίσεις στïν τïµέα της

πρÞληψης.

Ãι δραστηριÞτητες της ΕΕΠΤ απευθύνïνταν σε Þλï τïν

κÞσµï: στïυς νέïυς και στïυς νεαρïύς εργαúÞµενïυς,

στις ïικïγένειες, στïυς επαγγελµατίες τïυ τïµέα, στïυς

πïλιτικïύς και στα µέσα ενηµέρωσης. Ãρισµένα κράτη

µέλη εντÞπισαν και άλλες ïµάδες, π.ø. τις εθνικές µειïνÞ-

τητες, τïυς øρήστες ναρκωτικών και τα πïλύ µικρά

παιδιά. Έτσι στη Γαλλία 30 απÞ τα 46 σøέδια απευθύνï-

νταν στïυς νέïυς, καλύπτïντας 18 000 άτïµα. Στην

Αυστρία, κατά τη διάρκεια των «Θερινών Συúητήσεων

’98», αυστριακïί, γερµανïί και ïύγγρïι εµπειρïγνώµïνες

συúήτησαν διάæïρες δυνατÞτητες πρÞληψης των ναρκω-

τικών στα παιδιά τριών έως έêι ετών, ενώ τï Κέντρï

Ενηµέρωσης της Βιέννης για την ΠρÞληψη της

Τïêικïµανίας διïργάνωσε ένα σøετικÞ συνέδριï σøετικά

µε την πρÞληψη της øρήσης ναρκωτικών στïυς παιδικïύς

σταθµïύς.

∆ιδάγµατα της ευρωπαϊκής εâδïµάδας πρÞληψης της τïêικïµανίας
ΠαρÞλï πïυ η τελική αêιïλÞγηση των δραστηριïτήτων

της ευρωπαϊκής εâδïµάδας πρÞληψης της τïêικïµανίας

απÞ την Ευρωπαϊκή Επιτρïπή δεν έøει ακÞµη ïλïκληρω-

θεί, µπïρïύν να γίνïυν ήδη κάπïιες παρατηρήσεις

σøετικά µε την εκδήλωση τïυ 1998. Ãι πληρïæïρίες πïυ

συγκεντρώθηκαν απÞ τις εθνικές εκθέσεις των εθνικών

εστιακών σηµείων τïυ δικτύïυ Reitox συνέâαλαν στï να

υπïγραµµιστïύν ïρισµένα âασικά στïιøεία της εâδïµά-

δας.

• Ãι ευρωπαϊκές εâδïµάδες πρÞληψης της τïêικïµανίας

είναι ένα απïτελεσµατικÞ µέσï πρïώθησης των δραστη-

ριïτήτων πρÞληψης πïυ πραγµατïπïιïύνται τÞσï σε

επίπεδï ΕΕ Þσï και σε εθνικÞ επίπεδï. Ãι εκδηλώσεις

συµâάλλïυν στην ενθάρρυνση και στην πρïώθηση της

ανταλλαγής πληρïæïριών σøετικά µε τις âέλτιστες

πρακτικές στïν τïµέα της πρÞληψης σε ευρωπαϊκÞ

επίπεδï.

• Η ίδια η διïργάνωση της εâδïµάδας τïυ 1998 υπïγράµ-

µισε τα ïæέλη πïυ έøει ï συντïνισµÞς σε επίπεδï ΕΕ και

παράλληλα συµâάλλει στην επέκταση της συνεργασίας

των εθνικών æïρέων σε ευρύτερï ευρωπαϊκÞ πλαίσιï.

• Η ευρωπαϊκή εκστρατεία απÞ τα µέσα ενηµέρωσης είøε

πράγµατι αντίκτυπï, ï ïπïίïς θα µπïρïύσε Þµως να είναι

µεγαλύτερïς εάν έστελνε ένα συγκεκριµένï και κïινÞ

µήνυµα σøετικά µε την πρÞληψη της τïêικïµανίας —

Þπως τï µήνυµα των εâδïµάδων πïυ διïργανώνïνται στï

πλαίσιï τïυ πρïγράµµατïς «Η Ευρώπη κατά τïυ καρκί-

νïυ».

•∆εδïµένων των δυσκïλιών πïυ αντιµετώπισαν ïρισµέ-

νïι υπεύθυνïι σøεδίων να αναπτύêïυν την ευρωπαϊκή

συνιστώσα των πρωτïâïυλιών τïυς, κατά την επÞµενη

ΕΕΠΤ θα πρέπει να ληæθïύν µέτρα ώστε να øïρηγηθïύν

εγκαίρως ïι ενισøύσεις, πρïκειµένïυ να διευκïλυνθεί η

ανάπτυêη σøεδίων µε ευρωπαϊκή διάσταση πïυ να επικε-

ντρώνïνται σε ένα κïινÞ θέµα πïυ θα έøει καθïριστεί σε

ευρωπαϊκÞ επίπεδï.

•Η øρήση των εργαλείων αναæïράς τïυ ΕΚΠΝΤ θα

επιτρέψει την τυπïπïιηµένη παρïυσίαση των δραστηριï-

τήτων των εâδïµάδων. ΩστÞσï η διαδικασία αêιïλÞγησης

δεν άρøισε εγκαίρως και η σύνταêη της έκθεσης δεν θα

ïλïκληρωθεί πριν απÞ κάπïιï øρïνικÞ διάστηµα.
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ΕκτÞς απÞ τα συνέδρια, τα σεµινάρια και τα εκπαιδευτικά

µαθήµατα, Þλα τα κράτη µέλη ïργάνωσαν δραστηριÞτη-

τες πïυ ενεθάρρυναν τï διάλïγï µε τïυς νέïυς, αύêησαν

την ευαισθητïπïίηση και ενίσøυσαν την αυτïεκτίµηση. Σε

Þλη την ΕΕ πραγµατïπïιήθηκαν πïλλές καλλιτεøνικές και

πïλιτιστικές εκδηλώσεις µε µïυσική, θέατρï, øïρÞ,

παιøνίδια, æωτïγραæία, ταινίες και âίντεï.

Ãι πρïσεγγίσεις ïµïλÞγïυ πρïς ïµÞλïγï υπïγραµµίστη-

καν στα περισσÞτερα κράτη µέλη καλύπτïντας θέµατα

Þπως η επικïινωνία ïµάδων ïµïλÞγων νεαρής ηλικίας, τï

αλκïÞλ και τα ναρκωτικά.

ΣηµαντικÞ ρÞλï κατά τη διάρκεια της εâδïµάδας διαδρα-

µάτισαν και τα νέα µέσα ενηµέρωσης, και ιδίως τï

∆ιαδίκτυï (Internet), αλλά και ïι CD-ROM, τα συστήµατα

άµεσης ηλεκτρïνικής συνïµιλίας (chat-boxes) και τα

âίντεï, παρέøïντας πληρïæïρίες σøετικά µε τη µείωση

της âλάâης και την πρÞληψη και αêιïλïγώντας τις

γνώσεις σøετικά µε τα ναρκωτικά και τις στάσεις απέναντι

σ’ αυτά.

Κάθε κράτïς µέλïς ανταπïκρίθηκε στην πρÞκληση

ενισøύïντας εταιρικές και διεπιστηµïνικές πρïσεγγίσεις

µε διάæïρïυς τρÞπïυς. Ãι Κάτω Ìώρες δηµιïύργησαν µια

εθνική ïργανωτική επιτρïπή εκπρïσώπων της κυâέρνη-

σης και ΜΚÃ πïυ είναι υπεύθυνες για την πρÞληψη της

τïêικïµανίας ώστε να καταρτίσïυν και να εæαρµÞσïυν

εθνικά πρïγράµµατα σύµæωνα µε τις κατευθυντήριες

γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτρïπής. Πρωτïâïυλίες

άλλων κρατών µελών απïσκïπïύσαν στην αύêηση της

πρïâïλής των πρïσπαθειών πïυ καταâάλλïνται στïν

τïµέα της πρÞληψης της øρήσης ναρκωτικών επικεντρω-

νÞµενες σε Þσïυς εργάúïνται ήδη µε νέïυς, στις δïµές

πïυ είναι ήδη δραστήριες στïν τïµέα αυτÞ και στï ευρύ

κïινÞ και πρïωθώντας τη συνεργασία µεταêύ τïυς.

Παρακïλïύθηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτρïπή πραγµατïπïιεί επί τïυ παρÞντïς

την αêιïλÞγηση της ΕΕΠΤ και άλλων πρωτïâïυλιών πïυ

πραγµατïπïιήθηκαν στï πλαίσιï τïυ πρïγράµµατïς

δράσης της ΕΕ για την πρÞληψη της τïêικïµανίας

(1996–2000). Η συνïλική αêιïλÞγηση τïυ πρïγράµµατïς

δράσης πραγµατïπïιείται µε την υπïστήριêη της Ένωσης

Σøïλών ∆ηµÞσιας Υγείας στην Ευρώπη (Aspher).

ΣτÞøïς της µεθïδïλïγίας πïυ øρησιµïπïιείται για την

αêιïλÞγηση είναι να εêασæαλιστεί απÞ τα κράτη µέλη η

συγκέντρωση τυπïπïιηµένων πληρïæïριών σøετικά µε

την εâδïµάδα. Για τï σκïπÞ αυτÞ, η Επιτρïπή διαâίâασε

σε Þλïυς τïυς εθνικïύς συντïνιστές ένα ερωτηµατïλÞ-

γιï πïυ κατήρτισε τï ΕΚΠΝΤ για τï σύστηµα ανταλλαγής

πληρïæïριών πïυ διαθέτει σøετικά µε τη δράση για τη

µείωση της úήτησης (EDDRA). Τï ΕΚΠΝΤ διαâίâασε στην

Επιτρïπή και στïυς εθνικïύς συντïνιστές τις κατευθυ-

ντήριες γραµµές τïυ για την αêιïλÞγηση της πρÞληψης

των ναρκωτικών πρïκειµένïυ να διανεµηθïύν στïυς

υπευθύνïυς των σøεδίων. Με αυτÞν τïν τρÞπï επιδιώκε-

ται να πρïωθηθεί η αêιïλÞγηση των δραστηριïτήτων

πρÞληψης και να παρασøεθεί καθïδήγηση στïυς υπευθύ-

νïυς των σøεδίων κατά τï σøεδιασµÞ δραστηριïτήτων και

της σøετικής αêιïλÞγησης.

Η κάνναâη είναι τï πιï διαδεδïµένï παράνïµï ναρκωτικÞ

στην Ευρώπη. Κατά τη δεκαετία τïυ ’90, η έκταση και τα

πρÞτυπα της øρήσης και της διαθεσιµÞτητας κάνναâης

µεταâλήθηκαν επανειληµµένως, και άρøισαν να επανεêε-

τάúïνται θέµατα υγείας και κïινωνικά θέµατα πïυ έøïυν

σøέση µε την κάνναâη Þπως ïι κατάλληλïι τρÞπïι αντιµε-

τώπισης, εντάθηκαν δε ïι συúητήσεις σøετικά µε τï

νïµικÞ καθεστώς και τις πιθανές ιατρικές øρήσεις της.

Τα εκøυλίσµατα κάνναâης —µαριøïυάνα, øασίς και

έλαιï— ταêινïµïύνται ως ναρκωτικά δυνάµει τïυ τµήµα-

τïς Ι της ενιαίας σύµâασης των Ηνωµένων Εθνών για τα

ναρκωτικά τïυ 1961. Η σύµâαση πρïâλέπει ισøυρά µέτρα

ελέγøïυ για την παραγωγή, εµπïρία, κατïøή ή øρήση

ναρκωτικών, µε εêαίρεση τις πïσÞτητες πïυ είναι

αναγκαίες για την ιατρική ή επιστηµïνική έρευνα. Ãι

υπïøρεώσεις αυτές ενισøύïνται ακÞµη περισσÞτερï απÞ

τη σύµâαση των Ηνωµένων Εθνών τïυ 1988 κατά της

παράνïµης διακίνησης ναρκωτικών και ψυøïτρÞπων

ïυσιών.

Τα κράτη µέλη της ΕΕ εæαρµÞúïυν τις συµâάσεις των ΗΕ

ανάλïγα µε τις τïπικές ή περιæερειακές τïυς συνθήκες.

Ãρισµένες øώρες ή περιïøές ανέøïνται ïρισµένες

µïρæές κατïøής και κατανάλωσης, άλλες επιâάλλïυν

διïικητικές κυρώσεις ή πρÞστιµα, ενώ άλλες πάλι επιâάλ-

λïυν πïινικές κυρώσεις.

Παρά αυτές τις διαæïρετικές νïµικές πρïσεγγίσεις στην

κάνναâη, κατά τï στάδιï της δίωêης διαæαίνεται µια κïινή

τάση στα κράτη µέλη — ήτïι η ανάπτυêη ενÞς æάσµατïς

εναλλακτικών µέτρων σε περιπτώσεις κατïøής µικρών
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πïσïτήτων κάνναâης για πρïσωπική øρήση øωρίς επιâα-

ρυντικές περιστάσεις.

Τα πρÞστιµα, ïι εγγυήσεις, η δïκιµαστική απïæυλάκιση µε

θέση υπÞ επιτήρηση, η απαλλαγή απÞ την πïινή και η

παρïøή συµâïυλών είναι ïι συνηθέστερïι τρÞπïι µε τïυς

ïπïίïυς αντιµετωπίúïυν τα ευρωπαϊκά συστήµατα δικαιï-

σύνης τα αδικήµατα πïυ σøετίúïνται µε την κάνναâη.

ΤαυτÞøρïνα Þµως ïι συλλήψεις της αστυνïµίας για αδική-

µατα περί τα ναρκωτικά —κυρίως για κάνναâη και για

αδικήµατα πïυ σøετίúïνται µε τη øρήση— αυêάνïνται σε

πïλλές øώρες.

Μια ακριâέστερη κατανÞηση τïυ πώς εæαρµÞúεται στην

πράêη η πïλιτική περί ναρκωτικών Þσïν αæïρά την

κάνναâη µπïρεί να επιτευøθεί µÞνïν µέσω ειδικών

µελετών πïυ θα αναλύïυν δεδïµένα απÞ τις αστυνïµικές

δυνάµεις και τις διωκτικές αρøές µε µεγαλύτερη λεπτï-

µέρεια.

ΠρÞτυπα øρήσης

ΠρÞσæατες έρευνες υπïδεικνύïυν Þτι øρήση κάνναâης

κάνïυν στην ΕΕ πάνω απÞ 40 εκατ. άτïµα. Κατά µέσï Þρï

κάνναâη έøïυν δïκιµάσει ένας στïυς πέντε νέïυς

ηλικίας 15-16 ετών και τïυλάøιστïν ένας στïυς τέσσερις

ηλικίας 15-34 ετών.

Μεταêύ øωρών εêακïλïυθïύν να υπάρøïυν σηµαντικές

διαæïρές στην έκταση της øρήσης κάνναâης, υπάρøïυν

Þµως ενδείêεις Þτι τα πïσïστά επικράτησης συγκλίνïυν.

Στις øώρες µε υψηλÞτερï πïσïστÞ επικράτησης, η τάση

æαίνεται Þτι κατά τη δεκαετία τïυ ’90 είναι σταθερή ή

æθίνïυσα. Στις øώρες µε øαµηλÞτερï πïσïστÞ επικράτη-

σης, η øρήση αυêάνεται.

Στις περισσÞτερες øώρες της ΕΕ, η øρήση κάνναâης δεν

συνδέεται µε κάπïιï ειδικÞ κïινωνικÞ ή ψυøαγωγικÞ

πλαίσιï ή ïµάδα. Σε πïλλά κράτη µέλη, æαίνεται Þτι

υπάρøει µια τάση να θεωρείται η øρήση κάνναâης ως κάτι

τï æυσιïλïγικÞ ή τï κïσµικÞ παρά ως κάτι πïυ εκτρέπε-

ται απÞ τïν κανÞνα. ΩστÞσï ïι øρήστες κάνναâης δεν

είναι δυνατÞν να θεωρηθïύν Þτι απïτελïύν ïµïιïγενή

ïµάδα και αναæέρïνται διάæïρες µïρæές øρήσης. Για

παράδειγµα στη Γερµανία ïι øρήστες κάνναâης úïυν

συøνά στην αæάνεια øωρίς µεγάλα πρïâλήµατα, αν και τα

τελευταία λίγα øρÞνια σηµειώθηκε έντïνη αύêηση τïυ

αριθµïύ των ατÞµων πïυ άρøισαν θεραπεία σε εêωτερικά

κέντρα εêαιτίας της øρήσης κάνναâης.

Κατασøέσεις

Ãι πïσÞτητες κάνναâης πïυ κατάσøïνται κάθε øρÞνï

στην ΕΕ παρέµειναν στάσιµες απÞ τï 1994, αν και ï

αριθµÞς των κατασøέσεων παρïυσιάúει σταθερή αύêηση.

Η διαθεσιµÞτητα εêακïλïυθεί να είναι υψηλή στις περισ-

σÞτερες øώρες της Ένωσης και η αγïρά κάνναâης æαίνε-

ται Þτι έøει παγιωθεί µε σøετικά σταθερές τιµές. Η

κάνναâη πïυ κατάσøεται στην ΕΕ πρïέρøεται κατά κύριï

λÞγï απÞ τï ΜαρÞκï, αν και µικρÞτερες πïσÞτητες

πρïέρøïνται απÞ τï Αæγανιστάν, τïν Λίâανï και τï

Πακιστάν. Η Ισπανία και ïι Κάτω Ìώρες αναæέρïνται

συøνά ως øώρες διαµετακÞµισης της κάνναâης πïυ

εισάγεται στην ΕΕ.

Η µαριøïυάνα σε µïρæή øÞρτïυ πïυ κατάσøεται στην ΕΕ

πρïέρøεται ως επί τï πλείστïν απÞ την Κïλïµâία, τη

Νιγηρία, τη ΝÞτια Αæρική και την Ταϊλάνδη. Η κάνναâη

καλλιεργείται επίσης σøεδÞν σε Þλα τα κράτη µέλη, αν και

υπάρøïυν λίγα στïιøεία πïυ να υπïδηλώνïυν διακίνηση

της παραγωγής σε µεγάλη κλίµακα.

Κάνναâη, µαριøïυάνα και øασίς
Τï æυτÞ cannabis sativa περιέøει την ψυøïτρÞπï ïυσία δ9-

τετραϋδρïκανναâινÞλη (THC), πïυ είναι τï κυριÞτερï

ψυøïδραστικÞ συστατικÞ της κάνναâης ως ναρκωτικïύ.

«Μαριøïυάνα» είναι µια άλλη ïνïµασία τïυ ίδιïυ æυτïύ

και øρησιµïπïιείται συøνÞτερα για τα απïêηραµένα æύλλα

και τις ανθισµένες κïρυæές. Η ρητίνη πïυ λαµâάνεται απÞ

τïυς ïæθαλµïύς και τις ανθισµένες κïρυæές τïυ æυτïύ

κάνναâη είναι γνωστή ως øασίς και απÞ αυτή µπïρεί να

ληæθεί µε εκøύλιση τï øασισέλαιï. Ãι Þρïι «κάνναâη»,

«µαριøïυάνα» και «øασίς» øρησιµïπïιïύνται Þλïι

ευρύτατα, ïρισµένες æïρές øωρίς καµιά διαæïρïπïίηση.

 Κατασøεθείσες πïσÞτητες κάνναâης και αριθµÞς 
κατασøέσεων στην ΕΕ (1985-1997)
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ΠεριεκτικÞτητα σε THC

Σε ïρισµένες øώρες, παράγεται µια «καθαρÞαιµη» πïικι-

λία σπÞρων κάνναâης (indica) πïυ πρïïρίúïνται ειδικά για

καλλιέργεια σε εσωτερικïύς øώρïυς και ïι ïπïίïι δίνïυν

πïώδη æυτά και υψηλής πïιÞτητας ανθισµένες κïρυæές.

Πïλλά απÞ αυτά τα νεÞτερα στελέøη æαίνεται Þτι αναπτύ-

øθηκαν απÞ æυτά των Ιµαλαΐων, ενώ η εγøώρια κάνναâη

øρησιµïπïιïύσε παλαιÞτερα σπÞρïυς απÞ την Αæρική,

την Καραϊâική και την Άπω Ανατïλή πïυ έδιναν υψηλÞ-

τερα æυτά.

Ãρισµένες øώρες αναæέρïυν αύêηση της περιεκτικÞτη-

τας της κάνναâης σε THC, ιδίως της κάνναâης σε µïρæή

øÞρτïυ (δηλαδή της µαριøïυάνας), τα τελευταία øρÞνια

Στην περίπτωση της ∆ανίας πρÞκειται για «νέïυς θεραπευÞµενïυς»

 έναντι «παλαιών θεραπευïµένων»

  ΠïσïστÞ ατÞµων πïυ εντάøθηκαν σε θεραπευτικÞ
 πρÞγραµµα εêαιτίας της øρήσης κάνναâης 

σε ïρισµένες øώρες της ΕΕ

∆ιάγραµµα
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Επί τïυ συνÞλïυ των θεραπευïµένων

Επί των νέων θεραπευïµένων

και η ανησυøία για τï θέµα αυτÞ εκæράúεται µεταêύ

άλλων απÞ τις υπηρεσίες επιâïλής τïυ νÞµïυ.Τα περιïρι-

σµένα διαθέσιµα δεδïµένα των εθνικών εστιακών

σηµείων δίνïυν διάæïρα æάσµατα τιµών για την περιεκτι-

κÞτητα της κάνναâης σε THC, η ïπïία κυµαίνεται κατά

κανÞνα απÞ 5 µέøρι 11 % στη Γερµανία, απÞ 6 µέøρι 9 %

στις Κάτω Ìώρες και απÞ 2 µέøρι 14 % στï Ηνωµένï

Βασίλειï. Μεγαλύτερες περιεκτικÞτητες έøïυν αναæερ-

θεί σε λίγες περιπτώσεις, αλλά δεν πρïσδιïρίúεται

πάντïτε αν αæïρïύν τï øασίς, τη µαριøïυάνα ή τï έλαιï.

Άλλïι πάλι υπïστηρίúïυν Þτι η µαριøïυάνα περιέøει 0,5-

5,0 % THC, τï øασίς 2-20 % και τï øασισέλαιï 15-50 %.

Σαæήνεια δεν υπάρøει Þσïν αæïρά ïύτε την τυπική

περιεκτικÞτητα των διαæÞρων µïρæών κάνναâης πïυ

κυκλïæïρïύν στην αγïρά ïύτε τï âαθµÞ στïν ïπïίï έøει

πραγµατικά αυêηθεί. Επιπλέïν, ïι συµπεριæïρές και ïι

πρïτιµήσεις των καταναλωτών είναι άγνωστες. Γι’ αυτÞ τï

λÞγï πρέπει να γίνïυν λεπτïµερείς, συστηµατικές

µελέτες, ώστε να διαµïρæωθεί µια πιï ενηµερωµένη

âάση για συúήτηση.

Θεραπεία

Η κάνναâη θεωρείται τï κύριï ναρκωτικÞ µÞνï µιας

µειïψηæίας των ατÞµων πïυ αρøίúïυν θεραπεία, κατά

κανÞνα ενÞς πïσïστïύ γύρω στï 10 % ή και µικρÞτερïυ

αυτών, είναι Þµως πïλύ συøνÞτερα τï δευτερεύïν

ναρκωτικÞ των ατÞµων πïυ αρøίúïυν θεραπεία για άλλες

ïυσίες. Σε πïλλές øώρες έøει σηµειωθεί κάπïια αύêηση,

τï δε πïσïστÞ είναι υψηλÞτερï µεταêύ των ατÞµων πïυ

αρøίúïυν θεραπεία για πρώτη æïρά. Ãι περισσÞτερες

αιτήσεις για θεραπεία απεêάρτησης απÞ την κάνναâη

Κάνναâη και ïδήγηση
Μια επισκÞπηση της επιστηµïνικής âιâλιïγραæίας για τα

ναρκωτικά και την ικανÞτητα ïδήγησης πïυ παρήγγειλε

τï ΕΚΠΝΤ κατέληêε Þτι απÞ τα στïιøεία πïυ υπάρøïυν

σøετικά µε τï âαθµÞ κατά τïν ïπïίï η κάνναâη µειώνει

την ικανÞτητα ïδήγησης και αυêάνει τïν κίνδυνï

τρïøαίων ατυøηµάτων δεν είναι δυνατÞν να âγει κάπïιï

συµπέρασµα.

Ãι πειραµατικές µελέτες δεν είναι απÞλυτα συνεπείς, και

έτσι ïρισµένες âρίσκïυν Þτι η κάνναâη δεν επηρεάúει

σηµαντικά την αντίληψη ενώ άλλες επισηµαίνïυν τη

µείωση της πρïσïøής και της âραøύøρïνης µνήµης,

παρÞλï πïυ αυτά τα απïτελέσµατα παρατηρïύνται κατά

κανÞνα σε υψηλÞτερες δÞσεις.

Σε ïρισµένες µελέτες πεδίïυ κατά τις ïπïίες έγινε

εêέταση των σωµατικών υγρών των ïδηγών πïυ ενεπλά-

κησαν σε ατύøηµα, κάνναâη ανιøνεύθηκε σε αρκετά

µεγάλï πïσïστÞ, δεδïµένïυ Þµως Þτι ïι εêετάσεις αυτές

µπïρεί να δώσïυν θετικά απïτελέσµατα µέøρι και ένα

µήνα µετά τη øρήση της, δεν απïτελïύν αêιÞπιστη

µέτρηση σ’ αυτήν την περίπτωση.

Η ερµηνεία της συµâïλής της κάνναâης στην πρÞκληση

τρïøαίων ατυøηµάτων περιπλέκεται ακÞµη περισσÞτερï

απÞ την ταυτÞøρïνη øρήση άλλων ïυσιών, και ιδίως

αλκïÞλ. Ãρισµένες µελέτες υπïδεικνύïυν Þτι η κάνναâη

δεν æαίνεται να απïτελεί µεγάλï κίνδυνï για τïυς

ïδηγïύς, αæïύ έøει âρεθεί Þτι τα άτïµα πïυ ïδηγïύν υπÞ

την επήρεια κάνναâης ïδηγïύν στην πραγµατικÞτητα πιï

πρïσεκτικά.
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υπïâάλλïνται απÞ άτïµα πïυ είναι πïλύ µικρÞτερης

ηλικίας απÞ εκείνα πïυ κάνïυν κατά κύριï λÞγï øρήση

ηρωίνης ή άλλων ïυσιών.

Λίγες είναι ïι υπηρεσίες πïυ επικεντρώνïνται ειδικά

στïυς øρήστες κάνναâης, µε απïτέλεσµα τα άτïµα αυτά,

Þταν επιúητïύν θεραπεία για πρïâλήµατα πïυ σøετίúïνται

µε τη øρήση κάνναâης, να απïτείνïνται σε υπηρεσίες στις

ïπïίες στρέæïνται για θεραπεία άτïµα πïυ κάνïυν øρήση

άλλων ïυσιών, κυρίως ηρωίνης ή/και κïκαΐνης.

∆εδïµένïυ Þτι τα άτïµα πïυ úητïύν θεραπεία απεêάρτη-

σης απÞ την κάνναâη απïτελïύν τη µειïψηæία των

θεραπευïµένων σε Þλη την Ευρώπη, και τïυ Þτι τα

øαρακτηριστικά τïυς διαæέρïυν απÞ τα øαρακτηριστικά

των ατÞµων πïυ υπïâάλλïνται σε θεραπεία απεêάρτησης

απÞ άλλα ναρκωτικά, είναι δύσκïλï να συναøθεί ένα

συµπέρασµα σøετικά µε τï εάν η πρïσæερÞµενη

θεραπεία είναι η κατάλληλη και τι είδïυς θα µπïρïύσαν

να είναι ïι πιï øρήσιµες εναλλακτικές πρïσεγγίσεις.

Ùσïν αæïρά τα πρïâλήµατα πïυ σøετίúïνται µε την

κάνναâη øρειάúïνται πïλύ περισσÞτερες πληρïæïρίες.

ΑπÞ τη στιγµή πïυ τα άτïµα πïυ αντιµετωπίúïυν πρïâλή-

µατα εêαιτίας της øρήσης κάνναâης µπïρεί να κάνïυν

øρήση και άλλων ïυσιών ή να έøïυν διάæïρα ψυøïκïινω-

νικά πρïâλήµατα, είναι σηµαντικÞ να πρïσδιïριστεί ï

âαθµÞς στïν ïπïίï øρειάúεται να υπάρøïυν υπηρεσίες

ειδικά για την κάνναâη και κατά πÞσïν µπïρεί να

παρασøεθεί καλύτερη âïήθεια στï πλαίσιï άλλων παρεµ-

âάσεων.

ΠρÞληψη

Ãι περισσÞτερες πρωτïâïυλίες στïν τïµέα της πρÞλη-

ψης πρïσπαθïύν µέσα απÞ συνεøείς συúητήσεις να

πείσïυν τα άτïµα να σταµατήσïυν να κάνïυν øρήση

κάνναâης. Ùπως και µε τη θεραπεία, λίγες πρωτïâïυλίες

παρέµâασης αæïρïύν απïκλειστικά την κάνναâη.

Τηλεæωνικές γραµµές âïήθειας υπάρøïυν για τïυς

øρήστες κάνναâης, καµιά Þµως δεν πρïïρίúεται απïκλει-

στικά γι’  αυτïύς.

Ùλα τα κράτη µέλη πραγµατïπïιïύν ενηµερωτικές

εκστρατείες σøετικά µε τα ναρκωτικά ïι ïπïίες

καλύπτïυν και την κάνναâη, ïρισµένα δε παράγïυν υλικÞ

ειδικά γι’  αυτή την ïυσία. Ãρισµένες πρωτïâïυλίες

απïσκïπïύν στην παρïøή γενικών πληρïæïριών σøετικά

µε την κάνναâη και τα απïτελέσµατα της THC, ενώ άλλα

µέτρα απευθύνïνται στïυς γïνείς.

Συúητήσεις

Η συúήτηση σøετικά µε τï εάν η κάνναâη πρέπει ή Þøι να

øρησιµïπïιείται για ιατρικïύς σκïπïύς στην Ευρώπη έøει

ενταθεί. Στις περισσÞτερες øώρες η συúήτηση είναι

ανεπίσηµη. Αντίθετα, στη ∆ανία, στη Γερµανία, στην

Ισπανία, στις Κάτω Ìώρες, στην Αυστρία και στï Ηνωµένï

Βασίλειï έøει πάρει έναν πιï επίσηµï øαρακτήρα.

Σε άλλες περιïøές τïυ κÞσµïυ, η συúήτηση σøετικά µε τη

θεραπευτική αêία της µαριøïυάνας έδωσε τï έναυσµα για

την έναρêη συúητήσεων σε πïλιτικÞ επίπεδï, πïυ επικε-

ντρώνïνταν κυρίως σε πρωτïâïυλίες µεταρρύθµισης των

«κατασταλτικών νÞµων», ώστε να επιτραπεί στïυς

γιατρïύς να συνταγïγραæïύν τη µαριøïυάνα.

Επικράτηση της øρήσης κάνναâης τïυλάøιστïν για µία æïρά σε Þλη τη úωή στï σύνïλï των ενηλίκων και των νεαρών 
ενηλίκων σε ïρισµένες øώρες της ΕΕ (µέτρηση µέσω ερευνών στïν πληθυσµÞ)   
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Επί τïυ συνÞλïυ των ενηλίκων

Επί των νεαρών ενηλίκων
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Ãι ανησυøίες τïυ πïλιτικïύ κÞσµïυ και τïυ ευρέïς

κïινïύ για τα συνθετικά ναρκωτικά κλιµακώθηκαν κατά τη

δεκαετία τïυ ’90 µε την αύêηση και την εµæανώς διαδεδï-

µένη øρήση της «έκστασης» απÞ ένα ευρύ æάσµα συνηθι-

σµένων νέων. Ã έλεγøïς αυτών των ναρκωτικών —τα

ïπïία παρασκευάúïνται εύκïλα και µε øαµηλÞ κÞστïς

στην ΕΕ απÞ υλικά πïυ είναι εύκïλï να âρεθïύν—

γινÞταν ïλïένα και δυσκïλÞτερïς.

ÃρισµÞς των συνθετικών
ναρκωτικών

Ã Þρïς «συνθετικά» ναρκωτικά αναæέρεται ειδικά σε

ψυøïτρÞπες ïυσίες πïυ παρασκευάúïνται εργαστηριακά

αντί να λαµâάνïνται απÞ æυσικές πηγές, και έτσι ï Þρïς

αυτÞς περιλαµâάνει τα ηρεµιστικά, τη µεθαδÞνη, τις

αµæεταµίνες, την «έκσταση» και τï LSD. Ã Þρïς øρησιµï-

πïιείται επίσης για τις νέες ïυσίες πïυ εµæανίúïνται στην

αγïρά «έκστασης» πïυ êεæεύγïυν απÞ τïυς υπάρøïντες

νïµικïύς ελέγøïυς — ïρισµένα δε παρασκευάúïνται

επίτηδες έτσι. Η øρήση αυτή τïυ Þρïυ επισηµαίνει

συνεπώς περισσÞτερï την πρïσπάθεια αντιµετώπισης

των ιδιαίτερων πρïâληµάτων πïυ απïτελεί ï έλεγøïς της

παραγωγής και της διανïµής συνθετικών ναρκωτικών, απ’

Þσï αντανακλά τις µïρæές øρήσης.

Σε πïλλά ψυøαγωγικά πλαίσια, ïι νέïι είναι πιθανÞν να

µην κάνïυν øρήση µÞνïν «έκστασης», αλλά και αµæεταµι-

νών, LSD και âενúïδιαúεπινών —πïυ είναι «παλιά» συνθε-

τικά ναρκωτικά— καθώς και ïυσιών πïυ δεν είναι συνθε-

τικές, π.ø. αλκïÞλ, κάνναâης, κïκαΐνης, παραισθησιïγÞ-

νων µανιταριών και, ïρισµένες æïρές, ηρωίνης.

Τι είναι η «έκσταση»

Η «έκσταση» είναι η κïινÞøρηστη ïνïµασία της υπïκατε-

στηµένης στï δακτύλιï αµæεταµίνης MDMA. Ãι περισσÞ-

τερïι øρήστες πιστεύïυν Þτι τα øάπια πïυ ïνïµάúïνται

«έκσταση» περιέøïυν MDMA, αυτή Þµως είναι µÞνïν µία

ïυσία της τάêης των æαινυλαιθυλαµινών πïυ περιλαµâά-

νει και τις ïυσίες MDA, MDEA και MBDB.

Στις αρøές της δεκαετίας τïυ 1990, η «έκσταση» έγινε

δηµïæιλής στïυς νέïυς πïυ πίστευαν Þτι η MDMA είναι

µια ασæαλής ïυσία πïυ δεν πρïκαλεί εθισµÞ. Αυτή η νέα

τάση στη øρήση ναρκωτικών αναπτύøθηκε στï πλαίσιï

µιας µαúικής ψυøαγωγικής και µïυσικής κïυλτïύρας πïυ

είναι γνωστή ως «ρέιâ», «άσιντ øάïυú» ή «τέκνï».

Σε σύγκριση µε άλλα διεγερτικά, η «έκσταση» δεν τείνει

να πρïκαλεί τις ακραίες µεταπτώσεις της διάθεσης πïυ

øαρακτηρίúïυν τις αµæεταµίνες και τα θετικά απïτελέ-

σµατα της «έκστασης» διαρκïύν πïλύ περισσÞτερï σε

σύγκριση µε την κïκαΐνη. Τα απïτελέσµατα αυτά εκλαµ-

âάνïνται ως διέγερση, ευæïρία και αίσθηµα επαæής µε τï

Επαæιïγενής δράση

Ã δρ David Nichols, καθηγητής Ιατρικής Ìηµείας και

Φαρµακïλïγίας στï Πανεπιστήµιï Purdue των Ηνωµένων

Πïλιτειών εισήγαγε τï νεïλïγισµÞ «επαæιïγενές» για τα

ναρκωτικά Þπως η MDMA («έκσταση»). Η επαæιïγενής

δράση ενÞς ναρκωτικïύ είναι ï τρÞπïς δράσης τïυ ως

συναισθηµατικïύ υπïστηρίγµατïς, διευκïλύνïντας την

ανάκτηση ψυøικïύ υλικïύ και εντείνïντας τις ενδïσκïπικές

καταστάσεις. Κατά τïν Nichols, επαæιïγενής δράση «σηµαί-

νει κυρίως τη δηµιïυργία τïυ αισθήµατïς επαæής µε τï

øώρï». Κατά τïυς øρήστες MDMA, παρέøει την αίσθηση Þτι

ï κÞσµïς «είναι ένα “εντάêει” µέρïς να úει κανείς».

Άλλïι øρήστες «έκστασης» παρατηρïύν Þτι δεν αισθάνï-

νται την ανάγκη επιâεâαίωσης, αναγνώρισης ή κριτικής,

Þπως στην παρακάτω δήλωση: «Νιώθω Þτι µπïρώ να αντιµε-

τωπίσω Þλïν τïν κÞσµï και ταυτÞøρïνα δεν νιώθω καθÞλïυ

την ανάγκη να τï κάνω. Έκανα συúητήσεις øωρίς να

αισθανθώ κανέναν περιïρισµÞ, υπïøρέωση ή ανταγωνισµÞ

απέναντι στïν άλλïν».

Κïυλτïύρα øïρïύ
«Είναι αδύνατïν να καταλάâει κανείς την κïυλτïύρα

øïρïύ øωρίς να καταλάâει την “έκσταση”. Είναι σαν να

πρïσπαθεί να καταλάâει την κïυλτïύρα των παµπ, των

µπαρ øωρίς να καταλαâαίνει την µπίρα… Ãι ντισκ-τúÞκεϊ

και ïι παραγωγïί δίσκων πïυ διαλαλïύν Þτι δεν έøïυν

καµιά σøέση µε τα ναρκωτικά είναι υπïκριτές. Στα ναρκω-

τικά øρωστïύν Þλη την καριέρα τïυς. ΠαλιÞτερα, επί

øρÞνια ïι άνθρωπïι øÞρευαν για να “ανεâïύν”. Σήµερα

πια παίρνïυµε τï ασανσέρ, δεν πάµε απÞ τις σκάλες.»

Κατά τïν Irvine Welsh (τïν πασίγνωστï συγγραæέα τïυ

Trainspotting και τïυ Ecstasy). Συνέντευêη στï Ministry

Magazine, Απρίλιïς 1999.

Συνθετικά ναρκωτικά:
εêελίêεις και τρÞπïι αντιµετώπισης
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øώρï, ένας συνδυασµÞς στïν ïπïίï ïæείλεται ï âασικÞς

ρÞλïς πïυ διαδραµατίúει τï ναρκωτικÞ σε µïυσικές και

øïρευτικές εκδηλώσεις. ΑπÞ την άλλη πλευρά, η

«έκσταση» συνέâαλε στην επιτυøία των εµπïρικών πάρτι

διευκïλύνïντας να δηµιïυργηθïύν ατµÞσæαιρες ένταêης

και δεσίµατïς και δίνïντας Þρεêη για øïρÞ.

Τι είναι τα øάπια «έκσταση»;
Στην παρασκευή øαπιών πïυ πρïïρίúïνται για την αγïρά

«έκστασης», ïι παραγωγïί øρησιµïπïιïύν συστηµατικά

εµπïρικές ïνïµασίες και λïγïτύπïυς ως µέσα µάρκε-

τινγκ αλλά και για τη διάκριση των πρïϊÞντων τïυς απÞ τα

πρïϊÞντα των ανταγωνιστών τïυς. Τï γεγïνÞς Þτι ένα

øάπι æέρει µια ïνïµασία και ένα λïγÞτυπï δεν απïτελεί

Þµως καµιά εγγύηση τïυ είδïυς τïυ øαπιïύ πïυ αγïράúε-

ται ïύτε τïυ περιεøïµένïυ τïυ.

Η δυσκïλία εκτίµησης τïυ περιεøïµένïυ των øαπιών

απïτελεί âασικÞ øαρακτηριστικÞ της αγïράς «έκστασης»,

εργαστηριακές δε αναλύσεις έøïυν απïδείêει Þτι ακÞµη

και έµπειρïι øρήστες «έκστασης» µπïρεί να κάνïυν

λάθïς κατά την εκτίµηση τïυ περιεøïµένïυ των øαπιών.

ΠρÞσæατες µελέτες σε λίγα κράτη µέλη στï πλαίσιï των

ïπïίων αναλύθηκαν øάπια «έκστασης» âρήκαν Þτι τï

περιεøÞµενÞ τïυς παρïυσιάúει σηµαντικές διακυµάνσεις.

Ãρισµένα øάπια περιέøïυν καθαρή MDMA, άλλα περιέ-

øïυν µεγάλες πïσÞτητες αµæεταµινών και άλλα πάλι

µείγµα λακτÞúης και καæεΐνης.

Συνθετικά ναρκωτικά αναæέρεται Þτι παράγïνται κυρίως

σε παράνïµα εργαστήρια στις Κάτω Ìώρες, στην

Πïλωνία, στην Ισπανία και στï Ηνωµένï Βασίλειï. Τï

ïργανωµένï έγκληµα συµµετέøει στην παρασκευή και

διανïµή ναρκωτικών τύπïυ «έκστασης» σε ïρισµένες

øώρες. Ãρισµένïι νεαρïί øρήστες ναρκωτικών πïυ διανέ-

µïυν τέτïια øάπια έøïυν δεøθεί απειλές απÞ πιï ïργανω-

µένïυς διανïµείς.

«Έκσταση» και κίνδυνïι για την υγεία
Η µεγάλη ή συøνή øρήση «έκστασης» µειώνει ή και

εκµηδενίúει την επαæιïγενή δράση, παρÞλï πïυ η διεγερ-

τική δράση διατηρείται. Έτσι, η øρήση «έκστασης» έøει

περιïριστεί στα Σαââατïκύριακα, λειτïυργώντας ως

âαλâίδα ασæαλείας απέναντι στα πρïâλήµατα πïυ

δηµιïυργεί η καθηµερινή ή η µεγάλη øρήση.

Ãêείς κίνδυνïι

Σύµæωνα µε συντηρητικές εκτιµήσεις Þσïν αæïρά τη

øρήση «έκστασης» στï Ηνωµένï Βασίλειï στα µέσα της

δεκαετίας τïυ 1990, κάθε Σαââατïκύριακï καταναλώνï-

νταν στις ντισκïτέκ πάνω απÞ ένα εκατ. δÞσεις. Με âάση

αυτÞ τï στïιøείï υπïλïγίúεται Þτι ï κίνδυνïς θανάτïυ

απÞ την κατανάλωση «έκστασης» ανέρøεται κατά

πρïσέγγιση σε 1 ανά 6,8 εκατ. δÞσεις. Ãι ïêείς κίνδυνïι

για την υγεία αυêάνïυν Þσï µεγαλύτερη κατανάλωση

γίνεται και Þταν η «έκσταση» øρησιµïπïιείται σε συνδυα-

σµÞ µε κατασταλτικές ïυσίες, Þπως τï αλκïÞλ, η ηρωίνη

και ïι âενúïδιαúεπίνες.

ÌρÞνιïι κίνδυνïι

Η έρευνα των øρÞνιων απïτελεσµάτων της «έκστασης»

είναι περιïρισµένη εêαιτίας πρïκαταλήψεων και έλλειψης

δεδïµένων.Τα συσσωρευµένα επιστηµïνικά στïιøεία

επισηµαίνïυν Þτι υπάρøει κάπïιïς κίνδυνïς νευρïτïêικÞ-

τητας σε περιπτώσεις συστηµατικής øρήσης. ΠρÞσæατα

απïτελέσµατα απÞ πειράµατα σε πιθήκïυς δείøνïυν Þτι

έκθεση τεσσάρων ηµερών στην MDMA πρïκαλεί κάπïια

âλάâη σε περιïøές τïυ εγκεæάλïυ πïυ δεν είναι ακÞµη

κατανïητές µε σαæήνεια. Μελέτες µε ανθρώπïυς

δείøνïυν âλάâη των νευρώνων πïυ παράγïυν σερïτïνίνη

και διαταραøές της µνήµης πïυ έøïυν σøέση µε την

τïêική δράση της MDMA σε αυτά τα κύτταρα τïυ εγκεæά-

λïυ.

 ΠεριεøÞµενï øαπιών πïυ αναλύθηκαν σε εργαστήριï 
στις Κάτω Ìώρες (1998)

ΣυνδυασµÞς MDMA και/ή MDEA και/ή MDA µε ή øωρίς ïυσίες (εκτÞς των αµæεταµινών).

Περιέøïυν αµæεταµίνη ή µεταµæεταµίνη, µÞνη ή αναµεµειγµένη µε άλλες ïυσίες.

Περιέøïυν, για παράδειγµα, 2-CB, α-MBMA, κανναâινïειδή, MBDB ή άλλες ïυσίες παρεµæερείς 

της έκστασης (εκτÞς των αµæεταµινών).

Καæεΐνη, παρακεταµÞλη, κινίνη, υïøιµâίνη, άλλες æαρµακευτικές ή άγνωστες ïυσίες.

(1)
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Επικράτηση της øρήσης συνθε-
τικών ναρκωτικών

Η κυριÞτερη πηγή πληρïæïριών σøετικά µε τη øρήση

συνθετικών ναρκωτικών είναι ïι νέïι πïυ συøνάúïυν σε

ντισκïτέκ και σε πάρτι, αν και øρήση τέτïιων ïυσιών

γίνεται και σε άλλα πλαίσια.

Έρευνες στïν µαθητικÞ πληθυσµÞ αναæέρïυν Þτι τï

πïσïστÞ νέων ηλικίας 15-16 ετών πïυ παραδέøïνται Þτι

έøïυν δïκιµάσει αµæεταµίνες ανέρøεται κατά κανÞνα στï

2-4 %. Στη Φινλανδία τï πïσïστÞ αυτÞ είναι κάτω απÞ 

1 % στη Φινλανδία, στις Κάτω Ìώρες æθάνει σøεδÞν τï

8 %, στï δε Ηνωµένï Βασίλειï τï 13 %. Σ’ αυτή την

ηλικιακή ïµάδα η øρήση «έκστασης» παρïυσιάúει

µεγάλες διακυµάνσεις: τï πïσïστÞ είναι κάτω απÞ τï 1 %

στη Φινλανδία, κυµαίνεται στï 5 µε 6 % στï Βέλγιï και

στην Ισπανία, ενώ στην Ιρλανδία, στις Κάτω Ìώρες και στï

Ηνωµένï Βασίλειï ανέρøεται στï 8-9 %.

Η επικράτηση τïυ LSD σε Þλη τη úωή στα παιδιά σøïλικής

ηλικίας ανέρøεται γύρω στï 13-14 % στην Ιρλανδία και

στï Ηνωµένï Βασίλειï, στï 5-6 % στην Ισπανία και στην

Ιταλία και 2 % ή και λιγÞτερï στα άλλα κράτη.Τï πïσïστÞ

νεαρών ενηλίκων πïυ έøïυν κάνει øρήση αµæεταµινών

και «έκστασης» ανέρøεται κατά κανÞνα στï 2-5 %, αν και

τï πïσïστÞ αυτÞ είναι υψηλÞτερï στïυς νέïυς ηλικίας

18-25 ετών.

Ùσïν αæïρά τη øρήση αµæεταµινών, «έκστασης» και LSD

κατά τη διάρκεια των πρïηγïύµενων 12 µηνών, τα

πïσïστά κυµαίνïνται κατά κανÞνα µεταêύ 1 και 2 %,

παρÞλï πïυ στï Ηνωµένï Βασίλειï είναι υψηλÞτερα.

ΠρÞσæατες τάσεις

Στις πρÞσæατες αναæïρές διαæÞρων κρατών µελών διαπι-

στώνεται µια στασιµÞτητα ή και µείωση των επιπέδων

øρήσης «έκστασης», καθώς και κάπïια «απïµυθïπïίηση»

των πρïϊÞντων πïυ πωλïύνται ως «έκσταση». Άρθρα τïυ

µïυσικïύ τύπïυ διαµαρτύρïνται Þτι η αγïρά «έκστασης»

øάνει την απïκλειστικÞτητα στις πίστες øïρïύ και επικρί-

νïυν τα σωµατικά συµπτώµατα πïυ πρïκαλεί η øρήση

ïυσιών αµæεταµινικïύ τύπïυ µε τïυς Þρïυς «lolling

tongues, red faces and grimaces» (παραλυµένες γλώσσες,

κïκκινïµïύρηδες, στραâïµïύτσïυνïι). ΑυτÞ âέâαια δεν

σηµαίνει Þτι η «έκσταση» εêαæανίúεται απÞ σκηνής,

απλώς Þτι ïι µïρæές øρήσης διαæïρïπïιïύνται.

ΑπÞ την άλλη πλευρά, η διαθεσιµÞτητα και η øρήση

αµæεταµινών εêακïλïυθïύν να αυêάνïνται. Στην

ευρύτατη ψυøαγωγική κïυλτïύρα των νέων, ïι ïυσίες

αυτές λαµâάνïνται κυρίως µε εισπνïή, Þταν είναι σε

µïρæή σκÞνης, απÞ τï στÞµα, Þταν πρÞκειται για øάπια, ή

αναµειγνύïνται σε πïτά.

Ùπως και µε την «έκσταση», η αύêηση της øρήσης

αµæεταµινών µÞλις και αντανακλάται σε δείκτες Þπως η

úήτηση για θεραπεία. ΑυτÞ δεν απïτελεί έκπληêη εάν

ληæθεί υπÞψη ï µικρÞς αριθµÞς νέων πïυ πρïσæεύγïυν

στις υπηρεσίες θεραπείας. Μπïρεί επίσης να σηµαίνει Þτι

η ραγδαία αύêηση της øρήσης δεν δηµιïυργεί πρïâλή-

µατα υγείας, ή Þτι τα πρïâλήµατα δεν έøïυν καταγραæεί,

ή ακÞµη Þτι ïι υπηρεσίες ναρκωτικών δεν ανταπïκρίνï-

νται κατάλληλα σ’  αυτή την τάση.

Απïκλίνïυσες µïρæές, απïκλίνïντα
ναρκωτικά
Τα τελευταία øρÞνια τα ναρκωτικά «øïρïύ» και η øïρευ-

τική µïυσική έκαναν την εµæάνισή τïυς στα πïλυσύøνα-

στα νυκτερινά κέντρα, η δε κατανάλωση αλκïÞλ άρøισε

να αυêάνεται. Η κερδïσκïπική æύση της αγïράς µïυσι-

κής/øïρïύ æαίνεται Þτι έκανε τη âιïµηøανία αλκïÞλ να

øρηµατïδïτήσει, να διαæηµίσει και να πρïωθήσει τï

αλκïÞλ µε ειδικÞ στÞøï την αγïρά ναρκωτικών «øïρïύ» ή

«έκστασης», øρησιµïπïιώντας συøνά στις στρατηγικές

της εικÞνες απÞ τïν κÞσµï των ναρκωτικών.

Είναι δύσκïλï να πρïσδιïριστïύν πιï συγκεκριµένα

πρÞτυπα διαæïρïπïίησης της øρήσης των συνθετικών

ναρκωτικών. Ãι διάæïρες αναæïρές επισηµαίνïυν την

αυêηµένη øρήση αλκïÞλ και τï ενδιαæέρïν για ναρκωτικά

διεγερτικïύ τύπïυ Þπως ïι αµæεταµίνες ή/και η κïκαΐνη

και τα παραισθησιïγÞνα (Þπως τï LSD ή τα µανιτάρια).

Ãρισµένες υπηρεσίες άµεσης πρÞσâασης αναæέρïυν Þτι

έøει αυêηθεί ï αριθµÞς των αιτήσεων για âïήθεια πïυ

 Μηνιαία διακύµανση στη σύνθεση των αναλυµένων 
øαπιών, Κάτω Ìώρες (1997-98)

Περιέøïυν αµæεταµίνη ή µεταµæεταµίνη, µÞνη ή αναµεµειγµένη µε άλλες ïυσίες.

Κάθε άλλη ψυøïδραστική, µη ψυøïδραστική ή άγνωστη ïυσία.
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πρïέρøεται απÞ νέïυς πïυ έøïυν αναπτύêει κάπïιïυ

âαθµïύ ψυøïλïγική εêάρτηση απÞ τη µεγάλη κατανά-

λωση ναρκωτικών σε περιâάλλïντα πάρτι ή øïρïύ. Η

ηρωίνη αναæέρεται επίσης, αλλά απïτελεί τη µειïψηæία

αυτών των περιπτώσεων.

Στις άλλες εêελίêεις περιλαµâάνïνται αναæïρές

πωλήσεων Viagra και διαæÞρων στερïειδών ως ψυøαγωγι-

κών ναρκωτικών.

∆ραστηριÞτητες µείωσης
της úήτησης

Ãι κυριÞτερες στρατηγικές µείωσης της úήτησης πïυ

αæïρïύν τα συνθετικά ναρκωτικά στην ΕΕ µπïρïύν να

καταταøθïύν σύµæωνα µε τïν τρÞπï πïυ επιδιώκïυν να

πλησιάσïυν την ανïµïιïγενή ïµάδα-στÞøï πïυ απïτε-

λïύν ïι øρήστες. Πληρïæïρίες υπάρøïυν ωστÞσï µÞνï

για λίγες øώρες.

Καθώς ïλïένα και µεγαλύτερïς αριθµÞς øρηστών εντάσ-

σει τη øρήση ïυσιών στην καθηµερινή τïυς úωή ή στις

δραστηριÞτητες αναψυøής, η πρÞληψη της âλάâης της

υγείας µεταæράúεται µε την παρïøή πληρïæïριών

σøετικά µε τïυς κινδύνïυς πïυ περικλείει η υπέρµετρη

øρήση και τα νïθευµένα øάπια.

ΕκτÞς απÞ τα «ρέιâ» πάρτι, ïι πρïσεγγίσεις της ευρύτε-

ρης κïινÞτητας σε ειδικές γειτïνιές και κέντρα νεÞτητας

απïσκïπïύν στï να επιτύøïυν τη συµµετïøή των κλαµπ

µïυσικής «τέκνï» στις πρïσπάθειες πρÞληψης.

Ãι κατευθυντήριες γραµµές για ασæαλή øïρÞ πïυ έøïυν

αναπτυøθεί απÞ τïπικές αρøές και ΜΚÃ απïτελïύν

παράδïση στï Ηνωµένï Βασίλειï και υιïθετïύνται επίσης

στη ∆ανία και στη Γερµανία. ΤαυτÞøρïνα, συνδεδεµένα

κέντρα παρïøής συµâïυλών για τα ναρκωτικά πραγµατï-

πïιïύν εκστρατείες πïυ απευθύνïνται σε διάæïρες

ïµάδες-στÞøïυς µε πïικίλα µηνύµατα για «ασæαλέ-

στερη» ή «καθαρÞτερη øρήση».

ΕργαστηριακÞς έλεγøïς σύνθεσης øαπιών
ΕπιτÞπιες τïêικïλïγικές αναλύσεις øαπιών πραγµατï-

πïιïύνται µÞνïν σε λίγες øώρες και συνεπώς ïι αναæïρές

είναι ελλιπείς. Ãρισµένες øώρες, Þπως ïι Κάτω Ìώρες,

θεωρïύν Þτι η πραγµατïπïίηση δωρεάν και σε ανώνυµη

âάση εργαστηριακών ελέγøων της σύνθεσης των øαπιών

πïυ πωλïύνται ως «έκσταση» στις µεγαλύτερες εκδηλώ-

σεις «ρέιâ», µαúί µε την παρïøή πληρïæïριών και την

επιτÞπια παρïøή συµâïυλών, απïτελïύν µια πρÞσæïρη

πρïσέγγιση στην πρÞληψη. Στην Αυστρία, ï εργαστηρια-

κÞς έλεγøïς σύνθεσης øαπιών εêυπηρετεί σκïπïύς

έρευνας και πρÞληψης.

Στï πλαίσιï της απïστïλής «ρέιâ» πïυ ανέλαâαν ïι

Γιατρïί τïυ ΚÞσµïυ γίνïνται αναλύσεις øαπιών κατά τη

διάρκεια των πάρτι «ρέιâ». Παράλληλα συγκεντρώνïνται

πληρïæïρίες σøετικά µε την κατανάλωση συνθετικών

ναρκωτικών και γίνïνται πρïσπάθειες συúήτησης µε τïυς

συµµετέøïντες σøετικά µε τη øρήση ναρκωτικών.

Τα µέσα ενηµέρωσης
Τα µέσα µαúικής ενηµέρωσης øρησιµïπïιïύνται σε

πïλλές øώρες ως µέσï αύêησης της ευαισθητïπïίησης

των νέων.Τï θέµα πïυ θίγεται συøνÞτερα είναι τï αλκïÞλ,

σε ïρισµένες Þµως περιπτώσεις τï κυρίως θέµα είναι τα

συνθετικά ναρκωτικά. Άλλες εκστρατείες απευθύνïνται

σε µικρÞτερες ïµάδες-στÞøïυς.

Τï ∆ιαδίκτυï (Internet) είναι ένα απÞ τα νεÞτερα µέσα

ενηµέρωσης σøετικά µε τα ναρκωτικά και απÞ τα µέσα

πïυ øρησιµïπïιïύνται στις δραστηριÞτητες µείωσης της

úήτησης ναρκωτικών.

Μια θέση στï ∆ιαδίκτυï τïυ Υπïυργείïυ Υγείας και

Κïινωνικών Υπïθέσεων της Σïυηδίας, πïυ ïνïµάúεται

Drugsmart, απευθύνεται σε ïµάδες νεαρÞτερης ηλικίας,

αλλά περιλαµâάνει πληρïæïρίες και για δασκάλïυς και

καθηγητές. ΣτÞøïς είναι να αυêηθεί η αντίσταση των

εæήâων πïυ δεν έøïυν δïκιµάσει µέøρι στιγµής ναρκω-

τικά ή πïυ έøïυν σταµατήσει να πειραµατίúïνται µε αυτά.

ΕκτÞς απÞ τις λεπτïµερείς πληρïæïρίες σøετικά µε τις

διάæïρες ïυσίες, η θέση δίνει επίσης απαντήσεις σε

ερωτήσεις πïυ υπïâάλλïνται µε ηλεκτρïνικÞ ταøυδρï-

µείï και διαθέτει µια υπηρεσία «ηλεκτρïνικής συúήτη-

σης» για τα άτïµα πïυ θέλïυν να συúητήσïυν θέµατα

σøετικά µε τα ναρκωτικά. ΠαρÞµïιες θέσεις στï

∆ιαδίκτυï αναπτύσσïνται συνεøώς σε Þλη την Ευρώπη.

ΑêιïλÞγηση
Ãι αêιïλïγήσεις των παρεµâάσεων σøετικά µε τα συνθε-

τικά ναρκωτικά είναι σπάνιες. Μία εêαίρεση είναι η

εκστρατεία «SafeRave» (ασæαλής øïρÞς ρέιâ) πïυ

πραγµατïπïιήθηκε τï 1997 και τï 1998 στη ∆ανία και

επεσήµανε τï ενδιαæέρïν των ατÞµων πïυ συøνάúïυν σε

περιâάλλïντα µïυσικής «τέκνï» να πάρïυν θέση κατά

των ναρκωτικών, πράγµα πïυ θα µπïρïύσε να επηρεάσει

τï περαιτέρω πρïληπτικÞ έργï.

Στις Κάτω Ìώρες, η αêιïλÞγηση πρïσεγγίσεων ïµïλÞγων

συνέâαλε στην υιïθέτηση µιας πιï ρεαλιστικής και διÞλïυ

ηθικïπλαστικής πρïσέγγισης στην πρÞληψη της øρήσης

ναρκωτικών.

Συνïλικά, η αêιïλÞγηση «Safer Dancing» (ασæαλέστερïς

øïρÞς) στï Λïνδίνï αύêησε την κατανÞηση των απïτελε-

σµάτων της «έκστασης», της κάνναâης και των αµæεταµι-

νών.
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