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Τ� Ευρωπαϊκ� Κ)ντρ� Παρακ�λ�2θησης Ναρκωτικν και

Τ�5ικ�µαν�ας (ΕΚΠΝΤ) )�ει την ευ�αρ�στηση να παρ�υσι�-

σει την )κτη κατ� σειρ� ετ�σια )κθεσ� τ�υ σ�ετικ� µε την

κατ�σταση τ�υ πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν στην

Ευρωπαϊκ� ,νωση. ; κ2ρι�ς σκ�π�ς της )κθεσης ε�ναι να

��ηθ�σει στην καθ�δ�γηση ��ρα5ης π�λιτικ�ς στην ΕΕ,

σ’  εθνικ� και τ�πικ� επ�πεδ�.

Η )κθεση αυτ� παρ�υσι�/ει µια σ2γ�ρ�νη εικ�να τ�υ

πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν και τ�ν�/ει τις ν)ες τ�σεις

και ε5ελ�5εις. Εκτ�ς απ� τη γενικ� ανασκ�πηση, η )κθεση

διαπραγµατε2εται λεπτ�µερς �ρισµ)να θεµελιδη

θ)µατα — �πως κ�κα&νη, λ�ιµδη ν�σ�µατα και συνθε-

τικ� ναρκωτικ�. Επ�σης παρ�υσι�/ει µια γενικ� �π�ψη τ�υ

πρ��λ�µατ�ς στις �ρες της Κεντρικ�ς και Ανατ�λικ�ς

Ευρπης.

Τ� )τ�ς αυτ� δ�δεται σηµασ�α στη �ελτ�ωση της π�ι�τη-

τας και συγκρισιµ�τητας των δεδ�µ)νων π�υ υπ���λλ�-

νται απ� τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ. Εντ�2τ�ις ε�ναι απαρα�-

τητ� να διατηρηθ�2ν �ι πρ�σπ�θειες σε �λα τα κρ�τη

µ)λη ��ι µ�ν� για να αυ5ηθε� η συγκρισιµ�τητα των

δεδ�µ)νων σε επ�πεδ� ΕΕ αλλ� επ�σης για να ε5ασ#αλι-

στε� η παραγωγ� των δεδ�µ)νων αυτν σε τακτ� διαστ�-

µατα.

Η εν)ργεια αυτ� µας �δηγε� στ� ε5αιρετικ� σηµαντικ�

/�τηµα της εναρµ�νισης των δεδ�µ)νων, τα �π��α πρ)πει

να απ�κτνται τα�)ως, για να ε5ασ#αλ�σ�υµε �τι �ι

πληρ�#�ρ�ες �ι σ�ετικ)ς µε τα ναρκωτικ� σε επ�πεδ� ΕΕ

ε�ναι περισσ�τερ� α5ι�πιστες και συγκρ�σιµες απ’ �,τι

ε�ναι σ�µερα. Για τη διευκ�λυνση της εν)ργειας αυτ�ς, τ�

κ)ντρ� (ΕΚΠΝΤ) ε5)δωσε �δηγ�ες για την τυπ�π�ιηµ)νη

ε#αρµ�γ� στην ΕΕ π)ντε �ασικν επιδηµι�λ�γικν

δεικτν.Τ�ν επ�µεν� �ρ�ν� τα κρ�τη µ)λη θα διαδραµα-

τ�σ�υν πρωταρ�ικ� ρ�λ� για την ε5ασ#�λιση της πλ�ρ�υς

ε#αρµ�γ�ς των τυπ�π�ιηµ)νων αυτν δεικτν σ’  εθνικ�

επ�πεδ�.

Ε�ναι α5ι�σηµε�ωτ� �τι η στρατηγικ� της Ευρωπαϊκ�ς

,νωσης για την αντιµετπιση των ναρκωτικν και τ�

σ�)δι� δρ�σης της π�υ ακ�λ�υθε� (2001-2004) πρ���λ-

λ�υν την πληρ�#�ρηση και την α5ι�λ�γηση ως κ2ριες

πρ�τεραι�τητες. Πραγµατικ� η συλλ�γ� και αν�λυση

πληρ�#�ριν απ�τελε� πρ�καταρκτικ� ��µα για την

α5ι�λ�γηση των συνεπειν κ�θε δρ�σης. Τ� σ�)δι�

δρ�σης της Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης δ�νει επ�σης )µ#αση στη

σπ�υδαι�τητα της �ντλησης πληρ�#�ριν απ� δια#�ρε-

τικ)ς πηγ)ς πληρ�#�ρησης διαθ)σιµες στην ΕΕ — �πως

ε�ναι συγκεκριµ)να τ� ΕΚΠΝΤ και η Europol.

Τ� ΕΚΠΝΤ εργ�/εται εντατικ� για να εκπληρσει τ�ν

�ασικ� ρ�λ� τ�υ στ�ν τ�µ)α της πληρ�#�ρησης. ,�ει

τελει�π�ι�σει τ� πρ�γραµµα εργασ�ας τ�υ για την

περ��δ� 2001-2003 για να τ� ευθυγραµµ�σει µε τ�υς )5ι

στ���υς της στρατηγικ�ς της Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης για

την αντιµετπιση των ναρκωτικν, �ι �π���ι ε�ναι στις

�µεσες πρ�τεραι�τητ)ς της. Τ� κ)ντρ� συµ��λλει στη

διαδικασ�α α5ι�λ�γησης των συνεπειν τ�υ σ�εδ��υ

δρ�σης της Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης. ,�ει επ�σης εργαστε�

µε τα εθνικ� εστιακ� σηµε�α και την Europol καθς και µε

τις εθνικ)ς της µ�ν�δες ναρκωτικν, µε σκ�π� τη

σ�εδ�αση καταλλ�λων εργαλε�ων για την παραγωγ� δ2�

παραστατικν εικ�νων µε ��ση )να σ2ν�λ� µετα�λητν

πρ�σαρµ�σµ)νων στ�υς )5ι πρωταρ�ικ�2ς στ���υς της

στρατηγικ�ς της ΕΕ.

Η πρτη παραστατικ� εικ�να θα παρ�υσι�/ει τ�

πρ��ληµα και τ�υς τρ�π�υς αντιµετπισης τ�υ τ� 1999,

πριν απ� την )γκριση τ�υ σ�εδ��υ δρ�σης της Ευρωπαϊ-

κ�ς ,νωσης, και θα παρ)�ει ��ση για την α5ι�λ�γηση της

πρ��δ�υ π�υ θα επιτευ�θε� µε την �λ�κλ�ρωση τ�υ

σ�εδ��υ τ� 2004. Η δε2τερη παραστατικ� εικ�να θα

παρ�υσι�/ει τ� πρ��ληµα και τ�υς τρ�π�υς αντιµετπι-

σης τ�υ τ� 2004, µε ��ση τις πληρ�#�ρ�ες π�υ αντλ�2-

νται σ2µ#ωνα µε την �δια �µ�δα µετα�λητν.

Dλα αυτ� τα ��µατα θα ��ηθ�σ�υν στην εκπλ�ρωση τ�υ

κ2ρι�υ σκ�π�2 τ�υ ΕΚΠΝΤ, π�υ ε�ναι η παρ��� στ�υς

αρµ�δι�υς για τη ��ρα5η π�λιτικ�ς �αθι�ς γνσης, η

�π��α θα απ�τελ)σει τη ��ση για τ� σ�εδιασµ� π�λιτικ�ς

αντιµετπισης των ναρκωτικν.

Georges Estievenart

Εκτελεστικ�ς διευθυντ�ς

Πρ�λ�γ�ς
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• τ�υς επικε#αλ�ς των εθνικν εστιακν σηµε�ων τ�υ

δικτ2�υ Reitox και τ� πρ�σωπικ� τ�υςE

• τις υπηρεσ�ες των κρατν µελν π�υ συν)λε5αν

ανεπε5)ργαστα δεδ�µ)να για την παρ�2σα )κθεσηE

• τα µ)λη τ�υ δι�ικητικ�2 συµ��υλ��υ και την Επιστηµ�-

νικ� Επιτρ�π� τ�υ ΕΚΠΝΤE

• τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���2λι�, τ� Συµ��2λι� της

Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης —και ιδ�ως την �ρι/�ντια �µ�δα

εργασ�ας για τα ναρκωτικ�— την Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π�E

Ευ�αριστ�ρια

• την ;µ�δα Pompidou τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρπης, τ�

πρ�γραµµα των Ηνωµ)νων Εθνν για τ�ν διεθν�

)λεγ�� των ναρκωτικν, την Παγκ�σµια ;ργ�νωση

Υγε�ας, την Europol, την Interpol, την Παγκ�σµια

;ργ�νωση Τελωνε�ων και τ� Κ)ντρ� για την Επιδηµι�-

λ�γικ� Παρακ�λ�2θηση τ�υ AIDSE

• τ� Μετα#ραστικ� Κ)ντρ� των ;ργανισµν της

Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης και την Υπηρεσ�α Επισ�µων

Εκδ�σεων των Ευρωπαϊκν Κ�ιν�τ�τωνE

• τ�υς Andrew Haig & Associates, γρα#ικ� και σελιδ�π��-

ηση.

Τ� ΕΚΠΝΤ ευ�αριστε% τ�υς ακ�λ�υθ�υς για τη '��θει  τ�υς στη σ2ντα3η της παρ�2σας $κθεσης:

@∆ιατ�θεται επ�σης επ� γραµµ�ς µια αλληλεπιδραστικ� )κδ�ση της ετ�σιας

)κθεσης 2001 στη διε2θυνση www.emcdda.org. Η )κδ�ση αυτ� παρ)�ει σ2νδεση

µε πηγ)ς στ�ι�ε�ων, εκθ)σεις και )γγρα#α ανα#�ρ�ς π�υ �ρησιµ�π�ι�2νται

για τη σ2ντα5η της ετ�σιας )κθεσης.
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��τηση και πρ�σ��ρ 
ναρκωτικ"ν

Στ� παρ�ν κε#�λαι� παρ�υσι�/�νται συν�πτικ� η κατ�σταση της �ρ�σης και πρ�σ#�ρ�ς

ναρκωτικν στην ΕΕ, �ι πρ�σ#ατες ε5ελ�5εις καθς και �ι εµ#ανι/�µενες τ�σεις.

1Κ ε �  λ α ι �

Βελτ%ωση της συγκρισιµ�τητας των στ�ι�ε%ων — �ι 'ασικ�% δε%κτες τ�υ ΕΚΠΝΤ

Η �ελτ�ωση της συγκρισιµ�τητας των στ�ι�ε�ων µετα52

των κρατν µελν ε�ναι κεντρικ� καθ�κ�ν τ�υ ΕΚΠΝΤ.Τ�

ΕΚΠΝΤ αναπτ2σσει και πρ�τε�νει ν)ες µεθ�δ�υς και µ)σα

συλλ�γ�ς και αν�λυσης εναρµ�νισµ)νων στ�ι�ε�ων

καλ�ς π�ι�τητας σε ευρωπαϊκ� επ�πεδ�. Τ� σ�)δι�

δρ�σης της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ναρκωτικ� (2000–2004)

καλε� τα κρ�τη µ)λη να παρ)��υν α5ι�πιστες και συγκρ�-

σιµες πληρ�#�ρ�ες ανα#�ρικ� µε π)ντε �ασικ�2ς επιδη-

µι�λ�γικ�2ς δε�κτες, σ2µ#ωνα µε τα πρ�τειν�µενα

τε�νικ� εργαλε�α και τις κατευθυντ�ριες γραµµ)ς τ�υ

ΕΚΠΝΤ. Αυτ�� �ι π)ντε �ασικ�� δε�κτες ε�ναι:

• επικρ�τηση και πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικν στ�ν

γενικ� πληθυσµ� ()ρευνες στ�ν πληθυσµ�)E

• επικρ�τηση και πρ�τυπα πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης

ναρκωτικν (στατιστικ)ς εκτιµ�σεις σ�ετικ� µε την

επικρ�τηση/συ�ν�τητα εµ#�νισης, �ι �π��ες συµπλη-

ρν�νται απ� στ�ι�ε�α ερευνν µετα52 των �ρηστν

ναρκωτικν)E

• συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ� λ�ιµδη ν�σ�µατα

(επικρ�τηση και ρυθµ�� συ�ν�τητας εµ#�νισης τ�υ ι�2

HIV, της ηπατ�τιδας B και C στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)-

�ιων ναρκωτικν)E

• συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικ� θ�νατ�ι και θνησιµ�τητα

των �ρηστν ναρκωτικν (στατιστικ� στ�ι�ε�α για τη

θνησιµ�τητα τ�υ γενικ�2 πληθυσµ�2 απ� λη5ιαρ�ε�α

και ειδικ� αρ�ε�α, καθς και µελ)τες κ��ρτης σ�ετικ�

µε τη θνησιµ�τητα και τις αιτ�ες θαν�τ�υ των �ρηστν

ναρκωτικν)E

• α�τηση για θεραπε�α απ� τη �ρ�ση των ναρκωτικν

(στατιστικ)ς απ� θεραπευτικ� κ)ντρα ατ�µων π�υ

εισ�γ�νται για θεραπε�α απ� τη �ρ�ση ναρκωτικν).

(1) ∆ι�γραµµα 1 ΕΓ: ∆�κιµ� τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια της /ω�ς κ�ννα�ης, αµ#εταµινν και κ�κα&νης µετα52 των ενηλ�κων
σε �ρισµ)νες �ρες, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ)ς )ρευνες στ�ν πληθυσµ� ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

#ρ�ση ναρκωτικ"ν

#ρ�ση ναρκωτικ"ν στ�ν γενικ� πληθυσµ�
Για την εκτ�µηση της κατ�στασης σ�ετικ� µε τη �ρ�ση

ναρκωτικν και για την αν�πτυ5η και α5ι�λ�γηση π�λιτι-

κν, ε�ναι απαρα�τητ� να υπ�λ�γιστε� τ� π�σ�στ� τ�υ

πληθυσµ�2 π�υ κ�νει �ρ�ση � π�υ )�ει δ�κιµ�σει ναρκω-

τικ�. Ε�ναι απαρα�τητ� να γνωρ�/�υµε σε π�ιες �µ�δες

εστι�/εται η �ρ�ση ναρκωτικν, καθς και τα πρ�τυπα

�ρ�σης τ�υς.

Πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικ"ν

Σε �λες τις �ρες της ΕΕ, η κ�ννα�η ε�ναι η συ�ν�τερα

�ρησιµ�π�ι�2µενη παρ�ν�µη �υσ�α, τ�σ� απ� την �π�ψη

της δ�κιµ�ς τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� (�π�ια-

δ�π�τε �ρ�ση καθ’ �λη τη δι�ρκεια /ω�ς εν�ς ατ�µ�υ)

�σ� και απ� την �π�ψη της πρ�σ#ατης �ρ�σης. Η �ρ�ση

�λλων παρ�ν�µων �υσιν ε�ναι λιγ�τερ� συ�ν�.

Η δ�κιµ� της κ�ννα�ης —τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη

/ω�— απ� τ�ν εν�λικ� πληθυσµ� (15 )ως 64 ετν

σ2µ#ωνα µε τ� πρ�τυπ� τ�υ ΕΚΠΝΤ, αν και µε �ρισµ)νες

εθνικ)ς δια#�ρ)ς) κυµα�νεται απ� περ�π�υ 10 % στην

Φινλανδ�α )ως περ�π�υ 20 )ως 25 % στη ∆αν�α, τη Γαλλ�α,

την Ιρλανδ�α, τις Κ�τω �ρες, την Ισπαν�α και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� (1).

Τα π�σ�στ� δ�κιµ�ς των �λλων �υσιν ε�ναι π�λ2

�αµηλ�τερα. Η δ�κιµ� αµ#εταµινν )�ει ανα#ερθε� απ�

τ� 1 )ως 4 % των ενηλ�κων, αλλ� τ� π�σ�στ� των ενηλ�-

κων π�υ ανα#)ρει δ�κιµ� αµ#εταµινν στ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� αν)ρ�εται στ� 10 %. ,κσταση )��υν δ�κιµ�σει

τ� 0,5 )ως 4 % των ευρωπα�ων ενηλ�κων και κ�κα&νη τ�

0,5 )ως 3 %. Η δ�κιµ� ηρω�νης ανα#)ρεται γενικ� απ�

π�σ�στ� µικρ�τερ� τ�υ 1 % των ενηλ�κων, γεγ�ν�ς π�υ

)ρ�εται σε αντ�θεση µε την υψηλ� παρ�υσ�α της στ�υς

δε�κτες π�υ α#�ρ�2ν τ� πρ��ληµα των ναρκωτικν.
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Η �ρ�ση παρ�ν�µων ναρκωτικν εστι�/εται σε �ρισµ)νες

πληθυσµιακ)ς �µ�δες, και συγκεκριµ)να σε νεαρ�2ς εν�λι-

κες, �νδρες και κατ��κ�υς αστικν περι��ν. ;ι νεαρ��

εν�λικες (ηλικ�ας 15 )ως 34 σ2µ#ωνα µε τ� πρ�τυπ� τ�υ

ΕΚΠΝΤ µε �ρισµ)νες εθνικ)ς δια#�ρ)ς) παρ�υσι�/�υν

ρυθµ�2ς �ρ�σης ναρκωτικν )ως και διπλ�σι�υς � ακ�µη

µεγαλ2τερ�υς απ� εκε�ν�υς �λ�κληρ�υ τ�υ εν�λικ�υ

πληθυσµ�2, για τα περισσ�τερα ναρκωτικ� (2) (3).

Παραδε�γµατ�ς ��ρη, κ�ννα�η )�ει δ�κιµ�σει περ�π�υ τ�

15 % των νεαρν ενηλ�κων στη Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α,

2 ς 40 % περ�π�υ στη ∆αν�α, τη Γαλλ�α, την Ιρλανδ�α, τις

Κ�τω �ρες, την Ισπαν�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, εν

αµ#εταµ�νες, )κσταση και κ�κα&νη )��υν δ�κιµ�σει

περ�π�υ τ� 1 )ως 6 % των νεαρν ενηλ�κων (παρ�λ� π�υ

στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� τ� π�σ�στ� για την αµ#εταµ�νη

και την )κσταση ε�ναι κατ� πρ�σ)γγιση 16 και 8 %

αντ�στ�ι�α). Στ�υς �νδρες εµ#αν�/�νται υψηλ�τερ�ι

ρυθµ�� �ρ�σης ναρκωτικν, αν και �ι ρυθµ�� αυτ�� δια#)-

ρ�υν µετα52 των �ωρν και �ι δια#�ρ)ς τε�ν�υν να

µειν�νται µε τ� �ρ�ν� (4).

;ι κ�τ�ικ�ι αστικν περι��ν ανα#)ρ�υν υψηλ�τερ�υς

ρυθµ�2ς �ρ�σης ναρκωτικν απ� εκε�ν�υς των αγρ�τι-

κν περι��ν, και �ι δια#�ρ)ς στα συν�λικ� εθνικ�

στ�ι�ε�α θα µπ�ρ�2σαν να ε5αρτνται κατ� µεγ�λ�

µ)ρ�ς απ� τ� π�σ�στ� τ�υ αστικ�2 πληθυσµ�2 (5).

Παρ�λ� π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται ευρ)ως, η δ�κιµ� τ�υλ��ι-

στ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� δεν αρκε� για τ�ν υπ�λ�γι-

σµ� της πρ�σ#ατης �ρ�σης ναρκωτικν, καθς περιλαµ-

��νει �λ�υς εκε�ν�υς π�υ κ�π�τε δ�κ�µασαν ναρκωτικ�,

ε�τε µ�α µ�ν� #�ρ� ε�τε �ρ�νια πριν. Ως πρ�σ#ατη �ρ�ση

υπ�λ�γ�/εται συν�θως �π�ιαδ�π�τε �ρ�ση )γινε κατ� τη

δι�ρκεια τ�υ πρ�ηγ�2µεν�υ )τ�υς (επικρ�τηση κατ� τ�

τελευτα�� δωδεκ�µην�).

Η πρ�σ#ατη �ρ�ση (η �π��α �ρ�/εται ως �ρ�ση εντ�ς των

δδεκα τελευτα�ων µηνν) κ�ννα�ης ανα#)ρεται απ� τ�

1 )ως 9 % των ευρωπα�ων ενηλ�κων. Η πρ�σ#ατη �ρ�ση

�λλων παρ�ν�µων �υσιν σπαν�ως υπερ�α�νει τ� 1 %

στ�υς εν�λικες. ;ι νεαρ�� εν�λικ�ι ανα#)ρ�υν υψηλ�-

τερ� π�σ�στ� επικρ�τησης, περ�π�υ διπλ�σι� εκε�ν�υ

π�υ ανα#)ρεται για �λ�υς τ�υς ενηλ�κ�υς. Στην Ιρλανδ�α,

την Ισπαν�α (σ�ετικ� µε την κ�κα&νη) και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει�, τ� π�σ�στ� τε�νει να ε�ναι κ�πως υψηλ�τερ�

απ� εκε�ν� �λλων �ωρν (6).

Τ σεις

Στ�ι�ε�α τα �π��α ε5ετ�/�υν τις τ�σεις π�υ διαµ�ρ#ν�-

νται στα ναρκωτικ� µπ�ρε� να ε�ναι π�λ2 πι� δια#ωτιστικ�

Μεθ�δ�λ�γ%α για την εκτ%µηση της �ρ�σης ναρκωτικ"ν στ�ν γενικ� πληθυσµ�

;ι )ρευνες στ�ν γενικ� πληθυσµ� πραγµατ�π�ι�2νται µε

σκ�π� την εκτ�µηση της �ρ�σης ναρκωτικν. ∆δεκα

κρ�τη µ)λη )��υν διε5αγ�γει εθνικ)ς )ρευνες κατ� τη

δι�ρκεια των τελευτα�ων ετν σ�ετικ� µε τη �ρ�ση

ναρκωτικν στ�ν γενικ� πληθυσµ� (παρ�λ� π�υ στ�

Λ�υ5εµ��2ργ� τ� δε�γµα �ταν µικρ�) και τα υπ�λ�ιπα

(Ιταλ�α, Π�ρτ�γαλ�α και Αυστρ�α) �ρ�σκ�νται στη διαδικα-

σ�α πρ�ετ�ιµασ�ας τ)τ�ιων ερευνν. ;ρισµ)νες �ρες

)��υν �δη καθιερσει σειρ� επαναλαµ�αν�µενων

εθνικν ερευνν, �ρησιµ�π�ιντας την �δια µεθ�δ�λ�γ�α

(για παρ�δειγµα η Γερµαν�α, η Ισπαν�α, η Σ�υηδ�α και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�), εν στην Ελλ�δα, τη Γαλλ�α και τις

Κ�τω �ρες )��υν 5εκιν�σει σειρ)ς ερευνν. ;ρισµ)νες

�ρες πραγµατ�π�ι�2ν διαδ��ικ)ς ad hoc )ρευνες, �ι

�π��ες ε�ναι σε µεγ�λ� �αθµ� συγκρ�σιµες (για

παρ�δειγµα η ∆αν�α, η Φινλανδ�α και η Γαλλ�α).

Υπ�ρ��υν δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν �σ�ν α#�ρ� τις

µεθ�δ�υς συλλ�γ�ς των στ�ι�ε�ων, στα µεγ)θη και στα

πλα�σια των δειγµ�των, �ι �π��ες θα µπ�ρ�2σαν να

επηρε�σ�υν την ακρ��εια και την εγκυρ�τητα των εκτιµ�-

σεων. ,ως �τ�υ λυθ�2ν αυτ� τα /ητ�µατα, �ι �µεσες

συγκρ�σεις µετα52 επιπ)δων �ρ�σης στα κρ�τη µ)λη θα

πρ)πει να γ�ν�νται µε πρ�σ���, ειδικ� στις περιπτσεις

π�υ �ι δια#�ρ)ς ε�ναι µικρ)ς.

Τ� ΕΚΠΝΤ )�ει αναπτ25ει κατευθυντ�ριες γραµµ)ς για τη

�ελτ�ωση της π�ι�τητας και της συγκρισιµ�τητας των

ερευνν στ�ν πληθυσµ� στην ΕΕ. Αυτ)ς �ι κατευθυντ�-

ριες γραµµ)ς περιλαµ��ν�υν )να σ2ν�λ� κ�ινν �ασικν

στ�ι�ε�ων, τα �π��α µπ�ρ�2ν να �ρησιµ�π�ιηθ�2ν για την

ανα#�ρ� δεδ�µ)νων απ� υπ�ρ��υσες )ρευνες � να

περιλη#θ�2ν σε ευρ2τερα ερωτηµατ�λ�για και �ασικ)ς

µεθ�δ�λ�γικ)ς �δηγ�ες. ;ι κατευθυντ�ριες αυτ)ς

γραµµ)ς τ�θενται σταδιακ� σε ε#αρµ�γ� στα κρ�τη µ)λη.

(2) ∆ι�γραµµα 2 ΕΓ: Επικρ�τηση της �ρ�σης )κστασης και κ�κα&νης κατ� τ� τελευτα�� δωδεκ�µην� αν� �µ�δα ηλικ�ας στην Αγγλ�α και
την ;υαλ�α, 1998 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(3) ∆ι�γραµµα 3 ΕΓ: ∆�κιµ� κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια /ω�ς σε �λ�υς τ�υς ενηλ�κ�υς και στ�υς νεαρ�2ς ενηλ�-
κ�υς σε �ρισµ)νες �ρες της ΕΕ, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ)ς )ρευνες στ�ν πληθυσµ� ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(4) ∆ι�γραµµα 4 ΕΓ: ∆�κιµ� κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια /ω�ς στ�υς ενηλ�κ�υς (�νδρες και γυνα�κες) σε �ρισµ)νες
�ρες της ΕΕ, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ)ς )ρευνες στ�ν πληθυσµ� ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(5) ∆ι�γραµµα 5 ΕΓ: ∆�κιµ� κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια /ω�ς στ�υς ενηλ�κ�υς στη Φινλανδ�α αν� επ�πεδ� αστικ�-
π��ησης, 1998 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(6) ∆ι�γραµµα 6 ΕΓ: ∆�κιµ� κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια /ω�ς και επικρ�τηση κατ� τ� τελευτα�� δωδεκ�µην� σε
ενηλ�κ�υς σε �ρισµ)νες �ρες της ΕΕ, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ)ς )ρευνες στ�ν πληθυσµ� ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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απ� στ�ι�ε�α π�υ ανα#)ρ�νται σε παγιωµ)νες καταστ�-

σεις. Εντ�2τ�ις, µ)�ρι σ�µερα, µ�ν� η Γερµαν�α, η

Ισπαν�α, η Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� διε5�γαγαν

συγκρ�σιµες εθνικ)ς )ρευνες. Sλλες �ρες διε5�γαγαν

αρκετ)ς )ρευνες δια#�ρετικν ειδν, ωστ�σ� �ι τ�σεις

πρ)πει να αναλυθ�2ν µε πρ�σ���.

Η δ�κιµ� κ�ννα�ης —τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη

/ω�— αυ5�θηκε κατ� τη δεκαετ�α τ�υ ’90 στις περισσ�τε-

ρες �ρες για τις �π��ες υπ�ρ��υν διαθ)σιµες πληρ�#�-

ρ�ες. Σε πρ�σ#ατες )ρευνες, π�λλ)ς �ρες ανα#)ρ�υν

παρ�µ�ια π�σ�στ� επικρ�τησης —περ�π�υ 20 )ως 25 %.

Στις περιπτσεις στις �π��ες η επικρ�τηση �ταν �αµηλ�

στις αρ�)ς τ�υ ’90 (για παρ�δειγµα, στην Ελλ�δα, τη

Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α), �ι αυ5�σεις #α�νεται να ε�ναι

αναλ�γικ� µεγαλ2τερες απ� τις περιπτσεις στις �π��ες

η αρ�ικ� επικρ�τηση �ταν υψηλ�τερη (για παρ�δειγµα,

στη ∆αν�α, τη Γερµαν�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�).

;ι αυ5ηµ)νες περιπτσεις δ�κιµ�ς κ�ννα�ης τ�υλ��ι-

στ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� δεν υπ�δηλν�υν απαρα�-

τητα παρ�λληλη α25ηση στην πρ�σ#ατη �ρ�ση. Η επικρ�-

τηση κατ� τ� τελευτα�� δωδεκ�µην� )�ει γενικ� αυ5ηθε�

λιγ�τερ� απ’ �,τι η δ�κιµ� τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη

τη /ω�.

;ι τ�σεις σ�ετικ� µε τη �ρ�ση �λλων �υσιν ε�ναι πι�

δ2σκ�λ� να ανι�νευθ�2ν. Αυτ)ς �ι ε5ελ�5εις α#�ρ�2ν

σ�ετικ� περι�ρισµ)νες πληθυσµιακ)ς �µ�δες, εντ�2τ�ις

µπ�ρε� να )��υν σηµαντικ)ς επιπτσεις στη δηµ�σια

υγε�α και την π�λιτικ� για τα ναρκωτικ�. Για παρ�δειγµα, η

π�λυσυ/ητηµ)νη πιθαν� α25ηση στη �ρ�ση της κ�κα&νης

�ρ�/ει περαιτ)ρω αν�λυσης στις περισσ�τερες �ρες.

Επ�σης, η πρ�σ#ατη α25ηση στη �ρ�ση )κστασης —καλ�

τεκµηριωµ)νη µετα52 των �µ�δων νεαρν ατ�µων— δεν

εµ#αν�/εται µε σα#�νεια στις )ρευνες στ�ν πληθυσµ�.Τα

δε�γµατα πρ)πει να ε�ναι αρκετ� µεγ�λα και η αν�λυση

Σηµει�σεις: Τα στ�ι�ε�α πρ�)ρ��νται απ� τις πλ)�ν πρ�σ#ατες εθνικ)ς )ρευνες π�υ ε�ναι διαθ)σιµες σε κ�θε �ρα.
Τ� ε2ρ�ς ηλικιν ε�ναι απ� 15 )ως 18 µ)�ρι 34 )ως 39. ;ι διακυµ�νσεις στ� ε2ρ�ς ηλικιν µπ�ρε� να επηρε�/�υν τις δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν. 
Σε �ρισµ)νες �ρες τα π�σ�στ� επανυπ�λ�γ�στηκαν σε εθνικ� επ�πεδ�, στε να ανταπ�κρ�ν�νται �σ� τ� δυνατ�ν περισσ�τερ� στις ηλικιακ)ς
�µ�δες π�υ καθ�ρισε τ� ΕΚΠΝΤ (ν)�ι εν�λικες 15 )ως 34 ετν).

Πηγς: 
 

Πρ�σ�ατη �ρ�ση (επικρ τηση κατ  τ� τελευτα%� δωδεκ µην�) κ ννα'ης, αµ�εταµιν"ν και κ�κα.νης απ� ν$�υς εν�λικες
σε �ρισµ$νες �"ρες της ΕΕ, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ$ς $ρευνες στ�ν πληθυσµ� 
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Εθνικ)ς εκθ)σεις δικτ2�υ Reitox για τ� 2000, απ� εκθ)σεις ερευνν στ�ν πληθυσµ� � απ� επιστηµ�νικ� �ρθρα. Βλ)πε επ�σης τ�υς
τυπ�π�ιηµ)ν�υς επιδηµι�λ�γικ�2ς π�νακες στην ιστ�θ)ση τ�υ ΕΚΠΝΤ.
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σε �ρισµ$νες �"ρες της ΕΕ κατ  τη δεκαετ%α τ�υ 1990, �πως µετρ�θηκε απ� εθνικ$ς $ρευνες στ�ν πληθυσµ�
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Πηγς: Εθνικ)ς εκθ)σεις δικτ2�υ Reitox για τ� 2000, απ� εκθ)σεις ερευνν στ�ν πληθυσµ� � απ� επιστηµ�νικ� �ρθρα.
Βλ)πε επ�σης τ�υς τυπ�π�ιηµ)ν�υς επιδηµι�λ�γικ�2ς π�νακες στην ιστ�θ)ση τ�υ ΕΚΠΝΤ.
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Τ� ε2ρ�ς ηλικιν ε�ναι απ� 15 )ως 18 µ)�ρι 59 )ως 69 (στη Φινλανδ�α �ταν 74 τ� 1992 και τ� 1996).
 ;ι διακυµ�νσεις στ� ε2ρ�ς ηλικιν µπ�ρε� να επηρε�/�υν τις δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν.
 Στη ∆αν%α τ� ε2ρ�ς ηλικι"ν ε%ναι απ� 16 $ως 44, µε σκ�π� τη σ2γκριση µετα52 των ετν.
 Στη Γερµαν�α, µ�α )ρευνα για τ� 2000 (� �π��α δηµ�σιε2θηκε τ�ν Μ�ι� 2001) καταδεικν2ει α25ηση της �ρ�σης κ�ννα�ης.
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#ρ�ση ναρκωτικ"ν στ�ν σ��λικ� πληθυσµ�

Για �τ�µα κ�τω των 18 ετν, τ� ΕΚΠΝΤ αντλε� πληρ�#�-

ρ�ες απ� µια συγκρ�σιµη )ρευνα στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�,

στην �π��α περιλαµ��ν�νται στ�ι�ε�α για 30 µετ)��υσες

�ρες στην Ευρπη, και επ�σης στ�ι�ε�α για τις ΗΠΑ.

,ντεκα κρ�τη µ)λη της ΕΕ µετε��αν στ� πι� πρ�σ#ατ�

ευρωπαϊκ� πρ�γραµµα ερευνν στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�

για τ� αλκ��λ και �λλα ναρκωτικ� — 1999 (ESPAD)(1), τ�

�π��� περιγρ�#ει τη �ρ�ση τ�υ καπν�2, τ�υ αλκ��λ και

�λλων ναρκωτικν σε µαθητ)ς 15 )ως 16 ετν.Τ� Β)λγι�,

τ� Λ�υ5εµ��2ργ� και η Ισπαν�α )��υν επ�σης διε5αγ�γει

)ρευνες στ�ν µαθητικ� πληθυσµ� τ� 1998 � 1999, ανε5�ρ-

τητα απ� την )ρευνα τ�υ ESPAD, και τα απ�τελ)σµατα

π�υ πρ�κ2πτ�υν συµ#ων�2ν µε εκε�να τ�υ ESPAD.

Κατ σταση και πρ�τυπα
;ι )ρευνες δε��ν�υν �τι η κ�ννα�η ε5ακ�λ�υθε� να ε�ναι

η πι� ευρ)ως �ρησιµ�π�ι�2µενη παρ�ν�µη �υσ�α στ�υς

µαθητ)ς σ��λε�ων. Η δ�κιµ� τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε

�λη τη /ω� σε µαθητ)ς 15 )ως 16 ετν κυµα�νεται απ�

8 % στη Σ�υηδ�α και την Π�ρτ�γαλ�α )ως 35 % στη Γαλλ�α

και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�. Σε δ2� κρ�τη µ)λη (Ελλ�δα και

Σ�υηδ�α), η �ρ�ση εισπνε�µενων �υσιν τ�υλ��ιστ�ν για

µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� (πτητικ)ς �υσ�ες) ε�ναι υψηλ�-

τερη � �ση µε εκε�νη της κ�ννα�ης.

;ι )ρευνες στα σ��λε�α ανα#)ρ�υν �ρ�ση αµ#εταµινν

τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� σε π�σ�στ� απ�

1 )ως 8 % των µαθητν σ��λε��υ ηλικ�ας 15 )ως 16 ετν,

�ρ�ση )κστασης απ� 1 )ως 5 %, και τ� π�σ�στ� για �ρ�ση

κ�κα&νης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� ε�ναι µετα52 τ�υ 1 και

4 %, µε την Ισπαν�α και τις Κ�τω �ρες να παρ�υσι�/�υν

τη µεγαλ2τερη �ρ�ση κ�κα&νης.

,να δια#�ρετικ� πρ�τυπ� εµ#αν�/εται σ�ετικ� µε την

παρ�ν�µη �ρ�ση τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� ηρεµιστικν

και υπνωτικν (�ωρ�ς ιατρικ� συνταγ�), �π�υ τ� �αµηλ�-

τερ� π�σ�στ�, 4 %, παρατηρε�ται στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�

και τη Ν�ρ�ηγ�α και τ� υψηλ�τερ� (12 %) στη Γαλλ�α. Η

παρ�ν�µη �ρ�ση τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� ηρεµιστικν

και υπνωτικν ε�ναι υψηλ�τερη στα κ�ρ�τσια απ� �,τι στα

αγ�ρια στη Γαλλ�α, την Π�ρτ�γαλ�α, την Ιταλ�α, τη Φινλαν-

δ�α και τη Σ�υηδ�α. Αντιθ)τως, η επικρ�τηση της �ρ�σης

παρ�ν�µων ναρκωτικν τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη

/ω� ε�ναι υψηλ�τερη στα αγ�ρια απ� �,τι στα κ�ρ�τσια σε

�λα τα κρ�τη µ)λη.

Α5�/ει να επισηµανθε� �τι τα συγκρ�σιµα στ�ι�ε�α π�υ

πρ�)ρ��νται απ� τις ΗΠΑ δε��ν�υν �τι τα π�σ�στ� για τη

�ρ�ση τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� εν�ς αριθµ�2 παρ�ν�-

µων ναρκωτικν ε�ναι υψηλ�τερα απ� �,τι σε �π�ι�δ�-

π�τε απ� τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ: κ�ννα�η (41 %), αµ#ετα-

µ�νη (16 %), )κσταση (6 %) και κ�κα&νη (8 %).

Υπ�ρ�ει µια αντ�στρ�#η σ�)ση µετα52 τ�υ π�σ�στ�2

επικρ�τησης της �ρ�σης παρ�ν�µων ναρκωτικν σε µια

�ρα και τ�υ κινδ2ν�υ π�υ πιστε2εται �τι εµπερικλε�ει η

�ρ�ση τ�υ συγκεκριµ)ν�υ ναρκωτικ�2. Τα κ�ρ�τσια

τε�ν�υν γενικ�τερα, περισσ�τερ� απ� τα αγ�ρια, να

θεωρ�2ν τη �ρ�ση παρ�ν�µων ναρκωτικν επικ�νδυνη. Η

απ�δ�κιµασ�α της �ρ�σης παρ�ν�µων ναρκωτικν ε�ναι

σταθερ� υψηλ� στα αγ�ρια και τα κ�ρ�τσια σε �λα τα

κρ�τη µ)λη της ΕΕ µε π�σ�στ� περ�π�υ 80 % κατ� µ)σ�

�ρ�, ε5αιρ�υµ)νης της απ�δ�κιµασ�ας της κ�ννα�ης, η

�π��α ε�ναι �αµηλ�τερη µε π�σ�στ� 70 % κατ� µ)σ� �ρ�.

Τ σεις
Σε �λα τα κρ�τη µ)λη, εκτ�ς απ� δ2� (τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� και την Ιρλανδ�α) τα �π��α συµµετε��αν τ�σ�

στις πρτες �σ� και στις επ�µενες )ρευνες τ�υ ESPAD, η

επικρ�τηση της �ρ�σης �λων των παρ�ν�µων ναρκωτι-

κν τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� αυ5�θηκε

αν�µεσα στα )τη 1995 και 1999.

#ρ�ση κ ννα'ης τ�υλ �ιστ�ν για µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω�

Τα π�σ�στ� παρ�ν�µων ναρκωτικν π�υ λαµ��ν�νται

γενικ� απ� µαθητ)ς σ��λε��υ ηλικ�ας 15 )ως 16 ετν

καθ�ρ�/�νται σε µεγ�λ� �αθµ� απ� τ� π�σ�στ� κ�ννα-

�ης. Στην πλει�ν�τητα των �ωρν, η επικρ�τηση της

�ρ�σης κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� )�ει αυ5ηθε�.

Στη Φινλανδ�α και τη Ν�ρ�ηγ�α, τα π�σ�στ� της �ρ�σης

κ�ννα�ης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� διπλα-

σι�στηκαν κατ� τ� �ρ�νικ� δι�στηµα µετα52 1995 και

1999. Αυ5�σεις παρ�υσι�στηκαν επ�σης στη Σ�υηδ�α, την

Π�ρτ�γαλ�α, τη ∆αν�α και την Ιταλ�α. Εντ�2τ�ις, υπ�ρ5ε

µε�ωση σε δ2� κρ�τη µ)λη π�υ τ� 1995 παρ�υσ�ασαν την

υψηλ�τερη επικρ�τηση της �ρ�σης κ�ννα�ης τ�υλ��ι-

στ�ν για µ�α #�ρ�. Στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� µετα52 1995 και

1999 η �ρ�ση κ�ννα�ης µειθηκε απ� 41 )ως 35 % και

στην Ιρλανδ�α απ� 37 )ως 32 %.

Η διαπιστωµ)νη διαθεσιµ�τητα κ�ννα�ης αυ5�θηκε σε

µεγ�λ� �αθµ� στη ∆αν�α, τη Φινλανδ�α, την Ιταλ�α και τη

Ν�ρ�ηγ�α µετα52 1995 και 1999. Με�ωση της διαπιστωµ)-

νης διαθεσιµ�τητας κ�ννα�ης σηµειθηκε στην Ιρλανδ�α

και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, αλλ� σε µικρ�τερ� �αθµ� απ�

τη µε�ωση στην επικρ�τηση �ρ�σης τ�υλ��ιστ�ν για µ�α

#�ρ� σε �λη τη /ω�.

(1) ,κθεση τ�υ ESPAD 1999: «Alcohol and other drug use among
students in 30 European countries» (�ρ�ση αλκ��λ και �λλων
ναρκωτικν απ� τ�υς µαθητ)ς σε 30 ευρωπαϊκ)ς �ρες), B.
Hibell, B. Andersson, S. Ahlström, O. Balakireva, T. Bjarnason, A.
Kokkevi, M. Morgan, σ�υηδικ� συµ��2λι� πληρ�#�ρησης
σ�ετικ� µε τ� αλκ��λ και �λλα ναρκωτικ� (CAN), ;µ�δα
Pompidou τ�υ Συµ��υλ��υ της Ευρπης, ∆εκ)µ�ρι�ς 2000.
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Πρ�'ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικ"ν
Γενικ�, �ι ρυθµ�� επικρ�τησης της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης

ναρκωτικν #α�νεται να ε�ναι υψηλ�τερ�ι στην Ιταλ�α, τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�, την Π�ρτ�γαλ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�,

µε µετα52 π)ντε και �κτ πρ��ληµατικν �ρηστν

ναρκωτικν αν� 1 000 κατ��κ�υς ηλικ�ας 15 )ως 64

(λαµ��ν�ντας τα µ)σα σηµε�α διακ2µανσης σε µια �ρα).

;ι ρυθµ�� #α�νεται να ε�ναι �αµηλ�τερ�ι στ� Β)λγι�

(αλλ� αυτ� τα στ�ι�ε�α ανα#)ρ�νται µ�ν� στ�υς �ΕΝ και

συνεπς �ι αριθµ�� υπ�εκτιµ�2νται), στη Γερµαν�α και τις

Κ�τω �ρες, µε δ2� )ως τρεις πρ��ληµατικ�2ς �ρ�στες

ναρκωτικν αν� 1 000 κατ��κ�υς ηλικ�ας 15 )ως 64. ;ι

ενδι�µεσ�ι ρυθµ�� κυµα�ν�νται µετα52 τριν και π)ντε

πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν αν� 1 000 κατ��-

κ�υς ηλικ�ας 15 )ως 64 ετν στην Αυστρ�α, τη ∆αν�α, τη

Φινλανδ�α, τη Γαλλ�α, την Ιρλανδ�α, την Ισπαν�α και τη

Ν�ρ�ηγ�α. ;ρισµ)νες �ρες ανα#)ρ�υν ελα#ρς δια#�-

ρετικ� π�σ�στ� απ� εκε�να π�υ παρ�υσι�στηκαν τ� 2000

λ�γω των �ελτιωµ)νων στ�ι�ε�ων και των εκτιµ�σεων. Η

∆αν�α και ειδικ� η Φινλανδ�α, ωστ�σ�, παρ�υσι�/�υν π�λ2

υψηλ�τερα π�σ�στ� λ�γω τ�υ �τι δι)γραψαν λιγ�τερ�

α5ι�πιστες (και στις δ2� περιπτσεις �αµηλ�τερες)

εκτιµ�σεις.

Ε5�σ�υ σηµαντικ)ς µε τις εκτιµ�σεις σ�ετικ� µε την

επικρ�τηση �ρ�σης ε�ναι και τα πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτι-

κν. Ωστ�σ� διατ�θενται λ�γα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τα

πρ�τυπα αυτ� µετα52 των πρ��ληµατικν �ρηστν

ναρκωτικν, �ι �π���ι δεν υπ���λλ�νται σε θεραπε�α,

παρ�τι ε�ναι απαρα�τητα για τη λ�ψη π�λιτικν απ�#�-

σεων στ�ν τ�µ)α της /�τησης για θεραπε�α. Σε ��ρειες

�ρες, ειδικ� στη Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α, �ι �ασικ��

πρ)πει να επικεντρνεται στις κατ�λληλες ηλικιακ)ς

�µ�δες. Θα πρ)πει επ�σης να λαµ��νεται υπ�ψη η

υπερδειγµατ�ληψ�α των ν)ων ατ�µων.

Η �ρ�ση τ�υλ �ιστ�ν για µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω� « λλων

παρ ν�µων ναρκωτικ"ν» (αµ�εταµιν"ν, LSD/παραισθη-

σι�γ�νων, κρακ, κ�κα.νης, $κστασης και ηρω%νης)

Η )ρευνα τ�υ ESPAD καταδεικν2ει επ�σης α25ηση στη

�ρ�ση τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� «�λλων παρ�ν�µων

ναρκωτικν» στην πλει�ν�τητα των κρατν µελν, αλλ�

µεγ�λη πτση στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και την Ιρλανδ�α,

�π�υ τα π�σ�στ� σηµε�ωσαν πτση απ� 22 )ως 12 % και

απ� 16 )ως 9 % αντ�στ�ι�α. ;ι αυ5�σεις στην πλει�ν�τητα

των κρατν µελν και η πτση στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και

την Ιρλανδ�α επι�ε�αιν�υν την τ�ση πρ�ς σ2γκλιση

�σ�ν α#�ρ� τα πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικν µετα52 των

κρατν µελν. Η �υσιαστικ� µε�ωση στην Ιρλανδ�α και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� µπ�ρε� να σηµα�νει �τι σε πρ��ωρη-

µ)να στ�δια δι�δ�σης ναρκωτικν τ� σ2ν�λ� ατ�µων 15

)ως 16 ετν τα �π��α επιθυµ�2ν να δ�κιµ�σ�υν

παρ�ν�µα ναρκωτικ� παρ�υσι�/ει κ�ρεσµ�.

#ρ�ση τ�υλ �ιστ�ν για µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω� ηρεµιστι-

κ"ν � υπνωτικ"ν �ωρ%ς ιατρικ� συνταγ�

Παραδ�σιακ�, η �ρ�ση ηρεµιστικν � υπνωτικν �ωρ�ς

ιατρικ� συνταγ� ε�ναι σηµαντικ� υψηλ�τερη στα κ�ρ�τσια

απ� �,τι στα αγ�ρια. Αν�µεσα στα )τη 1995 και 1999, τα

κ�ρ�τσια στη ∆αν�α, την Ιταλ�α, την Ιρλανδ�α και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, παρ�υσ�ασαν σηµαντικ� µε�ωση κατ�

τ� �µισυ περ�π�υ στα π�σ�στ� για την επικρ�τηση

�ρ�σης τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� κατ� τη δι�ρκεια /ω�ς

ηρεµιστικν και υπνωτικν �ωρ�ς ιατρικ� συνταγ�.

Αντ�θετα, τα κ�ρ�τσια στη Φινλανδ�α και την Π�ρτ�γαλ�α

παρ�υσ�ασαν α25ηση (3 και 2 % αντ�στ�ι�α), εν τα

αγ�ρια στις δ2� αυτ)ς �ρες παρ�υσ�ασαν µε�ωση.

#ρ�ση εισπνε�µενων �υσι"ν τ�υλ �ιστ�ν για µ%α ��ρ  σε

�λη τη >ω�

Σηµειθηκε µικρ� µετα��λ� στη �ρ�ση εισπνε�µενων

�υσιν τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω�, µε

ε5α�ρεση τη Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, �π�υ

σηµειθηκε µε�ωση αν�µεσα στ� 1995 και 1999.

∆ι γρ. 3 Εθνικ$ς εκτιµ�σεις σ�ετικ  µε την επικρ τηση της πρ�'ληµατικ�ς
�ρ�σης ναρκωτικ"ν στην ΕΕ και τη Ν�ρ'ηγ%α, 1996-1998

Π�σ�στ� αν� 1 000 κατ��κ�υς
απ� 15 )ως 64 ετν10 
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7 

6

5

4

3

2

1

0

2,0-6,2

3,7-4,6

3,6-4,3

1,4-2,7 2,5-2,9

1,5-6,9

6,6-7,7

3,1-6,6
2,7-12,8

µ.δ.

3,2-4,6

3,3-4,8

4,0-5,4

3,0-3,5

2.3 –
8.9

7,1-7,8

Σηµει�σεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
;ι δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν πρ)πει να ερµηνε2�νται µε πρ�σ��� λ�γω της
επιλ�γ�ς δια#�ρετικν µεθ�δων και �µ�δων-στ��ων. Για περαιτ)ρω πληρ�#�ρ�ες
ανα#ερθε�τε στ�ν επ� γραµµ�ς π�νακα 1 στη διε2θυνση www.emcdda.org.Τα
στ�ι�ε�α για την Αυστρ�α και τ� Β)λγι� α#�ρ�2ν τ� )τ�ς 1995, εν για την Ιταλ�α τ�
1999. Η πλει�ν�τητα ε�ναι �ρ�στες ενδ�#λ)�ιας λ�ψης αµ#εταµινν, 1 700 )ως
3 350 ε�ναι ηρωιν�µανε�ς. Η αρ�ικ� εκτ�µηση για τη Σ�υηδ�α µειθηκε κατ� 8 % για
να ε5αιρεθ�2ν �ι εθισµ)ν�ι στην κ�ννα�η σ2µ#ωνα µε τ�ν �ρισµ� τ�υ ΕΚΠΝΤ για
την πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν.Τ� �ρµα κ�θε �ρας δε��νει τ� δι�µεσ�
σηµε�� τ�υ #�σµατ�ς των εκτιµ�σεων σ�ετικ� µε την επικρ�τηση της πρ��ληµα-
τικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν, µε ε5α�ρεση τ� Β)λγι�, για τ� �π��� τ� δι�µεσ� ε�ναι 3,0
και τ� δι�στηµα εµπιστ�σ2νης 95 %). Η εκτ�µηση για τ� Β)λγι� ανα#)ρεται στ�υς
�ΕΝ και, κατ� συν)πεια, υπ�εκτιµ�ται η πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν.

Πηγς: Εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox, 2000. Για τη Σ�υηδ�α: Olsson, B., Wahren, C. A.,
και Bygvist, S.: Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998, CAN.
Stockholm, 2001.

Μπενελ�25
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�ρ�στες αµ#εταµινν απ�τελ�2ν την πλει�ν�τητα των

πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν (υπ�λ�γ�/εται )να

π�σ�στ� 70 )ως 80 % στη Φινλανδ�α τ� 1997). Αυτ�

)ρ�εται σε αντ�θεση µε �λλες �ρες, �π�υ �ι πρ��ληµα-

τικ�� �ρ�στες ναρκωτικν ε�ναι ως επ� τ� πλε�στ�ν �ι

�ασικ�� �ρ�στες �πι�2�ων (αλλ� συν�θως �ρ�στες

π�λλαπλν �υσιν).

Τ σεις

Αν και ε�ναι σηµαντικ�ς για την α5ι�λ�γηση π�λιτικ�ς, δεν

ε�ναι ακ�µη δυνατ�ς � υπ�λ�γισµ�ς των τ�σεων σ�ετικ�

µε την επικρ�τηση της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης µε ��ση

τις µεθ�δ�υς π�υ ισ�2�υν, την π�ι�τητα και τη διαθεσιµ�-

τητα των στ�ι�ε�ων. Η συ�ν�τητα εµ#�νισης �σ�ν α#�ρ�

την πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν µπ�ρε� να ε�ναι

)νας πρ�σθετ�ς και σηµαντικ�ς τρ�π�ς µ)τρησης των

τ�σεων σ�ετικ� µε την επικρ�τηση. Η συ�ν�τητα εµ#�νι-

σης ε�ναι � αριθµ�ς των νε�εµ#ανι/�µενων περιπτσεων

σε )να )τ�ς, εν η επικρ�τηση ε�ναι τ� σ2ν�λ� �λων των

υπαρ��υσν περιπτσεων, ν)ων και παλαιν. Συνεπς �ι

τ�σεις σ�ετικ� µε τη συ�ν�τητα εµ#�νισης ε�ναι π�λ2

περισσ�τερ� ευα�σθητες στις επιδηµι�λ�γικ)ς µετα��λ)ς

και τις παρεµ��σεις π�υ πρ�λαµ��ν�υν την εµ#�νιση

ν)ων περιπτσεων.

Στ� πλα�σι� εν�ς πρ�γρ�µµατ�ς τ�υ ΕΚΠΝΤ, ν)ες εκτιµ�-

σεις σ�ετικ� µε τη συ�ν�τητα εµ#�νισης �ρηστν

ηρω�νης στ� Β)λγι�, τη Λισσα��να, τη Β�υδαπ)στη, τ�

Λ�νδ�ν� και τ� Sµστερνταµ απ)δει5αν �τι η επιδηµικ�

�ρ�ση ηρω�νης παρ�υσι�στηκε στις περι��)ς αυτ)ς σε

δια#�ρετικ)ς �ρ�νικ)ς στιγµ)ς (�λ)πε δι�γραµµα 4, στ�

�π��� �µως δεν περιλαµ��ν�νται στ�ι�ε�α για τ� Λ�νδ�ν�

και τ� Sµστερνταµ).

Τ� δι�γραµµα 5 δε��νει πς ακ�µα και εντ�ς µιας �ρας,

στην περ�πτωση αυτ� στην Ιταλ�α, η επιδηµικ� �ρ�ση

ηρω�νης µπ�ρε� να παρ�υσιαστε� σε δια#�ρετικ)ς περι�-

�)ς και δια#�ρετικ)ς �ρ�νικ)ς στιγµ)ς.Τα απ�τελ)σµατα

δε��ν�υν επ�σης �τι µπ�ρε� να υπ�ρ�ει µια αρ�ικ� (επιδη-

µικ�) περ��δ�ς γρ�γ�ρης ε5�πλωσης π�υ ακ�λ�υθε�ται

απ� #αιν�µενα κ�ρεσµ�2 (δηλαδ� τα πι� επιρρεπ� �τ�µα

ε�ναι �ρ�στες ηρω�νης) και �αµηλ�τερης αλλ� σταθερ�ς

περαιτ)ρω ε5�πλωσης (ενδηµικ� κατ�σταση) —µη�ανι-

σµ�ς παρ�µ�ι�ς µε την ε5�πλωση των λ�ιµωδν ν�σηµ�-

�ρισµ�ς και µ$θ�δ�ι π�υ �ρησιµ�π�ι�2νται για την εκτ%µηση της πρ�'ληµατικ�ς
�ρ�σης ναρκωτικ"ν

Η «πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν» �ρ�/εται εν πρ�κει-

µ)νω ως η «ενδ�#λ)�ια �ρ�ση ναρκωτικν � η µακρ�-

�ρ�νια/τακτικ� �ρ�ση �πι�2�ων, κ�κα&νης και/� αµ#ετα-

µινν». ; �ρισµ�ς αυτ�ς ε5αιρε� τ�υς �ρ�στες )κστασης

και κ�ννα�ης και εκε�ν�υς, �ι �π���ι π�τ) —� σε µη

τακτικ� διαστ�µατα— δεν �ρησιµ�π�ι�2ν �πι�2�α,

κ�κα&νη � αµ#εταµ�νες. Στα �πι�2�α περιλαµ��ν�νται τα

�πι�2�α π�υ παρ)��νται µε ιατρικ� συνταγ�, �πως ε�ναι η

µεθαδ�νη. ;ι εθνικ)ς εκτιµ�σεις της πρ��ληµατικ�ς

�ρ�σης ναρκωτικν π�υ ανα#)ρ�νται εδ για την ΕΕ και

τη Ν�ρ�ηγ�α (η �π��α επ�σης συµµετε��ε στ� πρ�γραµµα

τ�υ ΕΚΠΝΤ σ�ετικ� µε την εκτ�µηση της επικρ�τησης)

α#�ρ�2ν την περ��δ� 1996-1998. Η Αυστρ�α (1995) και τ�

Β)λγι� (1995) δεν µπ�ρεσαν να παρ�σ��υν εκτιµ�σεις

της �ρ�σης ναρκωτικν γι’ αυτ� τη �ρ�νικ� περ��δ�,

λ�γω )λλειψης πι� πρ�σ#ατων στ�ι�ε�ων, στα �π��α θα

µπ�ρ�2σαν να �ασιστ�2ν �ι υπ�λ�γισµ�� (�λ)πε

δι�γραµµα 3), εν τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, η Π�ρτ�γαλ�α και η

Ιταλ�α παρε��αν πι� πρ�σ#ατες εκτιµ�σεις (1999-2000).

;ι µ)θ�δ�ι π�υ �ρησιµ�π�ι�θηκαν για την παραγωγ� των

πρ�ανα#ερθεισν εκτιµ�σεων �ασ�/�νται κυρ�ως σε

στατιστικ� µ�ντ)λα, στα �π��α ενσωµατν�νται σ�ετι/�-

µεν�ι µε τα ναρκωτικ� δε�κτες και περιλαµ��ν�υν:

• τη µ)θ�δ� π�λυµετα�λητ�2 δε�κτηE

• σ2λληψη — εκ ν)�υ σ2λληψηE

• τρεις µεθ�δ�υς π�λλαπλασιαστ� �ασι/�µενες στα

στ�ι�ε�α της αστυν�µ�ας, τα στ�ι�ε�α της θεραπε�ας και

τα στ�ι�ε�α θνησιµ�τηταςE και

• µια µ)θ�δ� π�λλαπλασιαστ� µε τη �ρησιµ�π��ηση

αναδρ�µικ� υπ�λ�γισµ)νων αριθµν �ρηστν ενδ�#λ)-

�ιων ναρκωτικν (�ΕΝ) µε HIV/AIDS σε συνδυασµ� µε τα

π�σ�στ� HIV/AIDS στ�υς �ΕΝ.

;ι διακυµ�νσεις π�υ δ�ν�νται στ� δι�γραµµα 3 συ�ν�

πρ�κ2πτ�υν απ� µια πρ�σ)γγιση π�λλαπλν µεθ�δωνE

συνεπς �ι �αµηλ�τερες και �ι υψηλ�τερες τιµ)ς µπ�ρε�

να ε5��θησαν µε δια#�ρετικ)ς µεθ�δ�υς τ�σ� εντ�ς �σ�

και µετα52 των �ωρν. Αυτ)ς �ι µ)θ�δ�ι δεν ανα#)ρ�νται

π�ντα στην �δια �µ�δα-στ���. Παραδε�γµατ�ς ��ρη �

αναδρ�µικ�ς υπ�λ�γισµ�ς των π�σ�στν HIV/AIDS και �ι

π�λλαπλασιαστ)ς για τη θνησιµ�τητα )��υν ως στ���

τ�υς �ΕΝ, εν �ι π�λλαπλασιαστ)ς �ασισµ)ν�ι σε στ�ι�ε�α

θεραπε�ας θα µπ�ρ�2σαν να �ρησιµ�π�ιηθ�2ν µ�ν� για τις

ευρ2τερες �µ�δες πρ��ληµατικν �ρηστν �πι�2�ων.

;ρισµ)νες �ρες ε#�ρµ�σαν π�λλαπλ)ς µεθ�δ�υς

εκτ�µησης — δ2� (Ισπαν�α, Λ�υ5εµ��2ργ� και Κ�τω

�ρες), τρεις (Γερµαν�α, Γαλλ�α, Ιρλανδ�α, Φινλανδ�α και

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�) � ακ�µα και τ)σσερις (Ιταλ�α και

Π�ρτ�γαλ�α). Sλλες �ρες (Β)λγι�, ∆αν�α, Αυστρ�α,

Σ�υηδ�α και Ν�ρ�ηγ�α) µπ�ρεσαν να ε#αρµ�σ�υν µ�α

µ�ν� µ)θ�δ�, εν η Ελλ�δα  δεν �ταν ακ�µη σε θ)ση να

παρ�σ�ει εκτ�µηση. Η �ρησιµ�π��ηση π�λλαπλν ανε5�ρ-

τητων εκτιµ�σεων επιτρ)πει τη διασταυρωµ)νη α5ι�λ�-

γηση των π�σ�στν π�υ ε5��θησαν µε απλ� εκτ�µηση και

µπ�ρε� να �δηγ�σει σε µια πι� α5ι�πιστη γενικ� εκτ�µηση

για µια �ρα. Συνεπς, σε ιδανικ)ς συνθ�κες, µπ�ρε� να

ε#αρµ�στε� µια πρ�σ)γγιση π�λλαπλν µεθ�δων, ε�ν

ε�ναι δυνατ�ν σε ετ�σια ��ση.
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των. Η ε5)λι5η αυτ� µπ�ρε� να επηρε�σει σηµαντικ� τ�υς

αρµ�δι�υς για τη λ�ψη απ�#�σεων �σ�ν α#�ρ� τη �)λτι-

στη ισ�ρρ�π�α µετα52 των µ)τρων π�λιτικ�ς, �πως η

πρωταρ�ικ� πρ�ληψη, η �π��α πρ)πει να ε�ναι )γκαιρη για

να ανα�αιτιστε� η υψηλ� επικρ�τηση, και η δευτερε2�υσα

πρ�ληψη (θεραπε�α απ� τα ναρκωτικ� και µ)τρα µε�ωσης

της �λ��ης), π�υ ε�ναι πι� σηµαντικ� �ταν η υψηλ�

επικρ�τηση )�ει εδραιωθε�.

Στ� δι�γραµµα 5, παρ�υσι�/ει ενδια#)ρ�ν η επισ�µανση

�τι η επιδηµικ� �ρ�ση ηρω�νης στην Π�2λια #α�νεται να

�ρ�ισε νωρ�τερα απ� �,τι στη Σικελ�α και την Καµπαν�α. Η

Π�2λια, η «πτ)ρνα» της Ιταλ�ας, �ρ�σκεται σε µια

σηµαντικ� �δ� εµπ�ρ��υ ηρω�νης απ� την περι��� των

Βαλκαν�ων στην Ευρπη, γεγ�ν�ς π�υ µπ�ρε� να

�δ�γησε σε νωρ�τερη ε5�πλωση της �ρ�σης ηρω�νης.

Αυτ� επαληθε2ει πρ�ηγ�2µενα απ�τελ)σµατα π�υ

�ασ�/�νται σε γεωγρα#ικ� αν�λυση των στ�ι�ε�ων

θεραπε�ας (ετ�σια )κθεση 2000, ΕΚΠΝΤ).

;ι δια#�ρ)ς στην επικρ�τηση �ρ�σης ναρκωτικν επηρε-

�/�νται απ� )ναν αριθµ� παραγ�ντων σε κ�θε �ρα.

Καθς �ρες µε περισσ�τερ� #ιλελε2θερες π�λιτικ)ς

για τα ναρκωτικ� (�πως �ι Κ�τω �ρες) και εκε�νες µε

περισσ�τερ� περι�ριστικ� πρ�σ)γγιση (�πως η Σ�υηδ�α)

δεν )��υν π�λ2 δια#�ρετικ�2ς ρυθµ�2ς επικρ�τησης, η

επ�δραση των εθνικν π�λιτικν για τα ναρκωτικ� (περισ-

σ�τερ� #ιλελε2θερες )ναντι περισσ�τερ� περι�ριστικν

πρ�σεγγ�σεων) στην επικρ�τηση �ρ�σης ναρκωτικν και

ειδικ� στην πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν παραµ)νει

αδιευκρ�νιστη. Εντ�2τ�ις, �ι �λ�κληρωµ)νες εθνικ)ς

π�λιτικ)ς για τα ναρκωτικ� πα�/�υν σηµαντικ� ρ�λ� στη

µε�ωση των αρνητικν συνεπειν απ� την πρ��ληµατικ�

�ρ�ση ναρκωτικν, �πως µετ�δ�ση τ�υ HIV, της ηπατ�τι-

δας B και C και θ�νατ�ι απ� υπερ��λικ� δ�ση ναρκωτι-

κν. Sλλ�ι παρ�γ�ντες π�υ µπ�ρε� να επηρε�σ�υν την

επικρ�τηση της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν ε�ναι

η διαθεσιµ�τητα και η τιµ� των ναρκωτικν, η ανεργ�α και

η #τ�εια � �λλα κ�ινωνικ� πρ��λ�µατα (π�λεµ�ς), η

ηλικιακ� δι�ρθρωση µιας �ρας και η αναλ�γ�α αστικν

και αγρ�τικν περι��ν. Επιπλ)�ν, η �ρ�ση ναρκωτικν

#α�νεται να ε�ναι επιδηµικ� (�λ)πε για παρ�δειγµα τα

διαγρ�µµατα 4 και 5). Μπ�ρε� συνεπς να ακ�λ�υθε�

µακρ��ρ�νι�υς επιδηµικ�2ς κ2κλ�υς, �ι �π���ι κατ�

µεγ�λ� µ)ρ�ς ε5αρτνται απ� τη δηµ�γρα#ικ� αναν)ωση

ν)ων γενεν «επιρρεπν» νεαρν ατ�µων, τα �π��α δεν

)��υν �ισει π�τ) τα πρ��λ�µατα π�υ σ�ετ�/�νται µε

πρ�τυπα µεγαλ2τερης �ρ�σης. Επ�µ)νως, επ� τ�υ

παρ�ντ�ς, δεν µπ�ρε� να γ�νει τελικ� ερµηνε�α π�υ να

ε5ηγε� τα α�τια των κυµαιν�µενων ρυθµν επικρ�τησης

στα κρ�τη µ)λη της ΕΕ.

∆ιατ�θενται πρ�σθετες π�ι�τικ)ς και τ�πικ)ς πληρ�#�-

ρ�ες για τις τ�σεις της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτι-

κν σε �ρισµ)νες �ρες � π�λεις. Στην Αυστρ�α η επικρ�-

τηση της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν #α�νεται επ�

τ�υ παρ�ντ�ς σταθερ� στις περισσ�τερες περι��)ς,

παρ�λ� π�υ στη Βι)ννη �ι εµπειρ�γνµ�νες π�υ εργ�/�-

νται επιτ�π�υ )��υν καταγρ�ψει µε�ωση τ�υ αριθµ�2 των

νεαρν νε�εισερ��µ)νων στη σκην�. Στη Γαλλ�α, η

καταν�λωση ηρω�νης γενικ� µεινεται παρ�λ� π�υ δεν

ε�ναι σα#ε�ς �ι συν)πει)ς της �σ�ν α#�ρ� τ�ν αριθµ�

�ρηστν ηρω�νης και υπ�ρ��υν �ρισµ)νες ενδε�5εις

ν)ων, τ�πικν αυ5�σεων. Στη Φινλανδ�α, �ι εκτιµ�σεις

επικρ�τησης στη µεγαλ2τερη περι��� τ�υ Ελσ�νκι για την

περ��δ� 1995-1997 καταδεικν2�υν α25ηση τ�υλ��ιστ�ν

40 % της �ρ�σης σκληρν ναρκωτικν σε περ��δ� δ2�

ετν στην περι��� αυτ�. Η α25ηση αυτ� �ταν αρκετ�

)ντ�νη στ�υς �νδρες ηλικ�ας �νω των 26 ετν και στ�υς

�ρ�στες αµ#εταµ�νης.

Στη Γερµαν�α, η �ρ�ση ηρω�νης συναντ�ται κυρ�ως σε

µητρ�π�λιτικ)ς περι��)ς, εν �ι ρυθµ�� επικρ�τησης και

�ι κατασ�)σεις στις αγρ�τικ)ς περι��)ς ε�ναι π�λ2
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(1) Η Αυστρ�α, η Π�ρτ�γαλ�α και η Γαλλ�α δεν περιλαµ��ν�νται λ�γω των µη συγκρ�σιµων συστηµ�των ανα#�ρ�ς.   
(2) Β)λγι� (στ�ι�ε�α για τ� 1998): στην ηρω�νη εντ�σσ�νται �λα τα �πι�2�α, εν στις αµ#εταµ�νες �λα τα διεγερτικ�.      
(3) Γερµαν�α: στην ηρω�νη εντ�σσ�νται �λα τα �πι�2�α.     
(4) Ιταλ�α: περιλαµ��ν�νται τα �τ�µα π�υ �ρ�σκ�νται ακ�µα υπ� θεραπε�α απ� τ�ν πρ�ηγ�2µεν� �ρ�ν�.     
(5) Σ�υηδ�α: στην ηρω�νη εντ�σσ�νται �λα τα �πι�2�α.      
Πηγς: Εθνικ)ς εκθ)σεις τ�υ δικτ2�υ Reitox για τ� 2000.      
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Τ� σ2ν�λ� των ατ�µων π�υ εισ��θησαν για θεραπε%α απ� τη �ρ�ση ηρω%νης, κ ννα'ης, αµ�εταµιν"ν, κ�κα.νης και  λλων �υσι"ν σε �ρισµ$να κρ τη µ$λη  (1)

�αµηλ�τερ�ι. Στα ν)α κρατ�δια η �ρ�ση ηρω�νης ε�ναι

ακ�µη σπ�νια. ;ι )ρευνες δε��ν�υν �τι η �ρ�ση ηρω�νης

παρ�υσι�/ει µικρ� µ�ν� α25ηση � παραµ)νει στ�σιµη απ�

τ� 1992 και ε5�ς. Εντ�2τ�ις, η κ�κα&νη παρ�υσι�/ει

σταθερ� και �µ�ι�µ�ρ#η α25ηση. Στην Ελλ�δα, τα

στ�ι�ε�α π�υ πρ�)ρ��νται απ� )µµεσ�υς δε�κτες

(θεραπε�α, θ�νατ�ι, υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης)

#ανερν�υν �τι η πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν

αυ5�νεται. Στην Ιρλανδ�α, �ι �ρ�στες ναρκωτικν ε�ναι

νεαρ� �τ�µα και αντικατ�πτρ�/�υν τη γενικ� δηµ�γρα-

#ικ� κατ�σταση. Μ)�ρι τ� 1996 περ�π�υ, παρατηρ�θηκε

α25ηση τ�υ καπν�σµατ�ς ηρω�νης, εν πρ�σ#�τως

αυ5�νεται εκ ν)�υ η ενδ�#λ)�ια �ρ�ση. Στην Ιταλ�α, τα

επ�πεδα �ρ�σης ναρκωτικν #α�νεται να ε�ναι υψηλ�τερα

στις ��ρειες περι#)ρειες. Η πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκω-

τικν καταν)µεται πι� ισ�µερς αν�µεσα στις ��ρειες,

τις κεντρικ)ς και τις ν�τιες περι#)ρειες, µ�λ�ν�τι �

πληθυσµ�ς «σε κ�νδυν�» παρ�υσι�/ει διακυµ�νσεις

µετα52 των γεωγρα#ικν περι#ερειν. (; συν�λικ�ς

πληθυσµ�ς ηλικ�ας 15 )ως 64 ετν αν)ρ�εται σε 32 εκατ.

— 44 % /ει στις ��ρειες, 19 % στις κεντρικ)ς, εν 37 %

στις ν�τιες περι#)ρειες. Επιπλ)�ν, στις ��ρειες περι#)-

ρειες εµ#αν�/εται σ�ετικ� µεγαλ2τερη �ρ�ση «ψυ�αγωγι-

κν» ναρκωτικν.)

Στ� Λ�υ5εµ��2ργ� τ� εθνικ� σ2στηµα καταγρα#�ς

καταδεικν2ει α5ι�σηµε�ωτη α25ηση εν�ς π�σ�στ�2 42 %

ν)ων καταγρα#ν αν�µεσα στα )τη 1998 και 1999E

ωστ�σ� αυτ� �#ε�λεται κυρ�ως στ�υς παρα��τες των

ν�µων περ� ναρκωτικν και µπ�ρε� να απεικ�ν�/ει

δραστηρι�τητα αστυν�µευσης. Στ� Λ�υ5εµ��2ργ�

υπ�ρ�ει µια µεγ�λη κατηγ�ρ�α µη αυτ��θ�νων (48 %)

µετα52 των πρ��ληµατικν �ρηστν. Η εκτιµηθε�σα

επικρ�τηση δε��νει αν�δικ� τ�ση, εν η ενδ�#λ)�ια

�ρ�ση ναρκωτικν )�ει µειωθε� απ� π�σ�στ� �νω τ�υ

90 % σε περ�π�υ 66 %. Στ� Sµστερνταµ, στις Κ�τω

�ρες, � αριθµ�ς των �ρηστν ηρω�νης )�ει ελα#ρς

µειωθε� τα τελευτα�α )τη, εν η αναλ�γ�α των �ρηστν

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν στ�υς πρ��ληµατικ�2ς

�ρ�στες ναρκωτικν )�ει κατ� π�λ2 µειωθε�. Στην Π�ρτ�-

γαλ�α, τα πρ��λ�µατα �ρ�σης ναρκωτικν ε�ναι πι�

σ��αρ� στις περι��)ς της Λισσα��νας, τ�υ Π�ρτ�, τ�υ

Σετ�υµπ�λ και τ�υ Φ�ρ�. Στην Ισπαν�α, δια#α�νεται

µε�ωση της σηµασ�ας της �ρ�σης ηρω�νης, ειδικ� της

ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης, αλλ� α25ηση της σηµασ�ας των

πρ��ληµ�των κ�κα&νης. Στη Σ�υηδ�α, σηµειθηκε α25ηση

τ�υ αριθµ�2 των �ρηστν σκληρν ναρκωτικν κατ� τη

δι�ρκεια της δεκαετ�ας τ�υ ’90 και η �ρ�ση ηρω�νης ε�ναι

συ�ν�τερη στις νεαρ�τερες �µ�δες πρ��ληµατικν

�ρηστν. Στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, σε µια )κθεση π�υ

δηµ�σιε2θηκε τ� 1998 διαπιστθηκε α25ηση των

κρ�υσµ�των ηρω�νης στα νεαρ� �τ�µα στις περισσ�τε-

ρες περι��)ς της Αγγλ�ας απ� τ� 1996 και ε5�ς. Μια

πρ�σ#ατη )ρευνα για τ� Λ�νδ�ν� κατ)δει5ε �τι η συ�ν�-

τητα εµ#�νισης �ρηστν µη ενδ�#λ)�ιας ηρω�νης διπλα-

σι�στηκε στ� �ρ�νικ� δι�στηµα 1991-1997.

�ι συν$πειες της �ρ�σης

ναρκωτικ"ν για την υγε%α

Α%τηση για θεραπε%α
Τα �αρακτηριστικ� των ατ�µων π�υ εισ�γ�νται για

θεραπε�α (�πως τα κ�ινωνικ� �αρακτηριστικ�) και �ι

συµπερι#�ρ)ς καταν�λωσης (�πως η αναλ�γ�α των

�ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν � �πι�2�ων) απ�τε-

λ�2ν δυνητικ�2ς δε�κτες ευρ2τερων τ�σεων σ�ετικ� µε

την πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν. Ωστ�σ�, µπ�ρ�2ν

να εµ#ανιστ�2ν διαστρε�λσεις λ�γω των δια#�ρετικν

µεθ�δων συλλ�γ�ς πληρ�#�ριν και δια#�ρ)ς στην

πρ�σ#�ρ� θεραπευτικν υπηρεσιν µετα52 των �ωρν.

�υσ%ες

Παρ� τις δια#�ρ)ς στις π�λιτικ)ς θεραπε�ας και τις

πρακτικ)ς καταγρα#�ς, ε�ναι δυνατ�ν να πρ�σδι�ριστ�2ν

τ�σ� κ�ιν)ς �σ� και συγκεκριµ)νες τ�σεις στην Ευρπη.
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Hρω%νη

Κ ννα'η

Γερµαν�α (2)
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Ε3$λι3η των νε�εισα�θ$ντων για θεραπε%α απ� τη �ρ�ση 
ηρω%νης και κ ννα'ης σε �ρισµ$να κρ τη µ$λη (%) (1)      

(1)      ;ρισµ)νες �ρες δεν περιλαµ��ν�νται λ�γω της )λλειψης
             συγκρ�σιµων στ�ι�ε�ων για τα πρ�ανα#ερ�µενα )τη.
(2)     Τα στ�ι�ε�α α#�ρ�2ν �λα τα �πι�2�α.
Πηγς: Εθνικ)ς εκθ)σεις τ�υ δικτ2�υ Reitox για τ� 2000. 

Στις περισσ�τερες �ρες, η πλει�ν�τητα των ατ�µων

εισ�γ�νται για θεραπε�α απ� τη �ρ�ση �πι�2�ων (κυρ�ως

ηρω�νη). ;ι απ�κλ�σεις µετα52 των �ωρν ε�ναι αρκετ�

µεγ�λες — απ� 22,4 % στη Φινλανδ�α )ως 84,2 % στην

Ελλ�δα, αλλ� τα π�σ�στ� συν�θως κυµα�ν�νται µετα52

50 και 70 %. Εκτ�ς απ� την ηρω�νη, �λλες κ2ριες �υσ�ες,

για τις �π��ες επι/ητε�ται θεραπε�α, ε�ναι η κ�ννα�η

(π�νω απ� 15 % στ� Β)λγι�, τη ∆αν�α, τη Φινλανδ�α και

την Ιρλανδ�α) και η κ�κα&νη (ειδικ� στις Κ�τω �ρες τ�

15,4 %, στην Ισπαν�α τ� 17 %). Η )κσταση ε�ναι τ� κ2ρι�

ναρκωτικ� µ�ν� σε λ�γες περιπτσεις, µε την Ιρλανδ�α να

εµ#αν�/ει τ� υψηλ�τερ� π�σ�στ�, 8,9 %. Τα π�σ�στ�

σ�ετικ� µε τις αµ#εταµ�νες εµ#αν�/�υν σ��αρ)ς απ�κλ�-

σεις.Τα υψηλ�τερα π�σ�στ� ανα#)ρ�νται απ� την Φινλαν-

δ�α (39 %), τη Σ�υηδ�α (17 %) και τ� Β)λγι� (15 %).

Τ σεις

Εντ�π�/�νται κ�ιν)ς τ�σεις σ�ετικ� µε τ�ν αριθµ� των

νε�εισα�θ)ντων για θεραπε�α. ;ι νε�εισα�θ)ντες για

θεραπε�α απ� τη �ρ�ση ηρω�νης µειν�νται, εν αυ5�ν�-

νται εκε�ν�ι π�υ /ητ�2ν θεραπε�α απ� τη �ρ�ση κ�ννα�ης

και ειδικ� της κ�κα&νης. Η υψηλ�τερη α25ηση στα �τ�µα

π�υ /ητ�2ν θεραπε�α απ� την κ�ννα�η δια#α�νεται στη

Γερµαν�α (απ� 16,7 τ� 1996 )ως 40 % τ� 1999, παρ�λ�

π�υ ε�ναι σηµαντικ� να επισηµανθε� �τι αυτ� τα στ�ι�ε�α

ανα#)ρ�νται µ�ν� σε µ�ν�δες ε5ωτερικ�ς θεραπε�ας),

την Ιρλανδ�α (απ� 20,7 τ� 1996 )ως 29,4 % τ� 1999) και τη

∆αν�α (απ� 25 τ� 1996 )ως 31 % τ� 1999), εν η µεγαλ2-

τερη α25ηση στ�υς �ρ�στες κ�κα&νης ανα#)ρεται απ�

την Ισπαν�α (απ� 21,6 % τ� 1998 σε 30,9 % τ� 1999) και τις

Κ�τω �ρες (απ� 14,7 % τ� 1994 σε 23,2 % τ� 1999).

;ι πρ�ανα#ερθε�σες τ�σεις επαληθε2�νται απ� τα

στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τ� σ2ν�λ� των ατ�µων π�υ υπ��λ�-

θηκαν σε µακρ��ρ�νια θεραπε�α, �π�υ η α25ηση στ�υς

�ρ�στες κ�κα&νης ε�ναι σα#�ς, καθς και απ� τη

σ2γκριση µετα52 των νε�εισα�θ)ντων και τ�υ συν�λ�υ

των εισα�θ)ντων για θεραπε�α σε �ρισµ)να απ� τα κρ�τη

µ)λη. Επιπλ)�ν, εµ#αν�/εται α25ηση στη �ρ�ση κ�κα&νης

ως δευτερε2�ν ναρκωτικ� στ�υς εισα�θ)ντες για

θεραπε�α απ� τη �ρ�ση �πι�2�ων (7) (8). Γενικ�, τα �τ�µα

π�υ /ητ�2ν θεραπε�α κ�ν�υν �ρ�ση περισσ�τερων τ�υ

εν�ς ναρκωτικν, εν εντ�π�/�νται δια#�ρ)ς στις

�µ�δες �ρηστν π�υ κ�ν�υν �ρ�ση εν�ς ναρκωτικ�2.

Σε π�λλ)ς �ρες ανα#)ρεται α25ηση σ�ετικ� µε την

α�τηση για θεραπε�α υπ�κατ�στασης, ειδικ� απ� εγκ2�υς

γυνα�κεςE αυτ� πρ�#ανς �#ε�λεται στη διαθεσιµ�τητα

των σ�ετικν υπηρεσιν.

Ενδ��λ$'ια �ρ�ση ναρκωτικ"ν και �ρ�ση µε  λλες

µεθ�δ�υς

Η αναλ�γ�α �ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µετα52

των ατ�µων π�υ εισ�γ�νται για θεραπε�α απ� τη �ρ�ση

ηρω�νης δια#)ρει σηµαντικ�, απ� 12,5 % των �ρηστν

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν στις Κ�τω �ρες )ως 72,7 %

στην Ελλ�δα. Μια γενικ� µε�ωση στην ενδ�#λ)�ια �ρ�ση

της κ�κα&νης παρατηρε�ται στις περισσ�τερες �ρες,

ακ�µα και αν παρ�υσι�/ει διακυµ�νσεις (η Ιρλανδ�α

αντιθ)τως ανα#)ρει µια τ�ση πρ�ς α25ηση σ�ετικ� µε την

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση ναρκωτικν). Μια σ2γκριση µετα52

�λων των ασθενν και των νε�εισα�θ)ντων για θεραπε�α

απ� τη �ρ�ση ηρω�νης #α�νεται �τι επαληθε2ει τη µε�ωση

στη �ρ�ση ενδ�#λ)�ιας ηρω�νης (κατ� µ)σ� �ρ� µε�ωση

10 % των ασθενν π�υ κ�ν�υν ενδ�#λ)�ια �ρ�ση

ηρω�νης) (9).

;ι δι�#�ρ�ι παρ�γ�ντες π�υ θα µπ�ρ�2σαν να επηρε�-

σ�υν τ�υς τρ�π�υς �ρ�σης δεν διευκριν�/�νται � απ�δει-

κν2�νται ακ�µη απ� επιστηµ�νικ)ς µελ)τες, αλλ� θα

µπ�ρ�2σαν να περιλαµ��ν�υν παρ�γ�ντες της αγ�ρ�ς,

π�λιτισµικ)ς παραδ�σεις και παρεµ��σεις.

(7) ∆ι�γραµµα 7 ΕΓ: Ε5)λι5η τ�υ συν�λ�υ των ατ�µων π�υ υπ���λλ�νται σε θεραπε�α απ� τη �ρ�ση ηρω�νης, κ�ννα�ης και κ�κα&νης
()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(8) ∆ι�γραµµα 8 ΕΓ:Τ� σ2ν�λ� των εισα�θ)ντων και �ι νε�εισα�θ)ντες για θεραπε�α απ� τη �ρ�ση κ�ννα�ης και κ�κα&νης ()κδ�ση επ�
γραµµ�ς).

(9) ∆ι�γραµµα 9 ΕΓ: Π�σ�στ� �ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µετα52 των ατ�µων π�υ υπ���λλ�νται σε θεραπε�α απ� τη �ρ�ση
ηρω�νης σε �ρισµ)νες απ� τις �ρες της ΕΕ, στ�ι�ε�α 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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Κ�ινωνικ  �αρακτηριστικ 

Τα �τ�µα π�υ εισ�γ�νται για θεραπε�α τε�ν�υν να ε�ναι

�νδρες ηλικ�ας 20 )ως 40 ετν. Η µ)ση ηλικ�α ε�ναι τα 29

)τη για �λα τα �τ�µα και 27 για τα νε�εισα�θ)ντα. ;ι

γυνα�κες ε�ναι συν�θως νε�τερες απ� τ�υς �νδρες,

επι/ητντας θεραπε�α σ�εδ�ν )να )τ�ς νωρ�τερα απ�

τ�υς �νδρες. Τα µεγαλ2τερα σε ηλικ�α �τ�µα ε�ναι στη

Σ�υηδ�α και τις Κ�τω �ρες, εν τα νε�τερα στην Ιρλαν-

δ�α και τη Φινλανδ�α, παρ�λ� π�υ στην περ�πτωση της

Ιρλανδ�ας η τ�ση αυτ� απη�ε� επ�σης τη δηµ�γρα#ικ�

κατ�σταση π�υ επικρατε� στη �ρα.

Η καταν�µ� τ�υ #2λ�υ π�ικ�λλει. Παρατηρ�2νται,

ωστ�σ�, �µ�ι�τητες µετα52 των ν�τ�ων �ωρν, �π�υ �ι

�νδρες απ�τελ�2ν τη συντριπτικ� πλει�ν�τητα (86/14

στην Ιταλ�α, 85/15 στην Ισπαν�α, 84/16 στην Π�ρτ�γαλ�α,

84/16 στην Ελλ�δα) και µετα52 των ��ρε�ων �ωρν µε

υψηλ�τερη παρ�υσ�α των γυναικν π�υ τελ�2ν υπ�

θεραπε�α (70/30 στην Ιρλανδ�α, 72/28 στη Σ�υηδ�α).

∆ι γρ. 9 Επιπ�λασµ�ς των αντισωµ των τ�υ ι�2 της ηπατ%τιδας C στ�υς
#ΕΝ στα κρ τη µ$λη της ΕΕ, 1996-2000

Sνω τ�υ 60 %

40-60 %

20-40%

0-20%

50–63

(66)
Β)λγι� και

Λ�υ5εµ��2ργ�

(38)-52

37

83

41-82

(92)

(38)-58

(75-85)

(63–
72)

19-
(52)

(45-88)
67

∆ι γρ. 8 Επιπ�λασµ�ς της µ�λυνσης απ� τ�ν ι� της αν�σ�επ ρκειας
(HIV) στ�υς #ΕΝ στα κρ τη µ$λη της ΕΕ, 1996-2000

Sνω τ�υ 20 %

5-20 %

0-5 %

1,2-
5,8

15,9

3,8

0,5-1,9

33,1

2,6

1,5

3,1

0,33-
3,3

(0-48)

1,6

15,1

Σε επ�πεδ� αγ�ρ�ς, τρεις παρ�γ�ντες θα µπ�ρ�2σαν να

επηρε�σ�υν τ�ν τρ�π� �ρ�σης: η σ�ετικ� διαθεσιµ�τητα

ηρω�νης για κ�πνισµα/εισρ�#ηση απ� τη µ2τη (�ασικ�ς

τρ�π�ς) � για ενδ�#λ)�ια �ρ�ση (υδρ��λωρικ� �λας), η

τιµ� της ηρω�νης (η υψηλ�τερη τιµ� �δηγε� σε µεγαλ2-

τερη ενδ�#λ)�ια �ρ�ση), η καθαρ�τητα της ηρω�νης (η

�αµηλ�τερη καθαρ�τητα σ�ετ�/εται µε )να υψηλ�τερ�

επ�πεδ� ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης).

Απ� π�λιτισµικ�ς απ�ψεως, υπ�ρ��υν �ρισµ)νες παραδ�-

σεις π�υ συνδ)�νται ειδικ� µε εθνικ)ς µει�ν�τητεςE η

υπ��µ�δα τ�υ Σ�υριν�µ, η �π��α απ�στρ)#εται την

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση, #α�νεται να )�ει επηρε�σει τ�υς

�ρ�στες ηρω�νης ως πρ�ς τ�ν τρ�π� �ρ�σης (εισρ�#ηση

απ� τη µ2τη � κ�πνισµα). ∆εν διαπιστθηκε η �δια

επιρρ�� σε �λλες υπ��µ�δες, �πως στ�υς �ρ�στες απ�

τις Αντ�λλες � στ�υς �ρ�στες απ� τη Β�ρεια Α#ρικ� π�υ

/�υν στη Γαλλ�α, �ι �π���ι επ�σης κατ� παρ�δ�ση πρ�τι-

µ�2ν τ� κ�πνισµα � την εισρ�#ηση ηρω�νης.

∆ι�#�ρες µελ)τες εκτ�µησης τ�ν�/�υν επ�σης τη σ�)ση

µετα52 των ενεργειν πρ�ληψης (εγκαταστ�σεις, πληρ�-

#�ρ�ες για τ�υς κινδ2ν�υς της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης) και

των αλλαγν στις στ�σεις, για τ� π)ρασµα απ� την

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση στην εισπν�� � τ� κ�πνισµα.

Λ�υ5εµ��2ργ�

3,3

(0,5-25,9)

Σηµει�σεις: Τα στ�ι�ε�α στις παρενθ)σεις ε�ναι τ�πικ�.
;ι δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν πρ)πει να ερµηνε2�νται µε
πρ�σ��� λ�γω της �ρησιµ�π��ησης δια#�ρετικν πηγν και,
σε �ρισµ)νες περιπτσεις, τ�πικν δεδ�µ)νων.Τ� �ρµα κ�θε
�ρας δε��νει τ� δι�µεσ� σηµε�� τ�υ #�σµατ�ς των εκτιµ�-
σεων σ�ετικ� µε τ�ν επιπ�λασµ� της µ�λυνσης, �ι �π��ες
πρ�)ρ��νται απ� δια#�ρετικ)ς πηγ)ς στ�ι�ε�ων.Τα στ�ι�ε�α
για την Ισπαν�α, την Ιταλ�α τη Γαλλ�α και τη Γερµαν�α περι�ρ�/�-
νται στ�ν επιπ�λασµ� τ�υ HIV στ�υς �ΕΝ υπ� θεραπε�α και,
επ�µ)νως, ενδε��µ)νως να µην ε�ναι αντιπρ�σωπευτικ� τ�υ
επιπ�λασµ�2 τ�υ HIV στ�υς �ΕΝ π�υ δεν τελ�2ν υπ�
θεραπε�α. Για περαιτ)ρω πληρ�#�ρ�ες και ανα#�ρ)ς στις
πηγ)ς, �λ)πε τ�υς συµπληρωµατικ�2ς στατιστικ�2ς π�νακες
στη διε2θυνση www. emcdda.org

Σηµει�σεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.Τα στ�ι�ε�α στις παρενθ)σεις
ε�ναι τ�πικ�.
;ι δια#�ρ)ς µετα52 των �ωρν πρ)πει να ερµηνε2�νται µε
πρ�σ��� λ�γω της �ρησιµ�π��ησης δια#�ρετικν πηγν και,
σε �ρισµ)νες περιπτσεις, τ�πικν δεδ�µ)νων.Τ� �ρµα κ�θε
�ρας δε��νει τ� δι�µεσ� σηµε�� τ�υ #�σµατ�ς των εκτιµ�-
σεων σ�ετικ� µε τ�ν επιπ�λασµ� των αντισωµ�των, �ι �π��ες
πρ�)ρ��νται απ� δια#�ρετικ)ς πηγ)ς στ�ι�ε�ων.Τα στ�ι�ε�α
για την Ισπαν�α, την Ιταλ�α και τη Γερµαν�α περι�ρ�/�νται στ�ν
επιπ�λασµ� τ�υ HCV στ�υς �ΕΝ υπ� θεραπε�α και, επ�µ)νως,
ενδε��µ)νως να µην ε�ναι αντιπρ�σωπευτικ� τ�υ επιπ�λασµ�2
τ�υ HCV στ�υς �ΕΝ π�υ δεν τελ�2ν υπ� θεραπε�α.Τα
δεδ�µ)να για τ� Λ�υ5εµ��2ργ� περι�ρ�/�νται στ�υς κρατ�υ-
µ)ν�υς �ΕΝ.Τα στ�ι�ε�α για τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και τ�
Λ�υ5εµ��2ργ�, καθς και τα υψηλ� π�σ�στ� για την Ιρλανδ�α
και τη Φινλανδ�α �ασ�/�νται σε δ�κιµασ�ες σι)λ�υ.Τα στ�ι�ε�α
για τη Γαλλ�α και τα υψηλ� π�σ�στ� για τ� Β)λγι� �ασ�/�νται σε
ανα#�ρ)ς των �διων των �ρηστν και ενδε��µ)νως να µην
ε�ναι α5ι�πιστα.Τα στ�ι�ε�α για τη Γερµαν�α α#�ρ�2ν τ� 1995,
εν για τη Σ�υηδ�α τ� 1994. Για περαιτ)ρω πληρ�#�ρ�ες και
ανα#�ρ)ς στις πηγ)ς, �λ)πε τ�υς συµπληρωµατικ�2ς στατιστι-
κ�2ς π�νακες στη διε2θυνση www.emcdda.org

0-2,2

µ.δ.

19-
(52)

(73)

0–2.8
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;ι κ�ινωνικ)ς συνθ�κες των ατ�µων π�υ /ητ�2ν

θεραπε�α #α�νεται να επιδεινν�νται, �σ�ν α#�ρ� τ�

επ�πεδ� µ�ρ#ωσης και απασ��λησης. Η πλει�ν�τητα των

ατ�µων συγκεντρνεται σε αστικ)ς περι��)ς, αλλ� αυτ�

θα µπ�ρ�2σε επ�σης να �#ε�λεται στ� δια#�ρετικ�

επ�πεδ� παρ���ς υπηρεσιν στις αγρ�τικ)ς περι��)ς.

Συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ  λ�ιµ"δη
ν�σ�µατα

Στ� κε#�λαι� 3 «Επιλεγµ)να θ)µατα — Λ�ιµδη

ν�σ�µατα», αναλ2εται περαιτ)ρω τ� θ)µα αυτ�.

Επικρ τηση και τ σεις

Καθς τα διαθ)σιµα στ�ι�ε�α πρ�)ρ��νται απ� δια#�ρε-

τικ)ς πηγ)ς (�ρισµ)νες #�ρ)ς τ�πικ)ς), µπ�ρε� να δ�θε�

µ�ν� γενικ� εντ2πωση σ�ετικ� µε τ�ν επιπ�λασµ� τ�υ

ν�σ�µατ�ς HIV στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν

(�ΕΝ). Ωστ�σ�, µεγ�λες δια#�ρ)ς εµ#αν�/�νται µετα52

καθς και εντ�ς των �διων των �ωρν. Τα διαθ)σιµα

στ�ι�ε�α καταδεικν2�υν επ�πεδα µ�λυνσης µετα52 δια#�-

ρων υπ��µ�δων �ΕΝ, τα �π��α κυµα�ν�νται απ� περ�π�υ

1 % στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� )ως 32 % στην Ισπαν�α. Η

συν�λικ� εικ�να δεν )�ει αλλ�5ει τα τελευτα�α )τη.

Ωστ�σ�, υπ�ρ��υν ενδε�5εις ν)ας αυ5�σης της µετ�δ�-

σης τ�υ ν�σ�µατ�ς HIV στ�υς �ΕΝ (στις υπ��µ�δες τ�υς)

σε �ρισµ)νες �ρες (ανα#ερθε�τε στ� πλα�σι�

παραπ�νω).

∆εν υπ�ρ��υν π�λλ� διαθ)σιµα στ�ι�ε�α για τ�ν επιπ�λα-

σµ� τ�υ ν�σ�µατ�ς τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας C (HCV) και,

�π�υ υπ�ρ��υν, υπ�κεινται στ�υς �δι�υς περι�ρισµ�2ς,

στ�υς �π���υς υπ�κεινται και τα στ�ι�ε�α για τ�ν HIV.

Ωστ�σ�, η συν�λικ� εικ�να ε�ναι σα#�ς —� επιπ�λασµ�ς

τ�υ HCV ε�ναι ε5αιρετικ� υψηλ�ς σε �λες τις �ρες της

ΕΕ, µε τ�υς ρυθµ�2ς µ�λυνσης να κυµα�ν�νται µετα52 40

και 90 % σε δια#�ρετικ)ς υπ��µ�δες �ΕΝ (δι�γραµµα 9).

Τα διαθ)σιµα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τ�ν επιπ�λασµ� στ�υς

�ΕΝ ηλικ�ας κ�τω των 25 ετν καταδεικν2�υν επ�πεδα

µ�λυνσης απ� τ�ν ι� της ηπατ�τιδας C τα �π��α κυµα�ν�-

Πιθαν� α23ηση στη µετ δ�ση τ�υ HIV µετα32 των #ΕΝ σε �ρισµ$νες �"ρες της ΕΕ

Πρ�καταρκτικ� στ�ι�ε�α δε��ν�υν �τι η µ�λυνση απ� τ�ν

ι� HIV στις υπ��µ�δες των �ΕΝ µπ�ρε� να )�ει αυ5ηθε� σε

�ρισµ)νες �ρες. Θα πρ)πει να λη#θ�2ν υπ�ψη �ι περι�-

ρισµ�� σ�ετικ� µε τη �ρ�ση των στ�ι�ε�ων ρ�υτ�νας για

τ�ν εντ�πισµ� αλλαγν στη µετ�δ�ση (�λ)πε κε#�λαι� 3,

σ. 39). Παραδε�γµατ�ς ��ρη, η α25ηση π�υ σηµειθηκε

στην Ιρλανδ�α µπ�ρε� να �#ε�λεται στην α25ηση των

ελ)γ�ων στ�υς �π���υς υπ��λ�θηκαν �ι �ΕΝ. Ωστ�σ�,

ε�ναι απαρα�τητ� να αναλυθ�2ν µε πρ�σ��� �ι πιθαν)ς

αυ5�σεις και να λη#θ�2ν τα κατ�λληλα µ)τρα ε�ν αυτ�

ε�ναι αναγκα��. Αυ5�σεις στη µετ�δ�ση τ�υ HIV µπ�ρε� να

)��υν σηµειωθε� στην Αυστρ�α, τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, την

Ιρλανδ�α, τις Κ�τω �ρες, την Π�ρτ�γαλ�α και τη Φινλαν-

δ�α.

Στην Αυστρ�α, � επιπ�λασµ�ς τ�υ HIV στα κρ�2σµατα

υπερ��λικ�ς δ�σης �πι�2�ων αυ5�θηκε απ� 1 σε 5 % τ�

1999 (απ� 3 % τ� 1996, 2 % τ� 1997 και 1 % τ� 1998).

Στ� Λ�υ5εµ��2ργ�, �ι γνωστ�π�ιηµ)νες µ�λ2νσεις απ�

τ�ν ι� HIV στ�υς �ΕΝ αυ5�θηκαν απ� 2 )ως 3 αν� )τ�ς

την περ��δ� 1995-1997 σε 6 )ως 7 αν� )τ�ς τ� 1998 και

1999.

Στην Ιρλανδ�α, � αριθµ�ς των θετικν τεστ HIV στ�υς

�ΕΝ τριπλασι�στηκε και αν�λθε στ�υς 69 τ� 1999 (απ� 20

)ως 26 αν� )τ�ς την περ��δ� 1994-1998).

Στην Π�ρτ�γαλ�α τα στ�ι�ε�α πρ�)ρ��νται απ� τ�πικ)ς

πηγ)ς. Στην Κ�&µπρα, � επιπ�λασµ�ς στ�υς �ΕΝ σε

θεραπε�α αυ5�θηκε απ� 9 )ως 13 % µετα52 τ�υ 1999 και

τ�υ 2000, κυρ�ως στις γυνα�κες και απ� 9,5  )ως 18 % στην

ηλικιακ� �µ�δα 25-34. Επιτ�πια )ρευνα σε 250 �στεγ�υς

�ρ�στες ηρω�νης σε µια π�λ2 πρ��ληµατικ� περι��� της

Λισσα��νας διαπ�στωσε επιπ�λασµ� 48 % την περ��δ�

1998-1999.

Στη Φινλανδ�α, σηµειθηκε µεγ�λη α25ηση των γνωστ�-

π�ιηµ)νων µ�λ2νσεων απ� τ�ν ι� HIV στ�υς �ΕΝ, απ� 0

)ως 5 περιπτσεις ετησ�ως κατ� τη δι�ρκεια των ετν

1990-1997 )ως 20 περιπτσεις τ� 1998 και 84 περιπτσεις

τ� 1999. ; επιπ�λασµ�ς τ�υ HIV στα �τ�µα, τα �π��α

συµµετ)��υν σε πρ�γρ�µµατα ανταλλαγ�ς συριγγν και

τα �π��α /�τησαν να υπ��ληθ�2ν σε )λεγ�� για HIV,

αυ5�θηκε απ� 0 % τ� 1997 )ως 3 % τ� 1998, αν�λθε σε

π�σ�στ� 8 % τ� 1999, εν µειθηκε π�λι στ� 3 % τ� 2000.

Στις Κ�τω �ρες, � επιπ�λασµ�ς της µ�λυνσης απ� τ�ν

HIV αυ5�θηκε απ� 11 % σε 22 % µετα52 των ετν 1994

και 1998/1999 στ�υς �ΕΝ της π�λης Heerlan, η �π��α

�ρ�σκεται στ� ν�τι� τµ�µα.

Σηµε�ωση: ∆ιαστ�σεις δε�γµατ�ς: Αυστρ�α 1996-184, 1997-131,
1998-108, 1999-126E Κ�τω �ρες Heerlen 1994-161,
1998/1999-116E Π�ρτ�γαλ�α, Κ�&µπρα 1999-227, 2000-
106, Λισσα��να 1998/1999-252E Φινλανδ�α 1997-131,
1998-135, 1999-63, 2000-356.

Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α. Για τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τη
Λισσα��να: Vaille, H., Rodrigues, L., Coutinho, R., κ.�.:
«HIV, HCV and HBV infection in a group of drug addicts
from Lisbon» (µ�λυνση απ� τ�ν ι� HIV, HCV και HBV σε
�µ�δα τ�5ικ�µανν στη Λισσα��να), Seventh European
conference on clinical aspects of HIV infection, 23 )ως 27
;κτω�ρ��υ 1999, Λισσα��να, Π�ρτ�γαλ�α (σ2ν�ψη 866).
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περισσ�τερ�υς συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ� αι#ν�δι-

�υς θαν�τ�υς — «υπερ��λικ)ς δ�σεις» � «δηλητηρι�-

σεις» (10).

Η παρ�υσ�α �λλων �υσιν, �πως τ� αλκ��λ, �ι �εν/�δια-

/επ�νες � η κ�κα&νη ε�ναι συν�θης. Η παρ�υσ�α κατασταλ-

τικν �υσιν, �πως τ� αλκ��λ � �ι �εν/�δια/επ�νες

αυ5�νει τ�ν κ�νδυν� θαν�τ�υ απ� υπερ��λικ� δ�ση

�πι�2��υ. ;ι αι#ν�δι�ι θ�νατ�ι π�υ �#ε�λ�νται στη λ�ψη

κ�κα&νης, αµ#εταµ�νης � )κστασης δ��ως �πι�2�α #α�νε-

ται �τι δεν ε�ναι συ�ν�� στην Ευρπη.

Π�λλ�� θ�νατ�ι π�υ πρ�καλ�2νται απ� �πι�2�α σηµει-

ν�νται )ως και τρεις ρες µετ� τη �ρ�ση, καθιστντας

δυνατ� την ιατρικ� παρ)µ�αση. Επιπλ)�ν κατ� τη λ�ψη

π�λλν θανατη#�ρων και µη θανατη#�ρων υπερ��λικν

δ�σεων παρευρ�σκ�νται και �λλ�ι �ρ�στες, �ι �π���ι θα

µπ�ρ�2σαν να επ)µ��υν. Σε τ)τ�ιες περιπτσεις, ε�ναι

σηµαντικ� να γνωρ�/�υν �ι �ρ�στες πς να ανα/ητ�σ�υν

παρ��� απ�τελεσµατικ�ς ���θειας.

;ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς θαν�τ�υς π�υ πρ�καλ�2νται

απ� �πι�2�α σηµειν�νται στ�υς ενδ�#λ)�ι�υς �ρ�στες

ναρκωτικν στ� τ)λ�ς της δε2τερης δεκαετ�ας � στην

τρ�τη δεκαετ�α της /ω�ς τ�υς, συν�θως 2στερα απ�

π�λλ� )τη �ρ�σης. Η συντριπτικ� πλει�ν�τητα θαν�των

σηµεινεται στ�υς �νδρες. Dπως συµ�α�νει και µε τ�υς

εισα�θ)ντες για θεραπε�α, παρατηρε�ται σα#�ς τ�ση

νται απ� 20 % (Β)λγι�, θεραπε�α, 1998) )ως �νω τ�υ 74 %

(Π�ρτ�γαλ�α, θεραπε�α Κ�&µπρας, 2000) (ανα#ερθε�τε στ�

δι�γραµµα 6, στ� κε#�λαι� 3 «Επιλεγµ)να θ)µατα —

Λ�ιµδη ν�σ�µατα»). Αυτ� δε��νει �τι η µετ�δ�ση τ�υ

HCV παραµ)νει σε υψηλ� επ�πεδα σε π�λλ)ς �ρες,

παρ�λ� π�υ �ρισµ)νες µελ)τες απ�δεικν2�υν �τι η λ�ψη

πρ�ληπτικν µ)τρων θα µπ�ρ�2σε να ε��ε µεισει τη

µετ�δ�ση (Ηνωµ)ν� Βασ�λει�).

Συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικ  θ νατ�ι και
θνησιµ�τητα των �ρηστ"ν ναρκωτικ"ν

; αριθµ�ς των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ� αι#ν�διων

θαν�των («υπερ��λικ)ς δ�σεις») �ρησιµ�π�ιε�ται �ρισµ)-

νες #�ρ)ς ως )νας απλ�υστευτικ�ς τρ�π�ς για την

εκτ�µηση της κατ�στασης ναρκωτικν µιας �ρας και για

την πραγµατ�π��ηση συγκρ�σεων. ;ι θ�νατ�ι π�υ πρ�)ρ-

��νται απ� ναρκωτικ� απ�τελ�2ν πηγ� κ�ινωνικ�ς και

π�λιτικ�ς ανησυ��ας, ειδικ� �ι αι#ν�δι�ι θ�νατ�ι στ�υς

νεαρ�2ς ανθρπ�υς.

#αρακτηριστικ  των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ  αι�ν%-

διων θαν των

Β�σει των διαθ)σιµων πληρ�#�ριν, τα π)ντε τελευτα�α

)τη (1994 )ως 1999) � συν�λικ�ς αριθµ�ς περιπτσεων

π�υ ανα#)ρθηκαν απ� �ρες της ΕΕ κυµαιν�ταν µετα52

7 000 και 8 000. Στην ΕΕ, τα �πι�2�α ε5ακ�λ�υθ�2ν να

ε�ναι τ� �ασικ� ναρκωτικ� π�υ καταγρ�#εται στ�υς

Μεθ�δ�λ�γ%α και �ρισµ�% για τ�υς συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ  θαν τ�υς

Στην παρ�2σα )κθεση τ� ενδια#)ρ�ν εστι�/εται στ�υς
συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ� αι#ν�δι�υς θαν�τ�υς
(υπερ��λικ)ς δ�σεις) εκτ�ς ε�ν ανα#)ρεται δια#�ρετικ�.

;ι �µεσες συγκρ�σεις µετα52 των �ωρν µπ�ρε� να ε�ναι
παραπλανητικ)ς δι�τι � αριθµ�ς των συνδε�µενων µε τα
ναρκωτικ� θαν�των ε5αρτ�ται ��ι µ�ν� απ� την επικρ�-
τηση της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν και τα
πρ�τυπα κινδ2ν�υ (�πως η ενδ�#λ)�ια �ρ�ση) αλλ� και
απ� τ�υς εθνικ�2ς �ρισµ�2ς και τις µεθ�δ�υς καταγρα-
#�ς. Για παρ�δειγµα, η Π�ρτ�γαλ�α �ρησιµ�π�ιε� )ναν
περιεκτικ� �ρισµ�, εν η Σ�υηδ�α )�ει πρ�σ#�τως στρα#ε�
απ� )ναν ευρ2 σε )ναν πι� περι�ριστικ� �ρισµ� (1).

;ι συνδε�µεν�ι µε τα ναρκωτικ� θ�νατ�ι και η θνησιµ�-
τητα στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν ε�ναι )νας απ� τ�υς
�ασικ�2ς επιδηµι�λ�γικ�2ς δε�κτες τ�υ ΕΚΠΝΤ. ,�ει
καταρτιστε� )να πρ�τυπ� ευρωπαϊκ� πρωτ�κ�λλ� µε
σκ�π� την ανα#�ρ� περιπτσεων απ� τα γενικ� µητρα
θαν�των (ΓΜΘ) και τα ειδικ� µητρα (ΕΜ) — την ιατρ�δι-
καστικ� υπηρεσ�α � την αστυν�µ�α. Αυτ� τ� πρ�τυπ�
πρωτ�κ�λλ� )�ει δ�κιµαστε� σε �λα τα κρ�τη µ)λη και
διατηρε�ται ενεργ�ς συνεργασ�α µε την Eurostat και την
Παγκ�σµια ;ργ�νωση Υγε�ας (2).

Στις περιπτσεις, στις �π��ες �ι �ρισµ��, �ι µ)θ�δ�ι και η
π�ι�τητα καταγρα#�ς παραµ)ν�υν συνεπε�ς σε µια
δεδ�µ)νη �ρα, τα στατιστικ� στ�ι�ε�α µπ�ρ�2ν να
παρ�υσι�σ�υν µακρ��ρ�νιες τ�σεις και, ε�ν αναλυθ�2ν
σωστ� και ενσωµατωθ�2ν σε �λλ�υς δε�κτες, µπ�ρ�2ν να
απ�δει�τ�2ν π�λ2τιµα για την παρακ�λ�2θηση πι�
ακρα�ων πρ�τ2πων �ρ�σης ναρκωτικν.

Κατ� την α5ι�λ�γηση της συν�λικ�ς επ�πτωσης της
�ρ�σης ναρκωτικν θα πρ)πει να λαµ��ν�νται επ�σης
υπ�ψη �ι )µµεσα συνδε�µεν�ι µε τη �ρ�ση ναρκωτικν
θ�νατ�ι — θ�νατ�ι απ� τ�ν ι� τ�υ AIDS, τρ��α�α δυστυ-
��µατα, ��α � αυτ�κτ�ν�α. Ωστ�σ�, για τ�υς )µµεσα
συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ� θαν�τ�υς απαιτ�2νται
δια#�ρετικ)ς πηγ)ς πληρ�#�ριν και µια µεθ�δ�λ�γ�α
πρ�σανατ�λισµ)νη περισσ�τερ� στην )ρευνα.

(1) Πλα�σι� 1 ΕΓ: ;ρισµ�� τ�υ «συνδε�µεν�υ µε τα ναρκωτικ�
αι#ν�δι�υ θαν�τ�υ» στα κρ�τη µ)λη της ΕΕ, �πως �ρησιµ�π�ι-
�2νται στην ετ�σια )κθεση τ�υ ΕΚΠΝΤ και �πως ανα#)ρ�νται
στις εθνικ)ς εκθ)σεις ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(2) Πλα�σι� 2 ΕΓ: Πρ�τειν�µεν� πρ�τυπ� τ�υ ΕΚΠΝΤ για τ�ν υπ�λ�γι-
σµ� των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ� αι#ν�διων θαν�των —
)κδ�ση 1 τ�υ πρ�τ2π�υ σ�ετικ� µε τ�υς συνδε�µεν�υς µε τα
ναρκωτικ� αι#ν�δι�υς θαν�τ�υς ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

(10) ∆ι�γραµµα 10 ΕΓ: Π�σ�στ� κατ��ρησης �πι�2�ων και µη �πι�2�ων ναρκωτικν στις περιπτσεις συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ�
θαν�των, )γκυρα π�σ�στ� ��σει των περιπτσεων στις �π��ες �ι τ�5ικ)ς �υσ�ες ε�ναι γνωστ)ς ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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Παραδε%γµατα απ�κλιν�υσ"ν τ σεων σε �ρισµ$νες �"ρες της ΕΕ    
∆ε�κτες για �λες τις �ρες: 1985 = 100% 

Γενικ$ς τ σεις στη Ευρωπαϊκ� 8νωση
∆ε�κτες: 1985 = 100%   
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Τ σεις των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ 
αι�ν%διων θαν των, 1985-1999

Σηµει�σεις: ;ι τ�σεις αυτ)ς µπ�ρ�2ν να καθ�ριστ�2ν για �λες τις �ρες της ΕΕ. 
             Παρ�υσι�/�νται �ρισµ)να παραδε�γµατα.      
             Παρ�υσι�/εται η αναλ�γικ� µετα��λ� σε σ�)ση µε τα αριθµητικ� στ�ι�ε�α

                      τ�υ 1985. Για την Ελλ�δα, �ι σειρ)ς 5εκιν�2ν απ� τ� 1986 πρ�ς απ�#υγ�
                      συστηµατικ�2 σ#�λµατ�ς.      

             ;ι �ρες δεν )��υν παρ�σ�ει στ� σ2ν�λ� τ�υς στ�ι�ε�α για �λα τα )τη, αλλ�
                      αυτ� τ� πρ��ληµα τ)θηκε υπ� )λεγ�� κατ� την αν�λυση.      

           Σε �ρισµ)νες �ρες µε αν�δικ� τ�ση, η α25ηση µπ�ρε� να �#ε�λεται εν
                      µ)ρει στις �ελτισεις �σ�ν α#�ρ� την υπ���λ� εκθ)σεων.      
Πηγς:                             Εθνικ)ς εκθ)σεις τ�υ δικτ2�υ Reitox για τ� 2000, απ� εθνικ� λη5ιαρ�ε�α. 
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πρ�ς µεγαλ2τερες ηλικ�ες στ�υς απ�θαν�ντες απ� τη

�ρ�ση �πι�2�ων σε π�λλ)ς �ρες της ΕΕ (11).

;ρισµ)ν�ι συνδε�µεν�ι µε την κ�κα&νη θ�νατ�ι µπ�ρε� να

περ�σ�υν απαρατ�ρητ�ι λ�γω τ�υ κ�ινωνικ�2 υπ��α-

θρ�υ των θυµ�των � λ�γω µιας δια#�ρετικ�ς κλινικ�ς

παρ�υσ�ασ�ς τ�υς (�πως ισ�αιµικ� καρδι�π�θεια �

αρρυθµ�α). Τ� πρ�σωπικ� των υπηρεσιν �µεσης

���θειας θα πρ)πει να λαµ��νει υπ�ψη αυτ� την πιθαν�-

τητα. ;ι αι#ν�δι�ι θ�νατ�ι π�υ σ�ετ�/�νται µ�ν� µε την

)κσταση #α�νεται να ε�ναι σπ�νι�ι, παρ� τη δηµ�σια

ανησυ��α π�υ πρ�κ�λεσαν στα µ)σα της δεκαετ�ας τ�υ

’90 σε �ρισµ)νες ευρωπαϊκ)ς �ρες.

Σε )ναν αριθµ� θαν�των απ� �ρ�ση ναρκωτικν, )�ει

εντ�πιστε� µεθαδ�νη και � ρ�λ�ς της )�ει συ/ητηθε� σε

�ρισµ)νες ευρωπαϊκ)ς �ρες. Απ� τ�τε π�υ η θεραπε�α

υπ�κατ�στασης µε τη �ρ�ση µεθαδ�νης �ρ�ισε να διαδ�-

δεται ευρ)ως τα τελευτα�α �ρ�νια, τ�5ικ�λ�γικ)ς

)ρευνες σ�ετικ� µε τ�υς θαν�τ�υς �ρηστν, �ι �π���ι

�#ε�λ�νται σε ατ2�ηµα, AIDS κλπ. διαπιστν�υν �λ�)να

και συ�ν�τερα την παρ�υσ�α µεθαδ�νης. Απ� µερικ)ς

τ�πικ)ς µελ)τες απ�δεικν2εται �τι �ρισµ)ν�ι αι#ν�δι�ι

θ�νατ�ι µπ�ρε� να πρ�καλ�2νται απ� µεθαδ�νη π�υ

δι��ετε2θηκε στην παρ�ν�µη αγ�ρ�, �σως απ� ανεπαρ-

κς �ργανωµ)νες υπηρεσ�ες συνταγ�γρ�#ησης. Σε

�ρισµ)νες �ρες )�ει πρ�ταθε� �ελτ�ωση στην �ργ�νωση

των πρ�γραµµ�των θεραπε�ας υπ�κατ�στασης µε τη

�ρ�ση µεθαδ�νης. Παρ� τα πρ�ανα#ερθ)ντα πρ��λ�-

µατα, �ι )ρευνες απ�δεικν2�υν �τι η θεραπε�α υπ�κατ�-

στασης µεινει τ�υς κινδ2ν�υς θαν�τ�υ απ� ναρκωτικ�

στ�υς συµµετ)��ντες στα πρ�γρ�µµατα.

Τ σεις σ�ετικ  µε τ�υς συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ 

αι�ν%δι�υς θαν τ�υς

Π�λλ)ς �ρες της ΕΕ ανα#)ρ�υν α25ηση των συνδε�µε-

νων µε τα ναρκωτικ� αι#ν�διων θαν�των κατ� τ� δε2τερ�

�µισυ της δεκαετ�ας ’80 και στις αρ�)ς της δεκαετ�ας ’90.

Ωστ�σ�, τα τελευτα�α )τη � αριθµ�ς των αι#ν�διων

θαν�των σε επ�πεδ� ΕΕ στ� σ2ν�λ� τ�υς )�ει σταθερ�-

π�ιηθε� µετα52 των 7 000 )ως 8 000 αν� )τ�ς. Σε �ρισµ)-

νες �ρες, µ�λιστα, )�ει µειωθε�.

Π�λλαπλ�� παρ�γ�ντες ενδε��µ)νως να συν)�αλαν στην

πρ�σ#ατη σταθερ�π��ηση των συνδε�µενων µε τα

ναρκωτικ� θαν�των. ; αριθµ�ς των πρ��ληµατικν

�ρηστν ναρκωτικν )�ει σταθερ�π�ιηθε� και τα στ�ι�ε�α

σ�ετικ� µε τη θεραπε�α δε��ν�υν �τι �ι επικ�νδυνες

πρακτικ)ς, για παρ�δειγµα η ενδ�#λ)�ια �ρ�ση ναρκωτι-

κν, µειθηκαν σε �ρισµ)νες �ρες. Επιπλ)�ν, �ι

θεραπευτικ)ς παρεµ��σεις —περιλαµ�αν�µ)νων των

πρ�γραµµ�των θεραπε�ας υπ�κατ�στασης— )��υν

επεκταθε� σε π�λλ)ς �ρες και η παρ��� ιατρικ�ς

���θειας σε περιπτσεις λ�ψης υπερ��λικ�ς δ�σης )�ει

�ελτιωθε�.

Η σταθερ�π��ηση συµ#ωνε� µε τη µε�ωση της συν�λικ�ς

θνησιµ�τητας (σε �ρισµ)νες περιπτσεις επ�σης µε τη

µε�ωση των θαν�των π�υ πρ�καλ�2νται απ� υπερ��λικ�

δ�ση) σε κ��ρτεις πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν,

�πως περιγρ�#εται κατωτ)ρω (στ� τµ�µα σ�ετικ� µε τη

θνησιµ�τητα των �ρηστν ναρκωτικν).

Στ� πλα�σι� της γενικ�ς τ�σης π�υ επικρατε� στην ΕΕ,

παρατηρ�2νται δια#�ρετικ)ς εθνικ)ς τ�σεις:

• Σε π�λλ)ς �ρες παρ�υσι�/εται γενικ� καθ�δικ� τ�ση,

αν και µε διακυµ�νσεις απ� )τ�ς σε )τ�ς, για

παρ�δειγµα, στην Αυστρ�α, τη Γαλλ�α, τη Γερµαν�α, τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�, την Ιταλ�α και την Ισπαν�α. Η Αυστρ�α

(1999), η Γερµαν�α (1999-2000) και τ� Λ�υ5εµ��2ργ�

(1997-1998) ανα#)ρ�υν ν)α α25ηση πρ�σ#�τως, η �π��α

�µως δεν ε�ναι τ�σ� υψηλ� �σ� πρ�ηγ�2µενες τιµ)ς.

Αυτ� η ε5)λι5η πρ)πει να παρακ�λ�υθε�ται στεν�.

(11) ∆ι�γραµµα 11 ΕΓ: Π�σ�στ� ατ�µων �νω των 30 ετν στ�υς συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ� θαν�τ�υς σε �ρισµ)νες �ρες της ΕΕ,
1986 και 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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• ;ρισµ)νες �ρες αν)#εραν �υσιαστικ� αν�δικ� τ�ση

µ)�ρι πρ�σ#ατα —για παρ�δειγµα, η Ελλ�δα, η Ιρλανδ�α

(παρατηρ�θηκε µε�ωση τ� 1999) και η Π�ρτ�γαλ�α. ;ι

αυ5�σεις αυτ)ς πρ�#ανς σ�ετ�/�νται µε την �ψιµη

επ)κταση της �ρ�σης ηρω�νης στις �ρες αυτ)ς τη

δεκαετ�α τ�υ ’90, η �π��α ενδε��µ)νως �#ε�λεται στην

κ�ινωνικ� ε5)λι5η σε αυτ)ς τις �ρες. ;ι πρακτικ)ς

καταγρα#�ς )��υν επ�σης �ελτιωθε�. ; ευρ2τερ�ς

�ρισµ�ς π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται στην Π�ρτ�γαλ�α µπ�ρε�

να επηρε�/ει εν µ)ρει την α5ι�σηµε�ωτη α25ηση π�υ

παρατηρ�θηκε πρ�σ#�τως εκε�.

• Τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� παρ�υσι�/ει �πια αλλ� σταθερ�

αυ5αν�µενη τ�ση. Σε �λλες �ρες η τ�ση ε�ναι

σταθερ�, εν �λλ�τε �ι τ�σεις ε�ναι δ2σκ�λ� να

πρ�σδι�ριστ�2ν λ�γω αλλαγν στη διεθν� τα5ιν�µηση

ν�σων (δ)κατη αντ� της )νατης )κδ�σης) � στ�υς

εθνικ�2ς �ρισµ�2ς.

Θα πρ)πει να γ�ν�υν συγκρ�σεις αν�µεσα στις εκτιµ�σεις

σ�ετικ� µε τ�υς συνδε�µεν�υς µε τα ναρκωτικ�

θαν�τ�υς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. ;ι συγκρ�σεις αυτ)ς θα

πρ)πει να ερµηνευτ�2ν µε ε5αιρετικ� πρ�σ���. ;ι ισ�2�-

ντες ευρωπαϊκ�� �ρισµ�� των συνδε�µενων µε τα ναρκω-

τικ� θαν�των ε�ναι αν�µ�ι�γενε�ς και � �ρισµ�ς των ΗΠΑ

ε�ναι κ�πως ευρ2τερ�ς και περιλαµ��νει ψυ��δραστικ�

#�ρµακα. Παρ� τ� γεγ�ν�ς αυτ�, α5�/ει να σηµειωθε� �τι �

αριθµ�ς των καταγεγραµµ)νων περιπτσεων στις �ρες

της ΕΕ (376 εκατ. κ�τ�ικ�ι) αν)ρ�εται περ�π�υ στ� �µισυ

εκε�νων π�υ καταγρ�#ηκαν στις ΗΠΑ (270 εκατ. κ�τ�ικ�ι).

Τα τελευτα�α )τη, � αριθµ�ς των περιπτσεων στην ΕΕ

κυµα�νεται µετα52 7 000 και 8 000, εν στις ΗΠΑ η γενικ�

τ�ση ε�ναι αν�δικ�, απ� περ�π�υ 13 000 )ως σ�εδ�ν

16 000 θαν�τ�υς την �δια περ��δ� (ONDCP, «The national

drug control strategy, 2001 annual report»).

Θνησιµ�τητα στ�υς �ρ�στες ναρκωτικ"ν

;ι πρ��ληµατικ�� �ρ�στες ναρκωτικν αντιπρ�σωπε2�υν

π�λ2 µικρ� µερ�δα τ�υ πληθυσµ�2, αλλ� παρ�υσι�/�υν

σηµαντικ� πρ��λ�µατα υγε�ας και, συγκεκριµ)να, εµ#αν�-

/�υν π�λ2 υψηλ� θνησιµ�τητα.

Μελ)τες παρακ�λ�2θησης �µ�δων πρ��ληµατικν

�ρηστν για )να δι�στηµα �ρισµ)νων ετν (συν�θως

�ρηστν �πι�2�ων ενταγµ)νων σε θεραπευτικ� κ)ντρα)

καταδεικν2�υν �τι �ι �ρ�στες �πι�2�ων )��υν )ναν

συν�λικ� ρυθµ� θνησιµ�τητας (για �π�ιαδ�π�τε αιτ�α)

)ως και 20 #�ρ)ς υψηλ�τερ� απ� εκε�ν� τ�υ γενικ�2

πληθυσµ�2 �διας ηλικ�ας. ;ι θ�νατ�ι �#ε�λ�νται ��ι µ�ν�

σε υπερ��λικ� δ�ση ναρκωτικν αλλ� επ�σης και σε

ατυ��µατα, αυτ�κτ�ν�ες, τ� AIDS και σε �λλα λ�ιµδη

ν�σ�µατα. ,��υν πρ�σδι�ριστε� περαιτ)ρω παρ�γ�ντες

κινδ2ν�υ: η θνησιµ�τητα των �ρηστν ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν ε�ναι δ2� )ως τ)σσερις #�ρ)ς υψηλ�τερη

απ� εκε�νη των �ρηστν µη ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν,

εν η θνησιµ�τητα των �ρηστν π�υ µ�λ2ν�νται απ� τ�ν

ι� HIV ε�ναι δ2� )ως )5ι #�ρ)ς υψηλ�τερη απ� εκε�νη των

µη µ�λυσµ)νων �ρηστν. Η συνδυασµ)νη �ρ�ση �πι�2-

�ων µε �λλες κατασταλτικ)ς �υσ�ες, �πως τ� αλκ��λ � �ι

�εν/�δια/επ�νες µπ�ρ�2ν να αυ5�σ�υν τ�ν κ�νδυν�

θαν�τ�υ απ� υπερ��λικ� δ�ση.

Η θνησιµ�τητα των πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν

π�υ δεν κ�ν�υν �ρ�ση �πι�2�ων � π�υ δεν κ�ν�υν

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση ναρκωτικν ε�ναι αισθητ� �αµηλ�-

τερη, παρ�λ� π�υ �ι κ�νδυν�ι για την υγε�α τ�υς ε�ναι

δυσκ�λ�τερ� να εκτιµηθ�2ν µε ακρ��εια. Γενικ�, τα

παραδ�σιακ� κ)ντρα θεραπε�ας απ� τη �ρ�ση ναρκωτι-

κν καταγρ�#�υν σ�ετικ� λ�γες και επιλεγµ)νες

περιπτσεις µεγ�λων �ρηστν κ�κα&νης � αµ#εταµινν,

και )να σηµαντικ� π�σ�στ� τ�υς #α�νεται να ε�ναι πρην

∆ι γρ. 11
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Θνησιµ�τητα για κ θε αιτ%α σε κ��ρτεις �ρηστ"ν ναρκωτικ"ν π�υ εισ��θησαν σε θεραπευτικ  κ$ντρα
σε �ρισµ$νες �"ρες � π�λεις της ΕΕ. Τυπ�π�ιηµ$ν�ι ρυθµ�% θνησιµ�τητας ( νδρες και γυνα%κες)

Σηµε�ωση: Η συγκρισιµ�τητα µετα52 των ιστ�θ)σεων )ρευνας παραµ)νει περι�ρισµ)νη.
Πηγ�:         Σ�)δι� EMCDDA CT.99.EP.07, τ� �π��� συντ�νισε � Agenzia di Sanità pubblica (;ργανισµ�ς για τη ∆ηµ�σια Υγε�α), Ρµη. Βλ)πε επ�σης τ�υς τυπ�π�ιηµ)ν�υςX
                   επιδηµι�λ�γικ�2ς π�νακες στην ιστ�θ)ση τ�υ ΕΚΠΝΤ. 
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∆ι γρ. 13
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Π�ρτ�γαλ�α

«Συλλ�ψεις» για αδικ�µατα περ% τα ναρκωτικ  στις �"ρες της 
ΕΕ, 1991-1999 — Κινητ�% µ$σ�ι �ρ�ι τριετ%ας ' σει δε%κτη 

(1991=100)

Σηµει�σεις:  Για τ�ν �ρισµ� των «συλλ�ψεων, παρακαλ�2µε να ανα#ερθε�τε στ�υς συµπληρωµατικ�2ς
                       π�νακες «Complementary Tables», στη διε2θυνση www.emcdda.org.
                       Εισ��θησαν πραγµατικ)ς τιµ)ς για �λες τις �ρες για τ� 1999 και για τ� Β)λγι�, τη Φινλανδ�α,
                       τις Κ�τω �ρες και τη Σ�υηδ�α για τ� 1998, δεδ�µ)ν�υ �τι τα διαθ)σιµα στ�ι�ε�α δεν
                       επιτρ)π�υν τ�ν υπ�λ�γισµ� κινητν µ)σων �ρων σε αυτ)ς τις περιπτσεις.        
                       Η σειρ� διακ�πτεται για τ� Β)λγι� τα )τη 1996 και 1997 (δεν υπ�ρ��υν διαθ)σιµα στ�ι�ε�α).
                       ; αριθµ�ς για την Ελλ�δα τ� 1998 α#�ρ� τ�ν αριθµ� των δι5εων π�υ ασκ�θηκαν.       
 Πηγς:           Εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox.   

� µετρι�παθε�ς �ρ�στες �πι�2�ων, πρην �ρ�στες

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν � κ�ινωνικ� απ�κλεισµ)να

�τ�µα. Απαιτ�2νται δια#�ρετικ)ς µεθ�δ�λ�γ�ες και/�

πηγ)ς για τ�υς πρ�ανα#ερ�µεν�υς �ρ�στες, �λλες απ�

εκε�νες π�υ ε#αρµ�/�νται για τ�υς παραδ�σιακ�2ς

�ρ�στες �πι�2�ων.

Μια π�λυτ�πικ� µελ)τη π�υ συντ�νισε τ� ΕΚΠΝΤ

δηµι�2ργησε κ��ρτεις σε ενν)α ευρωπαϊκ)ς περι��)ς

(π�λεις � επαρ��ες) ακ�λ�υθντας κατ� τ� δυνατ� )να

κ�ιν� πρωτ�κ�λλ� τ� �π��� καταρτ�στηκε ως µ)ρ�ς τ�υ

�ασικ�2 δε�κτη σ�ετικ� µε τ�υς «συνδε�µεν�υς µε τα

ναρκωτικ� θαν�τ�υς και τη θνησιµ�τητα στ�υς �ρ�στες

ναρκωτικν». Η µελ)τη απ�καλ2πτει �υσιαστικ)ς δια#�-

ρ)ς ως πρ�ς τη συν�λικ� θνησιµ�τητα και τις αιτ�ες

θαν�τ�υ στις περι��)ς.

Τ σεις σ�ετικ  µε τη θνησιµ�τητα στ�υς �ρ�στες

ναρκωτικ"ν

Η πρ�ανα#ερθε�σα µελ)τη τ�υ ΕΚΠΝΤ απ�καλ2πτει �τι

σε �ρισµ)νες περι��)ς �ι ρυθµ�� θνησιµ�τητας )#τασαν

στα υψηλ�τερα επ�πεδ� τ�υς στις αρ�)ς και στα µ)σα της

δεκαετ�ας τ�υ ’90, παρ�υσι�/�ντας µε�ωση τα τελευτα�α

)τη (Βαρκελ�νη, Αµ��2ργ�, Βι)ννη και �σως στη ∆αν�α —

�ι πληρ�#�ρ�ες α#�ρ�2ν µ�ν� τα τελευτα�α )τη). Στη

Βαρκελ�νη, αυτ� τ� #αιν�µεν� ε�ναι ιδια�τερα εµ#αν)ς: η

θνησιµ�τητα αν�λθε σε �νω των 50 θαν�των αν� 1 000

�ρ�στες αν� )τ�ς για την περ��δ� απ� τ� 1992 )ως τ�

1996 πριν σηµεισει α5ι�σηµε�ωτη πτση, απη�ντας

κυρ�ως µια πτση στ�υς θαν�τ�υς απ� AIDS και, σε

µικρ�τερη )κταση, στ�υς θαν�τ�υς απ� υπερ��λικ�

δ�ση.

∆ε%κτες επι'�λ�ς τ�υ ν�µ�υ

Τα αδικ�µατα π�υ εµπ�πτ�υν στην εθνικ� ν�µ�θεσ�α περ�

ναρκωτικν (�πως η �ρ�ση, η κατ��� και η διακ�νηση)

αντικατ�πτρ�/�υν δια#�ρ)ς στ�υς ν�µ�υς καθς και στις

πηγ)ς και τις πρ�τεραι�τητες των δυν�µεων επι��λ�ς. ;ι

απ�κλ�σεις στις διαδικασ�ες καταγρα#�ς και τ�υς

�ρισµ�2ς επηρε�/�υν τις συγκρ�σεις. Ωστ�σ�, στις

περιπτσεις π�υ καθ�σταται δυνατ�, �ι τ�σεις συγκρ�ν�-

νται.

«Συλλ�ψεις» (12) για αδικ�µατα π�υ
εµπ%πτ�υν στ� ν�µ� περ% ναρκωτικ"ν

Η κ�ννα�η παραµ)νει, τ� 1999, τ� πι� διαδεδ�µ)ν�

ναρκωτικ� π�υ α#�ρ�2σε «συλλ�ψεις» —αναλ�γε� στ�

45 % των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ� συλλ�ψεων στην

(12) ;ι «συλλ�ψεις» για αδικ�µατα π�υ σ�ετ�/�νται µε ναρκωτικ� �ρ�/�νται κατ� δια#�ρετικ�2ς τρ�π�υς απ� τα κρ�τη µ)λη. ; �ρ�ς
µπ�ρε�, για παρ�δειγµα, να ανα#)ρεται σε πιθαν�2ς παρα��τες � σε κατηγ�ρ�ες για αδικ�µατα π�υ εµπ�πτ�υν στ� ν�µ� περ� ναρκω-
τικν. Παρακαλ�2µε, ανατρ)5τε στ� στατιστικ� δελτ�� στη διε2θυνση www.emcdda.org για τ�υς ακρι�ε�ς �ρισµ�2ς.

832%
(1997)

∆ι γρ. 12 Τα ναρκωτικ  π�υ συνηθ$στερα σ�ετ%>�νται µε «συλλ�ψεις» για
αδικ�µατα περ% ναρκωτικ"ν στην ΕE

Κ�ννα�η

Ηρω�νη

Αµ#εταµ�νες (1)

Σκληρ�
ναρκωτικ� (2)

61 (5) % 
(1999)

85 %
(1999)

54 (6) % 
(1999)

Β)λγι� και
Λ�υ5εµ��2ργ�

69%
(1999)

51 (3) % 
(1999)

61 %
(1999)

73 %
(1998)

36 (3) %
(1998)

µ.δ.

63 (3) 0% 
(1999)

71(4) % 
(1999)

39 (4) % 
(1999)

45 %
(1999)

(1) ∆ιεγερτικ� τ�υ κεντρικ�2 νευρικ�2 συστ�µατ�ς (τ� κ2ρι� µ)ρ�ς
καταλαµ��ν�υν �ι αµ#εταµ�νες).

(2) Τ� σ2ν�λ� των παρ�ν�µων �υσιν εκτ�ς απ� �ασ�ς και µαρι��υ�να.
(3) Μετα52 των ναρκωτικν π�υ ανα#)ρ�νται (καθ)να �ωριστ� � ��ι) για

την Αυστρ�α, τη Φινλανδ�α, τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, τη Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ)ν�
Βασ�λει� και µετα52 των καταδικν για ναρκωτικ� στην περ�πτωση της
Σ�υηδ�ας.

(4) Υπ�εκτιµηµ)ν� π�σ�στ�, δεδ�µ)ν�υ �τι αντιπρ�σωπε2ει απ�κλειστικ�
τα αδικ�µατα περ� ηρω�νης — δεν περιλαµ��ν�νται τα αδικ�µατα περ�
«ηρω�νης και �λλ�υ(ων) ναρκωτικ�2(ν)».

(5) Μετα52 των αδικηµ�των περ� ναρκωτικν κατανεµηµ)νων κατ� ναρκω-
τικ� (ισ�2�ν %).

(6) Γερµαν�α: µετα52 των αδικηµ�των για κ�θε ναρκωτικ� (για �ρισµ)να
αδικ�µατα, δεν γ�νεται δια�ωρισµ�ς κατ� ναρκωτικ�).

Σηµε�ωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
Πηγς: Εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox, 2000.

47 (3) %
(1997)



Eτ�σια $κθεση σ�ετικ  µε την κατ σταση τ�υ πρ�'λ�µατ�ς των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ� 8νωση — 2001

22

(13) Π�νακας 3 ΕΓ: Συλλ�ψεις για αδικ�µατα π�υ εµπ�πτ�υν στ� ν�µ� περ� ναρκωτικν (µ�ν� για )κδ�ση επ� γραµµ�ς).
(14) Π�νακας 4 ΕΓ: Στ�ι�ε�α για τις #υλακ)ς ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

Ελλ�δα, την Ιρλανδ�α, την Π�ρτ�γαλ�α και την Ισπαν�α.Τ�

1999, τ� Β)λγι� και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� �ταν �ι µ�νες

�ρες π�υ αν)#εραν πτση στ�ν αριθµ� των συνδε�µε-

νων µε τα ναρκωτικ� «συλλ�ψεων» (13).

#ρ�στες ναρκωτικ"ν π�υ εκτ%�υν π�ιν�
�υλ κισης

Η επικρ�τηση των �ρηστν ναρκωτικν στ�υς κρατ�υµ)-

ν�υς υπ�λ�γ�/εται αρ�ικ� µ)σω µιας σειρ�ς µελετν π�υ

διε5��θησαν για τ� σκ�π� αυτ� σε τ�πικ� επ�πεδ�. ,να

π�σ�στ� )ως και 90 % των κρατ�υµ)νων ανα#)ρ�υν

�ρ�ση τ�υλ��ιστ�ν για µ�α #�ρ� µιας παρ�ν�µης �υσ�ας.

Τ� π�σ�στ� πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν και/�

�ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν ε�ναι �αµηλ�τερ�,

αλλ� µπ�ρε� να αν)ρ�εται )ως και στ� 50 % τ�υ )γκλει-

στ�υ στις #υλακ)ς πληθυσµ�2 (14).

Σε �ρισµ)νες �ρες ανα#)ρθηκε �ρ�ση ναρκωτικν

εντ�ς των #υλακν. ;ι �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτι-

κν εµ#αν�/�υν µικρ�τερη πιθαν�τητα να κ�ν�υν

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση εντ�ς της #υλακ�ς απ� �,τι στην

κ�ιν�τητα, αλλ� )��υν µεγαλ2τερη πιθαν�τητα να

Ιταλ�α και στ� 85 % στη Γαλλ�α. Στη Σ�υηδ�α, �ι αµ#εταµ�-

νες ε�ναι ελα#ρς πι� συνηθισµ)νες απ� την κ�ννα�η.

Στην Π�ρτ�γαλ�α και τ� Λ�υ5εµ��2ργ� επικρατε� η

ηρω�νη, εν στις Κ�τω �ρες τα περισσ�τερα απ� τα

αδικ�µατα περ� ναρκωτικν σ�ετ�/�νται µε τα «σκληρ�

ναρκωτικ�» (ναρκωτικ� εκτ�ς απ� την κ�ννα�η και τα

παρ�γωγ� της).

Η πλει�ν�τητα των αδικηµ�των περ� ναρκωτικν σ�ετ�/ε-

ται µε �ρ�ση ναρκωτικν � κατ��� για �ρ�ση, µε

ε5α�ρεση την Ιταλ�α, τις Κ�τω �ρες και την Ισπαν�α, �π�υ

τα αδικ�µατα περ� ναρκωτικν α#�ρ�2ν µ�ν� τ� εµπ�ρι�

� τη διακ�νηση ναρκωτικν. Dπως και τα πρ�ηγ�2µενα

)τη, τ� 1999, τ� Λ�υ5εµ��2ργ� αν)#ερε τις περισσ�τερες

συλλ�ψεις τ�σ� για �ρ�ση ναρκωτικν �σ� και για διακ�-

νηση.

Τ σεις

;ι «συλλ�ψεις» για αδικ�µατα π�υ εµπ�πτ�υν στ� ν�µ�

περ� ναρκωτικν αυ5�ν�νται σταθερ� απ� τ� 1985 στην

ΕΕ συν�λικ�. Στη Φινλανδ�α, την Ελλ�δα και την Π�ρτ�γα-

λ�α �ι συλλ�ψεις επταπλασι�στηκαν, εν στη ∆αν�α, την

Ιταλ�α, τις Κ�τω �ρες και τη Σ�υηδ�α, �ι αυ5�σεις �ταν

λιγ�τερ� εντυπωσιακ)ς (διπλ�σιες � και λιγ�τερες).

Τα τελευτα�α τρ�α )τη, � αριθµ�ς των συνδε�µενων µε τα

ναρκωτικ� «συλλ�ψεων» αυ5�θηκε στις περισσ�τερες

�ρες της ΕΕ. Η υψηλ�τερη α25ηση σηµειθηκε στην

Πρ�σ'αση στα ναρκωτικ  απ� µαθητ$ς
ηλικ%ας 15 $ως 16 ετ"ν

Dπως πρ�κ2πτει απ� τις )ρευνες τ�υ ESPAD στ�ν

µαθητικ� πληθυσµ�, η αντιληπτ� πρ�σ�αση στα ναρκω-

τικ� απ� µαθητ)ς ηλικ�ας 15 )ως 16 ετν #α�νεται να )�ει

αυ5ηθε� κατ� την περ��δ� 1995-1999 σε �λες τις �ρες

της ΕΕ (1) εκτ�ς απ� την Ιρλανδ�α και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει�, �π�υ µειθηκε. Τ� 1999, )να π�σ�στ� 20 )ως

60 % των µαθητν θερησε �τι �ταν «π�λ2 ε2κ�λ�» �

«αρκετ� ε2κ�λ�» να πρ�µηθευτε� κ�ννα�η, )να π�σ�στ�

5 )ως 20 % να πρ�µηθευτε� ηρω�νη και κ�κα&νη και )να 6

)ως 38 % αµ#εταµ�νες και )κσταση. Η διαπιστωµ)νη

διαθεσιµ�τητα των παρ�ν�µων ναρκωτικν ε�ναι γενικ�

π�λ2 �αµηλ� στη Φινλανδ�α και αρκετ� υψηλ� στην Ιρλαν-

δ�α, τη ∆αν�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

(1) Κρ�τη της ΕΕ π�υ συµµετ)��υν: ∆αν�α, Ελλ�δα, Γαλλ�α,
Ιταλ�α, Ιρλανδ�α, Π�ρτ�γαλ�α, Φινλανδ�α, Σ�υηδ�α κα
Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

Πηγ�: ,κθεση ESPAD 1999. Η πλ�ρης παραπ�µπ� δ�δεται στη
σ. 10.

∆ι γρ. 14 Αριθµ�ς των κατασ�$σεων ηρω%νης τ� 1999

;ι π�σ�τητες σε kg ανα#)ρ�νται σε παρ)νθεση

Sνω των 12 000

5 000-10 000

1 000-5 000

Κ�τω απ� 1 000

767
(17)

2 684
(203)

7 748
(796)

Β)λγι� και
Λ�υ5εµ��2ργ�

720
(83)

306
(2)
306
(2)

11 715
(1 159)

µ.δ.
(97)

1 244
(64)

342
(3)

µ.δ.
(770)

452
(78)

15 108
(2. 342)

4 058
(76)

µ.δ.
(1 306)

Σηµει�σεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
;ι δια#�ρ)ς µετα52 των στ�ι�ε�ων αυτν και των στ�ι�ε�ων
π�υ δηµ�σιε2θηκαν απ� την Europol �#ε�λ�νται σε δια#�ρετι-
κ)ς ηµερ�µην�ες υπ���λ�ς εκθ)σεων.

Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox, 2000.

1 230
(96)
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κ�ν�υν απ� κ�ιν�2 �ρ�ση ενδ�#λ)�ι�υ ε5�πλισµ�2 στη

#υλακ�.

∆ε%κτες της αγ�ρ ς ναρκωτικ"ν:

κατασ�$σεις, τιµ�, καθαρ�τητα

Τα στ�ι�ε�α για τις κατασ�)σεις, την τιµ� και την καθαρ�-

τητα των ναρκωτικν, τα �π��α αναλ2�νται παρακ�τω

παρασ�)θηκαν απ� τα εστιακ� σηµε�α Reitox. ;ι δια#�ρ)ς

τ�υς απ� τα στ�ι�ε�α π�υ δηµ�σ�ευσε η Europol �#ε�λ�-

νται σε δια#�ρ)ς στις διαδικασ�ες υπ���λ�ς

εκθ)σεων (15).

;ι κατασ�)σεις ναρκωτικν θεωρ�2νται συν�θως

)µµεσ�ι δε�κτες πρ�σ#�ρ�ς και διαθεσιµ�τητας ναρκωτι-

κν, αν και εκ#ρ�/�υν επ�σης πρ�τεραι�τητες, στρατηγι-

κ)ς και πηγ)ς επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ, καθς και τ� ευ�λωτ�

των διακινητν ναρκωτικν )ναντι της επι��λ�ς τ�υ

ν�µ�υ. ;ι τ�σεις σ�ετικ� µε τις π�σ�τητες π�υ κατ�σ��-

νται π�ικ�λλ�υν, καθς µπ�ρε� να παρ�υσι�/�υν διακυ-

µ�νσεις απ� )τ�ς σε )τ�ς, λ�γω εν�ς µικρ�2 αριθµ�2

κατασ�)σεων µεγ�λων π�σ�τ�των. ; αριθµ�ς των

κατασ�)σεων απ�τελε� συν�θως )ναν πι� �ρ�σιµ� δε�κτη

των τ�σεων σε επ�πεδ� �ρηστν. Αυτ� συµ�α�νει δι�τι σε

�λες τις �ρες περιλαµ��νει )να µεγ�λ� π�σ�στ�

κατασ�)σεων µικρν π�σ�στν στ� επ�πεδ� λιανικ�ς

πλησης. Dπ�υ ε�ναι γνωστ�, η πρ�)λευση και � πρ��ρι-

σµ�ς των ναρκωτικν π�υ κατ�σ��νται µπ�ρε� να απ�κα-

λ2ψει τις �δ�2ς διακ�νησης και τις περι��)ς παραγωγ�ς.

Η τιµ� και η καθαρ�τητα των ναρκωτικν σε επ�πεδ�

λιανικ�ς πλησης ανα#)ρ�νται απ� τα περισσ�τερα

κρ�τη µ)λη, τα στ�ι�ε�α �µως ε�ναι σπ�νια και δεν επιτρ)-

π�υν ακρι�ε�ς συγκρ�σεις. Ωστ�σ�, µπ�ρε� να παρ)��υν

µια γενικ� )νδει5η της διαθεσιµ�τητας δια#�ρετικν

ναρκωτικν, καθς και πληρ�#�ρ�ες για την πρ�σ�αση

των �ρηστν στα ναρκωτικ�.

Ηρω%νη
Τ� 1999, π�νω απ� 7 τ�ν�ι ηρω�νης κατασ�)θηκαν στην

ΕΕ, απ� τ�υς �π���υς τ� )να τρ�τ� στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

Η ηρω�νη π�υ κατασ�)θηκε στην ΕΕ πρ�)ρ�εται κυρ�ως

απ� τη �ρυσ� Ηµισ)λην� (Ν�τι�δυτικ� Ασ�α: Α#γανιστ�ν,

Πακιστ�ν) και κατ� δε2τερ� λ�γ� απ� τ� �ρυσ� Τρ�γων�

(Ν�τι�ανατ�λικ� Ασ�α: Βιρµαν�α, Λ��ς,Ταϊλ�νδη). Φθ�νει

µ)σω της Τ�υρκ�ας, των Βαλκαν�ων και των Κ�τω �ωρν.

Ωστ�σ�, ανα#)ρθηκε αυ5ηµ)νη διακ�νηση µ)σω των

��ρει�ανατ�λικν ευρωπαϊκν �ωρν, ειδικ� µ)σω της

Ρωσ�ας.

Dσ�ν α#�ρ� τη διακ�νηση ναρκωτικν «στ� δρ�µ�», �ι

τιµ)ς ηρω�νης κυµ�νθηκαν τ� 1999 µετα52 30 και 340

ευρ τ� γραµµ�ρι� σε �λη την ΕΕ. ;ι υψηλ�τερες τιµ)ς

ανα#)ρ�νται στη Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α. Η καθαρ�-

τητα της ηρω�νης κυµα�νεται γενικ� απ� )να π�σ�στ�

κ�τω τ�υ 20 )ως 35 %, αλλ� στη ∆αν�α, τη Φινλανδ�α και

τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� ανα#)ρεται υψηλ�τερη µ)ση

καθαρ�τητα.

Τ σεις

Σε επ�πεδ� ΕΕ, �ι κατασ�)σεις π�σ�τ�των ηρω�νης

αυ5�θηκαν )ως τ� 1991-1992 και κατ�πιν σταθερ�π�ι�θη-

καν. ; αριθµ�ς κατασ�)σεων ηρω�νης αυ5�νεται σταθερ�

στ� Λ�υ5εµ��2ργ�, την Π�ρτ�γαλ�α και τη Σ�υηδ�α απ�

τ� 1985, εν η Αυστρ�α τ� Β)λγι�, η ∆αν�α, η Γαλλ�α, η

Γερµαν�α και η Ισπαν�α αν)#εραν α5ι�σηµε�ωτη µε�ωση

απ� τ� 1996-1997 και ε5�ς. Σε κ�θε κρ�τ�ς µ)λ�ς, �ι

π�σ�τητες π�υ κατασ�)θηκαν δια#)ρ�υν κατ� περι�-

δ�υς.Τ� 1999, ανα#)ρθηκαν α5ι�σηµε�ωτες µεισεις στις

π�σ�τητες ηρω�νης π�υ κατασ�)θηκαν στην Αυστρ�α, τη

Γαλλ�α, την Ελλ�δα, την Ιρλανδ�α και τις Κ�τω �ρες, εν

στην Ιταλ�α και την Ισπαν�α σηµειθηκε µεγ�λη α25ηση

των κατασ�εθεισν π�σ�τ�των ηρω�νης.

Dσ�ν α#�ρ� τη διακ�νηση ναρκωτικν «στ� δρ�µ�», η

τιµ� της ηρω�νης ε�ναι γενικ� σταθερ�, παρ�λ� π�υ τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�, η Π�ρτ�γαλ�α, η Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� αν)#εραν πρ�σ#ατη µε�ωση. Η καθαρ�τητα της

ηρω�νης ε�ναι σταθερ� � µεινεται σε �λες τις �ρες,

εκτ�ς απ� τη Γερµαν�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, �π�υ

τελευτα�α αυ5�νεται.

Κ�κα.νη (16)
Η Ισπαν�α παραµ)νει η �ρα της ΕΕ µε τ� υψηλ�τερ�

επ�πεδ� κατασ�)σεων κ�κα&νης. Η κ�κα&νη π�υ �ρησιµ�-

π�ιε�ται στην Ευρπη πρ�)ρ�εται απ� τη Λατινικ�

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

Βενε/�υ)λα) και #θ�νει µ)σω της Κεντρικ�ς Αµερικ�ς,

της Ισπαν�ας και των Κ�τω �ωρν.

Η τιµ� λιανικ�ς πλησης της κ�κα&νης κυµαιν�ταν απ� 35

)ως 170 ευρ αν� γραµµ�ρι� τ� 1999. ;ι �αµηλ�τερες

τιµ)ς συναντνται στ� Β)λγι� και την Ισπαν�α και η

υψηλ�τερη στη Φινλανδ�α. Η καθαρ�τητα της κ�κα&νης

ε�ναι γενικ� υψηλ�, µετα52 55 )ως 70 % στις περισσ�τε-

ρες �ρες, εκτ�ς της Ιρλανδ�ας, η �π��α αν)#ερε µ)ση

καθαρ�τητα 41 % τ� 1999.

Τ σεις

; συν�λικ�ς αριθµ�ς των κατασ�)σεων κ�κα&νης αυ5αν�-

ταν σταθερ� απ� τα µ)σα της δεκαετ�ας τ�υ ’80 στην ΕΕ

(15) Π�νακας 5 ΕΓ: Κατασ�)σεις ναρκωτικν στις �ρες της ΕΕ 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
(16) ∆ι�γραµµα 12 ΕΓ: Αριθµ�ς κατασ�)σεων κ�κα&νης τ� 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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και #�νηκε να σταθερ�π�ιε�ται τ� 1999. ;ι κατασ�)σεις

κ�κα&νης αυ5�θηκαν σηµαντικ� τ� 1999 στ� Λ�υ5εµ-

��2ργ� και τη Σ�υηδ�α, εν µειθηκαν στην Αυστρ�α, στ�

Β)λγι� και τη ∆αν�α.

,πειτα απ� µια α25ηση )ως τ� 1990, �ι π�σ�τητες

κ�κα&νης π�υ κατασ�)θηκαν σταθερ�π�ι�θηκαν, και απ�

τ� 1994 και στ� ε5�ς παρ�υσι�/�υν διακυµ�νσεις µε

αν�δικ� τ�ση.Τα τελευτα�α )τη, �ι π�σ�τητες αυ5�θηκαν

στη Γαλλ�α και τη Σ�υηδ�α και µειθηκαν στην Ελλ�δα,

την Ιρλανδ�α και τ� Λ�υ5εµ��2ργ�.

;ι τιµ)ς της κ�κα&νης ε�ναι σταθερ)ς στις περισσ�τερες

�ρες, αλλ� παρ�υσι�/�υν πτση στ� Λ�υ5εµ��2ργ�,

την Π�ρτ�γαλ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�. Η καθαρ�τητα

ε�ναι γενικ� σταθερ�, αν και στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�

παρ�υσι�στηκε αυ5ηµ)νη τ� 1999.

Συνθετικ  ναρκωτικ : αµ�εταµ%νες,
$κσταση και LSD (17)

Στη Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α, �ι αµ#εταµ�νες ε�ναι τ�

δε2τερ� σε κατασ�)σεις ναρκωτικ�.Τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�

ανα#)ρει τις περισσ�τερες κατασ�)σεις αµ#εταµινν,

)κστασης και LSD στην ΕΕ.

Υπ�ρ�ει µια σηµαντικ� τ�πικ� παραγωγ� συνθετικν

ναρκωτικν στις Κ�τω �ρες. Παραγωγ� �µως ανα#)ρε-

ται και σε �λλα κρ�τη µ)λη —Β)λγι� και Ηνωµ)ν�

Βασ�λει�—  και σε �ρες της Ανατ�λικ�ς Ευρπης

(Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, Εσθ�ν�α, Π�λων�α).

∆ι γρ. 15
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Σηµει�σεις: ∆εν υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α για την Ελλ�δα, εν υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α µ�ν� απ� τ�
                      1988 και ε5�ς για �ρισµ)νες �ρες (∆αν�α, Π�ρτ�γαλ�α), απ� τ� 1993 )ως τ� 1996
                      για τη Φινλανδ�α και απ� τ� 1997 και ε5�ς για τις Κ�τω �ρες. ; αριθµ�ς των
                      κατασ�)σεων ειναι υπ�εκτιµηµ)ν�ς για τ� 1999, δεδ�µ)ν�υ �τι λε�π�υν στ�ι�ε�α
                      για την Ιταλ�α και τις Κ�τω �ρες.           
                      Κ�ννα�η, ηρω�νη, κ�κα�νη: δεν υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α για τ� 1999 για την Ιταλ�α και
                      τις Κ�τω �ρες.            
                       Αµ�εταµ�νες: δεν υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α απ� τ� 1998 και ε5�ς για την Αυστρ�α και
                      τις Κ�τω �ρες και για τ� 1999 για την Ιταλ�α. Στα στ�ι�ε�α τ�υ 1998 και τ�υ 1999
                      για τ� Β)λγι� περιλαµ��ν�νται και �ι κατασ�)σεις )κστασης.           
                      �κσταση: �ι περισσ�τερες σειρ)ς δεδ�µ)νων για τις κατασ�)σεις )κστασης
                      5εκιν�2ν απ� τις αρ�)ς της δεκαετ�ας τ�υ 1990, εκτ�ς απ� αυτ)ς π�υ α#�ρ�2ν
                      τη Γαλλ�α, την Ιταλ�α, την Ισπαν�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�. ∆εν υπ�ρ��υν
                      στ�ι�ε�α για τ� 1999 για τις Κ�τω �ρες και την Ιταλ�α. Στα στ�ι�ε�α τ�υ 1998 και
                      τ�υ 1999 για τ� Β)λγι� περιλαµ��ν�νται και �ι κατασ�)σεις αµ#εταµινν. Για την
                      περ��δ� 1985-1994, στα στ�ι�ε�α για την Ισπαν�α περιλαµ��ν�νται και �ι
                      κατασ�)σεις LSD.            
                      LSD: δεν υπ�ρ��υν στ�ι�ε�α για τ� 1999 για τη Φινλανδ�α και τις Κ�τω �ρες.       
Πηγς:          Εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox.

Αριθµ�ς κατασ�$σεων κ ννα'ης, ηρω%νης, κ�κα.νης, 
αµ�εταµικ"ν, $κστασης και LSD στις �"ρες της ΕΕ (1985-1999)

∆ι γρ. 16
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Κατασ�εθε%σες π�σ�τητες κ ννα'ης, κ�κα.νης, ηρω%νης 
και αµ�εταµιν"ν στις �"ρες της ΕΕ (1985-1999)

Σηµει�σεις: ;ρισµ)ν�ι αριθµ�� για τις κατασ�εθε�σες π�σ�τητες ε�ναι υπ�εκτιµηµ)ν�ι, δεδ�µ)ν�υ
                      �τι δεν υπ�ρ��υν διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
                      Αµ�εταµ�νες: ∆εν υπ�ρ��υν διαθ)σιµα στ�ι�ε�α για την Αυστρ�α απ� τ� 1998 και ε5�ς
                      Στα στ�ι�ε�α για τ� Β)λγι� απ� τ� 1996 και ε5�ς περιλαµ��ν�νται και �ι αµ#εταµ�νες
                      και η σκ�νη )κστασης π�υ κατασ�)θηκαν (δεν περιλαµ��ν�νται εδ τα ��πια αµ#ετα-
                      µινν και )κστασης π�υ κατασ�)θηκαν).
Πηγς:          Εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox.    

;ι αµ#εταµ�νες ανα#)ρεται �τι πωλ�2νται σε τιµ� µετα52

5 και 60 ευρ αν� γραµµ�ρι�, εν η τιµ� των �απιν

)κστασης κυµα�νεται απ� 5 )ως 25 ευρ )καστ�. Τα

συνθετικ� ναρκωτικ� ε�ναι #θην�τερα στ� Β)λγι� και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�. Η καθαρ�τητα της αµ#εταµ�νης ε�ναι

αρκετ� ευµετ��λητη, απ� 3 % στην Ιρλανδ�α )ως 55 %

στη Φινλανδ�α, αλλ� συν�θως κυµα�νεται µετα52 10 και

20 % στην ΕΕ.Τα ��πια π�υ πωλ�2νται ως )κσταση περι)-

��υν —στις 15 )ως 90 % των περιπτσεων— )κσταση �

�υσ�ες παρ�µ�ιες µε την )κσταση (MDMA, MDEA, MDA).

Π�σ�στ� 6 )ως 22 % των �απιν καταλαµ��ν�υν �ι

αµ#εταµ�νες (� µεταµ#εταµ�νες), αλλ� µπ�ρε� να

�ρεθ�2ν επ�σης και δι�#�ρες �λλες ψυ��δραστικ)ς

�υσ�ες.

Τ σεις

;ι κατασ�)σεις αµ#εταµινν —τ�σ� �ι αριθµ�� �σ� και �ι

π�σ�τητες— παρ�υσι�/�υν �ν�δ� απ� τ� 1985.Τ� 1999, �

αριθµ�ς των κατασ�)σεων αµ#εταµινν συν)�ισε να

αυ5�νεται στη Φινλανδ�α και τη Σ�υηδ�α, εν σε �λλες

�ρες �ταν σταθερ�ς � µειθηκε. ;ι π�σ�τητες )#τασαν

στ� αντατ� σηµε�� την περ��δ� 1997-1998, στα περισσ�-

τερα κρ�τη µ)λη.

;ι κατασ�)σεις )κστασης αυ5�θηκαν )ως τ� 1996,

κατ�πιν σταθερ�π�ι�θηκαν και αυ5�θηκαν π�λι τ� 1999

σε �λες τις �ρες εκτ�ς τ�υ Βελγ��υ και τ�υ Λ�υ5εµ-

��2ργ�υ. ;ι π�σ�τητες )κστασης π�υ κατασ�)θηκαν

ακ�λ�2θησαν την �δια αν�δικ� τ�ση απ� τ� 1985. Στη

συν)�εια σταθερ�π�ι�θηκαν απ� τ� 1993 για να #θ�σ�υν

στ� υψηλ�τερ� σηµε�� τ� 1996 και να παρ�υσι�σ�υν

πτση τ� 1997. ,κτ�τε παρ�υσι�/�υν π�λι α25ηση σε �λα

τα κρ�τη µ)λη εκτ�ς της Αυστρ�ας και της Ιρλανδ�ας. ;ι

(17) ∆ι�γραµµα 13 ΕΓ: Αριθµ�ς κατασ�)σεων αµ#εταµινν τ� 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
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υψηλ�τερες αυ5�σεις ανα#)ρθηκαν στη Φινλανδ�α, τη

Γερµαν�α, την Ελλ�δα, την Π�ρτ�γαλ�α, τη Σ�υηδ�α και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

;ι κατασ�)σεις LSD δεν ε�ναι τ�σ� συ�ν)ς. Τ�σ� �

αριθµ�ς κατασ�)σεων �σ� και �ι π�σ�τητες παρ�υσ�ασαν

�ν�δ� )ως τ� 1993 και πτση )κτ�τε.Τ� 1999, �ι π�σ�τη-

τες συν)�ισαν να µειν�νται σε �λες τις �ρες εκτ�ς της

Αυστρ�ας, της Ελλ�δας, της Π�ρτ�γαλ�ας και τ�υ Ηνωµ)-

ν�υ Βασιλε��υ.

Μετ� απ� σηµαντικ� µε�ωση στη δεκαετ�α τ�υ ’90, �ι τιµ)ς

των αµ#εταµινν και της )κστασης )��υν σταθερ�π�ιη-

θε� στην ΕΕ. Ωστ�σ�, τ� 1999 ανα#)ρθηκαν µεισεις

σ�ετικ� µε την )κσταση στην Π�ρτ�γαλ�α και σ�ετικ� µε

τις αµ#εταµ�νες στη Σ�υηδ�α, εν στην Ελλ�δα η τιµ�

των �απιν )κστασης διπλασι�στηκε.Τα τελευτα�α )τη, τ�

π�σ�στ� �απιν π�υ περι)��υν )κσταση � �υσ�ες

παρ�µ�ιες µε την )κσταση )�ει αυ5ηθε� σε π�λλ)ς �ρες

εν εκε�νων π�υ περι)��υν αµ#εταµ�νες (και µεταµ#ετα-

µ�νες) µειθηκε.

Κ ννα'η
Σε �λα τα κρ�τη µ)λη �ι κατασ�)σεις α#�ρ�2ν κυρ�ως

την κ�ννα�η, εκτ�ς της Π�ρτ�γαλ�ας, �π�υ επικρατ�2ν �ι

κατασ�)σεις ηρω�νης. Απ� τ� 1996, η Ισπαν�α κατ�σ�ει τις

µεγαλ2τερες π�σ�τητες κ�ννα�ης.Τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�

ανα#)ρει τ�ν υψηλ�τερ� αριθµ� κατασ�)σεων κ�ννα�ης

αλλ� κατ� µ)σ� �ρ� αυτ)ς α#�ρ�2ν µικρ�τερες π�σ�τη-

τες (18).

Η ρητ�νη κ�ννα�ης πρ�)ρ�εται κυρ�ως απ� τ� Μαρ�κ� και

#θ�νει µ)σω της Ισπαν�ας και των Κ�τω �ωρν. Τ� #υτ�

της κ�ννα�ης ε�ναι αυτ�#υ)ς τ�υ Α#γανιστ�ν, τ�υ

Πακιστ�ν, τ�υ Λι��ν�υ, καθς και �ρισµ)νων πρην

απ�ικιν.Τ�πικ� παραγωγ� ανα#)ρεται απ� τα περισσ�-

τερα κρ�τη µ)λη, ειδικ� η παραγωγ� «nederwiet» (19) στις

Κ�τω �ρες.

Τ� 1999, η λιανικ� τιµ� της κ�ννα�ης κυµαιν�ταν µετα52 3

και 18 ευρ αν� γραµµ�ρι� ρητ�νης κ�ννα�ης και µετα52

3 και 12 ευρ αν� γραµµ�ρι� #2λλων κ�ννα�ης.

Τ� π�σ�στ� της ψυ��δραστικ�ς �υσ�ας στη ρητ�νη κ�ννα-

�ης —∆-9-τετραϋδρ�καννα�ιν�λη (THC)—  κυµα�νεται

µετα52 3 και 15 % κατ� µ)σ� �ρ�, παρ�λ� π�υ )��υν

ανα#ερθε� δε�γµατα στην ΕΕ, στα �π��α η περιεκτικ�τητα

σε THC κυµα�νεται απ� 0 )ως 70 %. Η περιεκτικ�τητα σε

THC στα #2λλα κ�ννα�ης ε�ναι γενικ� �αµηλ�τερη,

περ�π�υ 2 )ως 7 %, µε ε5α�ρεση την κ�ννα�η «nederwiet»

π�υ παρ�υσι�/ει υψηλ�τερ� π�σ�στ� (8,6 % κατ� µ)σ�

�ρ�).

Τ σεις

; αριθµ�ς των κατασ�)σεων κ�ννα�ης αυ5�νεται

σταθερ� στην ΕΕ απ� τ� 1985. Τ� 1999, �ι κατασ�)σεις

συν)�ισαν να αυ5�ν�νται σε �λες τις �ρες εκτ�ς τ�υ

Βελγ��υ, της ∆αν�ας και τ�υ Ηνωµ)ν�υ Βασιλε��υ, �π�υ

µειθηκαν. ;ι π�σ�τητες επ�σης αυ5�θηκαν, αλλ� σταθε-

ρ�π�ι�θηκαν µετα52 των ετν 1995 και 1997. ,κτ�τε, �ι

περισσ�τερες �ρες αν)#εραν αν�δικ� τ�ση, αν και στην

Αυστρ�α, στ� Β)λγι�, στην Ελλ�δα και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� σηµειθηκαν �υσιαστικ)ς µεισεις τ� 1999.

Η τιµ� της κ�ννα�ης ε�ναι γενικ� σταθερ� στην ΕΕ, αν και

στην Π�ρτ�γαλ�α παρ�υσι�/ει πτση απ� τ� 1997.

(18) ∆ι�γραµµα 14 ΕΓ: Αριθµ�ς κατασ�)σεων κ�ννα�ης τ� 1999 ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).
(19) «Nederwiet»: �λλανδικ� #υτ� κ�ννα�ης π�υ #2�νται στις Κ�τω �ρες.
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2Κ ε �  λ α ι �

Τρ�π�ι αντιµετ"πισης της �ρ�σης
ναρκωτικ"ν

Τ� κε#�λαι� αυτ� παρ�υσι�/ει µια επισκ�πηση των ε5ελ�5εων σ�ετικ� µε τις π�λιτικ)ς και

στρατηγικ)ς αντιµετπισης των ναρκωτικν σε εθνικ� επ�πεδ� και σε επ�πεδ� ΕΕ. Περιγρ�#�-

νται επ�σης και �ι τρ�π�ι αντιµετπισης τ�υ πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν στ�υς τ�µε�ς της

εκπα�δευσης, της υγε�ας, της κ�ινωνικ�ς µ)ριµνας και της π�ινικ�ς δικαι�σ2νης.

Π�λιτικ�% και στρατηγικ�% τρ�π�ι

αντιµετ"πισης

Σε επ%πεδ� Ευρωπαϊκ�ς 8νωσης

T� σ�$δι� δρ σης για τα ναρκωτικ  της ΕΕ 

(2000-2004)

Τ�ν Ι�2νι� τ�υ 2000, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ��2λι� της Σ�ντα

Μαρ�α ντα Φ)ιρα εν)κρινε τ� σ�)δι� δρ�σης για τα

ναρκωτικ� της ΕΕ ως µια πρακτικ� συν)�εια της στρατη-

γικ�ς της ΕΕ για τα ναρκωτικ� (2000-2004). Η στρατηγικ�

θ)τει 11 γενικ�2ς σκ�π�2ς και )5ι κ2ρι�υς στ���υς για

την ΕΕ. Τ� σ�)δι� δρ�σης περιλαµ��νει περ�π�υ 100

ειδικ)ς δραστηρι�τητες πρ�ς υλ�π��ηση απ� την ΕΕ

µ)�ρι τ� τ)λ�ς τ�υ 2004. ;ι )5ι κ2ρι�ι στ���ι ε�ναι:

• η σηµαντικ� µε�ωση, σε δι�στηµα π)ντε ετν, της

επικρ�τησης της �ρ�σης ναρκωτικν, καθς και της

µ2ησης ν)ων �ρηστν, ειδικ�τερα �ρηστν ηλικ�ας

κ�τω των 18 ετνE

• η σηµαντικ� µε�ωση, σε δι�στηµα π)ντε ετν, της

συ�ν�τητας εµ#�νισης των συνδε�µενων µε τα ναρκω-

τικ� �λα�ν στην υγε�α (HIV, ηπατ�τιδα, TBC κλπ.) και

τ�υ αριθµ�2 των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ�

θαν�τωνE

• η σηµαντικ� α25ηση τ�υ αριθµ�2 των επιτυ�ηµ)να

θεραπευµ)νων τ�5ικ�µαννE

• η σηµαντικ� µε�ωση, σε δι�στηµα π)ντε ετν, της διαθε-

σιµ�τητας των παρ�ν�µων ναρκωτικνE

• η σηµαντικ� µε�ωση, σε δι�στηµα π)ντε ετν, τ�υ

αριθµ�2 των συνδε�µενων µε τα ναρκωτικ� εγκληµ�-

τωνE

• και η σηµαντικ� µε�ωση, σε δι�στηµα π)ντε ετν, της

ν�µιµ�π��ησης πρ�σ�δων απ� παρ�ν�µες δραστηρι�τη-

τες και της παρ�ν�µης διακ�νησης των πρ�δρ�µων

�ηµικν �υσιν.

Αν και δεν απ�τελε� ν�µικ� δεσµευτικ� )γγρα#�, τ�

σ�)δι� δρ�σης απ�τελε� )να ακ�µη ��µα πρ��δ�υ στ�ν

αγνα κατ� των ναρκωτικν στην ΕΕ, καθς εκ#ρ�/ει τη

δ)σµευση των κρατν µελν για την υλ�π��ηση των

στ��ων π�υ )θεσε η στρατηγικ� τ� 1999. Τ� σ�)δι�

δρ�σης περι)�ει κατευθυντ�ριες γραµµ)ς και πλα�σια για

τις δρ�σεις και δ�νει )µ#αση στη σηµασ�α της τακτικ�ς

α5ι�λ�γησης —η �π��α θα πρ)πει να πραγµατ�π�ιηθε�

εντ�ς τ�υ 2002 και, κατ� την �λ�κλ�ρωση, στ� τ)λ�ς τ�υ

2004.

T� σ�)δι� δρ�σης επικεντρνεται στ� συντ�νισµ� και την

πληρ�#�ρηση. Απη�ε� την αν�γκη για ισ�ρρ�πηµ)νη

πρ�σ)γγιση, στην �π��α η µε�ωση της /�τησης των

ναρκωτικν και η µε�ωση της πρ�σ#�ρ�ς να ενισ�2�υν

αµ�ι�α�α η µια την �λλη. Τ�ν�/ει επ�σης τη σηµασ�α της

)ντα5ης των υπ�ψη#�ων κρατν, εκ#ρ�/�ντας τη

δ)σµευση της ΕΕ στην αρωγ� αυτν των κρατν για την

αντιµετπιση τ�υ πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν �σ� τ�

δυνατ�ν πι� απ�τελεσµατικ�.

Σε εθνικ� επ%πεδ� — Στρατηγικ$ς
για τα ναρκωτικ  στα κρ τη µ$λη

της Ευρωπαϊκ�ς 8νωσης
Εντ�π�/εται αυ5ηµ)νη δραστηρι�τητα στα κρ�τη µ)λη

στ�ν τ�µ)α της ανασκ�πησης και αναθερησης της

π�λιτικ�ς αντιµετπισης των ναρκωτικν.Τ� καθεστς,

τ� πεδ�� και τ� περιε��µεν� αυτν των πρωτ���υλιν

π�ικ�λλ�υν, αλλ� #ανερν�υν σα#� τ�ση πρ�ς την

εν�σ�υση και τη �ελτ�ωση της π�λιτικ�ς κατ� των ναρκω-



Eτ�σια $κθεση σ�ετικ  µε την κατ σταση τ�υ πρ�'λ�µατ�ς των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ� 8νωση — 2001

28

τικν. Αυτ� #α�νεται να �ασ�/εται στην αµ�ι�α�α αναγν-

ριση �τι καν)νας τρ�π�ς δεν ε�ναι απ� µ�ν�ς τ�υ απ�τε-

λεσµατικ�ς για την αντιµετπιση τ�υ π�λ2πλευρ�υ

πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν — και �τι �ι π�λ2πλευρ�ι

τρ�π�ι αντιµετπισης ε�ναι π�λ2τιµ�ι �ταν απ�τελ�2ν

µ)ρ�ς µιας συντ�νισµ)νης, µακρ�πρ�θεσµης στρατηγι-

κ�ς.

Η επιστηµ�νικ� εκτ�µηση και η τακτικ� α5ι�λ�γηση

αναγνωρ�/�νται ως �υσιδη στ�ι�ε�α στην ανασκ�πηση

και αναθερηση των στρατηγικν για τα ναρκωτικ�. Τ�

δι�γραµµα 17 παρ�υσι�/ει πρ�σ)γγιση π�υ �ρησιµ�π�ιε�-

ται σε π�λλ� κρ�τη µ)λη. Συγκεκριµ)να, παρ�υσι�/ει πς

η π�λιτικ� ευαισθητ�π��ηση για τ� πρ��ληµα των ναρκω-

τικν τρ�#�δ�τε� µια κυκλικ� διαδικασ�α επιστηµ�νικ�ς

αν�λυσης, α5ι�λ�γησης, π�λιτικ�ς συ/�τησης, ��ρα5ης

και )γκρισης π�λιτικν και δρ�σης.

∆ιακαν�νισµ�% συντ�νισµ�2 στ�ν τ�µ$α των ναρκωτικ"ν

Τ� σ�)δι� δρ�σης κατ� των ναρκωτικν της ΕΕ (2000-

2004) ενθαρρ2νει τα κρ�τη µ)λη να καθ�ρ�σ�υν και να

ενισ�2σ�υν τ�υς εθνικ�2ς µη�ανισµ�2ς συντ�νισµ�2

∆ι γρ. 17

Αν πτυ3η στρατηγικ�ς για τα ναρκωτικ  — Μια κυκλικ� διαδικασ%α

Α3ι�λ�γηση της κατ στασης 
ναρκωτικ"ν

Επιστηµ�νικ� ε5)ταση, ε5)ταση
δαπανν, αν�λυση πρ�ηγ�2µενων

απ�τελεσµ�των

Π�λιτικ� δ$σµευση για δρ ση

Λ�ψη, ενδυν�µωση και ε2ρεση ν)ων
µ)τρων, σ2γ�ρ�νες δ�µ)ς

Α3ι�λ�γηση π�ρισµ των

Π�λιτικ�/δηµ�σια συ/�τηση σ�ετικ� µε
τις ν)ες κατευθ2νσεις, τα ν)α µ)τρα

Π�λιτικ� ευαισθητ�π�%ηση

Επισκ�πηση των πρ�σ�ατων ε3ελ%3εων σ�ετικ  µε
τη στρατηγικ� αντιµετ"πισης των ναρκωτικ"ν 

∆ι γρ. 18

∆ι γρ. 19

�ρι>�ντι�ς �λιστικ�ς συντ�νισµ�ς 

Πρωθυπ�υργ�ς/Πρωθυπ�υργικ� γρα�ε%�/

Πρ�εδρ%α τ�υ Συµ'�υλ%�υ

Μ�ν δα/Αρ��/Γρα�ε%� συντ�νισµ�2

στ�ν τ�µ$α των ναρκωτικ"ν

Υγε%α Εκπα%δευση Κ�ινων%α ∆ικαι�σ2νη Εσωτερικ$ς υπ�θ$σεις �ικ�ν�µ%α

Συντ�νιστ�ς στ�ν τ�µ$α των ναρκωτικ"ν

Σ2στηµα παρακ�λ�2θησης
στ�ν τ�µ$α των

ναρκωτικ"ν

Επιστηµ�νικ�
επιτρ�π�/συµ'�υλευτικ�

επιτρ�π�

8�ει εγκριθε% 1998–1999

Αυστρ�α: Βι)ννη: πρ�γραµµα π�λιτικ�ς για τα ναρκωτικ�, 1999.
Σ�λτσµπ�υργκ, σ�)δι� δρ�σης

Γαλλ�α: Γαλλικ� στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�, 1999–2001

Β�ρεια Ιρλανδ�α: Στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�: Drug misuse in Northern Ireland: a 
policy statement, 1999

Ν�ρ�ηγ�α: Σ�)δι� δρ�σης για τη µε�ωση της �ρ�σης ναρκωτικν,
1998–2000

Π�ρτ�γαλ�α: Π�ρτ�γαλικ� στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�, 2000

Σκ�τ�α: Στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�: Tackling drugs in Scotland: 
action in partnership, 1999

Ισπαν�α: Ισπανικ� στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�, 2000–2008

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�: Στρατηγικ� για τα ναρκωτικ�: Tackling drugs to build a better 
Britain, 1998–2008

8�ει εγκριθε% 2000–2001

Αυστρ�α: Σ�)δια δρ�σης: Styria, Κ�τω Αυστρ�α

Β)λγι�: Note politique (π�λιτικ� ν�τα), 2001

Ιρλανδ�α: Building on experience, Ireland’s National Drug Strategy, 
2001-2008

Λ�υ5εµ��2ργ�: Σ�)δι� δρ�σης, 2000–2004

Π�ρτ�γαλ�α: Σ�)δι� δρ�σης, 2000–2004

Σκ�τ�α: Scottish executive action plan «Protecting our future», 
2001

;υαλ�α: Tackling substance misuse in Wales: a partnership 
approach, 2001

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�: Εθνικ� σ�)δι� 2000/2001 

Υπ� αν πτυ3η 2000–2001

Φινλανδ�α: Πρ��λ)πεται η αναθερηση
της απ�#ασης για τ� 2001–2003

Ελλ�δα: ∆ιακ�µµατικ�ς κ�ιν���υλευτικ�ς )λεγ��ς σ�ετικ� 
µε τα µ)τρα της π�λιτικ�ς για τα ναρκωτικ�, 2000

Σ�υηδ�α: Τ� σ�)δι� δρ�σης για τα ναρκωτικ� θα
παρ�υσιαστε� τ� 2001 

8γκριση στρατηγικ�ς
για τα ναρκωτικ 

Πρ�σδι�ρισµ�ς κατευθ2νσεων,
αρ�ν και πρ�σανατ�λισµν,

�ρ�ν�δι�γραµµα

8γκριση τ�υ σ�εδ%�υ δρ σης 

Λεπτ�µερ�ς καθ�ρισµ�ς των επιδι-
5εων και των στ��ων, αν�πτυ5η και

υλ�π��ηση της στρατηγικ�ς
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και/� να δι�ρ�σ�υν )να εθνικ� �ργαν� συντ�νισµ�2 για τα

ναρκωτικ�, µε στ��� την αντιµετπιση των ναρκωτικν

µε τη ���θεια µιας σ#αιρικ�ς, διεπιστηµ�νικ�ς, ενια�ας

και ισ�ρρ�πηµ)νης στρατηγικ�ς. Καλε� επ�σης τ� συµ��2-

λι� να παρ�σ�ει τακτικ� ευκαιρ�ες στ�υς αρµ�δι�υς για

θ)µατα ναρκωτικν σε εθνικ� επ�πεδ�, στε να συναντ-

νται και να ανταλλ�σσ�υν πληρ�#�ρ�ες σ�ετικ� µε τις

εθνικ)ς ε5ελ�5εις, καθς και να συµ��λλ�υν στην

εν�σ�υση της συνεργασ�ας (20).

Τα �ργανα � �ι υπηρεσ�ες συντ�νισµ�2 για τα ναρκωτικ�

υπ�ρ��υν σε �λα τα κρ�τη µ)λη, αν και υ#�στανται

µεγ�λες δια#�ρ)ς στη δ�µ� και την �ργ�νωσ� τ�υς. Για

την παρ��� σα#�2ς εικ�νας τ�υ συστ�µατ�ς συντ�νι-

σµ�2 για τα ναρκωτικ� στην Ευρπη, τ� ΕΚΠΝΤ αν)λα�ε

πρ�καταρκτικ� ανασκ�πηση µ)σα στ� 2000, η �π��α θα

�λ�κληρωθε� µ)σα στ� 2002. Τα απ�τελ)σµατα της

)ρευνας αυτ�ς (διατ�θενται στη διε2θυνση

http://www.mcdda.org) δε��ν�υν κ�νηση σε �ρισµ)να κρ�τη

µ)λη για �δρυση � εν�σ�υση των συντ�νιστικν �ργ�νων

σε κεντρικ� επ�πεδ�. Σε µερικ� κρ�τη µ)λη (�πως η

Γαλλ�α, η Π�ρτ�γαλ�α και η Ισπαν�α) �λα τα θ)µατα π�υ

σ�ετ�/�νται µε τα ναρκωτικ� και την τ�5ικ�µαν�α ε5ετ�/�-

νται απ� )να �ργαν� µε )ντ�να ιεραρ�ικ� δ�µ� ως πρ�ς

τη λ�ψη απ�#�σεων, τ� �π��� �ρ�σκεται υπ� την �µεση

υπηρεσ�α τ�υ πρωθυπ�υργ�2 (δι�γραµµα 19).

Σε �λλα κρ�τη της ΕΕ (�πως η Γερµαν�α, η Φινλανδ�α, η

Ιταλ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�) � συντ�νισµ�ς λαµ��νει

�ρα σε διυπ�υργικ� επ�πεδ� �ωρ�ς πρ�σ#υγ� σε )να

κεντρικ� συντ�νιστικ� �ργαν�, µ)σω τακτικ�ς επικ�ινω-

ν�ας και διασκ)ψεων µετα52 των κυ�ερνητικν δι�ικητι-

κν υπηρεσιν π�υ ασ��λ�2νται µε καθεµ�α απ� τις

δι�#�ρες �ψεις τ�υ πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν.

Συν�θως, στ� δε2τερ� αυτ� µ�ντ)λ�, η αρµ�δι�τητα τ�υ

συντ�νισµ�2 για τα ναρκωτικ� εναπ�κειται στ� υπ�υρ-

γε��/τµ�µα κ�ινωνικ�ς πρ�ν�ιας � υγε�ας. Μπ�ρε� επ�σης

να υπ�ρ�ει )νας συντ�νιστ�ς για τα ναρκωτικ� —

υπε2θυν�ς για /ητ�µατα π�υ σ�ετ�/�νται µε την υγε�α και

τα κ�ινωνικ� θ)µατα, αλλ� και αρµ�δι�ς για τη συνεργα-

σ�α µε τ� κυ�ερνητικ� τµ�µα π�υ ασ��λε�ται µε �λλ�υς

σ�ετικ�2ς µε τα ναρκωτικ� τ�µε�ς (δι�γραµµα 20).

Ν�µ�θεσ%α και δ%ω3η

Τ� ΕΚΠΝΤ ασ��λε�ται µε την παρακ�λ�2θηση των κ2ριων

τ�σεων και αλλαγν στ�υς ν�µ�υς περ� ναρκωτικν. Για

τ� σκ�π� αυτ�, διατ�θεται επ� γραµµ�ς στη διε2θυνση

http://www.eldd.emcdda.org ν�µικ� ��ση δεδ�µ)νων για τα

ναρκωτικ� π�υ περι)�ει τ�υς ν�µ�υς της ΕΕ για τα

ναρκωτικ�, τα ν�µικ� πρ�#�λ καθς επ�σης και συγκριτι-

κ)ς µελ)τες.

Μετα52 των �ασικν ε5ελ�5εων π�υ καταγρ�#τηκαν

πρ�σ#ατα ανα#)ρεται �τι η Π�ρτ�γαλ�α δεν θα ασκε�

πλ)�ν δ�ω5η για την καταστ�λ� της πρ�σωπικ�ς �ρ�σης

παρ�ν�µων �υσιν µετ� την 1η Ι�υλ��υ 2001 (ν�µ�ς

30/2000 π�υ θεσπ�στηκε τ�ν Ν�)µ�ρι� τ�υ 2000). ;

παρα��της τ�υ ν�µ�υ περ� �ρ�σης ναρκωτικν, αντιθ)-

τως, θα πρ�σανατ�λ�/εται απ� ειδικ)ς επιτρ�π)ς σε

θεραπε�α � παρ��� συµ��υλν. Απ� τ�ν Μ�ι� τ�υ 2001, η

�ρ�ση και κατ��� κ�ννα�ης στ� Λ�υ5εµ��2ργ� τιµωρε�-

ται µ�ν� µε �ρηµατικ� πρ�στιµ� (σ2µ#ωνα µε τ� ν�µ� της

(20) Sρθρ� 1.1.3 τ�υ σ�εδ��υ δρ�σης της ΕΕ για τα ναρκωτικ� 2000-2004, Cordrogue 32 9283/00.

∆ι γρ. 20

Συντ�νισµ�ς συγκεκριµ$ν�υ τ�µ$α 

Πρωθυπ�υργ�ς/Συµ��2λι� Υπ�υργν/

Υπ�υργικ� γρα#ε��

Υγε�α

Συντ�νισµ�ς στ�ν τ�µ)α
των ναρκωτικν (α)

Συντ�νισµ�ς στ�ν τ�µ)α
των ναρκωτικν (�)

Αστυν�µ�α

Τελωνε��

∆ικαστικ�ς

Κ)ντρα παρακ�λ�2θησης
στ�ν τ�µ)α

των ναρκωτικν

Επιστηµ�νικ�
επιτρ�π�/συµ��υλευτικ�

επιτρ�π�

Πρ�ληψη

Θεραπε�α

Απ�κατ�σταση

Εκπα�δευση Κ�ινων�α ∆ικαι�σ2νη Εσωτερικ)ς υπ�θ)σεις ;ικ�ν�µ�α
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27ης Απριλ��υ 2001). Η κυ�)ρνηση τ�υ Βελγ��υ πρ�τ�θε-

ται να εκδσει δι�ταγµα µε σκ�π� να θεωρε�ται η «µη

πρ��ληµατικ�» �ρ�ση της κ�ννα�ης ως µη α5ι�π�ινη.

Τα π�ρ�σµατα π�λλν εκθ)σεων καταδεικν2�υν �τι η

ατ�µικ� �ρ�ση � η κατ��� παρ�ν�µων ναρκωτικν για

πρ�σωπικ� �ρ�ση δεν αν�κ�υν στις κ�ρυ#α�ες πρ�τεραι-

�τητες των ευρωπαϊκν αρ�ν καταστ�λ�ς: τα πι�

σ��αρ� εγκλ�µατα και η διακ�νηση ναρκωτικν απ�τε-

λ�2ν τ�υς �ασικ�2ς λ�γ�υς εκκ�νησης π�ινικ�ς διαδικα-

σ�ας για τη δι�πρα5η αδικ�µατ�ς περ� ναρκωτικν.Τα ν)α

µ)τρα για την απ�π�ινικ�π��ηση � τη µη δ�ω5η των αδικη-

µ�των σ�ετικ� µε τη �ρ�ση ναρκωτικν, τα �π��α )��υν

ε#αρµ�στε� σε µερικ� κρ�τη µ)λη #α�νεται να επι�ε�αι-

ν�υν την τ�ση αυτ�. Μια πρ�σ#ατη µελ)τη σ�ετικ� µε τη

δ�ω5η των αδικηµ�των περ� ναρκωτικν, την �π��α

5εκ�νησε τ� ΕΚΠΝΤ τ� 2000, απ�κ�λυψε επ�σης �τι η

π�ινικ� διαδικασ�α π�υ σ�ετ�/εται µε την πρ�σωπικ�

κατ���/�ρ�ση µικρν π�σ�τ�των ναρκωτικν συν�θως

διακ�πτεται πριν να �δηγηθε� ενπι�ν τ�υ δικαστηρ��υ. Η

δηµ�σια κατ���/�ρ�ση, πληση απ� �ρ�στες ναρκωτικν

και τα εγκλ�µατα κατ� της περι�υσ�ας π�υ συνδ)�νται µε

την τ�5ικ�µαν�α, ωστ�σ�, επισ2ρ�υν συ�ν� αυστηρ�τερα

µ)τρα απ� τ�υς εισαγγελε�ς και τα δικαστ�ρια.

Τ�ν Ιαν�υ�ρι� τ�υ 2001 5εκ�νησε στ� ∆�υ�λ�ν� )να

δικαστικ� πρ�γραµµα για υπ�θ)σεις ναρκωτικν µε

στ��� την απ�κατ�σταση των τ�5ικ�µανν παρα�ατν

και την αντιµετπιση της συνδε�µενης µε τα ναρκωτικ�

εγκληµατικ�τητας. Τ�υ δικαστηρ��υ αυτ�2 —παρ�µ�ι�υ

µε τα καναδικ�, αυστραλιαν� και αµερικανικ� µ�ντ)λα

δικαστηρ�ων για υπ�θ)σεις ναρκωτικν— πρ�εδρε2ει

)νας δικαστ�ς ε5ειδικευµ)ν�ς σε θ)µατα ναρκωτικν, �

�π���ς ασ��λε�ται απ�κλειστικ� µε µη ��αι�υς τ�5ικ�µα-

νε�ς παρα��τες πρ�σ#)ρ�ντας θεραπε�α υπ� επ��λεψη

και απ�κατ�σταση αντ� #υλ�κισης. ;ι εκτελεστικ)ς αρ�)ς

της Σκ�τ�ας επ)λε5αν επ�σης την �δρυση εν�ς δικαστη-

ρ��υ για υπ�θ)σεις ναρκωτικν πριν απ� τ� τ)λ�ς τ�υ

2001, εν στην Αγγλ�α )�ει 5εκιν�σει πιλ�τικ� )νας

αριθµ�ς παρ�µ�ιων πρωτ���υλιν.

Μια αναθερηση τ�υ �µ�σπ�νδιακ�2 ν�µ�υ στην

Αυστρ�α τ)θηκε σε ε#αρµ�γ� την 8η Απριλ��υ 2001

µειν�ντας απ� 5 σε 3 γραµµ�ρια τ� �ρι� π�υ θεωρε�ται

ως µεγ�λη «π�σ�τητα». Αυτ� θα )�ει αντ�κτυπ� στ�

δια�ωρισµ� µετα52 πληµµελ�µατ�ς (αγ�ρ� και κατ���

µικρν π�σ�τ�των) και κακ�υργηµ�των (παραγωγ� και

κατ��� µεγ�λων π�σ�τ�των). Συ/ητ�σεις )��υν επ�σης

λ��ει �ρα σ�ετικ� µε τ� ν�µικ� καθεστς της κ�ννα�ης

π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται για ιατρικ�2ς σκ�π�2ς.

Στη Γερµαν�α, µια τρ�π�π��ηση τ�υ �µ�σπ�νδιακ�2

γερµανικ�2 ν�µ�υ για τα ναρκωτικ� �ρισε )να �ασικ�

πλα�σι�, σ2µ#ωνα µε τ� �π��� κ�θε κρατ�δι� )�ει τη

δυνατ�τητα να �ρ�σει τα ελ��ιστα πρ�τυπα π�υ απαιτ�2-

νται για τη δηµι�υργ�α αιθ�υσν �ρηστν (δηλαδ� α�θ�υ-

σες, στις �π��ες �ι �ΕΝ µπ�ρ�2ν να κ�ν�υν �ρ�ση ναρκω-

τικν υπ� υγιειν)ς συνθ�κες). Κατ� τ�ν τρ�π� αυτ� τ�

κρατ�δι� µπ�ρε� να απ�#ασ�σει αν θα επιτρ)ψει � ��ι τις

α�θ�υσες �ρηστν. ; ν�µ�ς καθιερνει επ�σης )να

κεντρικ� µητρ� για τις θεραπε�ες υπ�κατ�στασης και

απαιτε� κατ�ρτιση των ιατρν π�υ πρ�σ#)ρ�υν τ)τ�ια

θεραπε�α. Στην Π�ρτ�γαλ�α, µετ� απ� δηµ�σια συ/�τηση,

ετ�ιµ�/εται )να πρ�εδρικ� δι�ταγµα για την �δρυση

αιθ�υσν �ρηστν. Στ� Λ�υ5εµ��2ργ�, � ν�µ�ς της 27ης

Απριλ��υ 2001 παρ)�ει τη ν�µικ� ��ση για τη δηµι�υργ�α

αιθ�υσν �ρηστν.

Dσ�ν α#�ρ� τ� θ)µα της δ�µευσης της περι�υσ�ας π�υ

πρ�)ρ�εται απ� συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ� εγκλ�µατα,

)�ει πρ�ταθε� )να πρ�σ�)δι� ν�µ�υ στ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� για την �δρυση εν�ς �ργανισµ�2 για την επαν�-

κτηση των περι�υσιακν στ�ι�ε�ων π�υ πρ�)ρ��νται απ�

εγκληµατικ)ς δραστηρι�τητες (Criminal Assets Recovery

Agency) και την εισαγωγ� εν�ς κ�ινωνικ�2 συστ�µατ�ς

για την επαν�κτηση των περι�υσιακν στ�ι�ε�ων π�υ

Τα3ιν�µηση των ενν�ι"ν σ�ετικ  µε την ελ ττωση της >�τησης
∆ι γρ. 21

Στ���ς

Πλα%σι� Πρ�ληψη Θεραπε%α Με%ωση της 'λ 'ης 

Θεραπε�α στη #υλακ� (1) Με�ωση της �λ��ης στις #υλακ)ς (1)
Ε5αναγκασµ�ς Εναλλακτικ)ς λ2σεις στις #υλακ)ς
(«Πρ)πει να µε�νετε µα/� µας») Ε5αναγκαστικ� θεραπε�α

Σταθερ� περι��λλ�ν Σ��λε�α (1) Εσωτερικ� θεραπε�α
(«Βρ�σκεστε µα/� µας»)

Σταθερ�� �ρ�ι υπ�δ���ς Κ)ντρα νε�τητας Ε5ωτερικ� θεραπε�α Υπηρεσ�ες «�αµηλ�2 κατω#λ��υ» (1)
(«Ελ�τε σε µας») Θεραπε�α σε γενικ�2ς παθ�λ�γ�υς

Κ�νηση Εργασ�α εκτ�ς δ�µν Εκτ�ς δ�µν εργασ�α (1)
(«Εµε�ς σας ανα/ητ�2µε») και κ�ινωνικ� εργασ�α (1)

Μ)σα ενηµ)ρωσης ∆ιαδ�κτυ�, µ)σα µα/ικ�ς ενηµ)ρωσης (1) Τηλε#ωνικ)ς γραµµ)ς ���θειας
(«∆ιατηρε�τε την ανωνυµ�α σας») Τρ�π�ι αντιµετπισης στα πριµα στ�δια (1) Τρ�π�ι αντιµετπισης στα πριµα στ�δια (1)

(1) ∆ε��νει �τι �ι )νν�ιες αυτ)ς αναλ2�νται στην παρ�2σα )κθεση.
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απ�κτ�θηκαν παρ�ν�µα. ;µ��ως, η κυ�)ρνηση στη

Φινλανδ�α υπ)�αλε πρ�ταση ν�µ�υ στ� Κ�ιν���2λι� για

τη δ)σµευση των κερδν απ� συνδε�µεν� µε τα ναρκω-

τικ� )γκληµα σε περιπτσεις �π�υ υπ�ρ�ει υπ�ψ�α

παρ�ν�µης πρ�)λευσης, τη λεγ�µενη αντιστρ�#� τ�υ

καθ�κ�ντ�ς απ�δει5ης εν���ς. Στην Ιρλανδ�α, απ� τ�

1996 π�υ ιδρ2θηκε σε θεσµικ� ��ση (21) τ� γρα#ε�� για

τα περι�υσιακ� στ�ι�ε�α π�υ πρ�)ρ��νται απ� εγκληµατι-

κ)ς εν)ργειες [Criminal Assets Bureau (CAB)], τ� ��ρ�ς

)�ει µεταπ)σει στ�ν εγκληµατ�α � �π���ς πρ)πει να

απ�δε�5ει �τι η περι�υσ�α απ�κτ�θηκε ν�µ�µως. Στην

Ισπαν�α, για π)ντε )τη τ� εθνικ� σ�)δι� για τα ναρκωτικ�

ε��ε τη δια�ε�ριση των δηµευµ)νων παρ�ν�µων κερδν.

Μ�ν� τ� 2000, περισσ�τερα απ� 4 εκατ. ευρ, π�υ πρ�)ρ-

��νταν απ� παρ�ν�µα, κατασ�εµ)να περι�υσιακ�

στ�ι�ε�α (πλ��α, αυτ�κ�νητα, �ρ�µατα) «επιστρ�#ηκαν»

στ�ν αγνα κατ� των ναρκωτικν: 1 543 137 ευρ στην

καταπ�λ)µηση της διακ�νησης των ναρκωτικν και

2 978 014 ευρ σε πρ�γρ�µµατα πρ�ληψης και απ�κατ�-

στασης.

∆απ νες για τα ναρκωτικ 

Στ� πλα�σι� της παρακ�λ�2θησης των τρ�πων αντιµετ-

πισης τ�υ πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν στα κρ�τη µ)λη,

διε5��θη �λ�κληρωµ)νη )ρευνα τ� 2000 για τη συλλ�γ�,

την αν�λυση και την εκτ�µηση τ�υ επιπ)δ�υ των

δηµ�σιων δαπανν για τ� θ)µα των ναρκωτικν. ;ι

δαπ�νες της κυ�)ρνησης, τ�σ� στ�ν τ�µ)α της υγει�ν�-

µικ�ς περ�θαλψης �σ� και στ�ν τ�µ)α της επι��λ�ς τ�υ

ν�µ�υ υπ�λ�γ�στηκαν µε την εκτ�µηση των �µεσων

ε5�δων (δαπ�νες π�υ αναγνωρ�/�νται �µεσα ως συνδε�-

µενες µε τα ναρκωτικ�) και των )µµεσων ε5�δων

(δαπ�νες π�υ πραγµατ�π�ι�2νται απ� γενικ)ς δι�ικητι-

κ)ς υπηρεσ�ες, �πως �ι #υλακ)ς, ως απ�τ)λεσµα τ�υ

πρ��λ�µατ�ς των ναρκωτικν).

Παρ� κ�π�ιες δια#�ρ)ς, �λα τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ

εν)κριναν παρ�µ�ια π�λιτικ� εκ�ρησης π�ρων στ�ν

τ�µ)α των ναρκωτικν. Γενικ�, τ� 70 µε 75 % τ�υ

πρ�ϋπ�λ�γισµ�2 πρ��ρ�/εται για την καταστ�λ� και τ�

υπ�λ�ιπ� για την υγε�α.

Συγκεκριµ$ν�ι τρ�π�ι

αντιµετ"πισης

Με%ωση της >�τησης
Τ� τµ�µα αυτ� πραγµατε2εται σειρ� παρεµ��σεων µε

δια#�ρετικ�2ς στ���υς και σε δια#�ρετικ� πλα�σια. Μια

σ2ντ�µη παρ�υσ�αση των δια#�ρων πλαισ�ων και πρ�σεγ-

γ�σεων σ�ετικ� µε τη µε�ωση της /�τησης παρ)�εται στ�

δι�γραµµα 21.

Μ$τρα πρ�ληψης

Πρ�ληψη στα σ"�λε�α

Η πρ�ληψη των ναρκωτικν στα σ��λε�α παραµ)νει

πρ�τεραι�τητα σε �λα τα κρ�τη µ)λη. Υπ�ρ��υν π�λλ)ς

κατευθυντ�ριες γραµµ)ς στ�ν τ�µ)α της εκπα�δευσης

για τ� θ)µα της πρ�ληψης και µπ�ρε� να ε�ναι απαρα�τητ�

να διε5α�θε� µελ)τη της αγ�ρ�ς, στε να επιλε�θε� τ� πι�

κατ�λληλ� υλικ� (�πως )γινε στη Γερµαν�α). Στα περισσ�-

τερα πρ�γρ�µµατα σπ�υδν, η πρ�ληψη των ναρκωτικν

περιλαµ��νεται στ� πλα�σι� της γενικ�τερης πρ�αγωγ�ς

της υγε�ας. Πρ�σεγγ�σεις �µ�δων �µ�λ�γων (δηλαδ�

µαθητ)ς π�υ εκπαιδε2�υν � )νας τ�ν �λλ�ν) θεωρ�2νται

πλε�νεκτικ)ς, αν και ε�ναι δ2σκ�λη η εδρα�ωση και η

διατ�ρησ� τ�υς. Η συµµετ��� των γ�ν)ων θεωρε�ται

παρ�γ�ντας απ�#ασιστικ�ς σηµασ�ας.

Η αστυν�µ�α ενδια#)ρεται �λ� και περισσ�τερ� για τη

�ασικ� πρ�ληψη των ναρκωτικν στα σ��λε�α (στ�

Β)λγι�, τη Γαλλ�α, τις Κ�τω �ρες, την Αυστρ�α και τη

Σ�υηδ�α), αν και )�ει υπ�ρ5ει κ�π�ι�ς πρ��ληµατισµ�ς

για τ� κατ� π�σ�ν αυτ� διαθ)τ�υν τα απαρα�τητα εκπαι-

δευτικ� ε#�δια γι’ αυτ�2 τ�υ τ2π�υ την εργασ�α.

;ι µαθητ)ς πα�ρν�υν �ντως ναρκωτικ� (�λ)πε κε#�λαι� 1

«�ρ�ση ναρκωτικν στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�») και

�ρ�σκ�νται στη /νη κινδ2ν�υ. Αυτ� αρ�ικ� ε��ε κατ�

Κινητ�π�%ηση των µαθητ"ν
σε δραστηρι�τητες πρ�ληψης

\στερα απ� απα�τηση τ�υ Υπ�υργε��υ Παιδε�ας της

Γαλλ�ας, διε5��θη α5ι�λ�γηση των σ��λε�ων π�υ )λα�αν

µ)ρ�ς σε )να πιλ�τικ� πρ�γραµµα «Les élèves acteurs de

prevention». Oι µαθητ)ς δ)�τηκαν καθ�δ�γηση στην

�ργ�νωση εκστρατειν και τη µετ�δ�ση γνσεων στα

θ)µατα π�υ απασ��λ�2σαν τ�υς συµµαθητ)ς τ�υς. Η

συµµετ��� τ�υς στη δια�ε�ριση τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς

συν)�αλε στην αναγνρισ� τ�υς απ� τ�υς �µ�λ�γ�υς

τ�υς.Τ� πε�ραµα απ�δε��τηκε επιτυ�)ς για τα µισ� απ� τα

σ��λε�α π�υ συµµετε��αν, αλλ� ακ�µη κι εκε� �π�υ δεν

�ταν επιτυ�)ς, πρ�σ)λκυσε σε π�λ2 µεγ�λ� �αθµ� τ�

ενδια#)ρ�ν των µαθητν σε �λα τα σ��λε�α. Η επ�δρασ�

τ�υ στην ατµ�σ#αιρα και την π�ι�τητα της /ω�ς στα

σ��λε�α �ταν π�λ2 θετικ�, τ�σ� απ� την πλευρ� των

µαθητν �σ� και απ� την �π�ψη της ε5ωτερικ�ς #�µης

τ�υ σ��λε��υ.

(21) Ν�µ�ς περ� ιδρ2σεως τ�υ �ργανισµ�2 για την επαν�κτηση των περι�υσιακν στ�ι�ε�ων π�υ πρ�)ρ��νται απ� εγκληµατικ)ς
εν)ργειες, 1996, ν�µ�ς περ� πρ�ϊ�ντων εγκλ�µατ�ς, 1999.
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µεγ�λ� µ)ρ�ς απ�ρρι#θε�, γιατ� τα σ��λε�α #���2νταν

την καταστρ�#� της εικ�νας τ�υς. Dλ� και περισσ�τερ�

—στην Ισπαν�α, τη Γαλλ�α, τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, τις Κ�τω

�ρες, την Αυστρ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�— �αρ�σσ�-

νται στρατηγικ)ς για την αν�πτυ5η σ��λικν π�λιτικν

σ�ετικ� µε την πρ�ληψη της επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς,

την )γκαιρη παρ)µ�αση και τη διευκ�λυνση της παραπ�-

µπ�ς των τ�5ικ�µανν σε θεραπε�ες απε5�ρτησης. Ιδια�-

τερα ανησυ��α πρ�καλ�2ν τα νεαρ� �τ�µα π�υ παρατ�2ν

τ� σ��λε�� � απ���λλ�νται απ� αυτ�. Η Ισπαν�α ανα#)ρει

τυπ�π�ιηµ)νες παρεµ��σεις για την �µ�δα αυτ�, και στ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� τ� 95 % των σ��λε�ων της δευτερ�-

��θµιας εκπα�δευσης αν)πτυ5αν π�λιτικ)ς σ�ετικ� µε τα

συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ� περιστατικ�.

Πρ�ληψη σε τ�πικ�$ς "�ρ�υς και κ�ιν�τητες

;ι δραστηρι�τητες πρ�ληψης στις τ�πικ)ς κ�ιν�τητες

επεκτ�θηκαν τα τελευτα�α �ρ�νια και )λα�αν π�ικ�λα

σ��µατα και µ�ρ#)ς. Dλα τα κρ�τη µ)λη ανα#)ρ�υν

δια#�ρετικ�2ς τ2π�υς κατ�ρτισης των γ�ν)ων στην

κ�ιν�τητα. Στην Ισπαν�α, για παρ�δειγµα, 25 000 �ικ�γ)-

νειες )λα�αν µ)ρ�ς στ� πρ�γραµµα «escuelas de padres»

τ� 1999 και στη Γαλλ�α υπ�ρ��υν 75 ειδικ� κ)ντρα

παρ���ς συµ��υλν για ν)�υς ανθρπ�υς π�υ παρ)��υν

���θεια για συναισθηµατικ�, �ικ�γενειακ� � κ�ινωνικ�

πρ��λ�µατα. Στα σκανδινα�ικ� κρ�τη, �µ�δες γ�ν)ων

δι�ργανν�υν περιπ�λ�ες στ�υς δρ�µ�υς της κ�ιν�τητ�ς

τ�υς, µε σκ�π� την παρ��� συµ��υλν σε ν)α �τ�µα

κατ� τις ν2�τες τ�υ Σα��ατ�κ2ριακ�υ. Στη ∆αν�α συµµε-

τ)��υν στη δραστηρι�τητα αυτ� 1 300 γ�νε�ς.

Σε π�λλ� κρ�τη, �πως στ� Β)λγι�, στη Γερµαν�α, στην

Ελλ�δα, στην Ισπαν�α, στη Γαλλ�α, στην Ιταλ�α και τ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, �ι αθλητικ�� και γυµναστικ�� σ2λλ�γ�ι

διαδραµατ�/�υν �λ�)να και σηµαντικ�τερ� ρ�λ� στην

πρ�ληψη των ναρκωτικν, απ’ �,τι ε��ε ανα#ερθε� τα

πρ�ηγ�2µενα �ρ�νια. Στη Γερµαν�α, η συνεργασ�α µετα52

των αθλητικν συλλ�γων και η πρ�ληψη των ναρκωτικν

υπ�ρ�ει απ� τ� 1994 και, τ� 2000, εκπαιδε2τηκαν ακ�µη

2 500 ν)�ι επικε#αλ�ς αθληµ�των. Στ� Π�τσδαµ της

Γερµαν�ας, δι�ργανθηκε τ�ν Μ�ρτι� τ�υ 2000 µια

δι�σκεψη σ�ετικ� µε την πρ�ληψη της τ�5ικ�µαν�ας

Θεραπε%α υπ�κατ στασης µετα32 πρ�'ληµατικ"ν �ρηστ"ν ναρκωτικ"νΠ%νακας 1

(1) Για περισσ�τερες πληρ�#�ρ�ες σ�ετικ� µε την εθνικ� επικρ�τηση και την πρ��ληµατικ� �ρ�ση ναρκωτικν, �λ)πε τ�ν επ� γραµµ�ς
π�νακα 1, στη διε2θυνση www.emcdda.org.

(2) Εκτ�µηση τ�υ π�σ�στ�2 πρ��ληµατικν �ρηστν ναρκωτικν π�υ τελ�2ν υπ� θεραπε�α υπ�κατ�στασης.
(3) Τ� αριθµητικ� στ�ι�ε�� για την επικρ�τηση α#�ρ� µ�ν� τ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν και, συνεπς, τ� αριθµητικ�

στ�ι�ε�� σ�ετικ� µε τη θεραπε�α υπ�κατ�στασης ε�ναι ενδε��µ)νως µεγαλ2τερ� απ� τ� καν�νικ�.
(4) Πληρ�#�ρ�ες π�υ συγκεντρθηκαν απευθε�ας απ� τα εθνικ� εστιακ� σηµε�α.
(5) Η 100 % κ�λυψη της θεραπε�ας υπ�κατ�στασης θεωρε�ται απ�θανη, τ� �π��� σηµα�νει �τι η εκτ�µηση επικρ�τησης 4 694 (1 195) �σως

υπ�εκτιµ� την πραγµατικ� επικρ�τηση.
(6) �ρ�στες �π��υ.
Σηµε�ωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.

Εκτιµ�σεις σ�ετικ   µε την επικρ τηση Εκτιµ�σεις σ�ετικ  µε τ�ν αριθµ� των εισα�θ$ντων Ρυθµ�ς κ λυψης της θεραπε%ας 
της πρ�'ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικ"ν (1) για θεραπε%α υπ�κατ στασης υπ�κατ στασης (%) (2) 

Β)λγι� 20 200 7 000 (1996) 35 (3)

∆αν�α 12 752–15 248 4 398 (4 298 µεθαδ�νη και 100 ��υπρεν�ρ#�νη) (1 Ιαν�υαρ��υ 1999) (4) 27-34 

Γερµαν�α 80 000–152 000 50 000 (2001) (4) 33-63 

Ελλ�δα µ.δ. 966 (1 Ιαν�υαρ��υ 2000) (4)

Ισπαν�α 83 972-177 756 72 236 (��ρ�γηση µεθαδ�νης) (1999) 41-86

Γαλλ�α 142 000–176 000 71 260 (62 900 λαµ��ν�υν ��υπρεν�ρ#�νη και 8 360 λαµ��ν�υν 40-50
µεθαδ�νη)(∆εκ)µ�ρι�ς 1999) (4)

Ιρλανδ�α 4 694-14 804 5 032 (31 ∆εκεµ�ρ��υ 2000) (4) 34-100 (5)

Ιταλ�α 277 000-303 000 80 459 (1999) (4) 27-29

Λ�υ5εµ��2ργ� 1 900-2 220 864 [164 στ� επ�σηµ� πρ�γραµµα και ± 700 mephenon (µεθαδ�νη σε µ�ρ#� 38-45
δισκ�ων) ��ρηγ�2µενη µε συνταγ� γιατρ�2E 2000)] (4)

Κ�τω �ρες 25 000-29 000 11 676 (1997) 40-47 

Ν�ρ�ηγ�α 9 000-13 000 1100 (2001) 8-12 

Αυστρ�α 15 984-18 731 4 232 (1 Ιαν�υαρ��υ 2000) (4) 23-26 

Π�ρτ�γαλ�α 18 450-86 800 6 040 (1 Ιαν�υαρ��υ 2000) (4) 7-33

Φινλανδ�α 1 800-2 700 (6) 240 (170 ��υπρεν�ρ#�νη και 70 µεθαδ�νη) 9-13

Σ�υηδ�α 1 700-3 350 (6) 621 (31 Μα&�υ 2000) (4) 19-37 

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� 88 900-341 423 19 630 6-22

Α3ι�λ�γηση τ2πων θεραπε%ας

Στη Ν�ρ�ηγ�α, )να πρ�γραµµα α5ι�λ�γε� τ2π�υς

θεραπε�ας για �ρ�στες ναρκωτικν για να �ρει αν

κ�π�ιες θεραπε�ες �δηγ�2ν σε καλ2τερα απ�τελ)σµατα

απ� �λλες και για να ανακαλ2ψει π�ι�ι ασθενε�ς ω#ελ�2-

νται απ� π�ι�ν τ2π� θεραπε�ας. Καθς �ι �ρ�στες ναρκω-

τικν συ�ν� �ρησιµ�π�ι�2ν π�λλ)ς δια#�ρετικ)ς

θεραπε�ες, τ� σηµε�� εκκ�νησης ε�ναι �τι κ�θε θεραπε�α

επω#ελε�ται απ� τα επιτε2γµατα κ�θε πρ�ηγ�2µενης

θεραπε�ας — η υπ�θεση ε�ναι �τι �ι π�ρ�ι π�υ )��υν

επενδυθε� δεν ��ν�νται.
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στ�υς αθλητικ�2ς �µ�λ�υς µε )µ#αση στην π�ι�τητα της

πρ�ληψης των ναρκωτικν στ�υς αθλητικ�2ς �µ�λ�υς και

στη �ρ�ση των ναρκωτικν, καθς και στις συν�θειες και

την κ�υλτ�2ρα των αθλητικν �µ�λων.

; συντ�νισµ�ς µετα52 των ενδια#ερ�µ)νων απ�τελε�

πρ�ϋπ�θεση για την επιτυ��α. Στη ∆αν�α, την Ελλ�δα, τη

Φινλανδ�α, τη Γαλλ�α, την Ιρλανδ�α, την Ιταλ�α, την Π�ρτ�-

γαλ�α, τη Σ�υηδ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� )��υν

πραγµατ�π�ιηθε� � �ρ�σκ�νται υπ� ε5)λι5η σε εθνικ�

επ�πεδ� συµ#ων�ες µετα52 των τ�πικν � περι#ερειακν

αρ�ν σ�ετικ� µε τις στρατηγικ)ς πρ�ληψης των ναρκω-

τικν.

Θεραπε%α

Θεραπε�α µε απ�"� απ� τα ναρκωτικ�

Πρ�ς τ� παρ�ν υπ�ρ��υν λ�γα γνωστ� στ�ι�ε�α σ�ετικ�

µε τη διαθεσιµ�τητα της θεραπε�ας µε απ��� απ� τα

ναρκωτικ� στην ΕΕ. Ωστ�σ� η θεραπε�α µε απ��� απ� τα

ναρκωτικ� #α�νεται να ε�ναι η επικρατ�2σα µ�ρ#�

θεραπε�ας στη Φινλανδ�α, την Ελλ�δα, τη Ν�ρ�ηγ�α και τη

Σ�υηδ�α. Η τ�ση στα κρ�τη αυτ� ε�ναι η επ�τευ5η συντ�-

µ�τερων περι�δων θεραπε�ας απ� τρεις )ως )5ι µ�νες

αντ� για )να µε δ2� )τη, αν και στην Ελλ�δα η µ)ση

δι�ρκεια θεραπε�ας ε�ναι δδεκα µ�νες. Μια πρ�σ#ατη

µετα-αν�λυση π�υ διε5��θη στη Γερµαν�α και καλ2πτει

δι�#�ρα ευρωπαϊκ� κρ�τη συµπερα�νει �τι η επιτυ��α της

θεραπε�ας ε5αρτ�ται κατ� κ2ρι� λ�γ� απ� τη δι�ρκει�

της. Ωστ�σ�, η α5ι�λ�γηση των δια#�ρων επιλ�γν

θεραπε�ας πρ)πει ακ�µη να �ελτιωθε�.

Η δια�ε�ριση κατ� περ�πτωση (�µεση πρ�σ�αση, εντατικ�,

ε5ατ�µικευµ)νη παρ��� ���θειας) �ρησιµ�π�ιε�ται

�λ�)να και περισσ�τερ� για να καθ�δηγ�σει )ναν �ρ�στη

ναρκωτικν µ)σα απ� τα δ�κτυα θεραπε�ας, για

παρ�δειγµα στ� Β)λγι�, τη Γερµαν�α και τις Κ�τω �ρες.

Τα απ�τελ)σµατα π)ντε �λλανδικν µελετν σ�ετικ� µε

τη διπλ� δι�γνωση (τη συν2παρ5η πρ��ληµ�των απ� τα

ναρκωτικ� και ψυ�ιατρικν πρ��ληµ�των) απ�καλ2πτ�υν

�τι η δια�ε�ριση κατ� περ�πτωση )�ει ελα#ρ� θετικ�

επ�δραση στην ικαν�π��ηση τ�υ ασθεν�2ς, στη �ρ�ση των

ναρκωτικν, στα ψυ�ιατρικ� συµπτµατα, στις κ�ινωνι-

κ)ς σ�)σεις και στη �ρησιµ�π��ηση των υπηρεσιν

περ�θαλψης.

;ι Κ�τω �ρες παρ)��υν αρνητικ� ς )να �αθµ� εικ�να

µιας δ2σκ�λης �µ�δας στ���υ π�υ απ�τυγ��νει να

αλλ�5ει τη συµπερι#�ρ� �ρ�σης ναρκωτικν π�υ )�ει,

ακ�µη και µετ� απ� δι�#�ρες πρ�σπ�θειες.Τα κ)ντρα για

την παρ��� κιν�τρων στ�υς ν�σηλευ�µ)ν�υς )��υν ως

σκ�π� να πρ�σ#)ρ�υν στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν τη

δυνατ�τητα να απ�θεραπευτ�2ν, να τ�υς ��ηθ�σ�υν να

αναπτ25�υν τις κ�ινωνικ)ς τ�υς σ�)σεις και να αναδ�µ�-

σ�υν την καθηµεριν� τ�υς /ω�, στε να αυ5ηθε� τ� ενδια-

#)ρ�ν τ�υς για εισαγωγ� σε τακτικ� #ρ�ντ�δα. Ωστ�σ�, �

�αθµ�ς απ��ρησης απ� τα κ)ντρα αυτ� ε�ναι 60 % και

συµπερα�νεται �τι �ι �ρ�στες ναρκωτικν π�υ δεν

δε��ν�υν τ� σ�ετικ� ενδια#)ρ�ν δεν µπ�ρ�2ν να ��ηθη-

θ�2ν µε επιτυ��α.

Στη Σ�υηδ�α �ι Υπηρεσ�ες Κ�ινωνικ�ς Πρ�ν�ιας της

Στ�κ��λµης 5εκ�νησαν )να πρ�γραµµα εκτ�ς δ�µν τ�

2000 µε στ��� τις �στεγες γυνα�κες, π�λλ)ς απ� τις

�π��ες )��υν ελ��ιστη � καµ�α επα#� µε τις υπηρεσ�ες

κ�ινωνικ�ς πρ�ν�ιας. Μετ� την παρ��� ιατρικ�ς

���θειας, )νας απ� τ�υς σκ�π�2ς τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς

ε�ναι η ενθ�ρρυνση των γυναικν να αυ5�σ�υν τις

επα#)ς τ�υς µε τις υπηρεσ�ες. Τ� πρ�γραµµα ε�ναι

υπ�δειγµατικ�, λ�γω τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι απ�τελε� κ�ιν�-

πρα5�α µετα52 των υπηρεσιν κ�ινωνικ�ς πρ�ν�ιας,

�ργανσεων εθελ�ντν και τ�υ τ�µ)α ιατρικ�ς περ�θαλ-

ψης.

Κατ ρτιση τ�υ πρ�σωπικ�2 των νυ�τεριν"ν
κ$ντρων διασκ$δασης

Στην Ιρλανδ�α, η κατ�ρτιση και η υπ�στ�ρι5η παρ)�εται

στ� πρ�σωπικ� των νυ�τερινν κ)ντρων διασκ)δασης,

για την απ�τελεσµατικ�τερη αντιµετπιση των συνδε�-

µενων µε τα ναρκωτικ� καταστ�σεων στα νυ�τεριν�

κ)ντρα διασκ)δασης. ;ι πρτες δ2� #�σεις τ�υ

πρ�γρ�µµατ�ς περιλαµ��ν�υν την �ργ�νωση των

πρ�γραµµ�των κατ�ρτισης για τ�υς ιδι�κτ�τες/δια�ειρι-

στ)ς των νυ�τερινν κ)ντρων και τ�υς ελεγκτ)ς εισ�δ�υ.

Η )µ#αση δ�νεται στη διε2ρυνση των γνσεν τ�υς για

τα ναρκωτικ�, την ε5)ταση της στ�σης τ�υς απ)ναντι στα

ναρκωτικ� και τ�ν )λεγ�� ν�µικν θεµ�των, θεµ�των

υγε�ας και θεµ�των ασ#αλε�ας. Η τρ�τη #�ση )�ει σ�εδια-

στε� για τη δι�δ�ση ακρι�ν πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα

ναρκωτικ� στ�υς ν)�υς π�υ συ�ν�/�υν στα νυ�τεριν�

κ)ντρα µ)σω της διαν�µ�ς εν�ς εγ�ειριδ��υ µεγ)θ�υς

πιστωτικ�ς κ�ρτας, τ� �π��� ε�ναι γνωστ� ως «πακ)τ�

/ωτικν πληρ�#�ριν» [vital information pack (VIP)] σε

δι�#�ρ�υς �ρ�υς, στ�υς �π���υς περιλαµ��ν�νται τα

ιδρ2µατα τριτ���θµιας εκπα�δευσης και τα κλαµπ. Στην

τ)ταρτη #�ση, θα �ργανωθε� ηµερ�δα για την πρ�σ)λ-

κυση υπ�στ�ρι5ης απ� τη �ι�µη�αν�α µ�υσικ�ς/��ρ�2 για

την αν�πτυ5η απ�δεκτν π�λιτικν στ�υς �ρ�υς ��ρ�2.

Η τελικ� #�ση περιλαµ��νει την πρ�τυπ�π��ηση της

κατ�ρτισης των ελεγκτν εισ�δ�υ και την παρ��� των

στ�ι�ε�ων αυτν σε µ�ρ#� εγ�ειριδ�ων.

Πρ�γραµµα εκτ�ς δ�µ"ν 
για  στεγες γυνα%κες
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Θεραπε�α υπ�κατ�στασης

Η θεραπε�α υπ�κατ�στασης )�ει επεκταθε� σε µ)τρι�

�αθµ� στην ΕΕ κατ� τα τελευτα�α �ρ�νια. Η Ελλ�δα, η

Φινλανδ�α, η Ν�ρ�ηγ�α και η Σ�υηδ�α διευκ�λυναν

πρ�σ#�τως την πρ�σ�αση στη θεραπε�α υπ�κατ�στασης,

κυρ�ως µε µεθαδ�νη. Η ��υπρεν�ρ#�νη, π�υ ε�ναι η

�ασικ� �υσ�α υπ�κατ�στασης στη Γαλλ�α, )�ει εισα�θε�

στ� Β)λγι�, τη ∆αν�α, τη Φινλανδ�α (για απ�τ�5�νωση), τη

Γερµαν�α, την Ιταλ�α, τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, τη Ν�ρ�ηγ�α, την

Π�ρτ�γαλ�α, την Αυστρ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, εν η

LAAM ��ρηγε�ται µε συνταγ� στη ∆αν�α, την Ισπαν�α και

την Π�ρτ�γαλ�α. Στις Κ�τω �ρες �ρ�σκ�νται σε ε5)λι5η

µελ)τες σ�ετικ� µε την τα�2τατη απ�τ�5�νωση µε

ναλτρε5�νη, η �π��α �ρησιµ�π�ιε�ται για ιατρικ� �ρ�ση. Η

απ�τ�5�νωση µε ναλτρε5�νη µπ�ρε� να θεωρηθε� ως

εναλλακτικ� λ2ση σε �λλες θεραπε�ες. Η ναλτρε5�νη

�ρησιµ�π�ιε�ται στην Π�ρτ�γαλ�α για τα τελευτα�α δ)κα

�ρ�νια.

Η ηρω�νη συνε��/ει να ��ρηγε�ται µε συνταγ� επιλεκτικ�

στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�. Η πειραµατικ� ��ρ�γηση ηρω�νης

µε συνταγ� για τη θεραπε�α µεγ�λων �ρ�νιων �ρηστν

ναρκωτικν ε�ναι διαθ)σιµη στις Κ�τω �ρες στ� πλα�σι�

επιστηµ�νικ�2 πειραµατισµ�2 και µ)σα στ� 2001 θα

αρ��σει η δ�κιµαστικ� ��ρ�γηση ηρω�νης µε συνταγ� στη

Γερµαν�α.Τ� Λ�υ5εµ��2ργ� σκ)#τεται επ�σης τη δ�κιµα-

στικ� ��ρ�γηση ηρω�νης τ� 2002. ;ι ειδικ�� συµ#ων�2ν

�τι η ��ρ�γηση ηρω�νης µε συνταγ� θα πρ)πει να επιλ)-

γεται µ�ν� �ταν �λες �ι �λλες διαθ)σιµες θεραπε�ες

)��υν απ�τ2�ει. Η ��ρ�γηση ηρω�νης µε συνταγ� επι�α-

ρ2νει τ�υς ασθενε�ς και η αν�γκη να παρ�υσι�/�νται

αυτ�πρ�σπως στ� κ)ντρ� θεραπε�ας δ2� � τρεις #�ρ)ς

την ηµ)ρα απ�τελε� µει�ν)κτηµα. Ωστ�σ�, υπ�ρ��υν

απ�δε�5εις για την απ�τελεσµατικ�τητ� της στ�υς

�π�ρ�υς �ρ�στες ναρκωτικν, �σ�ν α#�ρ� τη µε�ωση

τ�υ εγκλ�µατ�ς, τη �ελτ�ωση της υγε�ας και την κ�ινω-

νικ� επαν)ντα5η.

Η κυ�)ρνηση τ�υ Ηνωµ)ν�υ Βασιλε��υ καθι)ρωσε )να

σ2στηµα )κδ�σης δικαστικν απ�#�σεων σ�ετικ� µε τη

θεραπε�α και τ�ν )λεγ�� της τ�5ικ�µαν�ας [Drug Treatment

and Testing Order (DTTO)], σ2µ#ωνα µε τ� �π��� τα

δικαστ�ρια δ2νανται να εκδ�δ�υν απ�#�σεις �ι �π��ες

υπ��ρεν�υν τ�υς παρα��τες να υπ��ληθ�2ν σε

θεραπε�α, ε�τε ως εναλλακτικ� δυνατ�τητα αντ� της

#υλ�κισης ε�τε ως π�ιν� αυτ� καθαυτ�.Υπ�λ�γ�/εται �τι

κατ� τη δι�ρκεια αν�πτυ5ης τ�υ συστ�µατ�ς DTTO,

πρ�κειται να εκδ�θ�2ν, µ)σα στ� 2001, περ�π�υ 3 425

δικαστικ)ς απ�#�σεις, σε σ2γκριση µε τ� 1999 �π�υ

120 000 �τ�µα ε��αν καταδικαστε� για αδικ�µατα περ�

ναρκωτικν. ;ι υπηρεσ�ες παρ���ς συµ��υλν για την

πρ�ληψη των ναρκωτικν, σε συνδυασµ� µε τις υπηρε-

σ�ες δικαστικ�ς επιτ�ρησης, θα παρ�σ��υν υπ�στ�ρι5η

στη ��ση για την ε5�πλωση τ�υ συστ�µατ�ς DTTO, µ)σω

της δι�δ�σης των π�ρισµ�των π�υ αντλ�2ν απ� την

πρακτικ� ε#αρµ�γ� των πιλ�τικν πρ�γραµµ�των και της

παρ���ς ���θειας στις τ�πικ)ς �µ�δες δρ�σης κατ� των

ναρκωτικν για την αν�πτυ5η των κατ�λληλων µ)τρων

ε#αρµ�γ�ς.

Σ2στηµα $κδ�σης δικαστικ"ν απ�� σεων
σ�ετικ  µε τη θεραπε%α και τ�ν $λεγ�� της

τ�3ικ�µαν%ας στ� Ηνωµ$ν� Βασ%λει�

Παρ��� '��θειας σε �ρ�στες ναρκωτικ"ν στις �υλακ$ς στην ΕΕΠ%νακας 2

Θεραπε%α στη �υλακ� µε απ��� Θεραπε%α υπ�κατ στασης στη �υλακ� Με%ωση της  σ�ετι>�µενης µε τα ναρκωτικ  'λ 'ης  
απ� τα ναρκωτικ στη �υλακ�

Β)λγι� Ναι, σε πειραµατικ� στ�δι� Σταδιακ�  απ�τ�5�νωση  µε µεθαδ�νη ;ρισµ)νες τ�πικ)ς δρ�σης πρ�ληψης για  αντιµετπιση  
τ�υ HIV

∆αν�α Συνεργασ�α µε ιδιωτικ�  Ναι, σε περ�πτωση θεραπε�ας Παρ��� υγρ�2 καθαρισµ�2, εµ��λι� 
ιδρ2µατα θεραπε�ας µε µεθαδ�νη κατ� της ηπατ�τιδας B

Γερµαν�α Ναι Ναι Ανταλλαγ� συριγγν  σε �ρισµ)νες #υλακ)ς

Ελλ�δα ;µ�δες αυτ����θειας D�ι Πληρ�#�ρηση σε �ρισµ)νες #υλακ)ς

Ισπαν�α Ναι D�ι Ναι

Γαλλ�α D�ι Ναι (µεθαδ�νη � buprenofaline) Παρ��� πληρ�#�ριν στ�υς κρατ�2µεν�υς, διαν�µ� �λωρ�νης

Ιρλανδ�α Περι�ρισµ)νη Απ�τ�5�νωση µε µεθαδ�νη, συντ�ρηση των κρατ�υµ)νων D�ι
µε HIV

Ιταλ�α Ναι Ναι D�ι

Λ�υ5εµ��2ργ� Ναι Ναι, σε περ�πτωση θεραπε�ας µε µεθαδ�νη πριν απ� τη #υλ�κιση D�ι
και )ναρ5η θεραπε�ας πριν απ� την απ�#υλ�κιση

Κ�τω �ρες Ναι, υπ��ρεωτικ� θεραπε�α για τ�υς Περι�ρισµ)νη, πρ�γρ�µµατα µε�ωσης για τ�υς κρατ�υµ)ν�υς Ναι
�ρ�νι�υς �ρ�στες µε �αρ2τερη π�ιν�

Αυστρ�α Ναι Ναι Ναι

Π�ρτ�γαλ�α Ναι Ναι Πληρ�#�ρηση, εκπα�δευση #ρ�υρν,
πρ�#υλακτικ� και διαν�µ� �λωρ�νης, εµ��λι� κατ� 
της ηπατ�τιδας 

Φινλανδ�α Μαθ�µατα σ�ετικ� µε την κατ��ρηση �υ- Ναι, σε περ�πτωση θεραπε�ας µε buprenofaline/µεθαδ�νη πριν απ� Παρ��� υγρ�2 καθαρισµ�2, εµ��λι� 
σιν, θ�λαµ�ι απ���ς απ� τα ναρκωτικ� τη #υλ�κιση κατ�  της ηπατ�τιδας B

Σ�υηδ�α Ναι D�ι D�ι

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� Ναι Ναι, απ�τ�5�νωση µε µεθαδ�νη. Επ�σης διατ�θενται: sofaxidine, ∆ισκ�α απ�λ2µανσης σε �ρισµ)νες #υλακ)ς,
διυδρ�κωδε&νη και Naltrexone παρ��� συµ��υλν και πληρ�#�ριν



Τρ�π�ι αντιµετ"πισης της �ρ�σης ναρκωτικ"ν

35

Τ� πρ�γραµµα της Φινλανδ%ας 
«Back to the future» («Επιστρ��� στ� µ$λλ�ν»)

Στη Φινλανδ�α, τ� πρ�γραµµα «Back to the future» (τ�

�π��� �ρηµατ�δ�τε�ται απ� τ� πρ�γραµµα Integra της ΕΕ)

)�ει ε#αρµ�στε� σε σ�)δια για ν)�υς τ�5ικ�µανε�ς. Τα

απ�τελ)σµατα των σ�εδ�ων ενισ�2�υν την �π�ψη της

ε5αιρετικ� δυσ�ερ�2ς θ)σης στην �π��α �ρ�σκ�νται

�τ�µα, τα �π��α εν 5επερν�2ν πρ��λ�µατα π�υ τ�υς

)�ει δηµι�υργ�σει η κατ��ρηση ναρκωτικν, αντιµετωπ�-

/�υν τ� πρ��ληµα της ανεργ�ας και της ε5ασ#�λισης

εισ�δ�µατ�ς. Σε αυτ� τα πρ��λ�µατα πρ�στ�θενται η

ακατ�λληλη στ)γαση, η µειωµ)νη ικαν�τητα εργασ�ας, η

)λλειψη επαγγελµατικ�ς κατ�ρτισης καθς και δυσκ�-

λ�ες π�υ σ�ετ�/�νται µε την εργασ�α και τη διατ�ρηση

εν�ς τρ�π�υ /ω�ς �ωρ�ς ναρκωτικ�. Στ�υς συµµετ)��-

ντες στα σ�)δια παρε��ταν η δυνατ�τητα της εκπα�δευ-

σης, ωστ�σ� συναντ�2σαν δυσκ�λ�ες στ� να πρ�σεγγ�-

Η διασ� λιση π�ι�τητας στη µε%ωση
της >�τησης

Στην Αυστρ�α, �ι διαδικασ�ες διασ#�λισης π�ι�τητας

γ�ν�νται �λ�)να και πι� σηµαντικ)ς στ�ν τ�µ)α της

µε�ωσης της /�τησης των ναρκωτικν. ,��υν καταρτιστε�

�δηγ�ες για την π�ι�τητα της εργασ�ας και )��υν καθ�ρι-

στε� ελ��ιστα πρ�τυπα για �λ�υς τ�υς τ�µε�ς των

δραστηρι�τ�των π�υ α#�ρ�2ν θ)µατα εθισµ�2 και ε5ατ�-

µικευµ)νης δια�ε�ρισης θεραπευ�µενων ατ�µων µε

υπ�κατ�σταση. ,��υν επ�σης καθ�ριστε� ελ��ιστα

πρ�τυπα ως απαρα�τητες πρ�ϋπ�θ)σεις π�ι�τητας π�υ

πρ)πει να πληρ�2νται στ�ν τ�µ)α της παρ���ς συµ��υ-

λν για τα ναρκωτικ� και τ� αλκ��λ, τα �π��α θα πραγµα-

τ�π�ιηθ�2ν στ� πλα�σι� εν�ς σταδιακ�2 πρ�γρ�µµατ�ς.

Στη Βι)ννη, )��υν ιδρυθε� ειδικ� κ)ντρα π�υ ε�ναι

υπε2θυνα για τη δικτ2ωση και την ε5ασ#�λιση της

µετ�δ�σης πληρ�#�ριν σε τ�µε�ς δραστηρι�τ�των π�υ

εκτε�ν�νται π)ραν των θεµ�των ναρκωτικν (�πως η

εργασ�α για ν)�υς και η υγει�ν�µικ� περ�θαλψη).

Μ$τρα για τη µε%ωση των 'λα'ερ"ν επιπτ"σεων

Εργασ�α εκτ�ς δ�µ�ν

Η α5ι�λ�γηση της εργασ�ας εκτ�ς δ�µν (δηλαδ� η

επικ�ινων�α µε �ρ�στες ναρκωτικν στ� δικ� τ�υς �ρ�)

στην ΕΕ δεν ε�ναι ε2κ�λη υπ�θεση απ� τη στιγµ� π�υ

π�λλ)ς δραστηρι�τητες διε5�γ�νται τ�πικ� απ� µη

κυ�ερνητικ)ς �ργανσεις και απ� δ�µ)ς π�υ τε�ν�υν να

ε�ναι π�λ2 π�λ2πλ�κες.

Η εργασ�α εκτ�ς δ�µν �ασ�/εται στην παραδ�σιακ�

παρ��� συµ��υλν σε ν)�υς (µε στ��� την �δ�γηση των

�ρηστν ναρκωτικν στη θεραπε�α) και απ�τελε�

απ�ντηση στις ανησυ��ες για τη δηµ�σια υγε�α (ιδια�τερα

την πρ�ληψη απ� λ�ιµδη ν�σ�µατα). Η εργασ�α εκτ�ς

δ�µν µπ�ρε� να περιλαµ��νει κ�ινωνικ� εργασ�α

µετα52 των τ�5ικ�µανν, ανταλλαγ� συριγγν, υπηρε-

σ�ες �µεσης πρ�σ�ασης και/� ειδικ)ς υπηρεσ�ες για

εθνικ)ς µει�ν�τητες, ιερ�δ�υλες και �λλες δ2σκ�λες ως

πρ�ς την πρ�σ�αση �µ�δες. ∆ιατ�θεται σε πρ��ληµατι-

κ�2ς �ρ�στες ναρκωτικν π�υ δεν �ρ�σκ�νται σε καν�νι-

κ)ς υπηρεσ�ες θεραπε�ας σε �λα τα κρ�τη µ)λη. Η

υπ�στ�ρι5η απ� �τ�µα τ�υ περι��λλ�ντ�ς των �ρηστν

)�ει �ργανωθε� στη ∆αν�α, τη Γαλλ�α, τις Κ�τω �ρες, την

Αυστρ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, µε σκ�π� την ικαν�-

π��ηση των αναγκν των �ρηστν.

Η εργασ�α εκτ�ς δ�µν επεκτε�νεται στα περισσ�τερα

κρ�τη µ)λη. Στη Σ�υηδ�α ωστ�σ�, η εργασ�α εκτ�ς δ�µν

�ταν περισσ�τερ� συνηθισµ)νη περ�π�υ 10 µε 15 �ρ�νια

νωρ�τερα και µια ν)α µελ)τη ανα#)ρει �τι, λ�γω της

µε�ωσης των π�ρων, π�λλ�� �ρ�στες ναρκωτικν δεν

πρ�σεγγ�/�νται απ� τ)τ�ιες υπηρεσ�ες. Μετα52 των ν)ων

ε5ελ�5εων περιλαµ��νεται η εργασ�α εκτ�ς δ�µν για

τ�υς �ρ�στες ναρκωτικν απ� τη Β�ρεια Α#ρικ� στις

Κ�τω �ρες και η παρ��� ειδικν υπηρεσιν για γυνα�-

κες �ρ�στες ναρκωτικν στη ∆αν�α, τη Ν�ρ�ηγ�α, την

Αυστρ�α και τη Σ�υηδ�α.

Μια ειδικ� δραστηρι�τητα εκτ�ς δ�µν, η �π��α )�ει

αναπτυ�θε� στη Γαλλ�α, στις Κ�τω �ρες, στην Αυστρ�α

και στην Ισπαν�α, ε�ναι � επιτ�π�υ )λεγ��ς των �απιν

στις ��ρευτικ)ς εκδηλσεις. ; )λεγ��ς �απιν ε�ναι κ�τι

σ�υν τα εκπαιδευτικ� συστ�µατα και να επιλ)5�υν

εργασ�α. ∆εν τ�υς �ταν επ�σης ε2κ�λ� να �ρ�υν εργ�δ�-

τες πρ�θυµ�υς να συν�ψ�υν συµ��σεις µαθητε�ας. Αν και

η π�λιτε�α αυτ�µ�τως εγγυ�ται τ� σπ�υδαστικ� δ�νει�, �ι

τρ�πε/ες αρν�2νταν να παρ�σ��υν πρ�σωπικ� δ�νεια,

γιατ� σ�εδ�ν τ� 90 % των πελατν δεν θεωρ�2νταν

α5ι�πιστ�ι. Απ� τ� σ�)δι� διαπιστθηκε �τι �ι δρ�σεις

π�υ ε�ναι διαθ)σιµες στις κ�ινωνικ)ς υπηρεσ�ες και στις

υπηρεσ�ες υγε�ας ε�ναι ανεπαρκε�ς για την επ�λυση

π�λλαπλν πρ��ληµ�των κ�ινωνικ�ς πρ�ν�ιας. Απαιτ�2-

νται δραστικ� µ)τρα τ�υ συστ�µατ�ς απ�κατ�στασης, τα

�π��α θα περιλαµ��ν�υν ατ�µικ� και πρ�σαρµ�σµ)νη

στις µεµ�νωµ)νες αν�γκες πρ�σ)γγιση π�υ θα υπερ�α�-

νει τα δι�ικητικ� εµπ�δια, καθς και ικαν�π�ιητικ�

�ρηµατ�δ�τηση.
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π�υ επι/ητ�2ν �ι επισκ)πτες, α#�2 τ� περιε��µεν� των

�απιν ε�ναι π�ντ�τε κ�τι π�υ τ�υς απασ��λε�.Τα περισ-

σ�τερα πρ�γρ�µµατα περιλαµ��ν�υν επ�σης ενηµερωτι-

κ)ς �µιλ�ες, µην2µατα για τη µε�ωση των �λα�ερν

συνεπειν και παρ)µ�αση σε περ�πτωση κρ�σης.

Πρ�σ#ατη µελ)τη τ�υ ΕΚΠΝΤ (µια απ�γρα#� των παρεµ-

��σεων επιτ�πι�υ ελ)γ��υ �απιν στην ΕΕ, ΕΚΠΝΤ 2001)

απ�δεικν2ει �τι � )λεγ��ς αυτ�ς απ�τελε� )ναν απ�τελε-

σµατικ� τρ�π� πρ�ειδ�π��ησης για τις απρ�σµενες και

επικ�νδυνες επιδρ�σεις των ναρκωτικν «��ρ�2».

Υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης

;ι υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης επεκτε�ν�νται στα

περισσ�τερα κρ�τη µ)λη. ;ι α�θ�υσες �ρηστν —δηλαδ�

α�θ�υσες, �π�υ �ι �ΕΝ µπ�ρ�2ν να κ�ν�υν �ρ�ση ναρκω-

τικν υπ� υγιειν)ς και ασ#αλε�ς συνθ�κες— ν�µιµ�π�ι�-

θηκαν στη Γερµαν�α τ�ν Φε�ρ�υ�ρι� τ�υ 2000, και µια

α�θ�υσα �ρηστν δηµι�υργ�θηκε στη Μαδρ�τη της

Ισπαν�ας τ� 2000 στ� πλα�σι� εν�ς πιλ�τικ�2 πρ�γρ�µµα-

τ�ς. Στις Κ�τω �ρες υπ�ρ�αν εδ και µερικ� �ρ�νια,

�π�υ ε5υπηρετ�2ν ε5�λλ�υ και καπνιστ)ς ηρω�νης, και

�ρ�στες κ�κα&νης και κρακ. Παρ�µ�ιες πρωτ���υλ�ες

συ/ητ�2νται στην Αυστρ�α, τ� Λ�υ5εµ��2ργ� και την

Π�ρτ�γαλ�α. Dσ�ν α#�ρ� µια συ/�τηση στη ∆αν�α για την

εισαγωγ� αιθ�υσν ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης σε συνδυασµ�

µε τις υπ�ρ��υσες υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης, τ�

Υπ�υργε�� Υγε�ας της ∆αν�ας επ)λε5ε να ανα��λει αυτ�

την πρωτ���υλ�α, λ�γω των διεθνν συµ��σεων π�υ

α#�ρ�2ν τ� /�τηµα αυτ�.

�γκαιρες απαντ�σεις τ�υ τ�µα της υγε�ας για τα να συνθετικ�

ναρκωτικ�

Αυτ� τα µ)τρα στ��ε2�υν στην απ�τρ�π� των ενδε��µε-

νων πρ��ληµ�των π�υ πρ�καλ�2νται στην υγε�α λ�γω

της καταν�λωσης �υσιν, η ταυτ�τητα των �π��ων ε�ναι

�γνωστη στ�υς �ρ�στες, �ι �π���ι δεν επι/ητ�2ν �ι �δι�ι

θεραπε�α και επα#� µε υπηρεσ�ες παρ���ς συµ��υλν.

;ι �υσ�ες αυτ)ς, δηλαδ�, ε�ναι �γνωστες και καταναλν�-

νται απ� �γνωστ�υς �ρ�στες. Αυτ�� �ι τρ�π�ι αντιµετπι-

σης υλ�π�ι�2νται ε�τε µ)σω δ�µικν µ)τρων, �πως η

�ργ�νωση ασ#αλν «ρ)ι� π�ρτι» (κατ�ρτιση πρ�σωπι-

κ�2, παρ��� νερ�2 και εγκαταστ�σεων �αλ�ρωσης) �

µ)τρα πληρ�#�ρησης σ�ετικ� µε τα ναρκωτικ� «των

π�ρτι» µ)σω εκστρατειν στα ΜΜΕ, αλληλεπιδραστικ)ς

ιστ�θ)σεις και CD-ROM ε�τε µε ε5ειδικευµ)νη παρ���

πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα απ�τελ)σµατα τ�υ επιτ�πι�υ

� εκτ�ς �ρ�υ ελ)γ��υ �απιν µ)σω τ�υ ∆ιαδικτ2�υ �

ε5ειδικευµ)ν�υ περι�δικ�2 τ2π�υ. Συνεπς, �ι παρεµ��-

σεις αυτ)ς µερικ)ς #�ρ)ς συνδ)�νται µε µ)τρα εργασ�ας

εκτ�ς των δ�µν, �πως � επιτ�πι�ς )λεγ��ς �απιν.

Στη ∆αν�α, την Ισπαν�α, την Ιρλανδ�α, την Ιταλ�α και τις

Κ�τω �ρες �ι τ�πικ)ς αρ�)ς πρ�σεγγ�/�υν τ�υς �ρ�υς

ψυ�αγωγ�ας και διασκ)δασης των ν)ων ατ�µων (�πως τα

κλαµπ, τα µπαρ και �ι ντισκ�τ)κ) για να παρ�σ��υν κατ�ρ-

τιση και υπ�στ�ρι5η στ� πρ�σωπικ�, στε να αντιµετωπ�-

/ει απ�τελεσµατικ�τερα τις συνδε�µενες µε τα ναρκω-

τικ� καταστ�σεις.

Η αρ�� της παρακ�λ�2θησης σε «πραγµατικ� �ρ�ν�» των

�ρων π�υ συ�ν�/�υν �ι ν)�ι ανα#)ρθηκε απ� τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�. Μετ� απ� µια αρ�ικ� #�ση α5ι�λ�γησης,

ε#αρµ�στηκε σε δι�#�ρ�υς �ρ�υς νε�λα�ας τ� παι�ν�δι

«Ecstasia», τ� �π��� περιλ�#θηκε σε κατ�λληλ�υς

κ2κλ�υς σ��λικν µαθηµ�των.Τ� παι�ν�δι ενθαρρ2νει τη

συ/�τηση, την ανταλλαγ� εµπειριν και την ε2ρεση

εναλλακτικν λ2σεων στη �ρ�ση ναρκωτικν, ειδικ�τερα

�σ�ν α#�ρ� τα συνθετικ� ναρκωτικ�. Η �µ�δα, µ)σω τ�υ

παι�νιδι�2, απ�κτ� τη δυνατ�τητα πρ�σ)γγισης θεµ�των,

στα �π��α θα πρ)πει να ευαισθητ�π�ι�2νται τα ν)α

�τ�µα. Η α5ι�λ�γηση πρ�τε�νει την α25ηση των δηµι�υρ-

γικν και πρ�σανατ�λισµ)νων στη δρ�ση στ�ι�ε�ων τ�υ

παι�νιδι�2.

Τ� ∆ιαδ�κτυ� παρ)�ει µεγ�λη π�ικιλ�α πληρ�#�ριν

σ�ετικ� µε τα ναρκωτικ�, �ι �π��ες απη��2ν �λες τις

θ)σεις �σ�ν α#�ρ� την π�λιτικ� αντιµετπισης των

ναρκωτικν. Εντ�2τ�ις � )λεγ��ς της π�ι�τητας αυτν

των πληρ�#�ριν δεν ε�ναι δυνατ�ς. ;ι περισσ�τερ�ι

εθνικ�� �ργανισµ�� πρ�ληψης, καθς επ�σης και �ι ΜΚ;,

)��υν �δη � σ�εδι�/�υν να απ�κτ�σ�υν τη δικ� τ�υς

ιστ�σελ�δα, κυρ�ως µε πληρ�#�ρ�ες αλλ� και µε αλληλε-

πιδραστικ� �αρακτηριστικ�, �πως για παρ�δειγµα η

ιταλικ� Io non calo la mia vita (http://www.iononcalo.it), η

σ�υηδικ� Drugsmart (http://www.drugsmart.com) και η

µη�αν� ανα/�τησης ναρκωτικν htpp://www.drugscope.org

π�υ παρ)�εται απ� τ�ν DrugScope στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

Μια καιν�τ�µ�ς πρωτ���υλ�α ανα#)ρεται απ� τη Φινλαν-

δ�α, �π�υ υπ�ρ�ει διαθ)σιµ� στ� ∆ιαδ�κτυ� )να αννυµ�

τεστ παρ���ς συµ��υλν και αυτ�α5ι�λ�γησης

(http://www.a-klinikka.fi/plimenu1.htm). Η ��ση δεδ�µ)νων

EDDRA τ�υ ΕΚΠΝΤ (http://www.emcdda.org) παρ)�ει

εκθ)σεις σ�ετικ� µε π�νω απ� 250 α5ι�λ�γηµ)να

πρ�γρ�µµατα στ�ν τ�µ)α της µε�ωσης της /�τησης και

εµπλ�υτ�/εται συνε�ς.

Με%ωση της συνδε�µενης µε τα ναρκωτικ 

εγκληµατικ�τητας

Πρ�ληψη της συνδε�µενης µε τα ναρκωτικ� εγκληµατικ�τητας

Dλα τα κρ�τη µ)λη διαθ)τ�υν εναλλακτικ� πρ�γρ�µµατα

θεραπε�ας υπ� ειδικ�2ς �ρ�υς, �πως, για παρ�δειγµα, η

σ��αρ�τητα τ�υ αδικ�µατ�ς � η ηλικ�α τ�υ παρα��τη.Τ�

µ)τρ� αυτ� θεωρε�ται �τι µεινει τ� π�σ�στ� της επακ�-

λ�υθης εγκληµατικ�τητας, αν και σ�ετικ� στ�ι�ε�α

α5ι�λ�γησης ε�ναι σπαν�ως διαθ)σιµα.
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;ι �ρ�στες ναρκωτικν συνε��/�υν να απ�τελ�2ν µε�/�ν

πρ��ληµα για τ� σ2στηµα π�ινικ�ς δικαι�σ2νης, �π�υ

µ)�ρι και τ� 50 % των #υλακισµ)νων παρ�υσι�/�υν

πρ��λ�µατα π�υ σ�ετ�/�νται µε τα ναρκωτικ�. Λ�γω τ�υ

υψηλ�2 ρυθµ�2 κ�νησης π�υ παρ�υσι�/�υν �ι #υλακ)ς

υπ�λ�γ�/εται �τι στην ΕΕ περν�2ν ετησ�ως απ� τ�

σω#ρ�νιστικ� σ2στηµα 180 000 µε 600 000 �ρ�στες

ναρκωτικν. Η επικρ�τηση της �ρ�σης ναρκωτικν

π�ικ�λλει αναλ�γως τ�υ τ2π�υ της #υλακ�ς. Παρατηρε�-

ται περισσ�τερ� σε µεγ�λες και �ρα�ε�ας παραµ�ν�ς

#υλακ)ς, καθς και στις γυναικε�ες απ’ �,τι στις ανδρικ)ς

#υλακ)ς.

; π�νακας 2 δ�νει γενικ� εικ�να της ���θειας π�υ παρ)�ε-

ται σε �ρ�στες ναρκωτικν στις #υλακ)ς στην ΕΕ —

πλ�ρη στ�ι�ε�α παρ)��νται στην )κθεση τ�υ ΕΚΠΝΤ µε

τ�τλ� «Παρ��� ���θειας σε �ρ�στες ναρκωτικν στις

#υλακ)ς».

Κ�ινωνικ� απ�κατ�σταση και επανντα+η

Η εκπα�δευση, η κατ�ρτιση, η στ)γαση και η απασ��ληση

απ�τελ�2ν απ�#ασιστικ�2ς παρ�γ�ντες για την απ�κατ�-

σταση των �ρηστν ναρκωτικν µετ� τη θεραπε�α, την

απ�#υλ�κισ� τ�υς � την �λ�κλ�ρωση µακρ��ρ�νιων

πρ�γραµµ�των υπ�κατ�στασης. Ωστ�σ�, #α�νεται �τι

αυτ�ς � τ�µ)ας παρ���ς ���θειας δεν )�ει ακ�µη

αναπτυ�θε� ικαν�π�ιητικ�, παρ� τ� �τι �ι επαγγελµατ�ες

τ�υ κλ�δ�υ συ�ν� τ�ν�/�υν µε )µ#αση �τι η µ)ριµνα µετ�

τη θεραπε�α και η επαν)ντα5η απ�τελ�2ν π�λ2 σηµαντι-

κ)ς πτυ�)ς της θεραπε�ας απ� τα ναρκωτικ� στις �π��ες

πρ)πει ακ�µη να γ�ν�υν π�λλ)ς �ελτισεις.

Α3ι�λ�γηση

Η α5ι�λ�γηση ε�ναι τ� κλειδ� για τη διασ#�λιση της

π�ι�τητας �σ�ν α#�ρ� τ�υς τρ�π�υς αντιµετπισης των

ναρκωτικν, �πως επ�σης και � κατ�λληλ�ς σ�εδιασµ�ς, η

υπ�δ�µ�, � επαγγελµατισµ�ς, η επ��λεψη, η κατ�ρτιση, η

)ρευνα και η δικτ2ωση. ;ι διαδικασ�ες διασ#�λισης της

π�ι�τητας καθιερν�νται µε αυ5αν�µεν� ρυθµ� στ�ν

τ�µ)α της µε�ωσης της /�τησης στην ΕΕ. Πρωτ���υλ�ες

διασ#�λισης της π�ι�τητας �σ�ν α#�ρ� την πρ�ληψη

ανα#)ρ�νται απ� τη Γερµαν�α, την Ελλ�δα, τη Φινλανδ�α,

τη Γαλλ�α, την Ιταλ�α, τις Κ�τω �ρες και την Αυστρ�α και

�σ�ν α#�ρ� τη µ)ριµνα απ� τη Γερµαν�α, την Ελλ�δα, τ�

Λ�υ5εµ��2ργ�, τις Κ�τω �ρες, τη Ν�ρ�ηγ�α, την

Αυστρ�α, την Π�ρτ�γαλ�α και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�.

Η κατ�ρτιση για γιατρ�2ς γενικ�ς ιατρικ�ς και λ�ιπ�2ς

επαγγελµατ�ες τ�υ τ�µ)α υγει�ν�µικ�ς περ�θαλψης )�ει

καθιερωθε� στ� Β)λγι�, τη Γερµαν�α, τη Φινλανδ�α, την

Ιρλανδ�α, την Ιταλ�α, την Αυστρ�α και τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει�, εν �λλες �ρες —η Ελλ�δα, η Γαλλ�α, η Ιταλ�α,

τ� Λ�υ5εµ��2ργ�, �ι Κ�τω �ρες και η Σ�υηδ�α—

δηλν�υν �τι, παρ� την 2παρ5η τ)τ�ι�υ ε�δ�υς κατ�ρτι-

σης για επαγγελµατ�ες στ�υς τ�µε�ς της πρ�ληψης, της

υγε�ας και της π�ινικ�ς δικαι�σ2νης, ε5ακ�λ�υθε� να

υ#�σταται η αν�γκη για τη δι�ργ�νωση µαθηµ�των κατ�ρ-

τισης υψηλ�ς π�ι�τητας.

Με%ωση της πρ�σ��ρ ς
;ι ακ�λ�υθες πληρ�#�ρ�ες πρ�)ρ��νται απ� εκθ)σεις

της Europol.

;ι ν)ες τε�ν�λ�γ�ες �µεσης επ)µ�ασης και � δια�ωρι-

σµ�ς της εγκληµατ�λ�γικ�ς )ρευνας σε δι�#�ρα επ�πεδα

επιτρ)π�υν να απ�#ε2γ�νται �ι µακρ�σκελε�ς, ε5αντλητι-

κ)ς και απαιτητικ)ς απ� �π�ψη π�ρων ανακριτικ)ς διαδι-

κασ�ες.Τα κρ�τη µ)λη πρ)πει να α5ι�π�ι�σ�υν πλ�ρως τις

ν)ες δ�µ)ς δικαστικ�ς συνδρ�µ�ς και επι��λ�ς τ�υ

ν�µ�υ στην ΕΕ, στε να αυ5ηθε� η ανταλλαγ� πληρ�#�-

ριν, τ�σ� εντ�ς των κρατν µελν �σ� και σε διεθν)ς

επ�πεδ�.

Τ� µ)γεθ�ς τ�υ �ργανωµ)ν�υ εγκλ�µατ�ς στην ΕΕ

αυ5�νεται. Η παρασκευ� και διακ�νηση ναρκωτικν #α�νε-

ται �τι παραµ)ν�υν �ι κ2ριες δραστηρι�τητες των εγκλη-

µατικν δικτ2ων. Η συνε��ς δια#�ρ�π��ηση και ε5)λι5η

των διαδρ�µν δι��)τευσης των ναρκωτικν απ�τελ�2ν

πρ�κληση στις πρ�σπ�θειες επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ. ;ι

εγκληµατ�ες ε5ετ�/�υν συνε�ς τις επιτυ��ες και τις

απ�τυ��ες τ�υς στη διακ�νηση των παρ�ν�µων εµπ�ρευ-

µ�των τ�υς και µετα��λλ�υν καταλλ�λως τις επι�ειρη-

σιακ)ς τ�υς δραστηρι�τητες, αλλ�/�ντας τις διαδρ�µ)ς,

ανακαλ2πτ�ντας ν)ες µεθ�δ�υς συγκ�λυψης � στρατ�-

λ�γντας ν)�υς διακινητ)ς.

Σ2µ#ωνα µε την Europol ()κθεση σ�ετικ� µε την

κατ�σταση στην ΕΕ της παραγωγ�ς και διακ�νησης

ναρκωτικν 1999/2000), )να υπ�σ��µεν� πρ�γραµµα κατ�

της εκτρ�π�ς των �ηµικν πρ�δρ�µων �υσιν �ταν η

επι�ε�ρηση Purple, η �π��α στ��ευε στην πρ�ληψη της

εκτρ�π�ς τ�υ υπερµαγγανικ�2 καλ��υ —µιας �ηµικ�ς

�υσ�ας π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται στην παρασκευ� της

κ�κα&νης— στην �π��α συνεργ�στηκαν 23 κρ�τη, µετα52

των �π��ων και επτ� κρ�τη µ)λη π�υ παρ�γ�υν, εισ�γ�υν,

ε5�γ�υν � διακιν�2ν τη �ηµικ� �υσ�α, καθς επ�σης και τ�

∆ιεθν)ς Dργαν� Ελ)γ��υ Ναρκωτικν, η ICPO/Interpol και

η Παγκ�σµια ;ργ�νωση Τελωνε�ων. Τ� πρ�γραµµα

στ��ε2ει στην πρ�ληψη της εκτρ�π�ς �ηµικν �υσιν,

λαµ��ν�ντας υπ�ψη �τι η διαθεσιµ�τητα σε �ηµικ)ς

πρ�δρ�µες �υσ�ες απ�τελε� απ�#ασιστικ� παρ�γ�ντα για

την παρασκευ� των ναρκωτικν. Απ� την )ναρ5η λειτ�υρ-

γ�ας τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς, )��υν εντ�πιστε� 248 απ�στ�λ)ς

της �ηµικ�ς �υσ�ας, �ι �π��ες περιλ�µ�αναν 7 778

τ�ν�υς. Sµεσα ανεστ�λησαν � κατασ�)θηκαν 32 απ�στ�-

λ)ς υπερµαγγανικ�2 καλ��υ, σ�εδ�ν 2 226 τ�νων

συν�λικ�.Υπ�λ�γ�/εται �τι αυτ� η π�σ�τητα αντιστ�ι�ε�

µε τ� 29 % �λων των απ�στ�λν π�υ �ρ�σκ�νται υπ�
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παρακ�λ�2θηση. Παρ�µ�ια επι�ε�ρηση θα διε5α�θε� και

για τ�ν �5ικ� ανυδρ�τη, µια �ηµικ� �υσ�α π�υ �ρησιµ�π�ι-

ε�ται στην επε5εργασ�α της ηρω�νης.

Π)ραν των ε5ελ�5εων π�υ πραγµατ�π�ι�2νται σε π�λιτικ�

επ�πεδ� και στ��ε2�υν στην α25ηση της δικαστικ�ς

συνδρ�µ�ς και επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ, �ι αρµ�δι�τητες της

Europol θα επεκταθ�2ν γενικ�τερα και στη ν�µιµ�π��ηση

πρ�σ�δων απ� παρ�ν�µες δραστηρι�τητες, ανε5αρτ�τως

τ�υ τ2π�υ τ�υ αδικ�µατ�ς απ� τ� �π��� αυτ)ς πρ�)ρ��-

νται.

Σ�µερα, η Europol µα/� µε εµπειρ�γνµ�νες απ� κρ�τη

µ)λη και µε τ� ΕΚΠΝΤ αναπτ2σσ�υν µια εναρµ�νισµ)νη

��ση για τις κατασ�)σεις ναρκωτικν, µε κ�ιν�2ς

�ρισµ�2ς και παραµ)τρ�υς, η �π��α πρ�κειται να καθιε-

ρωθε� σε �λα τα κρ�τη µ)λη. Αυτ� θα �δηγ�σει σε µια

τυπ�π�ιηµ)νη συλλ�γ� δεδ�µ)νων απ� �λ�κληρη την ΕΕ

και θα δσει τη δυνατ�τητα καλ2τερης σ2γκρισης και

αν�λυσης της κατ�στασης των ναρκωτικν στα δι�#�ρα

κρ�τη µ)λη.
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Κ ε �  λ α ι � 3

Επιλεγµ$να
θ$µατα

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

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

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

Κ�κα.νη και κ�κα.νη ' ση/κρακ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επικρ τηση, πρ�τυπα
και πρ�'λ�µατα

Επικρ τηση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τη �ρ�ση αµ#εταµ�νης � )κστασης.

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

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

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

Τι ε%ναι η κ�κα.νη και τ� κρακ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µε την υδρ��λωρικ� κ�κα&νη.



Eτ�σια $κθεση σ�ετικ  µε την κατ σταση τ�υ πρ�'λ�µατ�ς των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ� 8νωση — 2001

40

ηλικ�ας 15 )ως 16 ετν παραµ)νει �αµηλ� και ε�ναι π�λ2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ηρω�νη.

Πρ�τυπα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Π%νακας 3

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

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

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

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

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

∆αν�α — — — 3,1 14 228 2000 16-34 ετν

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

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

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

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

Ισπαν�α 4,8 12 488 1999 15-34 ετν

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

κρακ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σκ�νη (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πρ�'λ�µατα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µα/� µε ηρω�νη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανα#�ρ� τ)τ�ιων περιστατικν (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ληλα µε τ� πρ��ληµα των ναρκωτικν.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τηλ)#ωνα (4), (5), (6), (7).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αναµεµειγµ)νη µε ηρω�νη.

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

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

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

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

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

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

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

�ρα αυτ�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

της εγκληµατικ�τητας και τις γενικ�τερες επιπτσεις

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

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

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

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

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

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

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

της κ�κα.νης

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

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

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

για τα πρ��λ�µατα της κ�κα&νης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

νεια, τ�υς συγγενε�ς � τ�υς #�λ�υς.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

των θεραπευ�µ)νων ως µ)σ� �αλ�ρωσης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αµ#εταµινν (3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τα κ)ντρα των π�λεων.
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Λ�ιµ"δη ν�σ�µατα

Επικρ τηση και τ σεις
HIV

; επιπ�λασµ�ς της µετ�δ�σης τ�υ ι�2 HIV δια#)ρει π�λ2

��ι µ�ν� µετα52 των �ωρν, αλλ� και στ� εσωτερικ�

�ωρν µετα52 περι#ερειν και π�λεων. Αν και �ι απ�κλ�-

ν�υσες πηγ)ς και µ)θ�δ�ι συλλ�γ�ς στ�ι�ε�ων καθιστ�2ν

τις συγκρ�σεις δ2σκ�λες, τα διαθ)σιµα δεδ�µ)να καταδει-

κν2�υν �τι � µ)σ�ς �ρ�ς των επιπ)δων µετ�δ�σης στις

δι�#�ρες υπ��µ�δες �ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν

(�ΕΝ) π�ικ�λλει αδρ�µερς απ� 1 % περ�π�υ στ� Ηνω-

µ)ν� Βασ�λει� )ως 32 % στην Ισπαν�α (�λ)πε δι�γραµ-

µα 8, κε#�λαι� 1).

Απ� τα µ)σα της δεκαετ�ας τ�υ 1990, � επιπ�λασµ�ς της

µ�λυνσης απ� τ�ν ι� HIV #α�νεται να )�ει σταθερ�π�ιηθε�

στις περισσ�τερες �ρες, µετ� τη σηµαντικ� µε�ωση π�υ

ακ�λ�2θησε την πρτη µε�/�να επιδηµικ� )5αρση στ�υς

�ΕΝ κατ� τη δεκαετ�α τ�υ 1980 (�λ)πε δι�γραµµα 24). Σε

�ρισµ)νες �ρες (Αυστρ�α, Λ�υ5εµ��2ργ�, Ιρλανδ�α,

Κ�τω �ρες, Π�ρτ�γαλ�α και Φινλανδ�α) η µετ�δ�ση

ενδε��µ)νως να σηµεινει π�λι �ν�δ� σε υπ��µ�δες των

�ΕΝ (�λ)πε τ� πλα�σι� στη σελ�δα 17, κε#�λαι� 1).

Η πρ�σ#ατη µετ�δ�ση µπ�ρε� να καταστε� σα#)στερη ε�ν

ε5ετ�σ�υµε ειδικ� τ�ν επιπ�λασµ� στ�υς �ΕΝ ηλικ�ας

κ�τω των 25 ετν. Τα κρ�2σµατα µετ�δ�σης τ�υ HIV σε

αυτ� την �µ�δα πρ)πει να )��υν παρ�υσιαστε� κατ� µ)σ�

�ρ� πι� πρ�σ#ατα, καθς �ι περισσ�τερ�ι �ΕΝ αρ��/�υν

να κ�ν�υν �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µετα52 16 και

20 ετν (1) (2). ;ι τ�σεις σε αυτ� την �µ�δα ηλικ�ας, στ�

�αθµ� π�υ υπ�ρ��υν διαθ)σιµα δεδ�µ)να, ε�ναι πι�

)ντ�νες απ� τ�ν γενικ� επιπ�λασµ� και µερικ)ς #�ρ)ς

κιν�2νται ακ�µα και στην αντ�θετη κατε2θυνση. Παραδε�γ-

µατ�ς ��ρη, στη Φινλανδ�α σηµειθηκε µεγ�λη )5αρση τ�

(23) ∆ι�γραµµα 16 ΕΓ:Τα κρ�2σµατα AIDS π�υ διαγνστηκαν τ� 1999 στ�υς �ΕΝ αν� εκατ. κατ��κων ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

1998/1999, �πως #α�νεται απ� τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε

γνωστ�π�ιηµ)νες µ�λ2νσεις απ� τ�ν ι� HIV (�λ)πε

δι�γραµµα 25). Μετ� τ� 1999, � γενικ�ς επιπ�λασµ�ς

σηµε�ωσε πτση, �πως #α�νεται απ� τα στ�ι�ε�α σ�ετικ�

µε τις ανταλλαγ)ς συριγγν (�λ)πε δι�γραµµα 24), αλλ� �

επιπ�λασµ�ς στ�υς νεαρ�2ς �ΕΝ αυ5�θηκε απ� 0 τ� 1999

σε 4 % περ�π�υ τ� 2000. Αυτ� µπ�ρε� να υπ�δηλνει �τι,

απ� τη στιγµ� π�υ τα ν)α κρ�2σµατα µετ�δ�σης στ�υς

µεγαλ2τερ�υς �ρ�στες �ρ�ισαν να µειν�νται λ�γω

κ�ρεσµ�2 (τα περισσ�τερα �τ�µα σε κ�νδυν� µ�λ2νθηκαν)

και/� αλλαγ�ς συµπερι#�ρ�ς �σων δι)τρε�αν κ�νδυν�, ν)α

κρ�2σµατα µετ�δ�σης εµ#αν�στηκαν κυρ�ως σε νε�τε-

ρ�υς �ΕΝ, �ι �π���ι συ�ν� εµ#αν�/�υν υψηλ�τερα επ�πεδα

επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς.

Σε αρκετ)ς �ρες, � επιπ�λασµ�ς της µ�λυνσης απ� τ�ν

ι� HIV ε�ναι σταθερ� υψηλ�τερ�ς στις �ρ�στριες ενδ�-

#λ)�ιων ναρκωτικν απ� �,τι στ�υς �νδρες. Αυτ� µπ�ρε�

να �#ε�λεται σε υψηλ�τερα π�σ�στ� � δια#�ρετικ�2ς

τρ�π�υς κ�ιν�ς �ρ�σης συριγγν και/� υψηλ�τερ�υ

σε5�υαλικ�2 κινδ2ν�υ των �ρηστριν ενδ�#λ)�ιων ναρ-

κωτικν.

AIDS

;ι �ρες π�υ )��υν πληγε� περισσ�τερ� απ� τ� AIDS

�σ�ν α#�ρ� τ�υς �ΕΝ εντ�π�/�νται κυρ�ως στ� ν�τι�δυ-

τικ� τµ�µα της ΕΕ, ιδ�ως στην Π�ρτ�γαλ�α, την Ισπαν�α, τη

Γαλλ�α και την Ιταλ�α (23). Η συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υ-

σµ�των AIDS π�ικ�λλει σηµαντικ� µετα52 των �ωρν,

�πως συµ�α�νει µε τ�ν ι� HIV, αν και η γενικ� τ�ση ε�ναι

καθ�δικ� (�λ)πε δι�γραµµα 26). Αυτ� η µε�ωση ε�ναι

πιθαν�ν τ� απ�τ)λεσµα των ν)ων θεραπειν στις �π��ες

υπ���λλ�νται �ι �ΕΝ, �ι �π��ες καθυστερ�2ν την εκδ�-

λωση τ�υ AIDS. Συνεπς, η συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υ-

σµ�των AIDS θεωρε�ται τρα λιγ�τερ� α5ι�πιστ�ς δε�-

κτης της µετ�δ�σης τ�υ HIV απ’  �,τι πριν τ� 1996 πε-
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ρ�π�υ. Η Ισπαν�α, η �π��α παρ�υσ�α/ε την υψηλ�τερη

ετ�σια συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υσµ�των AIDS στ�υς

�ρ�στες ναρκωτικν, πρ�σ#ατα 5επερ�στηκε απ� την

Π�ρτ�γαλ�α, η �π��α ε�ναι η µ�νη �ρα π�υ δεν παρ�υ-

σ�ασε µε�ωση. Η τ�ση αυτ� µπ�ρε� να �#ε�λεται στ�

�αµηλ� π�σ�στ� εισαγωγ�ς σε θεραπε�α (�πως κατ)δει5ε

πρ�σ#ατη µελ)τη) και/� σε α25ηση της µετ�δ�σης τ�υ

ι�2 HIV τη δεκαετ�α τ�υ ’90. Ωστ�σ�, η α25ηση στην

Π�ρτ�γαλ�α δε��νει σηµ�δια ε5ισ�ρρ�πησης τ� 2000.

Ηπατ%τιδα C

; επιπ�λασµ�ς της µετ�δ�σης ηπατ�τιδας C ε�ναι υψηλ�-

τερ�ς και πι� �µ�ι�µ�ρ#�ς σε �λη την ΕΕ απ� τ�ν επιπ�-

λασµ� τ�υ HIV. Περ�π�υ 40 )ως 90 % των �ΕΝ µ�λ2ν�νται

µε τ�ν ι� της ηπατ�τιδας C (HCV), ακ�µα και σε �ρες µε

�αµηλ� π�σ�στ� µετ�δ�σης τ�υ HIV �πως ε�ναι η Ελλ�δα

(�λ)πε δι�γραµµα 9, κε#�λαι� 1). Η �ρ�νια µ�λυνση απ�

τ�ν HCV συνεπ�γεται σηµαντικ� πρ��λ�µατα υγε�ας και

µακρ�πρ�θεσµα (δεκαετ�ες) µπ�ρε� να )�ει σ��αρ)ς

συν)πειες για την υγε�α, συµπεριλαµ�αν�µ)νης σ��αρ�ς

�λ��ης τ�υ �πατ�ς και πρ�ωρ�υ θαν�τ�υ. Τ� π�σ�στ�

�ρ�νιων µ�λ2νσεων π�υ �δηγ�2ν σε σ��αρ� πρ��λ�µατα

υγε�ας ε5ακ�λ�υθε� να ε�ναι π�λ2 ασα#)ς, αλλ�

υπ�ρ��υν πρ�σ#ατες ενδε�5εις �τι µπ�ρε� να ε�ναι

�αµηλ�τερ� στ�υς �ΕΝ (�σως 5 )ως 10 %) απ� �,τι

θεωρε�τ� παλαι�τερα (20 )ως 30 %) (3) (4).Τα ε5αιρετικ�

υψηλ� επ�πεδα µετ�δ�σης τ�υ HCV στ�υς �ΕΝ στην

Ευρπη, ωστ�σ�, µπ�ρε� να �δηγ�σ�υν σε σ��αρ�

πρ��ληµα υγε�ας λ�γω �λ��ης τ�υ �πατ�ς στ�υς (πρην)

�ΕΝ κατ� τις πρ�σε�ε�ς δεκαετ�ες.

;ι τ�σεις �σ�ν α#�ρ� τη µετ�δ�ση της ηπατ�τιδας C, για

τις λ�γες �ρες π�υ µπ�ρ�2ν να παρ�σ��υν τα σ�ετικ�

στ�ι�ε�α, δε��ν�υν ε5�σ�υ σηµαντικ� µε�ωση και α25ηση

στην Αυστρ�α, την Π�ρτ�γαλ�α και την Ελλ�δα αν�λ�γα µε

την πηγ� (γεωγρα#ικ� τ�π�θεσ�α) και την �µ�δα ηλικ�ας

(�λ)πε δι�γραµµα 27). ;ι εν λ�γω αυ5�σεις και µεισεις

µπ�ρε� να απη��2ν δια#�ρετικ�2ς πληθυσµ�2ς των �ΕΝ

µε δια#�ρετικ� επιδηµι�λ�γ�α µ�λ2νσεων. Ε�ναι ε5�σ�υ

πιθαν�, ωστ�σ�, �ι τ�σεις να απη��2ν π�λιτικ)ς ελ)γ��υ

π�υ συνδ)�νται µε την πρ�σ#ατη εισαγωγ� ελ)γ�ων για

τ�ν ι� HCV. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, �σ�ι διατρ)��υν τ�ν

υψηλ�τερ� κ�νδυν� µπ�ρε� να συµµετ)��υν πρτ�ι �ταν

παρ)�εται εθελ�ντικ�ς )λεγ��ς για τ�ν ι� HCV, µε απ�τ)-

λεσµα η επικρ�τηση τα επ�µενα �ρ�νια να #α�νεται �τι

µεινεται. Μ�ν� η παρακ�λ�2θηση των τ�σεων για

µεγαλ2τερ� δι�στηµα µπ�ρε� να επι�ε�αισει τις πρ�#α-

νε�ς τ�σεις. Αυτ� η ενδε��µενη απ�κλιση µπ�ρε� να ε�ναι

λιγ�τερ� σηµαντικ� �σ�ν α#�ρ� τ�υς ελ)γ��υς για τ�ν ι�

HIV, �ι �π���ι ε�ναι διαθ)σιµ�ι εδ και αρκετ� �ρ�νια.

Ηπατ%τιδα Β

Η επικρ�τηση αντισωµ�των τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β

(HBV) ε�ναι επ�σης υψηλ�, αλλ� #α�νεται λιγ�τερ� �µ�ι�-

µ�ρ#η στην ΕΕ απ� την επικρ�τηση τ�υ HCV. Στην

περ�πτωση της ηπατ�τιδας Β, η παρ�υσ�α αντισωµ�των

δε��νει κατ� π�σ� )�ει µ�λυνθε� κ�π�ι�ς γενικ� στη /ω�

τ�υ, σε αντ�θεση µε τ�ν HCV και τ�ν HIV, �π�υ )νας

θετικ�ς )λεγ��ς αντισωµ�των υπ�δηλνει κυρ�ως

τρ)��υσα µ�λυνση. Ωστ�σ�, τα αντισµατα τ�υ HBV

µπ�ρε� επ�σης να δηλν�υν εµ��λιασµ�. Αυτ� σηµα�νει

�τι, κατ� την ερµηνε�α της επικρ�τησης αντισωµ�των τ�υ

HBV, πρ)πει να λη#θ�2ν υπ�ψη �ι πρακτικ)ς εµ��λια-

σµ�2, �ι �π��ες µπ�ρε� να δια#)ρ�υν αισθητ� µετα52 των

�ωρν. Ωστ�σ�, τ� π�σ�στ� µε µηδενικ� αντισµατα

καταδεικν2ει τ�υς �ΕΝ π�υ ε5ακ�λ�υθ�2ν να διατρ)��υν

κ�νδυν� µ�λυνσης και θα πρ)πει να εµ��λιαστ�2ν. ;

εµ��λιασµ�ς των �ΕΝ )�ει ιδια�τερη σηµασ�α δεδ�µ)ν�υ

�τι η µετ�δ�ση της ηπατ�τιδας Β (επ�σης, της ηπατ�τιδας

Α � D) µπ�ρε� να ε�ναι π�λ2 επικ�νδυνη, ακ�µα και

θαν�σιµη, ε�ν κ�π�ι�ς )�ει �δη µ�λυνθε� απ� �λλ�ν ι�

ηπατ�τιδας, �πως τ�ν HCV. Στην ΕΕ, περ�π�υ 20 )ως 60 %

των �ΕΝ )��υν αντισµατα τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β.

Dπως ε5�γεται απ� )ρευνες π�υ )��υν διε5α�θε� σε

�ρισµ)νες �ρες, µ�ν� 10 )ως 30 % περ�π�υ των �ΕΝ

µπ�ρε� να )��υν κ�νει �λα τα εµ��λια (5), (6), (7), (8). Αυτ�
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απ�δεικν2ει �τι υπ�ρ��υν σηµαντικ� δυνητικ� �#)λη για

την υγε�α µ)σω τ�υ εµ��λιασµ�2 (24).

Η επικρ�τηση τ�υ HBsAg (� �ρ�λ�γικ�ς δε�κτης π�υ

δε��νει �τι υπ�ρ�ει ακ�µα � ι�ς ηπατ�τιδας Β) µπ�ρε� να

ερµηνευτε� πι� ε2κ�λα απ� τα αντισµατα τ�υ HBV. Αυτ�

καταδεικν2ει τρ)��υσα µ�λυνση ηπατ�τιδας Β, η �π��α

µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε πρ�σ#ατη ε�τε �ρ�νια.Τ� επ�πεδ� τ�υ

HBsAg #ανερνει συνεπς τ� ενδε��µεν� σ��αρν

µακρ�πρ�θεσµων επιπλ�κν και δι�δ�σης σε �λλ�υς

λ�γω επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς ως πρ�ς την ενδ�#λ)-

�ια �ρ�ση � δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς. Στ�ι�ε�α

σ�ετικ� µε την επικρ�τηση τ�υ HBsAg ε�ναι διαθ)σιµα

µ�ν� απ� περι�ρισµ)ν� αριθµ� �ωρν, αλλ� #α�νεται �τι

δια#)ρ�υν π�λ2 και �τι σε �ρισµ)νες περιπτσεις η

επικρ�τηση ε�ναι υψηλ� (�λ)πε δι�γραµµα 28). Στη

Β�ρεια Ελλ�δα, ενδ)�εται να )�ει σηµειωθε� σηµαντικ�

)5αρση της ηπατ�τιδας Β πριν τ� 1998 στ�υς �ΕΝ π�υ

ακ�λ�υθ�2ν πρ�γρ�µµατα µεθαδ�νης, δεδ�µ)ν�υ �τι τα

επ�πεδα �ταν ε5αιρετικ� υψηλ� τ� 1998, αλλ� µειθηκαν

σηµαντικ� µετα52 1998 και 1999. Στ� Β)λγι�, τα στ�ι�ε�α

για τ�υς �ΕΝ υπ� θεραπε�α καταδεικν2�υν σταθερ�

α25ηση της τρ)��υσας µετ�δ�σης τ�υ HBV (HBsAg)

µετα52 1997 και 1999. Στην Π�ρτ�γαλ�α, τα πρ�σ#ατα

στ�ι�ε�α #ανερν�υν µε�ωση της τρ)��υσας µετ�δ�σης

τ�υ HBV. Στη Ν�ρ�ηγ�α, τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε γνωστ�-

π�ιηµ)νες µ�λ2νσεις #ανερν�υν σηµαντικ� α25ηση των

µ�λ2νσεων απ� τ�ν HBV (και τ�ν HAV) στ�υς �ΕΝ.

Λ�ιπ$ς σε3�υαλικ  µεταδιδ�µενες ν�σ�ι, �υµατ%ωση,

ενδ�καρδ%τιδα και εκδ�λωση εκλ�στρειδ%�υ

Sλλα λ�ιµδη ν�σ�µατα π�υ µπ�ρ�2ν να )��υν σηµασ�α

για τ�υς �ΕΝ ε�ναι η #υµατ�ωση, η �π��α δεν µεταδ�δεται

µε τη �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν αλλ� ε�ναι ιδια�-

τερα υψηλ� στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν στην Ισπαν�α και

την Π�ρτ�γαλ�α, λ�γω της µεγ�λης συν�#ει�ς της µε τη

µετ�δ�ση τ�υ HIV και τ� AIDS. Sλλες σε5�υαλικ� µεταδι-

δ�µενες ν�σ�ι, �πως η σ2#ιλη και η �λενν�ρρ�ια,

µπ�ρ�2ν επ�σης να εµ#αν�/�νται σε υψηλ� π�σ�στ�

στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν, ιδ�ως στις ιερ�δ�υλες

δρ�µ�υ π�υ �ρησιµ�π�ι�2ν ναρκωτικ�, ε�ν δεν )��υν

πρ�σ�αση σε ιατρικ)ς υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης.

Αυτ� µπ�ρε� να πρ�καλ)σει σε µεγ�λ� π�σ�στ� τη

µετ�δ�ση σε �τ�µα π�υ δεν ε�ναι �ρ�στες ναρκωτικν,

εν αυτ)ς �ι σε5�υαλικ� µεταδιδ�µενες ασθ)νειες

συνιστ�2ν επ�σης σηµαντικ� παρ�γ�ντα κινδ2ν�υ για

µ�λυνση απ� τ�ν HIV. ;ι �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτι-

κν, επ�σης, εµ#αν�/�υν συ�ν� υψηλ� επιπ�λασµ� �λλων

µ�λ2νσεων π�υ µπ�ρ�2ν να συνιστ�2ν απειλ� για τη /ω�

τ�υς, �πως απ�στ�µατα στα σηµε�α ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης

� ενδ�καρδ�τιδα (µ�λυνση των �αλ��δων της καρδι�ς), �ι

�π��ες συ�ν� µπ�ρ�2ν ε2κ�λα να υπ��ληθ�2ν σε

θεραπε�α ε�ν διατ�θενται υπηρεσ�ες.

Μετα52 Απριλ��υ και Αυγ�2στ�υ 2000, σηµειθηκε π�λ2

µεγ�λη )5αρση της µ�λυνσης Clostridium novyi στη Σκ�τ�α,

Ιρλανδ�α, Αγγλ�α και ;υαλ�α, καταλ�γ�ντας σε 104

περιστατικ� σ��αρ�ς ασθ)νειας και 43 θαν�τ�υς ν)ων

ανθρπων. Η )5αρση αυτ� �#ειλ�ταν πιθαν�ν σε

µ�λυσµ)νη ηρω�νη σε συνδυασµ� µε συγκεκριµ)ν�υς

τρ�π�υς �ρ�σης (ενδ�µυϊκ� � υπ�δ�ρια και ��ι ενδ�#λε-

��ως). Κατ)δει5ε, µε δραµατικ� τρ�π�, π�σ� π�λλ)ς

πιθαν�τητες υπ�ρ��υν να εµ#ανιστ�2ν σ��αρ� πρ��λ�-

µατα υγε�ας στ�υς �ΕΝ, τα �π��α µπ�ρ�2ν να ε�ναι ακ�µα

µεγαλ2τερα και πι� απειλητικ� για τη /ω� τ�υς απ� τα

πρ��λ�µατα υγε�ας π�υ �#ε�λ�νται σε �λλα και επικρατ)-

στερα πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικν.

Καθ�ριστικ�% παρ γ�ντες και συν$πειες
#ρ�ση ενδ��λ$'ιων ναρκωτικ"ν

Στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν, µ�λ2νσεις απ� τ�ν ι� HIV και

τ�υς ι�2ς της ηπατ�τιδας Β και C µεταδ�δ�νται κυρ�ως µε

τη �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Αυτ� �#ε�λεται κατ�

τ� πλε�στ�ν στην κ�ιν� �ρ�ση συν)ργων �πως �ι �ελ�νες

και �ι σ2ριγγες και στα υπ�λ�ιπα κ�ιν� αντικε�µενα �πως

�αµ��κι, νερ� και κ�υτ�λια. Πιθαν�ν, σε καταστ�σεις

αυ5ηµ)νης �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν �ι πληθυ-

σµ�� των �ρηστν ε�ναι ιδια�τερα ευ�λωτ�ι απ)ναντι στην

τα�ε�α ε5�πλωση τ�υ HIV και της ηπατ�τιδας.

Η �ρ�νικ� στιγµ� εµ#�νισης και τ� µ)γεθ�ς της επιδη-

µ�ας τ�υ AIDS στις δι�#�ρες �ρες µπ�ρε� να καθ�ριστε�

κατ� τ� πλε�στ�ν απ� τη �ρ�νικ� στιγµ� και τ� µ)γεθ�ς

των επιδηµιν λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτι-

κν. Αυτ)ς �ι επιδηµ�ες λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν πιθαν�ν εµ#αν�στηκαν νωρ�τερα στη ��ρεια
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(24) ∆ι�γραµµα 17 ΕΓ: Επιπ�λασµ�ς των αντισωµ�των τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β στ�υς �ΕΝ στα κρ�τη µ)λη της ΕΕ, 1996-2000 ()κδ�ση επ�
γραµµ�ς).
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Ευρπη, παραδε�γµατ�ς ��ρη στις Κ�τω �ρες (δεκαε-

τ�ες 1970 και 1980), αλλ� παρ)µειναν σ�ετικ� περι�ρισµ)-

νες, εν εµ#αν�στηκαν αργ�τερα στις �ρες της ν�τιας

Ευρπης �πως ε�ναι η Ισπαν�α, η Ιταλ�α και η Π�ρτ�γαλ�α

(δεκαετ�ες 1980 και 1990) και σε υψηλ�τερα π�σ�στ�. Η

εµ#�νιση της επιδηµ�ας τ�υ HIV µπ�ρε� συνεπς να

ε5αρτ�θηκε απ� µια ε2θραυστη ισ�ρρ�π�α αν�µεσα στη

�ρ�νικ� στιγµ� εµ#�νισης και τ� µ)γεθ�ς της επιδηµ�ας

λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν, την ευαισθη-

τ�π��ηση για τ� AIDS (π�υ δεν υπ�ρ�ε τα πρτα �ρ�νια)

και τη �ρ�νικ� στιγµ� και την εισαγωγ� πρ�ληπτικν

µ)τρων σε µεγ�λη κλ�µακα.

Η σηµασ�α της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης στ�υς �ρ�στες

ναρκωτικν (στην Ευρπη κυρ�ως ηρω�νης, ε�τε µ�νη της

ε�τε σε συνδυασµ� µε �λλες �υσ�ες) µπ�ρε� να ε5αρτ�ται

περαιτ)ρω απ� πρ�τιµ�σεις και π�λιτισµικ)ς συν�θειες

των �ρηστν ναρκωτικν � απ� τ�ν τ2π� της ηρω�νης

π�υ διατ�θεται στην αγ�ρ� (υδατ�διαλυτ� και τ2π�ς π�υ

µπ�ρε� να �ρησιµ�π�ιηθε� ενδ�#λε��ως � ��ι). Επ�σης, η

τιµ� και η καθαρ�τητα πιθαν�ν πα�/�υν κ�π�ι� ρ�λ�,

καθς η �ρ�ση ηρω�νης ενδ�#λε��ως ε�ναι πι� απ�τελε-

σµατικ� και, συνεπς, #θην�τερη απ� τ� κ�πνισµα. ;

#���ς τ�υ AIDS θεωρε�ται �τι ασκε� π�λ2 λιγ�τερη

επιρρ�� στην απ�#αση για ενδ�#λ)�ια �ρ�ση � ��ι.

Επ� τ�υ παρ�ντ�ς, δεν ε�ναι γνωστ� πς να πρ�λη#θε� η

�ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Η �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν � η �ρ�ση ηρω�νης µε �π�ι�νδ�π�τε τρ�π�,

µπ�ρε� να ε5αρτ�ται απ� )να #�σµα πρ�σωπικν και

κ�ινωνικν παραγ�ντων, �πως ε�ναι πρ��λ�µατα συµπε-

ρι#�ρ�ς και/� �ικ�γενειακ� πρ��λ�µατα και η ανεργ�α. Η

θεραπε�α υπ�κατ�στασης, ωστ�σ�, µπ�ρε� να ε�ναι π�λ2

απ�τελεσµατικ� �σ�ν α#�ρ� τη µε�ωση της ενδ�#λ)�ιας

�ρ�σης, καθς και της επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς π�υ

συνδ)εται µε την ενδ�#λ)�ια �ρ�ση, στ�υς �ρ�στες

ηρω�νης (9).

Η �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µειθηκε σηµαντικ�

κατ� τη δεκαετ�α τ�υ 1990 στις περισσ�τερες �ρες, αν

��ι σε �λες. Ως επακ�λ�υθ�, τα π�σ�στ� της �ρ�σης

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν (υπ�λ�γι/�µενα µε ��ση τ�υς

�ρ�στες �πι�2�ων π�υ κατα#ε2γ�υν σε θεραπε�α) δια#)-

ρ�υν αισθητ�, απ� )να �αµηλ� π�σ�στ� περ�π�υ 10 %

στις Κ�τω �ρες )ως τ� υψηλ� π�σ�στ� τ�υ 70 % στην

Ελλ�δα. ;ι πρ�σ#ατες τ�σεις σ�ετικ� µε την ενδ�#λ)�ια

�ρ�ση δεν ε�ναι διαθ)σιµες παρ� µ�ν� για την Ιρλανδ�α,

�π�υ σηµεινεται συνε��ς α25ηση, συνεπ�ς µε την

πρ�σ#ατη α25ηση στ�ν αριθµ� των θετικν ελ)γ�ων HIV

π�υ συνδ)�νται µε τ�υς �ΕΝ.

Επικ%νδυνη συµπερι��ρ  π�υ σ�ετ%>εται

µε την ενδ��λ$'ια �ρ�ση

Στ�υς �ΕΝ, η δι�δ�ση των µ�λ2νσεων καθ�ρ�/εται κυρ�ως

απ� την επικ�νδυνη συµπερι#�ρ� σε σ�)ση µε την

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση, κυρ�ως την κ�ιν� �ρ�ση συριγγν

(δ�νεται � λαµ��νεται µια �ρησιµ�π�ιηµ)νη σ2ριγγα απ� �

σε �λλ� �τ�µ�). Η µετ�δ�ση ε�ναι επ�σης ε#ικτ� µ)σω

των κ�ινν συν)ργων ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης �πως ε�ναι

νερ�, �αµ��κι, κ�υτ�λια, π�υ ενδε��µ)νως ε�ναι ακ�µα

πι� σηµαντικ� στην περ�πτωση της ηπατ�τιδας Β και C. Η

µη υγιειν� ενδ�#λ)�ια �ρ�ση µπ�ρε� επ�σης να πρ�καλ)-

σει µετ�δ�ση ηπατ�τιδας, ακ�µα και αν δεν ε�ναι κ�ιν� τα

σ2νεργα, παραδε�γµατ�ς ��ρη µ)σω µ�λυνσης τ�υ

α�µατ�ς απ� τα �)ρια, τραπ)/ια � �λλες επι#�νειες.

Sλλες επικ�νδυνες συµπερι#�ρ)ς περιλαµ��ν�υν την

)γ�υση ηρω�νης απ� τη µια σ2ριγγα στην �λλη πρ�κειµ)-

ν�υ να µετρηθ�2ν �σες π�σ�τητες. Τα πρ�καταρκτικ�

στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε την κ�ιν� �ρ�ση συριγγν καταδει-

κν2�υν �τι, γενικ�, αυτ� τ� #αιν�µεν� ε5ακ�λ�υθε� να

εµ#αν�/εται π�λ2 συ�ν� στ�υς �ΕΝ, κυµαιν�µεν� απ� 10

)ως 17 % στις Κ�τω �ρες (πρ�σ#ατ�ς δανεισµ�ς �ρησι-

µ�π�ιηµ)νων συριγγν), )ως 64 % στην Ιρλανδ�α (κ�ιν)ς

σ2ριγγες τις τελευτα�ες τ)σσερις ε�δ�µ�δες) και 75 %

στην Αγγλ�α και την ;υαλ�α (κ�ιν)ς σ2ριγγες και

σ2νεργα) (25).Τ� µεγαλ2τερ� µ)ρ�ς αυτν των στ�ι�ε�ων

�σως υπ�τιµ� ακ�µα τ� µ)γεθ�ς της επικ�νδυνης συµπερι-

#�ρ�ς π�υ συνεπ�γεται η )µµεση κ�ιν� �ρ�ση ()γ�υση

ηρω�νης απ� τη µια σ2ριγγα στην �λλη), η κ�ιν� �ρ�ση

�λλων συν)ργων πλην συριγγν κλπ. Απ� την �λλη

πλευρ�, η κ�ιν� �ρ�ση συριγγν παρατηρε�ται συ�ν�

αν�µεσα σε σταθερ�2ς συντρ�#�υς π�υ 5)ρ�υν �τι δεν

ε�ναι µ�λυσµ)ν�ι και συνεπς ε�ναι σ�ετικ� ασ#αλ�ς.

Σε3�υαλικ  επικ%νδυνη συµπερι��ρ 

Η µετ�δ�ση των HIV και HBV µ)σω της σε5�υαλικ�ς

επα#�ς ε�ναι π�λ2 λιγ�τερ� απ�τελεσµατικ� απ� τη

µετ�δ�ση λ�γω κ�ινν συριγγν, εν η µετ�δ�ση τ�υ

HCV δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς θεωρε�ται π�λ2 �αµηλ�.

Ωστ�σ�, �ταν τ� επ�πεδ� µ�λυνσης (επικρ�τηση) ε�ναι

υψηλ� στ�υς �ΕΝ, η µετ�δ�ση των HIV και HBV δι� της

σε5�υαλικ�ς επα#�ς και η µετ�δ�ση απ� µητ)ρα σε παιδ�

�σως γ�νει σηµαντικ�. Συνεπς, �ι �ΕΝ µπ�ρε� να σ�ηµατ�-

/�υν τις επ�ν�µα/�µενες �ασικ)ς �µ�δες � θ2λακες

µ�λυνσης για συνε�� µετ�δ�ση στ�ν ευρ2τερ� πληθυ-

σµ�. ,νας απ�τελεσµατικ�ς τρ�π�ς πρ�ληψης της

µετ�δ�σης δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς ε�ναι η �ρ�ση

πρ�#υλακτικν. Η �ρ�ση πρ�#υλακτικν )�ει αυ5ηθε�

σηµαντικ� στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν απ� τη δεκαετ�α

τ�υ 1980, ιδ�ως σε �σ�υς ασκ�2ν επαγγ)λµατα σ�ετι/�-

(25) Π�νακας 6 ΕΓ: Απ� κ�ιν�2 �ρ�ση συριγγν στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν σε �ρισµ)να κρ�τη µ)λη της ΕΕ ()κδ�ση επ�
γραµµ�ς).
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Σ2µ#ωνα µε µια πρ�καταρκτικ� εκτ�µηση, τα µελλ�ντικ�

)5�δα ετ�σιας υγει�ν�µικ�ς #ρ�ντ�δας για συνδε�µενα

µε τα ναρκωτικ� κρ�2σµατα µετ�δ�σης των ιν HIV, HBV

και HCV στην ΕΕ αν)ρ��νται σε 0,5 % περ�π�υ τ�υ

συν�λικ�2 πρ�ϋπ�λ�γισµ�2 της ΕΕ για την υγει�ν�µικ�

#ρ�ντ�δα (�λ)πε δι�γραµµα 29).

Τρ�π�ι περι�ρισµ�2 των 'λα'"ν
Στις περισσ�τερες �ρες της ΕΕ, η εισαγωγ� µ)τρων για

τ�ν περι�ρισµ� των �λα�ν —�πως ε�ναι η αυ5ηµ)νη

πρ�σ�αση σε απ�στειρωµ)νες �ελ�νες και σ2ριγγες, η

µεγαλ2τερη διαθεσιµ�τητα πρ�#υλακτικν, η παρ���

συµ��υλν και � )λεγ��ς για HIV— )�ει συµ��λει στ�ν

)λεγ�� της µετ�δ�σης HIV �σ�ν α#�ρ� τ�υς �ρ�στες

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Η θεραπε�α υπ�κατ�στασης, η

�π��α µπ�ρε� να µεισει σε µεγ�λ� �αθµ� τη συ�ν�τητα

της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης, παρ)�εται επ�σης σε �λα τα

κρ�τη µ)λη, κατ� τ� πλε�στ�ν µε τη µ�ρ#� ��ρηγ�2µενης

απ� τ� στ�µα µεθαδ�νης, αλλ� στις περισσ�τερες �ρες

υπ�ρ��υν ακ�µα π�λλ� περιθρια �ελτ�ωσης απ� την

�π�ψη της κ�λυψης (δε�τε κε#�λαι� 2, µε�ωση της /�τη-

σης, θεραπε�α, θεραπε�α υπ�κατ�στασης).

Εν υπ�ρ��υν απ�δεικτικ� στ�ι�ε�α �τι τα µ)τρα περι�ρι-

σµ�2 των �λα�ν )��υν συµ��λει στη µε�ωση της επικρ�-

τησης της ηπατ�τιδας C στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν, δεν )��υν ελ)γ5ει τη δι�δ�σ� της (10). Η

επ�µ�νη εµ#�νιση της µ�λυνσης απ� ηπατ�τιδα C στ�υς

νεαρ�2ς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν απαιτε�

καιν�τ�µες πρ�σεγγ�σεις για τ�ν περι�ρισµ� των �λα�ν.

Η εισαγωγ� ιατρικ� επιτηρ�2µενων αιθ�υσν ενδ�#λ)-

�ιας �ρ�σης και η ελεγ��µενη διαν�µ� ηρω�νης ε�ναι δ2�

πρ�σεγγ�σεις τ�υ ε�δ�υς αυτ�2 π�υ ε5ετ�/�νται ως

ενδε��µεν� απ� �ρισµ)νες �ρες της ΕΕ. Ωστ�σ�, και �ι

δ2� θ)τ�υν ηθικ)ς και ν�µικ)ς δυσκ�λ�ες και �σως

επι��λλ�υν αλλαγ)ς στη ν�µ�θεσ�α περ� ναρκωτικν.

Στις �ρες εκε�νες �π�υ )��υν εγκαθιδρυθε� α�θ�υσες

ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης (ΗΠΑ, Αυστραλ�α, Γερµαν�α, Ελ�ετ�α

και Κ�τω �ρες), δεν )�ει α5ι�λ�γηθε� ακ�µα η απ�τελε-

σµατικ�τητ� τ�υς.

Σηµαντικ)ς πτυ�)ς για την εκτ�µηση της διαθεσιµ�τητας

µ)τρων περι�ρισµ�2 των �λα�ν ε�ναι η παρ��� υπηρε-

σιν και η κ�λυψη τ�υ πληθυσµ�2 των �ΕΝ. Με ��ση τις

εκτιµ�σεις της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν και τα

π�σ�στ� των �ΕΝ µετα52 �ρηστν �πι�2�ων π�υ

υπ���λλ�νται σε θεραπε�α, )��υν ε5α�θε� πρ�καταρκτι-

κ)ς εκτιµ�σεις απ� τ� µ)γεθ�ς τ�υ πληθυσµ�2 των �ΕΝ

στις �ρες της ΕΕ. Η �ρ�ση αυτν των εκτιµ�σεων δ�νει

κατ� πρ�σ)γγιση εικ�να της πρ�σ#�ρ�ς πρ�γραµµ�των

ανταλλαγ�ς συριγγν (σηµε�α διαν�µ�ς) αν� �ρα (�λ)πε

δι�γραµµα 30) και τ�ν αριθµ� των συριγγν π�υ ανταλ-

λ�σσ�νται στ� πλα�σι� των πρ�γραµµ�των ανταλλαγ�ς

µενα µε τ� σε5 π�υ συν�θως ανα#)ρ�υν υψηλ� π�σ�στ�

�ρ�σης πρ�#υλακτικν µε τ�υς πελ�τες τ�υς. Η �ρ�ση

πρ�#υλακτικν, ωστ�σ�, ε�ναι συν�θως �αµηλ� µε τ�υς

πρ�σωπικ�2ς συντρ�#�υς, �ι �π���ι συνεπς παραµ)-

ν�υν �µ�δα υψηλ�2 κινδ2ν�υ για µετ�δ�ση.

Συν$πειες και $3�δα

;ι συν)πειες µ�λυνσης απ� HIV ε�ναι σηµαντικ)ς. Η

µ�λυνση απ� HIV �δηγε� σε AIDS µετ� απ� δ)κα �ρ�νια

περ�π�υ κατ� µ)σ� �ρ�, γεγ�ν�ς π�υ µ)�ρι τ�τε συνεπ�-

γεται τερ�στια )5�δα για τ� �τ�µ� και την κ�ινων�α λ�γω

�ρ�νιων µ�λ2νσεων, ν�σ�κ�µειακ�ς περ�θαλψης και

πρ�ωρ�υ θαν�τ�υ.

Η µ�λυνση απ� ηπατ�τιδα Β στις περισσ�τερες περιπτ-

σεις ε5α#αν�/εται απ� µ�νη της, ωστ�σ� σε )να σηµα-

ντικ� π�σ�στ� περιπτσεων (2 )ως 8 % στ�υς εν�λικες,

10 )ως 15 % στ�υς ε#���υς και π�λ2 υψηλ�τερα στα

παιδι�) �δηγε� σε �ρ�νια µ�λυνση, η �π��α µακρ�πρ�θε-

σµα µπ�ρε� να �δηγ�σει σε σ��αρ� π�θηση τ�υ �πατ�ς

και πρ�ωρ� θ�νατ�. ∆εδ�µ)ν�υ �τι η ηπατ�τιδα Β και �

HIV µπ�ρ�2ν ε2κ�λα να µεταδ�θ�2ν δι� της σε5�υαλικ�ς

επα#�ς � απ� τη µητ)ρα στ� παιδ�, αυτ)ς �ι µ�λ2νσεις

στ�υς �ΕΝ συνιστ�2ν σηµαντικ� απειλ� για τ�ν ευρ2τερ�

πληθυσµ�.

Η ηπατ�τιδα C παραµ)νει �ρ�νια στις περισσ�τερες

περιπτσεις (πιθαν�ν σε π�σ�στ� 70 )ως 80 %) και,

συνεπς, �ι �ΕΝ ε5ακ�λ�υθ�2ν να απ�τελ�2ν δυνητικ�

σηµαντικ� πηγ� µ�λυνσης. Η µ�λυνση απ� ηπατ�τιδα C,

�πως και ηπατ�τιδα Β, δ2ναται να πρ�καλ)σει σ��αρ�

π�θηση τ�υ �πατ�ς και πρ�ωρ� θ�νατ� µακρ�πρ�θεσµα

(δεκαετ�ες).Ταυτ��ρ�να, � συνδυασµ�ς µ�λ2νσεων απ�

δια#�ρετικ)ς µ�ρ#)ς ηπατ�τιδας (συµπεριλαµ�αν�µ)νης

της ηπατ�τιδας Α) µπ�ρε� να ε�ναι ιδια�τερα επικ�νδυν�ς

και συ�ν� �δηγε� σε �5ε�α �λ��η τ�υ �πατ�ς και στ�

θ�νατ�.
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Εκτ%µηση των µελλ�ντικ"ν δαπαν"ν υγει�ν�µικ�ς �ρ�ντ%δας για περ%�δ� εν�ς 
$τ�υς, για συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ  κρ�2σµατα µετ δ�σης των ι"ν HCV, 

HBV και HIV, σε εκατ. ευρ" για δ$κα �"ρες της ΕΕ (σ2ν�λ� ΕΕ 1,89 δισ. ευρ" — 
επ%πεδ� τιµ"ν τ� 1995)

Πηγ�: Postma, M. J., Wiessing, L. G., και Jager, J. C.: «Pharmaco-economics of drug
           addiction; estimating the costs of HCV, HBV and HIV infection among injecting drug 
           users in EU-countries», Bull Narc. (υπ� εκτ2πωση).
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συριγγν αν� 1 000 �ΕΝ τ� �ρ�ν� (26). Αν και �ι εκτιµ�-

σεις αν� �ρα ενδ)�εται να µην ε�ναι π�λ2 α5ι�πιστες,

γενικ� #α�νεται �τι τα πρ�γρ�µµατα ανταλλαγ�ς συριγ-

γν στις περισσ�τερες �ρες για τις �π��ες υπ�ρ��υν

στ�ι�ε�α δεν πρ�σ#)ρ�υν ακ�µα επαρκ� αριθµ� καθαρν

συριγγν για τ�υς �ΕΝ, µε πιθαν� ε5α�ρεση τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� (Αγγλ�α και ;υαλ�α) και την Ισπαν�α.

Μια γαλλικ� )ρευνα εκτ�µησε τ�ν µ)σ� �ρ� καταν�λωσης

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν για )ναν �ρ�στη � �π���ς κ�νει

καθηµεριν� �ρ�ση (τ�ν τελευτα�� µ�να) στ� 3,6 την

ηµ)ρα, υπ�δηλν�ντας περισσ�τερες απ� 1 300 �ρ�σεις

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν τ� �ρ�ν� αν� �ΕΝ (� �π���ς

κ�νει καθηµεριν� �ρ�ση) (11). Ωστ�σ�, αυτ�ς � µ)σ�ς

�ρ�ς µπ�ρε� να ε5αρτ�ται σε µεγ�λ� �αθµ� απ� τις

�υσ�ες π�υ �ρησιµ�π�ι�2νται ενδ�#λε��ως (�ι �ρ�στες

�πι�2�ων π�υ κ�ν�υν και ενδ�#λ)�ια �ρ�ση κ�κα&νης

µπ�ρε� να καταναλν�υν ενδ�#λ)�ια ναρκωτικ� π�λ2 πι�

συ�ν�) � απ� τ� εισ�δηµα (�ι �ΕΝ µε ελ��ιστα �ρ�µατα

µπ�ρε� να καταναλν�υν π�λ2 λιγ�τερ� ενδ�#λ)�ια

ναρκωτικ�). Ε�ναι απαρα�τητες καλ2τερες εκτιµ�σεις και

εκτιµ�σεις ειδικ� για κ�θε �ρα τ�υ µεγ)θ�υς τ�υ

πληθυσµ�2 των �ΕΝ και τ�υ αριθµ�2 ενδ�#λ)�ιων

�ρ�σεων πρ�κειµ)ν�υ να εκτιµηθε� η κ�λυψη των

πρ�γραµµ�των ανταλλαγ�ς συριγγν και, συνεπς, �ι

δυνατ�τητ)ς τ�υς να πρ�λαµ��ν�υν απ�τελεσµατικ�

µ�λ2νσεις συνδε�µενες µε τα ναρκωτικ� (27) (28).
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Συνθετικ  ναρκωτικ 

Η εν�τητα αυτ� συµπληρνει τα στ�ι�ε�α και τις αναλ2-

σεις π�υ παρ)��νται σε �λλες εν�τητες της ετ�σιας

)κθεσης. Επ�σης συν�ψ�/ει τα κ2ρια ερωτ�µατα, τ�υς

πρ��ληµατισµ�2ς και τις πρ�κλ�σεις σ�ετικ� µε τα

συνθετικ� ναρκωτικ�.

∆ι δ�ση �ρ�σης
Εν η παγκ�σµια εικ�να για τ� 2000 επι�ε�αινει �τι η

δι�δ�ση της �ρ�σης συνθετικν ναρκωτικν στην ΕΕ

)�ει γενικ� σταθερ�π�ιηθε�, παρατηρ�2νται ακ�µα αν�δι-

κ)ς τ�σεις �σ�ν α#�ρ� τη �ρ�ση )κστασης σε αστικ� �

παραθεριστικ� κ)ντρα, τα �π��α µπ�ρ�2ν να πρ�σελκ2-

σ�υν ν)�υς ευρωπα��υς τ�υρ�στες λ�γω της τ�π�θεσ�ας

και της µεγ�λης πρ�σ#�ρ�ς εκδηλσεων π�υ α#�ρ�2ν

τη νε�λα�α. Γενικ�τερα, �ι αστικ)ς περι��)ς �π�υ )�ει

αναπτυ�θε� κ�υλτ�2ρα των ν)ων µπ�ρε� να συνε��σ�υν

να παρ)��υν )να πλα�σι� για την εδρα�ωση και την

αν�πτυ5η «ψυ�αγωγικν ναρκωτικν».

Η διασταυρ�2µενη αν�λυση π�ι�τικν ερευνν καταδει-

κν2ει �τι η καταν�λωση συνθετικν ναρκωτικν )�ει

ε5απλωθε�, π)ρα απ� τ�υς �ρ�υς «τ)κν�», στις ντισκ�-

τ)κ, στα νυ�τεριν� κ)ντρα καθς και σε ιδιωτικ�2ς

�ρ�υς. Ανα#)ρ�νται επ�σης και �λλ�υ ε�δ�υς περι��λ-

λ�ντα. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, στην Ελλ�δα, 35 % των

µαθητν π�υ ε�ναι �ρ�στες )κστασης )��υν �ρησιµ�π�ι-

�σει τ� ναρκωτικ� σε π�δ�σ#αιρικ�2ς αγνες (µελ)τη

τ�υ 1998).

Πρ�τυπα συµπερι��ρ ς και �ρ�σης
Η τ�ση π�υ διαπιστνεται �λ�)να και περισσ�τερ� στη

συµπερι#�ρ� δεν ε�ναι τ�σ� η καταν�λωση εν�ς συγκε-

κριµ)ν�υ ναρκωτικ�2 )ναντι κ�π�ι�υ �λλ�υ αλλ� �

Π�ια ε%ναι τα συνθετικ  ναρκωτικ ;

; �ρ�ς «συνθετικ� ναρκωτικ�» ανα#)ρεται ειδικ� στις

ψυ��δραστικ)ς �υσ�ες π�υ παρασκευ�/�νται µε �ηµικ�

διεργασ�α, στην �π��α τα �ασικ� ψυ��δραστικ� συστατικ�

δεν λαµ��ν�νται απ� #υσικ)ς πηγ)ς. ; �ρ�ς «συνθετικ�

ναρκωτικ�» �ρ�ισε να �ρησιµ�π�ιε�ται ως συννυµ� των

ναρκωτικν «��ρ�2» � «ψυ�αγωγ�ας» µετ� την εµ#�νιση

τ�υ συνθετικ�2 ναρκωτικ�2 «)κσταση» (MDMA) και

�λλων υπ�κατεστηµ)νων στ� δακτ2λι� αµ#εταµινν στ�

�ρ� των «ψυ�αγωγικν» ναρκωτικν. Εντ�2τ�ις σε

αυτ�2ς τ�υς �ρ�υς καταναλν�νται επ�σης µη συνθε-

τικ� ναρκωτικ� �πως ε�ναι η κ�ννα�η, η κ�κα&νη και τα

παραισθησι�γ�να µανιτ�ρια.Τα συνθετικ� ναρκωτικ�, µε

µακρ� παρ�δ�ση παρ�ν�µης �ρ�σης, περιλαµ��ν�υν τις

αµ#εταµ�νες και τη λυσεργικ� �5ινη διαιθυλαµ�δη (LSD),

εν η )κσταση (MDMA) και τα �λλα ναρκωτικ� π�υ

παρατ�θενται στ�ν κατ�λ�γ� Pihkal των Ann και Alexander

Shulgin (1) )��υν π�λ2 πι� �ρα�2�ι� ιστ�ρικ� παρ�ν�µης

�ρ�σης. Παρατηρε�ται αυ5αν�µενη ανησυ��α παγκ�σµ�ως

σ�ετικ� µε την ενδε��µενη παρασκευ� �λλων και νε�τε-

ρων συνθετικν ναρκωτικν π�υ θα πωλ�2νται ως

εναλλακτικ� λ2ση )ναντι τ�υ MDMA � θα πρ�στ�θενται

στα ��πια τ�υ MDMA. Η ευκ�λ�α µε την �π��α µπ�ρ�2ν να

παρασκευαστ�2ν π�λλ� «συνθετικ� ναρκωτικ�» συνιστ�

πρ�κληση για τις πρ�σπ�θειες ελ)γ��υ της πρ�µ�θειας,

δεδ�µ)νης της ευ�ερ�2ς σ2στασης και µετακ�νησης των

εργαστηρ�ων.

;ρισµ)να συνθετικ� ναρκωτικ� )��υν παραισθησι�γ�νες

επιδρ�σεις και λειτ�υργ�2ν ε�τε ως διεγερτικ� ε�τε ως

κατασταλτικ� τ�υ κεντρικ�2 νευρικ�2 συστ�µατ�ς. Τ�

τελευτα�� ισ�2ει για τη γ�µα-υδρ�5υ��υτυρ�ση (GHB).

Υπ�ρ��υν επ�σης συνθετικ)ς �πι�2�ες �υσ�ες �πως ε�ναι

η µεθαδ�νη, η πεθιδ�νη (ΜΡΡΡ, ΜΡΤΡ), η #ενταν2λη, η 3-

µεθυλ-#ενταν2λη κλπ.

Τα «ειδικ� σ�εδιασµ)να ναρκωτικ�» ε�ναι τα �ηµικ�

αν�λ�γα των ελεγ��µενων �υσιν. Παρ�ν�µ�ι παραγωγ��

τρ�π�π�ι�2ν ελ��ιστα τη µ�ριακ� δ�µ� µιας απαγ�ρευ-

µ)νης �υσ�ας πρ�κειµ)ν�υ να επιτ2��υν παρ�µ�ια �

ισ�υρ�τερα #αρµακ�λ�γικ� απ�τελ)σµατα, απ�#ε2γ�-

ντας µε αυτ� τ�ν τρ�π� την π�ινικ� δ�ω5η. Η κ�ιν� δρ�ση

της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ν)α συνθετικ� ναρκωτικ� (�λ)πε

πλα�σι� στη σ. 55) τ)θηκε σε ε#αρµ�γ� τ�ν Ι�2νι� 1997

µε σκ�π� την πρ�ληψη και/� τ�ν περι�ρισµ� της επ)κτα-

σης παρ�µ�ιων πρακτικν.

;ι αµ#εταµ�νες ε�ναι συνθετικ� ναρκωτικ�. Μπ�ρ�2ν να

�ρησιµ�π�ι�2νται ενδ�#λε��ως, �πως συµ�α�νει στη

Σ�υηδ�α και τη Φινλανδ�α, � να λαµ��ν�νται σε µ�ρ#�

�απι�2 � σκ�νης. ;ι αµ#εταµ�νες αναµειγν2�νται συ�ν�

µε τ� MDMA � µε συγγενε�ς της )κστασης �υσ�ες υπ� τη

µ�ρ#� �απιν παρ�µ�ιων µε την )κσταση.

;ι µεταµ�εταµ%νες ε�ναι παρ�γωγα µεθυλ��υ των

αµ#εταµινν (κυρ�ως αλλ� ��ι απ�κλειστικ� τ�υ τ2π�υ

τ�υ µη υπ�κατεστηµ)ν�υ στ� δακτ2λι�). Περιλαµ��ν�υν

τη «µεθεδρ�νη» καθς επ�σης «κρυστ�λλ�υς» και

«π�γ�», µ�ρ#)ς �ι �π��ες καταναλν�νται µε τ� κ�πνι-

σµα.

(1) A. and A. Shulgin (1991): Pihkal: A chemical love story, Transform
Press.
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συνδυασµ�ς δια#�ρων ναρκωτικν αν�λ�γα µε τις

αν�γκες και τις καταστ�σεις.

Τα µετα�αλλ�µενα πρ�τυπα της συµπερι#�ρ�ς των ν)ων

)��υν επισηµανθε� σε �ρισµ)να κρ�τη µ)λη ως θ)µα π�υ

�ρ�/ει µεγαλ2τερης )ρευνας:

• ;ι περισσ�τερες �ρες επισηµα�ν�υν τ� #αιν�µεν�

των γρ�γ�ρα µετα�αλλ�µενων πρ�τ2πων σε )να ευρ2

κ�ιν� π�υ πειραµατ�/εται και/� συνδυ�/ει δι�#�ρες

�υσ�ες στε να «#τια�τε�» και/� να ε5ισ�ρρ�π�σει τις

επιδρ�σεις των �υσιν.

• Στις Κ�τω �ρες, αυτ� την επ��� εκτιµ�ται τ� #αιν�-

µεν� της κ�πωσης απ� την )κσταση. Η τ�ση αυτ�

µπ�ρε� να �#ε�λεται σε δι�#�ρ�υς παρ�γ�ντες:

παραδε�γµατ�ς ��ρη, δεν υπ�ρ�ει καµ�α )νδει5η της

ακρι��2ς σ2νθεσης της �υσ�ας π�νω στ� λ�γ�τυπ�

�2τε αυ5ηµ)νη ευαισθητ�π��ηση (απ� τα µ)σα µα/ικ�ς

ενηµ)ρωσης σ�ετικ� µε τις σ��αρ)ς επιπτσεις στην

ψυ�ικ� δι�θεση και τα συναισθ�µατα).Τ�θεται επ�σης

τ� /�τηµα τ�υ µ)τρ�υ στ� �π��� η κ�κα&νη �ρησιµ�-

π�ιε�ται εναλλακτικ� ως διεγερτικ� µε τις γνωστ)ς και

συν�θεις επιδρ�σεις. ; συνδυασµ�ς κ�κα&νης και

αλκ��λ θεωρε�ται απ� τ�υς )µπειρ�υς �ρ�στες ως

«καλ� µε�γµα», εν � συνδυασµ�ς της )κστασης και

τ�υ αλκ��λ θεωρε�ται �τι αντιµετωπ�/εται πι�

δ2σκ�λα.

• Dσ�ν α#�ρ� τ�υς πρ��ληµατικ�2ς �ρ�στες )κστασης,

�ρισµ)νες µελ)τες για την τ�5ικ�µαν�α επισηµα�ν�υν

�τι η εθιστικ� ιδι�τητα της �υσ�ας )�ει ελ�σσ�να ρ�λ�

σε σ2γκριση µε τα πρ�τυπα συµπερι#�ρ�ς και µε

�λλ�υς παρ�γ�ντες εκτ�ς των �ηµικν �υσιν π�υ

�δηγ�2ν στ�ν εθισµ�.

Dλα τα κρ�τη µ)λη, κατ� τη ��ρα5η στρατηγικ�ς, πρ�σδ�-

δ�υν σηµασ�α στη δια#�ρ�π��ηση των �µ�δων των

�ρηστν συνθετικν ναρκωτικν. Μπ�ρε� να γ�νει µια

πρτη γενικ� δια#�ρ�π��ηση των �ρηστν )κστασης.

• Εντατικ�ς �ρ�στης. Ακ�µα και αν τ� MDMA )�ει µικρ�

δυναµικ� ε5�ρτησης, µει�ψη#�α �ρηστν παρ�υσι�/ει

)να πρ�τυπ� υπ)ρµετρης �ρ�σης: περισσ�τερ� απ�

µ�α #�ρ� την ε�δ�µ�δα, π�νω απ� )να ��πι τη #�ρ�,

�ρ�ση π�λλαπλν �λλων �υσιν, )ντ�νη δραστηρι�-

τητα σε π�ρτι τ� σα��ατ�κ2ριακ� και )λλειψη 2πν�υ.

Συ�ν�, απ�τελ�2ν µ)ρ�ς εν�ς κυκλµατ�ς �π�υ η

�ρ�ση ναρκωτικν ε�ναι π�λ2 συνηθισµ)νη.

• Πρ�σεκτικ�ς �ρ�στης, µε λιγ�τερ� εκτεταµ)ν�

πρ�τυπ� �ρ�σης.

• Περιστασιακ�ς �ρ�στης, µε λιγ�τερες γνσεις και

επ�γνωση των πιθανν κινδ2νων.

Η συνδυασµ)νη �ρ�ση δια#�ρων �υσιν, ν�µ�µων και

παραν�µων, απ�τελε� σ2νηθες πρ�τυπ� συµπερι#�ρ�ς

των ν)ων ανθρπων π�υ �γα�ν�υν συ�ν� (µπαρ, ντισκ�-

τ)κ, π�ρτι «ρ)ι�» και «τ)κν�», ιδιωτικ)ς γι�ρτ)ς). Η �ρ�ση

π�λλαπλν �υσιν —αν�µει5η � εναλλαγ� µεγ�λ�υ

#�σµατ�ς �υσιν, συνθετικν � µη συνθετικν— απ�τε-

λε� την κ2ρια τ�ση, εν η «αυτ�δια�ε�ριση» της �ρ�σης

π�λλαπλν �υσιν σε )να µετα�αλλ�µεν� πλα�σι� ε�ναι

τ� επικρατ)στερ� πρ�τυπ�.

Η εναλλαγ� απ� τ� )να πρ�ϊ�ν στ� �λλ� και τα πρ�τυπα

�ρ�σης π�λλαπλν �υσιν συνδ)�νται σε �ρισµ)ν� �αθ-

µ� µε τη διαθεσιµ�τητα των δια#�ρων �υσιν και τ�ν καιρ�-

σκ�πισµ�. Συ�ν�, αναπτ2σσ�νται πρ�σωπικ)ς/�µαδικ)ς

στρατηγικ)ς για να απ�κτηθε� µια συγκεκριµ)νη �υσ�α,

εν πα�/ει σηµαντικ� ρ�λ� και η δυναµικ� της �µ�δας.

∆ι�κριση θα πρ)πει να γ�νει µετα52 των �υσιν π�υ

θεωρ�2νται �τι ταιρι�/�υν καλ2τερα σε µ�υσικ)ς

εκδηλσεις και των �λλων ναρκωτικν (�πως ναρκωτικ�

για µετ� τ� ��ρ� � ναρκωτικ� π�υ δεν σ�ετ�/�νται µε τ�

��ρ�) � των �υσιν π�υ δ�κιµ�/�νται σε )ναν κ2κλ�

µ2ησης µε επικε#αλ�ς )µπειρ�υς �ρ�στες, �ι �π���ι

διαθ)τ�υν τ�υλ��ιστ�ν κ�π�ιες εµπειρικ)ς γνσεις για

τη δ�σ�λ�γ�α και τις παρεν)ργειες. Για περι�ρισµ)ν�

αριθµ� συνθετικν ναρκωτικν, η )λλειψη παρ�µ�ι�υ

περι��λλ�ντ�ς θα µπ�ρ�2σε πιθαν�ν να εγκυµ�νε�

µεγαλ2τερ�υς κινδ2ν�υς.

∆ιαθεσιµ�τητα �υσι"ν
Τ� MDMA ε5ακ�λ�υθε� να ε�ναι τ� «αγαπηµ)ν�» πρ�ϊ�ν

της αγ�ρ�ς της )κστασης και εµ#αν�/εται µε π�λυ�ριθµα

δια#�ρετικ� λ�γ�τυπα και εµπ�ρικ)ς �ν�µασ�ες.

Παραδε�γµατ�ς ��ρη, τ� εγκληµατ�λ�γικ� εργαστ�ρι�

της Γερµαν�ας στ� Wiesbaden π�υ αν)λυσε τα ��πια µε τ�

λ�γ�τυπ� «Mitsubishi», συν�δευ�µεν� απ� τρ�α διαµ�ντια

σε σ��µα τριγν�υ, )�ει εκδσει )ναν κατ�λ�γ� µε

περισσ�τερα απ� 200 δια#�ρετικ� τελικ� πρ�ϊ�ντα.

Η υπερ��λικ� δ�ση �απιν MDMA ανι�νε2θηκε µ)σω

κατασ�)σεων και τ�5ικ�λ�γικ�ς αν�λυσης � µ)σω επιτ�-

πι�υ ελ)γ��υ �απιν απ� �µ�δες πρ�ληψης σε µ�υσικ)ς

εκδηλσεις, επιτρ)π�ντας την τα�ε�α δι�δ�ση των

πληρ�#�ριν για τα �αρακτηριστικ� των �απιν σε �λες

τις �ρες της ΕΕ, µ)σω τ�υ συστ�µατ�ς )γκαιρης πρ�ει-

δ�π��ησης της ΕΕ.

Μια τ�ση π�υ πρ)πει να παρακ�λ�υθηθε� στεν� ε�ναι �

αυ5αν�µεν�ς αριθµ�ς ψυ��τρ�πων #αρµ�κων �πως η

κεταµ�νη, τα �π��α δι��ετε2�νται απ� ν�µιµες πηγ)ς.
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Η αµ#εταµ�νη (� «σπιντ»: θειικ� �λας αµ#εταµ�νης)

�αρακτηρ�/εται απ� �αµηλ�τερη καθαρ�τητα και διαθεσι-

µ�τητα. ;ι σκανδινα�ικ)ς �ρες ε5ακ�λ�υθ�2ν να απ�τε-

λ�2ν την κ2ρια αγ�ρ� για την αµ#εταµ�νη ενδ�#λ)�ιας

�ρ�σης και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� την κ2ρια αγ�ρ� για την

αµ#εταµ�νη µη ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης.

Η µ)ση καταν�λωση των µεταµ#εταµινν ε5ακ�λ�υθε� να

ε�ναι π�λ2 περι�ρισµ)νη στην ΕΕ. Ωστ�σ�, σ2µ#ωνα µε

την Europol (29), υπ�ρ��υν απ�δεικτικ� στ�ι�ε�α για την

παραγωγ� (ε5�ρθρωση εργαστηρ�ων) στη Γερµαν�α και τις

Κ�τω �ρες. Η Εσθ�ν�α και ιδ�ως η Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α

)��υν επ�σης αναµει�θε� στην παραγωγ� και τη διακ�-

νηση. Η µεταµ#εταµ�νη, π�υ πιθαν�ν παρ�γεται στην

Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, )�ει πρ��δευτικ� αντικαταστ�σει

την αµ#εταµ�νη, για τ�υς καταναλωτ)ς στη Βαυαρ�α και

τη Σα5�ν�α, δ2� γειτ�νικ� Länder της Γερµαν�ας. Π�λλ)ς

κατασ�)σεις της �υσ�ας αυτ�ς καταγγ)λθηκαν στην

Europol τ� 1999 απ� τις υπηρεσ�ες επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ

της Φινλανδ�ας, της Σ�υηδ�ας, της Γερµαν�ας και των

Κ�τω �ωρν.

;ι αγ�ρ)ς τ�υ LSD και �λλων παραισθησι�γ�νων )��υν

σταθερ�π�ιηθε� στις περισσ�τερες �ρες της ΕΕ, αν και

ε�ναι π�ντ�τε παρ�2σες στ� �ρ� των ναρκωτικν.

Στ�ι�ε%α σ�ετικ  µε τη θεραπε%α
Τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τη θεραπε�α, ως )νδει5η τ�υ επιπ)-

δ�υ της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν, καλ2πτ�υν

ελ��ιστα τα συνθετικ� ναρκωτικ� µε ε5α�ρεση την

αµ#εταµ�νη ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης. Η )κσταση σπαν�ως

κατα�ωρ�/εται ως τ� πρωτε2�ν ναρκωτικ� για τ� �π���

/ητε�ται θεραπε�α, δεδ�µ)ν�υ �τι �ι ασθενε�ς συν�θως

ε�ναι �ρ�στες π�λλαπλν ναρκωτικν. ; υψηλ�τερ�ς

αριθµ�ς αιτ�σεων για θεραπε�α απ� τις αµ#εταµ�νες ως

πρωτε2�ν ναρκωτικ� παρατηρε�ται στη Σ�υηδ�α και τη

Φινλανδ�α και µπ�ρε� να ε5ηγηθε� απ� τ� ιστ�ρικ�

πρ�τυπ� της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης τ�υ θειικ�2 �λατ�ς

αµ#εταµ�νης στις �ρες αυτ)ς.

Dσ�ν α#�ρ� τ� σ2στηµα ε5ωτερικ�ς θεραπε�ας στις

Κ�τω �ρες, η 5ε�ωριστ� κατα�ριση της �ρ�σης )κστα-

σης, η �π��α �ρ�ισε να ε#αρµ�/εται τ� 1994, ε��ε ως

απ�τ)λεσµα την πλ�ρη καταγρα#� τ� 1995.Τα αριθµητικ�

στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τις αιτ�σεις για θεραπε�α απ� τη

�ρ�ση )κστασης παρ�υσι�/�υν πτωτικ� τ�ση απ� τ� 1997,

λαµ��ν�ντας υπ�ψη �τι η εµ#αν�ς αρ�ικ� α25ηση των

δ2� πρ�ηγ�2µενων ετν µπ�ρε� να �#ε�λεται, τ�υλ��ι-

στ�ν εν µ)ρει, σε �ελτιωµ)νη καταγρα#�. Εντ�2τ�ις,

µ�ν� π�σ�στ� 1 % τ�υ συν�λ�υ των ασθενν εισ��θη για

θεραπε�α απ� τη �ρ�ση )κστασης (3,1 % για τις αµ#εταµ�-

νες).Τ� 1999, � αριθµ�ς των ασθενν π�υ αν)#εραν την

)κσταση ως δευτερε2�ν ναρκωτικ� �ταν διπλ�σι�ς απ�

τ�ν αριθµ� των ασθενν π�υ �ρησιµ�π�ι�2ν την )κσταση

ως κ2ρι� ναρκωτικ�, )να π�σ�στ� π�υ συµ#ωνε� µε τ�

γεγ�ν�ς �τι �ι �ρ�στες της )κστασης ε�ναι συν�θως

�ρ�στες π�λλαπλν ναρκωτικν.

Κ%νδυν�ι για την υγε%α
Αν και τα στ�ι�ε�α ε�ναι σπ�νια και ελλιπ�, υπ�ρ��υν

πιθαν)ς �5ε�ες παρεν)ργειες των �υσιν τ2π�υ «)κ-

σταση», ιδ�ως �ταν λαµ��ν�νται µα/� µε �λλα ν�µιµα �

παρ�ν�µα ναρκωτικ� (�πως GHB και αλκ��λ), �ταν

αναµειγν2�νται µε �λλα ναρκωτικ� µε λιγ�τερες �5ε�ες

ανεπιθ2µητες εν)ργειες � �ταν τα ��πια περι)��υν

ε5αιρετικ� υπερ��λικ� δ�ση και/� �ταν τα ��πια λαµ��-

ν�νται επανειληµµ)να µ)σα σε σ2ντ�µ� �ρ�νικ� δι�-

στηµα.

;ι κλινικ�� γιατρ�� δ�ν�υν µεγαλ2τερη )µ#αση στ� ρ�λ�

της επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς (�πως η υπ)ρµετρη

ανα/�τηση τ�υ «#τια5�µατ�ς» και η �γν�ια της σ2νθεσης

και/� των επιπτσεων) παρ� στην τ�5ικ�τητα µιας συγκε-

κριµ)νης �υσ�ας απ�µ�νωµ)νης απ� τ� πλα�σι� της και τα

πρ�τυπα �ρ�σης. Τ� πρ�σωπικ� ιστ�ρικ� υγε�ας µπ�ρε�

επ�σης να ε�ναι )νας καθ�ριστικ�ς παρ�γ�ντας.

Στις περισσ�τερες περιπτσεις, η δι�γνωση ε�ναι δηλητη-

ρ�αση απ� π�λλαπλ)ς �υσ�ες, καθς ε�ναι αδ2νατ�ν να

ε5ακρι�ωθε� η �υσ�α π�υ πρ�κ�λεσε τη δηλητηρ�αση.

Πρ�κειµ)ν�υ να καταν�ηθε� η #2ση, �ι πιθαν�� µακρ�πρ�-

θεσµ�ι κ�νδυν�ι καθς και �ι νευρ�ψυ�ικ)ς πτυ�)ς π�υ

εµ#αν�/�νται συ�ν� σε κρ�2σµατα �5ε�ας δηλητηρ�ασης,

�ι κλινικ�� γιατρ�� δ�ν�υν πρ�τεραι�τητα τρα στην

παρακ�λ�2θηση των κρ�υσµ�των µη θανατη#�ρας δηλη-

τηρ�ασης στ�υς νεαρ�2ς �ρ�στες της )κστασης, κατ� τ�

πλε�στ�ν �ταν )�ει αναµει�θε� µε �λλα ναρκωτικ�.

Η µακρ��ρ�νια �ρ�ση µπ�ρε� να επι#)ρει παρεν)ργειες.

;ι αναστρ)ψιµες και/� µη αναστρ)ψιµες επιπτσεις στ�ν

∆ι γρ. 31
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και αµ�εταµιν"ν στις Κ τω #"ρες

(29) ,κθεση 2000 της Europol, ��γη, Κ�τω �ρες.
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εγκ)#αλ� τελ�2ν ακ�µα υπ� συ/�τηση. Σε µεγ�λ�υς

�ρ�στες )κστασης, υπ�ρ��υν αυ5αν�µενα απ�δεικτικ�

στ�ι�ε�α �λ��ης στ�υς σερ�τ�νινεργικ�2ς νευρνες. ;ι

κλινικ)ς επιπλ�κ)ς καταδεικν2�υν ανεπ�ρκεια τ�υ

γνωστικ�2 αλλ� τα ερευνητικ� πρ�γρ�µµατα σε αυτ� τ�ν

τ�µ)α (σε ε5)λι5η στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και στις ΗΠΑ)

ε5ακ�λ�υθ�2ν να ε�ναι ελ��ιστα.

Συνδε�µεν�ι µε τα συνθετικ  ναρκωτικ 
θ νατ�ι

Απ� τ�τε π�υ ελ�#θησαν µ)τρα εκτ�ς δ�µν και �λλα

πρ�ληπτικ� µ)τρα σε εκδηλσεις και π�ρτι «τ)κν�/

���υ/», )�ει παρατηρηθε� µε�ωση των θανατη#�ρων πε-

ριστατικν σε σ2γκριση µε τις αρ�)ς της δεκαετ�ας τ�υ

1990, τ�υλ��ιστ�ν στις �ρες �π�υ ε��αν καταγρα#ε� 

και τεκµηριωθε� περιστατικ� )κτακτης αν�γκης.

Μετα52 των θαν�των π�υ καταγρ�#ηκαν στις Κ�τω

�ρες κατ� τ� δι�στηµα 1994-1997 και �ι �π���ι �#ε�λ�-

νταν στη λ�ψη υπερ��λικ�ς δ�σης παραγγων αµ#εταµι-

νν � #ενυλπρ�παν�λαµ�νης, τα παρ�γωγα αυτ� θεω-

ρ�2νται ως η κ2ρια αιτ�α θαν�τ�υ στ� 50 % των περιπτ-

σεων. Στις υπ�λ�ιπες περιπτσεις, εντ�π�στηκαν παρ�-

γωγα αµ#εταµινν, αλλ� � θ�νατ�ς απ�δ�θηκε σε �λλα

ναρκωτικ� και/� αλκ��λ � σε �γνωστες αιτ�ες.

,να ν)� συνθετικ� ναρκωτικ�, τ� 4-µεθυλθει�αµ#ετα-

µ�νη (4-MTA, τ� γνωστ� στην αγ�ρ� «flatliner») θεωρε�ται

υπε2θυν� για δι�#�ρ�υς θαν�τ�υς στην ΕΕ (τ)σσερις

θ�νατ�ι στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και )νας στις Κ�τω

�ρες). Επ�σης, )να �λλ� «ν)�» συνθετικ� #�ρµακ�, η

γ�µα-υδρ�5υ��υτυρ�ση (GHB), )�ει συνδεθε� µε �ρισµ)-

ν�υς θαν�τ�υς, γενικ� σε συνδυασµ� µε τ� αλκ��λ και/�

µε �λλα ναρκωτικ�. Αυτ)ς �ι δ2� �υσ�ες υπ�κεινται σε

παρακ�λ�2θηση και εκτ�µηση κινδ2ν�υ στ� πλα�σι� της

κ�ιν�ς δρ�σης της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ν)α συνθετικ�

ναρκωτικ� (�λ)πε πλα�σι� στη σ. 55).

Τρ�π�ι αντιµετ"πισης
;ι τρ�π�ι αντιµετπισης των συνθετικν ναρκωτικν

�ργανν�νται σε δι�#�ρα επ�πεδα παρ)µ�ασης:

Η �ασικ� πρ�ληψη επικεντρνεται στην παρ��� πληρ�-

#�ριν σ�ετικ� µε τα συνθετικ� ναρκωτικ� και συν�θως

διε5�γεται µε δηµ�σιες εκστρατε�ες και παρεµ��σεις σε

σ��λε�α.

;ι δραστηρι�τητες περι�ρισµ�2 των �λα�ν/µ)τρα εκτ�ς

δ�µν σε ψυ�αγωγικ�2ς �ρ�υς συν�στανται στην

παρα�ρηση αιθ�υσν, �π�υ �ι �ρ�στες µπ�ρ�2ν να

αναν�ψ�υν, σε ελ)γ��υς �απιν, στη διαν�µ� ενηµερωτι-

κν #υλλαδ�ων και στη σ2σταση επιτ�πιων γρα#ε�ων.

Υπ�ρ��υν επ�σης πρωτ���υλ�ες «αυτ�ϋπ�στ�ρι5ης»

στ�υς �ρ�υς «τ)κν�», �ι �π��ες σκ�π� )��υν την )ντα5η

πληρ�#�ριν για τα συνθετικ� ναρκωτικ� και τις

συνα#ε�ς �υσ�ες σε )να #�σµα δραστηρι�τ�των πρ�σα-

νατ�λισµ)νων στη µ�υσικ�.

Η πληρ�#�ρηση των �ρηστν σ�ετικ� µε τ�υς κινδ2ν�υς

της αν�µει5ης �υσιν (ιδ�ως τ�ν κ�νδυν� αν�µει5�ς τ�υς

µε τ� αλκ��λ) και η )γκαιρη εντ�πιση των ν)ων �µ�δων

κινδ2ν�υ στ�υς ν)�υς θεωρε�ται τρα µ)γιστης

σηµασ�ας.

Σκ�π�ς της )γκαιρης ιατρικ�ς ���θειας ε�ναι η παρ���

στ���θετηµ)νης πληρ�#�ρησης στ�ν τ�µ)α της πρ�λη-

ψης, η �π��α πληρ�#�ρηση θα επιτρ)ψει, στ�υς επαγγελ-

µατ�ες σε α�θ�υσες )κτακτης αν�γκης και µ�ν�δες

δηλητηρ�ασης, σε γενικ�2ς παθ�λ�γ�υς, επαγγελµατ�ες

π�υ εργ�/�νται �µεσα µε τ�υς �ρ�στες στ�ν τ�µ)α της

υγε�ας κλπ., να ανι�νε2�υν και να αντιµετωπ�/�υν

καλ2τερα τα περιστατικ� �5ε�ας δηλητηρ�ασης. Στη

Γαλλ�α, απ� τ� 1998, η �ργ�νωση Γιατρ�� τ�υ Κ�σµ�υ )�ει

ε5ασ#αλ�σει ιατρικ� ε#εδρικ� υπ�στ�ρι5η σε «ρ)ι�» και

�λλα π�ρτι. ;ι δυσκ�λ�ες περιλαµ��ν�υν την )λλειψη

κλινικ�ς �ι�λι�γρα#�ας για επεισ�δια �5ε�ας δηλητηρ�α-

σης και την )λλειψη δυνατ�τητας να ε5εταστε� τ� ιατρικ�

ιστ�ρικ� τ�υ υπ�ψη ατ�µ�υ.

Ακ�µα και αν )��υν λιγ�τερ� πρ��ληµατικ� πρ�#�λ ως

πρ�ς τη �ρ�ση ναρκωτικν, �ι «ν)�ι» �ρ�στες ναρκωτι-

κν (ν)�ι � )µπειρ�ι �ρ�στες π�υ δεν ε�ναι γνωστ�� στις

∆ι γρ. 32 Αριθµ�ς κατασ�$σεων
$κστασης τ� 1999

;ι π�σ�τητες σε αριθµ� �απιν ανα#)ρ�νται σε παρ)νθεση
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(1) Περιλαµ��ν�νται επ�σης τα ��πια αµ#εταµινν π�υ κατασ�)θηκαν.
Ε�ναι δυνατ�ν να υπ�ρ��υν δια#�ρ)ς µετα52 των πρ�ανα#ερθ)ντων
στ�ι�ε�ων και αυτν π�υ δηµ�σιε2θηκαν απ� την Europol, λ�γω των 
δια#�ρετικν ηµερ�µηνιν υπ���λ�ς εκθ)σεων.

Σηµε�ωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox, 2000.
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Ν$ες πρωτ�'�υλ%ες και πρ�κλ�σεις
για τη � ρα3η π�λιτικ�ς

Τα συνθετικ� ναρκωτικ� �ρ�σκ�νται στ� π�λιτικ� πρ�σκ�-

νι� παρ� τα περι�ρισµ)να επιστηµ�νικ� απ�δεικτικ�

στ�ι�ε�α π�υ υπ�ρ��υν �σ�ν α#�ρ� τ�υς κινδ2ν�υς για

τη δηµ�σια υγε�α. Τ� υψηλ� επ�πεδ� �ρ�σης τ�υς σε

κ�ινωνικ� ενταγµ)νες �µ�δες, � ρ�λ�ς τ�υς ως µ�ντ)λ�

ανα#�ρ�ς στην κ�υλτ�2ρα των ν)ων και τ� γεγ�ν�ς �τι

τα ναρκωτικ� παρ�γ�νται και διακιν�2νται στην Ευρπη

(τ�σ� για εσωτερικ)ς �σ� και ε5ωτερικ)ς αγ�ρ)ς) ασκ�2ν

ισ�υρ� π�εση για αν�ληψη υπε2θυνης δρ�σης απ� την ΕΕ.

;ι συνθετικ)ς �υσ�ες και η εκτ�µηση κινδ2ν�υ τ�υς

πρ��δευτικ� εντ�σσ�νται σε ευρ2τερη θερηση µετα-

�αλλ�µενων πρ�τ2πων και συµπερι#�ρν, υπ�κ�υλτ�2-

ρας και ε5ελ�5εων. Αυτ� )�ει καταλ�5ει στις ακ�λ�υθες

δρ�σεις:

• θ)σπιση απ�τελεσµατικν δια2λων επικ�ινων�ας

µετα52 �λων των παραγ�ντων π�υ εµπλ)κ�νται σε

συστ�µατα τα�ε�ας αντιµετπισηςE

• θ)σπιση καλ2τερης επικ�ινων�ας αν�µεσα σε επιστη-

µ�νικ� �ασισµ)νες πληρ�#�ρ�ες και αντιδρ�σεις

π�λιτικ�ςE

• �ελτ�ωση ικαν�τητας για τη λ�ψη συγκεκριµ)νων πλη-

ρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα συνθετικ� ναρκωτικ� και, γε-

νικ�τερα, µε τις εµ#ανι/�µενες τ�σεις σ�ετικ� µε τη

�ρ�ση ναρκωτικν, µ)σω εθνικν και τ�πικν εκτιµ�-

σεων περ� επικρ�τησης, µητρων α�τησης για θε-

ραπε�α, λαµ��ν�ντας επ�σης υπ�ψη τ�ν κ2ρι� πρ�σα-

νατ�λισµ� των υπηρεσιν θεραπε�ας στ�υς �ρ�στες

�πι�2�ων.

υπηρεσ�ες θεραπε�ας) µπ�ρε� να λαµ��ν�υν �ελτιωµ)νη

πληρ�#�ρηση σ�ετικ� µε τ� πς να εντ�π�/�υν ενδε�5εις

πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν και πς να αντιλαµ-

��ν�νται την αν�γκη για υπ�στ�ρι5η. Η πρ�σωπικ�

αντ�ληψη εν�ς ατ�µ�υ για την κατ�σταση της υγε�ας τ�υ,

η επ�γνωση �τι ��νεται � )λεγ��ς της «αυτ�δια�ειρι/�µε-

νης» �ρ�σης και �ι γνσεις σ�ετικ� µε την πρ�σ�αση σε

συµ��υλευτικ)ς υπηρεσ�ες ε�ναι πιθαν�� δε�κτες π�υ

πρ)πει να συνδυαστ�2ν µε πρ�ληπτικ)ς δρ�σεις εκτ�ς

δ�µν. Ωστ�σ�, η )λλειψη δια#�ρ�π��ησης και/� η µη

καταλληλ�τητα της υπ�ρ��υσας πρ�σ#�ρ�ς θεραπε�ας

�σως περι�ρ�σει την απ�τελεσµατικ�τητα των εν λ�γω

πρ�σπαθειν.

Με%ωση πρ�σ��ρ ς
Σ2µ#ωνα µε την Europol (ετ�σια )κθεση 2000), �ι Κ�τω

�ρες ε5ακ�λ�υθ�2ν να ε�ναι η πρτη �ρα παραγωγ�ς

και ε5αγωγ�ς της )κστασης: τ� 1999, εντ�π�στηκαν 36

�ρ�ι παραγωγ�ς. Την �δια �ρ�νι�, ε5αρθρθηκαν

τ)σσερα εργαστ�ρια στ� Β)λγι�, δ2� στην Ισπαν�α και )να

στη Γερµαν�α. ,να απ� τα µεγαλ2τερα εργαστ�ρια

αµ#εταµινν π�υ )�ει �ρεθε� π�τ) ε5αρθρθηκε στην

Ελλ�δα τ�ν Φε�ρ�υ�ρι� 2000. Στην παραγωγ� και στην

ε5αγωγ� εν)��νται επ�σης και �ρισµ)νες �ρες της

Ανατ�λικ�ς Ευρπης (η Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, η Π�λων�α

και η Β�υλγαρ�α) και �ι �αλτικ)ς �ρες.

Παραδε�γµατ�ς ��ρη, 10 )ως 20 % των συνθετικν

ναρκωτικν για τη �ρετανικ� αγ�ρ� παρασκευ�/�νται

στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, εν τ� υπ�λ�ιπ� π�σ�στ� θεωρε�-

ται �τι παρασκευ�/εται στην ηπειρωτικ� Ευρπη (κυρ�ως

στις Κ�τω �ρες και τ� Β)λγι�) και εισ)ρ�εται στ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� απ� λιµ�νια � αερ�δρ�µια της Μ�γ�ης.

Η µ)ση τιµ� ��νδρικ�ς πλησης (πωλ�σεις αν� κιλ�) για

��πια π�υ δι��ετε2�νται στην αγ�ρ� ως )κσταση κυµα�-

νεται απ� 4 )ως 5 ευρ αν� ��πι, µε ελ��ιστη τιµ� 1 ευρ

στην Π�ρτ�γαλ�α και µ)γιστη 13 ευρ στη ∆αν�α (30). Η

µ)ση τιµ� λιανικ�ς πλησης κυµα�νεται απ� 4 )ως 28

ευρ αν� γραµµ�ρι�, µε ελ��ιστη τιµ� 4 ευρ στις Κ�τω

�ρες και µ)γιστη 34 ευρ στη ∆αν�α.

(30) Τελευτα�α δεδ�µ)να: Ι�2λι�ς 1999. ;ι τιµ)ς π�ικ�λλ�υν εντ�ς των δια#�ρων κρατν µελν αν�λ�γα µε τ� �αθµ� καθαρ�τητας,
την π�σ�τητα π�υ αγ�ρ�στηκε και την τ�π�θεσ�α της αγ�ρ�ς (Πηγ�: Europol, ΕΕ 2000).
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Η κ�ιν� δρ ση της ΕΕ για τα ν$α συνθετικ  ναρκωτικ 

Κατ� την περ��δ� 1998-2000, κ�ιν� δρ�ση της ΕΕ

«σ2στηµα )γκαιρης πρ�ειδ�π��ησης» για την τα�ε�α

συλλ�γ� και ανταλλαγ� πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα ν)α

συνθετικ� ναρκωτικ� )�ει εντ�π�σει δι�#�ρες �υσ�ες π�υ

εµ#αν�στηκαν στην παρ�ν�µη αγ�ρ� στην Ευρωπαϊκ�

,νωση. Κ�ιν)ς εκθ)σεις πρ��δ�υ π�υ συν�ψ�/�υν τα

στ�ι�ε�α π�υ )��υν συλλε�θε� σε αυτ� τ� πρ�καταρκτικ�

στ�δι� παρ�υσι�στηκαν απ� τ� ΕΚΠΝΤ και την Europol

στην ;ρι/�ντια ;µ�δα Εργασ�ας περ� Ναρκωτικν τ�υ

Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης. Σε δε2τερ� στ�δι�,

κατ�πιν αιτ�µατ�ς τ�υ Συµ��υλ��υ, εκτιµ�θηκαν �ι

κ�νδυν�ι για τ)σσερις �υσ�ες —MBDB, 4-MTA, GHB και

κεταµ�νη— απ� τη διευρυµ)νη επιστηµ�νικ� επιτρ�π�

τ�υ ΕΚΠΝΤ.

Με ��ση την )κθεση για την εκτ�µηση των κινδ2νων και

µια γνωµ�δ�τηση της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς, )να ν)�

συνθετικ� ναρκωτικ�, τ� 4-MTA, υπ��λ�θηκε σε διαδικα-

σ�α ελ)γ��υ σε �λα τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ δυν�µει µιας

απ�#ασης τ�υ Συµ��υλ��υ της 13ης Σεπτεµ�ρ��υ 1999.

Sλλα ν)α συνθετικ� ναρκωτικ�, �πως τα PMMA, 2-CT-5

και 2-CT-7, εντ�π�στηκαν πρ�σ#ατα στ� πλα�σι� τ�υ

«συστ�µατ�ς )γκαιρης πρ�ειδ�π��ησης» της κ�ιν�ς

δρ�σης και πρ�ς τ� παρ�ν παρακ�λ�υθ�2νται απ� κ�ιν�2

απ� τ� ΕΚΠΝΤ και την Europol, σε στεν� συνεργασ�α µε

την Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� και τ�ν Ευρωπαϊκ� ;ργανισµ�

για την Α5ι�λ�γηση των Φαρµακευτικν Πρ�ϊ�ντων.

Λειτ�υργντας επ�σης ως µ)σ� π�υ καθ�ρ�/ει κατ� π�σ�

µια συγκεκριµ)νη �υσ�α πρ)πει να τεθε� υπ� )λεγ�� σε

επ�πεδ� ΕΕ � ��ι, η κ�ιν� δρ�ση παρ)�ει επ�σης τακτικ�

στα κρ�τη µ)λη και τα ευρωπαϊκ� θεσµικ� �ργανα µια

εικ�να τ�υ πλαισ��υ της �ρ�σης ναρκωτικν σε ψυ�αγω-

γικ�2ς �ρ�υς και πρ�σ#)ρει )γκαιρες ενδε�5εις για τις

τ�σεις διακ�νησης σε σ�)ση µε τα συνθετικ� ναρκωτικ�.

Τα εγ�ειρ�µατα εκτ�µησης κινδ2νων παρ)��υν α5ι�πιστ�

υλικ� στ�υς αρµ�δι�υς ��ρα5ης π�λιτικ�ς, για να

πρ��ληµατιστ�2ν σ�ετικ� µε τις πιθαν)ς επιλ�γ)ς µε

στ��� την τ�ρηση µιας ισ�ρρ�πης πρ�σ)γγισης µετα52

της επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ και των µ)τρων πρ�ληψης.
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Τ� πρ�'ληµα των ναρκωτικ"ν στην
Κεντρικ� και Ανατ�λικ� Ευρ"πη

Τ� κε#�λαι� αυτ� �ρησιµ�π�ιε� τις πρ�σ#ατες πληρ�#�ρ�ες π�υ διατ)θηκαν µ)σω τ�υ πρ�γρ�µ-

µατ�ς ναρκωτικν για π�λλαπλ�2ς απ�δ)κτες στ� πλα�σι� τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς Phare. Επ� τ�υ

παρ�ντ�ς, η συνεργασ�α µετα52 τ�υ ΕΚΠΝΤ και των υπ�ψ�#ιων �ωρν �ρ�σκεται σε µετα�ατικ�

στ�δι�, κατ� τη δι�ρκεια τ�υ �π���υ η �µεση τε�νικ� συνεργασ�α θα επεκταθε� µε σκ�π� να

αναπτ25ει περαιτ)ρω τη θεσµικ� ��ση για εθνικ� συστ�µατα πληρ�#�ριν σ�ετικν µε τα

ναρκωτικ�, να εδραισει τις σ�)σεις και να εγκαθιδρ2σει µ�νιµ�υς διαρθρωτικ�2ς δεσµ�2ς.

Κατ σταση και τ σεις

Γενικ�, �ι σηµαντικ�τερες τ�σεις π�υ πρ�σδι�ρ�στηκαν

τ� 2000 επι�ε�αιν�νται:

• αυ5�θηκε τ� π�σ�στ� τ�υ γενικ�2 πληθυσµ�2, ιδ�ως

των µαθητν, π�υ )�ει δ�κιµ�σει παρ�ν�µα ναρκωτικ�

τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ�E

• αυ5�θηκε η α�τηση για θεραπε�α, κυρ�ως για την ε5�ρ-

τηση απ� �πι�2�αE

• �λλα5αν τα πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικν, καθς η

λ�ψη εισαγ�µενης ηρω�νης καταλαµ��νει µε αυ5αν�-

µεν� ρυθµ� τη θ)ση των �πι�2�ων π�υ παρ�γ�νται

τ�πικ�E

• η �ρ�ση ναρκωτικν ε5απλνεται απ� τα µεγ�λα

αστικ� κ)ντρα πρ�ς �λες τις περι#)ρειεςE

• αυ5�θηκαν τα πρ��λ�µατα και �ι πρ�κλ�σεις π�υ

συνδ)�νται µε τη διακ�νηση και τη διαµετακ�µιση

παρ�ν�µων ναρκωτικν.

Επικρ τηση και πρ�τυπα
�ρ�σης ναρκωτικ"ν

Σ2µ#ωνα µε τα δεδ�µ)να π�υ συλλ)�θηκαν απ� )να

ευρωπαϊκ� πρ�γραµµα ερευνν στ�ν µαθητικ� πληθυσµ�

για τ� αλκ��λ και �λλα ναρκωτικ� (ESPAD) τ� 1995 και τ�

1999, η δ�κιµ� παρ�ν�µων ναρκωτικν τ�υλ��ιστ�ν µ�α

#�ρ� σε �λη τη /ω� στ�υς ν)�υς ηλικ�ας 15 µ)�ρι 16 ετν

διπλασι�στηκε τ� �δι� δι�στηµα σε �λες τις �ρες της

Κεντρικ�ς και Ανατ�λικ�ς Ευρπης (�ΚΑΕ), πλην της

Τσε�ικ�ς ∆ηµ�κρατ�ας, �π�υ αυτ� η επικρ�τηση �ταν �δη

αρκετ� υψηλ� και αυ5�θηκε µι�µιση #�ρ� (�λ)πε

δι�γραµµα 33).

∆ι γρ. 33
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Η α25ηση αυτ� απη�ε� κατ� τ� πλε�στ�ν την α25ηση στη

�ρ�ση κ�ννα�ης, η �π��α παραµ)νει τ� συνηθ)στερ�

ναρκωτικ� π�υ �ρησιµ�π�ι�2ν �ι )#η��ι.

Παρ�λληλα, σηµαντικ� αλλ� µικρ�τερη α25ηση )�ει

σηµειωθε� σ�ετικ� µε τη �ρ�ση ναρκωτικν �πως ε�ναι η

)κσταση, �ι αµ#εταµ�νες � τ� LSD (π�νακας 4).

Ωστ�σ�, �ρισµ)να δεδ�µ)να π�υ συλλ)�θηκαν σε

επ�πεδ� π�λεων � σε πι� στ��ευµ)νες υπ��µ�δες απ�κα-

λ2πτ�υν �τι η επικρ�τηση της �ρ�σης συνθετικν ναρκω-

τικν �σως ε�ναι υψηλ�τερη απ� �,τι δηλν�υν τα εθνικ�

π�σ�στ�, αν και δεν ε�ναι διαθ)σιµα ακρι�� δεδ�µ)να για

τ�ν αριθµ� των �ρηστν στ�ν πληθυσµ�.

Στη Λιθ�υαν�α, σ2µ#ωνα µε την )ρευνα ESPAD για τ�

1999, η επικρ�τηση παρ�ν�µων ναρκωτικν τ�υλ��ιστ�ν

µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω� στ�υς µαθητ)ς �ρ)θηκε �τι

αν)ρ�εται σε 22,7 % στη B�λνα και 23,9 % στην Klaipeda,

εν � εθνικ�ς µ)σ�ς �ρ�ς �ταν 15,5 %.

Στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, σε )ρευνα π�υ πραγµατ�π�ι�-

θηκε σε π�ρτι «τ)κν�» στην Πρ�γα µετα52 1998 και 1999,

η επικρ�τηση τ�υλ��ιστ�ν µ�α #�ρ� σε �λη τη /ω�

�ρ)θηκε �τι �ταν 44,5 % για τις αµ#εταµ�νες, 35,7 % για

την )κσταση και 47,7 % για τα παραισθησι�γ�να (σε

σ2γκριση αντ�στ�ι�α µε 5, 4 και 7 % στην )ρευνα τ�υ

ESPAD π�υ διε5��θη σε εθνικ� επ�πεδ�).

Α%τηση για θεραπε%α
Η α�τηση για θεραπε�α —κατ� τ� πλε�στ�ν απ� τη �ρ�ση

�πι�2�ων— #α�νεται ακ�µα να αυ5�νεται (π�νακας 5).

Θα πρ)πει να τ�νιστε�, ωστ�σ�, �τι τα πρ�τυπα καταν�λω-

σης καθς και �ι �διες �ι πρ��ληµατικ)ς �υσ�ες µπ�ρε� να

δια#)ρ�υν σηµαντικ� απ� τη µια �ρα � απ� τη µια

περι#)ρεια στην �λλη.

∆ιαθεσιµ�τητα
Σηµαντικ)ς κατασ�)σεις στην περι��� των Βαλκαν�ων και

την Κεντρικ� Ευρπη τ� 1999 και τ� 2000 επι�ε�αιν�υν

τ� ρ�λ� της περι���ς στη διαµετακ�µιση και την απ�θ�-

κευση ηρω�νης. Ε�ναι α5ι�σηµε�ωτ� �τι η συν�λικ�

π�σ�τητα ηρω�νης π�υ κατασ�)θηκε απ� τις ��υλγαρικ)ς

αρ�)ς τ� 2000 ε�ναι 2 079 κιλ�, η �π��α ε�ναι µεγαλ2τερη

απ� τη συν�λικ� π�σ�τητα π�υ κατασ�)θηκε τα πρ�ηγ�2-

µενα )5ι �ρ�νια. ;ι περισσ�τερες απ� τις κατασ�)σεις

αυτ)ς γ�ν�νται στ� µε�/�ν σηµε�� ελ)γ��υ µε την Τ�υρκ�α.

Π�υθεν� αλλ�2 στα Βαλκ�νια δεν )��υν παρατηρηθε�

αντ�στ�ι�ες αυ5�σεις. Ωστ�σ�, καθς αυ5�νεται η

καταν�λωση ηρω�νης, #α�νεται �τι �ι �ΚΑΕ γ�ν�νται

επ�σης στ���ι.

Η Κεντρικ� και Ανατ�λικ� Ευρπη συνε��/ει να απ�τελε�

διαµετακ�µιστικ� περι��� για την κ�ννα�η π�υ πρ��ρ�/ε-

ται για τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ. Τ� 2000, ανα#)ρθηκαν

κατασ�)σεις απ� τις περισσ�τερες �ρες. ;ι )ρευνες

δε��ν�υν �τι η κ�ννα�η ε�ναι τ� πι� διαδεδ�µ)ν� ναρκω-

τικ� στις �ΚΑΕ και υπ�ρ��υν ενδε�5εις �τι, �πως συµ�α�-

νει στην ΕΕ, )�ει σηµειωθε� α5ι�λ�γη α25ηση ��ι µ�ν�

στην παρ�ν�µη διακ�νηση αλλ� και στην καλλι)ργεια

κ�ννα�ης στην περι���.

; διαµετακ�µιστικ�ς ρ�λ�ς της Κεντρικ�ς και Ανατ�λικ�ς

Ευρπης στη διακ�νηση κ�κα&νης #α�νεται να )�ει

αναπτυ�θε� περισσ�τερ� κατ� τη δι�ρκεια των ετν 1999

και 2000. Σηµαντικ)ς κατασ�)σεις κ�κα&νης )γιναν απ�

την ;υγγαρ�α, την Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α και τη Ρ�υµαν�α.

Εντ�2τ�ις, η καταν�λωση #α�νεται να περι�ρ�/εται σε

συγκεκριµ)να τµ�µατα τ�υ πληθυσµ�2, τ� µ)γεθ�ς των

�π��ων δ2σκ�λα εκτιµ�ται µε τα υπ�ρ��ντα συστ�µατα

παρακ�λ�2θησης.

Π%νακας 4 ∆�κιµ� τ�υλ �ιστ�ν µ%α ��ρ  σε �λη τη >ω�
$κστασης, αµ�εταµιν"ν και LSD

στ�υς µαθητ$ς — ESPAD 1995-1999

1995 1999 1995 1999 1995 1999

Β�υλγαρ�α – 1 – 1 – 1

Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α 0 4 2 5 2 7

Εσθ�ν�α 0 3 0 7 1 3

Πρην Γι�υγκ�σλα�ικ� ∆η-
µ�κρατ�α της Μακεδ�ν�ας – 1 – 0 – 1

Oυγγαρ�α 1 3 0 2 1 4

Λεττ�ν�α 0 6 0 4 0 4

Λιθ�υαν�α 0 4 0 2 0 2

Π�λων�α 0 3 2 7 1 5

Ρ�υµαν�α – 0 – 0 – 0

∆ηµ�κρατ�α της Σλ��ακ�ας – 2 0 1 0 4

Σλ��εν�α 1 4 0 1 1 3

8κσταση Αµ�εταµ%νες LSD

(1) Πρτη α�τηση για θεραπε�α.
(2) Αριθµ�ς υπ��αλλ�µ)νων σε θεραπε�α (µη εναρµ�νισµ)ν�ς δε�κτης).
(3) Αριθµ�ς �ρηστν π�υ )��υν καταγρα#ε�.
Σηµε�ωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.

Π%νακας 5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Αλ�αν�α µ.δ. µ.δ. 27 63 334 523 615

Β�υλγαρ�α µ.δ. µ.δ. 254 449 582 974 1 071

Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α (1) µ.δ. µ.δ. 2 470 3 252 3 132 3 858 3 889

Εσθ�ν�α µ.δ. 246 366 755 µ.δ. µ.δ. µ.δ.

FYROM 82 116 242 301 431 µ.δ. µ.δ.

;υγγαρ�α (2) µ.δ. 2 806 3 263 4 233 7 945 8 957 12 765

Λεττ�ν�α µ.δ. 781 804 904 992 1 080 1 512

Λιθ�υαν�α (3) µ.δ. µ.δ. µ.δ. 1 804 2 871 2 862 3 082

Π�λων�α 3 783 4 107 4 223 4 772 µ.δ. µ.δ. µ.δ.

Ρ�υµαν�α µ.δ. µ.δ. µ.δ. µ.δ. 646 650 µ.δ.

Σλ��ακ�α µ.δ. 1 189 1 239 1 594 2 074 2 199 2 236

Σλ��εν�α (1) 141 187 125 309 µ.δ.. µ.δ. µ.δ.

Αριθµ�ς αιτ�σεων για θεραπε%α στις #ΚΑΕ
απ� τ� 1993 (�λες �ι αιτ�σεις)
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Τα συνθετικ� ναρκωτικ� γ�ν�νται �λ� και πι� δηµ�#ιλ�

στ�υς ν)�υς (π�νακας 4) και υπ�ρ��υν ανησυ�ητικ)ς

ενδε�5εις �τι )νας αυ5αν�µεν�ς αριθµ�ς ε#��ων εν)�ε-

ται στη διακ�νηση και την πληση ναρκωτικν. Η παρα-

γωγ� συνθετικν ναρκωτικν )�ει αυ5ηθε� και η καταν�-

λωσ� τ�υς επηρε�/ει τη /ω� �λ� και περισσ�τερων ν)ων

ανθρπων. Παρ�ν�µα εργαστ�ρια π�υ παρ�γ�υν αµ#ετα-

µ�νες υπ�ρ��υν στις περισσ�τερες απ� τις �ΚΑΕ και �ι

πρ�δρ�µες �υσ�ες για σκ�π�2ς παραγωγ�ς δι��ετε2�-

νται παρ�ν�µα απ� �λλες �ΚΑΕ, την ΕΕ � τρ�τες �ρες.

Παρ�ν�µα εργαστ�ρια )��υν ε5αρθρωθε� σ�εδ�ν σε �λες

τις �ρες της περι���ς. Ειδικ�τερα η Π�λων�α, η Τσε�ικ�

∆ηµ�κρατ�α, η ;υγγαρ�α, η Β�υλγαρ�α και �ι �αλτικ)ς

�ρες #α�νεται να ε�ναι σηµαντικ�� παραγωγ��. Παραδε�γ-

µατ�ς ��ρη, παρ� την ε5�ρθρωση επτ� εργαστηρ�ων στην

Π�λων�α στις αρ�)ς τ�υ 2000, εκτιµ�ται �τι θα µπ�ρ�2σε

να �ρ�σκεται ακ�µα σε λειτ�υργ�α τ�υλ��ιστ�ν � �δι�ς

αριθµ�ς εργαστηρ�ων. Η παγκ�σµια επικρ�τηση της

�ρ�σης )κστασης )�ει �δηγ�σει στην ε5αγωγ� τ�υ

ναρκωτικ�2 απ� την ΕΕ σε αγ�ρ)ς της Κεντρικ�ς και

Ανατ�λικ�ς Ευρπης. ;ι υπηρεσ�ες επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ

ανα#)ρ�υν �τι )να σηµαντικ� π�σ�στ� της )κστασης π�υ

�ρησιµ�π�ιε�ται στις �ΚΑΕ πρ�)ρ�εται απ� τις Κ�τω

�ρες.

Π�λιτικ�% και θεσµικ�% τρ�π�ι

αντιµετ"πισης τ�υ �αιν�µ$ν�υ

των ναρκωτικ"ν

Απ� τα µ)σα της δεκαετ�ας τ�υ 1990, η π�λιτικ� για τα

ναρκωτικ� και �ι ε5ελ�5εις �σ�ν α#�ρ� τη στρατηγικ�

στις �ΚΑΕ (παρ�µ�ια µε τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ) )��υν δ2�

�ασικ)ς πηγ)ς: πρτ�ν, τ�ν µετα�αλλ�µεν� �αρακτ�ρα

τ�υ #αιν�µ)ν�υ των ναρκωτικν π�υ επηρε�/ει σε

µεγαλ2τερ� �αθµ� ευρ2τερα τµ�µατα της κ�ινων�αςE και,

δε2τερ�ν, τ�ν π�λυδι�στατ� �αρακτ�ρα τ�υ πρ��λ�µα-

τ�ς π�υ απαιτε� )ναν τρ�π� αντιµετπισης σε �λ�υς τ�υς

τ�µε�ς, συντ�νισµ)ν� σε εθνικ� επ�πεδ�. ;ι δρ�σεις

δια#�ρων διεθνν �ργανσεων, κυρ�ως της Ευρωπαϊκ�ς

Επιτρ�π�ς, )��υν σταθε� καταλ2της για την αν�πτυ5η

εθνικν τρ�πων αντιµετπισης τ�υ #αιν�µ)ν�υ των

ναρκωτικν.

Στ� πλα�σι� αυτ�, �ι �ρες της Κεντρικ�ς και Ανατ�λικ�ς

Ευρπης )��υν λ��ει �υσιαστικ� µ)τρα για την αν�πτυ5η

των κατ�λληλων ν�µ�θετικν µ)τρων καθς και δι�ικητι-

κν και συντ�νιστικν δ�µν. Επιπλ)�ν, ως µ)ρ�ς της

διαδικασ�ας διε2ρυνσης της ΕΕ, στ� πλα�σι� της στρατη-

γικ�ς πρ�)ντα5ης, �ι δ)κα υπ�ψ�#ιες �ΚΑΕ (31) )��υν

πρ�σαρµ�σει � επαναπρ�σανατ�λ�σει τις δρ�σεις

ελ)γ��υ ναρκωτικν στη θ)σπιση και την ε#αρµ�γ� τ�υ

κ�ιν�τικ�2 κεκτηµ)ν�υ. Παρ�µ�ια διαδικασ�α πραγµατ�-

π�ιε�ται στην Πρην Γι�υγκ�σλα�ικ� ∆ηµ�κρατ�α της

Μακεδ�ν�ας, παρ� τ� γεγ�ν�ς �τι δεν )�ει υπ���λει

ακ�µα α�τηση )ντα5ης στην ΕΕ.

Ν�µ�θεσ%α
Dλες �ι υπ�ψ�#ιες �ΚΑΕ )��υν υπ�γρ�ψει και επικυρ-

σει τις τρεις συµ��σεις των Ηνωµ)νων Εθνν σ�ετικ� µε

τ�ν )λεγ�� των ναρκωτικν, δεδ�µ)ν�υ �τι η συµ��λ�

τ�υς θεωρε�ται απαρα�τητη για την επ�τευ5η των στ��ων

της στρατηγικ�ς περ� των ναρκωτικν της ΕΕ.Τ� 2000, η

Εσθ�ν�α �ταν η τελευτα�α �ρα π�υ επικ2ρωσε τη

«σ2µ�αση των Ηνωµ)νων Εθνν κατ� της παρ�ν�µης

διακ�νησης ναρκωτικν #αρµ�κων και ψυ��τρ�πων

�υσιν» τ�υ 1998. Dλες �ι υπ�ψ�#ιες �ΚΑΕ )��υν

υπ�γρ�ψει και επικυρσει τη «συνθ�κη τ�υ Συµ��υλ��υ

της Ευρπης τ�υ 1990 για τη ν�µιµ�π��ηση πρ�σ�δων

απ� παρ�ν�µες δραστηρι�τητες, την )ρευνα, κατ�σ�εση

και δ�µευση πρ�σ�δων απ� εγκληµατικ)ς εν)ργειες»

(συνθ�κη Στρασ��2ργ�υ).

Η διαδικασ�α )γκρισης εθνικ�ς ν�µ�θεσ�ας π�ικ�λλει ως

πρ�ς την )νταση και την πρ�σ)γγιση σε �λη την περι���,

απ� την )γκριση αρκετν ν�µων π�υ αντιµετωπ�/�υν

Ν�µ�ς περ% ναρκωτικ"ν
της Σλ�'εν%ας

; ν�µ�ς της Σλ��εν�ας για την «πρ�ληψη της �ρ�σης

παρ�ν�µων ναρκωτικν και την αντιµετπιση των

καταναλωτν παρ�ν�µων ναρκωτικν» (1999) ��ι µ�ν�

θεσπ�/ει µ)τρα για την πρ�ληψη της �ρ�σης παρ�ν�µων

ναρκωτικν αλλ� επ�σης θεσπ�/ει µ)τρα στ�υς ακ�λ�υ-

θ�υς τ�µε�ς: πληρ�#�ρηση, ιατρικ)ς, εκπαιδευτικ)ς και

συµ��υλευτικ)ς δραστηρι�τητεςE ιατρικ� αγωγ�E υπηρε-

σ�ες κ�ινωνικ�ς ασ#�λειας και πρ�γρ�µµατα για την

επ�λυση κ�ινωνικν πρ��ληµ�των π�υ σ�ετ�/�νται µε την

καταν�λωση παρ�ν�µων ναρκωτικν και παρακ�λ�2θηση

της καταν�λωσης παρ�ν�µων ναρκωτικν. ; ν�µ�ς

πραγµατε2εται, µετα52 �λλων, την αν�γκη για τη συµµε-

τ��� µη κυ�ερνητικν �ργανσεων και τ� συντ�νισµ�

των δραστηρι�τ�των τ�υς µε τ� εθνικ� πρ�γραµµα.

Πρ��λ)πεται �τι τα κε#�λαια για τη συγ�ρηµατ�δ�τηση

της ε#αρµ�γ�ς πρ�γραµµ�των πρ�ληψης και την

παρακ�λ�2θηση της καταν�λωσης θα πρ�)λθ�υν απ� τ�ν

εθνικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ�.

(31) ;ι υπ�ψ�#ιες για )ντα5η στην ΕΕ �ΚΑΕ ε�ναι: Β�υλγαρ�α,Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, Εσθ�ν�α, ;υγγαρ�α, Λεττ�ν�α, Λιθ�υαν�α, Π�λων�α,
Ρ�υµαν�α, Σλ��ακ�α και Σλ��εν�α.
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ειδικ� θ)µατα συνδε�µενα µε τα ναρκωτικ� —�πως

συµ�α�νει µε την ;υγγαρ�α— )ως την επιν�ηση εν�ς

ενια��υ ευρ)�ς #�σµατ�ς ν�µ�υ για τα ναρκωτικ� —

παραδε�γµατ�ς ��ρη, � «ν�µ�ς τ�υ 1997 για την καταπ�-

λ)µηση της τ�5ικ�µαν�ας» στην Π�λων�α. ; εν λ�γω

ν�µ�ς τρ�π�π�ι�θηκε τ� 2000 για να καταστ�σει πι�

περι�ριστικ)ς τις διατ�5εις π�υ α#�ρ�2ν την κατ���

µικρν π�σ�τ�των ναρκωτικν καθς και για να συµ��-

λει στη µε�ωση της /�τησης. ,νας παρ�µ�ι�ς τ2π�ς

ν�µ�υ ψη#�στηκε πρ�σ#ατα στη Β�υλγαρ�α (1999). Τα

τελευτα�α δ2� �ρ�νια, η Σλ��εν�α εν)κρινε τρεις σηµαντι-

κ�2ς ν�µ�υς για τα ναρκωτικ�: για την παραγωγ� και τ�

εµπ�ρι� παρ�ν�µων ναρκωτικν (1999)E για τις πρ�δρ�-

µες �υσ�ες παρ�ν�µων ναρκωτικν (2000)E και )ναν ν�µ�

π�υ πραγµατε2εται απ�κλειστικ� την πρ�ληψη της

καταν�λωσης ναρκωτικν, τη θεραπε�α και την επαν)-

ντα5η των τ�5ικ�µανν (1999). ; ν�µ�ς της Ρ�υµαν�ας

τ�υ 2000 για την «καταπ�λ)µηση της διακ�νησης και

καταν�λωσης παρ�ν�µων ναρκωτικν» ε�ναι αρκετ�

συν�πτικ�ς και πιθαν�ν θα ακ�λ�υθ�σει )νας σηµαντικ�ς

αριθµ�ς δευτερευ�ντων ν�µ�θετικν µ)τρων. Dλες �ι

υπ�ψ�#ιες �ρες )��υν εγκρ�νει ν�µ�θεσ�α για τ�ν

)λεγ�� συγκεκριµ)νων πρ�δρ�µων �υσιν, η �π��α

εναρµ�ν�/εται σε µεγ�λ� �αθµ� µε τ�υς καν�νισµ�2ς της

ΕΕ. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, τ� 2000, ψη#�στηκαν ν�µ�ι στη

Σλ��εν�α και τη Σλ��ακ�α, εν θεσπ�στηκαν καν�νισµ��

για τις πρ�δρ�µες �υσ�ες στη Λιθ�υαν�α, την Π�λων�α και

τη Β�υλγαρ�α.

Εθνικ�ς συντ�νισµ�ς
Εναρµ�νισµ)νες µε τη ν)α ν�µ�θεσ�α, �ι εθνικ)ς δ�µ)ς

συντ�νισµ�2 και λ�ψης απ�#�σεων στις περισσ�τερες

απ� τις υπ�ψ�#ιες �ΚΑΕ )��υν υπ�στε� σηµαντικ)ς

αλλαγ)ς τ� 1999 και τ� 2000. Τ� 1999, η τσε�ικ� Εθνικ�

Επιτρ�π� Ναρκωτικν εν)κρινε τ� καταστατικ� της

συµ��υλευτικ�ς υπηρεσ�ας της, δηλαδ� τ�υ Συµ��υλ��υ

Εκπρ�σπων Υπ�υργε�ων, και της αν)θεσε τη ��ρα5η

ν)ας εθνικ�ς στρατηγικ�ς. Η Συντ�νιστικ� Επιτρ�π� για

τα Ναρκωτικ� της ;υγγαρ�ας µεταρρυθµ�στηκε )τσι στε

να ενισ�2σει τ� ρ�λ� της και τις λειτ�υργικ)ς δυνατ�τη-

τ)ς της. ;ι ν)�ι ν�µ�ι π�υ ψη#�στηκαν στη Σλ��εν�α και

τη Β�υλγαρ�α εδρα�ωσαν σθεναρ� τις διυπ�υργικ)ς

συντ�νιστικ)ς υπηρεσ�ες στις �ρες αυτ)ς ενισ�2�ντας

τ� ρ�λ� τ�υς µ)σω της δηµι�υργ�ας µ�νιµων δ�µν

υπ�στ�ρι5ης —�πως τ� Υπ�υργε�� Πρ�εδρ�ας για τα

Ναρκωτικ� και η Γραµµατε�α τ�υ Εθνικ�2 Συµ��υλ��υ για

τα Ναρκωτικ� αντ�στ�ι�α— π�υ µ�ι�/�υν µε τις δ�µ)ς

στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α και τη Σλ��ακ�α. Η «διυπ�υρ-

γικ� επιτρ�π� καταπ�λ)µησης των ναρκωτικν» της

Ρ�υµαν�ας συστ�θηκε τ� 1999 και δεν )�ει αναλ��ει

πλ�ρως δρ�ση ακ�µα, εν στην Π�λων�α � εν λ�γω

#�ρ)ας δεν λειτ�υργε� απ� τ� 1998.Τ� µεγαλ2τερ� µ)ρ�ς

αυτ�ς της αναδι�ργ�νωσης )�ει κατα#)ρει να δσει τη

δυνατ�τητα στις �ρες να εγκαθιδρ2σ�υν µια δ�µ�

πρ�κειµ)ν�υ να ανταπ�κριθ�2ν στις συγκεκριµ)νες

αν�γκες και να επιλ2σ�υν τα πρ��λ�µατα µιας µετα�αλ-

λ�µενης κ�ινων�ας.

Συν�θως, )να απ� τα συµµετ)��ντα υπ�υργε�α τ�θεται

επικε#αλ�ς της διυπ�υργικ�ς συντ�νιστικ�ς υπηρεσ�ας.

Στις περισσ�τερες �ρες πρ�κειται για τ� υπ�υργε�� π�υ

ε�ναι υπε2θυν� για κ�ινωνικ� /ητ�µατα: τ� Υπ�υργε��

Υγε�ας στη Β�υλγαρ�α, τη Λιθ�υαν�α και τη Σλ��εν�α, τ�

Υπ�υργε�� Κ�ινωνικν Υπ�θ)σεων στην Εσθ�ν�α και τ�

Υπ�υργε�� Ν)ας Γενι�ς και Αθλητισµ�2 στην ;υγγαρ�α. Σε

�λλες �ρες, εµπ�πτει απευθε�ας στην αρµ�δι�τητα τ�υ

Υπ�υργε��υ Πρ�εδρ�ας —µε πρ�εδρ� τ�ν πρωθυπ�υργ�

στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α και τ�ν αναπληρωτ� πρωθυ-

π�υργ� στη Σλ��ακ�α— � αναλαµ��νεται απ� τ� Υπ�υρ-

γε�� Εσωτερικν, �πως συµ�α�νει στη Λεττ�ν�α. Στη

Ρ�υµαν�α, η διυπ�υργικ� υπηρεσ�α ε�ναι ε5 �ρισµ�2 υπ�

τη διε2θυνση τ�υ πρωθυπ�υργ�2, αλλ� �ι δραστηρι�τη-

τ)ς της �ργανν�νται απ� τ� Υπ�υργε�� Εσωτερικν.

Πρ�κειµ)ν�υ να ε#αρµ�στε� και να συντ�νιστε� η εθνικ�

π�λιτικ� σε τ�πικ� επ�πεδ�, συστ�θηκαν τ�πικ)ς επιτρ�-

π)ς για τα ναρκωτικ� στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α τ� 1999

και στη Β�υλγαρ�α τ� 2000 και 5εκ�νησε η εγκαθ�δρυση

δηµ�τικν π�λυθεµατικν συµ��υλ�ων για τα ναρκωτικ�.

Αυτ� τα συµ��2λια µ�ι�/�υν µε τις περι#ερειακ)ς και

επαρ�ιακ)ς επιτρ�π)ς για τα ναρκωτικ� π�υ εγκαθιδρ2-

θηκαν στη Σλ��ακ�α τ� 1997.

Εθνικ$ς στρατηγικ$ς και σ�$δια δρ σης
Σε �ρες �π�υ )�ει δ�θε� υψηλ� πρ�τεραι�τητα στη

διυπ�υργικ� υπηρεσ�α για τα ναρκωτικ�, �πως συµ�α�νει

στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α και τη Σλ��ακ�α, �ι π�λυθεµατι-

κ)ς εθνικ)ς στρατηγικ)ς �αρ�σσ�νται και εκτελ�2νται µε

µεγαλ2τερη συν)πεια. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, η Τσε�ικ�

∆ηµ�κρατ�α )�ει εγκρ�νει την τρ�τη συνε��µενη εθνικ�

στρατηγικ� της. Η διαδικασ�α κατ�ρτισης στρατηγικν

εγγρ�#ων και σ�εδ�ων δρ�σης εντατικ�π�ι�θηκε τ� 1999

και τ� 2000 και εγκρ�θηκαν εθνικ)ς στρατηγικ)ς για τα

ναρκωτικ� στη Σλ��ακ�α (1999), την Π�λων�α (1999), την

;υγγαρ�α (2000) και στην Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α (2000).

Τ� «πρ�γραµµα πρ�ληψης τ�υ αλκ��λισµ�2 και της

τ�5ικ�µαν�ας» της Εσθ�ν�ας (1997-2007), τ� «γενικ�

σ�)δι� ελ)γ��υ των ναρκωτικν και πρ�ληψης της

τ�5ικ�µαν�ας» της Λεττ�ν�ας (1999-2003) και τ� «εθνικ�

πρ�γραµµα ελ)γ��υ των ναρκωτικν και πρ�ληψης της

τ�5ικ�µαν�ας» της Λιθ�υαν�ας (1999–2003) τελ�2ν υπ�

αναθερηση. Στη Σλ��εν�α, τα τελευτα�α �ρ�νια ε#αρµ�-

/εται )να «εθνικ� πρ�γραµµα για την πρ�ληψη της

τ�5ικ�µαν�ας» π�υ εγκρ�θηκε τ� 1992. ,να ν)�

πρ�γραµµα πρ�κειται να εγκριθε� µε ��ση την πρ�σ#ατη
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ν�µ�θεσ�α. ∆ιε5�δικ)ς στρατηγικ)ς ελ)γ��υ των ναρκω-

τικν και πρ�ληψης δεν )��υν εγκριθε� ακ�µα στη

Ρ�υµαν�α και τη Β�υλγαρ�α. Η Β�υλγαρ�α )�ει εγκρ�νει

)να εθνικ� πρ�γραµµα για την πρ�ληψη, τη θεραπε�α και

την απ�κατ�σταση των τ�5ικ�µανν για τ� δι�στηµα

2001-2005.

;ι ν)ες στρατηγικ)ς δεσµε2�νται να αναγνωρ�σ�υν τ�

πρ��ληµα των ναρκωτικν στ� υψηλ�τερ� π�λιτικ� και

εκτελεστικ� επ�πεδ�. Παρ)��υν επ�σης τη ��ση για

π�λυθεµατικ� πρ�γρ�µµατα. Τ� µεγαλ2τερ� µ)ρ�ς των

στρατηγικν εγγρ�#ων π�υ εγκρ�θηκαν πρ�σ#ατα ε�ναι

απτ� σ�)δια δρ�σης καθεαυτ�, τα �π��α δηλν�υν

στ���υς, σκ�π�2ς, δε�κτες επ�τευ5ης κλπ. και συ�ν�

ε5ασ#αλ�/�υν � διεκδικ�2ν αυ5ηµ)ν�υς �ρηµατ�δ�τι-

κ�2ς π�ρ�υς. Η αν�γκη για �ελτιωµ)νη πληρ�#�ρηση

σ�ετικ� µε τα ναρκωτικ� και την α5ι�λ�γηση των παρεµ-

��σεων αναγνωρ�/εται σε µεγαλ2τερ� �αθµ� και

περιλαµ��νεται ως αναπ�σπαστ� µ)ρ�ς των εθνικν

δρ�σεων. Η σ2µπρα5η µετα52 κυ�ερνητικν και µη

κυ�ερνητικν τ�µ)ων στην αν�πτυ5η π�λιτικ�ς και την

εκτ)λεση πρ�γραµµ�των #α�νεται να ανταπ�κρ�νεται σε

µεγαλ2τερ� �αθµ� στις µεµ�νωµ)νες και συλλ�γικ)ς

αν�γκες τ�υ γενικ�2 πληθυσµ�2 καθς και τ�υ πληθυ-

σµ�2 π�υ �ρησιµ�π�ιε� ναρκωτικ�. Α5�/ει να σηµεισ�υµε

�τι �λες �ι ν)ες στρατηγικ)ς στις υπ�ψ�#ιες �ρες

πρ�σπαθ�2ν να διασ#αλ�σ�υν τη συν)πεια αν�µεσα στις

εγ�ριες π�λιτικ)ς και τις π�λιτικ)ς και στρατηγικ)ς π�υ

επικυρν�νται σε επ�πεδ� ΕΕ.

Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ%α

Στ� τ)λ�ς τ�υ 2000, η κυ�)ρνηση της Τσε�ικ�ς ∆ηµ�κρα-

τ�ας εν)κρινε µια εθνικ� στρατηγικ� π�λιτικ�ς για τα

ναρκωτικ� 2001-2004. Η στρατηγικ� απαριθµε� 82 συγκε-

κριµ)νες απ�στ�λ)ς και �ρ�/ει �τι �λα τα �ικε�α υπ�υρ-

γε�α π�υ ε�ναι επι#�ρτισµ)να µε θ)µατα π�υ α#�ρ�2ν τα

ναρκωτικ�, καθς και �ι περι#ερειακ)ς και επαρ�ιακ)ς

αρ�)ς π�υ ε�ναι υπε2θυνες για την π�λιτικ� περ� των

ναρκωτικν, )��υν καθ�κ�ν να πρ�ετ�ιµ�σ�υν )να

συγκεκριµ)ν� σ�)δι� δρ�σης για τα ναρκωτικ� για τ�

δι�στηµα 2001-2004 εναρµ�νισµ)ν� µε τη στρατηγικ�. Η

στρατηγικ� λαµ��νει υπ�ψη τη δι�ικητικ� αναδι�ργ�-

νωση και τη δηµι�υργ�α ευρ2τερων δι�ικητικν και

εδα#ικν µ�ν�δων και πρ��λ)πει �ελτιωµ)ν� περι#ερει-

ακ� συντ�νισµ�.

�υγγαρ%α

Η εθνικ� στρατηγικ� για την καταστ�λ� τ�υ �αιν�µν�υ

των ναρκωτικ�ν, π�υ καταρτ�στηκε απ� τ� Υπ�υργε��

Νε�λα�ας και Αθλητισµ�2, ψη#�στηκε απ� τ� κ�ιν���2λι�

στ� τ)λ�ς τ�υ 2000. Πρ�κειται για τ� πρτ� διε5�δικ�,

επ�σηµα εγκεκριµ)ν� στρατηγικ� )γγρα#� π�υ πραγµα-

τε2εται τ� #αιν�µεν� των ναρκωτικν στην ;υγγαρ�α. Για

να δικαι�λ�γηθε� η π�λυθεµατικ� πρ�σ)γγιση θ)σπισης

στ��ων π�υ �ρησιµ�π�ι�θηκε, η στρατηγικ� στηρ�/εται

ευρ2τατα στην αν�λυση διαθ)σιµων δεδ�µ)νων και

πρ�γεν)στερων εθνικν και διεθνν εµπειριν. Η στρα-

τηγικ� καθ�ρ�/ει µακρ�πρ�θεσµ�υς (2009), µεσ�πρ�θε-

σµ�υς (2002) και �ρα�υπρ�θεσµ�υς στ���υς και δε�κτες

επ�τευ5ης στε να παρακ�λ�υθε�ται η πρ��δ�ς. Επ�σης,

παραθ)τει τ� απαρα�τητ� �ργανωτικ� και �ρηµατ��ικ�ν�-

µικ� πλα�σι� για την εκτ)λεση των δρ�σεων. Η στρατη-

γικ� περιλαµ��νει τ)σσερις κ2ρι�υς στ���υς: συµµετ���

της κ�ιν�τητας και δυνατ�τητες συνεργασ�αςE διαθεσιµ�-

τητα µ)τρων πρ�ληψηςE πρ�σ�αση σε θεραπε�α δι� κ�ι-

νωνικ�ς εργασ�ας και απ�κατ�στασηE και µε�ωση της

πρ�σ#�ρ�ς.

Π�λων%α

Παρ� την απ�υσ�α διυπ�υργικ�ς συντ�νιστικ�ς υπηρε-

σ�ας, τ� εθνικ� πρ�γραµµα για την καταπ�λµηση της

τ�+ικ�µαν�ας στην Π�λων�α 1999–2001 εγκρ�θηκε στ�

τ)λ�ς τ�υ 1999. Στ� �δι� κλ�µα µε τ� σ�)δι� δρ�σης της

ΕΕ για τα ναρκωτικ� (2000–2004), τ� πρ�γραµµα απαριθ-

µε� �κτ στ���υς π�υ επιδικ�υν να ενισ�2σ�υν τις

παρεµ��σεις µε�ωσης της /�τησης, να αυ5�σ�υν την

απ�τελεσµατικ�τητα των δρ�σεων για τη µε�ωση της

παρ�ν�µης διακ�νησης ναρκωτικν #αρµ�κων και

ψυ��τρ�πων �υσιν, εν απαριθµε� και µ)τρα για την

εν�σ�υση των εθνικν συντ�νιστικν δ�µν και της

διεθν�2ς συνεργασ�ας. Στ�ν τ�µ)α της µε�ωσης της

/�τησης, τ� πρ�γραµµα δ�νει ιδια�τερη πρ�σ��� σε

στ���υς π�υ συµ�αδ�/�υν σε µεγ�λ� �αθµ� µε τ�υς

στ���υς της στρατηγικ�ς της ΕΕ �πως ε�ναι �ι δραστη-

ρι�τητες για την πρ�ληψη π�υ στ��ε2�υν τ�υς ν)�υς, η

�ελτ�ωση δια#�ρων µ)τρων για την απ�κατ�σταση και

την κ�ινωνικ� επαν)ντα5η, � περι�ρισµ�ς των συνεπειν

της �ρ�σης ναρκωτικν για την υγε�α κλπ. Ε5ετ�/εται,

επ�σης, η αν�γκη α5ι�λ�γησης των δρ�σεων και θ)σπισης

τρ�πων παρακ�λ�2θησης.

Σλ�'ακ%α

Τ� εθνικ� πρ�γραµµα καταπ�λµησης των ναρκωτικ�ν

ως τ� 2003 µε πρ��πτικ� ως τ� 2008 ε�ναι )να )γγρα#�

π�λιτικ�ς π�υ εγκρ�θηκε µετ� την εκτ)λεση τ�υ πρτ�υ

εθνικ�2 πρ�γρ�µµατ�ς (1995–1999). Τ� πρ�γραµµα επι-

δικει να επιτ2�ει ισ�ρρ�π�α αν�µεσα στις δρ�σεις µε�-

ωσης της /�τησης και της πρ�σ#�ρ�ς θ)τ�ντας τ)σσερις

κ2ρι�υς στ���υς: �ασικ� πρ�ληψη, θεραπε�α και επαν)-

ντα5ηE µε�ωση της πρ�σ#�ρ�ς ναρκωτικν και επι��λ�

τ�υ ν�µ�υ για την καταπ�λ)µηση των ναρκωτικνE

π�λιτικ� για τα µ)σα µα/ικ�ς ενηµ)ρωσηςE και διεθν�ς

συνεργασ�α, �π�τε θεωρε�ται πρ�τεραι�τητα η πρ�ετ�ι-

µασ�α για την )ντα5η και η αν�γκη για συνε�� συνεργασ�α

µε την ΕΕ και τα θεσµικ� της �ργανα, συµπεριλαµ�αν�µ)-

ν�υ τ�υ ΕΚΠΝΤ. Τ� πρ�γραµµα επ�σης ε5ετ�/ει την

αν�γκη εκτ)λεσης των απ�#�σεων της 20�ς Ειδικ�ς

Συν�δ�υ της Γενικ�ς Συν)λευσης των Ηνωµ)νων Εθνν.
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;ι κ2ριες πηγ)ς �ρηµατ�δ�τησης για τις δραστηρι�τητες

τ�υ πρ�γρ�µµατ�ς ε�ναι τ� κρατικ� ταµε�� υγε�ας κυρ�ως

για δραστηρι�τητες πρ�ληψηςE τ� ταµε�� κατ� των

ναρκωτικν κυρ�ως για δραστηρι�τητες µη κυ�ερνητικν

�ργανσεων στ�ν τ�µ)α της απ�κατ�στασης και της

µ)ριµνας µετ� τη θεραπε�αE και � κρατικ�ς πρ�ϋπ�λ�γι-

σµ�ς κυρ�ως για υπ�υργε�α � την εκτ)λεση )ργων π�υ

καθ�ρ�/�νται στ� πρ�γραµµα.

Ν�µιµ�π�%ηση πρ�σ�δων

απ� παρ ν�µες δραστηρι�τητες

Η πλει�ψη#�α των υπ�ψ�#ιων �ΚΑΕ )��υν ε#αρµ�σει

µ)τρα κατ� της ν�µιµ�π��ησης πρ�σ�δων απ� παρ�ν�µες

δραστηρι�τητες. Σ�εδ�ν �λες αυτ)ς �ι �ρες )��υν

εγκαθιδρ2σει )να ν�µικ�, θεσµικ� και δικαστικ� πλα�σι�

κατ� της ν�µιµ�π��ησης πρ�σ�δων απ� παρ�ν�µες

δραστηρι�τητες, και µια µ�ν�δα �ικ�ν�µικν πληρ�#�-

ριν ε�τε τ)θηκε σε λειτ�υργ�α ε�τε ενισ�2θηκε περισσ�-

τερ� τα τελευτα�α δ2� �ρ�νια. Επιπλ)�ν, �ι περισσ�τερες

απ� αυτ)ς τις µ�ν�δες )��υν γ�νει επισ�µως δεκτ)ς ως

πλ�ρη µ)λη της ;µ�δας Egmont (32) και, συνεπς, µπ�-

ρ�2ν να θεωρηθ�2ν �τι ε#αρµ�/�υν τα πρ�τυπα και τις

πρακτικ)ς της ΕΕ και ε�ναι σε µεγ�λ� �αθµ� ικαν)ς να

εκπληρσ�υν τις µελλ�ντικ)ς υπ��ρεσεις τ�υς πρ�ς

την ΕΕ.

Ν)α ν�µ�θεσ�α κατ� της ν�µιµ�π��ησης πρ�σ�δων απ�

παρ�ν�µες δραστηρι�τητες τ)θηκε σε ισ�2 στη Ρ�υµαν�α

τ� 1999 και ψη#�στηκε απ� τ� κ�ιν���2λι� στη Σλ��ακ�α

και την Π�λων�α τ� 2000. Τ� 1999, τρ�π�π�ι�θηκε �

��υλγαρικ�ς ν�µ�ς για τις τρ�πε/ες και µια τρ�π�π��ηση

της πρ�5ης περ� ν�µιµ�π��ησης πρ�σ�δων απ� παρ�ν�-

µες δραστηρι�τητες τ)θηκε σε ισ�2 στην Τσε�ικ�

∆ηµ�κρατ�α τ� 2000.

Περ%ληψη

Παρ� τ� γεγ�ν�ς �τι γενικ� )�ει θεσπιστε� τ� ν�µικ� και

θεσµικ� πλα�σι� στις �ΚΑΕ, �ι γενικ)ς δυνατ�τητες

απ�τελεσµατικ�ς εκτ)λεσης των εγκεκριµ)νων µ)τρων

καθς και των κατανεµηµ)νων π�ρων, παραµ)ν�υν

περι�ρισµ)νες στ� σ2ν�λ� τ�υς. Τ� �αµηλ� λειτ�υργικ�

επ�πεδ� των εθνικν µη�ανισµν συντ�νισµ�2 σε

�ρισµ)νες �ρες παρεµπ�δ�/ει την απ�τελεσµατικ�τητα

της εκτ)λεσης π�λιτικ�ς και παρατηρε�ται ανεπ�ρκεια

στην περι#ερειακ� συνεργασ�α. Στις περισσ�τερες

�ρες, αυτ� επηρε�/ει τη δυνατ�τητα των υπ�ψη θεσµι-

κν �ργ�νων να �ειριστ�2ν τ� πρ��ληµα και περι�ρ�/ει

την ικαν�τητ� τ�υς να συµµετ�σ��υν απ�τελεσµατικ� σε

µ)τρα διεθν�2ς συνεργασ�ας π�υ )��υν σ�εδιαστε� για να

αντιµετωπ�σ�υν τις διασυν�ριακ)ς απειλ)ς π�υ αντιµετω-

π�/�υν �ι �ΚΑΕ και η ΕΕ. Συνεπς, ε�ναι �υσιδες �ι

ενδια#ερ�µενες �ρες να συνε��σ�υν να ενισ�2�υν τις

π�λιτικ)ς τ�υς, τα θεσµικ� �ργαν� τ�υς και τ�υς µη�ανι-

σµ�2ς συντ�νισµ�2 και να κατανε�µ�υν τ�υς απαρα�τη-

τ�υς π�ρ�υς για να επιτ2��υν τ� στ��� τ�υς. Για να

ενισ�2σει περαιτ)ρω τη διαδικασ�α αυτ� τ� 2000, η

Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� δι)θεσε συµπληρωµατικ� 1 εκατ.

ευρ σε κ�θε υπ�ψ�#ια �ρα πρ�κειµ)ν�υ να εντ�5�υν

)ναν ειδικ� κλ�δ� για τα ναρκωτικ� στα εθνικ� πρ�γρ�µ-

µατ� τ�υς Phare. Τα περισσ�τερα απ� αυτ� τα σ�)δια θα

αναπτυ�θ�2ν µ)σω της πλ�ρ�υς αδελ#�π��ησης µε

κρ�τη µ)λη της ΕΕ.

(32) Η ;µ�δα Egmont ε�ναι µια ανεπ�σηµη �ργ�νωση π�υ συστ�θηκε τ� 1995, µε στ��� να παρ�σ�ει )να #�ρ�υµ για τις µ�ν�δες �ικ�ν�µι-
κν πληρ�#�ριν και να ενισ�2σει την υπ�στ�ρι5η των αντ�στ�ι�ων εθνικν πρ�γραµµ�των τ�υς για την καταπ�λ)µηση της ν�µιµ�-
π��ησης πρ�σ�δων απ� παρ�ν�µες δραστηρι�τητες. Πρ�ς τ� παρ�ν, 53 µ�ν�δες ε�ναι µ)λη της �µ�δας αυτ�ς.
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Λ�γα λ�για για τ
 ΕΚΠΝΤ
Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ντρ� Παρακ�λ� θησης Ναρκωτικ&ν και Τ�'ικ�µαν)ας

(ΕΚΠΝΤ) απ�τελε) �ναν απ� τ�υς δ&δεκα απ�κεντρωµ�ν�υς �ργανισµ� ς π�υ

δηµι� ργησε η Ευρωπαϊκ/ 0νωση, µε σκ�π� την εκτ�λεση ε'ειδικευµ�ν�υ

τε2νικ�  / επιστηµ�νικ�  �ργ�υ.

Τ� κ�ντρ�, τ� �π�)� δηµι�υργ/θηκε τ� 1993 και λειτ�υργε) απ� τ� 1995, �2ει

ως κ ρι� στ�2� τη δι8θεση «αντικειµενικ&ν, α'ι�πιστων και συγκρ)σιµων

πληρ�:�ρι&ν σε ευρωπαϊκ� επ)πεδ� σ2ετικ8 µε τα ναρκωτικ8 και την

τ�'ικ�µαν)α, καθ&ς και τις συν�πει�ς τ�υς». Μ�σω των στατιστικ&ν,

τεκµηριωµ�νων και τε2νικ&ν πληρ�:�ρι&ν π�υ συγκεντρ&νει, αναλ ει και

διαδ)δει, τ� ΕΚΠΝΤ πρ�σ:�ρει στ� κ�ιν� τ�υ —ε)τε πρ�κειται για παρ8γ�ντες

28ρα'ης π�λιτικ/ς, επαγγελµατ)ες στ�ν τ�µ�α των ναρκωτικ&ν / ευρωπα)�υς

π�λ)τες— µια γενικ/ εικ�να τ�υ :αιν�µ�ν�υ των ναρκωτικ&ν στην Ευρ&πη.

Τα =ασικ8 καθ/κ�ντα τ�υ κ�ντρ�υ ε)ναι:

• η συλλ�γ/ και αν8λυση των υ:ιστ8µενων στ�ι2ε)ων?

• η =ελτ)ωση των µεθ�δων σ γκρισης των στ�ι2ε)ων?

• η δι8δ�ση πληρ�:�ρι&ν? και

?• η συνεργασ)α µε ευρωπαϊκ�ς και διεθνε)ς �ργαν&σεις καθ&ς και µε 2&ρες

π�υ δεν αν/κ�υν στην ΕΕ.

Τ� ΕΚΠΝΤ δραστηρι�π�ιε)ται απ�κλειστικ8 στ�ν τ�µ�α της πληρ�:�ρησης.

Τ
 ΕΚΠΝΤ σε απευθε�ας σ�νδεση

Μια ηλεκτρ�νικ/ �κδ�ση επ) γραµµ/ς της ετ/σιας �κθεσης τ�υ 2001

παρ�2εται επ)σης στην ιστ�θ�ση http://www.emcdda.org. Η �κδ�ση αυτ/

παρ�2ει συνδ�σεις µε πηγ�ς στ�ι2ε)ων, εκθ�σεις και παλαι�τερα �γγρα:α π�υ

2ρησιµ�π�ι/θηκαν για την κατ8ρτιση της �κθεσης αυτ/ς.

Λεπτ�µερε)ς πληρ�:�ρ)ες για τη 2ρ/ση ναρκωτικ&ν στην Ευρ&πη,

δηµ�σιε σεις π�υ µπ�ρ� ν να ανακτηθ� ν στις �ντεκα επ)σηµες γλ&σσες της

ΕΕ, συνδ�σεις µε ε'ειδικευµ�να κ�ντρα πληρ�:�ρι&ν για τα ναρκωτικ8 στην

Ευρ&πη και εκτ�ς αυτ/ς, καθ&ς και ελε θερη πρ�σ=αση στις ε'ειδικευµ�νες

=8σεις δεδ�µ�νων διατ)θενται στην ιστ�θ�ση τ�υ ΕΚΠΝΤ.
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