
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                 

Τεύχος 14, 

Μάρτιος 2013 

  

Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας- 8 Μαρτίου: Γυναίκες και Χρήση 

Ουσιών – Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε  

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναικών στις 8 Μαρτίου, αφιερώνουµε µεγάλο µέρος του 

∆ελτίο Τύπου του Μαρτίου, στις Γυναίκες Χρήστες Ναρκωτικών.  

Αξίζει να αναφέρουµε πως:  

• Η παροχή προληπτικών προγραµµάτων/δράσεων για τις γυναίκες, παραµένει 

ασυνήθιστη πρακτική στην Ευρώπη. 

• Υπάρχει ανάγκη στον Ευρωπαϊκό χώρο, για ανάπτυξη θεραπευτικών προγραµµάτων 

τα οποία να περιθάλπουν µόνο γυναίκες, αλλά και να διασυνδέονται µε άλλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες (π.χ φροντίδα των παιδιών τους).   

• Υπάρχει ανάγκη για δηµιουργία περισσότερων υπηρεσιών µείωσης της βλάβης για τις 

γυναίκες.  

• Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες για γυναίκες χρήστες ναρκωτικών έχουν υψηλά κόστη. 

Μια άµεση και οικονοµικά ανεκτή λύση, θα µπορούσε να ήταν η περαιτέρω έµφαση 

στις εξειδικευµένες ανάγκες των γυναικών στις υφιστάµενες θεραπευτικές δοµές (π.χ 

να δηµιουργηθούν χώροι µόνο για γυναίκες ή ακόµη, να αφιερωθεί συγκεκριµένη 

ώρα που θα αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες). 

Τα παραπάνω, ήταν τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα του 

Αντιναρκωτικού Συµβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) και του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και 

πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ) και τα οποία αναφέρθηκαν στη 

συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών που έγινε στις 18 Σεπτεµβρίου 2012, στη Λευκωσία, στα 

πλαίσια της Κυπριακής προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα πλαίσια της συνάντησης, δόθηκε έντυπο υλικό το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα 

του ΑΣΚ στην αγγλική.  
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Γυναίκες & Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικοµανία (EMCDDA)   

Το EMCDDA, µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Μέρας της Γυναίκας, τονίζει πως τα θέµατα 

φύλου στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης, απαιτούν συντονισµένες δράσεις και αποτελεσµατικές 

παρεµβάσεις. Αναφέρει πως, περισσότερο από το ¼ των ανθρώπων που έχουν αναπτύξει 

σοβαρά προβλήµατα  λόγω χρήσης παράνοµων ουσιών, είναι γυναίκες.  Επίσης, 1 στους 4 

χρήστες ναρκωτικών στην Ευρώπη που αιτούνται θεραπείας είναι γυναίκες, ενώ 1 στους 5 

άµεσους θανάτους αφορούν σε γυναίκες.  

Χρησιµοποιώντας τα σύγχρονα πολυµέσα, το EMCDDA έχει ετοιµάσει ένα βίντεο όπου 

παρουσιάζει εν συντοµία τη διάσταση του προβλήµατος της χρήσης ουσιών από τις γυναίκες. 

Επιστηµονικοί αναλυτές, ψυχίατροι από διάφορες χώρες αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες 

παρουσιάζουν το πρόβληµα αλλά και τις εµπειρικά τεκµηριωµένες παρεµβάσεις που θα 

µπορούσαν να βοηθήσουν.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε αυτούσιο ένα απόσπασµα από µια µητέρα: «Ναρκοµανής και 

µητέρα; ∆εν µπορούσα να παίρνω ναρκωτικά και να δίνω στα παιδιά µου όλα αυτά που 

χρειάζονταν… Και στην πραγµατικότητα, µερικές φορές δεν µε ένοιαζε και καθόλου… 

Χρειάζοµαι βοήθεια». 
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Στήλη επιστηµονικού ενδιαφέροντος – Νέων Εκδόσεων 

 ε 

Τον Μάρτιο, δηµοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση του 2012 της 

∆ιεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 

(INCB, 2012). Μεταξύ άλλων, η έκθεση εφιστά την προσοχή 

στη συνυπευθυνότητα της διεθνούς κοινότητας για τον έλεγχο 

των ναρκωτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επισηµαίνει 

ότι προτάσεις για τη νοµιµοποίηση της κατοχής ναρκωτικών 

για µη ιατρικούς και µη επιστηµονικούς σκοπούς,  δηλαδή για 

"ψυχαγωγική" χρήση, παραβιάζουν τις διεθνείς συµβάσεις και 

θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους στόχους του όλου 

συστήµατος ελέγχου των ναρκωτικών. 

Τεύχος 14, 

Μάρτιος 2013 

  

Τον Μάρτιο, εκδόθηκε το 50ο τεύχος του τριµηνιαίου 

εντύπου του ΕΚΤΕΠΝ «Σκιαγράφηση».  Μεταξύ 

άλλων, παρουσιάζεται η κατάσταση των παράνοµων 

ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο και την Ευρώπη, 

στοιχεία για την κατάχρηση του αλκοόλ στην Κύπρο, 

αλλά και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 

αξιολόγηση των κινδύνων για την ουσία 4-

µεθυλαµφεταµίνη.  

και 
Τοξικοµανίας 

Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τον Έλεγχο 

των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 

Εγκλήµατος (UNODC) έχει πρόσφατα εκδώσει τα 

∆ιεθνή Πρότυπα σε ό,τι αφορά την πρόληψη της 

χρήσης παράνοµων ουσιών (International 

Standards on Drug Use Prevention). Συνοψίζει τις 

διαθέσιµες και εµπειρικά τεκµηριωµένες 

προληπτικές παρεµβάσεις και πολιτικές. Επίσης,  

προσδιορίζει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 

αποτελεσµατικού εθνικού συστήµατος πρόληψης 

της χρήσης παράνοµων ουσιών εξάρτησης.  

 

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, έχει δηµοσιεύσει έκθεση σχετικά µε το 

εργαλείο «ORION – Overdose Risk Information EU 

Project Final Report”.   

Στην έκθεση γίνεται σύντοµη περιγραφή του 

εργαλείου «ORION» (το εργαλείο- λογισµικό, 

παρέχει πληροφορίες στους χρήστες σχετικά µε το 

ρίσκο που προκύπτει από την υπερβολική χρήση 

ναρκωτικών). Επίσης, στην έκθεση γίνεται 

αναφορά στην πιλοτική εφαρµογή του εργαλείου, 

αλλά και στην αξιολόγησή του από το προσωπικό 

των δοµών που εφαρµόσθηκε αλλά και τους ίδιους 

τους χρήστες.  

 

Σ’ αυτό το τεύχος: 

  

1. Παγκόσµια Ηµέρα 

της Γυναίκας – 8 

Μαρτίου: Γυναίκες 

και χρήση ουσιών -  

Κυπριακή Προεδρία 

του Συµβουλίου της 

ΕΕ.  

 

2. Γυναίκες & 

Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο για 

τα Ναρκωτικά και 

την Τοξικοµανία 

(EMCDDA) 

  

3. Στήλη 

επιστηµονικού 

ενδιαφέροντος 

  

4. Βιβλιογραφία του 

µήνα 

  

5. Ανακοινώσεις 

 

  

  

  

  

Αντιναρκωτικό 

Συµβούλιο Κύπρου 

Cyfield Tower,  

Λεωφόρος Λεµεσού 

130, City Home 81,  

4ος Όροφος,  

2015 Στρόβολος, 

Λευκωσία  

� 22 442 960 

� 22 305 190   

�: info@ask.org.cy 

info@ektepn.org.cy 

 

� http://www.ask.or

g.cy  

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/F400zz8GxLjGpdeP_+CepQ==/
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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Το Βιβλίο “Secret Lives: growing with substance “ , έρχεται να λύσει ένα βασικό ερώτηµα. Πώς 

γίνεται, ένα παιδί, το οποίο µεγαλώνει σε ένα προβληµατικό περιβάλλον, να καταλήγει σε ένα 

υγιή ενήλικα; Πώς µπορούν να απεµπλακούν από το «µυστικό» παρελθόν, τη συµβίωση µε 

γονείς χρήστες και τα καθηµερινά τους προβλήµατα; Η απάντηση στο ερώτηµα κρύβεται πίσω 

από τη λέξη «προσαρµοστικότητα» (resilience). Η προσαρµοστικότητα, µπορεί να θεωρηθεί 

περισσότερο ως µια διαδικασία, παρά ως ένα γνώρισµα της προσωπικότητας του ατόµου. Η 

προσαρµοστικότητα µπορεί είτε να αναπτυχθεί αυτόµατα από το άτοµο, είτε να  προαχθεί µέσω 

εξειδικευµένων παρεµβάσεων, όπως έχουν καταδείξει διάφορες µελέτες     

 

Ν   
 
Ο τίτλος του  βιβλίου, προέκυψε από ένα 9χρονο αγόρι, που περιέγραψε την παιδική οµάδα 

αυτοβοήθειας στην οποία συµµετείχε ως « Μυστικές ζωές»… γιατί όπως είπε « µπορούµε να 

µιλήσουµε για το τι πραγµατικά συµβαίνει στο σπίτι».  

 

Τεύχος 14, 

Μάρτιος 2013 

  

Βιβλιογραφία του µήνα  

Ανακοινώσεις   

 Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΟΚΑΝΑ Ελλάδας, στην Κύπρο 

Πραγµατοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013, επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΟΚΑΝΑ Ελλάδας 

(Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών), στην Κύπρο µε στόχο τη συνεργασία για σκοπούς 

υλοποίησης της πράξης «Πιλοτικά Προγράµµατα εναλλακτικά της φυλάκισης για παραβάτες 

χρήστες παράνοµων ουσιών», η οποία χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η συνάντηση, στην οποία συµµετείχαν 8 στελέχη του ΟΚΑΝΑ, µέλη και προσωπικό του ΑΣΚ, 

εκπρόσωποι της ΥΚΑΝ και της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας , επικεντρώθηκε σε 

παρουσίαση από το ΑΣΚ αναφορικά µε το Νοµικό πλαίσιο στην Κύπρο, θέµατα σχεδιασµού και 

εφαρµογής εναλλακτικών προγραµµάτων αντί της ποινικής δίωξης, καθώς και συµπεράσµατα 

από την εµπειρία της Κύπρου στα προγράµµατα αυτά.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Συµβουλευτικής 

Εφήβων και Οικογένειας «Περσέας» στη Λευκωσία και στο Κέντρο Πρόληψης και 

Συµβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Προµηθέας» στη Λεµεσό, όπου και δόθηκε η 

ευκαιρία σε ένα θεραπευτή του ΟΚΑΝΑ να παρακολουθήσει µία συνάντηση της οµάδας Fred 

goes Net, που αποτελεί µια εναλλακτική βραχύχρονη ψυχοκοινωνική παρέµβαση για νέους 

που συλλαµβάνονται για πρώτη φορά. 

Harpin, F. & Murphy, M. (2006). Secret Lives: 

growing with substance – working with children 

and young people affected by familial substance 

misuse, Russell House, Lyme Regis.  
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56η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών (Commission on Narcotic Drugs) στη Βιέννη  

Η Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (Commission on Narcotic Drugs) είναι ο κεντρικός φορέας χάραξης 

πολιτικής για τα θέματα που αφορούν στις παράνομες ουσίες εξάρτησης στο πλαίσιο του συστήματος 

των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με την Πολιτική Διακήρυξη και το σχέδιο δράσης του 2009, η 

Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσει στρατηγικές για τον διεθνή 

έλεγχο των παράνομων ουσιών και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Στις 11-15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 56
η
 Σύνοδος της Επιτροπής στη Βιέννη, όπου υιοθετήθηκαν 

ψηφίσματα και αποφάσεις με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Για περισσότερες 

πληροφορίες αναφορικά με τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν: 

https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/56-draft-resolutions.html  

Επιπρόσθετα, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Συνόδου παρουσιάστηκε η νέα 

Στρατηγική της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2013-2020, η οποία διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της 

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Τεύχος 14, 

Μάρτιος 2013 

  

Εκδήλωση για τα 10 χρόνια του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστηµίου Frederick:  

 

Το ∆ελτίο Τύπου βρίσκεται στη διάθεση των αναγνωστών του για σκοπούς 

προώθησης ανακοινώσεων σχετικών µε θέµατα που εµπίπτουν στις 

αρµοδιότητες του ΑΣΚ.   

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 78 ή στην ηλ. διεύθυνση 

maria.s@ektepn.org.cy 

http://www.asknow.org.cy/?page_id=3325
www.ask.org.cy
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/56-draft-resolutions.html

