
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενημερωτικό δελτίο 

Μάιος 2017 ΤΕΥΧΟΣ: 61 

26
η
 Ιουνίου: Παγκόσμια 

Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών  

Σε συνέλευση της ολομέλειας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1978, η 

26η του Ιούνη, ανακηρύχθηκε  Παγκόσμια 

Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,  εκφράζοντας 

έτσι την αγωνία και ανησυχία ολόκληρης 

της ανθρωπότητας για την ουσιοεξάρτηση  

και τις επιπτώσεις  της στη δημόσια υγεία, 

αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.  

Το θέμα των ουσιών εξάρτησης (νόμιμων 

και παράνομων) αφορά όλους τόσο ατομικά 

όσο και συλλογικά. Βασική αρχή του ΑΣΚ ως 

Οργανισμός αλλά και των ανθρώπων του,  

είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας, όπου η 

εξάρτηση δεν στιγματίζεται και δεν 

περιθωριοποιείται αλλά θεραπεύεται, και η 

φροντίδα του ενός διασφαλίζει την 

ευημερία και την προστασία της υγείας του 

συνόλου. Η 26
η
 Ιουνίου πρέπει να μετατραπεί 

σε μέρα ανάληψης ατομικής και συλλογικής 

δράσης για διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

ανθρώπων της Κύπρου σε αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης, και απρόσκοπτης 

πρόσβασης στη θεραπεία για αυτούς που τη 

χρειάζονται.  

Εκδήλωση ΑΣΚ  με την ευκαιρία 

της Παγκόσμιας Ημέρας   

Όλα αυτά τα χρόνια τόσο το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) όσο και οι 

συνεργάτες του, διοργανώνουν εκδηλώσεις 

για να τιμήσουν την εν λόγω μέρα. Φέτος το 

ΑΣΚ μέσα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του 

κοινού για το θέμα των εξαρτήσεων 

προγραμματίζει την πραγματοποίηση  

 

 

 

 

 

 

μουσικής συναυλίας με το νεανικό 

συγκρότημα ΟΝΙΡΑΜΑ στις 19 Ιουνίου 2017, 

στις 21:00 μμ, στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Η 

είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.  

Εκδηλώσεις Συνεργατών ΑΣΚ  

Παράλληλα οι συνεργάτες του ΑΣΚ, κατά το 

μήνα Ιούνιο, θα πραγματοποιήσουν 

εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. Για τις 

εκδηλώσεις ακολουθήστε το σύνδεσμο.  

 

 

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας τους αναγνωρίζοντας το ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός στον τομέα πρόληψης και θεραπείας, διοργανώνουν παράσταση του κλασικού έργου του Ευγένιου Ο’ Νηλ, «Ταξίδι 

μεγάλης μέρας προς τη νύχτα» στις 19 Μαΐου 2017, στις 8:30 μμ.  Η παράσταση στις 19 Μαΐου είναι ανοικτή προς το ευρύ κοινό, αλλά απευθύνεται και σε 

επίσημα προσκεκλημένους συνεργάτες των δύο οργανισμών, προς αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς τους στο έργο του ΑΣΚ και υπέρ της καλλιέργειας 

του πολιτισμού.  Στόχος της παράστασης είναι η ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των ουσιών εξάρτησης και γενικότερα των εξαρτητικών συμπεριφορών 

.  

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/H6zNaM10pBPIVBvktrmPlg==


 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

Το ΑΣΚ είναι μέλος των 

Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης  

Στήλη Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος  
Μείωση της προσφοράς ναρκωτικών: 

Επισκόπηση των πολιτικών και των μέτρων 

που εφαρμόζονται στην Ε.Ε  

Οι παράνομες αγορές  ναρκωτικών έχουν παγκόσμια 

εμβέλεια. Η παρούσα έκδοση του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 

(ΕΚΠΝΤ) παρέχει μια γενική εικόνα των πολιτικών της 

Ε.Ε και των μέτρων που λαμβάνονται όσον αφορά  

στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές 

επίπεδο. Η Ε.Ε συμμετέχει σε μια σειρά έργων και 

πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στη 

μείωση της προσφοράς παράνομων ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων  

 

Ανακοινώσεις 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 

31 Μαΐου 2017 Η 31η Μαΐου, καθιερώθηκε από τον 

ΠΟΥ και τους εταίρους του ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά 

του Καπνίσματος (WNTD), τονίζοντας τους κινδύνους που 

συνδέονται με το κάπνισμα και υποστηρίζοντας 

αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση και διακοπή του 

καπνίσματος.  

 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα  

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο  επιδρά το αλκοόλ 

και τα ναρκωτικά στην οδήγηση, 

αλήθειες και μύθοι γύρω από την 

κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και 

άλλες χρήσιμες πληροφορίες,  

είναι διαθέσιμες στο νέο έντυπο  

του Κρατικού Χημείου.  

 

Συνάντηση Δικτύων: Πρόληψης 

και Θεραπείας 

 

 22 442960 / 22 305190  

 Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy   

Τμήμα  Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy  

: www.ask.org.cy  Cyfield 

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε 

το ΑΣΚ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

 

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 

Ιουνίου 2017 και θα απευθύνεται 

στους συνεργάτες του ΑΣΚ, οι 

οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τις τρέχουσες 

εξελίξεις στα θέματα της 

ουσιοεξάρτησης στην Κύπρο. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το χώρο διεξαγωγής, θα 

κοινοποιηθούν από το ΑΣΚ εντός 

των επόμενων ημερών.  

 

Νέα έκδοση Γενικού Χημείου του 

Κράτους: "Οδηγώ με ασφάλεια 

χωρίς αλκοόλ και άλλες ουσίες" 

 

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής έκθεσης  

για τα ναρκωτικά 2017 Tα τελευταία δεδομένα 

σχετικά με τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα των 

ναρκωτικών στην Ευρώπη, τις οποίες διερευνά το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και 

την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ) θα παρουσιαστούν στις 6 Ιουνίου 

2017, στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες, 

ακολουθείστε το σύνδεσμο.  Η έκθεση, η οποία θα 

συνοδεύεται από ειδική έκθεση για την Κύπρο θα 

παρουσιαστεί την ίδια μέρα σε ειδική διάσκεψη τύπου.     

 

 

Δέκατο Διεθνές Συνέδριο για τη 

Νυχτερινή Διασκέδαση και τη χρήση 

ουσιών  Θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο, 24-

26 Μαΐου 2017. Για  εγγραφές στο συνέδριο και 

περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το 

σύνδεσμο.  

 

 

 

που στοχεύουν στον εντοπισμό των διαδρομών 

λαθρεμπορίου καθώς και μέτρων στήριξης και 

ανάπτυξης υποδομών. Για πρόσβαση στο 

συγκεκριμένο έγγραφο, ακολουθείστε το 

σύνδεσμο.     

 

 

Ευρωπαικό πρόγραμμα 'Click for 

Support REALized' 

 Το "Click for SupportREALized", 

στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΝΘΕΑ, 

στόχο έχει τη δημιουργία 

διαδικτυακής παρέμβασης για τις 

ΝΨΟ. Περισσότερες πληροφορίες 

εδώ.  

 

 

 

 

Προτεινόμενες  Συνδέσεις:  

EU Drug Markets Report 2016 

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/
http://www.moh.gov.cy/Moh/SGL/SGL.nsf/F089DE41CEA784EBC22580F80036C3E3/$file/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%20%CE%9C%CE%95%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%20%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%9F%CE%9F%CE%9B%20%CE%9A%25C
http://www.ask.org.cy/
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/4/coming-soon-european-drug-report-2017
http://theclubhealthconference.com/
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/TDAU16002ENN_web_file.pdf
http://www.ask.org.cy/el/news/-10
http://www.emcdda.europa.eu/start/2016/drug-markets#pane0

