
 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

Ιουνίου 2015 ΤΕΥΧΟΣ: 40 

Τύπου 
26

Η

  ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  

Η  26η Ιουνίου, μια μέρα που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια μέρα κατά των 
Ναρκωτικών, πρέπει να αποτελεί μέρα αναστοχασμού. Σε τέτοιες στιγμές, ο κάθε ένας και η 
κάθε μια, επαγγελματίας, γονιός, εθελοντής, πολίτης, καταλήγει συχνά σε μια σειρά από 
ερωτήματα και διαπιστώσεις, μέσα από τις οποίες καταλογίζει ευθύνες σε εαυτόν, στην 
Πολιτεία, στην Κοινωνία,  σε όλους δηλαδή, αλλά τελικά ίσως και σε κανένα! Ευθύνες στους 
πολιτειακούς θεσμούς και οργανισμούς που δεν έκαναν όλα όσα έπρεπε να είχαν κάμει, σε μια 
κοινωνία που οδηγεί τους ανθρώπους στη φυγή για να αντέξουν να ζουν σε αυτήν, στο 
εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αγκαλιάζει και δεν στηρίζει τους μαθητές και ιδιαίτερα τους 
ευάλωτους, στους γονείς που δεν είναι δίπλα  από τα παιδιά τους και δεν τα θωρακίζουν 
επαρκώς… 
Αλλά όλα αυτά, δεν είμαστε άραγε όλοι εμείς; Δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι συνένοχοι στη 
συντήρηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που αδυνατεί, πέρα από την παροχή γνώσεων, να 
μεριμνά και για τη δόμηση παιδιών που να αγαπούν και να σέβονται τον εαυτό τους και τους 
άλλους; Δεν είμαστε εμείς, οι γονείς που προτιμούν τις εύκολες και έτοιμες λύσεις, αντί της 
υπομονετικής και πολλές φορές επίπονης παρουσίας τους δίπλα από τα παιδιά τους; 
Δεν είμαστε εμείς οι πολιτειακοί θεσμοί που επιτρέπουν να εξευτελίζονται και να στιγματίζονται 
οι ζωές των ανθρώπων, μέσα από τη συντήρηση παρωχημένων πολιτικών;  
Η εξάρτηση συντίθεται από διάφορες παραμέτρους, κοινωνικές, οικονομικές, ατομικές, 
περιβαλλοντικές ενώ η αντιμετώπιση της δεν μπορεί παρά να εμπερικλείει την κριτική για ένα 
κοινωνικό – οικονομικό – πολιτικό σύστημα αρχών και αξιών που σπρώχνει τους ανθρώπους 
προς τη φυγή. Η χρήση και εξάρτηση από ουσίες, αλλά  και το φαινόμενο της ανάπτυξης 
εξαρτητικών συμπεριφορών που βλέπουμε να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους στις μέρες 
μας, αφορούν πάνω απ’ όλα την σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία. Οι ουσίες ως τέτοιες, 
νόμιμες ή παράνομες,  αλλά και η εξάρτηση ενός ατόμου από συγκεκριμένες συμπεριφορές, 
είναι ένα μέσο φυγής από μια αφόρητα αδιέξοδη προσωπική και κοινωνική πραγματικότητα, 
όπου το άτομο ψάχνει να βρει αυτά που έχει ανάγκη: ένα κοινωνικό ρόλο, στοιχεία μιας 
κοινωνικής ταυτότητας, μια θέση κάπου,  έστω και σε μια περιθωριακή ομάδα. 
Στις μέρες μας, τις μέρες της οικονομικής κρίσης, όπου τα κοινωνικά αίτια που γεννούν την 
εξάρτηση αποτυπώνονται όλο και περισσότερο, στους δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης, 
στην κοινωνική ανασφάλεια, στην εμπορευματοποίηση των σχέσεων, στην αποξένωση και την 
αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ολοένα αυξανόμενη περιθωριοποίηση και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό των ευάλωτων συνανθρώπων μας, τα ευάλωτα άτομα, καθίστανται 
ακόμη πιο ευάλωτα και  μια φυγή, φαντάζει να είναι ακόμη πιο ελκυστική από την 
πραγματικότητα που τα άτομα έχουν μπροστά τους. 
Σε μια τέτοια Κύπρο, όπου η κρίση, οικονομική ναι, αλλά όχι μόνο, φέρνει ανατροπές στη ζωή 
των ανθρώπων από τη μια μέρα στην άλλη,  το ΑΣΚ, ως το ανώτατο συντονιστικό σώμα της 
Κυπριακής Πολιτείας στα θέματα της ουσιοεξάρτησης, επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του, που 
δεν είναι άλλες από τις εκατοντάδες των ατόμων και οργανώσεων που όλα αυτά τα χρόνια 
πορεύονται ενάντια στην εξάρτηση από τις ουσίες, και την εξαθλίωση που αυτή επιφέρει. Κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, όπου η ίδια η ύπαρξη προγραμμάτων και υπηρεσιών κινδυνεύει, το 
ΑΣΚ επιμένει να ασκεί με ευλάβεια το ρόλο που του ανατέθηκε, έναν ρόλο που προϋποθέτει 
υψηλού επιπέδου επιστημονική ανεξαρτησία, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο δύσκολος ρόλος του >> 
συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων του κυβερνητικού και μη τομέα. Σε συνθήκες όπου 

 

Το ΑΣΚ με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά 

των Ναρκωτικών θα 

πραγματοποιήσει 

εκδήλωση κατά την οποία 

θα τιμηθεί ομάδα ατόμων 

που έχουν ολοκληρώσει τη 

θεραπευτική τους πορεία, 

καθώς και ο κ. Alexis 

Goosdeel, ΕΚΠΝΤ, για τη 

διαχρονική του στήριξη 

στο έργο του ΑΣΚ. Η 

εκδήλωση τελεί υπό την 

αιγίδα του Εξοχότατου 

Προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και θα 

πραγματοποιηθεί στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 

Προεδρικού Μεγάρου την 

Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 

στις 20:30μ.μ. Δείτε την 

πρόσκληση εδώ >> 

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://www.asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/_KbXTugXGJXGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/kS49olUyiNLGpdeP_+CepQ==/


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

 

Παρουσίαση του Οδηγού 
Καλής Πρακτικής για τα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
Δείτε την πρόσκληση εδώ >> 
Ανανέωση Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ ΑΣΚ και 
Υπουργείου Άμυνας  
Πραγματοποιήθηκε στις 18 
Ιουνίου 2015 η υπογραφή 
του μνημονίου >> 
Πίνακας εκδηλώσεων για 
την 26η Ιουνίου 
Δείτε τον πίνακα εδώ >> 
Παγκόσμια ημέρα κατά του 
καπνίσματος 
Για να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση του ΑΣΚ >>  
Εκστρατεία “Take your 
picture” 
Η εκστρατεία ενθαρρύνει 
νεαρά άτομα να βγάζουν 
selfie από τις διακοπές τους 
στην Αγία Νάπα και να τις 
ανεβάζουν στο twitter >> 
Συνάντηση Προέδρου ΑΣΚ 
με αντιπροσωπεία της ΕΔΟΝ 
Ανακοίνωση τύπου >> 
Δελτίο Τύπου Eurocare 
Σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου 
το Eurocare ανακοινώνει την  
παραίτηση του μαζί με 
άλλους οργανισμούς από το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το 
Αλκοόλ και την Υγεία (EAHF) 
μετά από ανακοίνωση του 
Επίτροπου Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων για 

την απόφαση να μην >> 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚ 

Το ΑΣΚ, χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, του Νομοσχεδίου με 
τίτλο «Ο περί θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων Ατόμων». Η νομοθεσία αυτή, εδράζεται σε διεθνείς πρακτικές όπου 
εθνικές νομοθεσίες έχουν συμπεριλάβει μέτρα που προβλέπουν την εκτροπή/ παραπομπή των 
παραβατών σε θεραπεία, ως εναλλακτική λύση αντί της φυλάκισης ή ως συμπλήρωμα της 
ποινής/τιμωρίας. Τέτοια μέτρα υπάρχουν στη νομοθεσία όλων των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρ’ όλες τις μεταξύ τους διαφορές και εκπηγάζουν από μια στροφή σε 
ότι αφορά την αντίληψη του προβλήματος των ναρκωτικών, από τη σφαίρα της 
εγκληματικότητας, στη θεώρηση του ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Παρά τους 
προβληματισμούς που τέθηκαν διαχρονικά σε σχέση με συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν 
στη νομοθεσία, και οποίοι είναι θεμιτοί σε ένα πρώτο στάδιο στην όποια νομοθεσία τίθεται σε 
εφαρμογή για πρώτη φορά, το ΑΣΚ, καλεί όλους όσοι θα εμπλακούν στην εφαρμογή της, να 
δώσουν τον απαραίτητο χρόνο έτσι που μέσα από τον χρόνο, να μπορέσουν να αναδειχθούν 
ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες. Τέλος, το ΑΣΚ, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους 
τους θεσμούς και φορείς που κατά τα τελευταία χρόνια, συμμετείχαν στη διαδικασία 
διαμόρφωσης του νομοσχεδίου, καταθέτοντας προβληματισμούς και εισηγήσεις, με γνώμονα 
πάντα την βέλτιστη εφαρμογή της και με μέλημα τη βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης 

των ουσιοεξαρτημένων ατόμων. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάνσαρε την εκστρατεία ‘Ex-Smokers 
are Unstoppable’ για να βοηθήσει Ευρωπαίους ηλικίας 24-35 να κόψουν 
το κάπνισμα. Η εκστρατεία συνεχίστηκε με επιτυχία το 2012 και το 2013, 
ενώ το 2015 επιστρέφει πιο αποφασιστικά από ποτέ για να βοηθήσει 
ακόμη περισσότερους νέους να κόψουν το τσιγάρο και να προωθήσει τα 
πολλά οφέλη ενός τρόπου ζωής χωρίς καπνό. Η τελευταία εκστρατεία 
ξεκινά με το λανσάρισμα του αναβαθμισμένου και βελτιωμένου 
ψηφιακού συστήματος στήριξης υγείας iCoach, που είναι διαθέσιμο 
διαδικτυακά αλλά και σαν εφαρμογή για τηλεφωνικές συσκευές Apple 
και Android, στις 23 γλώσσες των 28 χωρών της ΕΕ. Το iCoach είναι 
δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο σε όσους επιθυμούν να το 
χρησιμοποιήσουν. Φέτος, η εφαρμογή απέκτησε μία πιο μοντέρνα 
εμφάνιση και ευκολότερη πλοήγηση, προσφέροντας επιπλέον 
λειτουργίες με γνώμονα τον χρήστη και συγκεκριμένα μία λειτουργία 
που δίνει «προκλήσεις».  Αυτές οι «προκλήσεις» βοηθούν τους χρήστες 
να θέτουν στον εαυτό τους μικρούς και εφικτούς στόχους οι οποίοι μόλις 
επιτευχθούν, τους ενθαρρύνουν να δεχτούν περισσότερες «προκλήσεις» 
και να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της συνήθειάς τους. Ο 
επίτροπος κάλεσε τους καπνιστές να βάλουν «πρόκληση» στον εαυτό 

τους και να κόψουν το κάπνισμα χρησιμοποιώντας το iCoach >>  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  2015 ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ο οργανισμός της  ΕΕ για τα 
ναρκωτικά (EMCDDA) 
παρουσίασε στις 4 Ιουνίου, 
την ετήσια επισκόπηση της 
κατάστασης των ναρκωτικών 
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου του EMCDDA, 
Joao Goulao: «Το πρόβλημα 
έχει γίνει πλέον πολύ πιο 
σύνθετο... Το όριο μεταξύ 
παλιών και νέων 
ναρκωτικών γίνεται πιο 
δυσδιάκριτο, καθώς τα νέα 
ναρκωτικά μιμούνται 
ολοένα και περισσότερο τις 

ελεγχόμενες ουσίες….» 

απάντησή μας στην απειλή 
των ναρκωτικών πρέπει να 
είναι ενιαία, άμεση και 
αποφασιστική…. Το 2014 
αναφέρθηκαν 101 νέες μη 
ελεγχόμενες 
ψυχοδραστικές ουσίες, οι 
οποίες δοκίμασαν τις 
αντοχές των υφιστάμενων 
μηχανισμών ελέγχου».  
Για να δείτε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα 
Ναρκωτικά 2015: Τάσεις και 
Εξελίξεις και το Δελτίο 
Τύπου του ΕΚΤΕΠΝ 
ακολουθείστε τον 

σύνδεσμο >> 

 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
Ευρωπαίος Επίτροπος 
Μετανάστευσης, Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, 
τονίζει ότι: «… καθώς 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
μια παγκοσμιοποιημένη αγορά 
ναρκωτικών η οποία αλλάζει 
με γοργούς ρυθμούς, η 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/dID4VOlNNTbGpdeP_+CepQ==/
http://www.emcdda.europa.eu/edr2015
http://www.exsmokers.eu/uk-en/index.html
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/wJTn29E3RqLGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/8uUpnlYZKZvGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/EORCBYqOX8PGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/_fUb9xnJXA_GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/ask-announcements?megamenu=3&page=1
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/e2lEY8NGREzGpdeP_+CepQ==/
http://www.eurocare.org/library/updates/ngos_resign_from_alcohol_and_health_forum_as_commission_ignores_member_state_and_european_parliament_calls_for_alcohol_strategy
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

