
 

 

Χαιρετισμός προέδρου της ΑΑΕΚ:  

Παρουσίαση της Κατάστασης του Φαινομένου των 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών  στην Ευρώπη & στην Κύπρο 

 

Πέμπη 07 Ιουνίου 2018,  αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ 

Λευκωσία 

 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

Προτεραιότητα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

αποτελεί η έγκαιρη ανάπτυξη εμπειρικά τεκμηριωμένων πολιτικών 

και παρεμβάσεων τα οποία επιτυγχάνονται μόνο μέσω της 

προώθησης της έρευνας και της εκτίμησης των πραγματικών 

αναγκών μιας κοινωνίας. Γιατί, μόνο μια κοινωνία που γνωρίζει σε 

βάθος το πρόβλημα μπορεί να υποστηρίξει προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της ουσιοεξάρτησης. Για το λόγο 

αυτό, τα επιστημονικά δεδομένα ερευνών που συλλέγει  το 

τμήμα παρακολούθησης της ΑΑΕΚ αλλά και η εφαρμογή 

επιδημιολογικών δεικτών αποτελούν ένα ισχυρό υπόβαθρο 

για τη διαμόρφωση μιας πραγματιστικής και 

ισορροπημένης πολιτικής.  



Όπως αναφέρει κ η  πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

EMCDDA, Laura d’Arrigo «Η Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά, 

μαζί με 30 εκθέσεις ανά χώρα, παρέχει την πλέον πρόσφατη 

ανάλυση για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 

αποκτήσουν μια σαφή εικόνα του φαινομένου και να 

προσαρμόσουν την πολιτική τους απάντηση για την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν» 

Κυρίες και κύριοι,  

Σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κα Nicola 

Singleton, επιστημονικό συνεργάτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας. Το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο, είναι πάντα καθοδηγητής, συνοδοιπόρος και 

συμπαραστάτης του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου αλλά και των υπόλοιπων 

εστιακών σημείων στην Ευρώπη. Αποτελεί παράλληλα διαχρονικά, 

χρυσό  οδηγό για τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα ναρκωτικά 

και για σώματα όπως είναι η ΑΑΕΚ καθώς με τα Ευρωπαϊκά 

στοιχεία που προσφέρει κατευθύνει σε ανασύνταξη, προσαρμογή 

και εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις  πολιτικές για τα ναρκωτικά.  

Στόχος μας είναι η χάραξη πολιτικών που θα υποβοηθούν στην 

εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τους νέους και τα 

ουσιοεξαρτημένα  άτομα, που θα μειώσουν τις επιβλαβείς συνέπειες 

και θα δημιουργήσουν διόδους επικοινωνίας ολοένα και 

περισσότερων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ουσιοεξάρτησης, στη θεραπεία και την επανένταξη. 

Η ΑΑΕΚ, μέσα από το ρόλο που η Πολιτεία του ανέθεσε για χάραξη 

μιας σφαιρικής στρατηγικής, λαμβάνει υπόψη της τα διαρκώς 

μεταβαλλόμενα στοιχεία μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση του 



φαινομένου και σε αυτά εδράζει τη διαμόρφωση και προσαρμογή 

πολιτικών. Το τμήμα παρακολούθησης (ΕΚΤΕΠΝ), επιτελεί 

σημαντικό έργο στο τομέα της  καταγραφής της κατάστασης των 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο (όπως είναι τα ναρκωτικά, το 

κάπνισμα και το αλκοόλ), αλλά πλέον και των εξαρτητικών 

συμπεριφορών που προκύπτουν από την παθολογική ενασχόλιση 

με το τζόγο.  

Το τμήμα παρακολούθησης, αποτελεί επίσης σημαντικό δίαυλο 

επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο, καθώς διοχετεύει τα 

κυπριακά δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για ανάλυση. Το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο, συλλέγει με τη σειρά του τα δικά μας δεδομένα 

αλλά και τα δεδομένα των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε της 

Νορβηγίας και της Τουρκίας, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών 

που συνθέτουν τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη.  

Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνεργάτες,  

Η έγκαιρη ανάπτυξη των ενδεδειγμένων πολιτικών και 

παρεμβάσεων επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης της έρευνας και 

της παρακολούθησης των διαρκώς μεταβαλλόμενων τάσεων στο 

τομέα της ουσιοεξάρτησης καθώς και των επιστημονικά 

τεκμηριωμένων πρακτικών.  

Απάντηση όμως στο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης αποτελεί η 

πρόληψη, όπως άλλωστε και για όλα τα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα. Η πρόληψη όμως δεν αφορά μόνο την Πολιτεία ή τους 

ειδικούς. Στην πραγματικότητα, αφορά μια συνολικότερη στάση και 

τρόπο ζωής, με αξίες και συμπεριφορές που προάγουν την ψυχική 

υγεία των ανθρώπων, έτσι ώστε το άτομο να μην καθίσταται 

ευάλωτο σε εξαρτητικές συμπεριφορές. Αφορά ουσιαστικά λοιπόν 



όλους μας, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά. Αποτελεί προσωπική 

ευθύνη του καθενός να είναι «φορέας» συμπεριφορών, αντιλήψεων 

και ενός τρόπου ζωής που να συνάδει με τις βασικές ανθρώπινες 

ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες, διαποτισμένες από 

αξίες και αρχές που δρουν προστατευτικά για τον ίδιο και τους 

συνανθρώπους του.  

Γι’ αυτό και το σλόγκαν της νεοσύστατης Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου είναι το « Πιο κοντά σε αληθινούς τρόπους 

ζωής, μακριά από εξαρτήσεις». Με τον τρόπο αυτό κάθε μέλος 

της κοινωνίας μπορεί να αποτελεί τελικά φορέας κοινωνικής 

αλλαγής προς το καλύτερο.  

 

Σας Ευχαριστώ.  


