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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού στην εκδήλωση του Συμβουλευτικού Σταθμού
ΟΔΥΣΣΕΑΣ, στις 13/2/2019 στο Πάνος Σολομωνίδης

Σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση του Συμβουλευτικού Σταθμού Οδυσσέας και
των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού που έχει σκοπό να παρουσιάσει τα προγράμματα
και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας
κατά των εξαρτήσεων.
Η χρήση, η κατάχρηση και η εξάρτηση από νόμιμες ή παράνομες ουσίες είναι ένα θέμα
που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί μείζων
φαινόμενο και καλούμαστε σαν κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε και να δράσουμε,
με στόχο την αντιμετώπιση του. Οι Δήμοι της Λεμεσού ενέκυψαν με ευαισθησία στο
μεγάλο αυτό ζήτημα και συνεργάστηκαν για την δημιουργία του Συμβουλευτικού
Σταθμού Οδυσσέας. Η ίδρυση και η λειτουργία του «Οδυσσέα» ανάγεται χρονικά το
1999, μια πρωτοβουλία των Δήμων Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς,
Γερμασόγειας και Κάτω Πολεμιδιών, του ΚΕΝΘΕΑ, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
και του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου ΑΣΠΙΣ. Το 2018 προστέθηκε και ο Δήμος Ύψωνα
στους συνεργαζόμενους δήμους. Σήμερα ο σταθμός αποτελεί μια υποδειγματική
σύμπραξη των 6 Δήμων της Μέιζονος Λεμεσού και είναι υπό την επιστημονική
εποπτεία του ΚΕΝΘΕΑ.
Ο στόχος μας, και των 6 Δήμων, είναι να προσφέρουμε στους δημότες μας υπηρεσίες
που προλαμβάνουν και απαμβλύνουν το ψυχικό κόστος της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών. Ο Οδυσσέας παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και συμβουλευτικής σε άτομα ή
οικογένειες οι οποίες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα
λόγω της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Ο Οδυσσέας λειτουργεί σε δύο επίπεδα,
προληπτικό και συμβουλευτικό. Τα προγράμματα του σταθμού είναι εγκεκριμένα από
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την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και λειτουργούν υπό την επιστημονική
εποπτεία του ΚΕΝΘΕΑ. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός «Οδυσσέας» είναι οργανισμός μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν. Στη
συνέχεια της εκδήλωσης, οι λειτουργοί του σταθμού θα εξηγήσουν πιο αναλυτικά τις
υπηρεσίες που προσφέρονται.
Είναι γεγονός ότι η χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών είναι ένα πολυπαραγοντικό
φαινόμενο. Πολλοί παράγοντες έχουν συσχετισθεί με το φαινόμενο της εξάρτησης
όπως γενετικοί, ατομικοί, οικογενειακοί, σχετιζόμενοι με την κρίση ατομικών και
κοινωνικών αξιών, η την ένδεια στις ανθρώπινες σχέσεις, στον καταναλωτισμό και σε
πολλούς άλλους λόγους. Όπως αντιλαμβάνεστε η πολυδιάστατη αιτιοπαθογένεση που
χαρακτηρίζει την χρήση, έχει αντίστοιχα

πολυεπίπεδες συνέπειες, με τεράστιο

αντίκτυπο στον ίδιο τον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην παιδεία, στην εργασία, στην
κοινωνία.
Αναμφίβολα, ο εθισμός σε εξαρτησιογόνες ουσίες είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το
οποίο επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ετήσιας
Έκθεσης Αλκοόλ του 2016, στην Κύπρο το 22.6% του πληθυσμού, ένα στα πέντε
δηλαδή άτομα ενεπλάκη σε υπέρμετρη κατανάλωση κατά τον τελευταίο μήνα. Η
Λεμεσός παρουσίασε την υψηλότερη συχνότητα μέθης, με ποσοστό 4.7% και
ακολουθεί η Λευκωσία με ποσοστό 2.1%.
Όσον αφορά στην χρήση αλκοόλ στον μαθητικό πληθυσμό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ερευνών φαίνεται ότι οι έφηβοι στην Κύπρο, έχουν πιο εύκολη πρόσβαση
στο αλκοόλ, συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ως αποτέλεσμα παρατηρείται
μια ανησυχητική αύξηση στην κατανάλωση του αλκοόλ από τους μαθητές μας. Το
ποσοστό των μαθητών (ηλικίας 16 χρονών) που μέθυσαν κατά τον τελευταίο μήνα για
την Λεμεσό αντιστοιχεί με 15.8%, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό, ενώ πρώτη είναι η Ελ.
Αμμόχωστος με 22.8% και δεύτερη η Πάφος με 17.2%. Στην ίδια έρευνα στο ποσοστό
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των μαθητών που κάπνισαν σε καθημερινή βάση τον τελευταίο μήνα η Λεμεσός είναι
δεύτερη με 19%, ακολουθώντας την Ελ. Αμμόχωστο που καταγράφει ποσοστό 26.7% .
Τέλος αρνητική πρωτιά για την πόλη μας είναι το ποσοστό μαθητών που
χρησιμοποίησαν κάνναβη έστω και μία φορά στην ζωή τους με ποσοστό 8.5%, με
δεύτερη τη Λάρνακα με 7.4%.
Από έρευνες που έγιναν το 2017 σε 17 χώρες διαφάνηκε ότι η Λεμεσός βρίσκεται στην
10η θέση στην χρήση κοκαϊνης και ακολουθεί η Λευκωσία στην 14 η θέση. Οι δύο πόλεις
έχουν από τα ψηλότερα ποσοστά στην χρήση μεθαμφεταμινών σε σχέση με τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές πόλεις. Σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι η Λεμεσός κατέχει
τον υψηλότερο αριθμό σε υποθέσεις ναρκωτικών, 235 και ακολουθεί η Λευκωσία με
200 για το έτος 2017.
Τα πιο πάνω δεδομένα, πιστοποιούν ότι το φαινόμενο της εξάρτησης από ουσίες είναι
και υπαρκτό και ανησυχητικά επίκαιρο. Οι ενδείξεις βοούν και μας καλούν όλους να
προβληματιστούμε και να δράσουμε. Σε αυτή την ανάγκη συλλογικής δράσης έγκειται
και η δημιουργία και η ενδυνάμωση του Συμβουλευτικού Σταθμού Οδυσσέα. Η ανάγκη
για τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες να αφουγκράζονται και να κατανοούν τις ανάγκες
των δημοτών τους, και να προσφέρουν υπηρεσίες πολυσύνθετες στους δημότες τους,
είναι όσο ποτέ επιτακτική.
Σήμερα, δηλώνουμε «παρών», και οι 6 Δήμοι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας και
παρουσιάζοντας το έργο μας απέναντι στις δουλικές σχέσεις με τις ουσίες. Σε αυτό τον
αγώνα καλούμαστε να συμμετέχουμε όλοι και ευελπιστούμε στην στενή συνεργασία
μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα και εκ μέρους των 5 συναδέλφων δημάρχων να
ευχαριστήσω τους φορείς οι οποίοι συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο στον κοινό μας
στόχο. Το ΚΕΝΘΕΑ, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, τις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας Λεμεσού, τα Επαρχιακά Γραφεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης,
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την Αστυνομία Λεμεσού και ειδικότερα την ΥΚΑΝ, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
τον ΚΟΑ, τα Ανοιχτά Σχολεία των Δήμων, αλλά πάνω απ’ όλους τους ευσυνείδητους
συμπολίτες μας, οι οποίοι καταθέτουν καθημερινά ψυχή και στους οποίους θα
απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα σε λίγο.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας. Η
σημερινή παρουσία σας, μας εμψυχώνει και μας δίνει δύναμη για την περαιτέρω κοινή
προσπάθεια μας στα πλαίσια του «Οδυσσέα».
Ευχαριστώ

