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Ανακοίνωση 23ου Ετήσιου Συνεδρίου ESSD και Πρόσκληση για υποβολή άρθρων
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κοινωνικής Έρευνας για τα Ναρκωτικά και άλλοι ερευνητές που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 23ο Ετήσιο Συνέδριο προσκαλούνται να υποβάλλουν περιλήψεις
των άρθρων τους το αργότερο έως 30 Απριλίου 2012.
Οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν στην κυρία Marije Wouters στο mail bonger-fdr@uva.nl. Eάν
επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο χωρίς να παρουσιάσετε κάποιο άρθρο παρακαλώ
επικοινωνήστε με την κυρία Μύρνα Παπαδούκα στο mail: mpapadouka@yahoo.com. Για κάθε άλλη
πληροφορία σχετικά με το συνέδριο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κυρία Παπαδούκα.

Οι παρουσιάσεις θα πρέπει κατά προτίμηση να ακολουθούν Ευρωπαϊκή διάσταση (να είναι ή να
αναφέρονται δηλαδή σε έρευνες ή θέματα που αφορούν σε περισσότερες από μόνο μια Ευρωπαϊκή
χώρα ή/και συγκριτικά στοιχεία από Ευρωπαϊκές μελέτες) και να αναπαριστούν θεωρητικές
προεκτάσεις στις περιπτώσεις εμπειρικών μελετών. Παρουσιάσεις οι οποίες περιορίζονται στην
περιγραφή τοπικών παρεμβάσεων ή πολιτικών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε παρουσίαση θα πρέπει
αυστηρά να διαρκεί 15 λεπτά (ο χρόνος για την συζήτηση δεν περιλαμβάνεται). Τα άρθρα και οι
παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι αυστηρά στην αγγλική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των
παρουσιάσεων ΔΕΝ θα υπάρχει διερμηνεία.
Οι αποδεκτές περιλήψεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με κάποια από τις ακόλουθες θεματολογίες:
1. Καινούργιες ναρκωτικές ουσίες
Κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες καινούργιες ναρκωτικές ουσίες από όλη την Ευρώπη. Σε τι
βαθμό οι ουσίες αυτές διατίθονται όντως στην Ευρωπαϊκή αγορά; Πώς ορίζονται οι
«καινούργιες ναρκωτικές ουσίες»; Σε ποιά επίπεδα ξεκινάει η χρήση αυτών; Ποιοί είναι οι
τρόποι χρήσης τους; Ποιοί είναι οι χρήστες; Κάτω από ποιές συνθήκες χρησιμοποιούνται οι
νέες αυτές ουσίες; Ποιά είναι τα αίτια της χρήσης τους; Πως οι χρήστες ενσωματώνουν τις νέες
ναρκωτικές ουσίες στις δικές τους ήδη υπάρχουσες συνήθειες χρήσης ναρκωτικών ουσιών; Τι
ρόλο παίζει το ίντερνετ στα δίκτυα διανομής νέων ουσιών;

2. Ναρκωτικά, ευπορία και φτώχεια
Η χρήση των ναρκωτικών ουσιών έχει συσχετισθεί τόσο με τους πλούσιους (στερεοτυπικά με
χρήση κοκαΐνης ), όσο και με τους φτωχούς (π.χ. χρήση ηρωίνης, κρακ) . Τι εμπειρικά στοιχεία
υπάρχουν ως αποδείξεις των εν λόγω στερεοτύπων; Υπάρχει, και αν ναι, ποιά είναι η αιτιακή
σχέση μεταξύ εισοδήματος και χρήσης ναρκωτικών ουσιών; Ποιές είναι οι συνέπειες της
ανάπτυξης ή/και της πτώσης των διεθνών, εθνικών και τοπικών οικονομιών στις τάσεις της
χρήσης ναρκωτικών ουσιών;
3. Νέες μέθοδοι στην έρευνα για τις ναρκωτικές ουσίες
Ποιές καινούργιες μέθοδοι έρευνας αναπτύσσονται; Ποιά πρόσφατα παραδείγματα τέτοιων
μεθόδων έχουν κάνει την εμφάνισή τους; Τι εμπειρίες υπάρχουν με μέθοδοι όπως:
ηλεκτρονικές συνεντεύξεις, εικονικές εθνογραφίες, online focus groups, αναλύσεις
ηλεκτρονικών εγγράφων κλπ; Είναι οι μέθοδοι αυτές πραγματικά κοινοτόμες ή
αντιπροσωπεύουν περισσότερο «παλιό κρασί σε καινούργιο μπουκάλι»; Μπορούν να
αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους όπως για παράδειγμα την εθνογραφική έρευνα
πεδίου;
4. Ηθικά διλήμματα στις μελέτες για τις ναρκωτικές ουσίες
Ολοένα και συχνότερα κάνουν την εμφάνισή τους Επιτροπές Δεοντολογίας για τις έρευνες για
τις ναρκωτικές ουσίες. Ποιές είναι οι επιστημονικές συνέπειες , επί παραδείγματι σε σχέση με
τον σχεδιασμό της έρευνας; Ποιές είναι οι μεθοδολογικές προκλήσεις και περιορισμοί; Μπορεί
μια έρευνα σχετική με τις ναρκωτικές ουσίες να εμφανίσει προσωπικά ηθικά διλήμματα, όπως
για παράδειγμα υπερ-ταυτοποίηση με τα υποκείμενα της έρευνας ή άλλες συμπεριφορικές
επιρροές; Είναι η αντικειμενικότητα ο απώτερος σκοπός; Θα μπορούσε η κοινωνική έρευνα για
τα ναρκωτικά να αποστασιοποιηθεί από την αποκλειστική ενασχόλησή της με τις
περιθωριωποιημένες ομάδες;
5. Σχέση κοινωνικής πολιτικής και επιστήμης
Σε τι βαθμό και με ποιόν τρόπο οι κοινωνικές έρευνες για τα ναρκωτικά επηρεάζουν τις
κοινωνικές πολιτικές και αντίστροφα; Ποιοί είναι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ποιά η επιρροή
τους στην διαδικασία δημιουργίας και εφαρμογής των σχετικών πολιτικών; Τι εμπειρίες
καταγράφονται σχετικά με τους φορείς δημιουργίας των κοινωνικών πολιτικών και ποιά είναι η
χρήση ή η κατάχρηση των επιστημονικών στοιχείων από τους φορείς αυτούς; Τι διδαχές
υπάρχουν από τις θεσμικές και οργανωτικές αναλύσεις των πρωτοβουλιών των κοινωνικών
πολιτικών που αφορούν στα ναρκωτικά; Ποιό είναι το σημείο αιχμής όσων αφορά τις
προσπάθειες αποποινικοποίησης και τις πρωτοβουλίες που αντιπαρέρχονται τις διεθνείς
συνθήκες και τα παραδοσιακά κατασταλτικά μοντέλα;
6. Μετανάστες και ναρκωτικές ουσίες
Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τους μετανάστες;
Επηρεάζουν οι μετανάστες τις γενικότερες τάσεις που κυριαρχούν στο εμπόριο και τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών; Πως δημιουργούνται οι κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τους

μετανάστες και τις ναρκωτικές ουσίες (θεωρούνται/είναι θύματα ή θύτες); Θα έπρεπε να
υπάρχουν ειδικές βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με ναρκωτικά για τους μετανάστες; Τι είναι
γνωστό σχετικά με την προσβασιμότητακαι την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών;

Όλα τα θέματα: Τα άρθρα Ποιοτικών Ερευνών είναι ιδιατέρως ευπρόσδεκτα
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Θέμα (από την προαναφερθείσα λίστα)
2. Τίτλος του άρθρου
3. Συγγραφέας (εις), όνομα (τα), ιδιότητα(ες), εργασία
4. Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, email
5. Περίληψη (δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400 λέξεις), που να συμπεριλαμβάνει στόχους, μεθολογία,
σημαντικά αποτελέσματα και συμπεράσματα
6. Τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την παρουσίαση
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Οι περιλήψεις θα εξετασθούν βάση των εξής κριτηρίων:
-

Συνάφεια με τα Θέματα του Συνεδρίου
Ευρωπαϊκή διάσταση
Θεωρητικές αναπαραστάσεις
Επιστημονική συνεισφορά σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσιάσεις συνεδρίων της
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κοινωνικής Έρευνας για τα Ναρκωτικά

Αναλυτικότερα, δεν θα γίνονται αποδεκτές περισσότερες από δυο παρουσιάσεις από μέλη του ίδιου
Ινστιτούτου, Πανεπιστημίου ή Οργανισμού
Η επιλογή των άρθρων και η επιβεβαίωση της αποδοχής τους θα ανακοινωθεί στα μέσα Μαΐου 2012.
Οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να φέρουν αντίγραφα των άρθρων τους όπως επίσης
οποιοδήποτε συμπληρωματικό υλικό κρίνουν για διανομή στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Κάθε ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κοινωνικής Έρευνας για τα Ναρκωτικά διεξάγεται σε
στενή συνεργασία με τους τοπικούς διοργανωτές. Την φετινή χρονιά τοπικοί διοργανωτές είναι η
Καθηγήτρια Κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου και η Υπ. Διδάκτωρ Μύρνα Παπαδούκα στο:
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136
Αθήνα 176 71, Ελλάδα

Σχετικά με τη διαμονή, οι τοπικοί διοργανωτές προτείνουν τον κάτωθι ταξιδιωτικό πράκτορα, με τον
οποίο έχουν συνεργασθεί με επιτυχία στο παρελθόν:
AIR TRAVEL SERVICES LTD,
οδός Φιλελλήνων 4, Αθήνα 10557, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 3254421-3
FAX: + 30 210 3237871
EMAIL: air-travel@ath.forthnet.gr
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετική με το Συνέδριο, παρακαλούμε μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με την κα Μύρνα Παπαδούκα: mpapadouka@yahoo.com.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κοινωνικής Έρευνας για τα
Ναρκωτικά ESSD (καθώς και το πώς να γίνετε μέλος), παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.essd-research.eu

