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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ    ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-    ΟΜΑΔΕΣ:
ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1 « Οι
πεφωτισμένοι»

Αντωναράκος Βαγγέλης
Βαρδής Γιώργος
Γιαννόπουλος 
Χαράλαμπος
Γκομόζιας Κώστας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
α. Ποια είναι τα είδη ναρκωτικών που γνώρισε και γνωρίζει η 
ανθρωπότητα και 
β. ποιος ήταν παλιά ο τρόπος παρασκευής τους και ποιος 
είναι σήμερα;

2 « Ήμουν κι εγώ
εκεί»

Ατματζίδη Ηρώ
Γκέργκι Χριστιάννα
Ζαχαριουδάκη Ελπινίκη
Κορδαλή Ελένη

ΑΙΤΙΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
α. Ποια αίτια οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών
β. Ποιες είναι η επιπτώσεις των ναρκωτικών α. στον 
ανθρώπινο οργανισμό, β. στην προσωπικότητα και την 
ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, γ. στην κοινωνία;
γ. Διάσημες προσωπικότητες – θύματα των ναρκωτικών

3 «Οι
σκυλομασέλες»

Βαρσάκη Μαρία
Δανιηλίδου Αλεξάνδρα
Καραγιάννη Δέσποινα 
Κήττας Μάκης

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ- ΘΕΣΜΟΙ
Πώς, πού, από ποιους , με ποιους και για ποιους γίνεται η 
διακίνηση των ναρκωτικών;
β. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου και 
πώς μπορούν να προφυλάξουν τα μέλη τους από τη χρήση 
ναρκωτικών (γνωρίζοντας τους λόγους που οδηγούν στη 
χρήση τους);
γ. Ποιες θεραπευτικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και πώς λειτουργούν;

4 «Τμήμα δίωξης» Αρναούτης Βαγγέλης
Ζαφειρόπουλος 
Αλέξανδρος
Θερριός Βασίλης

ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ
α. Σε ποιες περιπτώσεις νομιμοποιείται η χρήση των

ναρκωτικών από το κράτος; (νομοθεσία)



• Ιστορία. Ναρκωτικών

     Η Πυθία,  η μάντισσα των Δελφών, ιέρεια στο Ναό του Απόλλωνα στον Παρνασσό     της Αρχαίας Ελλάδας,  λεγόταν ότι  εισέπνεε
αναθυμιάσεις, έμπαινε σε κατάσταση      έκστασης και απήγγειλε προφητείες. Αυτή η τελετουργία σταμάτησε το 393π.Χ. Οι    ακαδημαϊκοί
διαφωνούν ως προς το αν αυτές οι αναθυμιάσεις ήταν πραγματικές ή    κάτι το μυθολογικό, αλλά κάποιοι συγγραφείς έχουν παρουσιάσει
θεωρίες σχετικά με    το ποια χημικά θα μπορούσαν να τις προκαλούν. Αιθυλένιο, βενζίνη και μεθάνιο είναι   κάποιες πιθανότητες, αν και άλλοι
υποστηρίζουν ότι οι μάντεις των Δελφών μιλούσαν   με απόλυτη συνοχή, εντελώς νηφάλιοι. Κρίμα γι' αυτούς.

• Στην Οδύσσεια επίσης ο Όμηρος μιλά για ένα αρκετά μυστηριώδες φυτό, το «νηπενθές».Όποιος έπινε από αυτό θα περνούσε τη μέρα του
ευτυχής.

•  Οι Ευρωπαίοι, οι Αιγύπτιοι και οι ανατολικοί λαοί δέχονταν τα θαυματουργά ερεθίσματα και τη φθοροποιό δράση των ναρκωτικών έστω κι
αν αγνοούσαν τη διασπαστική τους ικανότητα. 

• Ο  όρος  ναρκωτικό  πιστεύεται  ότι  προτάθηκε  από  τον  Γαληνό  για  να  περιγράψει  δραστικές  ουσίες  που  μουδιάζουν  ή  νεκρώνουν,
προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. Ο όρος νάρκωση χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη διαδικασία ή την
κατάσταση της έλλειψης αισθήσεων. Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα μανδραγόρα, τους σπόρους του φυτού altecrus και το χυμό παπαρούνας
(όπιο) σαν βασικά παραδείγματα. Επειδή ο όρος χρησιμοποιείται συχνά με ευρύτερη έννοια, ανακριβώς και εκτός ιατρικού περιεχομένου, οι
περισσότεροι  επαγγελματίες  του  ιατρικού  χώρου  προτιμούν  τον  πιο  ακριβή  όρο  «οπιοειδή»,  ο  οποίος  αναφέρεται  σε  φυσικές,  ημι-
συνθετικές και συνθετικές ουσίες οι οποίες συμπεριφέρονται φαρμακολογικά όπως η μορφίνη, το κύριο ενεργό συστατικό του φυσικού
οπίου.

• Τα ναρκωτικά αποτελούν μέρος της κουλτούρας μας από τα μέσα του          περασμένου αιώνα. Διαδόθηκαν ευρέως τη δεκαετία του 1960
και μέσω της    μουσικής και των μέσων μαζικής ενημέρωσης εισέβαλαν σε κάθε τομέα της ζωής.

• Εκτιμάται ότι 208 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
τα  αποτελέσματα  από  την  Εθνική  Έρευνα  που  διεξήχθη  το  2007  για  τη  χρήση  ναρκωτικών  ουσιών  και  την  υγεία,  έδειξε  ότι  19,9
εκατομμύρια  Αμερικανών  (ή  το  8%  του  πληθυσμού  από  12  ετών  και  πάνω)  έκανε  χρήση  παράνομων  ναρκωτικών  τον  μήνα  που
προηγήθηκε της έρευνας.

• Το ευρύτερα διαδεδομένο ναρκωτικό στις ΗΠΑ είναι το αλκοόλ. Τα αυτοκινητικά ατυχήματα που έχουν σχέση με τη χρήση ή κατάχρηση
αλκοόλ αποτελούν τη δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου των εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

• Το ευρύτερα διαδεδομένο ναρκωτικό είναι η μαριχουάνα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια αναφορά των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά
του 2008, το 3,9% του παγκόσμιου πληθυσμού μεταξύ των 15 και 64 ετών κάνουν χρήση μαριχουάνας.

• Οι νέοι σήμερα εκτίθενται στα ναρκωτικά νωρίτερα από ποτέ. Βάσει έρευνας του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ για το 2007, το
45% των μαθητών λυκείου σε όλη τη χώρα έχουν πιει αλκοόλ και το 19,7% έχει καπνίσει μαριχουάνα κατά τη διάρκεια ενός μήνα.



• Στην Ευρώπη, πρόσφατες μελέτες σε 15χρονα παιδιά έδειξαν ότι η χρήση μαριχουάνας κυμαίνεται από το 10% έως το 40%. Το υψηλότερο
ποσοστό έχει αναφερθεί για τους εφήβους της Τσεχίας (44%), ακολουθεί η Ιρλανδία (39%), το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και η Γαλλία (38%)
Στην Ισπανία και στη Μεγάλη Βρετανία η χρήση κοκαΐνης στα παιδιά µεταξύ 15 και 16 ετών είναι 4-6%. Η χρήση κοκαΐνης από τους νέους
αυξήθηκε σε Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Γαλλία.

Είδη Ναρκωτικών
     01. Ινδική κάνναβις
     02. 'Εκσταση
     03. Κοκαΐνη
     04. Κράκ
     05. Παραισθησιογόνα
     06. Μεθαμφεταμίνη (speed).
     07. Ηρωίνη

     08. Rohypnol
     09. LSD
     10. Κεταμίνη
     11. Εισπνεόμενα - πτητικά
     12.Ηρεμιστικά
     13.Μεθαδόνη
     14. Κωδεϊνη

 Ιστορία Κάνναβης
Με  τον  όρο Χασίς (χασίσι,  μαύρο/μαύρη,  νταμίρα,  σοκολάτα)  εννοείται  το  συμπυκνωμένο στερεό παρασκεύασμα  που  προέρχεται  από
το φυτό Ινδική Κάνναβις (cannabis ιndica ). Πολλές φορές με το ίδιο όνομα χαρακτηρίζονται και τα προϊόντα του φυτού αυτού που είναι τριών
ειδών:  ο ανθός (κορυφές)  μαζί  με  φύλλα  του  φυτού  (κοινώς Φούντα),  η  ρητίνη  του  φυτού  καθώς  και  διάφορα  σύνθετα  μίγματα  των
προηγουμένων, αν και συνήθως το φυτό αναφέρεται ως Χασισόδεντρο ή χασισιά. Πιστεύεται πως οι Ασσασίνοι, που έδρασαν μεταξύ 8ου και
14ου  αιώνα,  παρασκεύαζαν  από κάνναβη  χασίς  και  έκαναν  χρήση όταν  ήθελαν  να  δολοφονήσουν  κάποιο  συγκεκριμένο  πρόσωπο για
πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Λέγεται, μάλιστα, ότι στα υψώματα του Κασμίρ, όπου βρισκόταν ο αρχηγός τους, είχε χτιστεί ένας κήπος
όμοιος με τον Παράδεισο που περιγράφεται στο Κοράνι. Έτσι μαζί με το χασίς και τις υπόλοιπες απολαύσεις ο επίδοξος δολοφόνος "βίωνε" την
έννοια του Παραδείσου για να φανατιστεί. 

 Τρόπος Παρασκευής Κάνναβης
   Παρασκευάζεται  με  διάφορους  τρόπους,  που  σε  γενικές  γραμμές  περιλαμβάνουν  την αποξήρανση των  ανθών,  το  τρίψιμο
και κοσκίνισμά τους,  και  στη  συνέχεια  τη  συμπύκνωσή  τους  σε  "πλάκες".  Το  τελικό  προϊόν  έχει χρώμα που  ποικίλλει  από
σκούρο πράσινο σε καφέ ή μαύρο,  ανάλογα  με  τη  συγκεκριμένη  τεχνική  παρασκευής  του,  τον  τόπο  προέλευσης  και  την  ποιότητά  του.
Η σκληρότητά του κυμαίνεται μεταξύ πλαστελίνης και ξύλου, ενώ με ελαφρά θέρμανση, μαλακώνει και θρυμματίζεται εύκολα στο κονίαμα από
το οποίο προήλθε.
   Από τα παρασκευάσματα της ινδικής κάνναβης, το χασίς είναι το πιο εύκολο στη μεταφορά, καθώς δεν απαιτείται κάποιο στεγανό δοχείο
(όπως  για  το Χασισέλαιο)  ή  κάποια χάρτινη ή νάυλον συσκευασία  (όπως  για  τη Φούντα),  ενώ  η  περιεκτικότητά  του  στη  δραστική
ουσία THC είναι αρκετά μεγαλύτερη από τον ακατέργαστο ανθό (Φούντα).



          

 Ιστορία Κοκαϊνης

Η κόκα είναι ένα από τα παλαιότερα, ισχυρότερα και πιο    επικίνδυνα διεγερτικά που προέρχονται από τη φύση. Η κοκαΐνη 
απομονώθηκε (παραγόμενη από τα φύλλα της κόκας) για πρώτη φορά το 1859 από το Γερμανό χημικό Άλμπερτ Νίμαν. Στη δεκαετία 
του 1880 άρχισε να γίνεται δημοφιλής στην ιατρική κοινότητα. Ο Αυστριακός ψυχαναλυτής Σίγκμουντ Φρόιντ, που έκανε ο ίδιος χρήση 
κοκαΐνης, ήταν ο πρώτος που έκανε ευρέως γνωστή την κοκαΐνη ως τονωτικό για τη θεραπεία της κατάθλιψης και της σεξουαλικής 
ανικανότητας. Το 1886, η δημοτικότητα του ναρκωτικού αυξήθηκε περισσότερο όταν ο Τζον Πέμπερτον περιέλαβε τα φύλλα κόκας ως 
συστατικό στο καινούριο αναψυκτικό, Κόκα Κόλα. Το αναψυκτικό αυτό δημιουργούσε ευφορία και έδινε ενέργεια σ’ αυτόν που το έπινε, 
οπότε η δημοτικότητα της Κόκα Κόλα έφτασε στα ύψη στα τέλη του προπερασμένου αιώνα.  

Μέχρι το 1905, ήταν δημοφιλής η συνήθεια να σνιφάρεται η κοκαΐνη και μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τα νοσοκομεία και τα ιατρικά έντυπα
είχαν αρχίσει να αναφέρουν περιπτώσεις όπου τα άτομα είχαν υποστεί ρινικές βλάβες λόγω της χρήσης του ναρκωτικού.
Το 1912, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε 5.000 θανάτους σχετιζόμενους με την κοκαΐνη σε ένα χρόνο και μέχρι το 1922, το ναρκωτικό είχε
επίσημα απαγορευτεί.

Παρασκευή Κοκαϊνης
• Τα ξερά φύλλα το φυτού της κόκας τοποθετούνται σε ένα δοχείο γεμάτο νερό, κηροζίνη και θειικό οξύ. Μετά από αρκετές ημέρες, το

υγρό σκουραίνει και μετατρέπεται σε γκρίζα αλοιφή. Σε αυτήν προστίθενται νερό, πετρέλαιο, οξύ, ποτάσα και αμμωνία. Τελικά μένει ένα
υγρό στο οποίο προστίθενται υδροχλωρικό οξύ και ακετόνη. Από αυτό το στάδιο προκύπτει η λευκή σκόνη. Το προϊόν φιλτράρεται και
στεγνώνει κάτω από ένα ζεστό φως. 



Ιστορία LSD 
• Το LSD είναι ένα από τα πιο ισχυρά χημικά ψυχοτρόπα. Παρασκευάζεται από το λυσεργικό οξύ, το οποίο βρίσκεται στο εργότιο, ένα

μύκητα ο οποίος αναπτύσσεται στο κριθάρι και σε άλλα σιτηρά. Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στις 16 Νοεμβρίου 1938 από τον
Ελβετό χημικό Άλμπερτ  Χόφμαν,  στα  εργαστήρια  της  φαρμακευτικής  εταιρείας Sandoz,  στη  Βασιλεία,  στα  πλαίσια  ενός  γενικού
ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της ιατρικής χρήσης θεραπευτικών βοτάνων. Η παραισθησιογόνος δράση του διαπιστώθηκε
πέντε χρόνια αργότερα, στις 16 Απριλίου 1943. Χρησιμοποιήθηκε πειραματικά στην ιατρική ως ένας ψυχωσιομιμητικός παράγοντας,
προκειμένου να επιφέρει ψυχικές καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που συνοδεύουν ψυχικές ασθένειες, όπως η σχιζοφρένεια, με σκοπό
τη μελέτη τους. Στη δεκαετία του 1960, η χρήση του προτάθηκε για τη θεραπεία νευρώσεων, ειδικά σε ασθενείς που αρνούνταν να
ακολουθήσουν άλλες θεραπευτικές μεθόδους, καθώς και για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού. 

• Μελετήθηκε ακόμα η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση του αυτισμού ή της εξάρτησης από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, ωστόσο
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν αποδείχθηκε πως διέθετε κλινική αξία. Στις αρχές του 21ου αιώνα, αναβίωσε η έρευνα της
χρήσης του για τη θεραπεία του αλκοολισμού και ορισμένοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει πως ενδέχεται να έχει θετικά οφέλη. Ορισμένοι
οργανισμοί  συνεχίζουν να  υποστηρίζουν και  να  χρηματοδοτούν  την  έρευνα για  τις  πιθανές  ιατρικές  χρήσεις  του  LSD,  ωστόσο η
θεραπευτική χρήση του παραμένει σε πειραματικό επίπεδο, με δεδομένο πως αποτελεί απαγορευμένη ουσία. Κατά τη δεκαετία του
1960, η χρήση του LSD υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη και συνδέθηκε κυρίως με το κίνημα των χίπις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη
δυτική Ευρώπη, αποτελώντας σύμβολο της ψυχεδελικής κουλτούρας της εποχής.

• Όπως όλες οι παραισθησιογόνες ουσίες, το LSD προκαλεί αποκλίσεις από τη συνήθη συμπεριφορά του χρήστη,  

 Παρασκευή LSD
            Το LSD παρασκευάζεται από ένα μύκητα.

Ιστορία Ηρωίνης
• Ο 19ος αιώνας κέρδισε το τίτλο του ως "Ο παράδεισος του ναρκομανή", γιατί τα οπιοειδή ήταν φθηνά, νόμιμα και ευρέως διαθέσιμα.

Ορισμένοι  καλλιτέχνες  και  συγγραφείς  του  19ου  αιώνα  χρησιμοποιούσαν  οπιοειδή  για  να  προκαλέσουν  διαφορετικά  στάδια
συνειδητότητας. Ο Σάμιουελ Τέιλορ Κόλεριτζ έγραψε το διάσημο του ποίημα "Kublai Khan" υπό την επήρεια οπίου. Πολλά άτομα κατά



τον  19ο αιώνα βασίζονταν στα οπιοειδή ως αναλγητικά.  Ιατροί  και  φαρμακοποιοί  συνταγογραφούσαν ένα είδος αναψυκτικού που
ονομαζόταν λάβδανο, ένα μείγμα οπίου και αλκοόλ ως "μαγικό ελιξήριο" για πολλά προβλήματα φυσιολογικής και ψυχολογικής μορφής.
Το λάβδανο ανακούφιζε τον πόνο και έκανε το χρήστη να ανακουφίζεται, να χαλαρώνει από τα προβλήματα του χωρίς όμως να τα
λύνει. Επειδή μια αρκετά μεγάλη δόση του λάβδανου ήταν θανατηφόρα, ήταν ευρέως διαδεδομένο στις αυτοκτονίες του 19ου αιώνα
στην Αγγλία. 

Παρασκευή Ηρωίνης
Η ηρωίνη (όπως το όπιο και η μορφίνη), παρασκευάζεται από τον πυκνόρρευστο χυμό του φυτού της παπαρούνας. Το όπιο έχει γαλακτώδη
μορφή, σαν χυμός, και εξάγεται αρχικά από τον κάλυκα της παπαρούνας. Από την επεξεργασία του οπίου παράγεται η μορφίνη, υφίσταται
επεξεργασία και πάλι και παράγονται οι διάφορες μορφές ηρωίνης. 

            

Ιστορία Μεθαμφεταμίνης
• Η μεθαμφεταμίνη δεν είναι ένα νέο ναρκωτικό, παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο ισχυρό καθώς έχουν εξελιχθεί οι

τεχνικές παρασκευής της.
• Η αμφεταμίνη δημιουργήθηκε αρχικά στη Γερμανία, το 1887, και η μεθαμφεταμίνη, που είναι ισχυρότερη και παράγεται ευκολότερα,

δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία το 1919. Η κρυσταλλική σκόνη ήταν υδροδιαλυτή και μπορούσε να ληφθεί πολύ εύκολα με ένεση.
• Η μεθαμφεταμίνη  χρησιμοποιήθηκε  ευρέως κατά  τη  διάρκεια  του  Β’  Παγκόσμιου πολέμου,  καθώς τη  χρησιμοποίησαν και  οι  δύο

πλευρές για να κρατήσουν τα στρατεύματα άγρυπνα. Χορηγούνταν υψηλές δόσεις στους Ιάπωνες πιλότους καμικάζι  πριν από τις
αποστολές αυτοκτονίας. Μετά τον πόλεμο, η ενδοφλέβια χρήση μεθαμφεταμίνης πήρε επιδημικές διαστάσεις, καθώς οι προμήθειες που
αποθηκεύτηκαν για στρατιωτική χρήση στην Ιαπωνία διατέθηκαν στο κοινό.

• Στη δεκαετία του 1950, η μεθαμφεταμίνη χορηγούνταν με συνταγή ως διαιτητικό βοήθημα και για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Καθώς  ήταν  εύκολα  διαθέσιμο,  χρησιμοποιήθηκε  ως  παραϊατρικό  διεγερτικό  από  σπουδαστές  κολεγίων,  οδηγούς  φορτηγών  και
αθλητές και έτσι διαδόθηκε η χρήση του ναρκωτικού.

• Αυτή η εικόνα άλλαξε δραματικά στη δεκαετία του 1960 καθώς η αυξημένη διαθεσιμότητα της ενέσιμης μεθαμφεταμίνης, αύξησε και τη
χρήση.

• Κατόπιν, το 1970, η Αμερικανική κυβέρνηση ποινικοποίησε τη χρήση της στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων. Μετά από αυτό, οι
Αμερικανικές συμμορίες μοτοσικλετιστών πήραν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής και διανομής του ναρκωτικού. Οι
περισσότεροι χρήστες της εποχής εκείνης ζούσαν στις αγροτικές κοινότητες και δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την ακριβότερη
κοκαΐνη.



• Στη δεκαετία του 1990, οι μεξικάνικες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών ίδρυσαν μεγάλα εργαστήρια παρασκευής στην Καλιφόρνια.
Ενώ αυτά τα ογκώδη εργαστήρια μπορούν να παράγουν 25 κιλά ουσίας σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, μικρότερα ιδιωτικά εργαστήρια
έχουν ξεπηδήσει σε κουζίνες και διαμερίσματα, δίνοντας στο ναρκωτικό ένα από τα ονόματά του,  «stove top». Από εκεί  και πέρα
διαδόθηκε  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  στην  Ευρώπη,  μέσω  της  Δημοκρατίας  της  Τσεχίας.  Σήμερα,  το  μεγαλύτερο  μέρος  του
ναρκωτικού που είναι διαθέσιμο στην Ασία, παράγεται στην Ταϊλάνδη, στη Μιανμάρ και στην Κίνα. 

Παρασκευή Μεθαμφεταμίνης
• Η μεθαμφεταμίνη είναι μια συνθετική, τεχνητή χημική ουσία, αντίθετα από την κοκαΐνη, για παράδειγμα, που προέρχεται από φυτό.
• Η μεθαμφεταμίνη παρασκευάζεται συνήθως σε κρυφά και παράνομα εργαστήρια με τη χρήση διαφόρων μορφών αμφεταμίνης (που

είναι ένα άλλο διεγερτικό ναρκωτικό) ή παραγώγων της, τα οποία αναμιγνύονται με διάφορες χημικές ουσίες για να ενισχύσουν τη
δραστικότητά της. Τα κοινά χάπια για το κρύωμα χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για την παραγωγή του ναρκωτικού. O «μάγειρας»
της μεθαμφεταμίνης βγάζει το ενεργό συστατικό από αυτά τα χάπια και για να την κάνει πιο δυνατή συνδυάζει τα συστατικά με χημικά,
όπως οξύ μπαταρίας, αποφρακτικό αποχετεύσεων, φωτιστικό πετρέλαιο και αντιψυκτικό.

 Ιστορία Έκστασης

 Το  Έκσταση  δημιουργήθηκε  από  τη  φαρμακευτική  εταιρεία  Merck  το  1912.  Στην  αρχική  του  μορφή  ήταν  γνωστό  ως  «MDMA»
(μεθυλενεδιοξυμεθαμφεταμίνη).  Χρησιμοποιήθηκε  το  1953  από  το  στρατό  των  ΗΠΑ,  σε  ψυχολογικά  πολεμικά  τεστ  και  στη  συνέχεια
επανεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960 ως ψυχοθεραπευτικό φάρμακο για να «μειώνει τις αναστολές». Από τη δεκαετία του 70 και μετά
χρησιμοποιήθηκε ως «ναρκωτικό των πάρτι».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το MDMA διαφημιζόταν ως «το πιο καυτό πράγμα στη συνεχή αναζήτηση της ευτυχίας μέσω της χημείας»
και το «ναρκωτικό της μόδας» για τα πάρτι του Σαββατοκύριακου. Όντας ακόμη νόμιμο ναρκωτικό το 1984, το MDMA διατίθετο στην αγορά με
το όνομα «Έκσταση», αλλά το 1985 απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο όρος Έκσταση χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην προώθηση ναρκωτικών από εμπόρους που πουλούσαν
ναρκωτικά «τύπου Έκσταση» τα οποία μπορεί  να περιείχαν πολύ λίγο ή καθόλου MDMA.  Και  ενώ το  MDMA από μόνο του μπορεί  να
προκαλέσει επιζήμιες παρενέργειες, αυτό που ονομάζεται Έκσταση σήμερα μπορεί να περιέχει ένα ευρύ μείγμα ουσιών –από LSD, κοκαΐνη,
ηρωίνη, αμφεταμίνες και μεθαμφεταμίνες μέχρι ποντικοφάρμακο, καφεΐνη, αντιπαρασιτικό σκύλων κ.λπ. Παρά τα χαριτωμένα λογότυπα που
βάζουν στα χάπια οι έμποροι ναρκωτικών, αυτό που κάνει το Έκσταση ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι ότι ο χρήστης ποτέ δεν ξέρει πραγματικά τι
παίρνει. Οι κίνδυνοι αυξάνονται όταν οι χρήστες αυξάνουν τη δόση αναζητώντας «να φτιαχτούν» όπως κάποια προηγούμενη φορά, χωρίς να
γνωρίζουν ότι ίσως να παίρνουν έναν εντελώς διαφορετικό συνδυασμό ναρκωτικών



.          

Αίτια που οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στα ναρκωτικά και όσο περνούν τα χρόνια, μαζί με των αριθμό των χρηστών, αυξάνονται και 
οι θάνατοι από την χρήση ναρκωτικών
 Οι τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που προκαλούν σοβαρή αλλοίωση της προσωπικότητας του χρήστη, ανάλογα με τους βασικούς μηχανισμούς
δράσης τους περιλαμβάνουν γενικώς 

 τα ηρεμιστικά – υπνωτικά όπως το αλκοόλ και τα αγχολυτικά φάρμακα, τα ναρκωτικά όπως η ηρωίνη και η μορφίνη, 
 τα διεγερτικά όπως η καφεΐνη, η κοκαΐνη και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, 
 τα παραισθησιογόνα όπως το LSD και 
 τις ουσίες μεικτής δράσης όπως το χασίς και η μαριχουάνα. 

Ορισμένα από αυτά έχουν ευεργετικές επιδράσεις σε μικρές ποσότητες όπως το αλκοόλ και η καφεΐνη. Άλλα παρουσιάζουν ισχυρή τοξικότητα 
ακόμα και σε μικρές δόσεις όπως το LSD και η ηρωίνη.

Ο εσωτερικός μας αντι-καταθλιπτικός ανοσολογικός μηχανισμός υπάρχει, εργάζεται, ζει και βασιλεύει, αδιάφορος για την άγνοιά μας. Μέχρις 
ότου ο τρόπος ζωής μας υποβαθμίσει τόσο την κατάσταση, ώστε το σώμα μας να παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια… Τότε έρχεται η ώρα των 
φαρμάκων. 
Οι επιστημονικές, τώρα, έρευνες αποδεικνύουν ότι το μυαλό και το σώμα είναι αλληλένδετα. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και 
συναισθανόμαστε επιδρά στην υγεία μας, και η σύγχρονη επιστήμη δεν διστάζει πλέον να ομολογήσει μια παλιά αλήθεια: πως «όλες οι 
ασθένειες ξεκινούν από την ψυχή». Πρόσφατες στατιστικές λένε πως το 80% των ασθενειών είναι ψυχογενείς ή προκαλούνται από το μυαλό, 
τον τρόπο σκέψης μας και έκφρασης συναισθημάτων.



Πολλοί νέοι οδηγούνται στα ναρκωτικά επειδή πιστεύουν ότι θα βρούν το νόημα της ζωής και θα πραγματοποιήσουν τη μεγάλη φυγή. Η 
πραγματικότητα όμως είναι ότι τα ναρκωτικά δεν προσφέρουν λύση στα προβλήματά μας αλλά μας οδηγούν σε αδιέξοδα και σε άλυτα 
προβλήματα. Μας καταστρέφουν σωματικά και ψυχικά, διαλύεται η οικογένειά μας και ο κοινωνικός ιστός.  
* Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν τους νέους στα ναρκωτικά είναι η απογοήτευση από την κοινωνία και απo τους ανθρώπους γενικότερα. 

Επιπτώσεις
Στην υγεία

Τα περισσότερα ναρκωτικά όταν καταναλώνονται τακτικά προκαλούν εξάρτηση. Εξάρτηση είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο 
ανθρώπινος οργανισμός αποκτά ανάγκη/επιθυμία για τη συνέχιση λήψης της εξαρτησιογόνου ουσίας, με σκοπό είτε να επανεκδηλωθούν οι 
επιδράσεις της, είτε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες από την έλλειψή της. Πολλοί διακρίνουν την εξάρτηση σε ψυχική και σωματική. 
Η ψυχική εξάρτηση αποτελεί περισσότερο διάθεση για αναπαραγωγή της ευφορίας που προκαλούν τα ναρκωτικά. H σωματική ή βιολογική 
εξάρτηση είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής του οργανισμού στη λήψη μιας ουσίας, που εκδηλώνεται με έντονες σωματικές διαταραχές όταν 
διακόπτεται η χορήγηση. Οι διαταραχές αυτές συνιστούν το σύνδρομο αποστέρησης ή στερητικό σύνδρομο, με ιδιαίτερα συμπτώματα για κάθε 
είδος ναρκωτικού, τα οποία υποχωρούν όταν χορηγηθεί η συγκεκριμένη ουσία ή άλλη με ανάλογη φαρμακευτική δράση.

Επίσης, ορισμένα από τα ναρκωτικά που προκαλούν σωματική εξάρτηση επιφέρουν στον οργανισμό ανοχή. Η ανοχή αποτελεί προσαρμοστική
κατάσταση με μειούμενη ανταπόκριση στη λήψη της ίδιας δοσολογίας, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή αύξηση της δόσης. Τέλος, με τον όρο 
τοξικομανία ορίζεται η κλινική έκφραση της εξάρτησης, ενώ τοξικομανής χαρακτηρίζεται κάθε άτομο που έχει αναπτύξει εξάρτηση.

Οι συνέπειες από τη χρήση των ναρκωτικών ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ' τους παράγοντες( π.χ. το περιεχόμενο της 
ναρκωτικής ουσίας, ο τρόπος λήψης, η διάρκεια της χρήσης κτλ. ). Οι βασικότερες από αυτές είναι :

α)Η οξεία δηλητηρίαση απ' τα ναρκωτικά είναι μια απ' τις συνηθισμένες αιτίες θανάτου των τοξικομανών. Η ανάγκη που δημιουργούν πολλά απ'
αυτά ( κύρια τα οπιούχα, οι αμφεταμίνες, η κοκαΐνη, τα βαρβιτουρικά ) για λήψη μεγαλύτερης δόσης, λόγω εθισμού, μπορεί να σταθεί μοιραία 
για τη ζωή του χρήστη. 

Επειδή σ' αυτές τις περιπτώσεις ο τοξικομανής έχει ανάγκη να αυξάνει συνεχώς τη δόση του, φτάνει κάποτε στην υπερδόση ( overdose ), που, 
ενώ είναι απαραίτητη για τις επιθυμητές εκδηλώσεις, εντούτοις είναι τοξική πια δόση για τον οργανισμό. 'Έτσι μπορεί να προκύψει 
δηλητηρίαση, με ποικίλα συμπτώματα, που τελικά οδηγεί σε παράλυση της αναπνοής και της κυκλοφορίας και στο θάνατο.

Σχετικά με το θέμα πρέπει να επισημάνουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία :

“Το όνομα του παιχνιδιού είναι θάνατος. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στον καθένα”, τονίζει ο καθηγητής στην έδρα της ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Α. Δoυτσινέλης, μιλώντας στον ημερήσιο τύπο για την ηρωίνη. Και συνεχίζει :“ Οι θάνατοι από 



ηρωίνη είναι πάρα πολύ συχνοί, σε σημείο που να λέγεται και σωστά να υποστηρίζεται ότι ο τοξικομανής αυτής της ουσίας έχει πολύ λίγες 
πιθανότητες ν' αποκατασταθεί.                    

Υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία από την κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Όχι μόνο ο εθισμός αλλά και 
προβλήματα όπως επιβράδυνση παλμών, κόπωση, μπερδεμένη ομιλία και κατάθλιψη. Η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη από τη χρήση παράνομων ναρκωτικών. Η υψηλή δραστικότητα κάποιων συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο υπερβολικής δόσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των παυσίπονων και των ηρεμιστικών και οι θάνατοι 
λόγω υπερβολικής δόσης έχουν υπερδιπλασιαστεί σε μια περίοδο 5 ετών. Σημειώνονται 7000 με  8000  θάνατοι  κάθε  χρόνο  στην  Ε.Ε

Να πως περιγράφει ένας τοξικομανής την περίπτωσή του. 

“Τέσσερις φορές έχω πάθει οβερντόουζ. Τη μία απ' αυτές είπα, τελείωσα. Μου έκοψαν τις φλέβες και με περπάτησαν κάτι φίλοι μου. Κατάφερα 
να γλιτώσω. Μια μέρα μεταφέρθηκα στο Λοιμωδών με ηπατικό κώμα. Ηπατίτιδα, θανατηφόρα υπογλυκαιμία, σηψαιμία και ...κάτι άλλα ψιλά ”. 
(Ημερήσιος τύπος). 

Ινδική Κάνναβη (μαριχουάνα-χασίς)

Λεξιλόγιο "πιάτσας": χόρτο, γκρας, μαύρο/η, φούντα, λιβάνι, κ.ά.

Η κάνναβη είναι ένα θαμνώδες φυτό που διακρίνεται για τη μεγάλη του ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

Η μαριχουάνα/χασίς επηρεάζει τη μνήμη, την κρίση και την αντίληψη.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική και χρόνια χρήση επιδρά σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες. Δημιουργεί παρόμοιες μεταβολές 

με αυτές της χρήσης ηρωίνη, κοκαΐνης και οινοπνεύματος. Επίσης, διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση μαριχουάνας/χασίς ίσως σχετίζεται 

με κάποια είδη καρκίνου και με διαταραχές στο αναπνευστικό, ανοσοποιητικό και γεννητικό σύστημα. Έχει αποδειχθεί πως κάποιος που κάνει 

5 τσιγάρα μαριχουάνα/χασίς την εβδομάδα προσλαμβάνει τόσα καρκινογόνα χημικά συστατικά όσα κάποιος που καπνίζει 20 τσιγάρα καπνού 

την ημέρα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει πως η χρήση της κάνναβης καταστρέφει κύτταρα και ιστούς που σχετίζονται με την άμυνα του 

οργανισμού απέναντι στις διάφορες ασθένειες.



Μπορείς να εξαρτηθείς από τη μαριχουάνα/χασίς;

Η εξάρτηση ξεκινάει όταν το άτομο αναζητά ενεργά την ουσία και τη χρησιμοποιεί συστηματικά. Η συστηματική χρήση χασίς μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη «  ανοχής  », δηλαδή την ανάγκη για λήψη όλο και μεγαλύτερης ποσότητας από την ουσία για να αισθανθεί την 

επίδραση που ένιωθε προηγουμένως με μικρότερες ποσότητες. Έτσι είναι περισσότερο πιθανό να οδηγηθεί ο χρήστης κάνναβης και στη 

χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

 Έκσταση (MDMA)

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Adam, κουμπιά, λευκά περιστέρια, ντίσκο μπέργκερς, νεοϋορκέζοι κ.ά.

Είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για τη μεθιλενοδιοσιμεταμφεταμίνη. Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή χρωματιστών χαπιών με διάφορα 

σχέδια, όπως καρδιές, αστέρια, κ.α. Έχει τα αποτελέσματα τόσο των παραισθησιογόνων όσο και των αμφεταμινών. Το χρώμα και η μορφή των

δόσεων δεν εγγυώνται την ποιότητα και έτσι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι χρησιμοποιεί.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις έκσταση;

Η επίδρασή του αρχίζει 30 λεπτά μετά την κατάποση, φτάνει στο απόγειο σε 1 ½ ώρα περίπου και διαρκεί γύρω στις 3 ώρες.

Η πίεση ανεβαίνει όπως και ο ρυθμός της καρδιάς και η θερμοκρασία του σώματος. Έχουν σημειωθεί περιστατικά αιφνίδιων θανάτων από 

υπερθερμία. Παρουσιάζονται συμπτώματα ασφυξίας, όπως μείωση της εφίδρωσης, κράμπες στα πόδια και στα χέρια, ζαλάδες και εμετός. 

Ψυχολογική σύγχυση, κατάθλιψη, αϋπνία, έντονο άγχος και ψυχωσικά συμπτώματα (ακόμα και για εβδομάδες μετά τη χρήση).

Η μακροχρόνια χρήση καταστρέφει περιοχές του εγκεφάλου σημαντικές για τη μνήμη και τη σκέψη.

 Κοκαΐνη

Λεξιλόγιο "πιάτσας": αναψυκτικό, κοκό, κόκα

Η κοκαΐνη προέρχεται από την πολτοποίηση των φύλλων του φυτού «ερυθρόξυλο κόκα» που φύεται στη Νότιο Αμερική.

Πρόκειται για ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. Η κοκαΐνη 

απορροφάται από όλους τους βλεννογόνους του σώματος (στόμα, μύτη, έντερο, κόλπος).Η επεξεργασία των φύλλων της κόκας δίνει την 

υδροχλωρική κοκαΐνη, που παρασκευάζεται σε παράνομα εργαστήρια. Είναι μια άοσμη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη που συνήθως εισπνέεται 

από τη μύτη, αλλά μπορεί να διαλυθεί και να γίνει ενέσιμη. Ένα άλλο παράγωγο είναι το free-base, ουσία αρκετά διαδεδομένη στις ΗΠΑ, που 

είναι μια λευκή ή κιτρινόμαυρη σκόνη με γλυκιά μυρωδιά. Είναι αδιάλυτη στο νερό, και για αυτό τον λόγο μπορεί μόνο να καπνιστεί. Η 



υδροχλωρική κοκαΐνη μπορεί να αναμιχθεί με ηρωίνη, (Speedball), ένας συνδυασμός αρκετά επικίνδυνος, που ευθύνεται για πολλούς 

θανάτους μεταξύ των χρηστών κοκαΐνης.

Η δράση της κοκαΐνης εξαρτάται από τη συναισθηματική φόρτιση του ατόμου και από τη δόση. Η διάρκεια και ο χρόνος δράσης εξαρτάται από 

τον τρόπο χορήγησης. Αν ο τρόπος χορήγησης είναι ενδοφλέβιος ή προσφέρει άμεση απορρόφηση, όπως π.χ. το κάπνισμα του κρακ, το 

άτομο καταλαμβάνεται αμέσως από μια αίσθηση έντονης ευχαρίστησης, στην αργκό "rush", η οποία διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά

λεπτά και ακολουθείται από μια κατάσταση ελαφράς ευφορίας για περίπου 15 έως 30 λεπτά. Στην περίπτωση της λήψης από τη μύτη, 

απορροφάται από το βλεννογόνο και η επίδραση της αρχίζει μετά από 3 περίπου λεπτά. Η αρχική ευφορία παραχωρεί τη θέση της σε μια 

κατάσταση δυσφορίας, ευερεθιστότητας και ανησυχίας. Με τον τρόπο αυτό η γρήγορη εναλλαγή ευφορίας-δυσφορίας, καθιστά αναγκαία την 

επανάληψη της χρήσης. Οι απανωτές «μυτιές» μπορούν να οδηγήσουν σε υπερεθισμό που-με τη σειρά του- μπορεί να καταλήξει σε τοξική 

ψύχωση, σε παράνοια, σύγχυση, υπερευαισθησία και ψευδαισθήσεις.

Μπορείς να εξαρτηθείς από την κοκαΐνη;

Η κοκαΐνη είναι μια ουσία με χαμηλή τοξικότητα. Η υπερβολική δόση είναι πολύ σπάνια. Θανατηφόρα περιστατικά χρήσης έχουν αναφερθεί, 

αλλά συνήθως οφείλονται σε συνδυασμό ουσιών (π.χ. ηρωίνη -κοκαΐνη, κοκαΐνη-αλκοόλ, κ.ά.). Ο θάνατος προκαλείται από αναπνευστική ή 

καρδιακή ανακοπή.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σωματική εξάρτηση, αλλά είναι σίγουρο ότι η ουσία αυτή προκαλεί ισχυρή ψυχική εξάρτηση.

Σε χρόνια χρήση αναπτύσσεται το φαινόμενο της «αντίστροφης ανοχής»: πρόκειται για το φαινόμενο στο οποίο -αντίθετα από ότι συμβαίνει 

στην περίπτωση της ανοχής- ο οργανισμός καθίσταται ολοένα πιο ευαίσθητος στη δράση της ουσίας. Ακόμα και μια μικρή δόση, που υπό 

κανονικές συνθήκες θα προκαλούσε απλώς ευφορία, στην περίπτωση της «αντίστροφης ανοχής» μπορεί να προκαλέσει ψυχωσική αντίδραση. 

Η ψυχωσική κατάσταση γίνεται όλο και πιο έντονη και ενοχλητική, πλησιάζοντας προς μια κατάσταση συνδρόμου στέρησης, που όμως μοιάζει 

πολύ με την κατάθλιψη. Τα κύρια συμπτώματα είναι: άγχος, ατονία, ανησυχία, ευερεθιστότητα, έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος κ.ά. Έντονη

είναι επίσης η ανάγκη εξεύρεσης και χρήσης της ουσίας (craving).

Μετά από δόσεις σχετικά μεγάλες ή από συνεχή χρήση μέτριων ή μικρών δόσεων μπορεί να εμφανιστεί παραληρηματική κατάσταση η οποία 

θα καταλήξει σε αντίδραση. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία παραληρήματος και παραισθήσεων (οπτικών, οσφρητικών 

και ακουστικών), οι οποίες όμως αναγνωρίζονται από το άτομο και κρίνονται ως ξένες από αυτό.

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της ψύχωσης με καταδιωκτικό παραλήρημα και παραισθήσεις. Στο στάδιο αυτό, το άτομο καθίσταται πολύ 

επιθετικό και υπό την επήρεια του παραληρήματος και των παραισθήσεων, μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει κακό στον εαυτό του ή στους 

άλλους.



Τα συμπτώματα γενικά περιορίζονται στο χρόνο που η κοκαΐνη κυκλοφορεί στο αίμα. Μπορεί παρόλα αυτά να παραμείνουν κάποια ψυχιατρικά

συμπτώματα όπως: κρίσεις πανικού, κατάθλιψη ή συμπτωματολογία ψυχωσικού τύπου.

Η εισπνοή από τη μύτη προκαλεί χρόνια φλεγμονή, που μπορεί να προκαλέσει διάτρηση του ρινικού διαφράγματος.

 Κρακ

Το κρακ είναι μια μορφή free-base κοκαΐνης που η διαδικασία παραγωγής του είναι σχετικά εύκολη. Αυτό κάνει την ουσία αρκετά φθηνή στην 

παράνομη αγορά, άρα και πιο προσιτή.

Κυκλοφορεί σε μορφή κομματιών συμπυκνωμένης άσπρης σκόνης με ακαθόριστο σχήμα, που στην «αργκό» ονομάζονται βραχάκια (rocks). Το

κρακ ονομάστηκε έτσι από το θόρυβο που κάνει το «βραχάκι» της ουσίας όταν ζεσταίνεται. Καπνίζεται σε ειδικές γυάλινες πίπες ή ανακατεμένο

με καπνό.

Είναι πολύ πιο δυνατό από την κοκαΐνη και πολύ πιο φθηνό. Προκαλεί πιο έντονη ευφορία αλλά διαρκεί πολύ λίγο και αυτό το καθιστά 

εξαιρετικά εθιστικό, εφόσον ο χρήστης αισθάνεται συνεχώς την ανάγκη για επανάληψη της δόσης. Η χρήση του δημιουργεί ταχύτατα ανοχή. 

Προκαλεί σχεδόν τα ίδια συμπτώματα με την κοκαΐνη, αλλά λόγω του τρόπου χρήσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά 

προβλήματα.

Σε αντίθεση με το κρακ, η κοκαΐνη έχει συνδεθεί με το γόητρο και την κοινωνική επιτυχία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

Παρατηρητηρίου οι χρήστες κοκαΐνης είναι συνήθως κοινωνικά ενσωματωμένοι νέοι ενήλικες (20-40 ετών) με ανώτερο του μέσου μορφωτικό ή/ 

και επαγγελματικό επίπεδο.

LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

Λεξιλόγιο "πιάτσας": κρύσταλλος, τριπάκι, φράουλες, Ε.Τ., κινέζος δράκος, κ.ά.

Το LSD είναι η πιο γνωστή παραισθησιογόνος ουσία. Κυκλοφορεί σε μορφή χαπιών, κάψουλας, κύβων ζάχαρης, στυπόχαρτου ή και σε 

αυτοκόλλητα με σχέδια που διαφοροποιούν το είδος τους.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις LSD;

Το «ταξίδι» (trip) του LSD ξεκινά μετά από μια ώρα περίπου από τη λήψη της ουσίας και φτάνει στο απόγειό του μετά από 2-3 ώρες, με 

διάρκεια ως και 12 με 15 ώρες.



Τα αποτελέσματα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν μιας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα του χρήστη, από την 

εμπειρία του, από τις προσδοκίες του και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η χρήση.

Προκαλεί αλλοίωση των αντιλήψεων, διαστρεβλωμένες εικόνες, έντονα χρώματα, φαντασιώσεις και συχνά παραισθήσεις. Παρατηρούνται 

επίσης αλλοιώσεις στην ακοή, καθώς και στην αίσθηση του χρόνου και του χώρου. Οι κόρες των ματιών συστέλλονται και παρατηρείται έντονη 

εφίδρωση. Η πίεση ανεβαίνει όπως και ο ρυθμός της καρδιάς και η θερμοκρασία του σώματος.

Παρατηρούνται έντονα ψυχωσικά συμπτώματα που μπορούν να παρομοιασθούν με αυτά της σχιζοφρένειας, μιας και η εναλλαγή των 

συναισθημάτων και των αντιλήψεων είναι ραγδαία, και χωρίς καμία λογική ή συνοχή. Έτσι λοιπόν οι χρήστες μιλούν και για «κακά ταξίδια» (bad

trips), όταν βιώνουν έντονα τρομακτικά και δυσάρεστα συναισθήματα.

Το φαινόμενο του flashback, είναι η αναβίωση της εμπειρίας του «ταξιδιού» μετά τη διακοπή της χρήσης του LSD. Συνήθως διαρκεί από λίγα 

λεπτά ως και μερικές ώρες. Εάν το flashback επιμένει για αρκετές μέρες, υπάρχει πιθανότητα οργανικής βλάβης του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος.

Μαγικά Μανιτάρια (Magic Mushrooms)

Πολλά μανιτάρια αυτού του είδους φυτρώνουν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Περιέχουν ψιλοχιμβίνη, μια ουσία με παραισθησιογόνα 

δράση παρόμοια με αυτή του LSD, αλλά ελαφρότερης μορφής.

Η χρήση τους- όπως και αυτή του LSD- για "ψυχαγωγικό" σκοπό συνδέθηκε με τα νεανικά κινήματα της δεκαετίας του 1960.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φρέσκα ή αποξηραμένα, να φαγωθούν ή να βραστούν μέσα σε τσάι.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Μagic Mushrooms;

Τα αποτελέσματα της χρήσης δεν είναι τόσο έντονα όσο του LSD. Μετά τη χρήση δημιουργείται ευφορία, χαρά και παραισθήσεις, συνήθως 

οπτικές ή και ακουστικές. Αρχίζουν μισή ώρα περίπου μετά τη χρήση και διαρκούν από 4 έως 9 ώρες. Με τη χρήση τους αναπτύσσεται 

γρήγορα ανοχή. Δεν έχει διαπιστωθεί σωματική εξάρτηση, αλλά πολλά άτομα εξαρτώνται ψυχικά. Έχουν αναφερθεί άσχημα "ταξίδια" με κρίσεις

πανικού, επιθετικότητα, αίσθημα αποπροσωποποίησης, άγχος και μερικές φορές ψυχωσικού τύπου αντιδράσεις. Έχουν αναφερθεί επίσης 

φαινόμενα "flashback". O μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να επιλέξει κανείς μανιτάρια που μοιάζουν μεν με τα παραισθησιογόνα, αλλά είναι 

δηλητηριώδη.

Peyote (Πεγιότ)



Είναι ένας ακανθώδης , στρογγυλός κάκτος, συνήθως μπλε- πράσινος που φύεται στο Μεξικό και στις νότιες περιοχές των Η.Π.Α και 

ονομάζεται και μεσκάλ (mescal).

Ο κάκτος αυτός έχει εξογκωμένες ρίζες, οι οποίες μπορούν να μασηθούν χλωρές ή αποξηραμένες και στις οποίες περιέχονται 

παραισθησιογόνες ουσίες, η κυριότερη των οποίων είναι η μεσκαλίνη. Η μεσκαλίνη έχει ομοιότητες με ουσίες που παράγει το σώμα μας, όπως 

η ανδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη.

Η μεσκαλίνη έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες και απομονώθηκε το 1896. Μπορεί επίσης να παρασκευαστεί και συνθετικά. Το πάνω μέρος των 

κωδεών του κάκτου peyote αποξηραίνεται, κόβεται, και μερικές φορές τοποθετείται σε κάψουλες. Συνήθως, χρησιμοποιείται από το στόμα, 

αλλά μπορεί και να καπνιστεί. Χρειάζεται περί τις 2 με 3 ώρες για να αρχίσει η επίδρασή της, η οποία και μπορεί να έχει διάρκεια πλέον των 12 

ωρών.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Peyote;

Η χρήση του peyote προκαλεί ευφορία, αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη, απτικές ψευδαισθήσεις (συνήθως χρωματιστών γεωμετρικών 

σχημάτων), αλλοιωμένη εικόνα του σώματος, δυσκολία στη συγκέντρωση. Στα δευτερογενή συμπτώματα περιλαμβάνονται ναυτία και εμετοί.

Μεγάλες δόσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρούς πονοκεφάλους, ξηροδερμία, πτώση της πίεσης του αίματος, καρδιακή ανακοπή 

και μείωση του ρυθμού της αναπνοής.

P.C.P. (Φαινσυκλιδίνη)

Συνθετική ουσία με ψυχότροπη δράση και παραισθησιογόνες ιδιότητες. Έχει κατασταλτική και διεγερτική δράση στο Κ.Ν.Σ., ανάλογα με την 

ιδιοσυγκρασία του χρήστη. Χρησιμοποιήθηκε ως αναισθητικό, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω της συχνής εμφάνισης συμπτωμάτων οξέως 

συνδρόμου που χαρακτηρίζεται από σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση και γενικά συμπτώματα οξέως οργανικού εγκεφαλικού 

συνδρόμου.

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1956 από την Parke- Davis ως αναισθητικό. Δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ, μετά την ανακάλυψη των 

ανεπιθύμητων συνεπειών του. Είναι εύκολα παρασκευάσιμο και με χαμηλό κόστος, και για αυτούς τους λόγους μπήκε γρήγορα στο παράνομο 

εμπόριο. Η χρήση του απέκτησε επιδημικές διαστάσεις στις δεκαετίες του '70 και '80.

Κυκλοφορεί σε χάπια, κάψουλες και χρωματιστή σκόνη. Πολλά άτομα το παίρνουν άθελά τους, μιας και χρησιμοποιείται στη μαριχουάνα, στο 

LSD και το έκταση. Συνήθως, λαμβάνεται από το στόμα ή τη μύτη, αλλά μπορεί να γίνει και ενέσιμο αν διαλυθεί.



Τι συμβαίνει όταν παίρνεις P.C.P.;

Η χρήση του προκαλεί ευφορία, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, αίσθηση ευχάριστης απομόνωσης, ακουστικές και οπτικές 

ψευδαισθήσεις, αλλοιωμένη εικόνα σώματος, αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου και του χώρου, αποπροσανατολισμό της σκέψης, υπέρταση, 

νυσταγμό, δυσαρρυθμία, εφίδρωση, εκτεταμένη μείωση της απάντησης στον πόνο, πυρετό και ανακοπή.

Η επίδραση διαρκεί 4 έως 6 ώρες, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες. Την αμέσως επόμενη περίοδο από τη 

χρήση, μπορεί να παρουσιαστεί αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά.

Οι τοξικές επιδράσεις μοιάζουν με αυτές του LSD, αλλά το PCP προκαλεί χαρακτηριστικές βίαιες και ψυχωσικές αντιδράσεις. Οι χρόνιοι 

χρήστες συχνά υποφέρουν από αποπροσανατολισμό, κενά μνήμης, προβλήματα στο λόγο.

Μεθαμφεταμίνη (Speed)

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Πάγος (ice), σπιντάκι, γυαλί, κρύσταλλο, κ.ά.

Το speed είναι διεγερτικό που συχνά κατασκευάζεται από το ανακάτεμα διάφορων διεργετικών φαρμάκων. Ανήκει στην κατηγορία των 

αμφεταμινών, που μοιάζουν χημικά με την αδρεναλίνη που παράγεται από τον οργανισμό του ανθρώπου. Μπορεί να ληφθεί σε μορφή χαπιού, 

με ένεση, με εισπνοή από τη μύτη ή και να καπνιστεί. Διαλύεται εύκολα σε υγρά και είναι άσπρο και άοσμο.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις speed;

Η δράση του speed ξεκινάει σε 15 ως 30 λεπτά από τη λήψη και διαρκεί περίπου 6-8 ώρες. Προκαλεί την αίσθηση ενεργητικότητας, διαύγεια 

μυαλού, όξυνση της πνευματικής λειτουργίας και απώλεια της αίσθησης της πείνας. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται.

Παρατηρείται έντονη εφίδρωση ή κρυάδες, ταχυκαρδία, λογόρροια και επιθετικότητα. Μετά από επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση, 

μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ψύχωσης όπως: παρανοειδής επεξεργασία, διωκτικό παραλήρημα, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις

και αλλαγές στην αντίληψη του σώματος. Η συστηματική χρήση προκαλεί ανοχή και ψυχική εξάρτηση, με συμπτώματα κατάθλιψης, 

ευερεθιστότητας και έντονο άγχος μετά τη διακοπή της χρήσης.

 Rohypnol

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Roofie, roche, roach, rope, forget-me pill κ.ά.

Το Rohypnol ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών (όπως το Stedon και το Xanax) και στην Ελλάδα κυκλοφορεί με τα ονόματα 

Hypnocedon και Vulbegal (λεξιλόγιο πιάτσας: ύπνος, βούλμπε, κουμπιά, βενζίνες κ.ά.). Χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης για την



αντιμετώπιση της αϋπνίας, ως ηρεμιστικό και ως αναισθητικό πριν από το χειρουργείο. Κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού. Είναι άοσμο, άχρωμο και

διαλύεται εύκολα σε ανθρακούχα ποτά.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις Rohypnol;

Η δράση 1 mg Rohypnol ξεκινά μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά τη λήψη του και μπορεί να διαρκέσει από 8 ως και 12 ώρες.

Προκαλεί επιλεκτική αμνησία και για το λόγο αυτό έχει συνδεθεί η συχνή χρήση του με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα «date-rapes», όπου 

τα θύματα δεν μπορούν να θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν κάτω από την επήρειά του. Εκτός από την αμνησία που προκαλεί,

κατά τη διάρκεια της χρήσης του παρατηρείται έντονη ζαλάδα, υπνηλία και χαμηλή πίεση. Επίσης συχνά υπάρχουν οπτικές παραισθήσεις, 

σύγχυση, γαστρεντερολογικές διαταραχές καθώς και κατακράτηση ούρων.

 GHB (gamma-hydroxybutyrate)

Λεξιλόγιο "πιάτσας": υγρό έκσταση, G, Georgia homeboy, somatomax, κ.ά.

Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή σκόνης ή διαλυμένο σε κάποιο υγρό. Στην υγρή μορφή του ο χρήστης δε μπορεί να γνωρίζει την 

περιεκτικότητα του GHB στο υγρό και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις GHB;

Η δράση του ξεκινά 10 με 20 λεπτά μετά τη χρήση του και διαρκεί ως και 4 ώρες, ανάλογα με τη δόση. Το GHB επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα και δημιουργεί ευφορικά και καταπραϋντικά συναισθήματα. Επίσης, συχνά αναφέρεται η χρήση του και ως αναβολικό, που βοηθά στις

καύσεις του λίπους και την ενίσχυση των μυών.

Έχει συνδυασθεί με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα "date-rapes", όπου τα θύματα δεν μπορούν να θυμηθούν τα γεγονότα που συνέβησαν 

όσο ήταν κάτω από την επήρειά του. Σε χαμηλές δόσεις, το GHB φέρνει χαλάρωση και διώχνει το άγχος. Με τη συνεχή και αυξανόμενη χρήση 

του μειώνονται οι ρυθμοί της καρδιάς και της αναπνοής σε επικίνδυνα επίπεδα που μπορεί να προκαλέσουν και το θάνατο.

Προκαλεί έντονη ζαλάδα, υπνηλία, τάση προς εμετό, σύγχυση και μειωμένη αίσθηση των αντανακλαστικών. Το GHB γρήγορα αποβάλλεται 

από τον οργανισμό και συχνά είναι δύσκολο να διαγνωσθεί η χρήση του.

 Κεταμίνη

Λεξιλόγιο "πιάτσας": Special K, K, vitamin K, cat valiums κ.ά.



Η Κεταμίνη κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλει. Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, ή να 

ληφθεί από το στόμα ή τη μύτη. Χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στην κτηνιατρική ως ταχύτατο αναισθητικό-καταπραϋντικό φάρμακο.

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις κεταμίνη;

Έχει κοινά χαρακτηριστικά με το PCP (phencyclidine), αν και η δράση της είναι πολύ πιο άμεση. Συνήθως ξεκινά από 5 ως 10 λεπτά μετά τη 

λήψη και διαρκεί 2 με 3 ώρες. Έχει συνδυαστεί με σεξουαλικές επιθέσεις, τα λεγόμενα "date-rapes", όπου τα θύματα δεν μπορούν να θυμηθούν

τα γεγονότα που συνέβησαν όσο ήταν κάτω από την επήρειά του. Προκαλεί παραισθήσεις, τρέμουλο και μειωμένη αντίληψη του χώρου και του

χρόνου. Επίσης, με τη χρήση της παρατηρείται σταδιακή μείωση της δυνατότητας μάθησης, αμνησία και μειωμένη κινητικότητα. Μεγάλες 

δόσεις και μακροχρόνια χρήση προκαλούν κατάθλιψη, υψηλή πίεση και δεν αποκλείονται θανατηφόρα αναπνευστικά προβλήματα.

                                                     
 Εισπνεόμενα/Πτητικά

Τα εισπνεόμενα είναι ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της ψυχικής 

διάθεσης του ατόμου. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται αν εισπνεύσουμε τα αέρια που δημιουργούν. Πρόκειται για πτητικούς 

υδρογονάνθρακες δηλαδή ενώσεις υδρογόνου και άνθρακα, που παράγονται από το πετρέλαιο, το κάρβουνο και τη ζύμωση φυτικών υλών. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως ως διαλύτες σε προϊόντα που στερεοποιούνται πολύ εύκολα. Οι πιο συχνά εισπνεόμενες ουσίες είναι το τολουένιο,

η ακετόνη και το βουτάνιο. Οι ουσίες αυτές περιέχονται σε πάρα πολλά είδη καθημερινής χρήσης όπως:

• ουσίες στεγνού καθαρίσματος

• διαλυτικά (ασετόν, νέφτι κ .α)

• ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα υπό μορφή σπρέυ

• ουσίες που περιέχονται σε κόλλες



• διορθωτικά υγρά

• αέριο σε αναπτήρες

Ένα μέσο σπίτι περιέχει παραπάνω από τριάντα ουσίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισπνεόμενα. Τα αέρια που αναδύονται από τις

ουσίες αυτές απορροφώνται από τους πνεύμονες και φθάνουν γρήγορα στον εγκέφαλο. Μερικά από τα άμεσα αποτελέσματα της εισπνοής 

είναι ευφορία, φυσική χαλάρωση και σύγχυση, ενώ κάποια άλλα οφείλονται στη μείωση του οξυγόνου που προκαλείται με αυτόν τον τρόπο. 

Καταστέλλονται επίσης η αναπνοή και ο σφυγμός. Η εμπειρία που προκύπτει είναι παρόμοια με την αλκοολική μέθη. Πονοκέφαλος και εμετός 

είναι πολύ συχνά συμπτώματα, ειδικά στους πρωτόπειρους. Η συνέχιση των εισπνοών οδηγεί σε αποπροσανατολισμό, υπνηλία, μούδιασμα 

και απώλεια των αισθήσεων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο ειδικά σε περιπτώσεις που ο χρήστης έχει κλείσει το κεφάλι του μέσα σε σακούλα 

χωρίς να βρίσκεται κοντά του κάποιος άλλος. Μερικές φορές αναφέρονται και ψευδαισθήσεις

Μπορείς να εξαρτηθείς από τα εισπνεόμενα;

Έρευνες σε βιομηχανικούς εργάτες, που είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε αέρια διαλυτών, δείχνουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι για το συκώτι, τα νεφρά

και τον εγκέφαλο. Παρόλο που δεν υπάρχουν σίγουρα ιατρικά συμπεράσματα, παρόμοια προβλήματα έχουν παρατηρηθεί σε χρόνιους χρήστες

εισπνεόμενων.

Εξάλλου, επειδή τα εισπεόμενα -όπως και το οινόπνευμα- έχουν επίδραση στην κριτική ικανότητα του ατόμου και στον αυτοέλεγχο του, πολλές 

φορές η χρήση τους απελευθερώνει την επιθετικότητα προκαλώντας προβλήματα παραβατικότητας και βίαιης συμπεριφοράς. Η επιθετικότητα 

αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο (απουσίες, επιθετικότητα στο σχολείο, κ .α). Σχεδόν όλοι οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι η χρήση τολουένιου και ακετόνης (ουσίες που περιέχονται σε πολλές κόλλες), εφόσον γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα, δεν 

φαίνεται να προκαλούν χρόνιες βλάβες στον οργανισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αναφερθεί αιφνίδιοι θάνατοι από εισπνοές 

βουτανίου.

Ηρεμιστικά

Τα ηρεμιστικά είναι χημικές φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται με ιατρική συνταγή σε άτομα που έχουν προβλήματα άγχους και αϋπνίας. 

Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν τα λεγόμενα βαρβιτουρικά αλλά λόγω των πολλών ανεπιθύμητων παρενεργειών που είχαν, αποσύρθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από τα ηρεμιστικά.

Τα ηρεμιστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• τα μείζονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση σοβαρών ψυχιατρικών περιπτώσεων, και



• τα ελάσσονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του άγχους και του στρες ή σε περιπτώσεις αϋπνίας. Η χρήση και 

κατάχρηση -με στόχο την αλλαγή της διάθεσης- αφορά τα ελάσσονα ηρεμιστικά. Μερικά από αυτά τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στη χώρα 

μας είναι:Tavor, Lexotanil, Tranxene, Stedon, Hipnocedon, Halcion, Normison, Vulbegal, κ.α.

Τα άμεσα αποτελέσματα των ηρεμιστικών στον άνθρωπο είναι παρόμοια με αυτά που προκαλεί μια μικρή δόση αλκοόλ. Το άτομο αισθάνεται 

χαλαρό και κοινωνικό, σαν να είχε πιει 1-2 ποτά. Οι ουσίες αυτές ελαττώνουν τη νοητική λειτουργία, χωρίς να την αναιρούν τελείως. Οι χρήστες 

μπορεί να παρουσιάσουν μικρές αμνησίες, ανικανότητα να εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες και αυξημένο χρόνο αντίδρασης. Γι' αυτούς τους 

λόγους καθίσταται επικίνδυνη η οδήγηση υπό την επήρεια ηρεμιστικών καθώς και ο χειρισμός μηχανημάτων. Η ταυτόχρονη χρήση 

οινοπνευματωδών επιτείνει τα συμπτώματα αυτά. Σε μεγαλύτερες δόσεις τα ηρεμιστικά προκαλούν υπνηλία. Σε πολύ μεγάλες δόσεις οδηγούν 

σε κώμα και στο θάνατο. Οι θανατηφόρες δόσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ο συνδυασμός του ηρεμιστικού με αλκοόλ απαιτεί μικρότερη 

δόση για να προκληθεί ο θάνατος.

Μπορείς να εξαρτηθείς από τα ηρεμιστικά;

Η χρήση ηρεμιστικών προκαλεί ανοχή και εξάρτηση σωματική και ψυχική. Τα συμπτώματα στέρησης, που εμφανίζονται μετά τη διακοπή της 

χρήσης, εκδηλώνονται με ευερεθιστότητα, νευρικότητα, αϋπνίες, ναυτία, άγχος, ιλίγγους και κατάθλιψη. Συμπτώματα στέρησης μπορούν να 

εμφανιστούν ακόμα και μετά από συστηματική χρήση τεσσάρων ή έξι εβδομάδων.

 Καπνός

Ο καπνός προέρχεται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού nicotiana tabacum, το οποίο φύεται σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα. 

Τα φύλλα του καπνού περιέχουν μια σειρά από ουσίες από τις οποίες η σπουδαιότερη είναι η νικοτίνη. Η καθαρή νικοτίνη είναι ισχυρό 

δηλητήριο (60 χιλιοστά του γραμμαρίου είναι δόση θανατηφόρα για τον άνθρωπο). Συνήθως ο καπνός βρίσκεται σε μορφή τσιγάρου και 

πούρου, αλλά κυκλοφορεί και στη φυσική του μορφή για πίπα ή για στρίψιμο τσιγάρου στο χέρι. Υπάρχει επίσης και καπνός για μάσηση. Ο 

καπνός περιέχει πάνω από 1200 διαφορετικές χημικές ουσίες, 5% των οποίων είναι το μονοξείδιο του άνθρακα. Περιέχει επίσης πίσσα και 

νικοτίνη. Όλο το μονοξείδιο του άνθρακα, το 90% της νικοτίνης και το 70% της πίσσας κατακρατείται από τους πνεύμονες όταν καταπίνεται ο 

καπνός. Η νικοτίνη είναι μία πολύ δηλητηριώδης ουσία, που επιδρά στην καρδιά, στα αιμοφόρα αγγεία, στο στομάχι, στα νεφρά και στο ΚΝΣ 

(Κεντρικό Νευρικό Σύστημα). Η νικοτίνη προκαλεί αίσθημα χαλάρωσης, βοηθάει το χρήστη να αντιμετωπίσει αγχογόνες καταστάσεις και 

ανιαρές εργασίες. Ο ρυθμός της καρδιάς και η πίεση αυξάνονται, ενώ η όρεξη μειώνεται. Αυτοί που δοκιμάζουν για πρώτη φορά να καπνίσουν 

μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία και εμετούς.

Μπορείς να εξαρτηθείς από τον καπνό;



Η ανοχή αναπτύσσεται γρήγορα στον καπνιστή. Όποιος αρχίζει το κάπνισμα έχει γρήγορα την ανάγκη να αυξήσει τα τσιγάρα, μέχρις ότου 

σταθεροποιηθεί σε έναν αριθμό τσιγάρων την ημέρα. Το κάπνισμα προκαλεί σωματική και ψυχική εξάρτηση. Με τη διακοπή του καπνίσματος, 

παρουσιάζονται συμπτώματα στέρησης, όπως ανησυχία, ευερεθιστότητα και μελαγχολία, τα οποία υποχωρούν αμέσως με την επανάληψη του 

καπνίσματος. Το κάπνισμα ευθύνεται επίσης –άμεσα ή έμμεσα- και για πολλές σωματικές ασθένειες, όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, 

καρδιακές ανακοπές, κακή κυκλοφορία του αίματος, έλκη, παθήσεις του λάρυγγα, βρογχίτιδες, εμφύσημα και καρκίνο του στόματος, του 

λάρυγγα και του λαιμού. Το κάπνισμα επίσης μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα στις γυναίκες. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι τα μωρά των 

γυναικών που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ελλειποβαρή και οι πιθανότητες για πρόωρο θάνατο αυξάνονται.

Επιπτώσεις στην προσωπικότητα

Τα άτομα με εθιστική συμπεριφορά βασανίζονται από συμπτώματα: άγχους, κατάθλιψης, δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολία χαλάρωσης, 
ευερεθιστικότητα, διαταραχή ύπνου. Δυσκολεύονται να χαρούν και να απολαύσουν την καθημερινότητα γι αυτό χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά 
για να απαλλαγούν από την οδύνη και το άγχος μιας άδειας από νόημα ζωής και να δημιουργήσουν μια τεχνητή κατάσταση ευφορίας. 
Έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα καταφεύγοντας στην εθιστική συμπεριφορά. Πέρα από τον εθισμό δεν έχουν άλλες 
δυνατότητες διαχείρισης των αρνητικών τους αισθημάτων και βιώνουν το αδιέξοδο και την απογοήτευση. Συνήθισαν να μετατρέπουν τα 
δυσάρεστα βιώματα σε πόθο για την εθιστική συμπεριφορά. Γεγονός που συνοδεύεται από αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Δεν εξαρτώνται από την ουσία ή την πράξη αλλά από την ευχαρίστηση ή την ευφορία ή την διέγερση ή την ένταση που προκαλεί η εθιστική 
συμπεριφορά. Εξαρτώνται από την βιωματική κατάσταση και αδιαφορούν για τις παρενέργειες που έχει ο εθισμός σε όλες τις διαστάσεις της 
προσωπικής τους ζωής. 
Η ελεγμένη επανάληψη της συμπεριφοράς πρόσκαιρης ικανοποίησης είναι μια άμυνα ενάντια στην θλίψη που προκαλεί η τριβή με την 
πραγματικότητα. Η ψυχαναγκαστική-επαναλαμβανόμενη χρήση είναι μια απόπειρα θεραπείας της κατάθλιψης.

Χαρακτηριστικά Εθιστικής Προσωπικότητας.

- Παρορμητική συμπεριφορά. Δυσκολία αναβολής της ικανοποίησης. Επίμονη αναζήτηση της ευχαρίστησης. Δυσπροσαρμοστικότητα, 
Κοινωνική απομόνωση-αποξένωση. Ανοχή της παραβατικής συμπεριφοράς. Δυσκολία σύναψης σταθερών και δημιουργικών προσωπικών 
σχέσεων.

-Δυσκολία προσαρμογής στους κοινωνικούς κανόνες, στόχους και αξίες .



Χαμηλές αντοχές στις αντιξοότητες. Λιγοστές δυνατότητες διαχείρισης του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων και διαπραγμάτευσης με 
τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Δυσκολία σχεδιασμού και επιδίωξης μακροπρόθεσμων στόχων. Εστιασμός στην ευχαρίστηση εδώ και τώρα.

Ερμηνεία της πραγματικότητας ως άσπρο-μαύρο. Προσέγγιση του όλα ή τίποτα.

Απαισιόδοξη αντίληψη της πραγματικότητας.

 

Συμπτώματα της εξάρτησης

Επίμονη-ψυχαναγκαστική αναζήτηση της ουσίας

Ανάλωση όλης της ενεργητικότητας και της δύναμης για την ουσία.

Μείωση αυτοέλεγχου σκέψης, αισθημάτων και συμπεριφοράς.

Επίμονες σκέψεις σχετικά με την εθιστική συμπεριφορά.

Υψηλά επίπεδα άγχους.

Κατάθλιψη, απογοήτευση.

Ανεξέλεγκτος παρορμητισμός επιθετικότητα.

Ενοχή, ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Προβλήματα ύπνου.

Προβλήματα συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης.

Διαταραχή διαπροσωπικών σχέσεων.



Προβλήματα στο χώρο εργασίας.

Αποφυγή της πραγματικότητας. Δυσκολία προσαρμογής στους κοινωνικούς κανόνες, στόχους και αξίες.

Χαμηλές αντοχές στις αντιξοότητες. Λιγοστές δυνατότητες διαχείρισης του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων. και διαπραγμάτευσης με 
τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Δυσκολία σχεδιασμού και επιδίωξης μακροπρόθεσμων στόχων. Εστίαση στην ευχαρίστηση εδώ και τώρα.

Ερμηνεία της πραγματικότητας ως άσπρο-μαύρο. Προσέγγιση όλα ή τίποτα. Επιθυμούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο ή αισθάνονται εντελώς 
αδύναμοι.

Τάση αντικατάστασης εθιστικών συμπεριφορών π.χ. Ηρωίνη-χάπια, χασίς-αλκοόλ, τσιγάρο-τσίχλα.

Υπαρξιακό κενό.

Δυσκολία βίωσης αυθεντικών συναισθημάτων στο εδώ και τώρα.

Οι ουσίες μειώνουν τα δυσάρεστα συναισθήματα και ενισχύουν την καταφυγή στην εθιστική συμπεριφορά.

Φυγή από την ελευθερία και καταφυγή στην εθιστική συμπεριφορά.

Επιπτώσεις στην  κοινωνία

Οικογένεια

Αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην οικογένεια ή στο γάμο.

Εργασία

Η απόδοση στη δουλειά μπορεί να σημειώσει κάμψη και να απουσιάζει ο χρήστης πιο συχνά

Κοινωνικές

Μπορεί κάποιος να αποξενωθεί ή να χάσει παλιούς φίλους



Σχολείο

Η σχολική απόδοση και η ανάγκη για επιτυχία μπορεί να δεχτούν πλήγμα.

Νομικές

Η κλοπή, για να στηρίξει κάποιος την εξάρτησή του και η οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών είναι μόνο δυο από τα πιθανά νομικά ζητήματα που 

συνδέονται με τη χρήση.

Οικονομικές

Τα έξοδα για την υποστήριξη αυτής της συνήθειας αφαιρούν χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες, μπορεί να βάλουν σε 

κίνδυνο υπερχρέωσης το χρήστη και να τον οδηγήσουν σε συμπεριφορές που είναι αντίθετες στις αξίες του.

ΔΙΑΣΗΜΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΘΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Γνωστοί Έλληνες σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν χωρίς ταμπού... για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής τους, την εξάρτησή τους από τα 
ναρκωτικά. 

«Έμεινα εκτός για περίπου δύο χρόνια» 
Σε συνέντευξη του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ανοιχτά για την περίοδο των καταχρήσεων. 
Λίγο πριν κυκλοφορήσει ο πρώτος του δίσκος με τον Φοίβο, το 2002, ο γνωστός τραγουδιστής 
έκοψε τη καριέρα του στα δύο και πήρε τις αποστάσεις του. «Έμεινα εκτός για περίπου δύο 
χρόνια. Τα πράγματα ήταν περίεργα τόσο μέσα μου, όσο και στα επαγγελματικά μου. Δεν έφταιγε
το ρεπερτόριό μου, ούτε είχα πάθει κρίση αποδοχής από το κοινό.

Αυτή ήταν η δυσκολότερη περίοδος των εξαρτήσεων», εξομολογήθηκε στο περιοδικό «People» ο
Γιώργος Μαζωνάκης.



Το δυσκολότερο είναι η απεξάρτηση

«Δε θεωρώ ότι είναι κακό που παραδέχθηκα ότι έχω κάνει ηρωίνη, γιατί είμαι εδώ, είμαι 
ζωντανός και δημιουργικός» Ο διάσημος σεφ Γιάννης Σκαρμούτσος μίλησε για το δυσκολότερο 
κομμάτι, αυτό της απεξάρτησης. 

«Όταν μπλέκεις με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ παύεις να κυριεύσεις εσύ τον εαυτό σου». Όταν 
προσπαθούσα να απεξαρτηθώ από την ηρωίνη είχα φοβερούς πόνους που μου ερχόταν να 
χτυπάω το κεφάλι μου στο τοίχο. Μου πήρε δύο χρόνια να ξαναβρώ τον εαυτό μου». 

 «Τα ναρκωτικά με χαλάνε» 

Ο μελαχρινός γόης της showbiz, Νίκος Αναδιώτης δεν «μάσησε» τα λόγια του και παραδέχθηκε
πως έχει δοκιμάσει κάποια στιγμή στη ζωή του. «Μη φανταστείτε κοκαΐνη ή ηρωίνη. Έχω δει 
φίλους μου που έχουν κάνει και δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου έτσι. Τα ναρκωτικά δεν είναι 
για όλους. Εμένα με χαλάνε όπως και το αλκοόλ.

«Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και οι κραιπάλες με μπλόκαραν» 



Ο ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος, που κάνει καριέρα στο Λος Άντζελες, ανέφερε ότι 
έκανε χρήση σκληρών ναρκωτικών. «Τα σκληρά τα έχω κόψει. Το αλκοόλ, τα 
ναρκωτικά και οι κραιπάλες με μπλόκαραν, και έτσι τα απέβαλα. Σιγά σιγά, βλέπω ότι 
είναι μια προσωπική μου επιτυχία το να βγαίνω, να μη χρειάζεται να πιω, να είμαι ήδη 
στο τσακίρ κέφι και να μπορώ να επικοινωνήσω απλώς με ένα χυμό». 

Έκαναν τα πάντα για να γίνουν stars. Και μόλις τα κατάφεραν, άρχισαν να ασφυκτιούν, λόγω της εικόνας και της δημοσιότητας. Αυτό 
υποστηρίζουν, σηκώνοντας ψηλά το δεξί τους φρύδι, όλα τα τέκνα του Freud. Και είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί τους, μια και 
πιστεύω πως αν έχεις πραγματικούς φίλους να τους πεις τα προβλήματά σου, δε χρειάζεσαι να σκάσεις μια περιουσία σε έναν ψυχολόγο, ο 
οποίος θα αποφανθεί με στόμφο πως έχεις Οιδιπόδειο, δεκάδες παιδικά τραύματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση κτλ. Οι stars όμως, εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν πραγματικούς φίλους. Για την ακρίβεια δεν έχουν καν πραγματική ζωή. Από εκεί ξεκινούν όλα και τελικά 
φτάνουν να θεωρούν τον παραλογισμό, όχι εξαίρεση, αλλά κανόνα. Μια κατάσταση αυξημένου στρες για να τηρηθούν με ευλάβεια τα deadlines
του απαιτητικού καθημερινού τους προγράμματος –εμφανίσεις σε events, σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, φωτογραφήσεις, 
γυρίσματα- ένα συνεχές κυνήγι της τελειότητας, από την οδοντοστοιχία μέχρι το styling –μόνο όταν φαίνεσαι έτσι επιβιώνεις- και μια ενέργεια, 
για  να προλάβουν να βάλουν τις σωστές βάσεις, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο παραμονής στη show biz, χωρίς να αναλωθούν στο τώρα, 
θέλοντας την ίδια στιγμή να δείχνουν σούπερ cool και high. Πρωτοσέλιδα στα περιοδικά, εκατομμύρια οπαδοί να τους αποθεώνουν, δόξα, 
χρήμα, μια ζωή κερδισμένη όχι με κόπο και αγώνα, αλλά πολύ εύκολη, λες και κάποιος τους τη χάρισε, ένας εγωισμός που καθημερινά 
αυξανόταν με κινηματογραφική ταχύτητα και μια προτίμηση στο φανταστικό κόσμο, εκεί που μπορούσαν να ενεργούν σαν Θεοί. Και όλα αυτά 
πολύ νωρίς, σε μια ηλικία που δεν έχουν προλάβει να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι, να γνωρίσουν κάπως καλύτερα τον εαυτό τους.

Ναι, η μπάλα είναι τόσο εύκολο να χαθεί. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι συμβαίνει και αναζητούν την ευτυχία τους στα ναρκωτικά;

Τα παιδιά που οι γονείς τους τα σπρώχνουν από πολύ μικρά στην υποκριτική, όπως ο Macaulay Culkin, μεγαλώνοντας τους μισούν. Γιατί δεν 
ήταν επιλογή τους να ασχοληθούν με αυτό, και γιατί δεν πρόλαβαν να χαρούν την παιδική τους ηλικία. Πολλές φορές ο ίδιος ήθελε να 
επαναστατήσει, όπως οι συνομήλικοί του, να βγει, να διασκεδάσει, να μεθύσει. Δεν το έκανε όμως, γιατί ήξερε πως έπρεπε να λογοδοτήσει για 
κάθε πράξη του στον Πλανήτη, κι όχι σε ένα μικρό περίγυρο. Κρατήθηκε στωικά, αλλά δεν άντεξε. Ώσπου ήρθε η έκρηξη και τα διέλυσε όλα, 
προτιμώντας να ζει σε έναν τεχνητό κόσμο.



Όταν πράγματα που θεωρούνται δεδομένα στη ζωή τους, όπως η αγάπη, η προσοχή και κυρίως η δημοσιότητα αρχίζουν να κλονίζονται, τότε 
τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Britney Spears.

Τους έχουν πείσει όλοι πως μόνο γι’ αυτό είναι προορισμένοι. Γι’ αυτό προσπαθούν απεγνωσμένα να παραμείνουν στη δημοσιότητα, κάνοντας
τις χειρότερες επιλογές, επειδή νιώθουν άχρηστοι να δοκιμαστούν κάπου αλλού. Παραδείγμα η   Lindsay Lohan, ένα κορίτσι που ασχολήθηκε 
με την υποκριτική και το τραγούδι από πολύ νωρίς, χωρίς να έχει ίχνος εκπαίδευσης και μόρφωσης.

http://www.peoplegreece.com/article/lindsay-lohan-sinelifthi-mama-tis-na-odigi-methismeni/
http://www.peoplegreece.com/article/britney-spears-neo-tragoudi-kikloforise/


Η μοναξιά της κορυφής, η ανικανότητα να δημιουργήσουν σταθερές και υγιείς σχέσεις, συντηρώντας κάποιες απλά από  συνήθεια, ξέροντας 
όμως πως πρέπει να τις κόψουν επειδή τους κάνουν κακό, όπως o Amy Winehouse.

Η επιβολή ενός συγκεκριμένου Lifestyle. Αν θες να κάνεις π.χ. καριέρα στη μόδα, θα πρέπει να παίρνεις ναρωτικά, γιατί αυτά σε διατηρούν 
αδύνατη. Το διάσημο junky look που πλάσαρε η Kate Moss.

Υπάρχουν βέβαια φωτεινά παραδείγματα που ευτυχώς δεν ακολούθησαν το δρόμο του Cory Monteith,   όπως οι Robert Downey 
Jr., Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Madonna, Nicolas Cage και πρόσφατα ο Zac Efron. Το πρώτο βήμα ήταν η απόλυτη συνειδητοποίηση 
της τραγικής κατάστασής τους και η ζήτηση βοήθειας από ειδικούς.

                                                     

Διακίνηση ναρκωτικών- ο ρόλος του περιβάλλοντος

http://www.peoplegreece.com/article/zac-efron-meta-tin-apotoxinosi-epistrefi-dinamika/
http://www.peoplegreece.com/photo-gallery/chreokopia-sto-hollywood-diasimi-pou-kataferan-na-minoun-tapi/
http://www.peoplegreece.com/photo-gallery/i-archontissa-ke-o-alitis-giati-ston-erota-ton-celebrities-ta-lefta-de-metrane/
http://www.peoplegreece.com/article/oprah-winfrey-fovou-ta-balonia/
http://www.peoplegreece.com/photo-gallery/angelina-jolie-i-istoria-piso-apo-ta-tatouaz-tis/
http://www.peoplegreece.com/article/robert-downly-jr-echoun-ke-i-super-iroes-provlimata/
http://www.peoplegreece.com/article/robert-downly-jr-echoun-ke-i-super-iroes-provlimata/
http://www.peoplegreece.com/article/cory-monteith-i-apousia-tou-ine-esthiti/
http://www.peoplegreece.com/article/h-kate-moss-se-dimoprasia-sto-christies/
http://www.peoplegreece.com/article/amy-winehouse-tha-pethene-outos-i-allos-nea-lei-i-mitera-tis/
http://cdn.thebest.gr/media/images/frontNews/qnvchvdkpx50922151dd24c.jpg


Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους. Στα πλαίσια ιατρικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε
ενέσιμη μορφή ή ως υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επίσης σε μορφή καπνού, ρινικά σε μορφή σκόνης,
ενέσιμα, ανάλογα με την εκάστοτε ουσία.

Με ποιόν τρόπο, όμως, φτάνουν αυτές οι ουσίες στα χέρια κάποιου; Πώς κατακλύζονται οι δρόμοι απ' αυτά; Μα βέβαια μέσα από μηχανισμούς
του κράτους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό το ρόλο επιτελεί και η αστυνομία, με τη συνδρομή των βοηθών τους (βαποράκια). Και ο
στόχος... οι ατίθασοι, οι ευάλωτοι, οι «ακραίοι». Και τα παράδοξα δεν τελειώνουν εδώ. Πόσες φορές τους έχουμε χλευάσει περιθωριοποιώντας
τους;  Ο τοξικομανής είναι  άρρωστος.  Είναι  το  θύμα και  όχι  ο  θύτης!  Η θεσμική και  κοινωνική αντιμετώπιση των χρηστών στην Ελλάδα
παραπέμπει σε πρακτικές μεσαιωνικών εποχών. Η τιμωρία των χρηστών είναι η εξιλέωση της κοινωνίας μας και μέχρι στιγμής φαίνεται να μας
αρκεί για την αποποίηση των ευθυνών μας.

Γιατί; 
Πολλές είναι οι  μελέτες που καταδεικνύουν την συσχέτιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών με διάφορους οικογενειακούς παράγοντες,
όπως  η  ανατροφή  κατά  την  παιδική  ηλικία,  οι  ρόλοι  και  η  σταθερότητα  του  ζεύγους,  η  στάση  των  γονεϊκών  προτύπων  απέναντι  στις
εξαρτησιογόνες ουσίες, η συρρίκνωση της υποστήριξης από το οικογενειακό σύστημα, καθώς από την εκτεταμένη οικογένεια (τριών γενεών)
περνάμε  στην  πυρηνική  (δύο  γενεών),  η  χρήση  εξαρτησιογόνων  ουσιών  από  τους  γονείς,  καθώς  επίσης  και  η  έλλειψη  επικοινωνίας,
συναισθηματικών δεσμών και ορίων.
Επίδραση  καθοριστική  ασκούν   και  οι  κοινωνικές  συνθήκες.  Οι  ευάλωτες  κοινωνικά  ομάδες  κινδυνεύουν  περισσότερο.  Δηλαδή  οι
δυσλειτουργικές οικογένειες, οι φτωχές ή  μειονοτικές οικογένειες, οι οικογένειες με προβλήματα ψυχικά, με γονείς που καταχρώνται αλκοόλ ή
ναρκωτικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουν παιδιά που θα πειραματιστούν με τη χρήση. Βεβαίως έχει σχέση και η διαθεσιμότητα.
Όσο πιο διαθέσιμη και όσο πιο φθηνή είναι μια ουσία στο περιβάλλον που ζει ένας έφηβος τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να έρθει
σε επαφή με αυτή. 

ΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
Σε πλησιάζουν ως φίλοι και προσφέρονται να σε «βοηθήσουν» με «κάτι που θα σε ανεβάσει». Το ναρκωτικό θα σε «βοηθήσει να μπεις στην
παρέα» ή «θα σε κάνει κουλ». Οι έμποροι ναρκωτικών, που το κίνητρό τους είναι το κέρδος, θα πουν οτιδήποτε για να σε κάνουν να αγοράσεις
τα ναρκωτικά τους. Θα σου πούνε ότι «η κοκαΐνη κάνει τη ζωή σου ένα πάρτι» και ότι «η ηρωίνη είναι σαν ζεστή κουβέρτα». Θα σου πούνε ότι
αν πάρεις Έκσταση «θα έχεις πολλά κορίτσια». Δεν τους ενδιαφέρει που τα ναρκωτικά καταστρέφουν τη ζωή σου, φτάνει να πληρώνονται. Το
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Πρώην έμποροι παραδέχτηκαν ότι βλέπουν τους πελάτες τους σαν «πιόνια σ’ ένα παιχνίδι σκακιού». 

                                                           



ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;  
Για έναν έφηβο σήμερα δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρει ναρκωτικά. . Υπάρχει ένα ποσοστό που τα βρίσκει και στο σχολείο, ενδεχομένως
όχι μέσα στο σχολείο αλλά γύρω από το σχολείο που κυκλοφορούν οι εξωσχολικοί και στα πάρτι και στα μαγαζιά, τα club, τις παρέες. Δεν
υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος που μπορεί κάποιος να τα βρει πια...  Αν ο έφηβος θέλει να δοκιμάσει συνήθως η πρώτη δοκιμή θα γίνει σε
οικείο περιβάλλον, σε μια παρέα φίλων και την ουσία προσφέρει κάποιος γνωστός. Ο νέος που βρίσκεται σε δίλημμα σχετικά με τη χρήση
ουσιών, θα προχωρήσει στο βήμα τής χρήσης, αν τον επηρεάσει κάποιο φιλικό του πρόσωπο. Είναι εύκολο να πεις «ΟΧΙ» σε έναν ξένο αλλά
όχι σε έναν φίλο. Έχει όμως την αυταπάτη ότι αυτός θα ελέγχει την κατάσταση. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει ο έφηβος να έχει από νωρίς
αντικειμενική ενημέρωση για τις συνέπειες της χρήσης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να του δίνονται εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ενός
τρόπου ζωής χωρίς ναρκωτικά. Είναι μύθος η αντίληψη ότι οι έμποροι ναρκωτικών νοθεύουν με ναρκωτικά τα ποτά. Οι έμποροι ούτε χαρίζουν
ναρκωτικά, γιατί είναι ακριβά, αλλά ούτε είναι αφελείς να πιστεύουν, ότι η έμμεση προώθησή τους μέσα από νοθεία ποτών ή τσιγάρων σε
άτομα που δεν το θέλουν, θα προκαλέσει εξάρτηση. Αυτό που συνήθως ισχύει είναι ότι ο νέος, αφού μυηθεί από κάποιον της παρέας, θα
ψάχνει μόνος του να βρει τον έμπορο και όχι ο έμπορος αυτόν.  Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που δηλώνουν ότι έχουν κάνει χρήση
εισπνεόμενων ουσιών είναι μεγαλύτερο από αυτό του μέσου όρου διεθνώς, 15% έναντι 10% .

Χώρες προέλευσης και παραγωγής ναρκωτικών στην Ευρώπη είναι και η Αλβανία όπως και η Σερβία. Λόγω μικρής απόστασης, η Αλβανία και
η Σερβία είναι οι κύριοι προμηθευτές ναρκωτικών στη χώρα μας. Οι Τούρκοι μαφιόζοι είναι οι χονδρέμποροι της Ευρώπης. Η αλβανική μαφία
ελέγχει την εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης, κοκαΐνης και ηρωίνης. Η νιγηριανή αναλαμβάνει να φτάσει το εμπόρευμα από τα αεροδρόμια και
τα λιμάνια στο δρόμο. 
Στην Ελλάδα τα ναρκωτικά -όπως παραδέχεται η Αστυνομία- διακινούνται μέσω κοντέινερ (εμπορευματικοβώτια), με πλοία, τρένα, αυτοκίνητα,
λεωφορεία και σκάφη. Τα φορτηγά ΤΙΡ είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, αφού οι διακινητές ηρωίνης προτιμούν την οδική μεταφορά περισσότερο
από κάθε άλλο μέσον. 
Φυσικά τα πρωτεία κατέχουν η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αλλά στη διακίνηση κάνναβης η Ήπειρος ξεπερνά κάθε προηγούμενο με ποσοστό
45% στις κατασχέσεις. Οι περισσότερες κατασχέσεις ηρωίνης (66%) έγιναν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (16%) και οι λιγότερες ( 2,6%) στην
Κρήτη, η οποία κατέχει μαζί με την Καβάλα (43%) τα πρωτεία σε κατασχέσεις ακατέργαστης κάνναβης (30%). Το 89% των κατασχέσεων
κοκαΐνης έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά οι περισσότερες συλλήψεις γίνονται στον Έβρο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο. 
Η Ελλάδα αποτελεί  σταθμό στο δρομολόγιο της ηρωίνης από την κύρια παραγωγό χώρα, το Αφγανιστάν,  προς την Κεντρική και Δυτική
Ευρώπη.  Από τη  ΝΑ Ευρώπη και  την  Ελλάδα εκτιμάται  ότι  διέρχονται  κάθε  χρόνο 60 με  65 τόνοι  ηρωίνης.  Το 67% της  ηρωίνης  που
κατασχέθηκε τη διετία 2011-2012 σε όλα τα Βαλκάνια εντοπίστηκε σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Σε κάθε περίπτωση, η βασική οδός είναι η
Εγνατία, καθώς οι διακινητές επιλέγουν κυρίως την οδική μεταφορά των ναρκωτικών.
    Οι  κατασχεθείσες  ποσότητες  ηρωίνης  στα  σύνορα  με  την  Τουρκία  και  στα  σημεία  εξόδου  της  Εγνατίας  -στο  λιμάνι  Ηγουμενίτσας-
αποδεικνύουν  ότι  οι  έμποροι  επιλέγουν  αυτόν  τον  άξονα.  Η  ηρωίνη  καταλήγει  στην  Ιταλία  και  από  εκεί  στη  Δυτική  Ευρώπη,  όπως
διαπιστώνουν  για  τον  τρόπο  δράσης  των  κυκλωμάτων  διακίνησης  ηρωίνης  στην  Ελλάδα  οι  συντάκτες  της  τελευταίας  έκθεσης  του
Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών 

Ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται:
• Κάθε πράξη με την οποία συντελείται η
• Κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών



• Εισαγωγή
•  Εξαγωγή
• Διαμετακόμιση
•  Πώληση
• Αγορά, προσφορά
•  Διανομή, διάθεση
•  Αποστολή, παράδοση
•  Αποθήκευση, παρακατάθεση
•  Κατοχή
•  Μεταφορά
•  Νόθευση

ΠΩΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;
Τα κούφια τακούνια είναι ένας συνηθισμένος τρόπος. Όπως οι διπλοί πάτοι σε τάπερ ή στις ραφές των παντελονιών. Για να γίνουν όμως αυτά
τα τάπερ χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία με βιοτεχνία. Όπως χρειάζεται συνεργασία με ράφτη ή βιομηχανία ρούχων για μπει στις ραφές των
ρούχων το ναρκωτικό χωρίς να εντοπίζεται.

                
Οι συνεργάτες -πολλές φορές και οι συγγενείς των κρατουμένων- εμποτίζουν σε διάλυμα ηρωίνης κάποια σημεία από ρούχα, αλλά κυρίως τα
κορδόνια των παπουτσιών τα οποία στη συνέχεια μέσα στη φυλακή ο παραλήπτης τα πουλά με τον πόντο

Πολλές φορές κατά το επισκεπτήριο όσοι έχουν μωρά παιδιά τα ναρκωτικά τα περνούν μέσα στις πάνες του παιδιού με τον κρατούμενο να τα

παραλαμβάνει την ώρα που παίρνει το παιδί αγκαλιά.

Ναρκωτικά έχουν βρεθεί ακόμη και μέσα σε μασέλες

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σε ποιο βαθμό μπορούν οι φίλοι και οι συνομήλικοι να επηρεάσουν τον έφηβο;  
Η εφηβεία είναι μια περίοδος που ο έφηβος αποχαιρετά την παιδική ηλικία και προετοιμάζεται για την ενήλικη, δεν είναι ούτε παιδί αλλά ούτε
ενήλικας. Απομακρύνεται από την οικογένεια και αποζητά την παρέα. Είναι έντονη η ανάγκη ένταξής του σε μια ομάδα στην οποία να είναι
αποδεκτός και δεν επιθυμεί να τον απορρίψουν. Μέσα στην ομάδα διαμορφώνει στάσεις, συμπεριφορές, αξίες, οι οποίες εκδηλώνονται με το
ντύσιμο, τη γλώσσα, τη μουσική. Πολλές φορές ο έφηβος παρασύρεται σε αρνητικές ενέργειες κάτω από την πίεση των μελών της ομάδας στην
οποία ανήκει χωρίς να συμφωνεί πάντα εξαιτίας του φόβου απόρριψής του από αυτή. Όμως ο νέος που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, που
μπορεί να επιλέγει υπεύθυνα, που δεν φοβάται να εκφράσει τη γνώμη του ελεύθερα, μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας έχοντας ταυτόχρονα το
θάρρος να λέει όχι και να αντιστέκεται στις πιέσεις. Απορρίπτοντας τις επιλογές των φίλων δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις τους ίδιους τους
φίλους. Η συμβολή του γονιού πρέπει να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση του παιδιού να αποφασίζει αυτός και όχι οι άλλοι, να επιλέγει αυτό
που θέλει και να κάνει ότι νομίζει αυτό σωστό και όχι αυτό που λένε οι άλλοι.

ΘΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Γονείς με θετικά πρότυπα συμπεριφοράς

 Αντιμετώπιση κρίσεων χωρίς τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ιατρική ένδειξη

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών μέσα από οικογενειακές, σχολικές ή ευρύτερα κοινωνικές δραστηριότητες

 Σωστή οριοθέτηση σχέσεων, προσδοκιών, ευθυνών και η ρεαλιστική αντιμετώπιση δυνατοτήτων και αποτελέσματος (όχι παράλογες,
υψηλές ή χαμηλές προσδοκίες αλλά με σημείο αναφοράς τις ικανότητες του συγκεκριμένου ατόμου και όχι ότι θεωρείται «επιτυχές»
στην ανταγωνιστική μας κοινωνία)

 Αναγνώριση και επισήμανση του υποστηρικτικού ρόλου που έχουν οι παραδόσεις και η ιστορία όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας (σεβασμός αξιών, ηθών και εθίμων)

 Επαφή γονιών με σχολικό ή εξωσχολικό περιβάλλον Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
οικογένεια αποτελεί σημαντική, μεταξύ άλλων, παράμετρο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης.

Αν  κάποιοι  έφηβοι  ή  προέφηβοι  χρησιμοποιούν  όντως  ναρκωτικές  ουσίες,  το  πιθανότερο  είναι  να  το  αρνηθούν  στους  γονείς  τους.  Οι
περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ως τη στιγμή που οι γονείς θα υποπτευθούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να κάνουν χρήση, αυτή θα έχει γίνει
ήδη μια εδραιωμένη συνήθεια!

Οι περισσότεροι γονείς θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το τσιγάρο - δεν ξέρουν όμως πώς να το
κάνουν. Η ανοιχτή συζήτηση μέσα στην οικογένεια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρείται ο υπ' αριθμόν 1 αποτρεπτικός παράγοντας για
τον πειραματισμό των παιδιών με τα ναρκωτικά.  Οι γονείς χαρακτηρίζονται «δεύτεροι χρήστες» και αυτό γιατί πολλές φορές αδυνατούν να
ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών σχετικά με την βοήθεια που πρέπει να παρέχουν οι γονείς στα παιδιά χρήστες. Και στο σημείο αυτό



η ανάλυση περνά εντελώς στα προβλήματα αλλά και τα ταμπού που αντιμετωπίζει στις σχέσεις της μια σύγχρονη οικογένεια.  Αρκετοί όμως
τολμούν,  ρισκάρουν,  εμπιστεύονται  και  ανοίγουν το μπαούλο με τα κρυμμένα μυστικά,  με τα ανείπωτα πένθη. Ο πόνος τότε εκφράζεται,
μοιράζεται και δυναμώνει αυτόν που τολμά. Τα φαντάσματα του παρελθόντος διαλύονται και η ζωή αποκτά νέο νόημα. Οι πάγοι λιώνουν, τα
συναισθήματα μπαίνουν σε λόγια. Υπάρχει χώρος, προσωπικός χώρος, που τον στερούσε η εξάρτηση. Δεν έχει  λόγο ύπαρξης η χρήση,
αλλάζει ο τρόπος του σχετίζεσθαι, ακολουθεί ανακούφιση, απελευθέρωση. Η εξάρτηση τείνει να λυθεί.

Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που δηλώνουν ότι έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών είναι μεγαλύτερο από αυτό του μέσου όρου
διεθνώς, 15% έναντι 10%

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΟΥ  ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ:

· Με αγάπη και σεβασμό πες του ότι ενδιαφέρεσαι γι αυτόν και θα ήθελες να τον βοηθήσεις.

 Χωρίς να τον συμβουλεύετε και να τον κρίνετε ακούστε με προσοχή αυτό που θέλει να σας πει. Υποστηρίξτε την προσπάθειά του να
σας εκφράσει αυτό που αισθάνεται

 Αποφύγετε την αντιπαράθεση επιχειρημάτων και τη σύγκρουση. Βοηθήστε τον να καταλάβει ότι είστε με το μέρος του. Μιλήστε του για
το πως νιώθετε απέναντί στον ίδιο και το πρόβλημά του χωρίς να τον απογοητεύσετε.

 Μην χρησιμοποιείτε ταμπέλες όπως «εξαρτημένος», «άρρωστος», «προβληματικός» κλπ.

 Μην μην παρεμβαίνετε δυναμικά, μην απειλείτε,  μην διασώζετε, μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε με το ζόρι.  Μην τον πιέζετε να
αλλάξει ή να δεχθεί τη βοήθειά σας. Είναι σημαντικό γι αυτόν να ξέρει ότι βρίσκεστε στη διάθεσή του. Αν το θελήσει θα ξέρει ότι μπορεί
να απευθυνθεί σε εσάς για να πάρει βοήθεια.

 Αν έχετε κερδίσει την εμπιστοσύνη του προτείνετε του ευγενικά να επισκεφθεί κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για να πάρει βοήθεια.
Δηλώστε  τη  διάθεσή  σας  να  τον  συνοδεύσετε  στο  πρώτο  ραντεβού.  Προτείνετε  του  επίσης  να  συμμετάσχει  σε  κάποια  ομάδα
αυτοβοήθειας που είναι πιθανόν να υπάρχει στην περιοχή σας. Μην τον σπρώχνετε με το ζόρι στη θεραπεία.

 Αν είναι δυνατόν βοηθήστε τον να αλλάξει τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες που συνέβαλλαν στην εξάρτηση.

 Συναντήστε εσείς ο ίδιος κάποιον ειδικό για να μάθετε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να τον βοηθήσετε.
 Μην τον γλυτώνετε από τις αρνητικές συνέπειες που έχει στη ζωή του η εθιστική συμπεριφορά.

 Μην  αναλαμβάνετε  την  ευθύνη  να  τον  σώσετε  από  την  καταστροφή .    Κάντε  με  απλότητα  ότι  μπορείτε  για  να  τον  βοηθήσετε
προστατεύοντας τον εαυτό σας και την προσωπική σας ζωή. Μείνετε σε ευγενική απόσταση και κάντε προσευχή γι αυτόν.



 Επιτρέψτε του να υποστεί  τις  αρνητικές συνέπειες των επιλογών του.  Οι αποτυχίες και  η οδύνη είναι κίνητρα που μπορεί να τον
βοηθήσουν να επιδιώξει την αλλαγή.

 Ξεκαθαρίστε τη θέση σας όταν πρόκειται για τις ουσίες, το αλκοόλ και το καπνό μέσα από συζητήσεις και με επιχειρήματα ακούγοντας
και τη δική τους άποψη. Αρχίστε μια συζήτηση γενικά γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρήση ουσιών και αν οι κίνδυνοι αξίζουν το ρίσκο.
Ακόμη και ο πειραματισμός είναι επικίνδυνος. Αν κάτι διακόψει, τη συζήτηση συνεχίστε τη με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι βοηθάτε τα
παιδιά να αντισταθούν στις επιρροές, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση τους, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες του
πειραματισμού.

 Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όταν συζητάμε σοβαρά θέματα, δεν είναι μια συζήτηση των 5 λεπτών. Στηρίζεται στον ανοικτό και
ειλικρινή  διάλογο και  τον  κατάλληλο χρόνο στη διάθεση σας.  Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά  χρειάζονται  περισσότερες  πληροφορίες
επομένως αρχίστε τη συζήτηση από νωρίς καθώς το παιδί αρχίζει να ωριμάζει.  

 Διαβεβαιώστε το παιδί σας ότι θα είστε πάντα δίπλα του για ότι του συμβεί. 
 Δείξτε ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη ζωή του παιδιού σας, τι τον ενδιαφέρει ή γιατί ανησυχεί.Η κατάλληλη λέξη την κατάλληλη

στιγμή μπορεί να δυναμώσει το δεσμό γονιού παιδιού. Είναι σημαντικό να αισθάνονται άνετα να έρθουν πρώτα σε σας για βοήθεια ή
πληροφορίες. Δείχνοντας τη θέληση σας να το ακούσετε, το παιδί θα αισθανθεί πιο άνετα να ανοιχτεί σε μια συζήτηση μαζί σας. Τα
παιδιά θεωρούν ότι έχουν σημαντικά πράγματα να πουν και όταν οι γονείς τα ακούν πραγματικά ενισχύεται η εικόνα που έχουν για τον
εαυτό τους.

 Δώστε  έμφαση στα θετικά στοιχεία  του παιδιού  και  μειώστε την  άσκηση κριτικής.  Η στοργή και  ο σεβασμός κάνουν το παιδί  να
αισθανθεί καλά, ενισχύουν τη θετική συμπεριφορά δυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση του. 

 Αναγνωρίστε πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί στους συνομήλικους. 
 Ενισχύστε τα παιδία σας να υπερασπιστoύν τη θέση τους και να κατανοήσουν ότι δεν απορρίπτουν τους φίλους αλλά τις επιλογές τους.

Αναπτύξτε νέους δρόμους επικοινωνίας μαζί τους. Μπορείτε να τους προτείνετε εναλλακτικές λύσεις, νέες δραστηριότητες όπως σπορ,
μαθήματα χορού, μουσικής που σας ενδιαφέρουν και τους δύο έτσι ώστε να έρθουν τα παιδιά σας πιο κοντά σε σας και εσείς σε αυτά.
Δείξτε τους ότι η διασκέδαση δεν συνδέεται μόνο με αλκοόλ, καπνό και ουσίες.

 Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μέσα στην οικογένεια σας ένα δυνατό σύστημα αξιών, που να το περάσετε στα παιδιά σας έτσι ώστε να
τα βοηθήσει να επιλέ-γουν να λένε όχι σε ότι δεν τους ταιριάζει. 

 Δημιουργείστε τους κανόνες της οικογένειας και ποια είναι τα όρια που πρέπει να τηρούνται. Συζητήστε μαζί τους τις συνέπειες αν τα
παραβoύν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Όταν οι γονείς, είναι σταθεροί και συνεπείς τα
παιδιά αισθάνονται ασφάλεια και γνωρίζουν ξεκάθαρα το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν. 

 Δημιουργείστε ομάδες με άλλους γονείς όπου θα μπορείτε να συζητάτε και να αναζητάτε λύσεις σε κοινά προβλήματα αλλά και όπου θα
μπορείτε να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας σε δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν νόημα στη ζωή και αποτελούν προστατευτικό
παράγοντα από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

 Η αποτελεσματική προληπτική τακτική δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του σπιτιού αφορά την ευρύτερη κοινότητα. Η συμμετοχή σε
προληπτικές δράσεις και εκδηλώσεις βοηθά στην ενδυνάμωση της κοινωνίας.

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ



Οι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν την απάντηση στην πρόληψη και την απεξάρτηση. Ο τοξικομανής μπορεί να θεραπευτεί αλλά όχι μόνος
του και αυτό γιατί η σωματική εξάρτηση ξεπερνιέται σε λίγες μέρες ενώ η ψυχική εξάρτηση αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα στη χρήση ουσιών. Η
θεραπεία, δηλαδή η  ψυχική απεξάρτηση, σημαίνει αλλαγή τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Δημιουργία νέου τρόπου ζωής όπου ο χρήστης
μαθαίνει να σέβεται και να αγαπά τον εαυτό του, να επιλέγει υπεύθυνα, μπαίνει σε μια διαδικασία μάθησης νέων δεξιοτήτων. Η θεραπευτική
διαδικασία είναι δύσκολη και επίπονη, διαρκεί πολλούς μήνες (15-18) και προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση του προβλήματος από το χρήστη
και  τη θέλησή του να βγει  από τη χρήση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι  και  η επαφή της οικογένειας του χρήστη με ειδικό σύμβουλο για να
βοηθηθούν οι ίδιοι και να βοηθήσουν στη διαδικασία της απεξάρτησης χωρίς προκατάληψη, με ίσους όρους με τα άλλα μέλη της κοινωνίας και
να τους δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες.
 Τα προγράμματα θεραπείας είναι:
1) στεγνά, όπου δε χρησιμοποιούνται φάρμακα και η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όλους. 2) το πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη όπου
οι θεραπευόμενοι απαιτείται να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά..

                                                              

ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
• ΕΚΤΕΠΝ
• ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
• ΚΑΤΑΦΥΣΙΝ
• ΟΑΣΙΣ
• ANOIXTO PLUS (Θεσσαλονίκη)

• ΟΚΑΝΑ
• ΚΕΘΕΑ
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ
• ΚΕΑΣ
• ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

• 18 ΑΝΩ
• ΑΡΩΓΗ 12
• ΡΕΤΟ
• ΠΝΟΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
• ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΕΠΝ
Το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  και  Πληροφόρησης  για  τα  Ναρκωτικά  (ΕΚΤΕΠΝ)  λειτουργεί  στα  πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου
Παρακολούθησης  των  Ναρκωτικών  και  της  Τοξικομανίας  (EMCDDA  –  Ευρωπαϊκό  Κέντρο).  Αποτελεί  ένα  από  τα Εθνικά  Κέντρα  που
λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

ΡΕΤΟ



Το "ΡΕΤΟ" είναι ένα κέντρο που βοηθάει αφιλοκερδώς τον τοξικομανή. Είναι πρώην χρήστες και έχουν πολλή διάθεση να βοηθήσουν νέους και
νέες που είναι στο πρόβλημα. Είναι ένα χριστιανικό κέντρο όπου εμπιστεύονται το Θεό. Έτσι βρήκαν τον τρόπο να κάνουν στροφή 180° μοιρών
στη ζωή τους και μια αληθινή ελπίδα στην οποία στηρίζονται και για την οποία δίνουν μάχη κάθε μέρα.

ΚΕΘΕΑ
Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση και δεν χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες
για  την  αντιμετώπιση  της  εξάρτησης.  Στόχος  της  θεραπείας  είναι  να  εντοπίσει  και  να  αντιμετωπίσει  το  σύνολο  των  ψυχοκοινωνικών
παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας οριστικά το άτομο από το φαύλο κύκλο της. Για το
σκοπό αυτό η θεραπευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και εμπλέκει το άτομο, το διαπροσωπικό του δίκτυο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο. Εκπρόσωπος- ψυχολόγος του ΚΕΘΕΑ ήρθε στο σχολείο μας για ενημέρωση.

ΠΝΟΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν είναι καθαρά προσωποκεντρική. Κάθε περίπτωση ανθρώπου που είναι εξαρτημένος είναι διαφορετική και
αυτό το γνωρίζουν καλά, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται ήταν και οι ίδιοι εξαρτημένοι και γνωρίζουν εμπειρικά
πόσο σημαντικά είναι  τα βήματα απεξάρτησης που χρησιμοποιούν.  Το πρόγραμμά απεξάρτησης που χρησιμοποιούν στηρίζεται  σε τρεις
βασικούς άξονες,  οι  οποίοι  βασίζονται  σε ισάριθμα μοντέλα που λαμβάνουν υπόψιν τη διαφορετικότητα και  εξετάζουν λεπτομερειακά   τις
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου. 

* Η 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ*

Νομοθεσία-διακίνηση-νόμιμη χρήση

                                 Νομοθεσία στην Ελλάδα 
• Τα ναρκωτικά  είναι  ουσίες  που  προκαλούν  ισχυρή  εξάρτηση  εξαιτίας  της  επίδρασής  τους  σε  κάποιες  περιοχές  του  εγκεφάλου.

Υπάρχουν νόμιμες και παράνομες ναρκωτικές ουσίες. 
•  Για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, ισχύει ο Νόμος 1729/87, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2161/93 και

2648/98. 
•  Ο νόμος δεν κάνει διάκριση σε "μαλακά" και "σκληρά" ναρκωτικά. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος συλληφθεί για πράξεις που συνδέονται

με τα ναρκωτικά, τιμωρείται το ίδιο, ανεξάρτητα από το είδος του ναρκωτικού (χασίς, ηρωίνη κλπ.). 
•  Οι νόμιμες περιλαμβάνουν φάρμακα, όπως είναι η μορφίνη, τα ηρεμιστικά, κ.α. Οι παράνομες περιλαμβάνουν την ηρωίνη, την κοκαΐνη,

την κάνναβη, το LSD, το ecstasy, τις αμφεταμίνες το κρακ και άλλα.  Παρόλα αυτά ο νομός κάνει διάκριση ως προς τα χρόνια φυλάκισης
στους χρήστες και τους εμπόρους.

•  Ο νόμος τιμωρεί τους πωλητές για εισαγωγή – καλλιέργεια – μεταφορά – αγορά – πώληση ναρκωτικών με κάθειρξη
•  Προβλέπεται ισόβια κάθειρξη για τους ιδιαίτερα επικινδύνους εγκληματίες
•  Τα αντικείμενα (κινητά ή ακίνητα) και το τίμημά τους, που αποκτήθηκαν από την πώληση ναρκωτικών, δημεύονται.



•  Οι χρήστες τιμωρούνται με φυλάκιση. Δεν τιμωρούνται οι τοξικομανείς, υποβάλλονται όμως σε θεραπεία σε ειδικά κέντρα θεραπείας. 
•  Τα κατασχεμένα χρηματικά ποσά, διατίθενται για τους σκοπούς θεραπείας αποτοξίνωσης των τοξικομανών και για την ενίσχυση των

Διωκτικών Αρχών (Αρθ.24 Ν.2161/93).
• Επίσης έχει ψηφισθεί ο Ν. 2331/95 για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

άλλες ποινικές διατάξεις». 
• Ο Νόμος 2145/93, άρθρο 38 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.
• 2331/95, ρυθμίζει την «ελεγχόμενη μεταφορά ναρκωτικών», που γίνεται πλέον με την
• ευθύνη και τον έλεγχο του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ).
•  Ο Νόμος 2928/01, άρθρο 1 που αναφέρεται στην τροποποίηση των διατάξεων
• του Π.Κ. και του Κ.Π.Δ. και με τον οποίο εντάσσονται στην οργανωμένη εγκληματική δράση μεταξύ των άλλων κακουργημάτων και

εκείνα που προβλέπονται στην νομοθεσία περί Ναρκωτικών. 
• Τα ναρκωτικά νομιμοποιούνται στην απεξάρτηση ατόμων με ελεγχόμενη δόση.



Ελληνική νομοθεσία ναρκωτικών
Ηρωίνη

• Η ηρωίνη είναι πόσιμο σκληρό ναρκωτικό το οποίο θεωρείται ότι είναι πολύ εθιστικό και κατασταλτικό ή ηρεμιστικό.
• Παρασκευάζεται από την ινδική παπαρούνα όπως και η μορφίνη
• Η ηρωίνη νομιμοποιείται στα νοσοκομεία 

Κάνναβη
• Η κατοχή, χρήση ή καλλιέργεια φυτών κάνναβης μόνο για προσωπική χρήση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε 5 μηνών. Ενώ οι

καταδικαστικές αποφάσεις αυτού του τύπου (για προσωπική χρήση) δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού μητρώου.
Η διακίνηση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 8 ετών και χρηματική ποινή μέχρι 300.000 ευρώ. Η κυβέρνηση φέρεται να επρόκειτο να
προετοιμάσει ένα νομοσχέδιο που θα αποποινικοποιούσε τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, τον Αύγουστο του 2011, αλλά τελικά η
νομοθεσία δεν άλλαξε καθόλου.

Ελεγχόμενη παράδοση
• «Ελεγχόμενη παράδοση», σημαίνει την τεχνική σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά παράνομων ή ύποπτων αποστολών

εμπορευμάτων,  ναρκωτικών  φαρμάκων,  ψυχοτρόπων  ουσιών,  ή  υποκατάστατων  ουσιών  τους,  δια  ή  μέσα  στην  περιοχή  μιας  ή
περισσότερων  χωρών,  εν  γνώσει  και  υπό  την  επίβλεψη  των  αρμόδιων  αρχών  τους,  με  σκοπό  την  εξακρίβωση  της  ταυτότητας
προσώπων αναμεμειγμένων στη διάπραξη εγκλημάτων περί Ναρκωτικών. 

– Άρθρο 1 της Σύμβασης της Βιέννης 1988 για τα Ναρκωτικά Φάρμακα και τις Ψυχότροπες Ουσίες

Νομοθεσία ανά χώρα
Αίγυπτος: Τεχνικά η χρήση της κάνναβης θεωρείται παράνομη. Ωστόσο, η χρήση είναι πολύ διαδεδομένη και μέρος της καθημερινής 
κουλτούρας. Οι καταδικαστικές αποφάσεις είναι πολύ σπάνιες για προσωπική χρήση.

Αιθιοπία: Παρά το γεγονός ότι η Αιθιοπία είναι η πνευματική πατρίδα του κινήματος Rastafari, η κατοχή κάνναβης είναι παράνομη και μπορεί 
να οδηγήσει μέχρι και σε φυλάκιση 6 μηνών.

Αλβανία: Η Αλβανία είναι μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κάνναβης στην Ευρώπη.

Αλγερία: Η κατοχή κάνναβης είναι παράνομη και διώκεται  ποινικά 

Αργεντινή: Νόμιμη για προσωπική χρήση σε μικρές ποσότητες σε ιδιωτικούς χώρους. Η δημόσια χρήση είναι γενικά αποδεκτή μεταξύ των 
νεαρών ενηλίκων. Η χρήση για ιατρικούς σκοπούς είναι αποδεκτή, αλλά δεν έχει νομοθετηθεί (επιτρέπεται μόνο σε ιδιωτικούς χώρους). Η 
καλλιέργεια, πώληση και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων είναι παράνομη και τιμωρείται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αυστραλία: Αποποινικοποιήθηκε για προσωπική χρήση σε μικρές ποσότητες στην Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας, στη Νότια
Αυστραλία, στη Δυτική Αυστραλία και στη Βόρεια Επικράτεια. Πρόκειται για ένα ποινικό αδίκημα στη Νέα Νότια Ουαλία, στο Κουίνσλαντ, στη
Βικτόρια  και  Τασμανία.  Η  επιβολή  του  νόμου  διαφέρει  από πολιτεία  σε  πολιτεία[9],  αν  και  μια  ποινική  καταδίκη  για  την  κατοχή  μικρής



ποσότητας είναι απίθανη και προγράμματα παρέμβασης (diversion programs) σε αυτά τα κράτη ως στόχο να εκτρέψουν τους «παραβάτες»
στην εκπαίδευση, την «αξιολόγηση» και σε προγράμματα «θεραπείας»[10]. Με την ταχεία επέκταση στην υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης, η
'Αυστραλιανή Πράξη Κατάχρησης και Εμπορίας/Διακίνησης Ναρκωτικών' (Australian Drug Misuse and Trafficking Act, 1985) τροποποιήθηκε το
2006, μειώνοντας την ποσότητα της κάνναβης που καλλιεργείται σε εσωτερικούς χώρους με τη μέθοδο της υδροπονικής, που δύναται να
χαρακτηριστεί ως «εμπορική ποσότητα» ή ως «μεγάλη ποσότητα».

Βέλγιο: Για τους ενήλικες στο Βέλγιο, η κατανάλωση στο σπίτι και η κατοχή ποσοτήτων έως 3 γραμμάρια ή ένα θηλυκό φυτό δεν είναι νόμιμη,
αλλά ανεκτή.

Βενεζουέλα: Από την 15η Σεπτεμβρίου 2010 η κατοχή έως 20 γραμμαρίων μαριχουάνα ή 5 γραμμάρια γενετικά τροποποιημένης μαριχουάνα,
αν αποδειχθεί ότι δεν είναι για ιατρική ή προσωπική κατανάλωση, τιμωρείται με 1 έως 2 χρόνια στη φυλακή κατά τη διακριτική ευχέρεια του
δικαστή.  Εάν κριθεί  ότι  είναι  για  προσωπική χρήση,  ο  χρήστης  υπόκειται  σε  μέτρα ασφαλείας  που  αφορούν την  αποκατάσταση και  τις
διεργασίες αποτοξίνωσης.        

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με κάνναβη είναι παράνομη.

Βουλγαρία: Η κάνναβη θεωρείται ως ναρκωτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία Α (υψηλού κινδύνου), μαζί με την ηρωίνη, την κοκαΐνη, τις
αμφεταμίνες και το MDMA (έκσταση). Μέχρι το 2004, υπήρχε μια οριζόμενη «χαλαρή προσωπική δόση». Από το 2006, μετά την τελευταία
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, η ποινή για την κατοχή κάνναβης είναι από 1 έως 6 χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο μεταξύ 1.000 και
5.000 ευρώ. Για κατοχή με σκοπό τη διακίνηση (εμπόριο ναρκωτικών) η ποινή μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι 8 έτη για μικρά ποσά, έως 3
μέχρι 12 έτη για τα μεγάλα ποσά, μέχρι 5 έως 15 χρόνια, όταν εκτελείται από μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το
μέγιστο πρόστιμο που θα καθοριστεί από κοινού με τον χρόνο φυλάκισης είναι 50.000 ευρώ. Η καλλιέργεια κάνναβης τιμωρείται από 2 έως 5
έτη και χρηματική ποινή μέχρι 5.000 ευρώ. Ο διοργανωτής μιας ομάδας καλλιεργητών μπορεί να λάβει 10 με 20 χρόνια και θα έχει να πληρώσει
ένα πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ και ο συμμετέχων σε μια τέτοια ομάδα - 3 έως 10 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 2.500 έως 5.000 ευρώ. Σε
περιπτώσεις ήσσονος σημασίας της καλλιέργειας κάνναβης (για παράδειγμα, μερικά φυτά που καλλιεργούνται από ένα μόνο άτομο και δεν
προορίζεται  για διανομή),  η ποινή είναι μέχρι  1 έτος και  πρόστιμο μεταξύ 250 και  500 ευρώ, αλλά η ποινή φυλάκισης θα μπορούσε να
αντικατασταθεί με αναστολή. Η κατανάλωση κάνναβης δεν απαγορεύεται, παρά μόνο η κατοχή και εμπορία αντιμετωπίζονται ως αδίκημα, αλλά
η πάσα τσιγαριλίκια κατά το κάπνισμα μπορεί να ερμηνευθεί ως κατοχή Βουλγαρικός Ποινικός Κώδικας.

Βραζιλία:  Η  κατοχή  οποιουδήποτε  ναρκωτικού  στη  Βραζιλία,  για  προσωπική  κατανάλωση,  συνεπάγεται  μια  προειδοποίηση,  κοινωφελή
εργασία  και  εκπαίδευση σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  της  χρήσης ναρκωτικών.  Το ίδιο  ισχύει  και  για  τη  φύτευση ή/και  παρασκευή  μικρών
ποσοτήτων  κάθε  ναρκωτικού.  Η  πώληση  και  διακίνηση  οποιωνδήποτε  ναρκωτικών,  καθώς  και  η  κατοχή  ή  καλλιέργεια  μεγαλύτερων
ποσοτήτων χαρακτηρίζεται ως διακίνηση ναρκωτικών, μια εγκληματική πράξη που τιμωρείται με 5 έως 15 χρόνια φυλάκιση και ένα σημαντικό
πρόστιμο.

Γαλλία: Η καλλιέργεια, πώληση, κατοχή ή κατανάλωση κάνναβης απαγορεύεται. Είναι νόμιμη για ιατρική χρήση μόνο.

Γερμανία:  Η κατοχή είναι  παράνομη,  ενώ η κατανάλωση αυτή  καθεαυτή  είναι  νόμιμη θεωρούμενη  ως αυτοτραυματισμός,  το  οποίο  δεν
θεωρείται έγκλημα. Η κατοχή μικρών ποσοτήτων διώκεται, αλλά οι ποινές σχεδόν πάντα δεν εφαρμόζονται. Ο ορισμός αυτής της «μικρής



ποσότητας» ποικίλλει ανάλογα με την ομοσπονδιακή πολιτεία, η πολιτεία του Βερολίνου είναι η πιο φιλελεύθερη, επιτρέποντας 15 γραμμάρια
για προσωπική χρήση, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ οι περισσότερες άλλες πολιτείες δεν ασκούν δίωξη έως 6 γραμμάρια.

Δανία: Όπως όλα τα ναρκωτικά, αδικήματα συνδεόμενα με την κάνναβη τιμωρούνται με πρόστιμο ή φυλάκιση έως 2 έτη .   

Εκουαδόρ: Η κατοχή δεν είναι παράνομη, όπως ορίζεται από τον νόμο 108 του Εκουαδόρ. Η κατοχή λιγότερο των 10 γραμμαρίων θεωρείται
προσωπική χρήση, είναι νόμιμη και δεν τιμωρείται.

Ελβετία: Είναι παράνομη η κατοχή της κάνναβης, η κατανάλωση ή διακίνηση. Ωστόσο, συνήθως μόνο η ελάχιστη ποινή επιβάλλεται για κατοχή
και προσωπική χρήση, ακόμη και για μεγαλύτερες ποσότητες. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αλλαγές ως προς την
αποποινικοποίηση  της  προσωπικής  χρήσης  και  κατοχής  ήδη  από  το  2001,  και  το  Κοινοβούλιο  είναι  επιφορτισμένο  με  την  προσφορά
συγκεκριμένων προσεγγίσεων. Δεδομένου ότι τίποτα δεν καθορίζεται σε κοινοβουλευτική βάση, ένα δημοψήφισμα ξεκίνησε το 2008, ωστόσο,
καταργήθηκε από τους ψηφοφόρους.. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι επαρχίες Vaud, Neuchatel, Γενεύη και Fribourg, έχουν επιτρέψει την
καλλιέργεια έως 4 φυτών κάνναβης ανά άτομο, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την παράνομη διακίνηση του δρόμου.

Ελλάδα: Η κατοχή, χρήση ή καλλιέργεια φυτών κάνναβης μόνο για προσωπική χρήση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε 5 μηνών. Ενώ οι
καταδικαστικές αποφάσεις αυτού του τύπου (για προσωπική χρήση) δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού μητρώου. Η
διακίνηση  τιμωρείται  με  κάθειρξη  τουλάχιστον  8  ετών  και  χρηματική  ποινή  μέχρι  300.000  ευρώ.  Η κυβέρνηση φέρεται  να  επρόκειτο  να
προετοιμάσει ένα νομοσχέδιο που θα αποποινικοποιούσε τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, τον Αύγουστο του 2011, αλλά τελικά η νομοθεσία
δεν  άλλαξε  καθόλου.

Εσθονία: Έως και 10 γραμμάρια κάνναβη θεωρείται για προσωπική χρήση και τιμωρείται με πρόστιμο. Μεγάλες ποσότητες και διακίνηση είναι
ποινικά αδικήματα και τιμωρούνται με πρόστιμο ή με έως και 5 χρόνια φυλάκιση.

Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα:  Ακόμη  και  οι  μικρότερες  ποσότητες  κάνναβης  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  υποχρεωτική  ποινή  τετραετούς
φυλάκισης.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η κάνναβη θεωρείται ως ναρκωτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία Β (μετρίου κινδύνου), στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ
από τον Ιούλιο του 2013 προτάθηκε από τον David Blunkett, μέλος της Βουλής του Ηνωμένου Βασιλείου, η τοποθέτηση της κάνναβης στην
κατηγορία C (χαμηλού  κινδύνου)  και  όπως όλα  δείχνουν  το  πιθανότερο  είναι  ότι  θα  επιτευχθεί  κάτι  τέτοιο. Τα  μέτρα  επιβολής  από την
αστυνομία  διαφέρουν  από  νομό  σε  νομό,  αλλά  η  κατοχή  ποσότητας  λιγότερης  από  3  γραμμάρια  είναι  απίθανο  να  οδηγήσει  σε  κάτι
περισσότερο από μια απλή κατάσχεση και μια γραπτή προειδοποίηση για τις δύο πρώτες παραβάσεις κατοχή κάνναβης. Η φαρμακευτική
κάνναβη περιορίζεται σε συνθετικά κανναβινοειδή, όπως το Nabilone ή το στοματικό σπρέι Sativex το οποίο είναι βάμμα από ολόκληρο το φυτό
της κάνναβης. Τα μπουμπούκια/άνθη της κάνναβης (Bedrocan) εξακολουθούν να είναι παράνομα για συνταγογράφηση από τους γιατρούς στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και  αν οι  ασθενείς από άλλες χώρες της ΕΕ που λαμβάνουν Bedrocan μπορούν να το φέρουν μαζί  τους στο
Ηνωμένο Βασίλειο και να καπνίζουν νόμιμα. Η καλλιέργεια περισσότερων από 9 φυτών κάνναβης συνήθως χαρακτηρίζεται ως καλλιέργεια με
σκοπό την προμήθεια



Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Οι νόμοι διαφέρουν κατά πολιτεία. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία κατατάσσει την κάνναβη ως ουσία που ανήκει
στο Παράρτημα Ι, στην ίδια κατάταξη με την ηρωίνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την
εξουσία να ρυθμίζει και να ποινικοποιήσει την κάνναβη, ακόμη και για ιατρικούς σκοπούς.
 
Ισπανία: Η πώληση κάνναβης θεωρείται ως ποινικό αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο σε οποιαδήποτε ποσότητα. Η αγορά οπουδήποτε,
κατοχή και κατανάλωση σε δημόσιο χώρο αποτελεί πλημμέλημα και τιμωρείται με πρόστιμο και δήμευση. Η καλλιέργεια του φυτού σε ιδιωτικό
χώρο  για  προσωπική  χρήση  και  κατανάλωση  από  ενηλίκους  σε  ιδιωτικό  χώρο  δεν  είναι  παράνομη.  

Ιταλία: Η κάνναβη θεωρείται ως ναρκωτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία Β (μετρίου κινδύνου), στην Ιταλία. Όταν σε ένα άτομο έχει βρεθεί
στην κατοχή του μαριχουάνα ή χασίς και  είναι  μόνο για  προσωπική χρήση,  το άτομο θα κληθεί  για  μια  συνέντευξη με τον  Διοικητή της
αστυνομίας ή του αντιπροσώπου του. Εάν το πρόσωπο συμφωνεί να μην κάνει άλλη παρόμοια παραβατικότητα στο μέλλον, τότε με την πρώτη
ευκαιρία,  μπορεί  να λάβει  μια  προειδοποίηση για  τους  κινδύνους  των ναρκωτικών και  να  ζητήσει  επίσημα να μην χρησιμοποιήσει  ξανά
παράνομες  ουσίες.
Η ποινή για την παραγωγή ή/και εμπορία σε ατομικό επίπεδο είναι φυλάκιση από 2 έως 6 χρόνια και πρόστιμο από €5000 μέχρι €77000 όταν
πρόκειται για σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Για μικρότερες ποσότητες, αλλά μεγαλύτερες από ό,τι για προσωπική χρήση, η ποινή είναι 6
μήνες μέχρι 4 έτη φυλάκιση και πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ €1000 και €10000.[παραπομπή Ιταλία]
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