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Η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης είναι ένα 
θέμα το οποίο περιβάλλεται από πάρα πολλούς 
μύθους. 

Σε αυτό το έντυπο παρουσιάζονται επιστημονικά 
δεδομένα αναφορικά με τις επιδράσεις που 
μπορεί να έχουν οι εξαρτησιογόνες ουσίες στον 
εγκέφαλο, στον ψυχισμό, στο σώμα, και σε 
πολλές άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής του 
ατόμου που κάνει χρήση είτε περιστασιακά είτε σε 
συστηματική βάση, καθώς και τους κινδύνους 
που συνδέονται με τη χρήση.

Στην επιστημονική ορολογία, όλες οι ουσίες οι 
οποίες προκαλούν εξάρτηση, αναφέρονται ως 
εξαρτησιογόνες ουσίες. Η εξάρτηση, σωματική 
και ψυχολογική, ορίζεται ως η ανάγκη για 
επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας.

Η επίδραση τους είναι ψυχοδραστική. 
Όταν η ουσία εισαχθεί στον οργανισμό, επιδρά 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα και επηρεάζει τις 
ψυχικές λειτουργίες, γνωστικές και 
συναισθηματικές.

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί να είναι 
νόμιμες, όπως  το αλκοόλ και ο καπνός ή 
παράνομες, όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη, το χάπι 
Έκστασι και άλλες για τις οποίες γίνεται αναφορά 
σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο. 

ΚΑΝΝΑΒΗ 

Η κάνναβη είναι φυτό το οποίο περιέχει 400 
περίπου δραστικά συστατικά, με πιο δραστική 
ουσία αυτή της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης 
(THC), η οποία είναι ψυχοδραστική ουσία και 
επιδρά στον εγκέφαλο.  

Με τη χρήση κάνναβης παρατηρούνται διάφορες 
ψυχολογικές και σωματικές αντιδράσεις.
Ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση 
αυξάνονται, με επιβράδυνση ή διέγερση των 
αντανακλαστικών. Επηρεάζεται η αντίληψη και 
μειώνεται η ικανότητα για συγκέντρωση, η 
διάρκεια της προσοχής, η μνήμη, ο κινητικός 
συντονισμός, η αίσθηση του χρόνου και η 
ικανότητα για μάθηση. Επίσης, η χρήση 
προκαλεί διόγκωση των αιμοφόρων αγγείων 
(κόκκινα μάτια), ξηρότητα στόματος, αυξημένη 
όρεξη για φαγητό και υπνηλία. Η χρήση μπορεί 
να οδηγήσει σε οξεία δηλητηρίαση, η οποία 
εκδηλώνεται σωματικά και ψυχολογικά. 
Παρατηρούνται τρέμουλο, αναπνευστικά 
προβλήματα, καρδιακές συσπάσεις, τάση για 
εμετό, απώλεια αισθήσεων, κρίσεις πανικού, 
αυξημένο άγχος και κάποτε ψευδαισθήσεις.  

Η συχνή χρήση κάνναβης οδηγεί σε απάθεια και 
απώλεια ενδιαφέροντος. Δημιουργείται έτσι ένας 
φαύλος κύκλος όπου η χρήση οδηγεί στην 
παθητικότητα, που στη συνέχεια οδηγεί σε ανία 
και απάθεια, που με τη σειρά τους οδηγούν και 
πάλι στη χρήση. 

Η συχνή χρήση κάνναβης μπορεί να οδηγήσει 
σταδιακά σε εξάρτηση, μετατρέποντας τη χρήση σε 
συνήθεια, ακόμη και σε έμμονη ιδέα. Ωστόσο, 
συχνά, συμβαίνει κάποιοι να υποτιμούν την 
εξάρτηση από την ουσία.

Η συχνή χρήση μπορεί επίσης να προκαλέσει 
χρόνια βρογχίτιδα και καταθλιπτικό συναίσθημα ή 
ευερεθιστότητα.

Σε ψυχικά ευάλωτα άτομα η κάνναβη μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές 
(ψύχωση, παράνοια κ.ά.). 

Παράλληλη χρήση κάνναβης και αλκοόλ αυξάνει 
ακόμη περισσότερο τους κινδύνους σε ό,τι αφορά 
στις ψυχοκινητικές επιδράσεις, όπως για 
παράδειγμα την οδήγηση.

ΕΚΣΤΑΣΙ  

«Έκστασι» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το 
χάπι που περιέχει μία ουσία, την αμφεταμίνη. 
Πολύ συχνά, όμως, η σύνθεσή του περιέχει 
διάφορες άλλες επικίνδυνες ουσίες.

Η επίδραση των χαπιών Έκστασι στον οργανισμό 
προκαλεί πολύ γρήγορα υπερδιέγερση, 
υπερένταση και απώλεια  αυτοελέγχου, καθώς 
επίσης και άλλες επιδράσεις που μπορεί να θέσουν 
σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη ζωή.

Διάφορες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει 
σταθερές ανωμαλίες στη μορφολογία και 
λειτουργία του εγκεφάλου πρώην χρηστών 
Έκστασι, ακόμη και όταν η χρήση γινόταν 
περιστασιακά. 

Όταν το χάπι Έκστασι συνδυάζεται με το αλκοόλ 
ή άλλες παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί 
να προκαλέσει ακόμα πιο επικίνδυνη τοξικότητα.

Η χρήση του Έκστασι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη 
για άτομα που υποφέρουν από άσθμα, διαταραχές 
του καρδιακού ρυθμού, προβλήματα στα νεφρά, 
διαβήτη, επιληψία, ψυχικές διαταραχές.

ΚΟΚΑΪΝΗ - ΚΡΑΚ

Η κοκαΐνη είναι μια ισχυρή διεγερτική ουσία που 
επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας οδηγεί 
γρήγορα σε εξάρτηση.

Η κοκαΐνη είναι συχνά νοθευμένη με 
άλλες ουσίες, όπως αναισθητικά, σόδα, 
αμφεταμίνες κ.ά. 

Οι επιδράσεις από τη χρήση της ουσίας 
προκαλούν υπερδιέγερση και εγρήγορση. 
Η ικανότητα για κριτική σκέψη μειώνεται 
και η ομιλία γίνεται γρήγορη, ασύνδετη και 
ασυνάρτητη. Παρατηρούνται εναλλαγές στη 
διάθεση, με την επίδραση της ουσίας να προκαλεί 
την ψευδαίσθηση αυξημένων δυνατοτήτων.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η ψυχική 
διάθεση αλλάζει, υπάρχει δυσφορία και αυτό 
οδηγεί στην ανάγκη για επανάληψη της χρήσης. 
Όταν η επαναλαμβανόμενη χρήση διακοπεί, 
ακολουθεί  φόβος, βαθιά κατάθλιψη, υπνηλία
και αδράνεια.  

Με τη χρήση κοκαΐνης υπάρχει κίνδυνος 
να προκληθεί τοξική αντίδραση, η οποία 
περιλαμβάνει κρίσεις πανικού, αύξηση του 
καρδιακού ρυθμού, της αναπνοής και 
της πίεσης του αίματος, διαταραχές 
του καρδιακού ρυθμού, καρδιακά επεισόδια, 
εμετούς, σπασμούς και θάνατο. Παρατηρούνται 
επίσης οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις και 
ψευδαισθήσεις.         

Η χρήση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα άτομα 
που υποφέρουν από άσθμα, καρδιακές 
διαταραχές, επιληψία, πρόβλημα στα νεφρά 
ή το συκώτι, διαβήτη ή ψυχικές διαταραχές.

Ο συνδυασμός με το αλκοόλ αυξάνει επικίνδυνα 
την τοξικότητα.

ΗΡΩΙΝΗ 

Η ηρωίνη είναι ένα ισχυρό οπιούχο σε μορφή 
σκόνης. Η χρήση της ουσίας προκαλεί εναλλαγές 
στην ψυχική διάθεση από ευφορία σε απάθεια ή 
δυσφορία, αναπνευστικά προβλήματα, υπνηλία, 
βραδύτητα και δυσκολία στην αντίληψη, τη 
συγκέντρωση και τη μνήμη, τη σκέψη και την 
ομιλία.

Η χρήση της ουσίας προκαλεί ανοχή που 
γρήγορα οδηγεί σε ισχυρή σωματική και ψυχική 
εξάρτηση. Το στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται 
με έντονα σωματικά συμπτώματα. Άλλα σωματικά 
συνεπακόλουθα της ενέσιμης χρήσης 
περιλαμβάνουν την ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, 
HIV/AIDS κ.ά.

Έντονη είναι επίσης η επιδείνωση της 
ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης του 
ατόμου που κάνει χρήση της ουσίας, ενώ συχνά η 
χρήση συνοδεύεται από παραβατική 
συμπεριφορά. Η υπερβολική δόση (overdose) 
μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια, 
η οποία με τη σειρά της προκαλεί κώμα, 
καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο. 

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ

Ουσίες όπως το LSD, τα μανιτάρια (magic 
mushrooms) αλλά και οι πιο δραστικοί τύποι 
κάνναβης (skunk), ακόμη και το χάπι Έκστασι, 
εντάσσονται στα παραισθησιογόνα.

Τα παραισθησιογόνα είναι ουσίες οι οποίες 
επιδρούν και προκαλούν αλλαγές στην αντίληψη, 
στη σκέψη και στα συναισθήματα.
Η επίδραση των παραισθησιογόνων 
παρατηρείται μέσα σε 20 – 30 λεπτά και 
συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως 
διαστολή της κόρης του ματιού, υπερένταση, 
ταχυκαρδία, τρέμουλο και την ψευδαισθησιακή 
φάση (υπερδιέγερση ή εναλλασσόμενες αλλαγές 
στη διάθεση, ψευδαισθήσεις, ασαφή όρια του 
εαυτού και, συχνά, γρήγορες διακυμάνσεις 
μεταξύ υπερδιέγερσης και δυσφορίας). 

Συχνά, η χρήση παραισθησιογόνων οδηγεί 
σε δυσάρεστα βιώματα (bad trip), διαταραχές 
στην αντίληψη οι οποίες επιμένουν μετά 
τη χρήση της ουσίας, παραισθήσεις, άγχος, μανία 
και κατάθλιψη.

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ

Η ψυχοδραστική επίδραση εισπνεόμενων 
ουσιών, όπως είναι τα χημικά διαλυτικά, είναι 
άμεσα τοξική για το συκώτι, τα νεφρά, την 
καρδιά και τους πνεύμονες. Μερικές από αυτές 
τις ουσίες προκαλούν επίσης βλάβες στον 
εγκέφαλο, με συμπτώματα, όπως λήθαργο, 
σύγχυση, επιθετικότητα, εξασθένιση, 
υπερδιέγερση, μειωμένη κρίση, ζαλάδες, 
τρέμουλο, αλλοιωμένη όραση και διαταραχές 
στην ομιλία, μυϊκή αδυναμία, μέχρι και κώμα.

ΜΕΦΕΔΡΟΝΗ

Η μεφεδρόνη (Mephedrone - 
4-methylmethcathinone) είναι ένα συνθετικό 
ναρκωτικό, που έχει ως βάση του την καθινόνη 
και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική παράνομων 
ουσιών, όπως αμφεταμινών, κοκαΐνης και 
έκστασι. Η μεφεδρόνη πωλείται συνήθως σε 
σκόνη κρυσταλλικής μορφής, ενώ ανευρέθη και 
σε μορφή χαπιών.  

Η μεφεδρόνη διαφημίζεται στο διαδίκτυο υπό τη 
μορφή «αλάτων μπάνιου» και «λιπασμάτων». 
Οι συνέπειες από τη χρήση της μεφεδρόνης 
περιλαμβάνουν εύρος ψυχολογικών και 
συμπεριφοριστικών επιδράσεων, όπως ευφορία, 
γενική διέγερση, αλλαγές στη συμπεριφορά κ.ά. 
Η χρήση ακόμη και μικρών δόσεων μπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη.   

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή Crystal Meth

Σε ό,τι αφορά στη χημική της σύσταση, έχει 
αρκετά κοινά με την αμφεταμίνη αλλά η επίδρασή 
της στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι 
μεγαλύτερη. Η μεθαμφεταμίνη παρουσιάζεται 
είτε ως άσπρη είτε ως κίτρινη κρυσταλλική 
σκόνη, έχει πικρή γεύση και δεν έχει μυρωδιά. Οι 
επιδράσεις από την μεθαμφεταμίνη ποικίλουν με 
βάση τον τρόπο που λαμβάνεται από τον 
οργανισμό. Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της 
χρήσης: αυξημένη εγρήγορση, ξηρότητα του 
στόματος, ναυτία, εμετός, διάρροια, απώλεια 
όρεξης, ευερεθιστότητα, σύγχυση, τρέμουλο, 
σπασμοί, άγχος, παράνοια, εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή και θάνατος. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
περιλαμβάνουν ακραία παράνοια, ψευδαισθήσεις, 
βίαιη συμπεριφορά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΥΠΟΥ SPICE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ 

Τα συνθετικά κανναβινοειδή, γνωστά και ως 
“legal highs”, αποτελούν μείγματα βοτάνων, στα 
οποία όμως σε αρκετές περιπτώσεις 
προστίθενται συνθετικά κανναβινοειδή.  Οι 
ουσίες αυτές είναι ανάλογες της 
τετραυδροκανναβινόλης (ΤΗC, που αποτελεί 
το κύριο συστατικό της κάνναβης), αλλά με 
πολύ πιο ισχυρή δράση στις υποδοχές του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. 
Στην περίπτωση που οι πιο πάνω συνθετικές 
ουσίες αναμειχθούν με καπνό και καπνιστούν, η 
επίδρασή τους προσομοιάζει με αυτή της 
κάνναβης. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά, κάποιες πιθανές επιπτώσεις από τη 
χρήση των υπό αναφορά ουσιών είναι διέγερση, 
σπασμοί, υπέρταση, ψυχιατρικά προβλήματα 
π.χ. ψύχωση. Η τοξικότητα των συστατικών 
που εμπεριέχονται στα συνθετικά κανναβινοειδή 
είναι αβέβαιη, έτσι δεν μπορεί να 
προσδιορισθούν επαρκώς οι επιπτώσεις στην 
υγεία του χρήστη.  

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια 
μπορείτε να απευθυνθείτε στις πιο κάτω 
εξειδικευμένες υπηρεσίες:   

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.),
Αστυνομία Κύπρου 
Αριθμός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραμμής: 1498
Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας 
«ΠΕΡΣΕΑΣ»
Αριθμός Ανοικτής Τηλεφωνικής  Γραμμής: 1456

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Αριθμός Ανοικτής Τηλεφωνικής  Γραμμής: 1410

Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων 
«ΘΕ.Μ.Ε.Α.» (Αλκοόλ)
Τηλ.: 22458518/22457060

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Κρατικές Υπηρεσίες
Γραφείο Πρόληψης Υ.Κ.Α.Ν.
Tηλ.: 22607100, Tηλεομ.: 22607130

Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Tηλ.: 22800992

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Tηλ.: 22800740

Κέντρο Πρωτογενούς Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών
Εξάρτησης «ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ» Tηλ.: 25443079
Πρόγραμμα «ΠΡΟΤΑΣΗ» 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ο.ΝΕ.Κ. 
Tηλ.: 99973289

Μη Κυβερνητικοί Φορείς

Μη Κυβερνητικοί Φορείς

Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. (Κεντρικά Γραφεία)
Tηλ.: 22385588

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κρατικές Υπηρεσίες
Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας
«ΠΕΡΣΕΑΣ» Tηλ.: 22464292
Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Εφήβων 
και Οικογένειας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 
Tηλ.: 25305079, 25305110

“ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”
Λευκωσία, Tηλ.: 22465616
Μονάδα Αποτοξίνωσης «ΑΝΩΣΗ» Tηλ.: 25305011

«ΘΕ.Μ.Ε.Α.» (Αλκοόλ) Tηλ.: 22457060

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
«ΓΕΦΥΡΑ» Λευκωσία, Tηλ.: 22402113
«ΣΩΣΙΒΙΟ» Λεμεσός, Tηλ.: 25305111
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Συμβουλευτικός Σταθμός «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Λευκωσία, Tηλ.: 22347720

Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» 
Tηλ.: 22634511

Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. (Κεντρικά Γραφεία)
Tηλ.: 22385588

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων
«Η ΤΟΛΜΗ» 
Λάρνακα,  24532208 / 99455874
Πάφος,  26941919

Σταθμός Συμβουλευτικής «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ» 
Tηλ.: 70005537


