
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί να είναι νόμιμες όπως 
για παράδειγμα το αλκοόλ και ο καπνός ή παράνομες 
όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη, το έκστασι, η αμφεταμίνη, 
η μεθαμφεταμίνη και οι νέες συνθετικές ουσίες.

Σκοπός αυτού του εντύπου είναι να παρουσιαστούν 
επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με την Κοκαΐνη και 
τις επιδράσεις που μπορεί να έχει στον εγκέφαλο, στον 
ψυχισμό, στο σώμα, και σε πολλές άλλες πτυχές της 
καθημερινής ζωής του ατόμου που κάνει χρήση,  είτε 
περιστασιακή είτε συστηματική , καθώς και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση. 

-inside-

ΚΟΚΑΙΝΗ

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. 
Είναι καλύτερο να αποφεύγεται η χρήση με άδειο 
στομάχι.

Η χρήση κοκαΐνης προκαλεί υπερδιέγερση και 
εγρήγορση. Η ικανότητα για κριτική σκέψη μειώνεται, η 
ομιλία γίνεται γρήγορη, ασύνδετη και ασυνάρτητη. 

Αν ένα άτομο κάνει χρήση κοκαΐνης αισθάνεται τις 
επιπτώσεις μετά από 2-3 λεπτά και αυτές έχουν 
διάρκεια 30-90 λεπτά, αν η ουσία είναι εισπνεόμενη.  
Αν το άτομο καπνίσει κοκαΐνη  αισθάνεται τις 
επιπτώσεις μετά από μερικά δευτερόλεπτα, και αυτές 
μπορεί να έχουν διάρκεια 5- 20 λεπτά.

Με τη χρήση κοκαΐνης/κρακ παρατηρούνται εναλλαγές 
στη διάθεση, ενώ η χρήση της ουσίας δημιουργεί την 
ψευδαίσθηση αυξημένων δυνατοτήτων. 

Κοκαΐνη 
- outside-

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, εμετοί, 
σπασμοί και θάνατος. 

Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει 
οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις 
και παράνοια.

Για τα άτομα που υποφέρουν από άσθμα, καρδιακές 
διαταραχές, επιληψία, πρόβλημα στα νεφρά ή το 
συκώτι, διαβήτη ή ψυχικές διαταραχές η χρήση 
κοκαΐνης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και πρέπει να 
αποφεύγεται.
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Η κατανάλωση κοκαΐνης μπορεί να αυξήσει την 
σεξουαλική αίσθηση αλλά , μπορεί και να οδηγήσει σε 
ανικανότητα. 

Ο συνδυασμός κοκαΐνης με το αλκοόλ δημιουργεί 
μια ιδιαίτερα τοξική ουσία, την κοκαεθυλίνη που 
αυξάνει τους κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει και 
καρδιακή ανεπάρκεια. 

Στην Κύπρο, με  βάση τη νομοθεσία η κατοχή 
κοκαΐνης  είναι ποινικό αδίκημα. 

(Στα 14+ κάποιος είναι ποινικά υπεύθυνος.)


