
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 το Έκστασι, την 
Αμφεταμίνη και την Μεθαμφεταμίνη και τις επιδράσεις 
που μπορεί να έχουν 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-

ΈΚΣΤΑΣΙ/ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ

Έκστασι είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το χάπι 
που έχει ως κύριο συστατικό το MDMA- συνθετικό 
παράγωγο της αμφεταμίνης. Πολύ συχνά όμως η 
σύνθεση του περιέχει διάφορες άλλες επικίνδυνες ουσίες. 

Οι αμφεταμίνες είναι ψυχοδραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται παράνομα ως ψυχαγωγική ουσία  και 
αποτελεί υποκατάστατο της κοκαΐνης στα χαμηλότερα 
οικονομικά στρώματα, έχοντας παρόμοια δράση. 

Το MDMA,αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης στον 
οργανισμό κάτι που  προκαλεί έντονο συναίσθημα 
ευφορίας, ενώ το αίσθημα της πείνας και της δίψας 
μειώνεται, η κόπωση εξαλείφεται, η προσοχή 
αλλοιώνεται και η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται, 
προκαλώντας μια ανάλαφρη αίσθηση στο άτομο. 

Η επίδραση των χαπιών Έκστασι στον οργανισμό 
προκαλεί πολύ γρήγορα υπερδιέγερση, υπερένταση και 
απώλεια αυτοελέγχου. Οι σωματικές επιδράσεις 
προκαλούν διαστολή των κόρων των ματιών, σφίξιμο 
και τρίξιμο των δοντιών, απώλεια της όρεξης για φαγητό, 
ξηρότητα στο στόμα, ταχυκαρδία, εξάψεις και εφίδρωση 
στις παλάμες, μέχρι υπερθερμία και αφυδάτωση. 

Το έκστασι είναι στενά συνδεδεμένο με «trance» 
ακούσματα. Οι οπτικές και ακουστικές ικανότητες 
αλλάζουν, η μουσική αποκτά μια ιδιαίτερη δύναμη, ενώ, 
οι αναστολές εξαλείφονται, δημιουργώντας στο άτομο 
μια έντονη ανάγκη για επαφή. 

Η παράλληλη χρήση έκστασι με άλλες ουσίες όπως π.χ 
με το αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται, γιατί αυξάνονται οι 
κίνδυνοι για τον εγκέφαλο. 

Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η οδήγηση υπό την 
επήρεια τέτοιων ουσιών.   

- outside-

ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή Crystal Meth

Η μεθαμφεταμίνη, σε ότι αφορά τη χημική της 
σύσταση, έχει αρκετά κοινά με την αμφεταμίνη αλλά η 
επίδραση της στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι 
μεγαλύτερη.  Κάποια από τα ονόματα με τα οποία είναι 
γνωστή η μεθαμφεταμίνη στο κοινό είναι Speed, Meth, 
Chalk, Ice, Crystal, Crystal Meth. 
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. Ακόμα και μια πολύ μικρή ποσότητα, είναι 
αρκετή για να δημιουργηθούν κάποιες απο τις πιο κάτω 
πιθανές επιδράσεις.

Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα: αυξημένη 
εγρήγορση, ξηρότητα του στόματος, ναυτία, εμετός, 
διάρροια, απώλεια της όρεξης, ευερεθιστότητα, 
σύγχυση, τρέμουλο, σπασμοί, άγχος, παράνοια, 
εγκεφαλικό επεισόδιο, ή και  θάνατος. 
Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνουν ακραία 
παράνοια, ψευδαισθήσεις, επαναλαμβανόμενη 
συμπεριφορά, βίαιη συμπεριφορά.

Στην Κύπρο, με  βάση τη νομοθεσία η κατοχή 
μεθαμφεταμίνης  & έκστασι είναι ποινικό αδίκημα.

 (Στα 14+ κάποιος είναι ποινικά υπεύθυνος.)
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