Τι είναι ναρκωτικά;

Ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά είναι τοξικές ουσίες φυτικές ή χημικές που επιδρούν
στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν: νάρκη, τάση για ύπνο,
διέγερση, ένα αίσθημα ευφορίας, αλλά φέρνουν και
εξασθένιση στις φυσιολογικές λειτουργίες του νευρικού
συστήματος και προκαλούν στους χρήστες εθισμό, μια εξάρτηση
και στο τέλος όταν τα στερηθεί ο οργανισμός μας επιφέρουν το
στερητικό σύνδρομο. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν
να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα
επίσης επιδρούν στον εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα φάρμακα
για την επιληψία, αλλά δεν λαμβάνονται από τους χρήστες γι' αυτό
το λόγο, για την θεραπευτική τους δηλαδή λειτουργία. Το Rotalin
είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής αλλά επίσης χρησιμοποιείται
τα τελευταία χρόνια και σαν ναρκωτικό.

Επιλογές
Κοκαΐνη
Μαριχουάνα
LSD

Ηρωίνη

Κοκαΐνη
• Η κοκαΐνη , η ουσία την οποία το 1884 ο Σίγκμουντ
Φρόιντ χαρακτήρισε 'μεγαλιώδη' , ήταν άγνωστη στην
Ελλάδα έως το 1920.Έπειτα απο πενήντα χρόνια όμως
έλαβε ξεχωριστή θέση στο θανατηφόρο κόσμο των
ναρκωτικών
• Η υδροχλωτική κοκαΐνη είναι η ναρκωτική ουσία που
διεγείρει το κεντρικό νευρικο σύστημα.Πρόκειται για
μία λευκή κρυσταλλική σκόνη που εισπνέεταιαπο την
μύτη ως πρέζα , καταπίνεται μαζί με νερό ή λαμβάνετε
με ένεση απο τους χρήστες
• Άλλες ονομασίες : κρυσταλλική σκόνη , coke , C, χιόνι
και blow

Μαριχουάνα

Η μαριχουάνα γνωστή και ως κάνναβη προορίζεται για χρήση ως ψυχοδραστικό
φάρμακο.

Η κάνναβη χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές
•
•
•
•
•
•

Ολόκληρο το λουλούδι και το φύλλο
Κίφ
Βάμμα
Αιθέριο έλαιο
Σπόροι κάνναβης
Έλαιο σπόρων κάνναβης τύπου hemp

LSD
Παρασκευάζεται από ένα μύκητα ο οποίος αναπτύσσεται στο
κριθάρι και σε άλλα σιτηρά. Παράγεται σε παράνομα
εργαστήρια σε κρυσταλλική μορφή στις Η.Π.Α .
Είναι άοσμο, άχρωμο και έχει ελαφρά πικρή γεύση. Πωλείται
στους δρόμους με την μορφή μικρών ταμπλέτων, σε κάψουλες
ή σε τετράγωνα φύλλα ζελατίνης. Συνήθως λαμβάνεται από το
στόμα. Οι χρήστες LSD αποκαλούν την εμπειρία του LSD
<<ταξίδι>>. Αυτό το ταξίδι διαρκεί περίπου 12 ώρες, μπορεί
24, μπορεί και για πάντα. Ανακαλύφθηκε τυχαία από Ελβετό
χημικό Αλμπέρτο Χόφμαν το 1938.
Αυτό τον καιρό κοστίζει από δέκα έως είκοσι ευρώ αναλόγως.

Ηρωίνη
Η Ηρωίνη είναι ναρκωτικό που ανήκει στην
κατηγορία των σκληρών ναρκωτικών λόγω της
εξαιρετικά υψηλού σημείου εθισμού που
προκαλεί.
Η ηρωίνη παρασκευάστηκε για πρώτη φορά
το 1898 από τη φαρμακευτική εταιρεία στην
Γερμανία ως θεραπεία για την φυματίωση και
επίσης ως φαρμακευτική θεραπεία για τον
εθισμό στην μορφίνη. Παρασκευάζεται από
τον χυμό του φρούτου της παπαρούνας και
έχει γαλακτώδη μορφή σαν χυμός.
Λήψη της ηρωίνης γίνεται με διάφορους
τρόπους: ενδοφλέβια, ρινικά και εισπνέοντας
τους καπνούς της θερμαίνοντας ποσότητα σε
φύλλο Αλουμινίου.

Βίντεο

