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ΓΙΑΤΙ ΦΤΙΑΞΑΜΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ

Π

ολύς λόγος γίνεται στον κόσμο για τα ναρκωτικά –
στους δρόμους, στα σχολεία, στο διαδίκτυο, στον
κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Μερικά από αυτά
που λέγονται είναι αληθινά και μερικά όχι.
Πολλά από τα «θετικά» πράγματα που λέγονται για τα
ναρκωτικά προέρχονται στην πραγματικότητα από
αυτούς που τα πουλάνε. Πρώην έμποροι ναρκωτικών
εξομολογήθηκαν ότι θα έλεγαν οτιδήποτε για να
κάνουν κι άλλους να αγοράσουν ναρκωτικά.
Μην επιτρέψεις να σε ξεγελάσουν. Χρειάζεσαι δεδομένα
για να μην πιαστείς στην παγίδα των ναρκωτικών και
για να βοηθήσεις και τους φίλους σου να μείνουν
μακριά τους. Γι’ αυτό φτιάξαμε αυτό το βιβλιαράκι για
σένα.
Η ανταπόκρισή σου είναι σημαντική για εμάς, κι έτσι,
περιμένουμε νέα σου. Μπορείς να μας επισκεφθείς
στην ιστοσελίδα notodrugs.gr και να μας στείλεις
e-mail στο info@drugfreeworld.org.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ;
Τχρήση χημικών του εργαστηρίου και όχι τόσο από
α συνθετικά ναρκωτικά παρασκευάζονται με τη

φυσικά συστατικά.

Ένας αριθμός από συνθετικά ναρκωτικά που
κυκλοφορούν στην αγορά, περιλαμβανομένου
του Έκσταση, του LSD και των μεθαμφεταμινών,
περιγράφεται σε άλλα βιβλιαράκια από τη σειρά
Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά. Αυτό το βιβλιαράκι δίνει τα
δεδομένα για την ουσία που μερικές φορές αποκαλείται
«συνθετική μαριχουάνα» (Σπάις ή Κ2), τα «συνθετικά
διεγερτικά» (Άλατα Μπάνιου) και ένα ναρκωτικό που
είναι γνωστό ως «Ν-Βόμβα». Αυτά συγκαταλέγονται
μεταξύ των συνθετικών ναρκωτικών που είναι γνωστά
ως «ναρκωτικά σχεδιαστών».

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ
ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

Για να κατανοήσεις τι είναι το Σπάις, το Κ2 και τα Άλατα
Μπάνιου, και πώς ξεκίνησαν να κυκλοφορούν, πρέπει
να κατανοήσεις τι είναι το «ναρκωτικό σχεδιαστή».
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Το «ναρκωτικό σχεδιαστή» είναι μια συνθετική
(χημικά παρασκευασμένη) εκδοχή ενός
ναρκωτικού, του οποίου η σύσταση έχει
μεταβληθεί ελαφρά προκειμένου να αποφευχθεί
η ταξινόμησή του ως παράνομο ναρκωτικό.
Πρόκειται βασικά για ένα πείραμα από έναν χημικό
που γίνεται για να δημιουργήσει ένα καινούργιο
ναρκωτικό το οποίο μπορεί να πωλείται νόμιμα
(στο διαδίκτυο ή σε καταστήματα), επιτρέποντας
έτσι στους εμπόρους ναρκωτικών να κερδίζουν
χρήματα χωρίς να παραβαίνουν τον νόμο.
Την ίδια στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις
πληροφορούνται για τα νέα χημικά που
παρασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο
και τα κηρύσσουν παράνομα,
οι παρασκευαστές τους
εφευρίσκουν αλλοιωμένες
εκδοχές ναρκωτικών
για να τη βγάλουν
καθαρή απέναντι στον
νόμο. Και ο κύκλος
επαναλαμβάνεται.

3
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Μερικά από αυτά τα ναρκωτικά πωλούνται στο
διαδίκτυο ή σε μερικά καταστήματα (με την ονομασία
«μείγματα καπνού από βότανα»), ενώ άλλα πωλούνται
συγκαλυμμένα με το σήμα «δεν προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση» (όπως «άρωμα βοτάνων»,
«φυτική τροφή», «άλατα μπάνιου» ή «καθαριστικό
κοσμημάτων») ώστε να μη φαίνεται ο πραγματικός
σκοπός που εξυπηρετούν και να αποφεύγονται οι
κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού χημικών
που αναπτύσσονται, οι χρήστες των «ναρκωτικών
σχεδιαστών» δεν έχουν κανέναν τρόπο να γνωρίζουν τι
μπορεί να περιέχουν τα ναρκωτικά που καταναλώνουν.
Επιπλέον, καθώς έχει γίνει μια μικρή τροποποίηση
σε ένα ήδη γνωστό ναρκωτικό, μπορεί να προκύψει

–και συχνά αυτό γίνεται– ένα νέο ναρκωτικό με πολύ
διαφορετικά αποτελέσματα κι έτσι οι χρήστες δεν
μπορούν να προβλέψουν τις συνέπειες που μπορεί
να έχουν στην υγεία τους οι ουσίες με τις οποίες
πειραματίζονται.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 200 με 300 νέα
«ναρκωτικά σχεδιαστών» αναγνωρίστηκαν μεταξύ
του 2009 και του 2014, και τα περισσότερα από αυτά
κατασκευάστηκαν στην Κίνα.1 Περισσότερα από 650
νέα «ναρκωτικά σχεδιαστών» έχουν πλημμυρίσει την
Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. Μερικά περιέχουν
χημικά τα οποία δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί
πλήρως και τα αποτελέσματά τους πάνω στο
ανθρώπινο σώμα και τη διάνοια παραμένουν
άγνωστα.2

4
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ;»
η ουσία που μερικές φορές αποκαλείται
Αυτή
«συνθετική μαριχουάνα» στην πραγματικότητα

δε μοιάζει καθόλου με τη μαριχουάνα. Πρόκειται
για ένα μείγμα από βότανα και καρυκεύματα που
ψεκάζονται με επιβλαβή χημικά άγνωστης προέλευσης
και προορίζονται για να προσομοιάσουν το THC, το
ψυχοτρόπο συστατικό που περιέχει η μαριχουάνα.

Τα συνθετικά ναρκωτικά όπως το Σπάις και το Κ2 συχνά
διαφημίζονται πλασματικά ως «ασφαλείς», «φυσικές» και
«νόμιμες» ουσίες που «σε φτιάχνουν». Η αλήθεια είναι ότι
από τεχνικής πλευράς δεν είναι νόμιμα και σίγουρα δεν
είναι φυσικά ή ασφαλή.
Οι χημικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι, σε όλες τις
περιπτώσεις, τα ενεργά συστατικά που περιέχονται σε
αυτά τα ναρκωτικά είναι συνθετικά χημικά με επικίνδυνα
τοξικά αποτελέσματα. Πέρα από αυτό, λόγω του ότι
η χημική σύνθεση των προϊόντων που πωλούνται με
το όνομα Σπάις ή Κ2 είναι άγνωστη, οι χρήστες δεν

έχουν ιδέα τι εισάγουν στο σώμα τους ή ποια θα είναι
τα αποτελέσματα. Επίσης, καθώς τα βότανα και τα
καρυκεύματα ψεκάζονται ανομοιόμορφα, η επίδραση
του ναρκωτικού μπορεί να ποικίλλει σε πολύ μεγάλο
βαθμό.

Η «συνθετική μαριχουάνα» έχει τη μορφή αποξηραμένων
φύλλων και συχνά πωλείται σε μικρά, ασημένια
σακουλάκια με την ονομασία «άρωμα βοτάνων» ή
«ποτ-πουρί». Διαφημίζεται επίσης και ως προϊόν σε υγρή
μορφή για χρήση σε ατομικές συσκευές για εισπνοές.
Συχνά καπνίζεται σε τσιγαριλίκια, πίπες ή
ηλεκτρονικά τσιγάρα και μερικοί
καπνιστές τη φτιάχνουν τσάι ή τη
χρησιμοποιούν σε συνταγές για κέικ
με σοκολάτα. Επίσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μορφή σπρέι
που ψεκάζεται μέσα στη
μύτη ή σε υγρή μορφή.

5
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΣΠΑΪΣ)
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΚΟ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Αίσθηση
Αίσθηση Γαλήνης
Άρωμα
Γιουκατάν Φάιερ
(Φωτιά στο
Γιουκατάν)
Διαμάντι του
διαστήματος
Ζεν
Κακό Φάντασμα
Κακό X
Καπνός
Κος
Χαμογελαστός

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κος Χαρούμενος
Κόκκινη Αυγή X
Κ2
Λάβα
Μαύρη Μάμπα
Μείγμα της
Αλγερίας
Μότζο
Μπλις (Ευτυχία)
Μπλέιζ
Μπομπάι Μπλου

• Μπονσάι-18
• Όνειρο

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠικάντικοΧΧΧ
Σιωπηλό Μαύρο
Σκανκ
Σνακ του Σκούμπι
Σπάικ 99
Συνθετικό
Τσιγαριλίκι
Συνθετικό Χόρτο
Τάι Φαν
Τζίνι
Τσιλ (Χαλαρό)

• Χάος

6
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ΑΪΣ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
• Οι κλήσεις στα κέντρα ελέγχου δηλητηριάσεων από
χρήση αυτών των μορφών συνθετικών ναρκωτικών
στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν σχεδόν κατά
80% ανάμεσα στο 2010 και το 2012.3
• Μια αναφορά της κυβέρνησης στις ΗΠΑ το 2013
έδειχνε ότι οι επισκέψεις στα επείγοντα το 2011 οι
οποίες σχετίζονταν με τοξικές αντιδράσεις από
τη συνθετική μαριχουάνα είχαν αυξηθεί κατά 2,5
φορές, φτάνοντας στις 28.531.1
• Το 2014 το «Κ2» από έναν μόνο έμπορο από το
Τέξας σχετίστηκε με 120 περιστατικά υπερβολικής
δόσης στο Όστιν και το Ντάλας, μέσα σε μία μόνο
εβδομάδα.
Υπάρχουν αναρίθμητα μοιραία αυτοκινητιστικά
δυστυχήματα που έχει τεκμηριωθεί ότι σχετίζονταν με
άτομα που βρίσκονταν υπό την επήρεια του Σπάις:

• Ένας 62χρονος άνδρας, ενώ έκανε τζόκινγκ,
χτυπήθηκε από έναν 20χρονο που μέσα από
τεστ αποδείχθηκε ότι είχε κάνει χρήση συνθετικών
ναρκωτικών.
• Ένας άλλος 20χρονος άνδρας προσέκρουσε σε ένα
δέντρο και πέθανε αφότου είχε καπνίσει συνθετικά
ναρκωτικά.
• Δυο αδέρφια, άνδρας και γυναίκα, σκοτώθηκαν
όταν ένα απορριμματοφόρο σύρθηκε στο
διαχωριστικό της εθνικής οδού σε απόσταση 150
μέτρων με ταχύτητα 90 χλμ. την ώρα και έκοψε την
οροφή του αυτοκινήτου τους αφαιρώντας την από
το αμάξωμα. Ο οδηγός του φορτηγού παραδέχθηκε
ότι είχε κάνει χρήση συνθετικών ναρκωτικών.

7
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΣΠΑΪΣ)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

GRE-20841RC-03-Synthetic Drugs Booklet.indd 8

Επιπτώσεις στη Διάνοια:

Επιπτώσεις στο Σώμα:

•
•
•
•

• Ναυτία και εμετός
• Αυξημένη εφίδρωση
• Μη ελεγχόμενες/σπαστικές
κινήσεις στο σώμα
• Οξεία νεφρική βλάβη
• Ταχυκαρδία
• Υψηλή αρτηριακή πίεση
• Μειωμένη ροή αίματος προς
την καρδιά
• Καρδιακή προσβολή
• Σπασμοί
• Κρίσεις
• Εγκεφαλικά επεισόδια

Απώλεια αντανακλαστικών
Απώλεια συνείδησης
Σύγχυση
Αλλοιωμένη αίσθηση του
χρόνου
• Ακραία ανησυχία
• Κρίσεις πανικού
• Βαριάς μορφής παράνοια
• Ψευδαισθήσεις
• Παραισθήσεις
• Ψύχωση
• Πιθανή αυτοκτονία
• Μερικοί χρήστες, υπό την
επήρεια ναρκωτικών όπως
το Σπάις ή το Κ2, εμπλέχτηκαν
σε ανθρωποκτονίες
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΣΠΑΪΣ)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ο

ι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους
ανθρώπους δεν είναι πλήρως γνωστές,
αλλά οι ειδικοί από τα κέντρα δηλητηριάσεων
αναφέρουν ότι οι επιπτώσεις των συνθετικών
ναρκωτικών όπως το Σπάις ή το Κ2 μπορεί να
αποβούν μοιραίες.
Μπορεί να είναι εθιστικά και να οδηγήσουν
σε συμπτώματα στέρησης τα οποία
περιλαμβάνουν σφοδρή επιθυμία για
ναρκωτικά, εφιάλτες, αυξημένη εφίδρωση,
ναυτία, τρέμουλο, πονοκεφάλους, αίσθημα
εξάντλησης, αϋπνία, διάρροια, εμετό, δυσκολία
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σκέψης και παραμέληση των υπόλοιπων
ασχολιών ή καθηκόντων του ατόμου.
Μετά από επαναλαμβανόμενη και μακρά
χρήση του ναρκωτικού, οι χρήστες μπορεί
να βιώσουν αμνησία και σύγχυση. Μερικοί
χρήστες ανέφεραν ότι υπέφεραν από
παράλυση.
Το Υπουργείο Υγείας στο Γουαϊόμινγκ
ανέφερε 16 περιπτώσεις νεφρικής
ανεπάρκειας μετά από χρήση του
ναρκωτικού σε έξι πολιτείες των ΗΠΑ.4
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ΠΑΡΕΛΥΣΑ ΑΦΟΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΑ ΣΠΑΪΣ

«Μετά από χρήση του Σπάις επί εβδομάδες, ξύπνησα νωρίς μια νύχτα,
έπεσα στο πάτωμα και δεν μπορούσα να κινήσω τα πόδια μου ή τους
γοφούς μου. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να σύρω το σώμα μου
με τους αγκώνες, αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό, οπότε έμεινα ξαπλωμένος στο
πάτωμα επί 13 ώρες, ουρλιάζοντας και χτυπώντας με τις γροθιές μου το πάτωμα
ζητώντας βοήθεια. Οι γιατροί λένε ότι αν είχα μείνει έτσι άλλες δύο ώρες, θα είχα
πεθάνει. Θα μείνω στο νοσοκομείο για πολύ καιρό ακόμα». – Λ. Ντ.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΛΑΣΗ

«Θέλω να μοιραστώ την εμπειρία που είχα με το
K2. Μου κατέστρεψε τη ζωή. Όταν δοκίμασα να
καπνίσω Κ2 για πρώτη φορά, ήταν σαν τα πάντα
να διαλύθηκαν σε κάτι που έμοιαζε με το «χιόνι» στην
οθόνη της τηλεόρασης. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν “Έτσι
είναι η κόλαση”. Το μόνο που μπορούσα να νιώσω
ήταν τρομερός φόβος. Άκουγα φωνές των μελών της

οικογένειάς μου, είχα φλας μπακ από την εποχή που
ήμουν μικρότερος· ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής
μου. Έτρεμα ολόκληρος και ένιωθα τρομοκρατημένος
και άρρωστος. Από εκείνη την ημέρα έχω φοβερό
άγχος σε καθημερινή βάση. Αναγκάστηκα να
παρατήσω το σχολείο εξαιτίας του τρομερού μου
άγχους». – Τζ. Γ.

10
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∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ Ο
ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ

«Πήρα υπερβολική δόση Σπάις και από τότε δεν
είμαι πια ο ίδιος άνθρωπος. Απλώς καθόμουν
και κάπνιζα και ξαφνικά ένιωσα τις συνέπειες. Δεν
μπορούσα να δω καλά ή να περπατήσω, και μετά
έκανα εμετό 6 ή 7 φορές. Ξύπνησα τη μαμά μου
και εκείνη με ξάπλωσε στον καναπέ και κάλεσε το
ασθενοφόρο. Σχεδόν 10 λεπτά πριν εμφανιστεί το
ασθενοφόρο, άρχισα να παθαίνω κρίσεις. Ξύπνησα
στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, συνδεδεμένος σε
μηχανήματα που με κρατούσαν ζωντανό. Είχα πάθει
καρδιακή ανακοπή* για λίγες ώρες και οι γιατροί
πίστευαν ότι δε θα ξυπνούσα, αλλά εγώ επιβίωσα.
Ωστόσο, από τότε δεν είμαι το ίδιο άτομο. Τραυλίζω
πολύ τώρα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε
τίποτα. Καμιά φορά, την ώρα που λέω μια ιστορία,
το μυαλό μου αδειάζει και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Συνέχεια βλέπω μπροστά μου κάτι στίγματα και δεν
είμαι πια ο εαυτός μου». – Ντ. Γ.
* καρδιακή ανακοπή: ένα ξαφνικό, μερικές φορές προσωρινό,
σταμάτημα της καρδιάς

GRE-20841RC-03-Synthetic Drugs Booklet.indd 11

ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΣΜΕΝΟΣ
«Είμαι ένας πρώην χρήστης Σπάις.
Εθίστηκα κατά το διάστημα που ήμουν
σε αναστολή. Ξεκίνησα από ένα
γραμμάριο ή και λιγότερο την ημέρα
και έφτασα να ξεπεράσω τα 3 ή 4
την ημέρα. Καθώς ο εθισμός μου
χειροτέρευε, η ικανότητά μου να
ελέγχω τη βασική μου συμπεριφορά
και τις κινητικές μου δεξιότητες
μειωνόταν. Γινόμουν όλο και πιο
επιθετικός όταν αναστατωνόμουν,
πράγμα που συνέβαινε όλο και πιο
συχνά όσο περισσότερο έκανα χρήση.
Ένα πρωί είχα μια ψυχωτική κρίση,
κατά τη διάρκεια της οποίας έπαθα
μπλακ άουτ και κόντεψα να σκοτώσω
τη γυναίκα μου. Με συνέλαβαν και η
αναστολή μου ανακλήθηκε. Από τότε που
αποφυλακίστηκα, μοιράζομαι την εμπειρία
μου με άλλους για να τους αποτρέψω
από το να χρησιμοποιήσουν αυτό το
ναρκωτικό». – Σ. Β.
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ΒΙΑΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Τμητέρα 21 ετών που ήταν

ον Αύγουστο του 2013, μια

υπό την επήρεια του Σπάις, είχε
πετάξει τον τετράχρονο γιο της
σε έναν κάδο απορριμμάτων
και, όταν τη συνέλαβε η
αστυνομία, δεν μπορούσε να
θυμηθεί πού ήταν ο γιος της. Το
παιδί της ανασύρθηκε αργότερα
από τα σκουπίδια και το παρέλαβε
η αστυνομία, η οποία το παρέδωσε
στις Υπηρεσίες Προστασίας Ανηλίκων.
Η γυναίκα δέχτηκε κατηγορίες για την
εγκατάλειψη του παιδιού της.

το ένα θανάσιμα, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι στον
οργανισμό του υπήρχε Κ2.
Ένας άνδρας 21 ετών στη Λουιζιάνα έκοψε
τον λαιμό του όταν βρέθηκε για πρώτη φορά
υπό την επήρεια του Κ2. Ευτυχώς, η μητέρα του
κατάφερε να καταστείλει την αιμορραγία μέχρι να
καταφτάσει η βοήθεια.

Τον Ιανουάριο του 2011, ένας έφηβος
στην Ομάχα πυροβόλησε δύο διοικητικά
στελέχη του σχολείου του, εκ των οποίων

12
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ΣΠΑΪΣ: ΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το «σπάις» εμφανίστηκε στην Ευρώπη για πρώτη φορά
το 2004 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008. Ωστόσο,
τα χημικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
αυτού του τύπου ναρκωτικού δημιουργήθηκαν για
πειραματικούς σκοπούς πριν από δεκαετίες. Σ’ αυτά
περιλαμβάνονται τα εξής:
• Το CP 47,497 που πήρε το όνομά του από τον
Charles Pfizer της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer και
αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 για λόγους
επιστημονικής έρευνας.
• Το HU210, που πήρε το όνομά του από το Εβραϊκό
Πανεπιστήμιο (Hebrew University) της Ιερουσαλήμ,
όπου και αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1988. Είναι
από 100 ως 800 φορές πιο ισχυρό από το φυσικό THC
(το ψυχοτρόπο συστατικό της μαριχουάνας).5
• Το JWH018 και άλλες ουσίες από τη σειρά JWH που
πήρε το όνομά του από τον Καθηγητή Τζον Β. Χούφμαν
(John W. Huffman) από το Πανεπιστήμιο Κλέμσον στη
Νότια Καρολίνα και δημιουργήθηκε το 1995.
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Το 2010 η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών στις
ΗΠΑ χρησιμοποίησε δυνάμεις εκτάκτου ανάγκης
για την καταστολή αυτών των χημικών, και το 2012
ψηφίστηκε ένας νόμος που απαγόρευε τις ουσίες που
περιέχονται στο Σπάις.
Οι χημικοί που ασχολούνται με τις παράνομες αυτές
ουσίες ανέπτυξαν στη συνέχεια καινούργια πειραματικά
ναρκωτικά, το UR144 και το XLR11, τα οποία έχουν
παρόμοια αποτελέσματα με τη μαριχουάνα, με σκοπό
να αντικαταστήσουν εκείνα που είχαν απαγορευτεί. Το
2013 το UR144 και το XLR11 κυρήχθηκαν παράνομα,
αλλά μέχρι τότε είχε εμφανιστεί μια νέα γενιά ναρκωτικών
παρόμοια με το Σπάις ή Κ2. Το θέμα δεν είναι αν αυτά τα
ναρκωτικά είναι παράνομα. Οι μελέτες δείχνουν ότι είναι
τοξικά και επικίνδυνα.
Υπάρχουν περισσότερες από εκατό διαφορετικές
ποικιλίες αυτών των ειδών συνθετικών ναρκωτικών
που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Εφόσον
τα χημικά συστατικά αλλάζουν συνεχώς, οι
αγοραστές δεν ξέρουν ποτέ τι επιπτώσεις θα
έχουν τα ναρκωτικά στο σώμα τους.6

13
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ»;
Τδεν είναι πραγματικά άλατα μπάνιου που

α χημικά που πωλούνται ως «Άλατα Μπάνιου»

χρησιμοποιούνται στην μπανιέρα, αλλά τοξικά
ναρκωτικά, οι επιπτώσεις των οποίων είναι
απρόβλεπτες.
Πολλές από τις ουσίες που περιέχονται σ’ αυτά τα
ναρκωτικά είχαν απαγορευτεί στις ΗΠΑ, εξαιτίας
των βλαβερών τους επιπτώσεων, και οι διακινητές
χρησιμοποιούν την ονομασία «Άλατα Μπάνιου»,
μεταξύ άλλων, για να ξεφύγουν από τον νόμο. Επίσης,
διαφημίζονται ψευδώς ως «λίπασμα για φυτά»,
«καθαριστικό κοσμημάτων», «καθαριστικό οθόνης
τηλεφώνου» και φέρουν την επισήμανση «να μην
καταναλώνεται από ανθρώπους», προκειμένου να
αποφεύγεται η σύλληψη από την αστυνομία.

14

Ο όρος «Άλατα Μπάνιου» δεν αναφέρεται
σε ένα μόνο συγκεκριμένο ναρκωτικό,
αλλά σε μια ομάδα παρόμοιων
ουσιών που συνιστούν τις τεχνητά
παρασκευασμένες εναλλακτικές μορφές
μιας ναρκωτικής ουσίας που βρίσκεται
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στο φυτό Κατ, έναν αειθαλή θάμνο από την Ανατολική
Αφρική και τη νότια Αραβία. Κατά τον ίδιο τρόπο που το
Σπάις και το Κ2 αποκαλούνται συνθετική μαριχουάνα,
τα Άλατα Μπάνιου αποκαλούνται συνθετικά διεγερτικά.
Επίσης, μπορούν να προκαλέσουν παραισθήσεις
όπως αυτές που προκαλεί το LSD.
Τα Άλατα Μπάνιου συχνά περιέχουν μια ποικιλία
χημικών, οπότε ακόμα και αν η συσκευασία μοιάζει
ίδια, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά περιέχεται στο
προϊόν. Συνήθως, πωλούνται σε μορφή σκόνης σε
σακουλάκια πλαστικά ή από αλουμινόχαρτο. Η σκόνη
μπορεί να είναι λευκή, μπεζ, κίτρινη ή καφέ και μπορεί
επίσης να πωλείται σε μορφή κάψουλας ή ταμπλέτας ή,
σε υγρή μορφή, σε μικρά φιαλίδια.
Οι χρήστες έχουν αναφέρει ότι μπορεί κανείς να
εισπνεύσει τα Άλατα Μπάνιου από τη μύτη ή να τα λάβει
σε ενέσιμη μορφή ή να τα αναμείξει με τρόφιμα ή ποτά.
Επίσης, μπορεί να ληφθούν με κατάποση (αν τυλιχτούν
με τσιγαρόχαρτο), μέσω του ορθού, με εισπνοή με
χρήση μιας ατομικής συσκευής για εισπνοές ή μέσω
καπνίσματος.

11/27/2016 7:56:07 PM

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΚΟ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ»
Οι παρασκευαστές των «Αλάτων Μπάνιου» δημιουργούν πολλές ονομασίες για τα προϊόντα τους για να
προσελκύσουν όσο περισσότερους αγοραστές μπορούν. Μερικές από αυτές τις ονομασίες είναι οι εξής:
• Άβαλανς
(Χιονοστιβάδα)
• Άρκτικ Μπλαστ
(Αρκτική Έκρηξη)
• Αστερόσκονη
• Αύρα
• Βανίλα Σκάι
• Βολιβιανό
Μπάνιο
• Γαλήνη
• Διαδρομή 69
• Δυναμίτης ή
Υπερ-Δυναμίτης
• Επαναφόρτιση
• Ευφορία

• Ζουμ
(Μεγέθυνση)
• Θαύμα
Γρήγορης
Φρίκης
• Κακό X ή ΧΧ
• Κλάουντ 9
(Σύννεφο 9)
• Κόκκινη Αυγή
• Κόκκινο
Περιστέρι
• Κότον Κλάουντ
(Σύννεφο από
Βαμβάκι)
• Κρουστικό Κύμα
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• Λεοπάρδαλη
του Χιονιού
• Λευκή Αμμουδιά
• Λευκή Αστραπή
• Λευκή Κίνα
• Λευκό Έγκαυμα
• Λευκό Κύμα ή
Μεγάλο Λευκό
Κύμα
• Λευκό Περιστέρι
• Λευκό Χιόνι
• Λευκός Πυρετός
• Μάιντ Τσαρτζ
(Διανοητική
Επαναφόρτιση)

• Μαστούρα από
τα Βραχώδη
Όρη
• Μέξι
• Μπλε Μετάξι
• Μπλίζαρντ
(Χιονοθύελλα)
• Μπλις (Ευτυχία)
• Μπλουμ
(Άνθηση)
• Μύστικ
(Μυστικιστικό)
• Μωβ Κύμα
• Ντρόουν
• Πιθηκόσκονη

• Ροκ Ον
• Σεληνιακό Κύμα
• Σέξταση
• Σκαρφέις
(Σημαδεμένος)
• Σκόνη για Πάρτι
με τον Μορφέα
• Σούπερ Κόκα
• Τυφώνας
Τσάρλι
• Υδράργυρος
• Φυσική
Ενεργειακή
Σκόνη
• Φωτεινό Ραβδί

• Χιόνι του
Ωκεανού
• Χιονισμένη Μέρα
• UP Δυναμωτικό
ή UP Υπερφορ
τισμένο
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ «ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ»
Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου οι χρήστες βίωσαν βίαια, ψυχωτικά και
επικίνδυνα για τη ζωή τους περιστατικά μετά από χρήση «Αλάτων Μπάνιου».
Επιπτώσεις στη Διάνοια:
• Ανεξέλεγκτη λαχτάρα για
το ναρκωτικό
• Αϋπνίες
• Ψευδής ευφορία που
εξελίσσεται γρήγορα σε
παράνοια
• Εφιάλτες
• Κατάθλιψη
• Έντονος εκνευρισμός
• Ψευδαισθήσεις και
παραισθήσεις
• Αυτοτραυματισμός
• Αυτοκτονικές σκέψεις ή
αυτοκτονία
• Ψύχωση
• Βίαιη συμπεριφορά

Επιπτώσεις στο Σώμα:
• Δερματικό εξάνθημα
• Δυσοσμία μεφεδρόνης
(το άτομο μυρίζει όπως η
μεφεδρόνη, μια ναρκωτική
ουσία που χρησιμοποιείται
στα «Άλατα Μπάνιου»)
• Αίσθηση ότι κάτι σέρνεται
στο δέρμα
• Υπερβολική εφίδρωση
• Υψηλός πυρετός
• Απώλεια όρεξης
• Σεξουαλική δυσλειτουργία
• Αιμορραγία από τη μύτη
και αίσθηση «καψίματος»
στη μύτη
• Πόνος στο πίσω μέρος
του στόματος
• Κουδούνισμα ή βούισμα
στα αυτιά

• Υπερβολικό τρίξιμο
των δοντιών
• Μυικές κράμπες
ή μυική ένταση
• Μούδιασμα/
μυρμήγκιασμα
• Ζαλάδες
• Θολή όραση
• Γρήγορη ακούσια κίνηση
των ματιών
• Ναυτία και εμετός
• Πόνοι στο στήθος και
καρδιακή προσβολή
• Πονοκέφαλοι
• Κρίσεις
• Κήλη του εγκεφαλικού
στελέχους (αύξηση της
πίεσης στο εσωτερικό του
κρανίου η οποία μπορεί να
επιφέρει τον θάνατο)

16
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ
«ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ»
Οι βλάβες που προκαλούν τα «Άλατα Μπάνιου»
μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες και μόνιμες, και
σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση και ταχυκαρδία
• Βλάβη στα νεφρά και νεφρική ανεπάρκεια
• Βλάβη του ήπατος
• Καταστροφή του ιστού των σκελετικών μυών
(μυών που εκτελούν τις κινήσεις των οστών του
σκελετού)
• Εγκεφαλικό οίδημα και εγκεφαλικός θάνατος
• Θάνατος

Μια μελέτη του 2013 έδειξε ότι μία από
τις κύριες ουσίες που χρησιμοποιούνται
στα «Άλατα Μπάνιου», γνωστή ως
MDPV (3,4 μεθυλινοδιοξυπυροβαλερόνη) ήταν
εξαιρετικά εθιστική – ίσως και περισσότερο από τη μεθ
(μεθαμφεταμίνη), ένα από τα πιο εθιστικά ναρκωτικά που
υπάρχουν.7
Τα «Άλατα Μπάνιου» συνδέονται με σχεδόν 23.000
επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στις
ΗΠΑ κατά το 2011.8 Μια άλλη μελέτη στις Μεσοδυτικές
Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι οι περισσότεροι από το 16%
των ασθενών που οδηγήθηκαν στις αίθουσες επειγόντων
περιστατικών εξαιτίας κατάχρησης «Αλάτων Μπάνιου»
ήταν σε κρίσιμη κατάσταση ή πέθαναν.9
Οι δυσμενείς επιπτώσεις του MDPV μπορεί να
διαρκέσουν από 6 έως και 8 ώρες μετά από τη
χρήση· έχει αναφερθεί ότι προκαλεί παρατεταμένες
κρίσεις πανικού, ψύχωση και θάνατο.

17
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ

Ατην κατάπτωση που έμοιαζε μ’ αυτή μετά από χρήση κοκαΐνης και αυτό

υτό το προϊόν είναι δηλητήριο... Μετά την πρώτη ώρα άρχισα να νιώθω

γινόταν όλο και χειρότερο. Η αριστερή πλευρά του στήθους μου άρχισε να
σφίγγει και η καρδιά μου χτυπούσε πιο γρήγορα από ποτέ... Η παράνοια
είχε ξεκινήσει για τα καλά... Ήμουν σχεδόν έτοιμος να ζητήσω νοσοκομειακή
νοσηλεία, αλλά αποφάσισα να περιμένω να περάσει από μόνο του.
Αισθανόμουν λίγο καλύτερα, αλλά μετά χειροτέρευα λίγο, μια έτσι και μια αλλιώς
αλλά, τελικά, μετά από 3 με 4 ώρες ένιωθα ευγνώμων που ήμουν ζωντανός
και νηφάλιος... Οι αναφορές για ανθρώπους που πέθαναν ή που πήγαν στο
νοσοκομείο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ… Μιλάμε για ένα επικίνδυνο δηλητήριο με το οποίο
κάποιο κάθαρμα πλουτίζει με τον πιο σατανικό τρόπο». – Τζ. Φ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΧΤΥΠΑ.
«Είμαι έμπειρος χρήστης ναρκωτικών και έχω πειραματιστεί με τόσα ναρκωτικά που δεν
φτάνουν τα δάχτυλά μου για να τα μετρήσω. Τα «Άλατα Μπάνιου» είναι πιο επικίνδυνα
και από το κρακ. Η κατάπτωση ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου. Κράτησε 9
ώρες. Υπήρχε μόνο φόβος, ταχυκαρδία, νευρικότητα, τρομερή ναυτία και όλα αυτά
εμφανίζονταν και έφευγαν με αφάνταστη ταχύτητα. Ήταν φρικτό. Εξαιτίας αυτής της
εμπειρίας δε θα πάρω ποτέ ξανά ναρκωτικά. Είμαι τυχερός που ζω ακόμα
και που μπορώ να σας προειδοποιήσω. ΜΕΙΝΕΤΕ
ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠ’ ΑΥΤΟ...» – Ε. Γ.

18
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«ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ»: ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τα ναρκωτικά που γνωρίζουμε σήμερα ως «Άλατα
Μπάνιου» συντέθηκαν (παρασκευάστηκαν τεχνητά)
για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1928 και το 1929.
Αρχικά έγινε έρευνα για μερικά απ’ αυτά για πιθανή
ιατρική χρήση, αλλά τα περισσότερα από τα φάρμακα
που δημιουργήθηκαν ήταν ανεπιτυχή λόγω των
σοβαρών παρενεργειών, μεταξύ των οποίων ήταν
και η εξάρτηση. Η κατάχρηση αυτών των ναρκωτικών
ξεκίνησε στην πρώην Σοβιετική Ένωση κατά τη δεκαετία
του ’30 και αυτής του ’40, όπου χρησιμοποιούνταν ως
αντικαταθλιπτικά. Έγιναν πιο δημοφιλή στις Ηνωμένες
Πολιτείες κατά τη δεκαετία του ’90 με τις ονομασίες «Κατ»
και «Τζεφ».
Μεταξύ του 2004 και του 2008, αυτά τα ναρκωτικά
χρησιμοποιούνταν στο Ισραήλ, έως ότου το βασικό
συστατικό κηρύχθηκε παράνομο. Μέχρι το 2007,
είχαν γίνει ακόμη πιο δημοφιλή μεταξύ των χρηστών

ναρκωτικών, εξαιτίας της εμφάνισής τους στα
διαδικτυακά φόρουμ σχετικά με τα ναρκωτικά.
Η ανάλυση που έγινε το 2009 στα χάπια «Έκσταση» στην
Ολλανδία, έδειξε ότι περισσότερα από τα μισά χάπια δεν
περιείχαν την κύρια ναρκωτική ουσία που σχετίζεται με
το Έκσταση· αντ’ αυτής, περιείχαν ναρκωτικές ουσίες
που βρίσκονται στα «Άλατα Μπάνιου».10
Το 2012 δύο από τις κύριες ναρκωτικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται στα «Άλατα Μπάνιου» κηρύχθηκαν
παράνομες στις ΗΠΑ.11 Ωστόσο, οι χημικοί που
ασχολούνται με τις παράνομες αυτές ουσίες
δημιούργησαν στη συνέχεια νέες ποικιλίες με ελαφρά
διαφορετικές χημικές ενώσεις και άρχισαν να τα
διαφημίζουν απροκάλυπτα ως «Άλατα Μπάνιου» ή τους
άλλαξαν τη συσκευασία και τα ονόμασαν «Καθαριστικό
Γυαλιών» ή χρησιμοποίησαν κάποια άλλη ονομασία.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ν-ΒΟΜΒΑ;
Τ«Ν-βόμβα» ή «Χαμόγελα» είναι ένα ισχυρό συνθετικό
ο Ν-BOMe, του οποίου η κοινή ονομασία είναι

παραισθησιογόνο, το οποίο πωλείται ως εναλλακτικό
για το LSD ή για τη μεσκαλίνη (ένα παραισθησιογόνο
ναρκωτικό που φτιάχνεται από ένα είδος κάκτου).
Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτού του ναρκωτικού,
αλλά η 25I-NBOMe, που συχνά για συντομία λέγεται
«25Ι» είναι η πιο δυνατή μορφή του και αυτή που
χρησιμοποιείται πιο πολύ. Οι επιπτώσεις από μια
ελάχιστη ποσότητα αυτού του ναρκωτικού μπορούν να
διαρκέσουν μέχρι και 12 ώρες ή και περισσότερο.

Η Ν-βόμβα σε υπερβολικά μικρή δοσολογία δημιουργεί
παραισθήσεις παρόμοιες με το LSD. Οι χρήστες
αναφέρουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις και οι μετέπειτα
επιπτώσεις αυτού του ναρκωτικού είναι χειρότερες από
αυτές του LSD. Μοιάζουν επίσης με τις επιπτώσεις της
μεθαμφεταμίνης.12

Μια δόση 750 μικρογραμμαρίων, που θεωρείται μια
μέτρια προς υψηλή δόση, είναι περίπου ίση σε μέγεθος
με έξι μικρούς κόκκους συνηθισμένου επιτραπέζιου
αλατιού.
Η Ν-βόμβα πωλείται σε υγρή μορφή ή σε μορφή
σκόνης ή σε βρεγμένο απορροφητικό χαρτί. Έχει έντονη
πικρή μεταλλική γεύση, και μερικοί έμποροι ναρκωτικών
προσθέτουν γεύση μέντας ή φρούτων στην υγρή
μορφή ή στο απορροφητικό χαρτί.
Καθώς η Ν-βόμβα δε δημιουργεί καμία επίπτωση αν
την καταπιεί κανείς, οι χρήστες την τοποθετούν κάτω
από τη γλώσσα τους, όπου και απορροφάται. Μερικοί
χρήστες την παίρνουν σε ενέσιμη μορφή, την καπνίζουν
σε μορφή σκόνης, την εισπνέουν από τη μύτη, την
κάνουν να εξατμιστεί και την εισπνέουν ή την εισάγουν
μέσω του ορθού. Οποιαδήποτε από αυτές τις χρήσεις
είναι επικίνδυνη, καθώς λίγοι μόνο κόκκοι προκαλούν
επιπτώσεις και είναι υπερβολικά εύκολο να πάρει κανείς
υπερβολική δόση – μερικές φορές με μοιραίες συνέπειες.
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Η Ν-βόμβα είναι τόσο τοξική που απαιτείται να φοράει
κανείς μάσκα με φίλτρο, γάντια και γυαλιά, καθώς
τη χειρίζεται. Αυτό αποτελεί επίσης πρόβλημα και για
τους αστυνομικούς, καθώς μπορεί να λάβουν μια
μοιραία υπερβολική δόση, απλώς με το να μη φοράνε
προστατευτικό εξοπλισμό όταν συλλέγουν στοιχεία
ναρκωτικών από κάποιον ύποπτο.
Καθώς η Ν-βόμβα πωλείται και με το όνομα άλλων
ναρκωτικών, οι χρήστες μπορεί να πάρουν τη δόση
του ναρκωτικού που νομίζουν ότι λαμβάνουν, το οποίο
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μοιραία υπερβολική
δόση.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ
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ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΓΚΟ ΓΙΑ ΤΗ Ν-ΒΟΜΒΑ
•
•
•
•

25Ι
25C
25B
BOM-CI ή
Cimbi-5
• Δεκάρα

•
•
•
•
•
•

GNOME
Νόμιμο Οξύ
Ν-βόμβα
Νέο Νέξους
Χαμόγελα
Σολάρις

«Αισθάνθηκα σαν να είχε κοπεί το κεφάλι μου, και
συνέχιζα να αμφισβητώ οτιδήποτε έκανα ή είπα ποτέ...
Νιώθω ότι είχα ένα είδος μετατραυματικού άγχους
από αυτή την εμπειρία. Ένιωθα ότι είχα αναπτύξει μια
κοινωνική διαταραχή, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω
σε ξένους και ένιωθα να παθαίνω κρίση άγχους αν
απλώς κοίταζα κάποιον στα μάτια... Το 25Ι-NBOMe
ΔΕΝ ήταν ένα ναρκωτικό για να παίξω... Δε θα
ξαναπάρω ποτέ ξανά 25Ι». – Φ. Μ.
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ν-ΒΟΜΒΑΣ

Επιπτώσεις στη Διάνοια:
• Οπτικές και ακουστικές
(που σχετίζονται με την ακοή)
παραισθήσεις
• Σύγχυση και
αποπροσανατολισμός
• Διαταραγμένη επικοινωνία
• Επιθετικότητα
• Παράνοια και πανικός
• Αναστάτωση
• Αϋπνίες
Επιπτώσεις στο Σώμα:
• Τρέμουλο
• Ναυτία/εμετός
• Λιποθυμία και απώλεια
συνείδησης
• Μυϊκοί σπασμοί
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Υψηλός αριθμός λευκών
αιμοσφαιρίων
• Ταχυκαρδία

• Υψηλά επίπεδα οξέων στο σώμα
(που πιθανόν να οδηγήσουν σε
κώμα και στον θάνατο)
• Υπερβολικά υψηλή
αρτηριακή πίεση
• Υπερβολικά υψηλός πυρετός
• Επιληπτικές κρίσεις/ακούσια
πρόκληση χτυπημάτων
στο σώμα
• Νεφρική ανεπάρκεια
• Καρδιακή προσβολή
• Αναπνευστική ανεπάρκεια
• Εγκεφαλική αιμορραγία

»Προσπάθησα να τον βάλω
να μου εξηγήσει όλα όσα
συνέβησαν εκείνη τη μέρα,
προκειμένου να ελέγξω
τη διανοητική του
κατάσταση. Δεν
μπορούσε να
θυμηθεί ΤΙΠΟΤΑ
απ’ όσα είχαν
συμβεί...» – Τ. Σ.

«Καταφέραμε να βάλουμε τον
φίλο μου μέσα στο αμάξι... Στη
διάρκεια της διαδρομής ο φίλος
μου έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας
και προσπάθησε να ανοίξει την
πόρτα του και να πηδήξει έξω
ενώ το αυτοκίνητο έτρεχε με
100 περίπου χιλιόμετρα
την ώρα.
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ Ν-ΒΟΜΒΑΣ
Σε μερικούς χρήστες η Ν-βόμβα προκαλεί συνεχές
και έντονο άγχος και κατάθλιψη και αυτά μπορεί
να διαρκέσουν για μήνες ή και για χρόνια.
Εμφανίζονται ως οπτικές παραισθήσεις με τη μορφή
χρωμάτων που ξεθωριάζουν, εικόνων που είναι
πολύ αλλοιωμένες και χρωμάτων που εμφανίζονται
ξαφνικά.
Η χρήση της Ν-βόμβας μπορεί επίσης να έχει ως
αποτέλεσμα νεφρική ανεπάρκεια ή θάνατο.
Ένας 18χρονος χρήστης μπήκε στο νοσοκομείο
με επιληπτική κρίση μετά την πρώτη του χρήση.
Οι γιατροί δεν μπορούσαν να σταματήσουν την
επιληπτική κρίση κι εκείνος πέρασε τέσσερις μέρες σε
κώμα, το οποίο προκλήθηκε από το ναρκωτικό.

μουγκρίζει, να βγάζει αφρούς από το στόμα» και
να χτυπάει το κεφάλι του στο πάτωμα, σύμφωνα με
μαρτυρίες. Τελικά λιποθύμησε και πέθανε. Ο νεαρός
αγοραστής/έμπορος κατηγορήθηκε για δολοφονία.
Ένας 21χρονος στο Σεντ Λούις στο Μιζούρι είχε
μια παρόμοια εμπειρία. Αφού πήρε το ναρκωτικό,
άρχισε να χτυπάει ανεξέλεγκτα τα άκρα του και να
σκίζει αξεσουάρ από το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο
επέβαινε. Πολύ σύντομα μετά απ’ αυτό το σημείο
πέθανε.

Ένας 18χρονος στη Μινεσότα αγόρασε
ένα ναρκωτικό χωρίς να γνωρίζει ότι στην
πραγματικότητα αγόρασε ένα 25I-NBOMe. Πούλησε
λίγο στους «φίλους» του, πήραν μαζί το ναρκωτικό
και ένας από τους φίλους του άρχισε «να τρέμει, να
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«Ξύπνησα στο νοσοκομείο, δεμένος με χειροπέδες στο
κρεβάτι και ένας αστυνομικός καθόταν δίπλα μου. Δεν
είχα ιδέα τι συνέβαινε. Προφανώς ήμουν ξαπλωμένος
στο πάτωμα και δεν ανταποκρινόμουν σε τίποτα...
Είχα υψηλή αρτηριακή πίεση και πολύ γρήγορο παλμό
και μου είπαν ότι τους προκάλεσε έκπληξη το γεγονός
ότι δεν έπαθα καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό ή
ότι δεν πέθανα. Κάποια στιγμή, καθώς ο νοσηλευτής
προσπαθούσε να μου πάρει αίμα, του έδωσα μπουνιά
και έπρεπε να με συγκρατήσουν. Έδωσα επίσης
μπουνιά σε έναν αστυνομικό. Έμεινα στο νοσοκομείο
για 3 μέρες και αρκετοί γιατροί μού είπαν πως ήταν
θαύμα που δεν πέθανα εκείνη τη νύχτα». – Ν. Μπ.

«Δεν είχα αίσθηση ποιος ήμουν. Το μόνο που ήξερα
ήταν ότι είχα μπλέξει. Αυτό συνεχίστηκε για ώρες...
Ο καρδιακός μου παλμός ξεπέρασε τους 140 χτύπους
ανά λεπτό και η θερμοκρασία μου είχε πολύ έντονες
διακυμάνσεις. Δεν έλεγχα τα συναισθήματά μου ή
τις σκέψεις μου, το μόνο που ήξερα ήταν ότι ήμουν
τρομοκρατημένος. Δε νομίζω ότι καταλαβαίνεις πώς
είναι η κόλαση μέχρι να φτάσεις τόσο κοντά στον
θάνατο. Το ότι απλώς επιβίωσα δε σημαίνει πως θα
συμβεί το ίδιο και μ’ εσένα. Πραγματικά πιστεύω ότι
ακόμα κι ένα χιλιοστογραμμάριο παραπάνω θα με
είχε σκοτώσει. Θα μπορούσα εύκολα να είχα πεθάνει
από καρδιακή προσβολή ή από υπερθέρμανση και
είμαι τυχερός που ζω. Αυτό το ναρκωτικό δεν αξίζει το
ρίσκο». – Τζ. Μ.
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ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΗ Ν-ΒΟΜΒΑ

Η Ν-βόμβα ανακαλύφθηκε το 2003 από τον χημικό
Ραλφ Χάιμ στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
στη Γερμανία. Προήλθε από μια ομάδα ναρκωτικών
που λέγονται 2C οικογένεια φαιναιθυλαμινών (PEA).

Η 2C PEA, η οποία αρχικά δημιουργήθηκε στα
εργαστήρια τη δεκαετία του ’70, όταν οι επιστήμονες
μελετούσαν πάνω στα ποντίκια τη λειτουργία του
εγκεφάλου, προκαλεί παραισθήσεις και εμπειρίες
αλλοίωσης της διάνοιας παρόμοιες με αυτές του LSD.
Εννιά από τα ναρκωτικά PEA χαρακτηρίστηκαν
παράνομα στις ΗΠΑ το 2012, περιλαμβανομένης και της
ουσίας που χρησιμοποιείται για να φτιαχτεί η Ν-βόμβα.13
Οι έμποροι ναρκωτικών παράγουν διάφορες εκδοχές
της Ν-βόμβας σε μυστικά εργαστήρια ή τις εισάγουν
σε μεγάλες ποσότητες από την Κίνα, την Ινδία και από
άλλες χώρες. Οι παρασκευαστές παραλλάσσουν
τη φόρμουλα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τις
κυβερνητικές απαγορεύσεις και οι χρήστες ποτέ δε
γνωρίζουν τι παίρνουν ή πόσο δυνατό θα είναι αυτό.
Υπολογίζεται ότι 19 θάνατοι μέσα σε δύο χρόνια
σχετίζονται με αυτό το ναρκωτικό μόνο στις ΗΠΑ.14
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ΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Μερικά από τα επιχειρήματα που πουλάνε περισσότερο
και που τα χρησιμοποιούν οι έμποροι στην
παραπλανητική διαφήμιση που κάνουν στο διαδίκτυο
είναι ότι τα προϊόντα τους είναι «φυσικά» και «νόμιμα»
και επομένως «ασφαλή».
Οι έμποροι έχουν περιγράψει το Σπάις ή το Κ2 ως το
«ταξίδι μιας ζωής», ως «ένα φανταστικό “φτιάξιμο”» και
ισχυρίστηκαν ότι αυτό το ναρκωτικό θα «μετατρέψει ένα
συνηθισμένο απόγευμα σε μια ευτυχισμένη, εξωτική
συνάντηση».
Οι ιστοσελίδες που προωθούν τα «Άλατα Μπάνιου»
χρησιμοποιούν σλόγκαν του μάρκετινγκ όπως τα εξής:

Η Ν-βόμβα διαφημίζεται επίσης σε ιστοσελίδες, όπου
την κάνουν να εμφανίζεται ως ασφαλής και νόμιμη.
Μερικές ιστοσελίδες προσπαθούν να εμφανιστούν
ως νόμιμα φαρμακεία ή ως διανομείς χημικών και
ισχυρίζονται ότι παίρνουν τα φάρμακα/ναρκωτικά τους
από «φημισμένα εργαστήρια» που έχουν ως βάση τους
την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες.
Οι έμποροι και οι διαφημιστές θα σου πουν: «Είναι
εκπληκτικό!».
«Θα νιώθεις σίγουρα υπέροχα» και «Σε βάζει σε μια
άλλη σφαίρα».

«Ετοιμάσου να νιώσεις σαν νεογέννητο μωρό».

Ενώ αυτό είναι επιδέξιο μάρκετινγκ, δεν ταιριάζει με
τις συνέπειες και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα
ναρκωτικά στην πραγματικότητα.

«Τα “Άλατα Μπάνιου” θα σου δώσουν την ενέργεια
που χρειάζεσαι για μια μεγάλη νύχτα διασκέδασης».

Μάθε τα δεδομένα για τα συνθετικά ναρκωτικά. Πάρε
τις δικές σου αποφάσεις.
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Η Αλήθεια
για τα Ναρκωτικά
Ο

αριθμός των ναρκωτικών που είναι διαθέσιμα
συνεχίζει να αυξάνεται. Καθώς δεν υπάρχουν
επίσημοι έλεγχοι σχετικά με την παραγωγή των
ναρκωτικών, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς
τι περιέχουν, πόσο τοξικά είναι και ποιες είναι οι
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο σώμα.
Τα φάρμακα και τα ναρκωτικά είναι στην ουσία
δηλητήρια. Πέρα από τις επιπτώσεις τους στο
σώμα, πολλά ναρκωτικά ευθύνονται και για κάτι
ακόμα: επηρεάζουν άμεσα τη διάνοια. Μπορούν να
αλλοιώσουν την αντίληψη του χρήστη για το τι συμβαίνει
γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το άτομο ενεργεί παράξενα,
παράλογα, λανθασμένα, ακόμα και καταστροφικά.

Τα ναρκωτικά παρεμποδίζουν όλες τις αισθήσεις,
τόσο τις ανεπιθύμητες όσο και τις επιθυμητές. Έτσι,
ενώ προσφέρουν βραχυπρόθεσμη βοήθεια στην
ανακούφιση από τον πόνο, ταυτόχρονα εξαλείφουν τις
ικανότητες, την εγρήγορση και θολώνουν τη σκέψη.
Τα φάρμακα είναι ναρκωτικά που σκοπό έχουν να
αλλάξουν κάτι στον τρόπο λειτουργίας του σώματός
σου, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να το κάνουν να
λειτουργεί καλύτερα. Μερικές φορές είναι απαραίτητα
αλλά δεν παύουν να είναι ναρκωτικά: δρουν ως
διεγερτικά ή ηρεμιστικά και σε μεγάλη ποσότητα μπορούν
να σε σκοτώσουν. Αν, λοιπόν, δε χρησιμοποιείς
τα φάρμακα όπως πρέπει, μπορεί να γίνουν τόσο
επικίνδυνα όσο και τα παράνομα ναρκωτικά.
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Η πραγματική απάντηση
είναι να πάρει κανείς τα
δεδομένα και όχι να πάρει
ναρκωτικά εξαρχής.
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ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;
Οι άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά γιατί θέλουν
ν’ αλλάξουν κάτι στη ζωή τους.

Νομίζουν ότι τα ναρκωτικά είναι η λύση. Αλλά
τελικά, τα ναρκωτικά γίνονται το πρόβλημα.

Να μερικοί από τους λόγους τους οποίους
ανέφεραν οι νέοι για τους οποίους πήραν
ναρκωτικά:

Όσο δύσκολο κι αν είναι να αντιμετωπίσει
κανείς τα προβλήματά του, οι επιπτώσεις της
χρήσης ναρκωτικών είναι πάντοτε χειρότερες
από το πρόβλημα που προσπάθησε να λύσει
με τη χρήση. Η πραγματική απάντηση είναι
να πάρει κανείς τα δεδομένα και όχι να πάρει
ναρκωτικά.

• Για να μοιάσουν με τους υπόλοιπους
• Για να ξεφύγουν ή να χαλαρώσουν
• Επειδή βαριόντουσαν
• Επειδή τους έκανε να μοιάζουν πιο ώριμοι
• Για να κάνουν την επανάστασή τους
• Για να πειραματιστούν
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Εκατομμύρια τέτοια βιβλιαράκια έχουν
μοιραστεί σε ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο, σε 21 γλώσσες. Νέα ναρκωτικά
εμφανίζονται στους δρόμους και
περισσότερες πληροφορίες γίνονται
γνωστές σχετικά με τις παρενέργειές τους.
Έτσι, εμπλουτίζουμε τα ήδη υπάρχοντα
βιβλιαράκια και προσθέτουμε καινούργια
στη σειρά.
Τα βιβλιαράκια εκδίδονται από το Ίδρυμα
για Έναν Κόσμο Χωρίς Ναρκωτικά, έναν
μη κερδοσκοπικό κοινωφελή οργανισμό με
έδρα το Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια.
Το Ίδρυμα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό,
συμβουλές και συντονισμό με το διεθνές
δίκτυό του που ασχολείται με την πρόληψη
χρήσης ναρκωτικών. Απευθύνεται σε
νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, εθελοντικές
οργανώσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες –
σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βοηθήσει
τους ανθρώπους να κρατήσουν τα
ναρκωτικά μακριά από τη ζωή τους.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
Αυτό το βιβλιαράκι αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδόσεων που καλύπτουν τα δεδομένα σχετικά
με τη μαριχουάνα, το αλκοόλ, τα συνθετικά ναρκωτικά, το Έκσταση, την κοκαΐνη, το κρακ, την
κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και τη μεθαμφεταμίνη, το LSD, τις εισπνεόμενες ουσίες, την ηρωίνη,
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα/ναρκωτικά, τα παυσίπονα και τη Ριταλίνη. Οπλισμένος με τα
δεδομένα, μπορείς να αποφασίσεις έχοντας πληροφορίες για τα ναρκωτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αποκτήσεις
περισσότερα αντίτυπα από αυτό ή από τα άλλα
βιβλιαράκια της σειράς, επικοινώνησε με τη διεύθυνση:
Foundation for a DrugFree World
1626 N. Wilcox Ave. No. 1297
Los Angeles, CA 90028 USA
ΤΜ

drugfreeworld.org • info@drugfreeworld.org
+1-888-668-6378 ή +1-818-952-5260
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