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Συνθετικ  ναρκωτικ 

Η εν�τητα αυτ� συµπληρνει τα στ�ι�ε�α και τις αναλ2-

σεις π�υ παρ)��νται σε �λλες εν�τητες της ετ�σιας

)κθεσης. Επ�σης συν�ψ�/ει τα κ2ρια ερωτ�µατα, τ�υς

πρ��ληµατισµ�2ς και τις πρ�κλ�σεις σ�ετικ� µε τα

συνθετικ� ναρκωτικ�.

∆ι δ�ση �ρ�σης
Εν η παγκ�σµια εικ�να για τ� 2000 επι�ε�αινει �τι η

δι�δ�ση της �ρ�σης συνθετικν ναρκωτικν στην ΕΕ

)�ει γενικ� σταθερ�π�ιηθε�, παρατηρ�2νται ακ�µα αν�δι-

κ)ς τ�σεις �σ�ν α#�ρ� τη �ρ�ση )κστασης σε αστικ� �

παραθεριστικ� κ)ντρα, τα �π��α µπ�ρ�2ν να πρ�σελκ2-

σ�υν ν)�υς ευρωπα��υς τ�υρ�στες λ�γω της τ�π�θεσ�ας

και της µεγ�λης πρ�σ#�ρ�ς εκδηλσεων π�υ α#�ρ�2ν

τη νε�λα�α. Γενικ�τερα, �ι αστικ)ς περι��)ς �π�υ )�ει

αναπτυ�θε� κ�υλτ�2ρα των ν)ων µπ�ρε� να συνε��σ�υν

να παρ)��υν )να πλα�σι� για την εδρα�ωση και την

αν�πτυ5η «ψυ�αγωγικν ναρκωτικν».

Η διασταυρ�2µενη αν�λυση π�ι�τικν ερευνν καταδει-

κν2ει �τι η καταν�λωση συνθετικν ναρκωτικν )�ει

ε5απλωθε�, π)ρα απ� τ�υς �ρ�υς «τ)κν�», στις ντισκ�-

τ)κ, στα νυ�τεριν� κ)ντρα καθς και σε ιδιωτικ�2ς

�ρ�υς. Ανα#)ρ�νται επ�σης και �λλ�υ ε�δ�υς περι��λ-

λ�ντα. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, στην Ελλ�δα, 35 % των

µαθητν π�υ ε�ναι �ρ�στες )κστασης )��υν �ρησιµ�π�ι-

�σει τ� ναρκωτικ� σε π�δ�σ#αιρικ�2ς αγνες (µελ)τη

τ�υ 1998).

Πρ�τυπα συµπερι��ρ ς και �ρ�σης
Η τ�ση π�υ διαπιστνεται �λ�)να και περισσ�τερ� στη

συµπερι#�ρ� δεν ε�ναι τ�σ� η καταν�λωση εν�ς συγκε-

κριµ)ν�υ ναρκωτικ�2 )ναντι κ�π�ι�υ �λλ�υ αλλ� �

Π�ια ε%ναι τα συνθετικ  ναρκωτικ ;

; �ρ�ς «συνθετικ� ναρκωτικ�» ανα#)ρεται ειδικ� στις

ψυ��δραστικ)ς �υσ�ες π�υ παρασκευ�/�νται µε �ηµικ�

διεργασ�α, στην �π��α τα �ασικ� ψυ��δραστικ� συστατικ�

δεν λαµ��ν�νται απ� #υσικ)ς πηγ)ς. ; �ρ�ς «συνθετικ�

ναρκωτικ�» �ρ�ισε να �ρησιµ�π�ιε�ται ως συννυµ� των

ναρκωτικν «��ρ�2» � «ψυ�αγωγ�ας» µετ� την εµ#�νιση

τ�υ συνθετικ�2 ναρκωτικ�2 «)κσταση» (MDMA) και

�λλων υπ�κατεστηµ)νων στ� δακτ2λι� αµ#εταµινν στ�

�ρ� των «ψυ�αγωγικν» ναρκωτικν. Εντ�2τ�ις σε

αυτ�2ς τ�υς �ρ�υς καταναλν�νται επ�σης µη συνθε-

τικ� ναρκωτικ� �πως ε�ναι η κ�ννα�η, η κ�κα&νη και τα

παραισθησι�γ�να µανιτ�ρια.Τα συνθετικ� ναρκωτικ�, µε

µακρ� παρ�δ�ση παρ�ν�µης �ρ�σης, περιλαµ��ν�υν τις

αµ#εταµ�νες και τη λυσεργικ� �5ινη διαιθυλαµ�δη (LSD),

εν η )κσταση (MDMA) και τα �λλα ναρκωτικ� π�υ

παρατ�θενται στ�ν κατ�λ�γ� Pihkal των Ann και Alexander

Shulgin (1) )��υν π�λ2 πι� �ρα�2�ι� ιστ�ρικ� παρ�ν�µης

�ρ�σης. Παρατηρε�ται αυ5αν�µενη ανησυ��α παγκ�σµ�ως

σ�ετικ� µε την ενδε��µενη παρασκευ� �λλων και νε�τε-

ρων συνθετικν ναρκωτικν π�υ θα πωλ�2νται ως

εναλλακτικ� λ2ση )ναντι τ�υ MDMA � θα πρ�στ�θενται

στα ��πια τ�υ MDMA. Η ευκ�λ�α µε την �π��α µπ�ρ�2ν να

παρασκευαστ�2ν π�λλ� «συνθετικ� ναρκωτικ�» συνιστ�

πρ�κληση για τις πρ�σπ�θειες ελ)γ��υ της πρ�µ�θειας,

δεδ�µ)νης της ευ�ερ�2ς σ2στασης και µετακ�νησης των

εργαστηρ�ων.

;ρισµ)να συνθετικ� ναρκωτικ� )��υν παραισθησι�γ�νες

επιδρ�σεις και λειτ�υργ�2ν ε�τε ως διεγερτικ� ε�τε ως

κατασταλτικ� τ�υ κεντρικ�2 νευρικ�2 συστ�µατ�ς. Τ�

τελευτα�� ισ�2ει για τη γ�µα-υδρ�5υ��υτυρ�ση (GHB).

Υπ�ρ��υν επ�σης συνθετικ)ς �πι�2�ες �υσ�ες �πως ε�ναι

η µεθαδ�νη, η πεθιδ�νη (ΜΡΡΡ, ΜΡΤΡ), η #ενταν2λη, η 3-

µεθυλ-#ενταν2λη κλπ.

Τα «ειδικ� σ�εδιασµ)να ναρκωτικ�» ε�ναι τα �ηµικ�

αν�λ�γα των ελεγ��µενων �υσιν. Παρ�ν�µ�ι παραγωγ��

τρ�π�π�ι�2ν ελ��ιστα τη µ�ριακ� δ�µ� µιας απαγ�ρευ-

µ)νης �υσ�ας πρ�κειµ)ν�υ να επιτ2��υν παρ�µ�ια �

ισ�υρ�τερα #αρµακ�λ�γικ� απ�τελ)σµατα, απ�#ε2γ�-

ντας µε αυτ� τ�ν τρ�π� την π�ινικ� δ�ω5η. Η κ�ιν� δρ�ση

της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ν)α συνθετικ� ναρκωτικ� (�λ)πε

πλα�σι� στη σ. 55) τ)θηκε σε ε#αρµ�γ� τ�ν Ι�2νι� 1997

µε σκ�π� την πρ�ληψη και/� τ�ν περι�ρισµ� της επ)κτα-

σης παρ�µ�ιων πρακτικν.

;ι αµ#εταµ�νες ε�ναι συνθετικ� ναρκωτικ�. Μπ�ρ�2ν να

�ρησιµ�π�ι�2νται ενδ�#λε��ως, �πως συµ�α�νει στη

Σ�υηδ�α και τη Φινλανδ�α, � να λαµ��ν�νται σε µ�ρ#�

�απι�2 � σκ�νης. ;ι αµ#εταµ�νες αναµειγν2�νται συ�ν�

µε τ� MDMA � µε συγγενε�ς της )κστασης �υσ�ες υπ� τη

µ�ρ#� �απιν παρ�µ�ιων µε την )κσταση.

;ι µεταµ�εταµ%νες ε�ναι παρ�γωγα µεθυλ��υ των

αµ#εταµινν (κυρ�ως αλλ� ��ι απ�κλειστικ� τ�υ τ2π�υ

τ�υ µη υπ�κατεστηµ)ν�υ στ� δακτ2λι�). Περιλαµ��ν�υν

τη «µεθεδρ�νη» καθς επ�σης «κρυστ�λλ�υς» και

«π�γ�», µ�ρ#)ς �ι �π��ες καταναλν�νται µε τ� κ�πνι-

σµα.

(1) A. and A. Shulgin (1991): Pihkal: A chemical love story, Transform
Press.
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συνδυασµ�ς δια#�ρων ναρκωτικν αν�λ�γα µε τις

αν�γκες και τις καταστ�σεις.

Τα µετα�αλλ�µενα πρ�τυπα της συµπερι#�ρ�ς των ν)ων

)��υν επισηµανθε� σε �ρισµ)να κρ�τη µ)λη ως θ)µα π�υ

�ρ�/ει µεγαλ2τερης )ρευνας:

• ;ι περισσ�τερες �ρες επισηµα�ν�υν τ� #αιν�µεν�

των γρ�γ�ρα µετα�αλλ�µενων πρ�τ2πων σε )να ευρ2

κ�ιν� π�υ πειραµατ�/εται και/� συνδυ�/ει δι�#�ρες

�υσ�ες στε να «#τια�τε�» και/� να ε5ισ�ρρ�π�σει τις

επιδρ�σεις των �υσιν.

• Στις Κ�τω �ρες, αυτ� την επ��� εκτιµ�ται τ� #αιν�-

µεν� της κ�πωσης απ� την )κσταση. Η τ�ση αυτ�

µπ�ρε� να �#ε�λεται σε δι�#�ρ�υς παρ�γ�ντες:

παραδε�γµατ�ς ��ρη, δεν υπ�ρ�ει καµ�α )νδει5η της

ακρι��2ς σ2νθεσης της �υσ�ας π�νω στ� λ�γ�τυπ�

�2τε αυ5ηµ)νη ευαισθητ�π��ηση (απ� τα µ)σα µα/ικ�ς

ενηµ)ρωσης σ�ετικ� µε τις σ��αρ)ς επιπτσεις στην

ψυ�ικ� δι�θεση και τα συναισθ�µατα).Τ�θεται επ�σης

τ� /�τηµα τ�υ µ)τρ�υ στ� �π��� η κ�κα&νη �ρησιµ�-

π�ιε�ται εναλλακτικ� ως διεγερτικ� µε τις γνωστ)ς και

συν�θεις επιδρ�σεις. ; συνδυασµ�ς κ�κα&νης και

αλκ��λ θεωρε�ται απ� τ�υς )µπειρ�υς �ρ�στες ως

«καλ� µε�γµα», εν � συνδυασµ�ς της )κστασης και

τ�υ αλκ��λ θεωρε�ται �τι αντιµετωπ�/εται πι�

δ2σκ�λα.

• Dσ�ν α#�ρ� τ�υς πρ��ληµατικ�2ς �ρ�στες )κστασης,

�ρισµ)νες µελ)τες για την τ�5ικ�µαν�α επισηµα�ν�υν

�τι η εθιστικ� ιδι�τητα της �υσ�ας )�ει ελ�σσ�να ρ�λ�

σε σ2γκριση µε τα πρ�τυπα συµπερι#�ρ�ς και µε

�λλ�υς παρ�γ�ντες εκτ�ς των �ηµικν �υσιν π�υ

�δηγ�2ν στ�ν εθισµ�.

Dλα τα κρ�τη µ)λη, κατ� τη ��ρα5η στρατηγικ�ς, πρ�σδ�-

δ�υν σηµασ�α στη δια#�ρ�π��ηση των �µ�δων των

�ρηστν συνθετικν ναρκωτικν. Μπ�ρε� να γ�νει µια

πρτη γενικ� δια#�ρ�π��ηση των �ρηστν )κστασης.

• Εντατικ�ς �ρ�στης. Ακ�µα και αν τ� MDMA )�ει µικρ�

δυναµικ� ε5�ρτησης, µει�ψη#�α �ρηστν παρ�υσι�/ει

)να πρ�τυπ� υπ)ρµετρης �ρ�σης: περισσ�τερ� απ�

µ�α #�ρ� την ε�δ�µ�δα, π�νω απ� )να ��πι τη #�ρ�,

�ρ�ση π�λλαπλν �λλων �υσιν, )ντ�νη δραστηρι�-

τητα σε π�ρτι τ� σα��ατ�κ2ριακ� και )λλειψη 2πν�υ.

Συ�ν�, απ�τελ�2ν µ)ρ�ς εν�ς κυκλµατ�ς �π�υ η

�ρ�ση ναρκωτικν ε�ναι π�λ2 συνηθισµ)νη.

• Πρ�σεκτικ�ς �ρ�στης, µε λιγ�τερ� εκτεταµ)ν�

πρ�τυπ� �ρ�σης.

• Περιστασιακ�ς �ρ�στης, µε λιγ�τερες γνσεις και

επ�γνωση των πιθανν κινδ2νων.

Η συνδυασµ)νη �ρ�ση δια#�ρων �υσιν, ν�µ�µων και

παραν�µων, απ�τελε� σ2νηθες πρ�τυπ� συµπερι#�ρ�ς

των ν)ων ανθρπων π�υ �γα�ν�υν συ�ν� (µπαρ, ντισκ�-

τ)κ, π�ρτι «ρ)ι�» και «τ)κν�», ιδιωτικ)ς γι�ρτ)ς). Η �ρ�ση

π�λλαπλν �υσιν —αν�µει5η � εναλλαγ� µεγ�λ�υ

#�σµατ�ς �υσιν, συνθετικν � µη συνθετικν— απ�τε-

λε� την κ2ρια τ�ση, εν η «αυτ�δια�ε�ριση» της �ρ�σης

π�λλαπλν �υσιν σε )να µετα�αλλ�µεν� πλα�σι� ε�ναι

τ� επικρατ)στερ� πρ�τυπ�.

Η εναλλαγ� απ� τ� )να πρ�ϊ�ν στ� �λλ� και τα πρ�τυπα

�ρ�σης π�λλαπλν �υσιν συνδ)�νται σε �ρισµ)ν� �αθ-

µ� µε τη διαθεσιµ�τητα των δια#�ρων �υσιν και τ�ν καιρ�-

σκ�πισµ�. Συ�ν�, αναπτ2σσ�νται πρ�σωπικ)ς/�µαδικ)ς

στρατηγικ)ς για να απ�κτηθε� µια συγκεκριµ)νη �υσ�α,

εν πα�/ει σηµαντικ� ρ�λ� και η δυναµικ� της �µ�δας.

∆ι�κριση θα πρ)πει να γ�νει µετα52 των �υσιν π�υ

θεωρ�2νται �τι ταιρι�/�υν καλ2τερα σε µ�υσικ)ς

εκδηλσεις και των �λλων ναρκωτικν (�πως ναρκωτικ�

για µετ� τ� ��ρ� � ναρκωτικ� π�υ δεν σ�ετ�/�νται µε τ�

��ρ�) � των �υσιν π�υ δ�κιµ�/�νται σε )ναν κ2κλ�

µ2ησης µε επικε#αλ�ς )µπειρ�υς �ρ�στες, �ι �π���ι

διαθ)τ�υν τ�υλ��ιστ�ν κ�π�ιες εµπειρικ)ς γνσεις για

τη δ�σ�λ�γ�α και τις παρεν)ργειες. Για περι�ρισµ)ν�

αριθµ� συνθετικν ναρκωτικν, η )λλειψη παρ�µ�ι�υ

περι��λλ�ντ�ς θα µπ�ρ�2σε πιθαν�ν να εγκυµ�νε�

µεγαλ2τερ�υς κινδ2ν�υς.

∆ιαθεσιµ�τητα �υσι"ν
Τ� MDMA ε5ακ�λ�υθε� να ε�ναι τ� «αγαπηµ)ν�» πρ�ϊ�ν

της αγ�ρ�ς της )κστασης και εµ#αν�/εται µε π�λυ�ριθµα

δια#�ρετικ� λ�γ�τυπα και εµπ�ρικ)ς �ν�µασ�ες.

Παραδε�γµατ�ς ��ρη, τ� εγκληµατ�λ�γικ� εργαστ�ρι�

της Γερµαν�ας στ� Wiesbaden π�υ αν)λυσε τα ��πια µε τ�

λ�γ�τυπ� «Mitsubishi», συν�δευ�µεν� απ� τρ�α διαµ�ντια

σε σ��µα τριγν�υ, )�ει εκδσει )ναν κατ�λ�γ� µε

περισσ�τερα απ� 200 δια#�ρετικ� τελικ� πρ�ϊ�ντα.

Η υπερ��λικ� δ�ση �απιν MDMA ανι�νε2θηκε µ)σω

κατασ�)σεων και τ�5ικ�λ�γικ�ς αν�λυσης � µ)σω επιτ�-

πι�υ ελ)γ��υ �απιν απ� �µ�δες πρ�ληψης σε µ�υσικ)ς

εκδηλσεις, επιτρ)π�ντας την τα�ε�α δι�δ�ση των

πληρ�#�ριν για τα �αρακτηριστικ� των �απιν σε �λες

τις �ρες της ΕΕ, µ)σω τ�υ συστ�µατ�ς )γκαιρης πρ�ει-

δ�π��ησης της ΕΕ.

Μια τ�ση π�υ πρ)πει να παρακ�λ�υθηθε� στεν� ε�ναι �

αυ5αν�µεν�ς αριθµ�ς ψυ��τρ�πων #αρµ�κων �πως η

κεταµ�νη, τα �π��α δι��ετε2�νται απ� ν�µιµες πηγ)ς.
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Η αµ#εταµ�νη (� «σπιντ»: θειικ� �λας αµ#εταµ�νης)

�αρακτηρ�/εται απ� �αµηλ�τερη καθαρ�τητα και διαθεσι-

µ�τητα. ;ι σκανδινα�ικ)ς �ρες ε5ακ�λ�υθ�2ν να απ�τε-

λ�2ν την κ2ρια αγ�ρ� για την αµ#εταµ�νη ενδ�#λ)�ιας

�ρ�σης και τ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� την κ2ρια αγ�ρ� για την

αµ#εταµ�νη µη ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης.

Η µ)ση καταν�λωση των µεταµ#εταµινν ε5ακ�λ�υθε� να

ε�ναι π�λ2 περι�ρισµ)νη στην ΕΕ. Ωστ�σ�, σ2µ#ωνα µε

την Europol (29), υπ�ρ��υν απ�δεικτικ� στ�ι�ε�α για την

παραγωγ� (ε5�ρθρωση εργαστηρ�ων) στη Γερµαν�α και τις

Κ�τω �ρες. Η Εσθ�ν�α και ιδ�ως η Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α

)��υν επ�σης αναµει�θε� στην παραγωγ� και τη διακ�-

νηση. Η µεταµ#εταµ�νη, π�υ πιθαν�ν παρ�γεται στην

Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, )�ει πρ��δευτικ� αντικαταστ�σει

την αµ#εταµ�νη, για τ�υς καταναλωτ)ς στη Βαυαρ�α και

τη Σα5�ν�α, δ2� γειτ�νικ� Länder της Γερµαν�ας. Π�λλ)ς

κατασ�)σεις της �υσ�ας αυτ�ς καταγγ)λθηκαν στην

Europol τ� 1999 απ� τις υπηρεσ�ες επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ

της Φινλανδ�ας, της Σ�υηδ�ας, της Γερµαν�ας και των

Κ�τω �ωρν.

;ι αγ�ρ)ς τ�υ LSD και �λλων παραισθησι�γ�νων )��υν

σταθερ�π�ιηθε� στις περισσ�τερες �ρες της ΕΕ, αν και

ε�ναι π�ντ�τε παρ�2σες στ� �ρ� των ναρκωτικν.

Στ�ι�ε%α σ�ετικ  µε τη θεραπε%α
Τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τη θεραπε�α, ως )νδει5η τ�υ επιπ)-

δ�υ της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν, καλ2πτ�υν

ελ��ιστα τα συνθετικ� ναρκωτικ� µε ε5α�ρεση την

αµ#εταµ�νη ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης. Η )κσταση σπαν�ως

κατα�ωρ�/εται ως τ� πρωτε2�ν ναρκωτικ� για τ� �π���

/ητε�ται θεραπε�α, δεδ�µ)ν�υ �τι �ι ασθενε�ς συν�θως

ε�ναι �ρ�στες π�λλαπλν ναρκωτικν. ; υψηλ�τερ�ς

αριθµ�ς αιτ�σεων για θεραπε�α απ� τις αµ#εταµ�νες ως

πρωτε2�ν ναρκωτικ� παρατηρε�ται στη Σ�υηδ�α και τη

Φινλανδ�α και µπ�ρε� να ε5ηγηθε� απ� τ� ιστ�ρικ�

πρ�τυπ� της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης τ�υ θειικ�2 �λατ�ς

αµ#εταµ�νης στις �ρες αυτ)ς.

Dσ�ν α#�ρ� τ� σ2στηµα ε5ωτερικ�ς θεραπε�ας στις

Κ�τω �ρες, η 5ε�ωριστ� κατα�ριση της �ρ�σης )κστα-

σης, η �π��α �ρ�ισε να ε#αρµ�/εται τ� 1994, ε��ε ως

απ�τ)λεσµα την πλ�ρη καταγρα#� τ� 1995.Τα αριθµητικ�

στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τις αιτ�σεις για θεραπε�α απ� τη

�ρ�ση )κστασης παρ�υσι�/�υν πτωτικ� τ�ση απ� τ� 1997,

λαµ��ν�ντας υπ�ψη �τι η εµ#αν�ς αρ�ικ� α25ηση των

δ2� πρ�ηγ�2µενων ετν µπ�ρε� να �#ε�λεται, τ�υλ��ι-

στ�ν εν µ)ρει, σε �ελτιωµ)νη καταγρα#�. Εντ�2τ�ις,

µ�ν� π�σ�στ� 1 % τ�υ συν�λ�υ των ασθενν εισ��θη για

θεραπε�α απ� τη �ρ�ση )κστασης (3,1 % για τις αµ#εταµ�-

νες).Τ� 1999, � αριθµ�ς των ασθενν π�υ αν)#εραν την

)κσταση ως δευτερε2�ν ναρκωτικ� �ταν διπλ�σι�ς απ�

τ�ν αριθµ� των ασθενν π�υ �ρησιµ�π�ι�2ν την )κσταση

ως κ2ρι� ναρκωτικ�, )να π�σ�στ� π�υ συµ#ωνε� µε τ�

γεγ�ν�ς �τι �ι �ρ�στες της )κστασης ε�ναι συν�θως

�ρ�στες π�λλαπλν ναρκωτικν.

Κ%νδυν�ι για την υγε%α
Αν και τα στ�ι�ε�α ε�ναι σπ�νια και ελλιπ�, υπ�ρ��υν

πιθαν)ς �5ε�ες παρεν)ργειες των �υσιν τ2π�υ «)κ-

σταση», ιδ�ως �ταν λαµ��ν�νται µα/� µε �λλα ν�µιµα �

παρ�ν�µα ναρκωτικ� (�πως GHB και αλκ��λ), �ταν

αναµειγν2�νται µε �λλα ναρκωτικ� µε λιγ�τερες �5ε�ες

ανεπιθ2µητες εν)ργειες � �ταν τα ��πια περι)��υν

ε5αιρετικ� υπερ��λικ� δ�ση και/� �ταν τα ��πια λαµ��-

ν�νται επανειληµµ)να µ)σα σε σ2ντ�µ� �ρ�νικ� δι�-

στηµα.

;ι κλινικ�� γιατρ�� δ�ν�υν µεγαλ2τερη )µ#αση στ� ρ�λ�

της επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς (�πως η υπ)ρµετρη

ανα/�τηση τ�υ «#τια5�µατ�ς» και η �γν�ια της σ2νθεσης

και/� των επιπτσεων) παρ� στην τ�5ικ�τητα µιας συγκε-

κριµ)νης �υσ�ας απ�µ�νωµ)νης απ� τ� πλα�σι� της και τα

πρ�τυπα �ρ�σης. Τ� πρ�σωπικ� ιστ�ρικ� υγε�ας µπ�ρε�

επ�σης να ε�ναι )νας καθ�ριστικ�ς παρ�γ�ντας.

Στις περισσ�τερες περιπτσεις, η δι�γνωση ε�ναι δηλητη-

ρ�αση απ� π�λλαπλ)ς �υσ�ες, καθς ε�ναι αδ2νατ�ν να

ε5ακρι�ωθε� η �υσ�α π�υ πρ�κ�λεσε τη δηλητηρ�αση.

Πρ�κειµ)ν�υ να καταν�ηθε� η #2ση, �ι πιθαν�� µακρ�πρ�-

θεσµ�ι κ�νδυν�ι καθς και �ι νευρ�ψυ�ικ)ς πτυ�)ς π�υ

εµ#αν�/�νται συ�ν� σε κρ�2σµατα �5ε�ας δηλητηρ�ασης,

�ι κλινικ�� γιατρ�� δ�ν�υν πρ�τεραι�τητα τρα στην

παρακ�λ�2θηση των κρ�υσµ�των µη θανατη#�ρας δηλη-

τηρ�ασης στ�υς νεαρ�2ς �ρ�στες της )κστασης, κατ� τ�

πλε�στ�ν �ταν )�ει αναµει�θε� µε �λλα ναρκωτικ�.

Η µακρ��ρ�νια �ρ�ση µπ�ρε� να επι#)ρει παρεν)ργειες.

;ι αναστρ)ψιµες και/� µη αναστρ)ψιµες επιπτσεις στ�ν

∆ι γρ. 31
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Εισα�θ$ντες για ε3ωτερικ� θεραπε%α απ� τη �ρ�ση $κστασης 
και αµ�εταµιν"ν στις Κ τω #"ρες

(29) ,κθεση 2000 της Europol, ��γη, Κ�τω �ρες.
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εγκ)#αλ� τελ�2ν ακ�µα υπ� συ/�τηση. Σε µεγ�λ�υς

�ρ�στες )κστασης, υπ�ρ��υν αυ5αν�µενα απ�δεικτικ�

στ�ι�ε�α �λ��ης στ�υς σερ�τ�νινεργικ�2ς νευρνες. ;ι

κλινικ)ς επιπλ�κ)ς καταδεικν2�υν ανεπ�ρκεια τ�υ

γνωστικ�2 αλλ� τα ερευνητικ� πρ�γρ�µµατα σε αυτ� τ�ν

τ�µ)α (σε ε5)λι5η στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και στις ΗΠΑ)

ε5ακ�λ�υθ�2ν να ε�ναι ελ��ιστα.

Συνδε�µεν�ι µε τα συνθετικ  ναρκωτικ 
θ νατ�ι

Απ� τ�τε π�υ ελ�#θησαν µ)τρα εκτ�ς δ�µν και �λλα

πρ�ληπτικ� µ)τρα σε εκδηλσεις και π�ρτι «τ)κν�/

���υ/», )�ει παρατηρηθε� µε�ωση των θανατη#�ρων πε-

ριστατικν σε σ2γκριση µε τις αρ�)ς της δεκαετ�ας τ�υ

1990, τ�υλ��ιστ�ν στις �ρες �π�υ ε��αν καταγρα#ε� 

και τεκµηριωθε� περιστατικ� )κτακτης αν�γκης.

Μετα52 των θαν�των π�υ καταγρ�#ηκαν στις Κ�τω

�ρες κατ� τ� δι�στηµα 1994-1997 και �ι �π���ι �#ε�λ�-

νταν στη λ�ψη υπερ��λικ�ς δ�σης παραγγων αµ#εταµι-

νν � #ενυλπρ�παν�λαµ�νης, τα παρ�γωγα αυτ� θεω-

ρ�2νται ως η κ2ρια αιτ�α θαν�τ�υ στ� 50 % των περιπτ-

σεων. Στις υπ�λ�ιπες περιπτσεις, εντ�π�στηκαν παρ�-

γωγα αµ#εταµινν, αλλ� � θ�νατ�ς απ�δ�θηκε σε �λλα

ναρκωτικ� και/� αλκ��λ � σε �γνωστες αιτ�ες.

,να ν)� συνθετικ� ναρκωτικ�, τ� 4-µεθυλθει�αµ#ετα-

µ�νη (4-MTA, τ� γνωστ� στην αγ�ρ� «flatliner») θεωρε�ται

υπε2θυν� για δι�#�ρ�υς θαν�τ�υς στην ΕΕ (τ)σσερις

θ�νατ�ι στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει� και )νας στις Κ�τω

�ρες). Επ�σης, )να �λλ� «ν)�» συνθετικ� #�ρµακ�, η

γ�µα-υδρ�5υ��υτυρ�ση (GHB), )�ει συνδεθε� µε �ρισµ)-

ν�υς θαν�τ�υς, γενικ� σε συνδυασµ� µε τ� αλκ��λ και/�

µε �λλα ναρκωτικ�. Αυτ)ς �ι δ2� �υσ�ες υπ�κεινται σε

παρακ�λ�2θηση και εκτ�µηση κινδ2ν�υ στ� πλα�σι� της

κ�ιν�ς δρ�σης της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ν)α συνθετικ�

ναρκωτικ� (�λ)πε πλα�σι� στη σ. 55).

Τρ�π�ι αντιµετ"πισης
;ι τρ�π�ι αντιµετπισης των συνθετικν ναρκωτικν

�ργανν�νται σε δι�#�ρα επ�πεδα παρ)µ�ασης:

Η �ασικ� πρ�ληψη επικεντρνεται στην παρ��� πληρ�-

#�ριν σ�ετικ� µε τα συνθετικ� ναρκωτικ� και συν�θως

διε5�γεται µε δηµ�σιες εκστρατε�ες και παρεµ��σεις σε

σ��λε�α.

;ι δραστηρι�τητες περι�ρισµ�2 των �λα�ν/µ)τρα εκτ�ς

δ�µν σε ψυ�αγωγικ�2ς �ρ�υς συν�στανται στην

παρα�ρηση αιθ�υσν, �π�υ �ι �ρ�στες µπ�ρ�2ν να

αναν�ψ�υν, σε ελ)γ��υς �απιν, στη διαν�µ� ενηµερωτι-

κν #υλλαδ�ων και στη σ2σταση επιτ�πιων γρα#ε�ων.

Υπ�ρ��υν επ�σης πρωτ���υλ�ες «αυτ�ϋπ�στ�ρι5ης»

στ�υς �ρ�υς «τ)κν�», �ι �π��ες σκ�π� )��υν την )ντα5η

πληρ�#�ριν για τα συνθετικ� ναρκωτικ� και τις

συνα#ε�ς �υσ�ες σε )να #�σµα δραστηρι�τ�των πρ�σα-

νατ�λισµ)νων στη µ�υσικ�.

Η πληρ�#�ρηση των �ρηστν σ�ετικ� µε τ�υς κινδ2ν�υς

της αν�µει5ης �υσιν (ιδ�ως τ�ν κ�νδυν� αν�µει5�ς τ�υς

µε τ� αλκ��λ) και η )γκαιρη εντ�πιση των ν)ων �µ�δων

κινδ2ν�υ στ�υς ν)�υς θεωρε�ται τρα µ)γιστης

σηµασ�ας.

Σκ�π�ς της )γκαιρης ιατρικ�ς ���θειας ε�ναι η παρ���

στ���θετηµ)νης πληρ�#�ρησης στ�ν τ�µ)α της πρ�λη-

ψης, η �π��α πληρ�#�ρηση θα επιτρ)ψει, στ�υς επαγγελ-

µατ�ες σε α�θ�υσες )κτακτης αν�γκης και µ�ν�δες

δηλητηρ�ασης, σε γενικ�2ς παθ�λ�γ�υς, επαγγελµατ�ες

π�υ εργ�/�νται �µεσα µε τ�υς �ρ�στες στ�ν τ�µ)α της

υγε�ας κλπ., να ανι�νε2�υν και να αντιµετωπ�/�υν

καλ2τερα τα περιστατικ� �5ε�ας δηλητηρ�ασης. Στη

Γαλλ�α, απ� τ� 1998, η �ργ�νωση Γιατρ�� τ�υ Κ�σµ�υ )�ει

ε5ασ#αλ�σει ιατρικ� ε#εδρικ� υπ�στ�ρι5η σε «ρ)ι�» και

�λλα π�ρτι. ;ι δυσκ�λ�ες περιλαµ��ν�υν την )λλειψη

κλινικ�ς �ι�λι�γρα#�ας για επεισ�δια �5ε�ας δηλητηρ�α-

σης και την )λλειψη δυνατ�τητας να ε5εταστε� τ� ιατρικ�

ιστ�ρικ� τ�υ υπ�ψη ατ�µ�υ.

Ακ�µα και αν )��υν λιγ�τερ� πρ��ληµατικ� πρ�#�λ ως

πρ�ς τη �ρ�ση ναρκωτικν, �ι «ν)�ι» �ρ�στες ναρκωτι-

κν (ν)�ι � )µπειρ�ι �ρ�στες π�υ δεν ε�ναι γνωστ�� στις

∆ι γρ. 32 Αριθµ�ς κατασ�$σεων
$κστασης τ� 1999

;ι π�σ�τητες σε αριθµ� �απιν ανα#)ρ�νται σε παρ)νθεση
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(1) Περιλαµ��ν�νται επ�σης τα ��πια αµ#εταµινν π�υ κατασ�)θηκαν.
Ε�ναι δυνατ�ν να υπ�ρ��υν δια#�ρ)ς µετα52 των πρ�ανα#ερθ)ντων
στ�ι�ε�ων και αυτν π�υ δηµ�σιε2θηκαν απ� την Europol, λ�γω των 
δια#�ρετικν ηµερ�µηνιν υπ���λ�ς εκθ)σεων.

Σηµε�ωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στ�ι�ε�α.
Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α τ�υ δικτ2�υ Reitox, 2000.
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Ν$ες πρωτ�'�υλ%ες και πρ�κλ�σεις
για τη � ρα3η π�λιτικ�ς

Τα συνθετικ� ναρκωτικ� �ρ�σκ�νται στ� π�λιτικ� πρ�σκ�-

νι� παρ� τα περι�ρισµ)να επιστηµ�νικ� απ�δεικτικ�

στ�ι�ε�α π�υ υπ�ρ��υν �σ�ν α#�ρ� τ�υς κινδ2ν�υς για

τη δηµ�σια υγε�α. Τ� υψηλ� επ�πεδ� �ρ�σης τ�υς σε

κ�ινωνικ� ενταγµ)νες �µ�δες, � ρ�λ�ς τ�υς ως µ�ντ)λ�

ανα#�ρ�ς στην κ�υλτ�2ρα των ν)ων και τ� γεγ�ν�ς �τι

τα ναρκωτικ� παρ�γ�νται και διακιν�2νται στην Ευρπη

(τ�σ� για εσωτερικ)ς �σ� και ε5ωτερικ)ς αγ�ρ)ς) ασκ�2ν

ισ�υρ� π�εση για αν�ληψη υπε2θυνης δρ�σης απ� την ΕΕ.

;ι συνθετικ)ς �υσ�ες και η εκτ�µηση κινδ2ν�υ τ�υς

πρ��δευτικ� εντ�σσ�νται σε ευρ2τερη θερηση µετα-

�αλλ�µενων πρ�τ2πων και συµπερι#�ρν, υπ�κ�υλτ�2-

ρας και ε5ελ�5εων. Αυτ� )�ει καταλ�5ει στις ακ�λ�υθες

δρ�σεις:

• θ)σπιση απ�τελεσµατικν δια2λων επικ�ινων�ας

µετα52 �λων των παραγ�ντων π�υ εµπλ)κ�νται σε

συστ�µατα τα�ε�ας αντιµετπισηςE

• θ)σπιση καλ2τερης επικ�ινων�ας αν�µεσα σε επιστη-

µ�νικ� �ασισµ)νες πληρ�#�ρ�ες και αντιδρ�σεις

π�λιτικ�ςE

• �ελτ�ωση ικαν�τητας για τη λ�ψη συγκεκριµ)νων πλη-

ρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα συνθετικ� ναρκωτικ� και, γε-

νικ�τερα, µε τις εµ#ανι/�µενες τ�σεις σ�ετικ� µε τη

�ρ�ση ναρκωτικν, µ)σω εθνικν και τ�πικν εκτιµ�-

σεων περ� επικρ�τησης, µητρων α�τησης για θε-

ραπε�α, λαµ��ν�ντας επ�σης υπ�ψη τ�ν κ2ρι� πρ�σα-

νατ�λισµ� των υπηρεσιν θεραπε�ας στ�υς �ρ�στες

�πι�2�ων.

υπηρεσ�ες θεραπε�ας) µπ�ρε� να λαµ��ν�υν �ελτιωµ)νη

πληρ�#�ρηση σ�ετικ� µε τ� πς να εντ�π�/�υν ενδε�5εις

πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν και πς να αντιλαµ-

��ν�νται την αν�γκη για υπ�στ�ρι5η. Η πρ�σωπικ�

αντ�ληψη εν�ς ατ�µ�υ για την κατ�σταση της υγε�ας τ�υ,

η επ�γνωση �τι ��νεται � )λεγ��ς της «αυτ�δια�ειρι/�µε-

νης» �ρ�σης και �ι γνσεις σ�ετικ� µε την πρ�σ�αση σε

συµ��υλευτικ)ς υπηρεσ�ες ε�ναι πιθαν�� δε�κτες π�υ

πρ)πει να συνδυαστ�2ν µε πρ�ληπτικ)ς δρ�σεις εκτ�ς

δ�µν. Ωστ�σ�, η )λλειψη δια#�ρ�π��ησης και/� η µη

καταλληλ�τητα της υπ�ρ��υσας πρ�σ#�ρ�ς θεραπε�ας

�σως περι�ρ�σει την απ�τελεσµατικ�τητα των εν λ�γω

πρ�σπαθειν.

Με%ωση πρ�σ��ρ ς
Σ2µ#ωνα µε την Europol (ετ�σια )κθεση 2000), �ι Κ�τω

�ρες ε5ακ�λ�υθ�2ν να ε�ναι η πρτη �ρα παραγωγ�ς

και ε5αγωγ�ς της )κστασης: τ� 1999, εντ�π�στηκαν 36

�ρ�ι παραγωγ�ς. Την �δια �ρ�νι�, ε5αρθρθηκαν

τ)σσερα εργαστ�ρια στ� Β)λγι�, δ2� στην Ισπαν�α και )να

στη Γερµαν�α. ,να απ� τα µεγαλ2τερα εργαστ�ρια

αµ#εταµινν π�υ )�ει �ρεθε� π�τ) ε5αρθρθηκε στην

Ελλ�δα τ�ν Φε�ρ�υ�ρι� 2000. Στην παραγωγ� και στην

ε5αγωγ� εν)��νται επ�σης και �ρισµ)νες �ρες της

Ανατ�λικ�ς Ευρπης (η Τσε�ικ� ∆ηµ�κρατ�α, η Π�λων�α

και η Β�υλγαρ�α) και �ι �αλτικ)ς �ρες.

Παραδε�γµατ�ς ��ρη, 10 )ως 20 % των συνθετικν

ναρκωτικν για τη �ρετανικ� αγ�ρ� παρασκευ�/�νται

στ� Ηνωµ)ν� Βασ�λει�, εν τ� υπ�λ�ιπ� π�σ�στ� θεωρε�-

ται �τι παρασκευ�/εται στην ηπειρωτικ� Ευρπη (κυρ�ως

στις Κ�τω �ρες και τ� Β)λγι�) και εισ)ρ�εται στ�

Ηνωµ)ν� Βασ�λει� απ� λιµ�νια � αερ�δρ�µια της Μ�γ�ης.

Η µ)ση τιµ� ��νδρικ�ς πλησης (πωλ�σεις αν� κιλ�) για

��πια π�υ δι��ετε2�νται στην αγ�ρ� ως )κσταση κυµα�-

νεται απ� 4 )ως 5 ευρ αν� ��πι, µε ελ��ιστη τιµ� 1 ευρ

στην Π�ρτ�γαλ�α και µ)γιστη 13 ευρ στη ∆αν�α (30). Η

µ)ση τιµ� λιανικ�ς πλησης κυµα�νεται απ� 4 )ως 28

ευρ αν� γραµµ�ρι�, µε ελ��ιστη τιµ� 4 ευρ στις Κ�τω

�ρες και µ)γιστη 34 ευρ στη ∆αν�α.

(30) Τελευτα�α δεδ�µ)να: Ι�2λι�ς 1999. ;ι τιµ)ς π�ικ�λλ�υν εντ�ς των δια#�ρων κρατν µελν αν�λ�γα µε τ� �αθµ� καθαρ�τητας,
την π�σ�τητα π�υ αγ�ρ�στηκε και την τ�π�θεσ�α της αγ�ρ�ς (Πηγ�: Europol, ΕΕ 2000).
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Η κ�ιν� δρ ση της ΕΕ για τα ν$α συνθετικ  ναρκωτικ 

Κατ� την περ��δ� 1998-2000, κ�ιν� δρ�ση της ΕΕ

«σ2στηµα )γκαιρης πρ�ειδ�π��ησης» για την τα�ε�α

συλλ�γ� και ανταλλαγ� πληρ�#�ριν σ�ετικ� µε τα ν)α

συνθετικ� ναρκωτικ� )�ει εντ�π�σει δι�#�ρες �υσ�ες π�υ

εµ#αν�στηκαν στην παρ�ν�µη αγ�ρ� στην Ευρωπαϊκ�

,νωση. Κ�ιν)ς εκθ)σεις πρ��δ�υ π�υ συν�ψ�/�υν τα

στ�ι�ε�α π�υ )��υν συλλε�θε� σε αυτ� τ� πρ�καταρκτικ�

στ�δι� παρ�υσι�στηκαν απ� τ� ΕΚΠΝΤ και την Europol

στην ;ρι/�ντια ;µ�δα Εργασ�ας περ� Ναρκωτικν τ�υ

Συµ��υλ��υ της Ευρωπαϊκ�ς ,νωσης. Σε δε2τερ� στ�δι�,

κατ�πιν αιτ�µατ�ς τ�υ Συµ��υλ��υ, εκτιµ�θηκαν �ι

κ�νδυν�ι για τ)σσερις �υσ�ες —MBDB, 4-MTA, GHB και

κεταµ�νη— απ� τη διευρυµ)νη επιστηµ�νικ� επιτρ�π�

τ�υ ΕΚΠΝΤ.

Με ��ση την )κθεση για την εκτ�µηση των κινδ2νων και

µια γνωµ�δ�τηση της Ευρωπαϊκ�ς Επιτρ�π�ς, )να ν)�

συνθετικ� ναρκωτικ�, τ� 4-MTA, υπ��λ�θηκε σε διαδικα-

σ�α ελ)γ��υ σε �λα τα κρ�τη µ)λη της ΕΕ δυν�µει µιας

απ�#ασης τ�υ Συµ��υλ��υ της 13ης Σεπτεµ�ρ��υ 1999.

Sλλα ν)α συνθετικ� ναρκωτικ�, �πως τα PMMA, 2-CT-5

και 2-CT-7, εντ�π�στηκαν πρ�σ#ατα στ� πλα�σι� τ�υ

«συστ�µατ�ς )γκαιρης πρ�ειδ�π��ησης» της κ�ιν�ς

δρ�σης και πρ�ς τ� παρ�ν παρακ�λ�υθ�2νται απ� κ�ιν�2

απ� τ� ΕΚΠΝΤ και την Europol, σε στεν� συνεργασ�α µε

την Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� και τ�ν Ευρωπαϊκ� ;ργανισµ�

για την Α5ι�λ�γηση των Φαρµακευτικν Πρ�ϊ�ντων.

Λειτ�υργντας επ�σης ως µ)σ� π�υ καθ�ρ�/ει κατ� π�σ�

µια συγκεκριµ)νη �υσ�α πρ)πει να τεθε� υπ� )λεγ�� σε

επ�πεδ� ΕΕ � ��ι, η κ�ιν� δρ�ση παρ)�ει επ�σης τακτικ�

στα κρ�τη µ)λη και τα ευρωπαϊκ� θεσµικ� �ργανα µια

εικ�να τ�υ πλαισ��υ της �ρ�σης ναρκωτικν σε ψυ�αγω-

γικ�2ς �ρ�υς και πρ�σ#)ρει )γκαιρες ενδε�5εις για τις

τ�σεις διακ�νησης σε σ�)ση µε τα συνθετικ� ναρκωτικ�.

Τα εγ�ειρ�µατα εκτ�µησης κινδ2νων παρ)��υν α5ι�πιστ�

υλικ� στ�υς αρµ�δι�υς ��ρα5ης π�λιτικ�ς, για να

πρ��ληµατιστ�2ν σ�ετικ� µε τις πιθαν)ς επιλ�γ)ς µε

στ��� την τ�ρηση µιας ισ�ρρ�πης πρ�σ)γγισης µετα52

της επι��λ�ς τ�υ ν�µ�υ και των µ)τρων πρ�ληψης.


