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Τι	είναι	το	ChemSex;	

Δεν	είναι	ChemSex	η	χρήση	οποιασδήποτε	ουσίας	σε	συνδυασμό	με	το	σεξ.	

ChemSex	είναι	ένας	ιδιαίτερος	τύπος	σεξουαλικών	επαφών	με	χρήση	ουσιών	μεταξύ	των	ανδρών	
που	κάνουν	σεξ	με	άνδρες,	των	trans	και	των	non-binary	ατόμων	και	συμμετέχουν	στην	gay	
κουλτούρα	σύνδεσης	και	συνευρέσεων.		

Η	ιδιαίτερη	και	μοναδική	σύνδεση	του	ChemSex	με	το	σεξ	των	ανδρών	που	κάνουν	σεξ	με	άνδρες	
σχετίζεται	με	το	πώς	επηρεάζεται	η	απόλαυση	του	gay	σεξ	από:		
• Τις	κοινωνικές	στάσεις	απέναντι	στους	LGBTQ+	ανθρώπους	και	το	ομόφυλο	σεξ	
• Το	τραύμα	που	είχε	η	επιδημία	του	HIV	/	AIDS	στους	LGBTQ+	ανθρώπους	και	στο	σεξ	
• Το	χρόνιο	εκφοβισμό	και	τη	θυματοποίηση	των	LGBTQ+	ατόμων	
• Τόσο	την	άμεση	όσο	και	τη	συγκαλυμμένη	πίεση	που	ασκείται	μεταξύ	των	gay	ανδρών	
• Την	σημασία	των	κοινών	τελετουργικών	δραστηριοτήτων	σε	μια	στιγματισμένη	ομάδα,	όπως	οι	

άνδρες	που	κάνουν	σεξ	με	άνδρες		
• Τις	αναπαραστάσεις	και	τις	εντάσεις	που	σχετίζονται	με	αυτές	μέσα	στην	κοινότητα	των	gay	

σχετικά	με	στάση	τους	απέναντι	στην	θηλυκότητα,	την	αρρενωπότητα	(τις	συμπεριφορές	και	
τις	ταυτότητες	που	παράγονται	από	αυτές),	ιδίως	όσον	αφορά	την	απόλαυση	του	σεξ	και	των	
σεξουαλικών	φαντασιώσεων	

• Τις	εφαρμογές	κοινωνικής	δικτύωσης	με	σκοπό	το	σεξ	για	gay	άτομα	και	τις	σάουνες	
• Τη	διαθεσιμότητα	των	ουσιών	σε	ομοφυλόφιλους	άντρες,	trans	και	non-binary	άτομα	μέσω	

εφαρμογών	γνωριμιών	
• Η	πραγματικότητα	ότι	άντρες	που	κάνουν	σεξ	με	άντρες,	trans	και	non-binary	άτομα	που	

κάνουν	ChemSex	μπορούν	επίσης	να	είναι	εργαζόμενοι	στο	σεξ,	φυλετικές	και	εθνοτικές	
μειονότητες,	μετανάστες	ή	/	και	φυλακισμένοι.	Μπορεί	επίσης	να	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	
ψυχικής	υγείας,	εθισμού,	αναπηρίες,	να	ζουν	με	HIV	ή	/	και	HCV,	ή	να	είναι	εκτός	εργασίας.	

• Το	σημερινό	τραύμα	τόσων	χαμένων	gay,	trans	και	non-binary	ατόμων	ως	αποτέλεσμα	
εμπλοκής	στο	ChemSex	.	

Στο	ChemSex	,	διαφορετικές	κατηγορίες	ουσιών	συνδυάζονται	με	το	σεξ	για	ποικίλα	
αποτελέσματα.	Ισχυρά	διεγερτικά	όπως	η	Κρυσταλλική	Μεθαμφεταμίνη	(Crystal	
Methamphetamine,	CrystalMeth,	Tina,	Ice,	Crystal	)	και	η	Μεφεδρόνη	(Mephedrone	,	Meow),	
άλλα	διεγερτικά	όπως	η	κοκαΐνη	και	πιο	πρόσφατα	άλλες	συνθετικές	ουσίες,	χρησιμοποιούνται	
από	τους	gay	άντρες,	τα	trans	και	τα	non-binary	άτομα	στο	πλαίσιο	της	gay	κουλτούρας.	Η	χρήση	
αυτών	των	διεγερτικών	μαζί	με	το	σιλδεναφίλη	(Viagra)	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	μακροχρόνιες	
σεξουαλικές	συνεδρίες	με	πολύ	αυξημένη	σεξουαλική	συμπεριφορά	υψηλού	κινδύνου.	
Το	G	(GHB/GBL)	είναι	ένα	κατασταλτικό	που	συσχετίζεται	επίσης	συνήθως	με	το	ChemSex	.	Το	G	
χρησιμοποιείται	συχνά	για	να	«φτιαχτεί»	κανείς	πριν	από	τη	χρήση	της	crystal	meth	και	άλλων	
διεγερτικών	ή	να	«μετριάσει»	εκ	των	υστέρων	την	επιτάχυνση	που	οι	διεγερτικές	ουσίες	
επιφέρουν.	
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Συμπληρωματικά	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	οι	ουσίες:	Κεταμίνη	(Ketamine,K,	SpecialK,	
VitaminK,	Καίτη),	Κοκαΐνη	(Cocaine,	Coke,	Charlie,	Snow,	Blow,	Chanel,	Κοκό),	Ecstasy	(Κουμπί,	E),	
MDMA	(Madonna,	Madame,	MD,	Mandy)	

Η	δύναμη	της	εμπειρίας,	η	ένταση	και	η	εθιστικότητα	αυτών	των	ουσιών,	και	η	πολυπλοκότητα	
των	συναισθηματικών	και	κοινωνικών	παραγόντων	που	εμπλέκονται,	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	
προβληματικές	συνθήκες	και	συμπεριφορές.	

Προβληματικό	ChemSex	

To	Chemsex	δεν	είναι	μόνο	προβληματικό.		

Παρόλο	που	το	ChemSex	φέρει	αρκετούς	κινδύνους	πρόκλησης	δυσκολιών	και	προβλημάτων,	
συχνά	οι	βλάβες	που	επιφέρει	δεν	είναι	ή	δε	γίνονται	αντιληπτές	ως	τόσο	σοβαρές	και	τα	άτομα	
που	το	κάνουν	εκτιμούν	ότι	το	κόστος	αυτό	(όπως	η	κατάρρευση	των	επόμενων	ημερών	και	το	
οικονομικό	κόστος)	αξίζει	σε	σύγκριση	με	τις	θετικές	εμπειρίες	που	έχουν	(όπως	ο	σεξουαλικός	
πειραματισμός	και	η	τόνωση	της	αυτοπεποίθησης).	Μερικά	άτομα,	κατά	κανόνα	αυτά	που	κάνουν	
μάλλον	περιστασιακή	και	καθαρά	ψυχαγωγική	χρήση,	μπορεί	να	μην	βιώσουν	καμία	αρνητική	
επίπτωση	και	να	νιώθουν	πως	διατηρούν	τον	έλεγχο	στη	χρήση	ουσιών	και	πως	μπορούν	να	τη	
συμπεριλάβουν	και	να	την	προσαρμόσουν	στο	ευρύτερο	πλαίσιο	της	ζωής	τους.	

Υπάρχουν,	ωστόσο,	δεξιότητες	που	απαιτούνται	για	τη	διαχείριση	του	Chemsex	προκειμένου	να	
προστατευτεί	κανείς	ελαχιστοποιώντας,	όσο	είναι	δυνατόν,	τις	αρνητικές	συνέπειες.	Οι	δεξιότητες	
αυτές	περιλαμβάνουν	τη	μείωση	βλάβης,	τα	όρια	και	τη	διαφύλαξη	τους	για	την	προστασία	της	
ζωής,	της	υγείας	και	της	ψυχικής	υγείας	του	ατόμου	από	τις	επιζήμιες	συνέπειες,	την	ικανότητα	
για	αυτοφροντίδα	και	τη	φροντίδα	των	άλλων,	καθώς	και	την	εκτίμηση	και	τη	δυνατότητα	
ευχαρίστησης	της	νηφάλιας	ζωής	και	των	νηφάλιων	ψυχαγωγικών	δραστηριοτήτων.	Μέσα	από	
την	εκμάθηση,	υιοθέτηση	και	τη	χρήση	αυτών	των	δεξιοτήτων,	κάποιοι	άντρες	που	κάνουν	σεξ	με	
άντρες	μπορούν	να	διαχειριστούν	το	Chemsex	ψυχαγωγικά	και	με	τρόπους	που	ελαχιστοποιούν	
τους	κινδύνους.		

Κάποιοι	άνθρωποι	θεωρούν	τους	εαυτούς	τους	ως	ψυχαγωγικούς	χρήστες,	για	χρόνια.	Μπορούν	
να	αντεπεξέρχονται	σε	στρεσογόνα	περιστατικά	στη	ζωή	τους,	πίεση	στις	διαπροσωπικές	σχέσεις	
και	δραματικές	αλλαγές	συνθηκών,	ενώ	ακόμα	θεωρούν	τη	χρήση	ουσιών	τους,	ψυχαγωγική.	
Για	ορισμένους,	το	Chemsex	ενισχύει	τα	πράγματα	που	τους	αρέσουν,	τόσο	σωματικά	όσο	και	
συναισθηματικά,	όσον	αφορά	το	σεξ	και	την	οικειότητα.	Η	αίσθηση	της	στιγμιαίας	
συναισθηματικής	σύνδεσης	μπορεί	να	είναι	πολύ	ελκυστική.	Οι	ουσίες	μπορούν,	επίσης,	να	
απομακρύνουν	τα	εμπόδια,	τις	αναστολές	και	να	παρέχουν	αυξημένες	δυνατότητες	στη	
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σεξουαλική	επαφή.	Οι	ουσίες	μπορούν	να	εξαλείψουν	τις	πολιτιστικές,	θρησκευτικές	και	
ψυχολογικές	αναστολές.	Το	Chemsex	μπορεί	να	υποσχεθεί	σεξουαλική	και	συναισθηματική	
σύνδεση	μέσω	της	άρσης	αναστολών	ως	μια	διέξοδο	από	τη	μοναξιά	και	την	κενότητα.	Ωστόσο,	
αυτή	η	τελευταία	χρήση	του	ελλοχεύει	περισσότερους	κινδύνους	να	γίνει	προβληματική.	Όταν	η	
χρήση	δε	γίνεται	ψυχαγωγικά	και	περιστασιακά	αλλά	περισσότερο	συστηματικά	και	με	στόχο	την	
παράκαμψη	ή	«θεραπεία»	προσωπικών	δυσκολιών,	αυξάνονται	σοβαρά	οι	πιθανότητες	να	γίνει	
προβληματική	ή	και	να	έχει	αρνητικές	συνέπειες.		

Το	Chemsex	μπορεί	να	είναι	
μια	ειλικρινής	συμπεριφορά	
με	αμοιβαία	συγκατάθεση	
μεταξύ	ενηλίκων.	Ορισμένοι	
απ'	αυτούς	έχουν	τις	
δεξιότητες	ή	την	αυτοφροντίδα	
για	τη	διαχείριση	των	
κινδύνων.	Για	άλλους,	είναι	πιο	
περίπλοκο.		

Γενικότερα,	η	χρήση	μπορεί	να	
είναι	ή	να	τείνει	να	γίνει	
προβληματική	όταν	αδυνατεί	
κανείς	να	κάνει	σεξ	χωρίς	
χρήση,	δεν	μπορεί	να	
απολαύσει	πράγματα	και	
δραστηριότητες	που	
παλαιότερα	απολάμβανε	ή	και	
δεν	μπορεί	να	βρει	κάτι	
καινούριο	που	να	του	κάνει	
αίσθηση.	Επίσης,	η	
προβληματική	χρήση	συχνά	
συνδέεται	με	καταστάσεις	

όπου	διαρκεί	πολύ	περισσότερο	από	όσο	σκόπευε	κανείς,	οδηγεί	σε	απώλεια	ωρών	εργασίας,	
κοινωνικών	δραστηριοτήτων	κλπ	αλλά	και	επιφέρει	ψυχολογικές	δυσκολίες	(πχ	θλίψη,	ανηδονία,	
ευερεθιστότητα,	αναίτιο	άγχος	και	καχυποψία)	οι	οποίες	συχνά	στην	αρχή	δεν	είναι	τόσο	έντονες	
αλλά	γίνονται	σταδιακά	στην	πορεία.	

Οι	βλάβες	του	Chemsex	φαίνονται	να	αυξάνονται	στους	gay	και	άλλους	πληθυσμούς	των	ΑΣΑ	στις	
ευρωπαϊκές	πόλεις.	Οι	άνθρωποι	που	εμπλέκονται	στο	Chemsex	μπορούν	να	χάσουν	φίλους,	
οικογενειακούς	δεσμούς,	δουλειές	και	σπίτια.	Οι	μακρές	συνεδρίες	που	συχνά	οδηγούν	οι	
δραστηριότητες	του	Chemsex	μπορούν	να	περιλαμβάνουν	πολλούς	συντρόφους	και	επικίνδυνες	
συμπεριφορές,	έχοντας	ως	αποτέλεσμα,	μερικές	φορές,	έλλειψη	ύπνου,	πλημμελή	
αυτοφροντίδα,	σωματικό	και	/	ή	συναισθηματικό	τραύμα.	Οι	εκ	των	υστέρων	ενοχές	και	η	ντροπή	
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για	τις	δραστηριότητες	που	είχε	εμπλοκή	το	άτομο	σε	συνδυασμό	με	τις	επιδράσεις	της	
απόσυρσης	των	ουσιών	(comedown)	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	ακόμη	λιγότερη	αυτοφροντίδα	
καθώς	και	αυτοτιμωρητικές	τάσεις	σε	διανοητικό	ή	και	σωματικό	επίπεδο.	

Σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	η	χρήση	GHB	/	GBL	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	απώλεια	αισθήσεων	ή	και	
θάνατο.	Άνθρωποι	έχουν	υποστεί	σεξουαλική	επίθεση,	σωματική	κακοποίηση	ή	/	και	βιασμό.	Η	
ικανότητα	των	συμμετεχόντων	στο	Chemsex	να	συναινούν	μπορεί	να	μειωθεί	κατά	τη	διάρκεια	
των	σεξουαλικών	δραστηριοτήτων	καθώς	η	ψυχοτρόπος	επίδραση	των	ουσιών	μειώνει	τη	
δυνατότητα	διαπραγμάτευσης	και	κρίσης.	Είναι	σημαντικό,	προκειμένου	να	αποτραπούν	οι	
αρνητικές	συνέπειες,	να	υπάρχει	ασφαλές	περιβάλλον	χρήσης,	να	προσέχουν	οι	συμμετέχοντες	
τους	παρτενέρ	και	να	είναι	εκ	των	προτέρων	ξεκάθαρα	τα	όρια	των	δραστηριοτήτων	με	τις	οποίες	
θέλει	το	κάθε	άτομο	να	εμπλακεί.	Η	συναίνεση	δε	θα	πρέπει	να	θεωρείται	δεδομένη.		

Το	Chemsex	σχετίζεται	με	αύξηση	της	μετάδοσης	του	ιού	του	HIV,	της	ηπατίτιδας	και	των	ΣΜΝ,	
καθώς	με	εθισμό	και	εξάρτηση,	κατάθλιψη,	ψύχωση,	εγκληματική	δραστηριότητα	και	θάνατο	από	
υπερβολική	δόση	ή	την	αυτοκτονία,	ιδιαίτερα	όταν	εμπλέκεται	η	χρήση	κρυσταλλικής	
μεθαμφεταμίνης	και	η	ενδοφλέβια	χρήση	ουσιών.		

Διάγραμμα	Προβληματικής	Χρήσης	ChemSex		
Το	διάγραμμα	διαβάζεται	από	επάνω	προς	τα	κάτω.	Είναι	σημαντικό	να	διευκρινιστεί	ότι	η	
διαδικασία	που	οδηγεί	στο	προβληματικό	ChemSex	και	τα	σοβαρά	προβλήματα	υγείας,	δεν	
υφίσταται	για	όλους.	Το	διάγραμμα	αναπαριστά	ένα	σύνηθες	μοτίβο	περιστατικών	και	όχι	μια	
αναπόφευκτη	εξελικτική	πορεία.	Κάποιοι	μπορεί	να	βιώσουν	τη	διαδικασία	διαφορετικά,	ενώ	
άλλοι	ίσως	είναι	ικανοί	να	συνεχίσουν	την	ψυχαγωγική	χρήση	και	να	μην	προχωρήσουν	προς	τα	
τελικά	στάδια.		

Η	πορεία	προς	το	προβληματικό	χημικό	σεξ	μπορεί	να	πυροδοτηθεί	από	διασταυρούμενους	
παράγοντες,	συμπεριλαμβανομένων	των	αρνητικών	εμπειριών	στην	παιδική	ηλικία	και	του	
βιώματος	κάποιων	ατόμων	που	μπορεί	να	έχουν	υπάρξει	μέλη	μιας	στιγματισμένης,	ή	πολλές	
φορές	εμπλεκόμενης	σε	παραβατικές	δραστηριότητες,	μειονοτικής	ομάδας.	Οι	gay	άνδρες,	οι	
trans	και	μη	δυαδικοί	άνθρωποι,	μεγαλώνουν	στη	σκιά	των	ασθενειών	που	συνδέονται	με	τον	
HIV,	της	επιβαρυμένης	πνευματικής	υγείας	και	της	χρήσης	ουσιών.	Αυτό	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	
μοναξιά,	αίσθηση	κενού,	καταθλιπτικά	αισθήματα	και	συναισθηματικό	και	σεξουαλικό	
αυτοπεριορισμό-τα	οποία	είναι	δυνατόν	να	διευκολύνουν	τη	διεργασία	που	οδηγεί	στο	
προβληματικό	ChemSex.		

Η	ακριβής	«πορεία	προς	την	προβληματική	χρήση	χημικού	σεξ»	περιλαμβάνει	6	στάδια	(μοναξιά	
και	αίσθημα	κενού,	αναζήτηση	σύνδεσης,	σεξουαλική	επαφή,	σύνδεση	μέσω	του	ChemSex,	
προβληματικό	ChemSex	και	σοβαρός	αντίκτυπος	στην	υγεία).	Παράγοντες	όπως	τα	μέσα	
κοινωνικής	δικτύωσης,	εφαρμογές	γνωριμιών,	χρήση	ουσιών	και	το	σεξ	επί	πληρωμή,	μπορεί	να	
διευκολύνουν	το	πέρασμα	από	το	ένα	στάδιο	στο	επόμενο.	
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Στάδια	της	διαδρομής	προς	τη	διενέργεια	προβληματικού	σεξ	

Μοναξιά	και	αίσθημα	κενού	
Η	διαδικασία	ξεκινά	με	αισθήματα	μοναξιάς	και	κενού.	Γεγονότα	και	προκλήσεις	από	το	παρόν	ή	
το	παρελθόν	ενός	ατόμου	μπορεί	να	επηρεάσουν	τις	προσωπικές	και	κοινωνικές	του	σχέσεις	και	
την	πνευματική	του	υγεία	και	να	οδηγήσουν	σε	συναισθήματα	μοναξιάς	και	απώλειας	ψυχικής	
δύναμης.	Μπορεί	να	έχει	ανησυχίες	σχετικά	με	την	εικόνα	του	σώματός	του	και/ή	τη	σεξουαλική	
του	επίδοση,	συμβάλλοντας	στο	συναισθηματικό	και/ή	το	σεξουαλικό	αυτοπεριορισμό.		

Αναζήτηση	σύνδεσης	
Όταν	οι	άνθρωποι	νιώθουν	μόνοι	και	κενοί,	μπορεί	να	αναζητήσουν	σύνδεση	με	άλλους.	Πιθανόν	
να	συναναστραφούν	φίλους	και	οικογένεια,	ή	να	προσπαθήσουν	να	βρουν	μέσω	των	μέσων	
κοινωνικής	δικτύωσης,	μια	κοινότητα	στην	οποία	να	ανήκουν.	Άλλοι	αναζητούν	τη	σύνδεση	μέσα	
από	εφήμερες	σεξουαλικές	σχέσεις.	

Σεξουαλική	επαφή	
Η	σεξουαλική	επαφή	με	περιστασιακούς	ερωτικούς	συντρόφους	μπορεί	να	είναι	διασκεδαστική	
και	να	ικανοποιεί	ένα	σύνολο	επιθυμιών	(σωματική	οικειότητα,	αυτοεπιβεβαίωση).	Παρέχεται	
εύκολα	και	γρήγορα,	μέσω	διαδικτυακών	ιστοσελίδων	γνωριμιών	και	εφαρμογών	κινητών	
τηλεφώνων,	που	χρησιμοποιούν	εντοπισμό	τοποθεσίας	(εφαρμογές	για	σεξ)	,	οι	οποίες	είναι	
σχεδιασμένες	για	να	διευκολύνουν	τη	σεξουαλική	επαφή.	Παρόλα	αυτά,	μπορεί	να	μην	
καλύπτονται	όλες	οι	ανάγκες	ενός	ατόμου	σχετικά	με	τη	μοναξιά	και	το	αίσθημα	του	κενού.	Η	
διαδικασία	αυτή	μπορεί	να	οξυνθεί	όταν	οι	άνθρωποι	αρχίσουν	να	εισέρχονται	στη	διαδικασία	
χρήσης	ουσιών	κατά	τις	σεξουαλικές	επαφές.		

Σύνδεση	μέσω	του	ChemSex	
Σε	πολλές	περιπτώσεις,	η	χρήση	ουσιών	μεταξύ	ομοφυλόφιλων	ανδρών,	τρανς	και	μη	δυαδικών	
ανθρώπων	έχει	κανονικοποιηθεί.	Τα	τελευταία	χρόνια,	η	εμφάνιση	νέων	ουσιών,	όπως	GHB	(το	
λεγόμενο	«ναρκωτικό	του	βιασμού)/GBL	και	κρυσταλλική	μεθαμφεταμίνη,	έχει	εντατικοποιήσει	
αυτή	την	επαφή	μέσω	του	ChemSex.	Μέσα	από	την	κουλτούρα	της	gay	συνεύρεσης,	τα	άτομα	
μπορεί	να	έρθουν	γρήγορα	σε	επαφή	με	τη	χρήση	ουσιών	στο	σεξ,	προκειμένου	να	αυξήσουν	τη	
σεξουαλική	ευχαρίστηση.	
Για	κάποιους,	η	χρήση	ουσιών	στο	ChemSex	εντείνει	τα	πράγματα	που	τους	αρέσουν	–σωματικά	
και	συναισθηματικά-	στο	σεξ.	Οι	ουσίες	μπορεί	επίσης	να	αμβλύνουν	τα	όρια,	τις	ιδεολογικές,	
θρησκευτικές	και	ψυχολογικές	αναστολές.	ChemSex	υπόσχεται	σεξουαλική	και	συναισθηματική	
σύνδεση	μέσα	από	την	απουσία	αναστολών.	Αυξάνει	την	ικανότητα	παροχής	συγκεκριμένων	
ειδών	σεξουαλικής	επαφής.	Το	ChemSex	ευνοεί	τη	διαμόρφωση	μιας	gay	ταυτότητας	και	μπορεί	
να	αποτελεί	φυσιολογική	συμπεριφορά	μεταξύ	όσων	επιδίδονται	σε	αυτό-	κάποιοι	από	τους	
οποίους	έχουν	τις	ικανότητες	ή	τον	αυτοέλεγχο	να	διαχειριστούν	τους	κινδύνους.		
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Προβληματικό	χημικό	σεξ	
Οι	ουσίες	μπορεί	να	δημιουργήσουν	αισθήματα	και	συμπεριφορές	εθισμού.	Οι	άνθρωποι	
ενδέχεται	να	θελήσουν	να	βιώσουν	«το	φτιάξιμο»	με	μεγαλύτερη	συχνότητα	ή	ένταση.	Για	
κάποιους,	αυτό	το	«φτιάξιμο»	αμβλύνει	τα	αισθήματα	της	μοναξιάς.	Η	διαδικασία	αυτή	μπορεί	να	
οδηγήσει	σε	καταστάσεις	που	οι	άνθρωποι	επιδίδονται	στο	ChemSex	κάθε	εβδομάδα	(ή	πιο	
συχνά),	μερικές	φορές	στη	διάρκεια	κάποιων	πάρτι	που	διαρκούν	συνεχόμενες	μέρες	και	νύχτες.		
Κατά	συνέπεια,	οι	χρήστες	μπορεί	να	χάσουν	την	επαφή	τους	με	κάθε	άλλη	πλευρά	της	ζωής	τους	
(εργασιακές	υποχρεώσεις,	οικονομικά	ζητήματα,	οικογένεια,	φιλίες,	σχέσεις	κ.λπ.).	Οποιεσδήποτε	
θετικές	εμπειρίες	απομένουν,	αποδίδονται	στο	ChemSex,	από	το	οποίο	ο	χρήστης	εξαρτάται	όλο	
και	πιο	πολύ.	Τελικά,	αυτή	η	απώλεια	του	ελέγχου	στη	ζωή	των	χρηστών	μπορεί	να	προκαλέσει	
αισθήματα	ανικανότητας,	οδηγώντας	σε	μείωση	του	ενδιαφέροντος	για	τις	επιπτώσεις	στην	υγεία	
τους.		

Κάποιοι	άνθρωποι	θεωρούν	πως	έχουν	τον	έλεγχο	της	εμπλοκής	τους	στο	ChemSex,	αλλά	έχουν	
περιορισμένη	συναίσθηση	άλλων	δυσκολιών	που	βιώνουν	και	οι	οποίες	σχετίζονται	με	αυτό.	
Βασική	πλευρά	της	αυτοφροντίδας	είναι	να	μπορεί	κανείς	να	είναι	ειλικρινής	με	τον	εαυτό	του,	
όσο	είναι	δυνατόν,	και	να	μην	φοβάται	να	αναγνωρίσει	ότι	μπορεί	ορισμένες	συμπεριφορές	
έχουν	βγει	εκτός	ελέγχου	του.	Η	αυτοφροντίδα	περιλαμβάνει	το	να	αναζητήσει	κανείς	βοήθεια	
από	το	περιβάλλον	του	αλλά	και	ειδικούς,	χωρίς	ενοχές	ή	αίσθηση	ότι	είναι	ένδειξη	αδυναμίας.	
Ταυτόχρονα,	σημαντική	για	τη	μείωση	της	βλάβης,	πέραν	της	αυτοδιαχείρισης,	είναι	ο	ρόλος	του	
κοινωνικού	και	υποστηρικτικού	δικτύου	του	ατόμου.	Είναι	σημαντικό	να	υπάρχει	αποδοχή	και	μη	
επικριτική	στάση	(μεταξύ	φίλων	αλλά	και	εν	γένει	εντός	της	lgbtqi+	κοινότητας,	όπως	αυτή	
δραστηριοποιείται	κοινωνικά,	μέσω	εφαρμογών	κ.λπ.),	η	οποία	οδηγεί	σε	περαιτέρω	στιγματισμό	
και	μεγαλύτερο	κλείσιμο	του	ατόμου	που	βρίσκεται	σε	δύσκολη	θέση	στον	εαυτό	του.	Αυτό	
άλλωστε	θα	οδηγήσει	σε	περαιτέρω	προβληματική	εμπλοκή.	Είναι	σημαντικό	το	περιβάλλον	να	
δείχνει	τη	διαθεσιμότητά	του	στους	οικείους	του,	ειδικά	όταν	γίνεται	αντιληπτό	ότι	πιθανώς	
αντιμετωπίζουν	δυσκολίες.	Οι	υπηρεσίες	και	οι	επαγγελματίες	υγείας	άλλωστε,	είναι	επίσης	
σημαντικό	να	έχουν	επαρκή	ενημέρωση,	ευαισθητοποίηση	και	στάση	αποδοχής,	η	οποία	θα	
διευκολύνει	τα	άτομα	που	αντιμετωπίζουν	δυσκολίες	να	ξεπεράσουν	τις	πολλές	φορές	
δικαιολογημένες	αναστολές	τους	να	απευθυνθούν	κάπου.		
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Μεθαμφεταμίνη	

Η	μεθαμφεταμίνη	είναι	ένα	πολύ	ισχυρή	ψυχοτρόπος	διεγερτική	ουσία,	παρόμοια	με	το	speed,	
γνωστή	και	με	τα	ονόματα	Crystal	Meth,	Tina,	T,	Ice,	Glass,	Yaba,	Crank,	Meth.	Βιομηχανικά	χημικά	
προϊόντα,	καθώς	και	καθαριστικά	προϊόντα,	τα	οποία	είναι	τοξικά,	χρησιμοποιούνται	συχνά	κατά	
την	παρασκευή	της.	Είναι	λευκή,	άοσμη	και	έχει	πικρή	γεύση.	Κυκλοφορεί	με	μορφή	βράχων,	
κρυστάλλων	ή	δισκίων,	τα	οποία	μπορείς	να	διαλύσεις	σε	νερό	ή	αλκοόλ.		

Στην	κρυσταλλική	της	μορφή	καπνίζεται	με	τη	βοήθεια	μίας	πίπας	(ενός	γυάλινου	σωλήνα).	
Ως	σκόνη	εισπνέεται	(«σνιφάρεται»)	από	τη	μύτη,	αλλά	η	χρήση	της	μπορεί	να	γίνει	και	ενέσιμα,	
κατόπιν	ανάμειξης	της	με	νερό.	Μπορεί	επίσης	να	εισαχθεί	στον	πρωκτό	με	τη	βοήθεια	εμβόλου	
μίας	σύριγγας,	από	την	οποία	έχει	αφαιρεθεί	η	βελόνα.	Αυτός	ο	τρόπος	χρήσης	είναι	γνωστός	ως	
“bootybump”.	

Η	χρήση	της	μεθαμφεταμίνης	ονομάζεται	“tweaking”,	ενώ	η	ενέσιμη	χρήση	της	αποκαλείται	
“slamming”.	

Η	μεθαμφεταμίνη	μαζί	με	το	G	και	την	Μεφεδρόνη	είναι	οι	κύριες	ουσίες	που	χρησιμοποιούνται	
στο	ChemSex.		

Επιδράσεις	
Χρησιμοποιείται	για	την	απόκτηση	ενέργειας	με	σκοπό	την	πολύωρη	και	ενισχυμένη	σεξουαλική	
πράξη.	Δίνει	την	αίσθηση	της	εγρήγορσης,	της	αυτοπεποίθησης,	του	άτρωτου	και	του	
παρορμητικού,	καθώς	επίσης	εξαλείφει	το	αίσθημα	του	πόνου	και	προκαλεί	αύξηση	της	λίμπιντο	
και	της	σεξουαλικής	διέγερσης,	αφαιρώντας	τυχόν	ενδοιασμούς	ή	φραγμούς.	

Αυξάνει	τη	θερμοκρασία	του	σώματος,	τους	σφυγμούς	της	καρδιάς	και	την	αρτηριακή	πίεση	-σε	
επικίνδυνα	πολλές	φορές	για	την	υγεία	επίπεδα-	με	τον	κίνδυνο	της	καρδιακής	προσβολής,	του	
εγκεφαλικού,	της	καταστολής	(κώμα),	ακόμα	και	του	θανάτου.	

Μπορεί	επίσης	να	οδηγήσει	σε	μείωση	της	όρεξης	και	του	ύπνου	για	διάρκεια	ημερών.	
Αφού	η	επήρεια	παρέλθει	απομένει	το	αίσθημα	της	εξάντλησης,	της	ευερεθιστότητας	(επιθετικής	
συμπεριφοράς),	της	κατάθλιψης	ή	και	των	παρανοϊκών,	ακόμη	και	αυτοκτονικών	σκέψεων.	Είναι	
επιπλέον	δυνατόν	να	δημιουργήσει	στομαχικές	διαταραχές,	όπως	γαστροοισοφαγική	
παλινδρόμηση	ή	γαστρίτιδα,	εξαιτίας	της	μη	κατανάλωσης	τροφής	για	διάστημα	αρκετών	
ημερών.	

Αναλόγως	του	τρόπου	με	τον	οποίο	γίνεται	η	χρήση	της,	είναι	πιθανό	να	βλάψει	τους	πνεύμονες,	
τη	μύτη	και	το	στόμα.	

Η	μακροχρόνια	χρήση	της	μεθαμφεταμίνης	προκαλεί	φθορά	στα	δόντια.	  

Πηγή:	facebook.com/ChemSexGR  από 9 26

https://web.facebook.com/notes/hh-gr/booty-bumps-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25AD%25CF%2583%25CF%2589-%25CF%2580%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%258D/287237045279350/
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25BF-g/271256300210758/
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B7/292449981424723/
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25BF-chemsex/288923201777401/


Η	μεθαμφεταμίνη	και	το	σεξ	
Η	μεθαμφεταμίνη	προκαλεί	έντονη	σεξουαλική	διέγερση.	Κάποιοι	χρήστες	μάλιστα	προβαίνουν	
υπό	την	επήρεια	της	σε	σεξουαλικές	πρακτικές	στις	οποίες	δεν	θα	προέβαιναν	νηφάλιοι.	Κάτι	
τέτοιο	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	αύξηση	μετάδοσης	του	ιού	του	HIV,	καθώς	και	άλλων	σεξουαλικώς	
μεταδιδόμενων	νοσημάτων.	Άλλο	πιθανό	αποτέλεσμα	στα	πλαίσια	αυτών	των	πρακτικών	είναι	η	
εμπλοκή	σε	σεξουαλικές	δραστηριότητες	με	απουσία	συναίνεσης.	
Τα	προφυλακτικά	μπορεί	να	σπάσουν	μετά	από	περίπου	30’	σεξουαλικής	πράξης.	Κατά	τη	
διάρκεια	του	σεξ	συνίσταται	ή	χρήση	λιπαντικού	με	βάση	το	νερό,	ο	έλεγχος	του	προφυλακτικού	
και	η	ανανέωσή	του	μετά	από	μισή	ώρα.	
Το	σεξ	υπό	την	επήρεια	της	μεθαμφεταμίνης	περιγράφεται	από	τους	χρήστες	της	ως	ψυχρό,	άγριο	
και	δίχως	σύνδεση.	

Η	μακροχρόνια	χρήση	μεθαμφεταμίνης	
Η	ανοχή	στη	συγκεκριμένη	ουσία	αυξάνεται	πολύ	γρήγορα	με	αποτέλεσμα	οι	χρήστες	της	να	
οδηγούνται	στην	κατανάλωση	όλο	και	μεγαλύτερης	ποσότητας	για	να	επιτύχουν	το	ίδιο	
αποτέλεσμα.	Πρόκειται	για	ένα	ουσία	ιδιαίτερα	εθιστική.	
Πολλοί	που	κάνουν	χρόνια	χρήση,	οδηγούνται	στο	δυσάρεστο	σημείο	να	χάνουν	δουλειά,	σπίτι,	
χρήματα,	συντρόφους,	φίλους	και	υγεία	(καθώς	και	τα	δόντια	τους).	
Ακόμη	και	κατά	την	περιστασιακή	χρήση	της	μεθαμφεταμίνης,	για	παράδειγμα	σε	κάποια	γκέι	
πάρτι,	χρήστες	που	ελέγχουν	τη	χρήση	άλλων	ουσιών,	έχουν	βρεθεί	να	δυσκολεύονται	να	
δαμάζουν	την	εξάρτησή	τους	από	τη	μεθαμφεταμίνη.	Επέρχεται	μάλιστα	ένα	σημείο,	κατά	το	
οποίο	η	σκέψη	ή	το	σεξ	φαντάζουν	αδύνατα	χωρίς	τη	χρήση	της.	Στο	σημείο	αυτό	τα	σεξουαλικά	
ερεθίσματα	(σκέψεις,	εικόνες	κα)	λειτουργούν	ως	έναυσμα	(trigger)	για	να	αναζητήσει	κανείς	την	
ουσία	και	τη	χρήση.	Όπως	η	Μεφεδρόνη,	έτσι	και	η	μεθαμφεταμίνη	επηρεάζει	την	ικανότητα	για	
νηφάλιο	σεξ,	ακόμα	και	αν	κανείς	το	επιθυμεί.	
Η	μακροχρόνια	χρήση	έχει	σημαντικές	επιπτώσεις:	μπορεί	να	προκαλέσει	ψύχωση	ή	χρόνια	
ψυχολογικά	προβλήματα	ακόμη	και	μετά	τη	διακοπή	της	χρήσης	της.		
Καθώς	πρόκειται	για	συνθετική	ουσία	με	μεγάλα	μόρια,	αργεί	πολύ	να	μεταβολιστεί	στον	
εγκέφαλο	ενώ	παράλληλα	προκαλεί	έντονες	διαφοροποιήσεις	στο	σύστημα	σύνδεσης	των	
νευρικών	κυττάρων	(νευροδιαβίβαση).	Κατά	συνέπεια,	η	διακοπή	καθαυτή	είναι	πολύ	δύσκολη	
και	οι	επιπτώσεις	της	στον	εγκέφαλο	μπορούν	να	παραμείνουν	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	και	
μετά	την	αποτοξίνωση.	Ωστόσο	αυτό	είναι	αναστρέψιμο.	

Η	μεθαμφεταμίνη	σε	συνδυασμό	με	την	αντιρετροϊκή	αγωγή	
Οι	αναστολείς	πρωτεάσης	-ειδικά	η	ριτοναβίρη,	καθώς	και	κάποια	άλλα	φάρμακα	της	ίδιας	
κατηγορίας-	μπορούν	να	προκαλέσουν	πολλαπλασιασμό	της	επίδρασης	της	μεθαμφεταμίνης	στον	
ανθρώπινο	οργανισμό,	η	οποία	είναι	δυνατό	να	αποβεί	μοιραία.	Αυτό	συμβαίνει	επειδή	η	
ριτοναβίρη	επιβραδύνει	τον	ρυθμό	με	τον	οποίο	μεταβολίζεται	η	μεθαμφεταμίνη,	κάτι	που	με	τη	
σειρά	του	οδηγεί	στην	υψηλή	συγκέντρωση	της	ουσίας	στον	οργανισμό,	κάνοντας	το	ενδεχόμενο	
του	θανάτου	από	υπερβολική	δόση	πιθανό.	
Επιπλέον	η	συστηματική	ή	περιστασιακή	χρήση	της	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	παράλειψη	ή	
καθυστέρηση	λήψης	της	αντιρετροϊκής	αγωγής.	
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Η	μεθαμφεταμίνη	αποδυναμώνει	το	ανοσοποιητικό	σύστημα,	όπως	κάνει	και	η	έλλειψη	φαγητού	
ή	ύπνου,	καταστάσεις	στις	οποίες	συχνά	εμπλέκονται	όσοι	κάνουν	συστηματική	χρήση.	

Ecstasy,	Κοκαΐνη,	Poppers,	Viagra	
Όλες	αυτές	οι	ουσίες	είναι	επιβλαβείς	για	την	καρδιά.	Αν	παράλληλα	γίνεται	χρήση	της	
μεθαμφεταμίνης,	η	βλάβη	που	προκαλείται	στην	καρδιά	είναι	ακόμα	πιο	σοβαρή.	Η	συνδυαστική	
χρήση	αυτών	των	ουσιών	μπορεί	να	προκαλέσει:	
• ξαφνικές	αυξομειώσεις	αρτηριακής	πίεσης	
• στηθάγχη	
• ανακοπή	
• εγκεφαλικό	

Αντικαταθλιπτικά	
Η	μεθαμφεταμίνη	σε	συνδυασμό	με	τα	αντικαταθλιπτικά	μπορεί	να	έχει	επιπτώσεις	απειλητικές	
για	τη	ζωή,	συμπεριλαμβανομένης	της	επικίνδυνης	αύξησης	αρτηριακής	πίεσης	και	το	αυξημένο	
ρίσκο	του	συνδρόμου	σεροτονίνης	(τα	επίπεδα	σεροτονίνης	αυξάνονται	πολύ).	Ενδείκνυται	η	
συμβουλή	γιατρού	πριν	την	παράλληλη	χρήση	μεθαμφεταμίνης	και	αντικαταθλιπτικών.	

Χρήσιμο	να	γνωρίζουμε	
Καλύτερα	να	αποφεύγεται	η	ενέσιμη	χρήση	καθώς	κατ’	αυτόν	τον	τρόπο	προκαλείται	ο	εθισμός	
πολύ	πιο	γρήγορα.	Υπάρχει	ο	κίνδυνος	για	σοβαρά	προβλήματα	υγείας,	όπως	δερματικά	
αποστήματα,	κατεστραμμένες	φλέβες,	μόλυνση	του	αίματος	και	μόλυνση	της	καρδιάς.	Η	κοινή	
χρήση	συρίγγων	αυξάνει	δραματικά	τον	κίνδυνο	μετάδοσης	του	ιού	του	HIV,	καθώς	και	της	
ηπατίτιδας	C	και	άλλων	λοιμώξεων.	
Η	χρήση	της	πίπας	καπνίσματος	μπορεί	να	βλάψει	το	στόμα	και	ενέχει	τον	κίνδυνο	μετάδοσης	
λοιμώξεων	-μέσω	μικρών	ποσοτήτων	αίματος-	όπως	της	ηπατίτιδας	C	και	του	ιού	του	HIV.	
Απόσυρση	
Τα	συμπτώματα	απόσυρσης	της	ουσίας	από	τoν	οργανισμό	(comedown)	περιλαμβάνουν:	
κατάθλιψη,	άγχος,	ανηδονία,	ευερεθιστότητα,	παρανοϊκές	σκέψεις	και	έντονη	επιθυμία/λαχτάρα	
(craving)	για	την	ουσία.	
Διάρκεια	παραμονής	της	ουσίας	στον	οργανισμό.	
Η	Meth	θα	εμφανιστεί	σε	τεστ	ούρων	τις	επόμενες	2-3	ημέρες	από	τη	χρήση.	(Η	διάρκεια	
εξαρτάται	από	τo	είδος	του	τεστ,	τη	ποσότητα	που	έκανες	χρήση,	εάν	έχεις	άλλες	ιατρικές	
παθήσεις	και	το	μεταβολισμό	σου).	
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Μεφεδρόνη	

Η	Μεφεδρόνη	(γνωστή	και	ως:	Μεφ/meph,	Μίαου	Μίαου/meow	meow	,	Άλατα	μπάνιου,	
Λίπασμα,	drone,	m-cat,	MC,	bounce,	4-MMC)	είναι	διεγερτική	ουσία,	με	πολλές	ομοιότητες	με	τις	
αμφεταμίνες	και	προέρχεται	από	την	Καθινόνη	(cathinone).	Από	το	2010	είναι	ταξινομημένο	ως	
ναρκωτικό	β'	κλάσης,	ενώ	προηγουμένως	πωλούνταν	νόμιμα	ως	λίπασμα	ή	άλατα	μπάνιου.	Είναι	
μια	από	τρεις	κύριες	ουσίες	που	χρησιμοποιούνται	στο	ChemSex.		

Τη	Μεφεδρόνη	θα	την	βρεις	συνήθως	ως	λευκή	σκόνη,	πιο	σπάνια	μπορεί	να	την	συναντήσεις	με	
χρώμα	κρεμ,	κίτρινο	ή	ροζ.	Συνήθως	κατά	την	πρώτη	παραλαβή,	έρχεται	ως	χοντρή	σκόνη	από	
μικροσκοπικά	κρύσταλλα.	Στη	συνέχεια	αυτά	σπάζονται	σε	λεπτή	σκόνη	για	χρήση.	Είναι	
σχεδιασμένη	να	μιμείται	τα	αποτελέσματα	τριών	άλλων	ουσιών	ταυτόχρονα.	Αυτές	είναι	το	
Ecstasy,	οι	αμφεταμίνες	και	η	κοκαΐνη.		

Στις	ουσίες	που	πωλούνται	γενικά	σε	λευκό	χρώμα,	η	απόχρωση	του	λευκού	ποικίλλει	και	αυτό	
οφείλεται	στις	αναμίξεις	που	έχουν	γίνει	με	πρόσθετες	ουσίες	με	σκοπό	να	αυξηθεί	το	κέρδος.	
Αυτή	η	ανάμιξη	είναι	χρήσιμη	κατά	έναν	τρόπο,	επειδή	οποιοδήποτε	ουσία	στην	καθαρότερη	
μορφή	της	είναι	επικίνδυνα	ισχυρή	και	έχει	πολύ	υψηλό	κίνδυνο	να	προκαλέσει	overdose	και	
θάνατο.	

Η	Μεφεδρόνη	θεωρείται	ψυχοτρόπος	ουσία	γιατί	όταν	εισέρχεται	στο	σώμα,	αλλάζει	τον	τρόπο	
με	τον	οποίο	σκέφτεσαι,	αισθάνεσαι	και	συμπεριφέρεσαι.	Οποιαδήποτε	ουσία	έχει	αυτά	τα	
αποτελέσματα	θεωρείται	ψυχοτρόπος.	Η	συγκεκριμένη	συγκαταλέγεται	στην	κατηγορία	των	
διεγερτικών,	οι	οποίες	ερεθίζουν	το	κεντρικό	νευρικό	σύστημα,	και	επιταχύνουν	τον	καρδιακό	
ρυθμό	και	την	αναπνοή.	

Έχει	επίσης	παραισθησιογόνα	χαρακτηριστικά.	Παραισθησιογόνα	είναι	μια	ουσία	που	αλλάζει	την	
αντίληψή	σου	για	το	τι	συμβαίνει	γύρω	σου.	Αλλάζει	το	πώς	σου	φαίνεται	η	πραγματικότητα.	Ο	
τρόπος	που	βλέπεις,	καταλαβαίνεις	και	σκέφτεσαι	τον	κόσμο	γύρω	σου	ονομάζεται	«αντίληψη».	
Η	παραίσθηση	είναι	το	αποτέλεσμα	που	έχεις	όταν	η	αντίληψή	σου	για	την	πραγματικότητα	έχει	
αλλάξει.	Οι	παραισθήσεις	μπορεί	να	κυμαίνονται	σε	ισχύ	από	πολύ	ήπιες	έως	πολύ	ισχυρές.	

Πολλοί	άντρες	που	κάνουν	σεξ	με	άντρες	χρησιμοποιούν	τη	Μεφεδρόνη	κατά	τη	διάρκεια	του	σεξ,	
κάνοντας	χρήση	της	συχνά	για	πολλές	μέρες.	Αυτό	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	ψύχωση	που	
προκαλείται	από	τις	ουσίες,	η	οποία	μπορεί	να	διαρκέσει	για	πολλές	ημέρες	αφού	σταματήσεις	
να	τη	χρησιμοποιείς	και	θα	μπορούσε	να	έχει	σοβαρό	αντίκτυπο	στην	εργασία,	τα	οικονομικά	και	
τη	ψυχική	σου	υγεία.	Πολλοί	άνθρωποι	δεν	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	κατά	τη	διάρκεια	και	
μετά	το	φτιάξιμο	με	Μεφεδρόνη	και	πιθανόν	να	ανακάμψουν	σε	μερικές	μέρες	αφού	
σταματήσουν	τη	χρήση,	αλλά	ο	τρόπος	που	επηρεάζει	τη	χημεία	του	σώματός	σας	είναι	πολύ	
ισχυρός	και	το	comedown	μπορεί	να	είναι	αρκετά	τρομακτικό.	
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Τρόποι	χρήσης	
Δεν	υπάρχει	ασφαλές	επίπεδο	χρήσης	ουσιών.	Η	χρήση	οποιουδήποτε	ουσίας	φέρει	πάντα	
κάποιο	κίνδυνο.	Είναι	σημαντικό	να	είσαι	προσεκτικός	κατά	τη	λήψη	οποιουδήποτε	τύπου	
ουσίας.	

Οι	συνθετικές	ουσίες	επηρεάζουν	τον	καθένα	διαφορετικά,	με	βάση:	
• Την	ποσότητα	που	ελήφθη	
• Το	ύψος,	το	βάρος	και	η	υγεία	του	ατόμου	
• Αν	το	άτομο	έχει	συνηθίζει	να	παίρνει	την	ουσία	
• Τι	άλλες	ουσίες	έχει	πάρει	
• Η	ισχύς	της	ουσίας	(που	μπορεί	να	ποικίλει	από	παρτίδα	σε	παρτίδα)	

Σνιφάροντας	
Μία	μικρή	ποσότητα	σκόνης	διαχωρίζεται	από	την	υπόλοιπη	και	εισπνέεται	από	ένα	ρουθούνι.	
Αυτό	γίνεται	είτε	σε	γραμμές	(η	σκόνη	διαμορφώνεται	σε	μια	λεπτή	γραμμή,	και	η	γραμμή	
εισπνέεται)	είτε	σε	«κλειδιά»	(ο	χρήστης	βυθίζει	το	κλειδί	του	στη	σκόνη,	παίρνει	μια	μικρή	
ποσότητα	σκόνης	στο	τέλος	του	κλειδιού	και	εισπνέει	την	ποσότητα	από	το	ρουθούνι).		
Οι	γραμμές	εισπνέονται	από	ένα	μικρό	καλαμάκι.	Το	καλαμάκι	μπορεί	να	είναι	κομμάτι	από	αυτά	
του	εμπορείου	ή	ένα	αυτοσχέδιο	καλαμάκι	από	χαρτί	ή	χαρτονόμισμα.	Με	τα	κλειδιά	η	ουσία	
εισπνέονται	απευθείας	από	τη	μύτη.	Η	σκόνη	εισέρχεται	βαθιά	μέσα	στον	λαιμό,	απορροφάται	
μέσω	της	μεμβράνης	στο	πίσω	μέρος	του	λαιμού	και	του	οισοφάγου	(ο	σωλήνας	που	οδηγεί	από	
το	λαιμό	μέχρι	το	στομάχι)	και	από	εκεί	μεταφέρεται	μέσω	της	κυκλοφορία	του	αίματος	στον	
εγκέφαλο.	

“Βομβαρδίζοντας”	
Μία	μικρή	ποσότητα	σκόνης	τοποθετείται	σε	ένα	χαρτί	τσιγάρων,	περικλείεται	σε	ένα	μικρό	δέμα,	
στρέφοντας	την	κορυφή	του	χαρτιού	γύρω	από	τη	σκόνη	και	καταπίνεται.	Στο	στομάχι,	το	χαρτί	
διαλύεται	με	πεπτικά	οξέα	και	η	σκόνη	απελευθερώνεται	και	απορροφάται	μέσω	της	επένδυσης	
του	στομάχου.	

Επαλείφοντας		
Το	άκρο	του	δακτύλου	υγραίνεται	και	βυθίζεται	στη	σκόνη	και	η	μικρή	ποσότητα	που	μεταφέρεται	
έτσι	στο	δάκτυλο	τοποθετείτε	στο	πίσω	μέρος	της	γλώσσας.	Κάποια	ποσότητα	θα	απορροφηθεί	
από	τη	μεμβράνη	της	γλώσσας,	και	κάποια	θα	περάσει	στο	στομάχι	απ’	όπου	και	θα	
απορροφηθεί.	

Ενέσιμα	
Μικρή	ποσότητα	σκόνης	αναμιγνύεται	με	νερό	και	εισάγεται	στη	σύριγγα	μιας	υποδερμικής	
βελόνας.	Η	βελόνα	χρησιμοποιείται	για	την	ένεση	της	ουσίας	απευθείας	στην	κυκλοφορία	του	
αίματος	μέσω	μιας	φλέβας.	Ο	κίνδυνος	υπερδοσολογίας	με	αυτή	τη	μέθοδο	είναι	πολύ	υψηλός.	
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Μέσω	του	πρωκτού	
Μικρή	ποσότητα	της	ουσίας	αναμιγνύεται	σε	νερό	και	εγχέεται	στον	πρωκτό	με	σύριγγα	χωρίς	τη	
βελόνα	(bootybump)	
Όλες	αυτές	οι	μέθοδοι	φέρουν	τους	δικούς	τους	κινδύνους	βλάβης	του	χρήστη.	
.	
Τα	εφέ	της	Μεφεδρόνης	
Επιδιωκόμενες	επιδράσεις:	
• Περισσότερη	ενέργεια	
• Ευφορία,	χαρά	
• Αισθήματα	στοργής,	καταδεκτικότητας	και	μεγαλύτερης	σύνδεσης	με	άλλους	ανθρώπους	
• Ανεβασμένη	λίμπιντο	
• Ανεβασμένη	αυτοπεποίθηση	
• Εγρήγορση	

Ανεπιθύμητες	επιδράσεις:	
• Αιμορραγία	και	βλάβες	στη	μύτη	
• Καταναγκασμός	(δεν	μπορείς	να	σταματήσεις)		
• Παρορμητικότητα	
• Αφυδάτωση	
• Άγχος,	κρίσεις	πανικού	
• Αλλαγές	διάθεσης		
• Παράνοια,	Κατάθλιψη,	Επιθετικότητα	
• Αϋπνία	
• Βλάβες	στο	καρδιαγγειακό	σύστημα		
• Απώλεια	της	όρεξης	
• Υπερδοσολογία	(overdose)	

Μακροχρόνιες	επιδράσεις:		
• Εθισμός/Εξάρτηση	
• Φθορές	στα	δόντια	
• Ψυχολογικά	προβλήματα	/Ψυχώσεις/Παράνοια/Άγχος	
• Υψηλή	αρτηριακή	πίεση	
• Έμφραγμα	

Μεφεδρόνη	και	άλλες	ουσίες	
Συχνά	λαμβάνεται	με	το	G	(GBL/GHB)	για	να	σε	κρατήσει	ξύπνιο	και	να	αντισταθμίσει	την	
καταστολή	του	G.	

Η	Μεφεδρόνη	μπορεί	να	επηρεάσει	τη	στύση	σου.	Το	Viagra	και	ανάλογα	φάρμακα	συχνά	
λαμβάνονται	μαζί	με	αυτή	την	ουσία	για	να	αντισταθμίσει	αυτή	την	ανεπιθύμητη	επίδραση.	
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Η	ανάμιξη	μεφεδρόνης	με	άλλες	ουσίες	μπορεί	να	προκαλέσει	απρόβλεπτες	αντιδράσεις	και	να	
μειώσει	σημαντικά	τις	αναστολές	σου.	Αυτό	σημαίνει	ότι	μπορεί	να	έρθεις	σε	σεξουαλική	επαφή	
με	ανθρώπους	ή	σε	καταστάσεις	όπου	μπορεί	να	αισθανθείς	δυσάρεστα	αργότερα.	
Η	ανάμιξή	της	με	ψυχιατρικά	/	αντιρετροϊκά	ή	άλλα	φάρμακα	μπορεί	να	προκαλέσει	σοβαρά	
προβλήματα	(συμβουλέψου	τον	γιατρό	σου).	

Απόφυγε	την	χρήση	άλλων	διεγερτικών	ουσιών	μαζί	με	τη	Μεφεδρόνη.	

Απόφυγε	το	συνδυασμό	με	αλκοόλ.	

Χρησιμοποίησε	πάντα	καινούρια	σύριγγα	για	την	ενδοφλέβια	χρήση	και	μη	τη	μοιράζεστε	με	
άλλα	άτομα	

Έχε	κοντά	σου	νερό,	και	προσπάθησε	να	πίνεις	τακτικά	

Μη	παρτάρεις	παραπάνω	από	μία/δύο	μέρες.	Η	αϋπνία	από	μόνη	της	μπορεί	να	προκαλέσει	
πολύ	σοβαρές	επιπτώσεις.	

Το	Comingdown	της	Μεφεδρόνης	
Τις	ημέρες	μετά	τη	χρήση	της	Μεφεδρόνης	μπορεί	να	παρουσιαστούν	τα	ακόλουθα:	
• Ανήσυχος	ύπνο	
• Κούραση	
• Ζάλη-Ναυτία	
• Κακή	διάθεση,	δυσθυμία,	ευερεθιστότητα	
• Τραύματα,	πληγές	που	χρειάζονται	περισσότερο	χρόνο	για	να	θεραπευτούν		
• Απώλεια	μνήμης	
• Κατάθλιψη	
• Ανησυχία	
• Τρέμουλο	
• Παράνοια	

Συμβουλές	για	τη	μείωση	της	βλάβης	
Ξεκίνησε	χαμηλά	και	προχώρησε	αργά	
Πάρε	μικρή	ποσότητα	και	άφησέ	την	ουσία	να	δράσει	πριν	πάρεις	περισσότερη.	Η	επανάληψη	της	
δόσης	υπερβολικά	σύντομα	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	υπερδοσολογία.	Εάν	σνιφάρεις,	περιμένετε	
20	λεπτά.	Σε	περίπτωση	κατάποσης,	περίμενε	40	λεπτά.		
Μικρές	ποσότητες	σε	διαστήματα		
Λαμβάνοντας	περισσότερο	από	μισό	γραμμάριο	ή	ένα	γραμμάριο	σε	μία	συνεδρία	θα	αυξηθεί	η	
ενέργειά	σου,	θα	σε	κρατήσει	περισσότερο,	αλλά	δεν	θα	σου	αυξήσει	την	ένταση.	Ωστόσο	εάν	
κάνεις	περισσότερο	κάνε	το	σε	μικρές	ποσότητες	με	χρονικά	διαστήματα.	Το	να	κάνεις	μεγάλες	
δόσεις	αυξάνει	τον	κίνδυνο	υπερδοσολογίας	(overdose).	
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Έχε	τον	νου	σου	στην	ποσότητα	που	παίρνεις	κάθε	φορά.	Αυτό	σε	βοηθά	να	παρατηρήσεις	αν	η	
ανοχή	σου	αυξάνεται.	

Εάν	σνιφάρεις:	

Ψιλοκομμένο	-	Η	σκόνη	μεφεδρόνης	αποτελείται	από	μικρούς	κρυστάλλους,	μερικοί	από	τους	
οποίους	συγκεντρώνονται	στη	μεμβράνη	στην	κορυφή	των	ρουθουνιών	και	απομακρύνονται	στο	
δέρμα.	Αυτός	είναι	ο	λόγος	για	τον	οποίο	ξεραίνεται	το	δέρμα	και	αιμορραγεί	η	μύτη	μετά	το	
σνιφάρισμα.	Τελικά,	ο	σκληρός	ιστός	της	μύτης(το	διάφραγμα)	αρχίζει	να	φθείρεται.	Το	σπάσιμο	
της	σκόνης	ξανά	και	ξανά,	όσο	το	δυνατόν	πιο	λεπτή,	μειώνει	τη	ζημιά	(αλλά	δεν	την	σταματά!)	

Πλύνε	τα	ρουθούνια	–	ρούφηξε	νερό	από	το	ρουθούνι	που	μόλις	σνίφαρες	τη	γραμμή	για	να	
απομακρύνεις	τη	σκόνη	που	έχει	συλλέξει.	Σνίφαρε	2	ή	3	σταγόνες	μετά	από	κάθε	γραμμή.	
Βύθισε	το	δάχτυλό	σου	στο	νερό,	βάλε	το	στο	ρουθούνι	και	ρούφηξε.		

Χρησιμοποίησε	το	δικό	σου	καλαμάκι	-	αν	σνιφάρεις	χρησιμοποιώντας	ένα	καλαμάκι,	
χρησιμοποίησε	το	δικό	σου	καλαμάκι	και	ποτέ	μην	το	μοιράζεσαι.	Δεν	μπορείς	να	ξέρεις	αν	ένα	
άτομο	έχει	έναν	ιό	που	μεταδίδεται	με	το	αίμα,	όπως	η	ηπατίτιδα,	απλά	κοιτάζοντάς	το.	Εάν	
έχουν	κάποιο	ιό,	και	μια	μικρή	ποσότητα	από	το	αίμα	τους	μεταφερθεί	από	το	ρουθούνι	τους	στο	
καλαμάκι,	θα	μεταφερθεί	επίσης	από	το	καλαμάκι	στο	ρουθούνι	σου	αν	το	μοιράζεσαι.	Μια	
μικροποσότητα	αίματος	είναι	αρκετή	για	να	υπάρξει	μετάδοση	κάποιου	ιού.		
Εάν	παίρνεις	την	ουσία	από	το	στόμα	

Μπορείς	να	πάρεις	τη	Μεφεδρόνη	με	bombing	(βομβαρδισμούς),	επαλείφοντας	ή	αναμιγνύοντας	
σε	ποτό.	Με	αυτές	τις	μεθόδους	αποφεύγεις	τις	βλάβες	της	μύτης,	αλλά	έχουν	τον	κίνδυνο	να	
προκληθεί	η	ίδια	βλάβη	στη	γλώσσα,	το	λαιμό	και	την	επένδυση	του	στομάχου,	και	εμπεριέχουν	
επίσης	τον	κίνδυνο	υπερδοσολογίας.	Είναι	εύκολο	να	πάρεις	πολύ	περισσότερη	ουσία	σε	μια	
βόμβα	ή	ποτό	από	το	να	σνιφάρεις	μια	γραμμή	και	κατά	συνέπεια	είναι	πιο	εύκολο	να	πάθεις	
overdose.	Η	ανάμιξη	μεφεδρόνης	και	αλκοόλ	έχει	επίσης	κινδύνους.	

Φάε	κάτι	πριν	από	τη	χρήση	(κατά	προτίμηση	λιπαρό)	-	για	να	καλύψεις	εσωτερικά	το	στομάχι	
σου	και	να	το	προστατέψεις	από	τις	διαβρωτικά	ιδιότητες	της	ουσίας.		

Χρησιμοποίησε	μικρές	ποσότητες	-	για	να	αποφύγεις	οι	μεγάλες	ποσότητες	να	χτυπήσουν	το	
εσωτερικό	του	στομάχου	άμεσα	και	μαζικά	και	για	να	αποφύγεις	τον	κίνδυνο	υπερδοσολογίας	
Πίνε	νερό	-	αμέσως	μετά	τη	χρήση,	ειδικά	εάν	έχεις	πάρει	Μεφεδρόνη	αναμειγνύοντάς	το	σε	ένα	
ποτό.	Το	νερό	αραιώνει	τη	Μεφεδρόνη	και	αντισταθμίζει	ορισμένες	από	τις	διαβρωτικές	
επιδράσεις.	Αν	έχεις	ανακατέψει	τη	Μεφεδρόνη	σε	νερό	για	να	την	πιεις,	θα	πρέπει	αμέσως	μετά	
να	πιεις	καθαρό	νερό	ή	αναψυκτικό,	επειδή	το	υγρό	μεφεδρόνης	θα	αφήσει	υπολείμματα	
μεφεδρόνης	στη	γλώσσα,	τα	μάγουλα	και	το	λαιμό	σου	-	και	το	υπόλειμμα	είναι	διαβρωτικό	
(αφαιρεί	τη	μεμβράνη).	Εάν	έχεις	επαλείψει	την	σκόνη,	τα	ισχυρά	υπολείμματα	παραμένουν	στη	
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γλώσσα,	καταστρέφοντάς	την.	Το	νερό	ή	το	αναψυκτικό	θα	σε	βοηθήσει	να	τα	ξεπλύνετε	πριν	
προκληθεί	βλάβη.	

Προσοχή	στην	ενέσιμη	χρήση:	
Η	ενέσιμη	χρήση	περιέχει	τον	μεγαλύτερο	κίνδυνο	να	πάθεις	overdose,	να	κάνεις	ζημιά	στις	
φλέβες	σου	και	ενέχει	τον	κίνδυνο	να	πάρεις	τους	ιούς	που	μεταδίδονται	στο	αίμα,	όπως	η	
ηπατίτιδα	C	και	ο	HIV.	

Πρόσεξε	να	μην	αφυδατωθείς		
Η	αφυδάτωση	συμβαίνει	όταν	το	σώμα	όταν	αυτό	χάνει	πολλά	υγρά.	Μπορεί	να	σε	κάνει	να	
αισθάνεστε	πολύ	άρρωστος	και	αν	συνεχίσει	να	επιδεινώνεται	χωρίς	να	γίνεται	τίποτα	γι’	αυτό,	
μπορεί	να	οδηγήσει	σε	θάνατο.	
Σημάδια	υπερθέρμανσης	και	θερμοπληξίας:	χωρίς	εφίδρωση,	χωρίς	ούρηση,	αίσθηση	αδιαθεσία.	
• Πίνε	γουλιές	νερό	κάθε	φορά	που	κάνεις	χρήση	
• Αν	διψάς,	πιες	αναψυκτικά	ή	νερό,	όχι	αλκοόλ	-	το	αλκοόλ	προκαλεί	επίσης	αφυδάτωση,	δεν	

βοηθά	ούτε	αποτρέπει	την	αφυδάτωση!	
• Μην	πίνεις	μεγάλες	ποσότητες	νερού	αμέσως	–	υπάρχει	περίπτωση	να	πνιγείς		
• Αν	νιώσεις	ζέστη,	ειδικά	αν	χορεύεις,	πήγαινε	σε	κάποιο	δροσερό	μέρος,	ρίξε	νερό	στο	

πρόσωπο	και	τους	καρπούς	σου	και	παραμείνετε	για	λίγο	εκεί.		

Πιες	νερό	πριν	κοιμηθείς	
Πιες	ένα	ποτήρι	νερό	πριν	πας	για	ύπνο.	Θα	αντικαταστήσει	κάποια	από	την	απώλεια	υγρών.	Εάν	
έχετε	πιει	επίσης	αλκοόλ,	θα	αντικαταστήσει	την	υγρασία	που	έχασες	από	την	αφυδάτωση	που	
προκαλεί	το	αλκοόλ,	και	θα	κάνει	το	comedown	λιγότερο	έντονο.	

Απέφυγε	τη	μίξη	ουσιών		
Η	ανάμειξη	ουσιών	από	την	ίδια	κατηγορία	αυξάνει	τις	επιδράσεις	αυτής	της	κατηγορίας.	Η	
ανάμειξη	ουσιών	από	διαφορετικές	κατηγορίες	υπερεντείνει	το	σύστημά	σου	αναγκάζοντάς	το	να	
κάνει	δύο	διαφορετικά	πράγματα.	Εάν	πάρεις	ένα	διεγερτικό	(όπως	η	Μεφεδρόνη)	και	ένα	
κατασταλτικό	(όπως	το	αλκοόλ)	μαζί,	ζητάς	από	την	καρδιά	σου	να	επιταχύνει	και	να	επιβραδύνει	
την	ίδια	στιγμή.	Τα	αποτελέσματα	ακυρώνουν	το	ένα	το	άλλο,	απλά	βάζουν	πίεση	στην	καρδιά	
σου.	Αυτή	η	κατάσταση	μπορεί	να	οδηγήσει	ακόμα	και	σε	ανακοπή.	

Τα	διεγερτικά	(όπως	η	Μεφεδρόνη)	και	τα	παραισθησιογόνα	(όπως	η	κάνναβη)	επιταχύνουν	την	
καρδιά,	οπότε	αν	τα	παίρνεις	και	τα	δύο	ταυτόχρονα,	η	καρδιά	επιταχύνεται	ακόμη	περισσότερο,	
με	σοβαρούς	επίσης	κινδύνους.	

Απέφυγε	τη	χρήση	με	αλκοόλ		
Η	μίξη	αλκοόλ	και	Μεφεδρόνης	έχει	τον	πρόσθετο	κίνδυνο	να	αυξήσει	την	αφυδάτωση,	με	
αποτέλεσμα	τη	θερμοπληξία.	Αν	κάνεις	ταυτόχρονη	χρήση	και	των	δυο,	βεβαιώσου	ότι	πίνεις	
γουλιές	νερό	ανά	τακτά	διαστήματα	κατά	τη	διάρκεια	της	συνεδρίας.	Η	επιπλέον	αφυδάτωση	θα	
καταστήσει	ακόμα	πιο	άσχημο	το	comedown	σου.	
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Να	θυμάσαι	επίσης	ότι	ακόμα	κι	αν	δεν	αισθάνεσαι	πιωμένος,	είσαι	πιωμένος.	Έτσι,	είναι	πολύ	
πιθανότερο	να	πιστεύεις	ότι	κάτι	είναι	μια	καλή	ιδέα	όταν	δεν	είναι.	Μην	εμπιστεύεσαι	πάντα	την	
κρίση	σου	και	την	αίσθηση	που	έχεις	όταν	είσαι	υπό	την	επίδραση	κάποιας	ουσίας.		

Απέφυγε	να	κάνεις	χρήση	μόνος	σου	
Όποια	ουσία	και	να	παίρνεις,	να	το	κάνεις	πάντα	με	άτομα	που	εμπιστεύεσαι	και	ξέρεις	ότι	θα	σε	
φροντίσουν	αν	υπάρξει	κάποια	παρενέργεια,	αν	το	παρακάνεις	ή	αν	έχεις	overdose	ή	κάποιο	
ατύχημα.		

Να	προσέχεις	τους	άλλους		
Εάν	κάποιος	από	τους	συντρόφους	σου	δεν	αισθάνεται	καλά	τότε:	
• Βάλτε	τον	σε	θέση	ανάνηψης,	αν	είναι	αναίσθητος	ή	κοιμάται	
• Πάρτε	τον	σε	ήσυχο	και	δροσερό	μέρος	εάν	είναι	ανήσυχος	ή	πανικοβλημένος	
• Βοήθησε	τον	να	επιβραδύνει	την	αναπνοή	του	αν	είναι	ανήσυχος	ή	πανικοβλημένος,	

μετρώντας	τις	αναπνοές	
• Μείνε	εντελώς	ήρεμος	-	ακόμα	κι	αν	αισθάνεσαι	πανικό	μέσα	σου,	μην	το	εκφράσεις!	Μίλησε	

ήσυχα,	αργά	και	ήρεμα	
• Μην	τον	αφήσεις	να	φύγει	μόνος	του	

Προστάτευσε	τα	μάτια	σου	από	το	φως	του	ήλιου	
Η	Μεφεδρόνη	διαστέλλει	τις	κόρες	των	οφθαλμών	σου,	που	σημαίνει	ότι	αφήνουν	πολύ	
περισσότερο	φως	στον	αμφιβληστροειδή	(το	πίσω	μέρος	του	εσωτερικού	των	ματιού	σου).	Το	
έντονο	φως	διαστέλλει	επίσης	τις	κόρες	των	οφθαλμών	σου.	Πάρα	πολύ	έντονος	φως	βλάπτει	τον	
αμφιβληστροειδή.	Έτσι	εάν	έχεις	κάνει	χρήση	Μεφεδρόνης	και	βρεθείς	σε	έντονο	φως,	ειδικά	το	
φως	του	ήλιου,	προστάτεψε	τους	αμφιβληστροειδείς	σου	φορώντας	σκούρα	γυαλιά.	
Απέφυγε	τη	χρήση	αν	έχεις	καρδιακά	ή	ψυχιατρικά	θέματα.	
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G	(GBL/GHB)	

Το	G	είναι	το	όνομα	που	δίνεται	στις	ουσίες	GHB	(γάμμα-υδροβουτυρικό-οξύ)	και	GBL	(γάμμα-
βουτυρολακτόνη).	Και	οι	δύο	είναι	ουσίες	κατασταλτικού	τύπου.	Σε	μικρές	ποσότητες	μπορούν	να	
δώσουν	το	“high”	και	σε	ελαφρώς	υψηλότερες	δόσεις	να	προκαλέσουν	καταστολή.	Οι	χρήστες	
αναφέρουν	ότι	το	G	τους	κάνει	να	αισθάνονται	ευφορία,	μείωση	των	αναστολών,	αυξημένη	
αυτοπεποίθηση	και	αυξημένη	λίμπιντο.	Οι	περισσότεροι	χρήστες	αναφέρουν,	ότι	η	εμπειρία	είναι	
παρόμοια	με	αυτή	της	κατάχρησης	αλκοόλ.	Τα	εφέ	της	ουσίας	διαφέρουν	από	άτομο	σε	άτομο	
και	εξαρτώνται	από	το	πόση	ουσία	καταναλώνεται	καθώς	και	την	ψυχολογική	κατάσταση	που	έχει	
το	άτομο	όταν	κάνει	χρήση.	
Το	G	μεταβολίζεται	με	διοξείδιο	του	άνθρακα,	νερό	και	γρήγορα	εξαλείφεται	από	το	σώμα.	Δεν	
ανιχνεύεται	μετά	από	8	ώρες	στο	αίμα	και	μετά	από	12	ώρες	στα	ούρα.	
Το	G	έχει	παρόμοια	δομή	με	το	Gamma-Aminobutyric-Acid	(GABA)	και	δρα	στους	υποδοχείς	
GABA-B	στον	εγκέφαλο,	τους	ίδιους	υποδοχείς	που	ενεργεί	και	το	αλκοόλ	και	κατασταλτικά,	
αγχολυτικά	και	υπναγωγά	φάρμακα.	Με	την	ενεργοποίηση	των	υποδοχέων	GABA,	το	G	μπορεί	να	
κάνει	μέρη	του	εγκεφάλου	να	χαλαρώσουν	και	να	ανταποκριθούν	λιγότερο.	
Το	G	χρησιμοποιείται	νόμιμα	ως	βιομηχανικός	διαλύτης	χρωμάτων	ή	καθαρισμού.		

Τα	εφέ	του	G	
Η	επίδραση	του	G	συνήθως	ξεκινάει	περίπου	20	λεπτά	μετά	την	κατανάλωση	του	και	μπορεί	να	
διαρκέσει	έως	και	4	ώρες.	Μια	δόση	G	μπορεί	να	κάνει	ένα	άτομο	να	νιώθει	χαλάρωση,	
σεξουαλική	διέγερση,	ευφορία	και	ελαφρώς	high.	Μια	υπερβολική	δόση	G	μπορεί	προκαλέσει	
ζάλη,	σύγχυση,	υπνηλία	ή	έμετο.	Η	χρήση	G	μπορεί	επίσης	να	οδηγήσει	σε	επιληπτικές	κρίσεις,	
κώμα	και	θάνατο.	

Επιδιωκόμενες	επιδράσεις:	
• Ευφορία	
• Χαλάρωση	&	αίσθηση	ηρεμίας	
• Αυξημένη	κοινωνικότητα	
• Μεγαλύτερη	αυτοπεποίθηση	
• Άρση	αναστολών	
• Ενίσχυση	της	σεξουαλικής	διέγερσης	
• Βελτίωση	της	λίμπιντο	
• Βελτίωση	του	ύπνου	

Ανεπιθύμητες	επιδράσεις:		
• Αστάθεια	-	παρόμοια	με	το	αλκοόλ	που	μπορεί	να	διαρκέσει	αρκετές	ώρες.	
• Εφίδρωση	
• Ανησυχία	
• Σύγχυση	
• Δυσκολία	συγκέντρωσης	
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• Απώλεια	συνείδησης	
• Επιθετικότητα	
• Παράνοια	
• Απώλεια	ελέγχου	των	μυών	
• Σπασμοί	
• Έμετος	
• Πονοκέφαλος	
• Αμνησία		
• Ακουστικές	και	οπτικές	παραισθήσεις	

Ποια	η	διαφορά	GHB	και	GBL	
To	GHB	και	το	GBL	δεν	είναι	τα	ίδια.	Το	GBL	είναι	πρόδρομος	του	GHB.	Το	GHB	είναι	η	χημική	
ουσία	που	παράγεται	στο	σώμα	όταν	πίνουμε	GBL	(Το	ήπαρ	μετατρέπει	το	GBL	σε	GHB	μετά	την	
κατάποση).	Μερικές	φορές,	αν	και	λιγότερο	συχνά,	το	GHB	είναι	μια	διαφορετική	μορφή	ουσίας	
που	μπορεί	να	έρθει	ως	σκόνη	ή	υγρό,	διαφορετικό	από	το	GBL.	Όσον	αφορά	τις	επιδράσεις	στο	
σώμα,	είναι	ουσιαστικά	οι	ίδιες,	αλλά	όταν	πρόκειται	για	δοσολογία,	είναι	σημαντικό	να	
κατανοήσουμε	τη	διαφορά.	Είτε	χρησιμοποιείς	GHB	είτε	GBL,	η	κατάλληλη	δοσολογία	ποικίλει	
ανάλογα	με	το	σωματικό	βάρος,	τον	ύπνο	που	έχεις	κάνει,	πότε	έφαγες	τελευταία,	άλλες	ουσίες	
που	ενδεχομένως	έχεις	πάρει	και	άλλους	παράγοντες.		

GBL	
Το	GBL	είναι	η	πιο	συνηθισμένη	μορφή	του	G.	Αυτό	είναι	πιο	πιθανό	να	πωλείται	στο	διαδίκτυο,	
διατίθεται	συχνά	ως	υγρός	διαλύτης.	Η	περιεκτικότητα	του	GBL	στα	σκευάσματα	που	πωλούνται	
μέσω	του	διαδικτύου,	σπάνια	ποικίλλουν,	ώστε	να	προκαλέσουν	ανησυχία	ή	να	απαιτούν	
διαφορετική	μεταχείριση	όσον	αφορά	τη	δοσολογία.	Πάρε	την	κατάλληλη	ποσότητα	σε	
κατάλληλα	χρονικά	διαστήματα,	συνιστάται	κάθε	2	ώρες,	αν	και	μέρος	των	χρηστών	λαμβάνει	την	
ουσία	κάθε	1	ώρα.	Μία	δόση	GBL	συνήθως	μπορεί	να	είναι	μεταξύ	1	ml	και	1,5	ml.	Συνιστάται	
κάθε	επόμενη	δόση	να	είναι	μικρότερη	από	την	προηγούμενη.	Αν	δεν	είσαι	σίγουρος	ή	δεν	έχεις	
εμπειρία,	να	ξεκινάς	πάντα	με	τη	χαμηλότερη	δόση	και	αν	δεν	λειτουργεί	μέσα	σε	45	λεπτά,	ίσως	
να	την	αυξήσεις.	Σε	αυτή	την	περίπτωση,	να	βεβαιωθείς,	ότι	η	δεύτερη	δόση	δεν	θα	είναι	ποτέ	
μεγαλύτερη	από	το	ήμισυ	της	πρώτης	δόσης.	

GHB	
Το	GHB	είναι	λιγότερο	διαδεδομένο	από	το	GBL.	Πωλείται	ως	σκόνη	για	ανάμειξη	με	νερό	(ποτέ	
δεν	εισπνέεται,	ποτέ	δεν	εγχέεται)	ή	σε	υγρή	μορφή	(υγρό	GHB).	Είναι	πιθανότερο	να	το	
αγοράσεις	από	έναν	dealer	στο	darkweb,	παρά	από	έναν	παραδοσιακό	dealer	των	apps	ή	του	
διαδικτύου.	To	GHB	σε	υγρή	μορφή	(όχι	GBL)	είναι	ίσως	ο	πιο	επικίνδυνος	τρόπος	χρήσης	της	
ουσίας,	καθώς	η	περιεκτικότητα	ενδέχεται	να	διαφέρει	αρκετά.	Δεν	υπάρχει	τρόπος	να	γνωρίζεις	
τη	περιεκτικότητα	του	υγρού	GHB,	οπότε	να	είσαι	εξαιρετικά	προσεκτικός.	Μην	υποθέτεις	τίποτα.	
Έλεγξε	προσεκτικά	τη	περιεκτικότητα	από	την	πηγή	σου	πριν	υπολογίσεις	τη	δοσολογία.	
Ποσότητα	2,5	ml	υγρού	GHB	μπορεί	να	είναι	μια	ασφαλής	δόση	για	να	ξεκινήσεις	-	αλλά	και	πάλι,	
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δεν	υπάρχουν	εγγυήσεις.	Βεβαιώσου	ότι	χρησιμοποιείς	GHB	και	όχι	GBL,	καθώς	μια	δόση	2,5	ml	
GBL	μπορεί	να	είναι	θανατηφόρα.	

Εξάρτηση	
Το	G	είναι	εθιστικό	και	η	εξάρτηση	μπορεί	να	αναπτυχθεί	γρήγορα	μετά	από	παρατεταμένη	χρήση	
για	μια	χρονική	περίοδο.	Η	εξάρτηση	μπορεί	να	σημαίνει,	ότι	οι	άνθρωποι	θα	εμφανίσουν	
συμπτώματα	στέρησης	λόγω	μείωσης	ή	διακοπής	της	χρήσης,	η	οποία	μπορεί	να	είναι	σοβαρή	ή	
απειλητική	για	τη	ζωή	τους.	
Σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	οι	άνθρωποι	μπορεί	να	χρειαστούν	νοσηλεία	για	τη	θεραπεία	από	την	
εξάρτηση	του	G.	Σε	περίπτωση	εξάρτησης	δεν	συνιστάται	η	απότομη	διακοπή	του	G.	Η	απόσυρση	
πρέπει	να	είναι	μια	αργή,	κλιμακωτή	διαδικασία,	με	ιατρική	επίβλεψη.	Αν	αντιμετωπίζεις	
προβλήματα	με	τη	χρήση,	τον	εθισμό	ή	και	την	εξάρτηση	από	G,	είναι	ασφαλέστερο	να	
αναζητήσεις	τη	βοήθεια	ειδικού.		

Απόσυρση	
Η	έναρξη	της	απόσυρσης	μπορεί	να	ξεκινήσει	1-2	ώρες	μετά	την	τελευταία	δόση	και	μπορεί	να	
προχωρήσει	γρήγορα.	Η	απόσυρση	μπορεί	να	διαρκέσει	έως	και	12	ημέρες.	
Τα	ήπια	συμπτώματα	στέρησης	περιλαμβάνουν:	άγχος,	τρέμουλο,	αϋπνία,	έμετο	και	υψηλή	
αρτηριακή	πίεση.	
Τα	μέτρια	συμπτώματα	απόσυρσης	περιλαμβάνουν:	σοβαρό	άγχος,	σύγχυση,	παραλήρημα	και	
παραισθήσεις.	
Τα	σοβαρά	συμπτώματα	στέρησης	περιλαμβάνουν:	υπερδιέγερση,	παράνοια,	ψύχωση,	μυϊκή	
διάσπαση,	επιληπτικές	κρίσεις	και	θάνατο.	

Υπερβολική	Δόση	
Η	ακριβής	δόση	και	η	περιοδικότητα	λήψης	του	G	έχει	μεγάλη	σημασία	για	την	αποφυγή	του	
overdose.	Είναι	πολύ	εύκολο	να	πάρει	κάποιος	υπερβολική	δόση	G.	
Η	επίδραση	του	G	αργεί	να	ξεκινήσει,	που	σημαίνει	ότι	κάποιος	μπορεί	να	χρειαστεί	περισσότερο	
χρόνο	από	ό,τι	αναμενόταν.	Υπάρχει	ο	κίνδυνος	ότι	κάποιος	μπορεί	να	πάρει	μια	δόση,	να	
σκεφτεί	ότι	τίποτα	δεν	συμβαίνει	και	στη	συνέχεια	να	πάρει	την	επόμενη	δόση.	Αυτό	μπορεί	να	
οδηγήσει	σε	υπερδοσολογία.	
Τα	συμπτώματα	της	υπερδοσολογίας	μπορεί	να	είναι:	λιποθυμία,	έμετος,	αστάθεια,	σύγχυση,	
στρεβλώσεις	προσώπου,	σπασμοί,	κώμα,	παραισθήσεις,	δυσκολία	στην	αναπνοή.	

G	και	άλλες	ουσίες		
Το	GHB	έχει	παρόμοια	συμπτώματα	με	τις	βενζοδιαζεπίνες	ή	το	αλκοόλ,	γεγονός	που	μπορεί	να	
οδηγήσει	σε	υπνηλία,	καταστολή,	αναπνευστική	καταστολή	και	θάνατο.	
Ο	κίνδυνος	χρήσης	GHB	/	GBL	αυξάνεται	σημαντικά,	όταν	χρησιμοποιείται	σε	συνδυασμό	με	
άλλες	ουσίες,	όπως	το	αλκοόλ,	η	κεταμίνη	και	συνταγογραφούμενα	φάρμακα.	Σε	συνδυασμό	με	
φάρμακα	για	στυτική	δυσλειτουργία	μπορεί	να	έχει	σοβαρές	παρενέργειες	έως	και	ανακοπή.	
Απέφευγε	τη	χρήση	του	GHB	με	αλκοόλ	και	κεταμίνη.		
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Η	χρήση	του	G	με	διεγερτικές	ουσίες	όπως	η	κοκαΐνη,	το	MDMA,	η	Μεφεδρόνη	και	η	Crystal	Meth	
(Tina)	μπορεί	να	είναι	επικίνδυνη.	Ο	συνδυασμός	με	διεγερτικά	μπορεί	να	κάνει	κάποιον	να	
αισθανθεί	περισσότερη	ενέργεια.	Αυτό	μπορεί	να	τον	οδηγήσει	να	πάρει	περισσότερο	G	από	το	
κανονικό,	αυξάνοντας	τον	κίνδυνο	υπερδοσολογίας.	

Σεξουαλική	επίθεση	και	συναίνεση	
Οι	κατασταλτικές	ιδιότητες	του	G	μπορούν	να	οδηγήσουν	ένα	άτομο	σε	σύγχυση	ή	σε	κωματώδη	
κατάσταση	και	να	μην	είναι	σε	θέση	να	δώσει	τη	σεξουαλική	συναίνεσή	του.	Εάν	ένα	άτομο	με	ή	
χωρίς	την	συγκατάθεση	του	πάρει	G,	κινδυνεύει	από	σεξουαλική	επίθεση.	Αυτό	μπορεί	να	
σημαίνει,	ότι	οι	άνθρωποι	που	χρησιμοποιούν	το	G	σε	Clubs	ή	σε	sex	par¤es	αντιμετωπίζουν	
κίνδυνο	επίθεσης.	Είναι	σημαντικό	η	χρήση	να	γίνεται	σε	ασφαλές	περιβάλλον	και	κατά	
προτίμηση	με	παρουσία	προσώπων	στα	οποία	έχεις	εμπιστοσύνη.	Αν	κάνεις	σεξ	με	άτομα	που	
έχουν	πάρει	G,	είναι	σημαντικό	να	έχεις	κατά	νου	την	ασφάλειά	και	την	συγκατάθεση	τους.		

Συμβουλές	για	ασφαλέστερο	σεξ	
Η	χρήση	του	G	μπορεί	να	διευρύνει	τον	σεξουαλικό	ορίζοντα	ενός	ατόμου,	αυξάνοντας	τον	
κίνδυνο	του	απροφύλακτου	σεξ,	τον	κίνδυνο	μετάδοσης	του	HIV	και	άλλων	σεξουαλικά	
μεταδιδόμενων	λοιμώξεων	(STI).	
Να	είσαι	προετοιμασμένος	-	να	έχεις	πάντα	μαζί	σου	προφυλακτικά	-	ειδικά	εάν	γνωρίζεις	ότι	θα	
πάρεις	G.	
• Χρησιμοποίησε	προφυλακτικά	κάθε	φορά	που	κάνεις	σεξ.	
• Χρησιμοποίησε	μόνο	ένα	προφυλακτικό	τη	φορά.	Ποτέ	μην	το	ξαναχρησιμοποιείς.	
• Να	εξετάζεσαι	τακτικά	για	τον	ιό	HIV	και	άλλα	ΣΜΝ.		

Συμβουλές	για	τη	μείωση	της	βλάβης	
Κάθε	σταγόνα	μετράει	
• Μια	δόση	G=	από	1	έως	1,5mls	
• Είναι	πολύ	εύκολο	να	πάρεις	υπερβολική	δόση	G,	καθώς	λίγη	επιπλέον	ποσότητα	της	ουσίας	

(0,5mls)	μπορεί	να	δημιουργήσει	overdose.	Η	υπερδοσολογία	μπορεί	να	συμβεί	με	ελάχιστη	
προειδοποίηση	

• Πάντοτε	προ-μέτρησε	προσεκτικά	το	G	που	θα	καταναλώσεις	
• Χρησιμοποίησε	αναψυκτικό	ή	χυμό	φρούτων	για	να	το	αραιώσεις,	δεν	έχει	ωραία	γεύση	
• Απόφυγε	να	το	πιεις	από	τη	φιάλη	χωρίς	να	το	έχεις	αραιώσει,	πιθανότατα	θα	σου	κάψει	το	

στόμα	ή	το	λαιμό		
• Προετοίμασε	το	δικό	σου	G	–	απόφυγε	να	χρησιμοποιείς	το	G	αλλού	
• Προετοίμασε	το	G	πριν	από	την	έξοδο	και	πάρε	συγκεκριμένη	ποσότητα	μαζί	σου,	έτσι	δεν	

είσαι	στον	πειρασμό	να	χρησιμοποιήσεις	περισσότερο	
• Χρησιμοποίησε	γυάλινο	σταγονόμετρο,	σύριγγα	ή	πιπέτα	που	μετράει	σε	χιλιοστόλιτρα	(mls)	

για	να	ξέρεις	την	ποσότητα	του	G	που	θα	πάρεις	(Απόφυγε	να	χρησιμοποιείς	κουταλάκια	του	
γλυκού,	δοχεία	ή	καπάκια	για	να	υπολογίζεις	την	ποσότητα).	
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Ξεκίνησε	χαμηλά	και	πήγαινε	αργά	
Χρησιμοποιείσαι	πάντα	όσο	το	δυνατόν	χαμηλότερη	δόση	G	και	περίμενε	μέχρι	να	αισθανθείς	τα	
αποτελέσματα.	Περίμενε	τουλάχιστον	2	ώρες	πριν	πάρεις	μια	δεύτερη	δόση.	Κάθε	δοχείο	του	G	
μπορεί	να	ποικίλει	σε	συγκέντρωση	και	σε	ισχύ.	Δεν	υπάρχει	τρόπος	να	γνωρίζεις	την	
συγκέντρωση	ή	την	καθαρότητα	του	G	που	πρόκειται	να	πάρεις.	Ξεκινώντας	με	μια	δοκιμαστική	
δόση	θα	σε	βοηθήσει	στον	υπολογισμό	των	επόμενων	δόσεων.		

Προγραμμάτισε	τις	δόσεις	
Άσε	αρκετό	χρόνο	μεταξύ	των	δόσεων,	τουλάχιστον	2	ώρες.	Επειδή	το	G	επηρεάζει	τη	μνήμη,	
ενδέχεται	να	είναι	δύσκολο	να	θυμάσαι	πότε	το	πήρες	για	τελευταία	φορά.	Χρησιμοποίησε	τις	
ειδοποιήσεις	του	κινητού,	κάνε	screenshot	την	οθόνη	του	κινητού	σου	με	την	ώρα	που	παίρνεις	το	
G	ή	γράψε	τις	ώρες	σε	ένα	ημερολόγιο	για	G,	ώστε	να	υπάρχει	αξιόπιστη	καταγραφή	του	χρόνου.	

Πάρτε	G	από	το	στόμα	
Απόφυγε	την	εισπνοή	ή	την	ενδοφλέβια	έγχυση	του	G.	Είναι	εξαιρετικά	επικίνδυνη	η	ενέσιμη	
χρήση	του	G	ακόμη	και	όταν	είναι	αραιωμένο	με	νερό.	Απέφυγε	την	πρωκτική	χρήση	του	G	(booty	
bumping).		

Αλκοόλ	και	G	
Απόφυγε	την	ανάμιξη	του	G	με	αλκοόλ.	Αραίωσε	το	με	νερό,	αναψυκτικά	ή	χυμούς.	Το	αλκοόλ	
που	αναμιγνύεται	με	το	G	μπορεί	να	αυξήσει	τον	κίνδυνο	υπερδοσολογίας	ή	μπορεί	να	
καθυστερήσει	την	επίδραση	του	G.	Σ	αυτή	τη	περίπτωση	ενδέχεται	να	επηρεάσει	την	
ασφαλέστερη	δοσολογία.	

G	και	ουσίες	
Απόφυγε	τη	χρήση	του	G	μαζί	με	άλλες	ουσίες.	Αυτό	συνεπάγεται	κίνδυνο	overdose.	Η	ανάμειξη	
δύο	ή	περισσότερων	ουσιών,	ιδιαίτερα	των	ηρεμιστικών/κατασταλτικών	(κεταμίνη	και	
βενζοδιαζεπίνες),	μπορεί	ταυτόχρονα	να	αυξήσει	τον	κίνδυνο	overdose	ή	θανάτου.	Η	χρήση	του	G	
με	διεγερτικά	(crystal	meth,	coke,	snow	blow)	αυξάνει	τον	κίνδυνο	εμφάνισης	παράνοιας,	
ψευδαισθήσεων	και	επιθετικότητας.	Απέφυγε	να	το	παίρνεις	με	Viagra	και	poppers	γιατί	υπάρχει	
η	περίπτωση	σοβαρής	καρδιακής	δυσλειτουργίας.	Τα	φάρμακα	για	τον	HIV	μπορεί	να	αυξήσουν	
την	επίδραση	του	G.	Είναι	προτιμότερο	να	χρησιμοποιήσεις	μικρότερη	δόση	G	εάν	χρησιμοποιείς	
αυτά	τα	φάρμακα.	

G	και	άλλες	ιατρικές	παθήσεις	
Απόφυγε	το	G,	εάν	έχεις	υψηλή	ή	χαμηλή	αρτηριακή	πίεση,	επιληψία,	σπασμούς,	προβλήματα	
καρδιάς	ή	αναπνοής,	κατάθλιψη	ή	κρίσεις	πανικού.	
Τα	αποτελέσματα	ποικίλλουν	
Η	επίδραση	του	G	ποικίλει	από	άτομο	σε	άτομο.	Η	κατάλληλη	δόση	για	ένα	άτομο	μπορεί	να	είναι	
μια	κατασταλτική	δόση	για	ένα	άλλο.		

Πηγή:	facebook.com/ChemSexGR  από 23 26

https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1/274232126579842/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B7/281673022502419/?__tn__=HH-R
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25B1%25CE%25BC%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B7/316529325683455/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25BF-viagra/273066366696418/?__tn__=HH-R
https://web.facebook.com/notes/hh-gr/%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B1-poppers/302793260390395/?_rdc=1&_rdr


Σκέψου	την	ανοχή	
Η	ανοχή	στο	G	μπορεί	να	αναπτυχθεί	αρκετά	γρήγορα,	κάτι	που	σημαίνει	ότι	απαιτείται	
περισσότερη	ποσότητα	από	την	ουσία	για	να	επιτευχθεί	το	ίδιο	αποτέλεσμα.	Προσπάθησε	να	
παρακολουθείς	την	ανοχή	σου	στο	G,	καταγράφοντας	την	ποσότητα	που	παίρνεις.	Αν	δεν	παίρνεις	
G	για	κάποιο	χρονικό	διάστημα,	η	ανοχή	σου	μπορεί	να	μειωθεί.	Μια	αλλαγή	στην	ανοχή	μπορεί	
να	οδηγήσει	σε	υπερβολική	δόση	ή	θάνατο	ακόμα	και	αν	ξεκινήσεις	εκ	νέου	με	μικρή	δόση.	Η	
ανάπτυξη	ανοχής	στο	G	δεν	προστατεύει	από	την	υπερδοσολογία.	Μπορεί	να	βρεθείς	με	
overdose	ακόμα	και	αν	έχεις	αναπτύξει	ανοχή	ή	εξάρτηση.	

Χρήση	με	αξιόπιστη	παρέα	
Εάν	είναι	δυνατόν,	απόφυγε	να	χρησιμοποιείς	μόνος	σου	το	G	και	προτίμησε	να	κάνεις	χρήση	
πάντα	με	άτομα	που	εμπιστεύεσαι	σε	ένα	ασφαλές	περιβάλλον.	Ιδανικά,	θα	πρέπει	να	υπάρχει	
κάποιος	που	δεν	παίρνει	G	και	θα	μπορεί	να	παρακολουθεί	τη	χρήση	σου	και	τα	επακόλουθα	της.	
Βάζε	τη	δόση	που	θέλεις	κατά	προτίμηση	μόνος	σου.	Επιπλέον,	η	κατασταλτική	δράση	του	G	
μπορεί	να	σε	οδηγήσει	σε	ευάλωτη	θέση	με	κίνδυνο	επίθεσης	σε	κλαμπ,	φεστιβάλ	ή	ιδιωτικά	
πάρτι.		

Να	έχεις	μαζί	σου	προφυλακτικά	
Η	χρήση	G	αυξάνει	τη	λίμπιντο	και	μειώνει	τις	αναστολές.	Να	έχεις	πάντοτε	μαζί	σου	
προφυλακτικά	όταν	χρησιμοποιείς	G.	

Αποθήκευσε	το	G	σε	ασφαλές	μέρος	
Αποθήκευσε	το	G	σε	δοχείο,	ώστε	να	διαφοροποιείται	από	τα	άλλα	υγρά.	Μην	αφήνεις	το	G	σε	
πλαστικά	μπουκάλια	στο	σπίτι,	σε	πάρτι	ή	σε	κλαμπ	γιατί	υπάρχει	η	πιθανότητα	να	το	πιει	
κάποιος	από	λάθος.		

Το	G	είναι	εθιστικό	
Το	G	προκαλεί	σωματικό	εθισμό	και	σωματική	και	ψυχολογική	εξάρτηση	που	μπορούν	να	
αναπτυχθούν	γρήγορα.	Προσπάθησε	να	αποφύγεις	τη	συχνή	χρήση	και	μην	το	χρησιμοποιείς	για	
περισσότερο	από	δύο	ημέρες	συνεχόμενα.	
Μην	σταματήσετε	ξαφνικά	
Αν	έχεις	αναπτύξει	εξάρτηση	από	το	G,	μην	το	σταματήσεις	απότομα.	Αν	θέλεις	να	σταματήσεις	
τη	χρήση	του	G,	η	απόσυρση	πρέπει	να	είναι	μια	αργή,	κλιμακωτή	διαδικασία,	με	ιατρική	
επίβλεψη.	

G	και	στερητικά		
Η	διακοπή	του	G	μπορεί	να	προκαλέσει	σοβαρά	προβλήματα	στην	σωματική	και	ψυχική	υγεία.	Τα	
συμπτώματα	απόσυρσης	μπορεί	να	εμφανιστούν,	εάν	έχεις	εξαρτηθεί	και	μειώσεις	ή	χάσεις	μια	
δόση.	Εάν	δεν	έχεις	G	και	αισθανθείς	συμπτώματα	οξείας	στέρησης,	ζήτησε	βοήθεια	από	το	
τοπικό	νοσοκομείο.	
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Ζητήστε	ιατρική	βοήθεια	αν	χρειαστεί	
Αναζήτησε	ιατρική	βοήθεια	αν	εσύ	ή	κάποιος	φίλος	έχει	χρησιμοποιήσει	πολύ	G.	Μην	κάνεις	την	
υπόθεση	ότι	θα	«κοιμάται	βαθιά».	Μια	υπερβολική	δόση	G	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίζεται	
σοβαρά.	Η	υπερβολική	δόση	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	επιληπτικές	κρίσεις,	κώμα	ή	θάνατο.	Μην	
χρησιμοποιείς	άλλες	ουσίες	με	την	ελπίδα	να	αναστρέψεις	την	επίδραση	του	G.	

Υπενθυμίσεις	για	το	G	
Επειδή	το	G	αποβάλλεται	γρήγορα	από	το	σώμα,	μπορεί	να	μην	ανιχνευτεί	στο	οργανισμό	σου	
από	τους	ιατρούς	σε	περίπτωση	υπερβολικής	δόσης.	Να	έχεις	μαζί	σου	μια	«κάρτα	G»	έτσι	ώστε	
οι	ιατροί	να	γνωρίζουν	τι	έχεις	πάρει.	Εάν	δεν	έχεις	κάρτα	G,	μπορείς	να	γράψεις	«G»	ή	«GHB»	
στο	χέρι	σου	ή	στο	εσωτερικό	του	καρπού	σου.	
Αν	δεις	κάποιον	να	βρίσκεται	σε	κατάσταση	overdose	στο	G:		
• Τοποθέτησε	τον	στη	θέση	ανάκτησης	για	να	μην	πνιγεί	
• Ζήτησε	ιατρική	βοήθεια	καλώντας	ένα	ασθενοφόρο	στο	166	
• Μην	πάρει	άλλες	ουσίες	
• Αν	ξέρεις	τι	έχει	πάρει,	να	είσαι	ειλικρινής	και	να	το	πεις	στους	γιατρούς.	Εάν	υπάρχει,	δώσε	

στους	ιατρούς	το	μπουκάλι	ή	ότι	έχει	απομείνει	από	το	G	
• Μείνε	με	το	άτομο	μέχρι	να	φτάσει	η	βοήθεια	
• Είναι	σημαντικό	να	προσέχουμε	ο	ένας	τον	άλλο	σε	όποιο	πλαίσιο	κι	αν	βρισκόμαστε,	

προκειμένου	να	μπορούμε	να	ευχαριστηθούμε	τις	δραστηριότητές	μας		

Πηγή:	facebook.com/ChemSexGR	
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