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I N T R O D U C T I O N 

Ce glossaire constitue un supplément bilingue français-grec à 
l'édition principale (PE 48.166) de la "Terminologie des drogues et 
stupéfiants" dont la langue grecque était absente. 

La deuxième édition de ce glossaire (première édition: juin 1973, PE 
33.419), dans laquelle les équivalences figuraient dans les six autres 
langues officielles, a été corrigée et complétée sur la base de nonrbreux 
articles tirés de la presse quotidienne, hebdomadaire et spécialisée, de 
publications officielles d'institutions nationales ainsi que de textes 
plurilingues émanant d'institutions internationales (cf. bibliographie de 
l'édition principale). 

Le glossaire comprend trois parties : 

1ère partie : - accords et associations relatifs à la lutte contre la 
drogue (p. 4 ) ; 

- liste de produits (p. 7 ) ; 
- terminologie de la toxicomanie (p. 26); 
- argot du drogué (à partir de mots-clés anglais) (p. 76). 

2ème partie : - index grec se rapportant à La liste des produits et à la 
terminologie de la toxicomanie et dont les chiffres 
renvoient à la numérotation des mots-clés français. 

3ème partie : - bibliographie, c.-à-d. éditions et publications qui ont 
été utilisées pour ce supplément. 

************ 

Le présent glossaire ne peut être reproduit, en tout ou en partie, 
qu'avec l'autorisation du Secrétariat général du Parlement européen 
(2929-Luxembourg). 
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Ε Ι Σ Α Γ Π Γ Η 

Το γλωσσάρι αυτό αποτελεί δίγλωσσο γαλλο-ελληνικό συμπλήρωμα στην 
κύρια έκδοση (ΡΕ 48.166) της "Ορολογίας των ναρκωτικών" που δεν περι
λάμβανε τα ελληνικά. Η κύρια - δεύτερη - έκδοση (πρώτη έκδοση : Ιούνιος 
1973, ΡΕ 33.419) περιέχει τους ισοδύναμους όρους στις έξι υπόλοιπες 
επίσημες γλώσσες. Αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση πολυάριθμα 
άρθρα του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ειδικού Τύπου και επίσημες εκδόσεις 
εθνικών οργανισμών, καθώς και πολύγλωσσα κείμενα προερχόμενα από διεθνείς 
οργανισμούς (βλ. βιβλιογραφία στην κύρια έκδοση). 

Το γλωσσάρι αυτό έχει τρία μέρη : 

1ο μέρος : - συμφωνίες και ενώσεις/οργανώσεις σχετικές με την καταπο
λέμηση των ναρκωτικών (σ. 4)" 

- κατάλογος προϊόντων (σ. 7)* 
- ορολογία της τοξικομανίας (σ. 26)' 
- αργκό του τοξικομανούς (σ. 76), με λήμματα τις αντίστοιχες 
αγγλικές λέξεις. 

2ο μέρος : ελληνικό ευρετήριο για τον κατάλογο προϊόντων και την ορολογία 
της τοξικομανίας. Οι αριθμοί του παραπέμπουν στην αρίθμηση των 
γαλλικών λημμάτων. 

3ο μέρος : ελληνική βιβλιογραφία, δηλαδή εκδόσεις και δημοσιεύσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για το συμπλήρωμα αυτό. 

Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση του γλωσσάριου αυτού, χωρίς 
την άδεια της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2929 -
LUXEMBOURG). 
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accord 

Accord concernant la fabrication, 

le commerce interieur et l'usage 

de l' opium préparé 

(signé à Genève le 11 février 1925) 

Συμφωνία αφορώσα εις την παρασκευήν, 
το εσωτερικόν εμπόριον και την χρήσιν 
του κατεργασμένου οπίου 
(υπογράφηκε στη Γενεύη στις 11 Φεβρουα
ρίου 1925) 

bureau 
Bureau des narcotiques et des 
drogues dangereuses 
(Β Ν D D ; Etats-Unis) 

Γραφε ίο Ναρκωτικών κα ι Επικ ίνδυνων 
Δρογών(των Η.Π.Α . ) 

Bureau des narcotiques américain 
(fusionné en 1968; actuellement 

BNDD) 

Αμερικανικό Γραφείο Ναρκωτικών 

comité 

Comité européen pour les problèmes 

criminels (CE.P.C.) (du Conseil 

de L' Europe) 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκληματολογικών 
Προβλημάτων (του Συμβουλίου της Ευρώπης) 

Comité européen de Santé publique 

(du Conseil de l'Europe) 

Comité O.M.S. d'experts de la 

pharmacodépendance 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας 
(του Συμβουλίου της Ευρώπης) 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Π.Ο.Υ. 
για την Εξάρτηση από Φάρμακα 

commission 
Commission des stupéfiants du 

Conseil économique et social des 

Nations Unis 

Επιτροπή Ναρκωτικών του Οικονομικού 
και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων 
Εθνών 

consei Ι 
Conseil international sur les 
problèmes de l'alcoolisme et des 

toxi comanies 

Διεθνές Συμβούλιο για τα Προβλήματα 
του Αλκοολισμού και της Τοξικομανίας 

Conseil des Organisations interna
tionales des sciences médicales 
(CIOMS) 

Συμβούλιο των Διεθνών Οργανισμών των 
Ιατρικών Επιστημών 

convention 
Convention internationale de Διεθνής Σύμβαση περί Οπίου 
l'opium (υπογράφηκε στη Χάγη στις 23 Ιανουαρίου 
(signée à la Haye le 23 janvier 1912) 1912) 
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convention (suite) 

Convention internationale de 

l'opium 

(signée à Genève le 19 février 

1925) 

Convention relative à l'élabora

tion d'une pharmacopée européenne 

(1964) 

Διεθνής Σύμβαση Οπίου 
(υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1925) 

Σύμβαση για την Εκπόνηση Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας (=φαρμακευτικού κώδικα) 

Convention pour limiter la fabrica
tion et réglementer la distribution 
des stupéfiants 

(signée à Genève le 13 juillet 1931) 

Σύμβαση περί Περιορισμού της Βιομηχα
νίας Παραγωγής των Ναρκωτικών (και περί 
Ρύθμισης της Διανομής τους) 
(υπογράφηκε στη Γενεύη στις 13 Ιουλίου 1931) 

Convention internationale pour la 
répression du trafic illicite des 

drogues nuisibles 

(signée à Genève le 26 juin 1936) 

Διεθνής Σύμβαση προς Καταστολή του 
Παρανόμου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων 
(υπογράφηκε στη Γενεύη στις 26 Ιουνίου 
1936) 

Convention unique sur les stupé
fiants 

(signée à New York le 30 mars 1961) 

Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά 
(υπογράφηκε στη Γενεύη στις 30 Μαρτίου 
1961) 

Convention sur les substances 
psychotropes 
(signée à Vienne le 19 février 1971) 

Σύμβαση περί ψυχοτροπικών ουσιών (υπο
γράφηκε στη Βιέννη στις 19 Φεβρουαρίου 
1971) 

division 
Division des stupéfiants (Nations 
Unies, Genève) 

Τμήμα Ναρκωτικών (των Ηνωμένων Εθνών) 

fondation 
Fondation pour la recherche sur 
l'alcoolisme et la toxicomanie 
(Toronto, Ontario, Canada) 

fonds 
Fonds des Nations Unies pour la 
lutte contre l'abus des stupéfiants 

Ίδρυμα Έρευνας για τον Αλκοολισμό και 
την Τοξικομανία 

Ταμείο των Η.Ε. για τον Έλεγχο της 
Κατάχρησης των Ναρκωτικών (UNFOAC) 

groupe 
Groupe scientifique OMS sur les 
recherches neurophysiologiques et 
l'étude du comportement en psychia

trie 

Groupe scientifique OMS sur les 

recherches en psychopharmacologie 

Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις 
Νευροφυσιολογικές Έρευνες και τη 
Μελέτη της Συμπεριφοράς στην Ψυχιατρική 

Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις 
Έρευνες στην Ψυχοφαρμακολογ ία 
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of f i ce 

Office central des narcotiques 

(Italie) 

Office central pour la répression 

du trafic illicite des stupéfiants 

(France) 

Κεντρικό Γραφείο Ναρκωτικών (Ιταλίας) 

Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή του 
Παράνομου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων 

organe 
Organe international de contrôle 
des stupéfiants (O.I.C.S.) 

(a succédé en date du 2 mars 1968 

au Comité Central Permanent des 

Stupéfiants (CCPS) et à l'organe 

de Contrôle des Stupéfiants (OCS) 

Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών 

organisme 
Organisme de surveillance des 
aliments et des médicaments 
(Etats-Unis) (F.D.A.) 

Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων 
(στις Η.Π.Α.) 

proj et 
Projet pilote OMS de recherches 
sur la pharmacovigilance interna
tionale 

Πρότυπο Πρόγραμμα της Π.Ο.Υ. για το 
Διεθνή Έλεγχο των Φαρμάκων 

protocole 
Protocole visant à limiter et à 
réglementer la culture du pavot 

ainsi que la production, le 

commerce international, le commerce 

de gros et l'emploi de l'opium 

(signé à New York le 23 juin 1953) 

union 

Union internationale pour la 

protection de l'enfance 

(U.I.P.E.) 

Πρωτόκολλον περί περιορισμού και ρυθμί
σεως καλλιεργείης της μήκωνος της 
υπνοφόρου και της παραγωγής, του διεθνούς 
εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της 
χρήσεως του οπ ίου 
(υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιουνίου 
1953) 

Διεθνής Ένωση Προστασίας του παιδιού 
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1. absinthe 

absinthe 

2. acétaldéhyde 

acétaldéhyde 

(liquide incolore très volatif, 

d'odeur vive, produit de la déshy

drogénation de l'alcool 

éthylique : CH3CHO) 

3. acetylcholine 

acetylcholine 

(=une neurohormone de l'organisme 

humain, parasympathomimétique) 

4. acétylhydrocodéine 

acétylhydrocodéine 

(derivé de la codéine, 

C2OH25NÕ4O 

5. acétylméthadol 

acétylméthadol 

(derivé du methadone, 

C23H31N02) 

 αψίνθιο 
- αψέντι 

ακεταλδεύδη 

ακετυλ(ο)χολ ίνη 

ακετυλυδροκωδεινη 

ακετυλ(ο)μεθαδόλη 

6. acide 
acide agaricique 
(agaricine, C22H4QO7) 

acide barbiturique 
(malonylurée) 

acide lysergique 

acide méconique 

(substance extraite de l'opium 

et avec laquelle sont combinés de 

noifbreux alcaloïdes de l'opium, 

C7H4O7) 

7. aconit 

aconit 

(plante Aconitum napellus : 

la poudre des racines contient les 

alcaloides aconitine, aconine,etc) 

8. aconitine 

aconitine 

(alcaloïde extrait de la plante 

Aconitum napellus, sédatif 

C34H47N011) 

9. adrénaline 

adrénaline 

(une neurohormone de l'organisme 

humain) 

αγαρικό οξύ 

βαρβιτουρικό οξύ 

λυοεργικό οξύ 

μήκων ικό οξύ 

ακονιτο 

ακονιτ ινη 

αδρεναλίνη 
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1Ü. agaricine 

cf. acide agaricique 

11. alcool 

alcool 

alcool éthylique 

(CH3CH20H) 

alcool méthylique 

(methanol, CH3OH) 

αλκοόλη 

- αιθυλική αλκοόλη 
- α ιθανόλη 

- μεθυλική αλκοόλη 
- μεθανόλη 
- ξυλόπνευμα 

12. allylprodine 
allyIprodine 
(substance synthétique, 
C18H25N02) 

13. alphaméprodine 

alphaméprodine 

(substance synthétique, 

C17H25N02) 

14. alphaméthadol 

alphaméthadol 

(substance synthétique, 

C 2 1 H 2 Q N 0 ) 

15. alphaprodine 

alphaprodine 

(substance synthétique, 

C16H23N02) 

16. amanite 

amanite tue-mouche 

(Amanita muscaria,champignon 

hallucinogène) 

αλλυλ(ο)προδ ίνη 

αλφαμεπροδίνη 

αλφαμεθαδόλη 

αλφαπροδίνη 

αμάν ι της ο μυιοκτονος 

17. amanitine 
amanitine 
(alcaloïde toxique présent 

dans l'amanite phalloïde) 

αμάν ι τ ινη 

18. amobarbital 
amobarbital 
(barbiturique synthétique) 

αμοβαρβιτάλη 

19. amphétamine 
amphétamine 

(stimulant synthétique dont la 

structure et les propriétés 

s'apparentent à celles de l' 

éphédrine et de l'adrénaline) 

αμφεταμινη 

20. aniléridine 

aniléridine 

(substance synthétique C22H2gN202) 

aviλεριδίνη 
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21. antabus 

antabus 

(traitement de l'alcoolisme) 

22. apomorphine 

apomorphine 

(C-|7Hi7N02 , v o m i t i f u t i l i s é dans 

la cure de d é s i n t o x i c a t i o n alcoolique) 

23. arec 

noix d'arec 

(graine de l'Areca catechu; 

stimulant "naturel" 

24. arécoline 

arécoline 

(principal alcaloïde extrait de la 

noix d'arec, doué de propriétés 

parasympathomimétiques) 

25. atropine 

atropine 

(un parasympatholytique, alcaloïde 

de la Belladone) 

26. belladona 

belladona 

(plante de la famille des solanacées) 

27. benzedrine 

benzedrine 

(amphétamine) 

28. benzéthidine 

benz"ethidine 

(substance synthétique, C23H2çN03) 

29. benzoylecgonine 

benzoylecgonine 

(ester benzoylique de l'ecgonine, 

C
16

H
19

N0
4
4H
2
0) 

30. benzyImorphine 

benzyImorphine 

(dérivé de la morphine, C24H25NÛ3) 

31. benzylisoquinoléine 

benzylisoquinoléines 

(groupe de substances comprenant e.a. 

papaverine, narcéine) 

32. bétaméprodine 

betaméprodine 

(substance synthétique, Ci7H25N02) 

33. bétaméthadol 

bétaméthadol 

(subs tance s y n t h é t i q u e , C 2 - ] H 2 Q N 0 ) 

απομορφινη 

κάρυο του αρεκ 

αρεκολ ίνη 

ατροπινη 

μπελαντόνα 

βενζεδρίνη 

βενζεθειδίνη 

βενζουλεκγον ίνη 

βενζυλ(ο)μορφίνη 

βενζυλ-ισοκινολ(ε)ίνες 

βηταμεπροδίνη 

βηταμεθαδόλη 
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34. bétaprodine 

bétaprodine βηταπροδίνη 
(substance synthétique, C^H^NO;?) 

35. bufoténine 

bufoténine - μπουφοτενίνη 
(alcaloide principal de la poudre - φρυνοτενίνη 
végétale Cohoba, amine apparentée 

à la serotonine) 

36. butyrophénone 

butyrophénone βουτυροφαινόνη 
(neuroleptique, C-jgH^O) 

37. caféine 
caféine καφείνη 
(stimulant analeptique, alcaloïde 
extrait du thé et du café, CgH<|gN402) 

38. cannabidiol 

c a n n a b i d i o l κ α ν ν α β ι δ ι ό λ η 
( a l c a l o ï d e e x t r a i t de la r é s i n e de 

chanvre indien, C2-|H3g02) 

39. cannabinol 

cannabinol CBN κανναβινόλη 
(le principe actif du chanvre) 

40. cannabis 
cannabiT καν(ν)άβι (το, ή η κάνναβις) 
(les sommités florifères ou (οι ανθοφόρες ή καρποφόρες κορυφές του 
fructifères de la plante de cannabis φυτού καν(ν)αβι(ς),από το οποίο δεν έχει 
dont la résine n'a pas été extraite) εξαχθεί η ρητίνη). 

résine de cannabisda résine séparée, ρητίνη καν(ν)αβιού (-άβεως) 
brute ou purifiée, obtenue à partir (η ρητίνη nou εξάγεται από το καν(ν)άβι" 
de la plante de cannabis) ακατέργαστη ή καθαρή) 

les composants psychoactifs du τα ψυχοτρόπα συστατικά του καν(ν)αβιού 
cannabi s 

41. cathine 
cathine καθίνη 
(alcaloïde de la feuille de cath) 

42. cétobémidone 

cétobémidone κετοβεμιδόνη 
(anlagésique synthétique de la 

famille de la morphine) 

43. chandoo 

chandoo/tchandoo τσάντου 
(la petite boule d'opium raffiné) 

44. chanvre 

chanvre indien - ινδικό καν(ν)άβι 
- ινδική κάνναβις 
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45. chloral 

chloral 

(acétaldéhyde trichloré, hypnotique, 

CI3CCHO) 

hydrate de chloral 

(hypnotique, CC13CH(0H)2) 

46. chlordiazépoxide 

chlordiazépoxide 

(tranqui Ili sant, Librium,C]6H^ClN30) 

47. chloroforme 

chloroforme 

(trichlorométhane, anesthésique 

général et dissolvant, CHCI3) 

48. chlorpromazine 

chlorpromazine 

(phénothiazine neuroleptique) 

49. clonitazène 

clonitazène 

(substance synthétique C2gH22N^02Cl) 

50. coca 

l'expression "feuille de coca" 

désigne la feuille du cocaïer à 

l'exception de la feuille dont toute 

l'ecgonine, la cocaïne et tout autre 

alcaloïde ecgoninique ont été enlevés 

χλωράλη 

υδρίτης χλωράλης 

χλωροδιαζεποξ ίδη 

χλωροφόρμι ο 

χλωροπρομα ζ ίνη 

κλονιταζήνη 

"φύλλο κόκας" σημαίνει φύλλο του φυτού 
κόκα, εκτός από το φύλλο που του έχουν 
αφαιρεθεί όλη η εκγονίνη, η κοκαΐνη και 
κάθε άλλο εκγονινικό αλκαλοειδές 

la mastication de la feuille de coca η μάσηση του φύλλου της κόκας 

51 cocaier 
cocaier 
(toute espèce d'arbustes du genre 
ErythroxyIon) 

52. cocaïne 

cocaïne 

(extrait des feuilles coca) 

(Erythroxylon coca; ester méthylique 

de la benzoylecgonine) 

φυτό κόκα 
(κάθε φυτό του γένους Ερυθρόξυλο) 

κόκα ινη 
(που εξάγεται από τα φύλλα κόκας) 

53. codéine 
codéine 

(méthyImorphine) 

54. cohobax 

poudre de cohobax 

(hallucinogène, graines d'une mimo-

sacée, Piptadenia peregrina 

DMT dimethyl-tryptamine) 

κωδεινη 

(μεθυλομορφίνη) 

σκόνη κοχαμπά(ξ) 
(παραισθησιογόνο από σπόρους μιμοζίδας 
της Piptadenia peregrina) 
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55. cyclazoçine 

cyclazocine κυκλαζωκίνη 
(un antagoniste spécifique des (ένας ειδικός ανταγωνιστής των οπιούχων) 
opiacés) 

56. datura 

datura στρύχνος 
(datura stramonium, pomme épineuse, 
stramoine) 

57. désomorphine 

désomorphine δεσομορφίνη 
(dihydrodésoxymorphine, C-|7H2-]N02) 

58. PET 

cf. diéthyItryptamine 

59. dexamphétamine 

dexamphétamine δεξαμφεταμίνη 
(dexédrine, CçH^N) 

60. dextromoramide 

dextromoramide δεξτρομαραμίδη 
(analgésique synthétique de la 

famille de la morphine) 

61. diacétyImorphine 

diacétyImorphine (héroïne) διακετυλομορφίνη 

62. diampromide 
diampromide δ ιαμπρομίδη 
(subs tance s y n t h é t i q u e , C2-|H2gN20) 

63. diazepam 

diazepam - διαζεπάμ 
(tranquillisant, Cj¿Ηi3CIN2O)  διαζεπίνη 

64. diéthylthiambutène 
diéthyIthiambutène διαιθυλοθειαμβουτήνη 
(substance synthétique, C|¿H2]NS2) 

65. diéthyItryptamine 

diéthyltryptamine διαθυλοτρυπταμ ίνη 
(DET) (hallucinogène synthétique) 

66. dihydromorphine 

dihydromorphine διυδραμορφίνη 
(dérivé de la morphine, C-j7H21 NOg) 

67. dihydromorphinone 

d i hyt romorphinone δ ιυδρομορφινόνη 
( d é r i v é de la mo rph ine , hydromorphone; 
d i l a u d i d , n o v o l a u d o n , Z^jH^yNO^) 
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68. di laudide 

di laudide 

(dihydromorphinone, analgésique 

synthétique, C17H19NO3) 

69. diménoxadol 

diménoxadol 

(substance synthétique,C2gH25N03) 

70. dimépheptanol 

dimépheptanol 

(substance synthétique; 

methadol, C2|H29N0) 

7'¡. d i mét hoxy( mét hyl) amphétamine 

diméthoxy (méthy I)

amphétamine (DOM) 

(neuroleptique et hallucinogène) 

72. diméthylthiambutène 

diméthylthiambutène 

(substance synthétique,Cj4H^NS2) 

73. diméthyltryptamine 

d imet/hyi t ryptamine (DMT) 

(cf. cohobax) 

διλαυδίδη 

διμενοξαδόλη 

διμεφεπτανόλη 

δ ιμεθοξυαμφεταμ ίνη 
(DOM) 

δ ιμεθυλοθειαμβουτήνη 

δ ιμεθυλοτρυπταμ ίνη 
(DMT) 

74. dioxaphétyl 
butyrate de dioxaphétyl 

(substance synthétique,C22H27N03) 

75. diphenoxylate 

diphenoxylate 

(substance synthétique,C3gH32N2U3) 

76. dipipanone 

dipipanone 

(substance synthétique, C2¿,H3^N0) 

77. DMT 

cf. diméthyltryptamine 

78. DOM 

cf. diméthoxy(méthyl)amphétamine 

79. drinamyl 

drinamyl 

(un mélange d'amphétamines et de 

barbituriques ; 

cf. jargon: purple hearts) 

80. dross 

dross(partie qui reste dans la pipe 

d'opium après qu'elle a été fumé, 

contient 5o% de la morphine présente 

dans la drogue d'origine) 

βουτυρική διοξαφαιτύλη 

δ ι φα ινοξυλικό/δι φα ινοξυλάτη 

διπιπανόνη 

δριναμύλ 
(μίγμα από αμφεταμίνες και βαρβιτου
ρικά) 

ντρός (κατάλοιπο που μένει στην πίπα 
του όπιου μετά το κάπνισμα του" 
περιέχει το 50% της μορφίνης που βρισκόταν 
αρχικά στο ναρκωτικό). 
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81 eau 
eau-de-vie απόσταγμα 

82. ecgonine 
ecgonine 
(la partie principale de la 
molécule de cocaine) 

εκγονινη 

(το κύριο μέρος του μορίου της κοκαΐνης) 

83. éphédrine 
éphedrine 

(une amine, extraite de 

stimulant) 

εφεδρ ίνη 

84. epinephrine 
epinephrine 
(hormone sécrétée par la substance 
médullaire de la glande surrénale 

que l'on a pu obtenir par synthèse, 

C9H-13NO3) 

85. ergot 

ergot de seigle 

(Claviceps pupurea, champignon 

parasitaire se développant sur 

les épis du seigle) 

επινεφρινη 

ερυσίβη των σιτηρών 

86. ergotamine 
ergotamine 
(l'alcaloïde de l'ergot de seigle; 

cf. L.S.D.) 

εργοταμινη 

(το αλκαλοειδές της ερυσίβης) 

87. erythroxylacée 
erythroxylacée 

(famille des Dialypétales représentée 

par le genre Erythroxy Ion) 

ερυθροξυλίδες 

88. éther 
éther sulfurique/éthylique 

(dissolvant et anesthésique par 

inhalation, C2H5~0-C2H5) 

89. éthyIméthyIthiambutène 

éthy IméthyIthiambutène 

(substance synthétique, C-|5H-|QNS2) 

90. éthyImorphine 

éthy Imorphine 

(dérivé de la morphine,dionine. 

- θειικός/αιθυλικός αιθέρας 

α ιθυλομεθυλοθειαμβουτηνη 

α ιθυλομορφινη 

•19 ;3ΝΟ3) 

91. étonitazène 
étonitazène 

(substance synthétique,C22
H
28

N
4°3

) 

92. étoxéridine 

α ιθονιταζένη/ετονιταζήνη 

étoxéridine ετοζεριδίνη 
(substance synthétique, C]gH27N04) 
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93. fentanyl 

fentanyl 

(substance synthétique,C22H2gN20) 

94. fluphénazine 

fluphénazine 

(un derivé de la phénothiazine 

neuroleptique) 

φεντανύλη 

φθοροφαίναςίνη 
(παράγωγο της φα ι νόθειαζίνης) 

95. fortral 
cf. pentazocine 

96. furéthidine 
furéthidine 

(substance synthétique, 

C20H29N0A) 

φουρεθιδίνη 

97. glutéthimide 
glutéthimide 

(hypnotique léger et sédatif du 

SNC, C13H15N02) 

γλουτεθιμίδη 

98. halopéridol 
halopéridol 

(dérivé de la butyrophénone; 

neuroleptique utilisé comme anti

hallucinatoire, Cp.H^CIFNOp) 

αλοπεριδόλη 
(παράγωγο της βουτυροφαινόνης) 

99. haschisch 
haschisch 
(chanvre indien 

χασίς 
(ινδική κάνναβις) 

100. héroïne 
héroïne 

(diacétyImorphine) 

ηρωίνη 
(διακετυλομορφίνη) 

101. hexobarbital 
hecobarbital (ci2Hi6N2°3) εξοβαρβιτάλη 

102. hydrocodone 
hydrocodone 
(dérivé de la morphine; 

dicodide,
 c

1o
H
2i

N0
3
) 

υδροκωδόνη 

103. hydromorphinol 
hydromorphinol 
(substance synthétique ,^-,Ηρ,,ΝΟ, ) 

υδρομορφινόλη 

104. hydromorphone 
hydromorphone 
(dérivé de la morphine; dihydro-

morphinone dilaudide, novolaudon, 

C17H19N03) 

υδρομορφόνη 
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105. hydroxypéthidine 

hydroxypéthidine υδροξυπεθι δίνη 
(substance syn ,Ζ.^Η^.ΝΟ^) 

106. hyoscyamine 
hyoscyamine υοσκυαμίνη 
(substance extrait des feuilles de 
la jusquiame noire ou hyoscyamus 
niger, C^H^NO^) 

107. Imipramine 
l'imipramine ιμιπραμίνη 
(thymoleptique, C.-H^.N^) 

108. isométhadone 
isométhadone ισομεθαδόνη 
(substance synthétique,C?1Hp-,N0) 

109. jusquiame 

jusquiame υοσκύαμος 
(plante solanacée contenant les 
alcaloïdes Atropine et Scopolamine) 

110. laudanum 

laudanum λαύδανο 
(préparation à base de poudre d' pium, 

de safran, d'essence de cannelle de 

Ceylan et d'essence de girofle) 

111. Levomepromazine 

Levomepromazine λα ι βομεπρομαζίνη 
( u t i l i s é e comme n e u r o l e p t i q u e majeur 

en p s y c h i a t r i e , C-gH-^NpOS) 

112. lévométhorphane 

Lévométhorphane λαιβομεθορφάνη 
(subs tance synthétique ,C1 gH-,5N0) 

113. lévomoramide 

lévomoramide λαιβομοραμίδη 
(substance synthétique,C_,,-H Ν ni 

114. lévophénacyImorphane 

levophénacyImorphane Λα ιβοφαινακυλομορφάνη 
(substance synthétique; hypnotique 
et analgésique central du type de la 

morphine., C-,,Ηρ-,ΝΟ.,) 

115. levorphanol 

lévorphanol λαιβορφανόλη 
(substance synthétique, ̂ -,Η-,-,ΝΟ) 

116. lithium 

sels du lithium άλατα λιθίου 
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117. LSD 

- lysergique 

- diethylamide de l'acide lysergique 

(hallucinogène synthétique tiré de 

l'ergot de seigle "Claviceps purpurea") 

118. lysergide 

cf. LSD 

119. mandragore 

mandragore 

(plante méditerranéenne des 

solanacées) 

δια ιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος 

μανδραγόρας 

120. marijuana 
marijuana 
(l'ensemble des feuilles et fleurs 
séchées du chanvre indien) 

121. MDA 

cf. méthylènedioxamphétamine 

122. méprobamate 

méprobamate 

(tranquillisant non barbiturique) 

123. mescaline 

mescaline 

(hallucinogène extrait de la plante 

μαριχουάνα 
(μίγμα από φύλλα και άνθη ινδικού 
καν(ν)αβιού που έχουν αποξηρανθεί) 

124. 

Peyotl; cactus Lophophora Williamsii) φυτό πευότλ) 

métazocine 

μεπροβαμάτη 

μεσκαλίνη 
(παραισθησιογόνο που εξάγεται από το 

métazocine 

(analgésique mo rph i ni que, C.Η.,.. NO) 

125. methadone 

methadone 

(opiacé synthétique) 

l'administration continue de 

methadone aux héroïnomanes 

chlorhydrate de methadone 

(physeptone, C21H2?NO HCl) 

126. méthamphétamine 

méthamphétamine 

(mét hylamphétamine) 

127. methanol (cf.no. 11 ) 

methanol 

(alcool méthylique, CH0H) 

μεταζοκ ίνη 

μεθαδόνη 
(συνθετικό οπιούχο) 

η συνεχής χορήγηση μεθαδόνης στους 
ηρωινομανείς 

υδροχλωρική μεθαδόνη 

- μεθαμφεταμίνη 
- μεθεδρίνη (μεθυλαμφεταμίνη) 

μεθανόλη 
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128. méthaqualone 

méthaquaLone 

(hypnotique et sédatif nerveux, 

C
16

H
14

N
2
0 ) 

μεθακουαλόνη 

129. méthyLdésorphine 
méthyIdésorphine 

(dérivé de la morphine, aussi 

méthyIdésoxymorphine, C.gHp.jNO.,) 

μεθυλδεσορφίνη 

130. méthyldi hydromorph i ne 
méthyIdi hydromorphine 

(dérivé de la morphine, C,,oH_.oN0,) 

I o ¿o j 

μεθυλοδιυδρομορφ ίνη 

131. méthylenedioxamphétamine 

méthyΙenedi οχamphétamine 

(hallucinogène synthétique) 

μεθυλενοδιοξυαμφεταμ ίνη 

132. méthyL-morphine 
méthyl-morphine 

(codéine) 

μεθυλομορφίνη 
(κωδε ίνη) 

133. méthyIphénidate 
méthyIphénidate 

(stimulant du SNC, C..H.nN0o) 

IH I y c 

134. métopon 

métopon 

(méthyIdi hyd romo rf i none) 

(dérivé de la morphine,C1RH?1N0,) 

μεθυλφαι ν ιντάτ 

μετοπόνη, γάλβανο 
(μεθυλδιυδρομορφινόνη) 

135. morphéridine 
morphéridine 

(substance synthétique,C?nH,nN?0 ) 

μορφεριδ ίνη 

136. morphine 
morphine 
(extrait de l'opium) 

137. morphine-base 
morphine-base 

138. muscarine 
muscarine 
(substance extraite du champignon 
Amanita muscaria) 

μορφινη 
(εκχύλισμα του όπιου) 

μορφίνη-βάση 

μουσκαρινη 

139. myristi cine 
myristi cine 
(esther phénolique contenu dans 
L'essence de muscade; agent 

convuLsivant, ^.Η.-,Ο,) 

μυρι στ ι κ ινη 
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140. rnyrophine 
myrophine 
(myri styIbenzyImorphine, C,QH,._H0, ) 

μυροφινη 

141. nalorphine 

nalorphine 

(antagoniste de la morphine et des 

analgésiques centraux, CçH^NO,) 

ναλορφ ίνη 

142. naloxone 
naloxone 
(utilisé comme antidote dans les 

intoxications par les narcotiques, 

C
19

H
21

N
V 

ναλοξόν(η) 

143. narcéine 
narceine 

(alcaloïde extrait de l'opium utilisé 

comme antitussif, ^,Η,,ΟΝ) 

ναρκεινη 

144. narcotine 

narcotine 

(alcaloïde contenu dans l'opium, 

C
22

H
23

N 0
7
) 

ναρκωτινη 

145. nembutal 

cf. pentobarbital 

146. nicomorphine 

nicomorphine 

(dérivé de la morphine, C_9H?(N,0_) 
νικομορφινη 

147. nicotine 

nicotine 

(alcaloïde le plus important du 

tabac,
 c
ig

H
iA

N
2
) 

vi KOTIνη 

148. noix 

noix d'arec 

(graine de l'areca catechu; 

stimulant "naturel") 

κάρυο του αρεκ 

noix de muscade 

noix vomique (nux vomica) 

149. norlévorphanol 
norlévorphanol 

(substance synthétique ^..Hp.NO) 

μοσχοκαρυο 

εμετικό κάρυο 

νορλαιβορφανόλη 
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150. norméthadone 

norméthadone 

(substance synthétique,C 

151. normorphine 

20H25NO) 

normorphine 

(déméthyImorphine; dérivé de la 

morphine, C. ,Η.-,ΝΟ.-) 

νορμεθαδόνη 

νορμορφινη 

152. oLoliuqui 
ololiuqui 
(haLlucinogène, graines de 

convulvulacées du Mexique, 

"Morning Glory" ou "Rivea 

Corymbosa" 

ολολιουκ I 

(παραισθησιογόνο, σπόροι φυτού των 
κομβολβουλιδών, που λέγεται"Morning 
Glory" η "Rivea Corymbosa") 

153. opiacé 
opiacé on ιουχο 

154. opium 

opium 

(Le latex épaissi du pavot, quelle 

que soit sa forme, y compris l' 

opium brut, l'opium médicinal et 

l'opium préparé, à l'exclusion des 

préparation galéniques) 

on I o 

(ο αποξηραμμένος οπός της παπαρούνας/ 
μήκωνος, όποια μορφή και αν έχει' 
συμπεριλαμβάνεται και το ακατέργαστο, το 
φαρμακευτικό και κατεργασμένο όπιο, 
όχι όμως τα γαληνικά σκευάσματα). 

opium brut 
(Le Latex coagulé des capsules du 
pavot (papaver somniferum L.) 

qui a subi seulement les manipula

tions nécessaires à l ' enibal lage et 

au transport quel que soit son 

contenu en morphine) 

ακατέργαστο όπια 
(ο πηγμένος οπός της κάψας της παπαρούνας/ 
μήκωνος υπνοφόραυ που έχει υποστεί μόνα 
την προετοιμασία της συσκευασίας και της 
μεταφοράς, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο 
σε μορφ ίνη). 

opium à fumer 

"opium médicinaL" 

(l'opium qui a subi les préparations 

nécessaires à son utilisation théra

peutique) 

on ι ο για καπνισυα 

φαρμακευτικό όπιο 
(το όπιο που έχει υποστεί την αναγκαία 
κατεργασία για να χρησιμοποιηθεί θερα-
πευτικά ) 

opium prepare 

opium saisi lors de transactions 
i l licites 

κατεργασμένο όπιο 

όπιο που κατασχέθηκε σε παράνομο εμπόριο 

alcaloïdes de l'opium αλκαλοειδή του όπιου 

155. oxycodone 
oxycodone 
(dérivé de la morphine, C. „Η,^ΝΟ.) 

οξυκωδόνη 
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156. oxymorphone 

oxymorphone 

(dérivé de la morphine,C^H.QNO.) 

157. palfium 

cf. dextromoramide 

158. papaverine 

papaverine 

(opiacé, C?nH21N0.) 

159. paraldehyde 

paraldehyde 

(somnifère du groupe des alcools, 

C6H1203) 

160. paramorphine 

cf. thébaine 

161. pavot 

pavot somnifère 

(Papaver somniferum) 

capsule de pavot 

culture du pavot 

latex de pavot 

pai lie de pavot 

(toutes les parties du pavot 

(à l'exception des graines) 

dont, après le fauchage du pavot, 

on peut extraire des stupéfiants) 

162. pentazocine 

pentazocine (C1(?H?7N0) 

163. pentobarbital 

pentobarbital 

(Nembutal, barbiturique synthétique, 

sédatif et hypnotique à action brève, 

C
11

H
18

N
2°3

) 

164. pervi t ine 

cf.met amphétamine 

165. pethidine 

pethidine 

(analgésique synthétique, succédané 

synthétique de la morphine) 

chlorhydrate de pethidine 

(Doloneurine, C.5H?1N0?HCl) 

οξυμορφόνη 

παπαβερίνη 

παραλδεύδη 

μήκων η υπνοφορος 

κάψα μήκωνος/παπαρούνας 

καλλιέργεια της μήκωνος/παπαρούνας 

οπός μήκωνος 

άχυρο παπαρούνας 
(όλα τα μέρη της παπαρούνας, εκτός 
από τους σπόρους, από τα οποία μπορούν, 
μετά το θερισμό να εξαχθούν ναρκωτικά) 

πενταζωκ ίνη 

πεντοβαρβιτάλ 

πεθι δίνη 

υδροχλωρική πεθι δίνη 
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166. peyotl 
peyot Ι πευότλ 
(cactus Lophophora Williamsi dont 
on extrait la mescaline) 

167. phénacétine 
phénacétine φαινακετίνη 
(analgésique antipyrétique) 

168. phénadoxone 

phénadoxone φαιναδοξόνη 
(substance synthétique,C?,H gN0?) 

169. phénampromide 

phénampromide φα ιναμπρομίδη 
(substance synthétique,C17H?,Ν?0) 

170. phénazocine 

phénazocine φαιναζωκίνη 
(opiacé synthétique, C-,-,Η-,-,ΝΟ) 

171. phénmétrazine 

phénmétrazine φα ινμετραζίνη 
(syn.: méthyLphényImorpholine ; 
oxazimédrine) 

cf. preludine 

172. phénomorphane 

phénomorphane φαινομορφάνη 
(substance synthétique,C?,HpgN0) 

173. phénopéridine 

phénopéridine φα ινοπεριδίνη 
(substance synthétique, C-^HpgNO.,) 

174. phénothiazine 

phénothiazine φαιν(ο)θειαζίνη 
(un neuroleptique) 

175. physeptone 
cf. chlorhydrate de methadone 

176. piminodine 
piminodine πιμινοδίνη 
(substance synthétique, ^,Η-.ηΝ 0_) 

cj JU 2 c 

177. preludine 

preludine πρελουδίνη 
(phénmétrazine) 

178. prochlorperazine 

prochlorpémazine προχλωροπεμαζίνη 
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179. proheptazine 

proheptazine 

(substance synthétique,C..-,Hp5N02) 

προεπταζίνη 

180. propéridine 

propéridine 

(substance synthétique,
 c

i6
H
->3

N0
->^ 

προπεριδίνη 

181. psilocine 
psilocine 

182. psilocybine 
psi locybine 
(hallucinogène extrait du 

champignon Psilocybe mexicana) 

183. quinine 

quinine 

184. racéméthorphane 

racéméthorphane 

(substance synthétique, C.-Hp-NO) 

ψ ιλοκ ίνη 

ψιλοκυβίνη 
(παραισθησιογόνο που εξάγεται από το 
μανιτάρι Psilocybe mexicana) 

κ ι ν ινη 

ρακεμεθορφάνη 

185. racémoramide 

racémoramide 

(substance synthétique, Cp 5H,pNp0p) 

ρακεμοραμίδη 

186. racémorphane 

racemorphane 

(substance synthétique, C.,Ηρ,ΝΟ) 
ρακεμορφανη 

187. rauwolfia 

alcaloïdes du rauwolfi a 

(neuroleptiques) 

αλκαλοειδή της ραουβολφία 

188. réserpine 

reserpi ne ρεσερπίνη 
(alcaloïde extrait de la racine de la (αλκαλοειδές που εξάγεται από τη ρίζα 
Rauwolfia serpentina ayant une action της Rauwolfia serpentina και έχει 
psychotrope) ψυχοτρόπα αποτελέσματα) 

189. ritaline 
cf. méthylphénidate 

190. scopolamine 

scopolamine σκοπολαμίνη 
(un alcaloïde de plusieurs solanacées; 
parasympatholytique) 

191. secobarbital 

secobarbital (C.pH^NpO^) σεκοβαρβιτάλ 
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192. serotonine 

serotonine 

(neurohormone de l'organisme humain) 
σεροτονινη 

193. solanacée 

soLanacée 

( d a t u r a , j usqu iame,be 11adone , tabac , 

e t c ) ( p l a n t e s con tenant d i v e r s principes 

a c t i f s , a Ica l o ï d e s mydriatiques,nicotine,etc) 

σολανώδη, - ο ε ι δ ή 
στρυχνώδη , -οε ιδή 

194. strychnine 
strychnine 
(stimulant du système nerveux central, 
raticide; Cp.HppNpO) 

195. tetrahydrocannabinol 

tetrahydrocannabinol 

(T.H.C.) 

(le principe actif le plus important 

de la résine de cannabis) 

στρυχνινη 

τετραϋδροκανναβινόλη 

196. thébacone 
thébacone θηβακόνη 
(acétyLdihydrocodéinone, Cp-Hp-NO,) 

197. thébaine 

thébaine θηβαίνη 
(paramorphine, C-gHp.OpN) 

198. theobromine 
theobromine θεοβρωμίνη 
(principal alcaloïde des graines de 
cacao,stimulant léger, C,H.,0pN,) 

199. theophylline 

théophyI line 

(principal alcaloïde des feuilles 

de thé) 

θεοφυλλ ίνη 

200. teonanacatl 
teonanacat l 
(champignon hallucinogène) 

τεονανακάτλ 

201. tof rani I 
Imipramine 

202. trichloréthylène 
t HcrTloréthy lène 

(CHCl: CCI ) 

203. trimeperidine 

trimeperidine 

(C17H25N02) 

τριχλωρ(ο)αιΒυλενι o 

τριμεπεριδίνη 

PE 48.166/He 
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204. triméthoxyamphétamine 

triméthoxyamphétamine τριμεθοξυαμφεταμίνη 
(T.Μ.Α.) 

205. tryptamine τρυπταμίνη 
tryptamine (produit de decarboxyla
tion du tryptophane) 

206. tryptophane 
tryptophane τρυπτοφάνη 
(acide aminé cyclique présent dans 
les protéines indispensable à l' 
homme) 

PE 48.166/He 
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207. abattement 

I'abattement ατονι α 

208. aboulie 

I 'abouLie 

(absence ou insuffisance de 

volonté, particulièrement 

pour passer de l'idée à l'acte) 

αβουλ ία 
αβουλησία 

209. abrutissement 
L'abrutissement λήθαργος 

νάρκη 
αναισθησία 
εμβροντησία 

210. absorption 
L'absorption απορρόφηση 

211. abstinence 
I 'abstinence 

L'abstinence forcée 

- αποχή 
- άφεξη 
υποχρεωτική αποχή 

212. abus 
l'abus de la drogue (= usage 
excessif persistant ou sporadique 
incompatible ou sans rapport 
avec un emploi médical acceptable) 

l'abus continuel/prolongé 

l'abus occasionnel 

l'abus régulier 

κατάχρηση ναρκωτικών 

χρονιά κατάχρηση 
περιστασιακή καταχρηστική χρήση 
τακτική κατάχρηση 

213 accélération 

l'accélération cardiaque 

(cf. tachycardie) 

l'accélération du pouls 

ταχυκαρδ ία 

ταχυπαλμ ία 

214. accoutumance 
l'accoutumance aux drogues εθισμός στα ναρκωτικά 

215. aeroesthésie 
l 'acroesthésie (sensibilité 

douloureuse anormale des 

extrémités) 

αυξημένη αισθητικότητα/πόνος άκρων 

216. action 
L'action analgésique αναλγητική δράση 
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216. action (suite) 

l'action convulsivante 

l'action euphorisante 

l'action excitante 

l'action hallucinatoire 

l'act 

l'act 

l'act 

l'acti 

l'acti 

on hypnotique 

on narcotique 

on nocive de l'alcool 

on paralysante 

on pharmacodynamique 

l'action pharmacologique (d'une 

substance) 

l'action préventive 

l'action stimulante 

217. activité 

l'activité criminelle 

218. acuité 

l'acuité auditive 

l'acuité olfactive 

219. adaptation 

l'adaptation sociale 

220. administration 

les administrations sanitaires 

nationales 

221. adolescence 

l'adolescence sociale 

222. affection 

- σπασμωδική δράση 
- σπαστική δράση 

το συναίσθημα ευφορίας που γεννά... 

διεγερτική δράση 

- ψευδαισθησιογόνος δράση 

- παραισθησιογόνος δράση 

υπνωτική δράση 

ναρκωτική δράση 

επιβλαβής δράση του αλκοόλ/οινοπνεύματος 

παραλυτική δράση 

φαρμακοδυναμική δράση 

φαρμακολογική δράση 

προληπτική δράση 

διεγερτική δράση 

εγκληματική δραστηριότητα 

ακουστική οξύτητα 

οσφρητική οξύτητα 

κοινωνική προσαρμογή 

εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες 

κοινωνική εφηβεία 

les affections chroniques du cerveau χρόνιες βλάβες του εγκεφάλου 

223. âge 
Page d'initiation  ηλι κ ία ενάρξεως 

- ηλι κ ία μυήσεως 
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224. agitation 

l'agitation 

l'agitation psychomotrice 

l'état d'agitation 

225. agressivité 

L'agressivité 

226. aide 

l'aide postpénitentiaire des 

délinquants toxicomanes 

227. aiçjui lie 

l'aiguille à injection 

228. albuminurie 

l 'albuminurie (présence d'albumine 

dans les urines) 

229. alcaloide 

l'alcaloide (substance azotée 

d'origine végétale de structure 

souvent complexe, exerçant une 

action physiologique intense) 

les alcaloïdes de l'opium 

230. alcoolémie 

l'alcoolémie (présence d'alcool 

éthylique dans le sang) 

231. alcoolique 

l'alcoolique 

232. alcoolisme 

l'alcoolisme 

l'alcoolisme chronique 

233. alcoolomanie 

l ' a l c o o l o m a n i e (beso in cons tan t 

d ' a l c o o l e n t r a î n é par l'accoutumance) 

234. altération 

l'altération de la conscience 

l'altération du jugement 

l'altération de la perception 

(sensoriel le) 

 ταραχή 
- υπερκινητικότητα 
- ψυχοσωματική αδημονία ή ανησυχία 

ψυχοκινητική ταραχή 

- κατάσταση ταραχής 
- κατάσταση υπερκινητικότητας 
- κατάσταση ψυχοσωματικής αδημονίας 
ή ανησυχίας 

επιθετικοτητα 

βοήθεια των τοξικομανών μετά την 
έκτιση της ποινής τους 

βελόνα σύριγγας 

λευκωματουρ ία 

αλκαλοει δες 

αλκαλοειδή του οπίου 

αλκοολαιμ ία 

αλκοόλ ικός 

αλκοόλ ισμός 

'χρόνιος αλκοολισμός 

αλκοόλ ισμός 

- άλλο ίωση/αλλαγή συνειδήσεως 

- μεταβολή/αλλαγή κρίσεως 

- μεταβολή/αλλαγή(αισθητηριακής)αντι 
λήψεως 
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235. amaigrissant 

l'amaigrissant 

236. amaigrissement 

l'amaigrissement 

237. amblyopie 

l'amblyiopie 

238. amnésie 

l'amnesie (perte partielle ou 

totale de la mémoire) 

239. amphétami no-dépendance 

l'amphétamino-dépendance 

240. analeptique 

l'analeptique (stimulant) 

241. analgésique 

les analgésiques 

les analgésiques antipyrétiques 

242. analyse 

l'analyse toxicologique 

l'analyse d'urine 

243. anamnese 

l'anamnese (ensemble des renseignements 
r e c u e i l l i s auprès du malade sur 
l ' h i s t o i r e et les d é t a i l s d'une 
maladie) 

anéantissement 
l 'anéantissement de l ' e s p r i t 
(cf.délabrement mental) 

244. 

245. 

246. 

247. 

anesthésie 

l'anesthésie locale 

anesthésique 

anesthésique 

l'anesthésique local 

angoisse 

t'angoisse 

l'angoisse respiratoire 

248. anomalie 

les anomalies chromosomiques 

des anomalies congénitales 

les anomalies de la personnalité 

φάρμακο αδυνατίσματος 

αδυνάτισμα 

αμβλυωπ ία 

αμνησία 

εξάρτηση από την αμφεταμίνη 

αναληπτικό (διεγερτικό) 

αναλγητικά 

αντιπυρετικά αναλγητικά 

τοξικολογική ανάλυση 

ανάλυση ούρων 

- αναμνηστικό 
- ιατρικό ιστορικό 

ψυχική/πνευματική εξάντληση 

τοπική αναισθησία 

αναισθητικό 

τοπικό αναισθητικό 

άγχος 

δύσπνοια 

χρωμοσωματική ανωμαλία 

συγγενής ανωμαλία 

διαταραχές προσωπικότητας 
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249. anomie 

l 'anomie (variété d'aphasie dans laquelle 

le s u j e t r e c o n n a î t les o b j e t s , 

mais es t i n c a p a b l e de les nommer) 

ανικανότητα ονομασίας αντικείμενων ή 
αναγνωρίσεως ονομάτων 

250. anorexie 
l'anorexie ανορεξία 
(=perte ou diminution de l'appétit) 

251. anorexigène 

l'anorexigène 

(médicament stimulant, frénateur 

de l'appétit, ex. amphétamine) 

ανορεκτι KO 

252. antagonists 

l'antagoniste des opiacés 

les antagonistes spécifiques des 

stupéfiants 

ανταγωνιστής των οπιουχων 

ειδικοί ανταγωνιστές των ναρκωτικών 

253. antidépresseur 
les antidépresseurs 

(les antidépressifs) 

αντικαταΒλιπτικα 

254. antidote 

l'emploi des antidotes de la drogue χρήση αντιδότων των ναρκωτικών 

255. antihistaminique 
l 'antihistaminique αντί ισταμιvi KO 

256. antiparkinsonien 
l'antiparkinsonien 

257. antipyrétique 
l 'antipyrétique 

φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον 

αντιπυρετικό 

258. antispasmodique 
Ι'anti spasmodique αντισπασμωδικό 

αντίσπαστικό 

259. antitussif 
les antitussifs 
(béchiques) 

αντιβηχικό 

260. anurie 
L ' anurie ανουρι α 

261. anxiété 
I ' anxiété - άγχος 

- ενδοψυχική ανησυχία 

262. a n x i o l y t i q u e 
les a n x i o l y t i q u e s αγχολυτι κό 

30 - ΡΕ 48.166/He 



263. apathie 
l'apathie απάθεια 

264. apnée 
l'apnée άπνοια 

265. apoplexie 
l'apoplexi e 
(attaque cérébrale) 

αποπληξ ία 

266. appartenance 
l'appartenance à un groupe συμμετοχή σε μ ι α ομάδα 

267. appétence 
Ι'appétence 

(pour des drogues) 

- επιθυμία 
- πόθος 
- έλξη 

268. appétit 
les dépresseurs de l'appétit 

269. approvisionnement 

les filières d'approvisionnement 

(de la drogue) 

les réseaux d'approvisionnement en 

drogue 

270. aptitude 

l'aptitude à conduire 

κατασταλτικά ορέξεως 

κυκλώματα προμήθειας (ναρκωτικών) 

δίκτυα προμήθειας ναρκωτικών 

ικανότητα οδηγήσεως 

271. arrêt 
les arrêts respiratoires αναπνευστικές ανακοπές 

272. asservissement 
l'asservissement de la drogue - εθισμός στα ναρκωτικά 

- τοξικομαν ία 

273. assistant 
Ies assi stants sociaux κοινωνικοί λειτουργοί 

274. ataractique 
Ies "ataractiques/les ataraxiques 
(=tranquillisants) 

ηρεμιστικά 

275. ataxie 
l 'ataxie αταξ ία 

276. atrophie 
l'atrophie musculaire 
(atrophie d'un tissu musculaire, 
avec diminution de volume, d'origine 
nerveuse ou musculaire primitive) 

μυϊκή ατροφία 
ατροφία των μυών 
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277. attaque 

l'attaque cérébrale cf. apoplexie 

278. atteinte 

l'atteinte chromosomique 

279. attitude 

l'attitude face au problème de 

la drogue 

l'attitude libérale des médecins 

l'attitude permissive 

l'attitude répressive 

280. auto-administration 

l'auto-admini strati on 

αποπληξία 

- χρωμοσωματικη βλάβη 
- βλάβη των χρωμοσωμάτων 

στάση έναντι του προβλήματος των 
ναρκωτικών 

προοδευτική/φιλελεύθερη στάση/ 
συμπεριφορά των ιατρών 

ανεκτική στάση/συμπεριφορά 

αυταρχική/καταπιεστική στάση/συμπερι
φορά 

αυτοδιάθεση=αυτο-χορήγηση 

281. automédication 
Ι'automédi cation 

282. autorité 

l'autorité sanitaire 

283. baisse 

la baisse du rendement scolaire 

284. barbiturique 

les barbituriques hypnotiques 

(synthétiques; dérives de la malony-

lurée) 

des barbituriques d'élimination 

rapide 

285. barbiturisme 

le barbiturisme (toxicomanie 

barbi turique) 

286. béchique 

béchique cf.antitussif 

287. boisson 

les boissons alcoolisées 

288. bradycardie 

la bradycardie 

289. brigade 

les brigades de stupéfiants de la 

poli ce 

αυτοπερίθαλψη φαρμακευτική 

υγειονομικές αρχές 

πτώση της σχολικής απόδοσης 

βαρβιτουρικά 

βαρβιτουρικά σύντομης επίδρασης 

βαρβιτουρισμός 

- οινοπνευματώδη ποτά 
- αλκοολούχα ποτά 

βραδυκαρδ ία 

ομάδες διώξεως ναρκωτικών της Αστυνο
μίας 
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290. cachexie 

la cachexie (état pathologique 

caractérisée par une maigreur 

extrême et une atteinte grave 

de l'état général) 

καχεξ ία 

291. calmant 
calmant 

292. cambriolage 
les cambriolages de pharmacies 

293. cannabisme 
le cannabisme 

294. capacité 
la capacité de jugement diminuée/ 

affaiblie 

les troubles de la capacité de 

concentration 

295. carence 

la carence intellectuelle 

296. cénesthésie 

la cénesthésie/coenesthésie 

297. centre 

le centre d'accueil diurne 

le centre de consultation 

les centres de désintoxication 

le centre d'orientation 

le centre d'orientation de la 

jeunesse 

le centre de réadaptation 

le centre de la traitement 

ηρεμιστικό 

le centre d'urgence 

διαρρήξεις φαρμακείων 

- κανναβισμός 
- εθισμός στην Κάναβη (χασίς) 

μείωση της ικανότητας κρίσεως 

διαταραχές της ικανότητας 
συγκεντρώσεως 

διανοητική εξασθένιση 

κοιναισθησία 

διημερεύον κέντρο υποδοχής 

κέντρο ιατρικών εξετάσεων 

κέντρα αποτοξίνωσης 

- κέντρο προσανατολισμού 
- συμβουλευτικό κέντρο 

κέντρο προσανατολισμού των νέων 

κέντρο επαναπροσαρμογης 

- θεραπευτήριο 
- κέντρο περιθάλψεως 

σταθμός πρώτων βοηθέ ιών 

298. céphalée 
la céphalée 

(douleur dans la region crânienne) 

299. cerveau 

Ces"affect ions chroniques du cerveau 

 κεφαλαλγία 
- πονοκέφαλος 

χρόνιες βλάβες του εγκεφάλου 
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300. changement 

les changements de l'humeur 

301. chimie 

la chTmie du cerveau/cérébrale 

la chimie pharmaceutique 

302. chromosome 

la rupture des chromosomes 

303. cirrhose 

la cirrhose du foie 

304. civili sation 

une crise de civilisation 

305. classe 

la classe d'âge 

306. clinique 

une clinique pour toxicomanes 

la clinique spéciale de traitement 

antidrogue 

307. cocainisme 

le cocaïni sme (=ensemble des 

troubles physiques et psychiques 

provoqués par la cocainomanie) 

308. cocainomanie 

la cocainomanie 

(=accoutumance à la cocaïne) 

309. cohérence 

la cohérence de la pensée 

310. colère 

l'accès de colère 

311. col lapsus 

le collapsus cardiaque(cardiovascu

laire) 

312. collectivi té 

les collectivités autodisciplinaires 

les collectivités marginales 

la collectivité thérapeutique 

une collectivité de type familial 

313. coma 

le coma alcoolique 

αλλαγές διαθέσεως 

χημεία του εγκεφάλου 

φαρμακευτική χημεία 

διάσπαση χρωμοσωμάτων 

κ ίρρωση του ήπατος 

κρίση του πολιτισμού 

ομάδα ηλικιών 

κλινική για τοξικομανείς 

ειδική κλινική αποτοξίνωσης 

κόκα ι ν ισμός 

κόκα ινομανι α 

/ /, συνοχή σκέψεως 

ξέσπασμα θυμού 

καρδιακή ανεπάρκεια 

αυτοδιοικούμενες κοινότητες 

περιθωριακή ομάδα 

ομάδα θεραπείας 

ομάδα οικογενειακού τύπου 

αλκοολικό κώμα 
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314. complexe 

le complexe d'infériorité 

315. complication^ 

T/a
-
compii cation d'ordre psychique 

la complication psychopathologique 

la complication somatique 

316. comportement 

le comportement agressif 

le comportement anormal 

le comportement antisocial 

le comportement compulsif 

le comportement criminel/délinquant 

-le comportement déviant 

-la déviation du comportement 

le comportèrent infantile 

le comportèrent passif 

le comportement des utilisateurs 

de drogue 

les déviations du comportement 

les troubles du comportement 

317. composant 

les composants psychoactifs du 

cannabi s 

318. comprimé 

le comprimé contre le mal de tête 

319. concentration 

les difficultés de concentration 

les troubles de la capacité de 

concent rat ion 

σύμπλεγμα κατωτερότητας 

επιπλοκές ψυχικής φύσεως 

ψυχοπαθολογική επιπλοκή 

σωματική επιπλοκή 

επιθετική συμπεριφορά 

ανώμαλη συμπεριφορά 

αντικοινωνική συμπεριφορά 

βεβιασμένη συμπεριφορά 

εγκληματική συμπεριφορά 

αποκλίνουσα συμπεριφορά 

παιδική συμπεριφορά 

παθητική συμπεριφορά 

συμπεριφορά των τοξικομανών 

αποκλίσεις συμπεριφοράς 

διαταραχές της συμπεριφοράς 

ψυχοενεργά στοιχεία της καννάβεως 

δ ι οκι α κατά του πονοκεφάλου 

- αδυναμία συγκεντρώσεως 
- αφηρημάδα 

διαταραχές της ικανότητας συγκεντρώσεως 

320. condition 
les mauvaises conditions de logement κακές συνθήκες στεγάσεως/κατοικίας 

321. condui re 
l'aptitude à conduire ικανότητα οδηγήσεως 
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322. confabulation 

la confabulation (récit imaginaire, 

spontanté ou suggéré, suppléant 

aux déficits de la mémoire dans 

certains états confusodémentiels) 

323. confiance 

un manque de confiance en soi 

324. confiscation 

la confiscation des stupéfiants 

325. conflit 

les conflits générateurs d'insomnies 

326. confusion 

la confusion mentale 

327. conscience 

l'altération de la conscience 

l'éclipsé de la conscience 

l'élargissement de la conscience 

l'état crépusculaire de la conscience 

l'obnubilation de la conscience 

la perte de conscience 

le rétrécissement de la conscience 

μυθοπλασια 

έλλειψη αυτοπεποίθησης 

κατάσχεση των ναρκωτικών 

ψυχικές συγκρούσεις που επιφέρουν 
αϋπνία 

διανοητική σύγχυση 

αλλοίωση/αλλαγή συνειδήσεως 

- θόλωση συνειδήσεως 

- επι σκότιση συνειδήσεως 

διεύρυνση συνειδήσεως 

λυκοφωτική κατάσταση συνειδήσεως 

πνευματική θόλωση 

- απώλεια συνειδήσεως(αναισθησία) 
- απώλεια των αισθήσεων 
στένωση συνειδήσεως 

328. consommateur 
les consommateurs de drogues 

les consommateurs de drogue par voie 
intraveineuse 

les consommateurs de drogues admi
nistrées par voie orale 

l'ancien consommateur de drogue 

- χρήστες ναρκωτικών 
- τοξικομανείς 

χρήστες ναρκωτικών που χορηγούνται 
με ενδοφλέβια οδό 

χρήστες ναρκωτικών που χορηγούνται 
από το στόμα 

πρώην χρήστης ναρκωτικών/ 
πρώην τοξικομανής 

329. constituant 
le constituant principal 
(d'un médicament) 

κύριο συστατι κό ( ενός φαρμακου_ 

330. consultation 
le centre de consultation κέντρο ιατρικών εξετάσεων 
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331. contestation 
la contestation pol i t ique 

332. contexte 
le contexte culturel 

le contexte social 

πολιτική διαφωνία/διαμαρτυρία 

πολιτιστικό πλαίσιο 

κοινωνικό πλαίσιο 

333. contrainte 
les contraintes sociales 

334. contrebandier 
le contrebandier 

335. contrevenant 
les contrevenants 

κοινωνικοί περιορισμοί 

λαθρέμπορος 

παραβάτες 

336. contrôle 
le contrôle des drogues 
(législation nationale ou accords 
internationaux régissant et limitant 
la production, la circulation et 
l'usage d'un médicament aux besoins 
médicaux et scientifiques dans l' 
intérêt de la santé publique et pour 
en prévenir l'abus) 

έλεγχος των ναρκωτικών 
(=εθνική νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες 
που διέπουν και περιορίζουν την παραγω
γή, την κυκλοφορία και τη χρήση ενός 
φαρμάκου στις ιατρικές και επιστημονι
κές ανάγκες προς το συμφέρον της δημό
σιας υγείας και για την πρόληψη της 
καταχρήσεως). 

337. convulsion 
la convulsion 
(contraction saccadée, interrompue 
par des intervalles de relâchement 

musculaire) 

la convulsion épileptiforme 

 σπασμός 
- σύσπαση 

επιληπτοειδής σπασμός 

338. création 
la création artistique 

339. créativité 

accroître/stimuler la créativité 

καλλιτεχνική δημιουργία 

αυξάνω/διεγείρω τη δημιουργικότητα 

340. criminalité 
la criminalité dans le domaine des 

stupéfiants 

341. culture 

lã culture du pavot 

la culture illicite de plantes 

contenant les principes actifs des 

stupéfiants 

εγκληματικότητα στον τομέα των 
ναρκωτικών 

καλλιέργεια της παπαρούνας 
(Μήκωνος της υπνοφόρου) 

παράνομη καλλιέργεια φυτών που 
περιέχουν τα ενεργά συστατικά των 
ναρκωτικών 
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342. cure 
une cure de d é s i n t o x i c a t i o n 

343. cyanose 

la cyanose (cyanodermie, cyanémie) 

(coloration bleue de la peau, due 

à un trouble circulatoire) 

344. déchéance 

la déchéance physique et 

intel lectuelle 

345. décriminalisation 

la décriminalisation 

(de l'usage du cannabis) 

346. défaillance 

la défaillance cardiovasculaire 

347. déficience 

la déficience volitionnelle 

348. dégénérescence 

la dégénérescence totale de 

l'organi sme 

349. degré 

le degré alcoolique 

350. délabrement 

le délabrement mental 

(cf. anéantissement de l'esprit) 

351. délinquance 

la délinquance juvénile 

352. délinquant 

les délinquants juveniles 

les délinquants toxicomanes 

θεραπεία αποτοξίνωσης 

κυάνωση 

φυσικήtδ ιανοητική κατάπτωση 

απαποι ν ι κόπο ίηση 

καρδιακή ανεπάρκεια 

αβαυλ ία 

ολική εκφύλιση του οργανισμού 

αλκοολικός βαθμός 

διανοητικός κλονισμός 

εγκληματικότητα των ανηλίκων 

ανήλικοι/νεαροί αλήτες 

τοξικομανείς αλήτες 

353. délire 

le dé Γι re 

le délire alcoolique 

354. dépénalisation 

la dépénalisation cf. 

355. dépendance 

la dépendance des médicaments 

(pharmaco-dépendance) 

παραλήρημα 

αλκοολικό παραλήρημα 

αποποι ν ι κόπο ίηση 

εξάρτηση από τα φάρμακα 
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la dépendance physique 

(= un phénomène d'adaptation qui se 

manifeste par d'intenses troubles 

physiques lorsque l'administration 

de la drogue est suspendue) 

φυσική εξάρτηση 

la dépendance psychique 
(= besoin irrésistible et obligation 

de continuer à abuser de la drogue 

pour retrouver l'effet désiré d'une 

drogue psychotrope) 

ψυχική εξάρτηση 

le potentiel de dépendance physique 
(PDP) (= Aptitude d'un médicament à 

servir de substitut à un autre, à 

l'égard duquel un organisme a été 

rendu physiquement dépendant, 

càd. à supprimer les phénomènes 

d'abstinence qui apparaîtraient 

lors de la privation brusque du mèdi 

cament ayant initialement engendré 

la dépendance) 

δυναμικό της φυσικής εξαρτήσεως 

356. dépersonnalisation 
la dépersonnali sat i on 

(= trouble de la personnalité par 

lequel on perçoit ses paroles, ses 

actes comme étrangers à soimême) 

 αποπροσωποποιηση 

 αλλοτριοπροσωπία 
- αλλοιοπροσωπία 

357. dépistage 
le dépistage précoce 
(cg. détection) 

- έγκαιρη διάγνωση 
- διάγνωση σε πρώτο στάδιο της νόσου 

358. dépresseur 
les dépresseurs 

(tranquillisants, somnifères) 

κατασταλτικά 

359. dépression 
la dépression - κατάθλιψη 

- μελαγχολία 
- θλίψη 

l a dép ress - i on (du système) 

r e s p i r a t o i r e 

/ / αναπνευστική πίεση 

la sensation de dépression α ίσθηση καταθλ ίψεως/μελαγχολ ίας 

360. déréalisation 
- la dereaΙisat i on 

- la perte de contact avec la réalité 

- αίσθηση του εκτός πραγματικότητας/ 
του μη πραγματικού 

- ξενισμός 
- αίσθημα αποξενώσεως 
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361. dermopathie 

la dermopathie 

362. désengagement 

le désengagement de la 

jeunesse 

δερματική ασθένεια 
δερματίτιδα 

ανεξαρτητοποίηση της νεολαίας 
αποδέσμευση της νεολαίας 

363. désinsertion 
la désinsertion sociale 

364. désintérêt 
le désintérêt 

έλλειψη κοινωνικής συμπερι φοράς/προ
σαρμογής 

έλλειψη ενδιαφέροντος 

365. désintoxication 

la désintoxication 

les centres de désintoxication 

une cure de désintoxication 

αποτοξ ίνωση 

κέντρα αποτοξινώσεως 

θεραπεία αποτοξινώσεως 

366. désordre 
les désordres psychosomatiques ψυχοσωματικές διαταραχές 

367. désorientation 
la désorientation 

(diminution ou absence de la 

faculté, pour un individu, 

d'apprécier sa situation dans 

le temps et dans l'espace) 

- απροσανατολισία 
- διαταραχή του προσανατολισμού 

368. détection 
la détection précoce 
(cf. dépistage) 

- έγκαιρη διάγνωση 
- διάγνωση στο πρώτο στάδιο της νόσου 

369. détente 
la détente χαλάρωση 

370. détention 
la détention non autorisée de 

stupéfiants 
παράνομη κατοχή ναρκωτικών 

371. détresse 
la détresse psychique ψυχική δυσφορία 

372. déviation 
la déviation secondaire 

(l'intensification du comportement 

déviant dû à la stigmatisation) 

373. déviance 

la déviance sociale 

δευτερεύουσα παρέκκλιση/εκτροπή/απόκλι ση 

κοινωνική απόκλιση 
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374. dilatation 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

la dilatation 

diluant 

le di luant 

diplopie 

la diplopie 

dipsomanie 

la dipsomanie 

dispensaire 

le dispensair 

dissociation 

la dissociation mentale 

380. distorsion 

la distorsion du temps et de 

l'espace/dans le temps et dans 

l'espace 

381. dopage 

le dopage 

(= tout procédé utilisé pour augmenter 

d'une manière anormale le rendement 

général, physique ou mental d'un 

individu) 

382. dose 

la dose efficace 

- la dose journalière 

(du toxicomane) 

- la dose mortelle/létale 

la dose thérapeutique 

la dose toxique 

διαστολή της κόρης του οφθαλμού 

διαλύτης 

δ ιπλωπ ία 

διψομανία 

εξωτερικά ιατρεία για τους τοξικομανείς 

- διανοητική σύγχυση 
- διανοητικός διχασμός 

στρέβλωση/διαστρέβλωση της αντιλήψεως 
του χρόνου και του χώρου 

ντοπάρισμα 

αποτελεσματική δόση 

καθημερινή δόση 

- θανατηφόρα δόση 

- δόση θανάτου 

θεραπευτική δόση 

τοξική δόση 
383. drogue 

"drogue* (= toute substance qui, quand 
elle est introduite dans l'organisme 
humain peut modifier une ou plusieurs 
de ses fonctions) 

les drogues antidépressives 

les drogues antitussives 

- δρόγη 
- φάρμακο 
- ναρκωτικό 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

αντιβηχικά φάρμακα 
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383. drogue (suite) 
le drogues douces 

les drogues dures 

les drogues hallucinogènes 
cf. hallucinogène 

les drogues illicites 

les drogues licites 

les drogues neuroleptiques 

les drogues de pharmacodépendance/ 
génératrices de dépendance/toxico-
manogènes 

la drogue de substitution 
cf. succédané 

l'abus de la drogue 
(= usage excessif persistant ou 
sporadique incompatible ou sans 
rapport avec un emploi médical 
acceptable) 

les consommateurs de drogues 

les consommateurs de drogues par 
voie intraveineuse 

les consommateurs de drogues 
administrées par voie orale 

la consommation de drogues 

la disponibilité de la drogue 

l'éducation relative aux drogues/ 
en matière de stupéfiants 

les filières de la drogue 

la prescription de drogues 

la propagation de la drogue 

les réseaux d'approvisionnement 
en drogue 

le traffic illicite des drogues 

l'usage de la drogue 

l'usager de la drogue 

ήπια ναρκωτικά 

σκληρά ναρκωτικά 

ψευδά ισθησιογόνα/πάρα ισθησιογόνα 

παράνομα ναρκωτικά 

νόμιμα ναρκωτικά 

ναρκωτικά που προκαλούν εθισμό 

κατάχρηση ναρκωτικών 

χρήστες ναρκωτικών 

χρήστες ναρκωτικών που χορηγούνται 
με ενδοφλέβια οδό 

χρήστες ναρκωτικών που χορηγούνται 
από το στόμα 

χρήση ναρκωτικών 

δυνατότητες διάθεσης και προμήθειας των ναρκωτικών/ 

εκπαίδευση σχετικά με τα ναρκωτικά 

κυκλώματα ναρκωτικών 

χορήγηση συνταγής ναρκωτικών 

διάδοση των ναρκωτικών 

δίκτυο ναρκωτικών 

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών 

χρήση ναρκωτικών 

- χρήστης ναρκωτικών 
- τοξικομανής 

ΡΕ 48.166/He 
42 -



383. drogue (suite) 

l'utilité médicale de la drogue 

la valeur thérapeutique de la drogue 

la vente illicite des drogues 

ιατρική χρησιμότητα των ναρκωτικών 

θεραπευτική αξία των ναρκωτικών 

παράνομη πώληση των ναρκωτικών 

384. drogué 
les drogués actifs 

les drogués qui s'administrent leur 

drogue par voie intraveineuse 

le drogué occasionnel 

- τοξικομανείς εν ενεργεία 
- τοξικομανείς που συνεχίζουν να λαμβά

νουν ναρκωτικά 
τοξικομανείς που λαμβάνουν το ναρκωτικό 
τους με ενδοφλέβια ένεση 

περιστασιακός χρήστης ναρκωτικών 

385. dyspepsie 
la dyspepsie δυσπεψία 
(digestion difficile et douloureuse) 

386. dysphorie 
la dysphorie 
(état de malaise, agitation maladive) 

387. dyspnée 

la dyspnée 

(difficulté de respirer se traduisant 

par une augmentation de la fréquence 

ou de l'amplitude des mouvements 

respiratoires, accompagnée d'une 

sensation d'oppression ou de gêne) 

δυσφορία 

δύσπνοια 

388. ébriété 
l'ébriété μέθη 

389. échantillon 
l'echantilion d'urine 

390. éducateur 

les éducateurs 

(dans les hôpitaux psychiatriques) 

391. éducation 

l'éducation relative aux drogues/en 

matière de stupéfiants 

δείγμα ουρών 

ειδικός εκπαιδευτής 

εκπαίδευση σχετικά με τα ναρκωτικά 

392. effet 
Ves'effets psychotropes 

les effets tératogènes 

ψυχοτροπικά αποτελέσματα 

τερατογόνα αποτελέσματα 

393. e locu t ion 
les " d i f f i c u l t é s d ' é l ocu t i on δυσκολίες άρθρωσης/ομιλίας 
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394. encéphalopathie 

l'encéphalopathie alcoolique 

395. endocardite 

I ' endocardite 

(inflammation de l'endocarde) 

αλκοολική εγκεφαλοπάθει α 

ενδοκαρδ ίτις 

396. engourdissement 
Ι 'engourdi ssement νάρκη 

αδράνει α 

397. enivrant 
les enivrants 

398. enivrement 
I 'enivrement 

399. énurésie 
l 'énurésie 

(incontinence d'urine sans cause 

organique) 

400. épidémie 

l'épidémie de toxicomanie 

^Βυστικοί παράγοντες(= ουσίες) 

μέθη 

ενούρηση 

επιδημία τοξικομανίας 

401. équipe 
l'équipe thérapeutique 

402. ergothérapie 

I 'ergotherapie 

θεραπευτική ομάδα 

εργασιοθεραπε ία 

403. ergotisme 
Ι ' ergoti sme 
(intoxication causée par la 
consommation de seigle contaminé 

par l'ergot de seigle) 

εργοτισμος 

404. escalade 
l 'escalade 
(= usage progressif de drogues plus 
nocives) 

κλιμάκωση 
ι_ = προοδευτική χρήση ναρκωτικών 
συνεχώς πιο επιβλαβών) 

405. établissement 
l'établissement pénitentiaire σώφρον ιστηρι ο 

406. état 

l'état anxieux/d'anxiété 

l'état confusionnel 

l'état démentiel 

l'état dépressif 

αγχώδης κατάσταση 

κατάσταση συγχύσεως 

κατάσταση αν ίας 

καταθλιπτική κατάσταση 
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406. état (suite) 

l'état dysphorique 

(cf. dysphorie) 

l'état d'excitation 

δυσφορία 

- κατάσταση υπερκινητικότητας/διέγερση 
- κατάσταση ψυχοκινητικής ανησυχίας 

l'état de stupeur cf.stupeur 

407. étheromanie 

l'étheromanie 

(accoutumance à l'éther absorbé sous 

forme de boisson, en inhalation ou 

en injections intramusculaires) 

αιθερομανία 

408. étiologie 
l'étiologie 

(= l'étude des causes des maladies) 

αιτιολογία 

409. étourdissement 
l'étourdissement - ζάλη 

- ίλιγγος 

410. euphorie 
l'euphorie ευφορία 

411. euphorisant 
euphorisant ναρκωτικά(δρόγες) που προκαλούν ευφορία 

412. exaltation 
l'exaltation διαχεόμενη υπερθυμία 

413. excitabilité 
l'éxcitabilité ευεοεθιστότητα 

414. excitant 
les excitants du système nerveux 
central 

διεγερτικά του κεντρικού νευρικού 
συστήματος 

415. excitation 
Petat" d'excitation κατάσταση εξάρσεως/διεγέρσεως 

416. ex-drogué 
P~ex-drogué πρώην τοξικομανής 

*»17. expérience 
l'expérience psychédélique 

418. exsiccose 

I'exsiccose 

(= déshydratation) 

ψυχοδηλωτική εμπειρία 

αφυδάτωση 
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419. fabrication 

le terme "fabrication" désigne 

toutes les opérations, autres 

que la production, permettant 

d'obtenir des stupéfiants et 

comprend la purification de même 

que la transformation de stupé

fiants en d'autres stupéfiants 

420. faculté 

les facultés créatives 

421. falsi fi cation 

la falsification 

παρασκευή (ναρκωτικών) 

δημιουργικές ικανότητες 

νόθε ία 

422. famille 
les familles désunies 
(cf. foyers brisés) 

οικογένειες διαζευγμένων 

423. fébrilité 
la fébrilité 

424. fo_Ue_ 

la manie/folie de la 

persécution 

πυρετός 

μανία καταδιώξεως 

425. fonction 
les fonctions acquisitives de la 
mémoi re 

les fonctions cognitives 

les fonctions psychomotrices 

προσληπτικές λειτουργίες της μνήμης 

γνωστικές λειτουργίες 

ψυχοκινητικές λειτουργίες 

426. force 
la diminution de la force musculaire μείωση της μυϊκής δύναμης 

427. foyer 
les foyers brisés οικογένειες διαζευγμένων 

428. frisson 
le frisson 
(tremblement irrégulier qui 
s'accompagne d'une sensation de 

froid) 

ελαφρό ρίγος 

429. fuite 
la fuite devant la réalité 

430. fumerie 

la fumerie clandestine 

φυγή ano την πραγματικότητα 

- παράνομο άντρο ναρκωτικών 
- τεκές 
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431. groupe 

un groupe-cible 

le groupe d'entraide 

le groupe à "haut-risque" 

le groupe marginal 

le groupe sous-culturel 

l'appartenance à un groupe 

la thérapie de groupe 

432. habitude 

l'habitude de fumer 

433. hallucination 

les hallucinations 

(= perceptions, individuelles, 

sans intervention d'un stimulus 

adéquat provenant du milieu 

envi ronnant) 

les hallucinations auditives 

les hallucinations gustatives 

ομάδα-στόχος 

ομάδα αλληλοβοηθείας 

ομάδα υψηλού κινδύνου 

περιθωριακή ομάδα 

ομάδα υπο-κουλτούρας 

συμμετοχή σε μια ομάδα 

ομαδική θεραπεία 

- συνήθεια του καπνίσματος 
- καπνιστική συνήθεια 

ψευδά ισθήσεις/παραισθήσει ς 

ακουστικές ψευδαισθήσεις 

γευστικές ψευδαισθήσεις 

hallucination haptique cf. hallucination tactile 

les hallucinations olfactives οσφρητικές ψευδαισθήσεις 

les hallucinations tactiles οπτικές ψευδαισθήσεις 

les hallucinations visuelles/ 
de la vue 

οπτικές ψευδαισθήσεις 

434. hallucinogène 
les hallucinogènes 

(psychotomimétiques) 

435. hallucinose 

l'hallucinose 

(perception sans object, sans 

croyance délirante, le sujet ayant 

conscience de son caractère patho

logique) 

436. haschisch 

les tablettes de haschisch 

437. hébéphrénie 

l ' h ébéphrervi e 

ψευδά ισθησιογόνα 

ψευδαισθήτωση 

πλάκες χασίς 

ηβηφρενία 
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438. hébetude 

L'hébétude 

(état d'obnubiLation intellectuelle 

lié soit à une inhibition d'origine 

émotionneLle, soit à un léger degré 

de confusion mentale) 

διανοητική απαμβλυνση 

439. hémorragie 
Les hémorragies cérébrales εγκεφαλική αιμορραγία 

440. hépatite 
l'hépatite 

(= affection inflammatoire du foie) 

L'hépatite d'inoculât i on/sé ri que/ 

de la seringue 

L'hépatite virale/à virus 

ηπατίτιδα 

ηπατίτιδα εξ ορ(ρ)ού 

λοιμώδης ηπατίτιδα 

441. herbe 
les herbes médicinales φαρμακευτικά βότανα 

442. héroïnomane 
les héroïnomanes 

443. héroïnomanie 

I 'h eroinomani e 

(= accoutumance à l'héroïne) 

ηρωινομανει ς 

ηρωινομανι α 

444. hidrose 
Ι'hidrose ίδρωση 
(tout troubLe fonctionnel de la υπεριδρωσία 
sécrétion sudorale ou toute lésion 

primitive de l'appareiL sudoripare) 

445. hi lari té 

L ' h i l a r i t é incoerc ib le ( r i r e forcé) 

446. homéostase 

l'homéostase/homeostasie 

447. hôpital 

les hôpitaux psychiatriques 

les services psychiatriques des 

hôpitaux généraux 

448. hospitali sat ion 

l'hospitalisation 

(de sujets pharmacodépendants) 

449. humeur 

les changements de l'humeur 

450. hygiène 

ιλαρότητα 

ομοιοσταση 

-ψυχιατρεία 
-ψυχιατρικές κλινικές 

ψυχιατρικό τμήμα των γενικών νοσοκο-

l'hygiène mentale 

με ι ων 

-εισαγωγή σε νοσοκομείο 
-νοσοκομειακή περίθαλψη 

αλλαγές διαθέσεως 

διανοητική υγιεινή 
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451. hyperacousie 

I'hyperacousie 

(exaltation anormale de L'acuité 

auditive) 

452. hyperesthesia 

I'hyperesthésie 

(exagération de la sensibilité) 

l'hyperesthésie psychique 

453. hyperglycémiant 

hyperglycémiant 

454. hyperglycémie 

l'hyperglycémie 

455. hypermnésie 

l'hypermnésie 

(exagération pathologique de la 

capacité d'évocation des souvenirs) 

υπερακουσια 

υπερευαισθησία 

ψυχική υπερευαισθησία 

υπεργλυκαιμικό 

υπεργλυκαιμία 

υπερμνησία 

456. hyperpnée 
Ι 'hyperpnée 

(accroissement exagéré de l'amplitude 

et du rythme des mouvements respira

toires) 

457. hypertension 

l'hypertension 

458. hyperthermic 

I'hyperthermic 

(élévation de la température du corps 

audessus de la normale) 

459. hypnotique 

les hypnotiques 

460. hypoacousie 

l'hypoacousie 

(diminution de l'acuité auditive) 

461. hypocondrie 

l'hypocondrie 

(préoccupation angoissante et même 

obsédante manifestée par un individu 

au sujet de l'état de la santé) 

462. hyp(o)esthésie 

l'hyp(o)esthésie 

(diminution de la sensibilité) 

463. hypoglycémiant 

hypoglycemiant 

υπερπνοια 

υπέρταση 

υπερθερμία 

υπνωτικά 

υπάκουοι α 

υποχονδρίαση 

υπαισθησία 

υπογλυκαιμικό 
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464. hypoglycémie 

L'hypoglycémie 

(diminution de la quantité de glucose 

dans le sang au dessous de la limite 

normale) 

υπογλυκαιμία 

465. hypomanie 
l'hypomanie υπομανία 
(état d'excitation maniaque = 

humeur expansive, surabondance 

des idées et des propos, exubérance 

dans le comportement) 

466. hypotension 

l'hypotension υπόταση 

467. ideation 
L'accélération de l'idéation 

468. idéorrhée 

L'idéorrhée 

(accélération et fertilité des idées) 

469. idiosyncrasie 

l ' idiosyncrasie 

(mode de réaction particulier de 

l'organisme envers une influence 

extérieure physique ou chimique) 

470. i l Lusion 

l ' i L lusion(=erreur de perception causée par 

une fausse apparence) 

471. image 

l'image haLlucinée 

472. impulsion 

επιτάχυνση του ιδεασμού 

ιδεόρροια 

ι δ ιοσυγκρασία 

πάρα ίσθηση 

ψευδαισθησιακή εικόνα/παράσταση 

le médiateur (chimique) des impulsions - διαβιβαστές νευρικών ώσεων 
nerveuses - νευροδιαβιβαστές 

473. inadaptation 
l'inadaptation sociale 

474. inappétence 
L'inappétence 
(diminution de l'appétit) 

475. industrie 
L'industrie pharmaceutique 

476. ingestion 
l'ingestion d'alcool 

477. inhalant 
Í'inhaLant 
(cf.poudre à priser ; narcotique 
d'inhalation) 

- έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής 
- κοινωνική αποξένωση 

ανορεξ ία 

φαρμακευτική βιομηχανία 

;ατάποση/λήψη ο ι νοπνεύυατος/αλκοόλ 

-ε ισπνευστο 
-λαμβανόμενο με εισπνοές 
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478. 

479. 

480. 

481 

es inhibiteurs de la monoamine-
oxydase (I.M.A.O.) 
oxydase = enzyme qui favorise, 
par oxydation, la destruction des 
amines biogènes) 

nhibition 
a~libération/levée des inhibitions άρση των αναστολών 

482. 

483. 

484. 

485. 

486. 

nhalation 
'inhalation 

nhibiteur 

- εισπνοή 
- λήψη με εισπνοή 

αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης 

n i t i a t i on 
' i n i t fatTori précoce 

'âge d'initiation 

njection 

es injections hypodermiques/sous

utanées 

'injection intraveineuse 

'aiguille à injection 

a seringue à injections 

nsomnie 

insomnie 

es conflits générateurs d'insomnies 

nsuff i sance 

'insuffisance des possibilités 

'éducation ou d'emploi 

nteraction 

.'interaction pharmacologique entre 

a drogue et l'organisme 

ntoxication 

"TntõxTcãtTon alcoolique 

'intoxication barbiturique 

'intoxication chronique 

'intoxication psychique 

487. irritabilité 

Γ' VrrTtabi lité 

πρώιμη έναρξη/μύηση 

- ηλικία ενάρξεως 
- ηλικία μυήσεως 

υποδερμικές/υποδόριες ενέσεις 

ενδοφλέβια ένεση 

βελόνα σύριγγας 

σύριγγα ενέσεων 

αϋπνία 

ψυχικές συγκρούσεις που προκαλούν αϋπνία 

ανεπαρκείς ευκαιρίες για εκπαίδευση 
και απασχόληση 

φαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ναρκωτικού/δρόγης και οργανισμού 

- αλκοολική δηλητηρίαση 

- δηλητηρίαση από οινόπνευμα 

δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά 

χρόνια τοξίκωση 

ψυχική τοξίκωση/δηλητηρίαση 

ευερεθιστότητα 
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488. isolement 

L'isolement social 

489. ivresse 

l'état d'ivresse 

490. ivrognerie 

l'ivrognerie 

4 9 1 . j a l o u s i e 

la jalousie morbide 

492. jugement 

La capacité de jugement diminuée/ 

affaiblie 

les troubles du jugement 

κοινωνική απομόνωση 

μέθη 

μέθη 

παθολογική ζήλε ι α 

ελάττωση της ικανότητας κρίσεως 

διαταραχές της ικανότητας κρίσεως 

493. laboratoire 
les laboratoires clandestins παράνομα εργαστήρια 

494. larmoiement 
le larmoiement δακρύρροι α 

495. Lésion 
les lésions chromosomiques 

(cf.rupture des chromosome) 

χρωμοσωματικες βλάβες 

496. Liberté 
la privation de Liberté στέρηση της ελευθερίας 

497. logement 
les mauvaises conditions de logement κακές συνθήκες στεγάσεως/κατο ικ ίας 

498. Logorrhée 
la logorrhée 

(volubilité excessive) 

- λογόρροια 
- λογοδιάρροια 

499. loquacité 
la loquacité φλυαρ ία 

500. lutte 
la lutte contre la toxicomanie 

501. mâcheur/mastiqueur 
 Le mâcheur de coca 

 (Le coquera) le mastiqueur de 

feui L le de coca 

εκστρατεία/αγώνας κατά της τοξικο-
μαν ίας 

αυτός που μασά φύλλα κόκας 

502. maison 
Les maisons de redressement :έντρα αποκατάστασης (τοξικομανών) 
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503. maîtrise 

504. 

la perte de la maîtrise de soi 

malade 

le malade mental 

505. maladie 

la maladie dépressive 

506. manie 

la manie/folie de la persécution 

507. manque 

l ' é t a t de manque 

508. marche 

les troubles de la marche 

509. marchepied 

la théorie du "marchepied" 

(l'usage du cannabis conduit à celui 

d'autres drogues) 

510. marché 

le marché i Lli ci te 

le marché noir 

511. maturation 

la maturation psychologique 

512. maturité 

la maturité biologique 

513. médiateur 

le médiateur (chimique) des impulsions 

nerveuses 

514. méditation 

la méditation 

515. mémoire 

la perte de la mémoire 

516. mesure 

les mesures de prévention/préventives 

517. méthode 

les méthodes de traitement 

απώλεια του αυτοελέγχου 

- διανοητικά ασθενής 
- φρενοπαθής 
- ψυχοπαθής 

καταθλιπτική νόσος 

μαν'α καταδιώξεως 

- σφοδρή επιθυμ ία 
- κατάσταση έλλειψης 

διαταραχές βαδίσματος 

θεωρία του "σκαλοπατιού" 
(η χρήση της καννάβεως οδηγεί σε 
χρήση άλλων ναρκωτικών) 

- λαθρεμπορία 
- παράνομη αγορά 

μαύρη αγορά 

ψυχολογική ωρίμανση 

βιολογική ωριμότητα 

διαβιβαστές νευρικών ώσεων 

αυτοσυγκέντρωση 

αμνησία 

προληπτικά μέτρα 

μέθοδοι θεραπείας 
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518. m i l i e u 

T ë T m i l i e u fami L i a i dégradé 

Les m i l i e u x marginaux désadaptés 

Le mi L ieu s o c i o - c u l t u r e L 

le f a c t e u r du mi L ieu 

υποβαθμισμένο οικογενειακό περιβάλλον 

περιθωριακές ομάδες απροσάρμοστων 

κοινωνικοπολι τι στ ικό περιβάλλον 

περιβαλλοντικός παράγοντας 

519. mimétisme 
Le mimétisme 

520. modification 

les modifications chromosomiques 

521. morphini sme 

le morphinisme 

(= intoxication chronique due à 

l'absorption prolongée de morphine) 

522. morphinomane 

523. 

les morphinomanes 

morphinomanie 

la morphinomanie 

(= l'accoutumance à la morphine) 

524. motivation 

les motivations du toxicomane 

525. mouvement 

Le mouvement des hippies 

526. mydriase 

la mydriase 

(dilatation exagérée de la pupille) 

527. myosis 

la myosis 

(resserrement pupillaire exagéré) 

μ ιμητισμος 

χρωμοσωματικές αλλαγές 

μορφι ν ισμος 

μορφινομανεις 

μορφινομανι α 

ψυχουποκι νήσε ι ς τοξικομανούς 

κίνημα των χιππυ 

μυδρίαση 

μυωση 

528. narco-anaLyse 
la narco-anaLyse 
( = 1 'investigation de l'inconscient 
d'un sujet préalablement mis dans un 
état de narcose incomplète, ou 

subnarcose) 

529. narcolepsie 

la narcolepsie 

(crise brusque et passagère de sommeil) 

530. narcomane cf. toxicomane 

- ναρκανάλυση 
- ναρκοανάλυση 

ναρκοληψ ία 
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531. narcomanie 

Iã~narcornanie 

(penchant morbide pour les 

narcotiques) 

ναρκομανία 

532. narcotique 
les narcotiques d'inhalation 
(cf .inhalant) 

ναρκωτικά εισπνοής 

533. nausée 
la nausée ναυτία 

534. nécrose 
la nécrose 

(processus de dégénérescence 

aboutissant à la destruction 

d'une cellule ou d'un tissu) 

νέκρωση 

535. néophyte 
le néophyte 

(cf. novice) 
- νεοφώτιστος 
- αρχάριος 
- νεοδίδακτος 

536. nervosité 
la nervosité νευρικότητα 

537. neurohormone 
les neurohormones νευροορμονες 

538. neuroleptique 
les neuroleptiques νευροληπτικά 

539. neurone 
le neurone 
(unité fondamentale morphologique 

et fonctionnelle du tissu nerveux) 
νεύρων 

540. neuroplégique 
les neuroplégiques 

(= syn. de neuroleptique) 

νευροπληγικά 

541. neuropsychiatre 
le neuropsychiatre νευροψυχιατρος 

542. neuroticisme 
le neuroticisme 

543. névropathe 
le névropathe 

(atteint de névrose) 

νευρωτικισμος 

νευροπαθής 

544. névrose 
la névrose 

(= affection nerveuse n'altérant pas 

la personnalité psychique du malade) 

- νεύρωση 
- ψυχονεύρωση 

545. névrosthénique 
le ~ñeWosth¥ñTque νευροτονωτ ικο 
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546. nom 
le" nom de marque - εμπορικό όνομα 

- όνομα μάρκας 

547. novice 
l"e~ñbvice ( c f .néophy te ) - νεοφώτιστος 

- αρχάριος 
- αυτοδίδακτος 

548. nystagmus 
Le nystagmus νυσταγμός 
(succession d'osciLlat ions rythmiques, 
invoLontaires et conjuguées des globes 
ocuLai res) 

549. obtusion 

l'obtusion βραδύνοια 
(difficulté de compréhension) 

550. oligurie 

L'oligourie ολιγουρία 

551. onirisme - ονειρισμός 
l'onirisme - ονειρική ψευδαίσθηση 
(= deLire onirique) - ονειρικό παραλήρημα 

552. opiomane 
Les opiomanes οπιομανείς 

553. opiomanie 
L'opi omani e on ιομανία 

554. opiophage 
L'opiophage οπιοφάγος 

555. opiophagie 
l'opiophagie on ιοφαγία 

556. ordonnance 
Les fausses ordonnances πλαστές/πλαστογραφημένες συνταγές 

557. ordre 
L'ordre établi το κατεστημένα 

558. orei l Le 
Le bourdonnement d'oreilLes βούϊσμα των αυτιών 

5 59. organisme 
la dégénérescence totale de l'orga- ολοκληρωτική εκφύλιση του οργανισμού 
n i s m e 

560. pâleur 

La pâ Leur  ωχρότητα 
- χλωμάδα 
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561. palpitation 

les palpitations (sensation plus 

ou moins pénibles dues à une 

perception inhabituelle des 

battements cardiaques) 

562. panique 

le sentiment de panique 

563. paralysie 

la paralysie 

564. parasympatholytique 

le parasympatholytique 

(qui supprime les effets de 

l'excitation des fibres parasympa

thiques postganglionnaires) 

565. parasympathomimétique 

la parasympathomimétique 

(drogue qui mime les effets du 

médiateur chimique acetylcholine) 

566. paresthésie 

la paresthésie 

(toute modification de la sensibilité 

décelée comme différente de l'hypo

esthésie et de l'hyperesthésie) 

567. parole 

les troubles de la parole 

568. peine 

l'aggravation des peines 

569. pensée 

la cohérence de la pensée 

570. perception 

la perception du temps et de l'espace 

la distorsion des perceptions 

571. performance 

les"performances psychomotrices 

572. persécution 

le manie/folie de la persécution 

573. personnalité 

les anomalies de la personnalité 

le déboublement de personnalité 

la détérioration de la personnalité 

les troubles de la personnalité 

α ίσθημα παλμών 

- συναίσθημα πανικού 
- αίσθηση πανικού 

παράλυση 

παρασυμπαθολυτικό 

παρασυμπσθομιμητικό 

παραισθησία 

διαταραχές της ομιλίας 

αύξηση των ποινών 

συνοχή σκέψεως 

αντίληψη του χρόνου και του χώρου 

διαστρεβλώσεις της αντιλήψεως 

ψυχοκινητικές επιδόσεις 

μανία καταδιώξεως 

ανωμαλίες της προσωπικότητας 

διχασμός προσωπικότητας 

έκπτωση της προσωπικότητας 

διαταραχές της προσωπικότητας 
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574. pharmacodépendance 

la pharmacodépendance 

(= état psychique et quelquefois 

également physique résultant de 

l'interaction d'un organisme vivant 

et d'une drogue, se caractérisant 

par des modifications du comportement 

et d'autres réactions qui comprennent 

toujours une compuLsion à prendre la 

drogue de façon continue ou périodique 

afin de retrouver ses effets psychiques 

et quelquefois d'éviter le maLaise de 

la privation) 

575. pharmacodépendant 

Les pharmacodépendants 

576. pharmacodynamie 

la pharmacodynamie 

577. pharmacologie 

la pharmacologie 

578. pharmacologue 

le pharmacoLogue 

579. pharmacomanie 

la pharmacomanie 

(= La propension à absorber des 

médicaments sans raison et sans 

mesure) 

εξάρτηση από τα ναρκωτικά 
(= ψυχική και μερικές φορές φυσική 
κατάσταση που οφείλεται στην αλληλε
πίδραση μεταξύ ενός ζώντος οργανισμού 
και ενός ναρκωτικού, και χαρακτηρίζε
ται από αλλαγές συμπεριφοράς και άλλες 
αντιδράσεις που συμπεριλαμβάνουν πάντο
τε και μια ώθηση να παίρνει ο ζων οργανι
σμός το ναρκωτικό συνέχεια ή περιοδικά 
ώστε να επανεύρει τα ψυχικά αποτελέσματα 
και μερικές φορές για να αποφύγει την 
ενόχληση της στερήσεως) 

- φαρμακομανεις 
- τοξικομανείς 

φαρμακοδυναμική 

φαρμακολογ ία 

φαρμακολόγος 

φαρμακομαν ία 

580. pharmacopée 
la pharmacopée 

581. pharmacothérapie 

la pharmacothérapie 

(empLoi thérapeutique des médica

ments et étude de leur action dans 

diverses maladies) 

582. pharmacovigiLance 

la pharmacovigilance 

583. phénomène 

le phénomène de déréalisation 

les phénomènes différés 

(liés à un usage répété ou prolongé 

de la drogue) 

φαρμακοποιι α 

φαρμακοθεραπε ία 

έλεγχος φαρμάκων 

φαινόμενο της άλλο ιοπραγματικότητος 

καθυστερημένα φαινόμενα 

les phénomènes de manque/de privation φαινόμενα στερήσεως/αποσύρσεως 

les phénomènes de récurrence 
(cf. fLash-back) 

-φαινόμενα αναδρομής 
-φαινόμενα υποτροπής 
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584. piqûre 

la piqûre intraveineuse 

la piqûre souscutanée 

l ' e n d r o i t des piqûres 

585. placebo 

placebo 

(= une substance inactive présentée 

sous la même forme que la drogue) 

l'administration croisée d'une 

placebo 

586. plante 

587. 

la plante médicinale 

polynévrite 

la polynévrite alcoolique 

588. polytoxicomane 

les polytoxicomanes 

polytoxicomanie 589. 

 l'a polytoxicoman i e 

■la toxicomanie multiple 

590. Polyurie 

la polyurie 

591. postcure 

la postcure des toxicomanes 

les services de postcure 

ενδοφλέβια ένεση 

υποδόρια ένεση 

σημε ίο της ενέσεως 

εικονικό φάρμακο 

διασταυρούμενη χορήγηση εικονικού 
φαρμάκου 

φαρμακευτικό φυτό 

αλκοολική πολυνευρίτιδα 

πολυτοξικομανε ίς 

πολυτοξικομαν ία 

πολυουρία 

μεταθεραπευτική φροντίδα των τοξικομανών 

μεταθεραπευτικές υπηρεσίες 

592. potentialisation 
la potentialisation(type de synergie 
médicamenteuse) 

593. potentiel 

Te" potentiel de dépendance physique 

(PDP) 

594. potomanie 

Ta potomanie 

(habitude de boire des quantités 

excessives de liquides) 

595. poudre 

la poudre de cohobax 

(hallucinogène, graines d'une mimo-

sacée 

Piptadenia peregrina; 

DMT dimethyl-tryptamine) 

δυναμι κόπο ίηση/ενεργοπο ίηση 

ικανότητα/δυναμικό φυσικής εξάρτησης 

- ποτομανι α 
- περιοδικός αλκοολισμός 

σκόνη C0H0BA 
(παραισθησιογόνο, σπόροι από ένα τύπο 
μιμόζας, της Piptadenia peregrina) 
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595. poudre (suite) 

Ta poudre à priser 

(cf. inhalant ; 

narcotique d'inhalation) 

596. pouls 

l'accélération du pouls 

597. pourvoyeur 

Le pourvoyeur de stupéfiants 

598. predisposition 

la prédisposition à la drogue 

(cf. tendance toxicomaniaque) 

599. préjugé 

le préjugé 

600. préparation 

la préparation 

(= un mélange, solide ou liquide, 

contenant un stupéfiant) 

601. prescription 

La prescription de drogue 

Les prescriptions excessives 

la prescription inconsidérée de 

médicaments engendrant la dépendance 

la prescription médicale 

le système de prescriptions légales 

La falsification des prescriptions 

mèdi cales 

la libre prescription 

602. pression 

la pression du groupe (affini tai re, 

de pairs) 

603. principe 

le principe actif (d'une drogue) 

604. prise 

Le mode de prise 

605. privation 

les symptômes de privation 

σκόνη γ ι α αναρρόφηση/εισπνοή 

επιτάχυνση του σφυγμού 

προμηθευτής ναρκωτικών 

προδιάθεση προς τα ναρκωτικά 

προκατάληψη 
πρόληψη 
βλάβη (νομ) 

παρασκεύασμα 
ι δ ιοσκεύασμα 

συνταγή ναρκωτικού 

συνταγές για υπερβολικές δόσεις 

αλόγιστη συνταγιοδότηση φαρμάκων που 
προκαλούν εθισμό 

- ιατρική συνταγή 

- συνταγή ιατρού 

σύστημα νομίμων συνταγών 

πλαστογράφηση των συνταγών 

ελεύθερη συνταγιοδότηση 
- ανεκτική συνταγιοδότηση 

πίεση/εξαναγκασμός από την ομάδα 

κύριο συστατικό 

μέθοδος λήψεως 

συμπτώματα αποσύρσεως/στερήσεως 
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606. processus 

le processus de réintégration 

607. production 

la production 

(= l'opération qui consiste à 

recueillir l'opium, la feuille 

de coca, la cannabis et la résine 

de cannabis des plantes qui les 

fournissent) 

la production clandestine 

les productions oniriques 

608. produit 

les produits pharmaceutiques 

609. programme 

les programmes de prévention et 

d'intervention (rapide) 

un programme de traitement 

610. propagation 

la propagation de la drogue 

la propagation epidémique de la 

toxicomanie 

611. propriété 

les propriétés inebriantes 

les propriétés pharmacologiques d'une 

substance 

les propriétés psychoactives 

612. prosélytisme 

le prosélytisme 

613. pseudo-hallucination 

Ta pseudo-hallucination 

(hallucination dépourvue de caractères 

sensoriels) 

614. psychasthenic 

la psychasthénie 

615. psychédélique 

psychédélique 

616. psychiatrisation 

la psychiatrisation 

διαδικασία επανένταξης 

"παραγωγή" (= η διαδικασία συλλογής 
όπιου, φύλλων κόκας, καννάβεως και 
ρητίνης της καννάβεως, από τα φυτά 
από τα οποία προέρχονται) 

παράνομη παράγωγη 

ονειρικές παραστάσεις 

φαρμακευτικά προϊόντα 

προγράμματα προλήψεως και παρεμβάσεως 

πρόγραμμα θεραπείας 

δ ιάδοση των ναρκωτικών 

επιδημική διάδοση της τοξικομανίας 

μεθυστική ιδιότητα 

φαρμακευτικές ιδιότητες μιας ουσίας 

ψυχοδιεγερτική ιδιότητα 

προσηλυτισμός 

ψευδής ψευδαίσθηση 

ψυχασθένεια 

- ψυχεδελικός 
- ψυχοδηλωτικός 

ψυχιατρισμος 
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617. psychoanaleptique 

Les psychoanaleptiques 

(comprenant les stimulants de la 

vigilance et Les stimulants de 

L'humeur ou anti-dépresseurs) 

ψυχοαναληπτικό 

618. psychodrame 
le psychodrame 
(méthode psychothérapique de groupe 

basée sur un jeu dramatique) 

ψυχόδραμα 

619. psychodysleptique 
les psychodysleptiques 
(les psychotropes qui dévient ou 
perturbent l'activité mentale) 

ψυχοδυσληπτικά 

620. psychoLeptique 
les psycholeptiques 
(= psychotropes qui abaissent le tonus 
mental) 

ψυχοληπτικά 

621. psychomédicament 
Le psychomédicament 

(médicament qui agit sur les fonctions 

psychologiques) 

ψυχοφαρμακο 

622. psychomotricité 

la psychomotricité 

(L'ensenóle des fonctions motrices 

intégrées dans l'activité psychique) 

ψυχοκινητικοτητα 

623. psychonévrose 

ta psychonévrose 

(névrose caractérisée par une 

importante élaboration psychologique) 

ψυχονευρωση 

624. psychopathe 

le psychopathe 

(qui est atteint d'une psychopathie) 

ψυχοπαθής 

625. psychopathologie 
la psychopathologie 
(pathologie mentale) 

ψυχοπαθολογ ία 

626. psychopharmacologie 
la psychopharmacologie 
(pharmacologie des médicamants à 
action psychique; syn.de pharmaco

psychoLogie) 

ψυχοφαρμακολογι α 

627. psychose 

la psychose 

(= maladie mentale dont le malade ne 

reconnaît pas le caractère morbide) 

ψύχωση 
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627. psychose (suite) 

la psychose aiguë 

la psychose alcoolique 

la psychose amphétaminée 

les psychoses cannabiques 

des psychoses durables ayant 

des caractéristiques schizophré

niques 

la psychose d'intoxication 

la psychose de Korsakoff 

(polynévrite avec troubles psychiques 

provoquée souvent par l'alcoolisme) 

la psychose organique 

(toute psychose due à une atteinte 

organique du système nerveux central) 

les psychoses résiduelles 

la psychose schizophrénique 

la psychose de sevrage 

la psychose toxique 

(= psychose provoquée par une intoxi

cation du système nerveux central 

628. psychostimulant 

Tes psychostimulantes 

629. psychothérapie 

la psychothérapie de groupe 

la psychothérapie individuelle 

630. psychotomimétique 

les psychotomimétiques 

(= psychotomimétiques) 

631. psychotonique 

le psychotonique 

(= psychostimulant; psychoaanaleptique) 

632. psychotrope 

les psychotropes 

(= produisent une dépendance physique 

moins importante que celle produite 

par les stupéfiants) 

οξε ία ψύχωση 

αλκοολική ψύχωση 

σμφεταμινική ψύχωση 

κανναβική ψύχωση 

έμμονες ψυχώσεις με σχιζοφρενικά 
χαρακτηριστικά 

ψύχωση δηλητηριάσεως 

ψύχωση Korsakoff 

οργανική ψύχωση 

αθεράπευτη ψύχωση 

σχιζοφρενική ψύχωση 

ψύχωση στερήσεως 

τοξική ψύχωση 

ψυχοδιεγερτικά 

ομαδική ψυχοθεραπεία 

ατομική ψυχοθεραπεία 

ουσίες που προκαλούν καταστάσεις που 
μοιάζουν με ψυχώσεις 

ψυχοτονωτικό 

ψυχοτροπικά, ψυχοτρόπα 
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633. pulsation 
un ralentissement de puLsation/ 
du pouls 

634. pulsion 
la puLsion d'agression/agressive 

- επιβράδυνση του σφυγμού 
- επιβράδυνση των καρδιακών παλμών 

επιθετική τάση 

635. pupi Ι Le 
la dilatation de la pupille 
(cf. mydriase) 

636. réaction 
les réactions de panique 

les réactions psychotiques 

les réactions psychotoxiques aiguës 

637. réadaptation 

la réadaptation 

(social) des toxicomanes 

le centre de réadaptation 

638. réalité 

la fuite devant La réalité 

la perte de contact avec La réalité 

(cf. déréalisation) 

un refus de La réalité 

639. recette 

la recette medicale 

640. recherche 

la recherche du plaisir 

la recherche du profit 

641. rechute 

le taux des rechutes 

642. récidive 

les récidives 

643. récurrence 

la récurrence spontanée de sensations 

somatiques et visuelles inhabituelles 

Les phénomènes de récurrence 

(flash back) 

644. réflexe 

le réflexe rotulien 

διαστολή της κόρης του οφθαλμού 

αντιδράσεις πανικού 
ψυχωτικές αντιδράσεις 
οξείες ψυχοτοξικές αντιδράσεις 

επαναπροσαρμογή των τοξικομανών 

κέντρο επαναπροσαρμογής 

φυγή μπροστά στην πραγματικότητα 

- άλλο ιοπραγματικότητα 
- αίσθηση αποξενώσεως 

άρνηση της πραγματικότητας 

- ιατρική συνταγή 
- συνταγή ιατρού 

αναζήτηση της ευχαρίστησης 

αναζήτηση του κέρδους 

συχνότητα υποτροπών 

περιπτώσεις υποτροπής 

αυτόματη επάνοδος ασυνηθών σωματικών 
και οπτικών αισθήσεων 

- φαινόμενα αναδρομής 
- φαινόμενα επανόδου 
- φαινόμενα υποτροπής 

αντανακλαστικό της επιγονατίδας 
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645. réhabilitation 

la réhabilitation des toxicomanes 

646. réinsertion 

la réinsertion sociale des toxico

manes 

647. réintégration 

la réintégration sociale des 

toxicomanes. 

648. relation 

la pauvreté des relations avec autrui 

649. relaxation 

la relaxation 

650. rendement 

651 

652. 

653. 

654. 

655. 

la baisse du rendement scolaire 

reniflement 

le reniflement 

réorientation 

la réorientation psychologique 

répression 

la répression du trafic 

réseau 

les réseaux d ' approvi s i ornement 
en drogue 

le réseau de p e t i t s revendeurs 

résoc. ia l isa t ion 
la r é s o c i a l i s a t i o n 

656. revendeur 

le petit revendeur 

657. rhinorrhée 

la rhinorrhée 

(écoulement de liquide par le nez) 

658. rire 

le rire convulsif 

659. rite 

le rite initiatique/d'initiation 

660. rupture 

la rupture des chromosomes 

(lésions chromosomiques) 

αποκατάσταση των τοξικομανών 

κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών 

κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών 

αραιές διαπροσωπικές σχέσεις 

- χαλάρωση 
- καταπράυνση 

πτώση της σχολικής επιδόσεως 

ειοπνοή 

ψυχολογική αναπροσαρμογή 

πάταξη του λαθρεμπορίου/καταστολή 

δίκτυα προμήθειας ναρκωτικών 

δίκτυο μ ικρολαθρεμπόρων 

κοινωνική επανένταξη 

μ ικρολαθρέμπορος 

- συναχι 
- ρινόρροια 

661. rythme 
le rythme respiratoire 

σπασμωδικά γέλια 

τελετουργία της μυήσεως 

διάσπαση χρωμοσωμάτων 

αναπνευστικός ρυθμός 
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662. santé 

la santé est un état de complet υγεία είναι μια κατάσταση ολοκληρω-
bien-être physique, mental et τικής φυσικής, πνευματικής και 
social, et ne consiste pas seulement κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο 
en une absence de maladie ou d' η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας 
inf irmité 

663. schizophrénie 

La schizophrénie (=psychose σχιζοφρένεια 
caractérisée par une dissociation 

de la personnalité, La perte du 

contact avec la réalité) 

664. sédatif 

les sédatifs - ηρεμιστικά 
(cf. tranquillisants) - καταπραϋντικά 

665. sens 

le sens de l'espace αίσθηση του χώρου 

le sens du temps αίσθηση του χρόνου 

un sens déficient de sa propre έλλειψη της αίσθησης αυτοεκτιμήσεως 
valeur 

666. sensation 
une sensation de bien-être αίσθημα ευεξίας 

la récurrence spontanée de sensations αυτόματη επάνοδος ασυνηθών σωματικών 
somatiques et visuelles inhabituel Les και οπτικών αισθήσεων 

667. sensibilité 
la sensibilité auditive accrue αυξημένη ακουστική ευαισθησία 

668. sentiment 
le sentiment de dépLaisir συναίσθημα δυσαρέσκειας 

le sentiment d'étrangeté συναίσθημα αποξένωσης 
(impression d'une transformation 
bizarre de son entourage et de sa 
propre personne) 

Le sentiment d'insuffisance συναίσθημα ανεπάρκειας 

le sentiment d'irréeL/d'irréalité συναίσθημα ανυπαρξίας 
(impression de non-réalité de soi-même 
et du milieu ambiant) 

un sentiment de Légèreté συναίσθημα ελαφρότητας 

Le sentiment de toute-puissance συναίσθημα παντοδυναμίας 

669. seringue 
La seringue à injections σύριγγα 

les seringues non stérilisées μη αποστειρωμένες σύριγγες 
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670. service 

les services de postcure 

les services psychiatriques des 

hôpitaux généraux 

les services de santé 

les services sociaux 

671. seui l 

le seuil critique 

672. sevrage 

le sevrage (des drogues) 

la cure de sevrage 

673. situation 

les situations conflictuelles 

la situation professionnelle 

674. société 

la société permissive 

675. sociothérapie 

la sociothérapie 

(ensei.dle des techniques utilisant 

les relations d'un individu avec 

son milieu social, normal ou modifié, 

à des fins thérapeutiques) 

676. solvant 

le solvant 

les solvants volatils 

l'inhalation de solvants 

677. somatothérapie 

la somatothérapie 

678. sommité 

les sommités florales (de la plante 

cannabis) 

679. somnifère 

les somnifères 

680. somnolence 

la somnolence 

681. sousalimentation 

la sousalimentation 

μεταθεραπευτικές υπηρεσίες 

ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσο
κομείων 

υγιειονομικές υπηρεσίες 

κοινωνικές υπηρεσίες 

κρίσιμος ουδός 

απόσυρση (από τα ναρκωτικά) 

θεραπε ία αποσύρσεως 

καταστάσει ς συγκρούσεως 

επαγγελματική κατάσταση 

ανεκτική κοινωνία 

κοινωνιοθεραπε ία 

διαλύτης 

πτητικοί διαλύτες 

εισπνοή διαλυτών 

σωματοθεραπε ία 

ανθισμένες κορυφές 
(του φυτού της ινδικής καννάβεως) 

υπνωτικα 

νάρκη, νυσταγμός, καρηβαρία 

υποσιτ ισμος 
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682. sous-culture 

La sous-culture 

683. spasmolytique 

les spasmoLytiques 

(qui supprime le spasmes) 

684. stabi lité 

La stabilité affective 

685. stimulant 

les stimuLants naturels 

(essentiellement le tabac et 

l'alcool) 

les stimulants synthétiques 

686. stupéfiant 

Les stupéfiants 

l'acquisition et aliénation de 

stupéfi ants 

la détention non autorisée de 

stupéfiants 

Le registre des stupéfiants 

687. stupeur 

la stupeur 

(suspension de toute activité 

physique et psychique) 

688. substance 

les substances hallucinogènes 

les substances psychoactives 

les substances psychédéliques 

les substances psychotoniques 

les substances psychotropes 

synthétiques 

La substance résineuse 

(de La plante cannabis) 

les substances thymotropes 

les substances vénéneuses 

689. succédané 

-le succédané 

-la drogue de substitution 

υποκουλτούρα 

σπασμολυτικα 

συναισθηματική σταθερότητα 

φυσικά διεγερτικά 

συνθετικά διεγερτικά 

ναρκωτικά 

κτήση και διάθεση ναρκωτικών 

παράνομη κατοχή ναρκωτικών 

βιβλίο πρωτοκόλλου επικινδύνων 
ναρκωτικών/μητρώο ναρκωτικών 

λήθαργος 
νάρκη 
εμβροντησία 

ψευδά ισθησιογόνες ουσίες 

ψυχοενεργές ουσίες 

ψυχεδελικές/ψυχοδηλωτικές ουσίες 

ψυχοτονωτικές ουσίες 

συνθετικές ψυχοτροπικές ουσίες 

ρητινώδης ουσία 

θυμοτροπικές ουσίες 

δηλητηριώδεις ουσίες 

υποκατάστατο 
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690. sudation 

la sudation 

(cf. transpiration) 

691. suicide 

la tentative de suicide 

692. sujet 

les sujets prédisposés à la 

délinquance ou à un comportement 

asocial 

693. surdosage 

le surdosage 

694. surexcitabilité 

la surexcitabilité 

(prédisposition aux états d'excitation 

nerveuse) 

695. surveillance 

la surveillance médicale 

la placement sous la surveillance 

696. sympatholytique 

les sympatholytiques 

(=substances qui suppriment 

l'excitation du système nerveux 

sympathique) 

697. sympathomimétique 

les sympathomimétiques 

(=substances qui simulent les effets 

de l'excitation du système nerveux 

sympathique) 

698. syndrome 

le syndrome d'abstinence 

le syndrome amotivationnel 

(=la désocialisation progressive 

amenant à des modes de vie 

marginaux et au désintérêt total) 

le syndrome de privation/sevrage 

le syndrome psychoorganique 

(syn.psychosyndrome organique; 

association de divers troubles psychi

ques causées par des lésions diffuses 

chroniques du cerveau) 

le syndrome de la toxicité 

εφίδρωση 

απόπειρα αυτοκτονίας 

άτομα με εγκληματική προδιάθεση ή 
αντικοινωνική συμπεριφορά 

- υπερβολική δόση 
- θανατηφόρα δόση 

υπερδιέγερση 

ιατρική παρακολούθηση 

τοποθέτηση κάτω από ιατρική 
παρακολούθηση 

συμπαθολυτικά 

συμπαθομιμητικά 

σύνδρομο αποχής 

σύνδρομο ελλείψεως κινήτρου 
(αυξάνουσα κοινωνική απροσαρμο-
στικότητα που οδηγεί σε αποκλίνοντα 
τρόπο ζωής και σε ολοκληρωτική 
αδιαφορ ία) 

στερητικό σύνδρομο 

ψυχοοργανικό σύνδρομο 

τοξικό σύνδρομο 
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699. synergie 

la synergie 

700. synesthesie 

la synesthesie 

(=relation subjective qui s'établit 

spontanément entre une perception 

et une image appartenant au domaine 

d'un autre sens) 

701. système 

le système nerveux centraKS.N.C. ) 

les excitants du système nerveux 

central 

le système de prescriptions Légales 

tablette 

Les tabLettes de haschisch 

tachycardie 

la tachycardie 

(cf. accélération cardiaque) 

συνεργέ ι α 

συναισθησία 
(αντανακλαστική ψευδαίσθηση) 

702. 

703. 

704. température 
La température du corps 

κεντρικό νευρικό σύστημα 

διεγερτικά του κεντρικού νευρικού 
συστήματος 

σύστημα νομίμων συνταγών 

πλάκες χασίς 

ταχυκαρδία 

θερμοκρασία σώματος 

705. 

une baisse de la température(du corps) πτώση της θερμοκρασίας (του σώματος) 

temps 
la p e r c e p t i o n du temps e t de l ' e s p a c e αντ ί ληψη ταυ χρόνου κα ι του χώρου 

706. 

la perturbation de La notion du temps 
et de l'espace 

Les modifications de la perception 
du temps vécu et de l'espace 

Le sens du temps 

tendance 

les tendences suicidaires 

la tendance toxicomaniaque 

(cf. prédisposition) 

707. tension 

708. 

la chute de tension artérielle 

l'élévation de la tension artérieLle 

la tension émotionnelLe 

thébaïsme 

le thébaïsme (opiomanie) 

διαταραχή της αντιλήψεως του χρόνου 
και του χώρου 

αλλαγές στην αντίληψη του βιωμένου 
χρόνου και του χώρου 

αίσθηση του χρόνου 

τάσεις προς αυτοκτονία 
τάρη τοξικομανίας 

πτώση της αρτηριακής πιέσεως 

αύξηση της αρτηριακής πιέσεως 

συναισθηματική ένταση 

"Θήβα ι σμός "¡εθισμός στη Θήβα'ίνη 
ή και στο όπιο 
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709. thérapie 

la thérapie du comportement 

la thérapie de groupe 

la thérapie occupationnelle 

(technique thérapeutique employée 

dans diverses affections somatiques 

et psychiques et qui a pour but de 

réadapter le malade en lui faisant 

exécuter les gestes de l'activité 

journalière) 

la thérapie de remplacement 

710. thériaque 

le thériaque 

(ancien électuaire contenant 

jusqu'à 70 substances différentes 

et notamment de l'opium) 

711. thyméréthique 

les thyméréthiques (antidépressifs) 

712. thymoanaleptique 

le thymoanaleptique (antidépresseur) 

(médicament qui stimule le tonus 

affectif d'un individu) 

713. thymoleptique 

les thymoleptiques 

714. titubation 

la titubation 

715. tolérance 

la tolérance est un phénomène d'ada

ptation caractérisé par une réponse 

diminuée à la même quantité d'une 

drogue donnée 

la tolérance croisée 

716. torpeur 

la torpeur 

(= ralentissement des fonctions 

vitales, diminution de la sensibilité, 

de l'activité, sans perte de conscience) 

717. toxicologie 

la toxicologie 

(science qui s'occupe des poisons, 

des leurs effets sur l'organisme et 

de leur recherche) 

θεραπεία της συμπεριφοράς 

ομαδική θεραπεία 

θ εραπε ία απασχολήσεως 

θεραπε ία αντικαταστάσεως/αναπλη-
ρώσεως 

θηριακή 

θυμερεθιστικά 

Βυμοαναληπτικό 

θυμοληπτικά 

παραπα ίον βάδισμα 

ανοχή είναι : φαινόμενο προσαρμογής 
που χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη 
αντίδραση προς την ίδια ποσότητα μιας 
δρόγης 

διασταυρούμενη ανοχή 

νωθρότητα 
(επιβράδυνση των οργανικών λειτουρ
γιών' μείωση της ευαισθησίας της 
ενεργητικότητας - χωρίς απώλεια των 
αισθήσεων) 

τοξικολογία 
(επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη 
των δηλητηρίων, των επιπτώσεων τους 
στον οργανισμό και την έρευνα τους 
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718. toxicologiste/toxicologue 

le toxicologiste/Le toxicologue 

(qui s'occupe de toxicologie 

719. toxicomane 

-les toxicomanes 

-Les narcomanes 

d'anciens toxicomanes guéris 

le redressement du toxicomane 

La réhabilitation des toxicomanes 

La réinsertion sociale des toxicomanes 

720. toxicomanie 

la toxicomanie 

(=pharmaco-dépendance) 

la toxicomanie multiple 

(cf. polytoxicomanie) 

l'épidémie de toxicomanie 

la propagation épidemique de la 

toxicomanie 

721. toxicomanogène 

toxi comanogène 

toxi copathie 722. 

la toxicopathie 

(l'enseróle des manifestations 

pathologiques liées à l'usage 

de substances toxiques) 

723. toxicóse 

La toxicóse 

(intoxication endogène) 

724. toxine 

la toxine 

(substance à la fois toxique et 

antigénique élaborée par certains 

bactéries) 

725. trafic 

le "trafic illicite des drogues 

7.26. trafiquant 

Tes trafiquants de drogues 

Le trafiquant intoxiqué 

(cf. usager revendeur) 

τοξικολόγος 

τοξικομανε ίς 

θεραπευθέντες πρώην τοξικομανείς 

αναμόρφωση του τοξικομανούς 

αποκατάσταση των τοξικομανών 

κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών 

τοξικομαν ία 

πολλαπλή τοξικομανία 
(πολυτοξικομαν ία) 

επιδημία τοξικομανίας 

επιδημική διάδοση της τοξικομανίας 

δημιουργός τοξικομανίας 

τοξικοπάθει α 

τοξίκωση 

τοξίνη 

λαθρεμπόρια ναρκωτικών 

λαθρέμποροι ναρκωτικών 

τοξικομανής λαθρέμπορος 
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726. trafiquant (suite) 

l'arrestation de trafiquants 

la chaîne de trafiquants 

727. traitement 

îê traitement ambulatoire/sans 

hospitalisation 

le traitement d'entretien 

le traitement avec hospitalisation 

le traitement de maintien à la 

methadone 

(pour l'héroïnomanie) 

le traitement obligatoire 

le traitement volontaire 

un programme de traitement 

728. tranqui Ui sant 

les tranquillisants 

les sédatifs 

729. transe 

la transe extatique/hystérique 

730. transformation 

la transformation des substances 

731. transmission 

la transmission de l'influx nerveux 

732. transpiration 

la transpiration 

733. tremblement 

le tremblement 

734. tressaillement 

les tressaillements musculaires 

(myoclonie) 

735. triade 

la triade écologique : 

l'homme, l'environnement et les 

drogues 

736. trouble 

les troubles affectifs/émotifs 

σύλληψη λαθρεμπόρων 

δίκτυο/αλυσίδα λαθρεμπόρων 

- θεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία 

- θεραπεία χωρίς εισαγωγή σε νοσοκομείο 

θεραπεία συντηρήσεως 

θεραπεία σε νοσοκομείο 

θεραπεία συντηρήσεως με μεθαδόνη 

υποχρεωτική θεραπεία 

εθελοντική θεραπεία 

πρόγραμμα θεραπείας 

ηρεμιστικά 

έκσταση 

- μετασχηματισμός των ουσιών 
- μεταβολισμός των ουσιών 

μετάδοση των νευρικών ώσεων 

εφίδρωση 

τρόμος 

μυϊκές συσπάσεις 

οικολογική τριάδα : 
άνθρωπος, περιβάλλον και ναρκωτικά 

συναισθηματικές διαταραχές 
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736. trouble (suite) 

le trouble de l'attention 

le trouble caractériel/ 

du caractère 

Les troubles circulatoires 

Les troubles de la capacité 

de concentration 

les troubles du comportement 

le trouble intelLectuel 

les troubles du jugement 

Les troubles de la marche 

Le trouble mental 

le trouble neurologique 

le trouble d'orientation 

les troubles de la parole 

le troubLe de la perception 

Les troubles de La personnalité 

les troubles physiques 

les troubles psychiques 

les troubles psychosensoriels 

le trouble du raisonnement 

(de l'idéation) 

le trouble de la respiration/ 

respi ratoi re 

le trouble sensoriel 

le trouble du sommeil 

les troubles visuels/de la vision 

737. urine 

l'analyse d'urine 

l'échantiLIon d'urine 

διαταραχή της προσοχής 

ανωμαλία χαρακτήρος 

κυκλοφορικές διαταραχές 

διαταραχές της ικανότητας συγκεντρώσεως 

διαταραχές της συμπεριφοράς 

διανοητική διαταραχή 

διαταραχές της ικανότητας κρίσεως 

διαταραχές βαδίσματος 

διανοητική διαταραχή 

νευρολογική διαταραχή 

διαταραχή ταυ προσανατολισμού 

διαταραχή της ομιλίας 

διαταραχή της αντιλήψεως 

διαταραχές της προσωπικότητας 

φυσικές διαταραχές 

ψυχικές διαταραχές 

ψυχοαισθητηριακές διαταραχές 

διαταραχή της σκέψης 

αναπνευστική διαταραχή 

- διαταραχή των αισθητηρίων 

- διαταραχή αισθήσεως 

διαταραχή του ύπνου 

- διαταραχή της οράσεως 
- οπτική διαταραχή 

ανάλυση ούρων 

δείγμα ούρων 
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738. usager 

739. 

un usager de la drogue 

l'usager revendeur 

(cf. trafiquantintoxiqué) 

l'ancien usager des drogues 

vagotonie 

la vagotonie 

(état caractérisé par une hyper

excitabilité du système parasympa

thique (nerf vague) 

740. valeur 

741 

742. 

les valeurs sociales établies 

la valeur thérapeutique 

(de la drogue) 

un sens déficient de sa propre valeur 

vente 

la vente illicite de la drogue 

verbomanie 

la verbomanie 

743. vertige 

les vertiges 

744. vie 

la vie psychique 

745. weckamine 

les weckamines 

746. zoopsie 

la zoopsie 

(hallucination visuelle dans laquelle 

le sujet voit des animaux générale

ment terrifiants) 

 χρήστης ναρκωτικών 
- τοξικομανής 

τοξικομανής λαθρέμπορος 

πρώην τοξικομανής 

- βαγοτον ία 
- παρασυμπαθητικοτονία 

καθιερωμένες κοινωνικές αξίες 

θεραπευτική αξία 

έλλειψη αυτοεκτιμήσεως 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών 

λογοδιάρροια 

ίλιγγος 

ψυχικός βίος 

εγκεφαλικά διεγερτικά 

ζωοψ ία 
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acid 
(-lysergic acid diethylamide LSD) το οξύ (= L.S.D., διαιθυλαμίδιο του 

λυσεργικού οξέος) 

acidhead 
one who takes LSD regularly 

bennies 
benzedrine 
(amphetamine suLphate) 

bhang 
a drink made in India from an 
infusion in soft drinks, milk or 
water of the marijuana plant 

bummer 
bummer (= bad trip) 

charas 
- resin exuded by flowering tops of 
the female hemp plant, cannabis 
sativa; it represents the active 
principle of cannabis in its most 
concentrated state 
- a mixture of opium and cannabis 

καταναλωτής του L.S.D. 

βενζεδρίνη 

ποτό με ναρκωτικό από ινδικό 
καν(ν)άβι 

δυσάρεστη ψυχεδελική εμπειρία' "κακό τοξίδι" 

παρασκεύασμα με ρητίνες απο το φυτό 
καν(ν)άβι, ή μίγμα οπίου και καν(ν)αβιού 

charley, char lie 
cocaine 

coke 
cocaine 

connection 
(connexion) 
- a person from whom one can buy 
narcoti cs 

- a high Level dealer 

dagga 
cannabis in South Africa 

dealer 
seLler of drugs 

dol lies 
dolophine pills (methadone hydro
chloride) 

drop out (to) 
to reject cultural patterns 

κόκα ινη 

κόκα ινη 

έμπορος ναρκωτικών 

μαριχουάνα 
(ονομασία που χρησιμοποιείται στη Νότια 

Αφρική) 

πωλητής ναρκωτικών 

μεθαδόνη 

απορρίπτω τις καθιερωμένες αξίες 
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drug scene 
- addicts' environment 
- social patterns of drug 
use in a particular area 

το περιβάλλον του τοξικομανούς 

fix 
to inject oneself with narcotics ενδοφλέβια ένεση με ναρκωτικό 

flash 
the pleasurable effects of any drug η μικρής διάρκειας ευχαρίστηση που αισθά-
at the moment they are first νεται ο ναρκομανής αμέσως μετά την ένεση 
perceived (= rush) 

flash-back 
flash-backs 
(= recurrence of hallucinatory 
experience) 

τα φαινόμενα αναδρομής (φλάς-μπάκ) 
δηλ.επανάληψης της παραισθησιακής κατά
στασης χωρίς λήψη νέας ποσότητας ναρκωτικού 

flip (-out) 
= a bad trip; a temporary or 
chronic psychotic reaction to a 
drug 

δυσάρεστο "ταξίδι", δηλ. αρνητική 
ψυχεδελική εμπειρία 

freak out 
(= a bad trip, a panic reaction 
causing the user to lose control 
of himself and his mind) 

ψυχωτική αντίδραση 

ganja, ghanja 
flowertops, twigs, leaves and stems παρασκεύασμα/είδος ναρκωτικού με βάση 
of the female cannabis sativa plant, το ινδικό καν(ν)άβι 
covered with a sticky resinous 
exudate that contains the halluci
nogenic active principle in highly 
concentrated form 

goofballs 
a barbiturate pi 11 βαρβιToupiκά 

grass 
marijuana 

guide 
one who watches someone else on 
his trip 
(= tripmaster) 

όνομα της μαριχουάνας: χόρτο/χλόη 

πρόσωπο που παρατηρεί τις ψυχεδελικές 
αντιδράσεις των άλλων 

hay 
mari juana 

head 
one who uses drugs with enough 
frequency and involvement that they 
become an aspect of his life 

μαριχουάνα 

τακτικός χρήστης ενός ναρκωτικού' 
"πρεζόνι πρεζάκι ας" 
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hearts, purple 
(= amphetamine-barbiturate 
compound; dexamyl) 

herb 
(marijuana) 

high 
(= a state of drug euphoria) 

μίγμα αμφεταμινών και βαρβιτουρικών 

μαριχουανα 

κατάσταση ευφορίας που προκαλείται από 
τη χρήση ναρκωτικών 

horse 
heroin 

hustlers 
addicts who engage in a variety of 
criminal activities to obtain 
money for drugs 

joint 
- a pre-rolLed marijuana cigarette 
- a place where things happen 

ηρωινη 

τοξικομανείς που διαπράττουν εγκλήματα 
για να προμηθευτούν ναρκωτικά 

- τσιγάρο που περιέχει μαριχουάνα και το 
καπνίζουν ο ένας μετά τον άλλον στη 
συντροφιά (σε κύκλο) 

- ο τεκές όπου γίνεται το κάπνισμα 

junk 
heroin 

junkies 
heroin addicts 

ηρωίνη 

ηρωινομανει ς 

kat (khat) 
leaves of the catha edulis plant 
which are chewed, containing a 
stimulant very similar in chemical 
structure and effects to amphetamines 

ki ck 
strong pleasure of the drug's 
initial onset 

φυτό του οποίου τα φύλλα μασιούνται 
επειδή περιέχουν ένα διεγερτικό όμοιο 
με τις αμφεταμίνες 

ισχυρό συναίσθημα ευχαρίστησης αμέσως 
μετά τη λήψη (απορρόφηση) του ναρκωτικού 

kif 
name used in Northwest Africa, 
especially Morocco, for cannabis 

load 
dose of drugs necessary for 
a trip 

mainlining 
injection drugs into the main vein 
of the arm 

τα ινδικό καννάβι, ξερό και ψιλοκομμένο' 
έτσι λέγεται στο Μαρόκο 

φορτίο: δόση ναρκωτικού απαραίτητη για 
το ταξίδι 

η ένεση του ναρκωτικού στις φλέβες 

Mary Jane 
marijuana μαριχουάνα (= Map ία-ι-Ιωάννα) 
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mood elevators;moodlifters 
combination of amphetamine and 
barbiturate 

μίγμα από αμφεταμίνες και βαρβιτουρικά 

needle 
hypodermic needle used for 
injecting drugs 

needlefreaks 
needle users 

βελόνα δηλ.σύριγγα για τις ενέσεις των 
ναρκωτικών 

οι τοξικομανείς που κάνουν (=βαράνε) 
ενέσεις με ναρκωτικά 

O.P. 
overdose of narcotics 

pill takers 

- υπερβολική δόση ναρκωτικού 
- οβερντόουζ 

καταναλωτές δισκίων (χαπιών) 

μαριχουάνα 
pot 
marijuana 
(from Mexican Indian potaguaya) 

pothead 
one who smokes marijuana regularly καπνιστής μαριχουάνας 

pusher 
low-level peddler of narcotics 
who sells directly to the addict 
in the street 

μικρέμπορος ναρκωτικών που τα διαθέτει 
κατευθεία στους ναρκομανείς 

reefer 
a marijuana cigarette 

roach 
butt/burned tip of a marijuana 
cigarette, often rerolled into 
another cigarette 

τσιγάρο με μαριχουάνα 

γοπα ano τσιγάρο με μαριχουάνα 

rush 
the initial onset of euphoria and 
physical well-being immediately 
after the injection of a drug 
(= a flash) 

ι οχυρό και σύντομο συναίσθημα ευχαρί
στησης, αμέσως μετά την ένεση του ναρ
κωτ ικού 

set 
mental state of a person about to 
take a drug 

ψυχική διάθεση ενός ατόμου που ετοιμά
ζεται να πάρει ναρκωτικό 

setting 
total environment in which the 
hallucinogenic drug user undergoes 
his drug experience 

shoot, shot 
TnjVcting a drug 

το περιβάλλον : ο'περίγυρος'μέσα στον 
οποίο ο ναρκομανής κάνει χρήση των ναρκω
τικών και οι λοιπές συνθήκες 

η ένεση, κυρίως η ενδοφλέβια 
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skin popping 
i n j e c t i n g a narcot ic subcutaneously 
or intramuscularly 

η ενδομυϊκή ή υποδόρια ένεση με ναρκωτικό 

sniffers αυτοί που κάνουν εισπνοές ναρκωτικών 

sni f f ing 
inha l ing heroin or cocaine in 
powdered form through the nostrils 

εισπνοή κονιοποιημένης ηρωίνης η κοκαΐνης 
από τη μύτη 

snow 
snow (= cocaine; from the white 
flaky appearance) 

η κόκαίνη' επειδή έχει τη μορφή μικρών 
ν ιφάδων 

speed 
amphetamines αμφεταμινες 

speedbaLΙ 
heroin and cocaine or amphetamine 
injected as a mixture 

ένεση μίγματος ηρωίνης και κοκαΐνης 
ή αμφεταμίνης 

spi ke 
hypodermic needle used for injecting βελόνα' η σύριγγα για την ένεση των 
drugs ναρκωτικών 

sti ek 
a pre-rolLed marijuana cigarette τσιγάρο μαριχουάνας 

stoned 
unusually high on LSD or marijuana μεγάλη ευφορία από ναρκωτικά 

STP 
Serenity, Tranquillity, Peace 'γαλήνη, ηρεμία, ειρήνη' 
(= dimethoxyamphetamine, a synthetic (συνθετικό παραισθησιογόνο με αποτελέ-
hallucinogenic drug chemicalLy σματα ανάλογα με εκείνα του LSD) 
related to amphetamine and mesca
line = DOM) 

stuff 
narcotics 
(usually heroin) 

ναρκωτικά (γενικά) 

stuff, heavy 
hard narcotics (heroin, cocaine, 
other opiate drugs) 

ηρωινη 

stuff, white 
cocaine, morphine or (usually) 
heroin 

κοκαΐνη, μορφίνη, 'άσπρη' 
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tri 
trichlorethylene το πτητικό διαλυτικό τριχλωροαιθυλένιο που 

χρησιμοποιούν για εισπνοές 

trip 
hallucinogenic experience, usually 
involves heightened concentration 
and perceptiveness and a temporary 
loss of attention or concern with 
other things 

το ταξίδι' η διάρκεια της ψυχεδελικής 
εμπειρίας 

horror trip 
bad drug experience with panic 
reactions 

ψυχεδελική εμπειρία με αντιδράσεις 
πανίκού 

tripmaster 
one who watches someone on his 
trip (= guide) 

βλ. guide 

turkey, cold 
- gooseflesh, one of the with
drawal symptoms 

- abrupt withdrawal from narcotics 

'τέρκυ' σύμπτωμα nou εμφανίζεται στο 
ναρκομανή όταν στερείται τα ναρκωτικά 

turn on (to) 
to introduce someone else to drugs 

weed 
marijuana 

προτρέπω κάποιο να πάρει/παίρνει 
ναρκωτικά 

μαριχουάνα 
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20Θ, 

247, 

αβουλησία 

αβουλία 

αγορά 
μαύρη -
παράνομη -

αγχολυτικό 

άγχος 

αδρεναλ ίνη 

αδυνάτισμα 

φάρμακο -τος 
α ι Βέρας 
θει ικός/αιθυλικώς -

α ιΒερομαν ία 

α ι Bov ιταζένη 

αιθυλική αλκοόλη/α ιΒανόλη 

α ιΒυλομεθυλοΒειαμβουτηνη 
α ιΒυλομορφίνη 

αιμορραγία 
εγκεφαλική -

αίσΒημα 
- ευεξίας 

αίσΒηοη 
αυτόματη επάνοδος ασυνηθών 
σωματικών και οπτικών -εων 
έλλειψη της -ης αυτοεκτί-
μησης 
- του χρόνου 
- του χώρου 

α ισΒητικότητα 
αυξημένη -

α ι τ ιολογ ία 

ακεταλδευδη 

208 

347 

51G 
510 

262 

261 

9 

236 
235 

88 

407 

91 

11 

89 

90 

439 

666 

666 

665 
665 
665 

215 

408 

2 

ακετυλ(ο)μεΒαδόλη 

ακετυλ(ο)χολίνη 

ακετυλυδροκωδεινη 

ακονιτινη 

ακονι το 

άκρα 
πόνος -ων 

αλήτης 
ανήλικοι/νεαρό ί -ες 
τοξικομανείς -ες 

αλκαλοει δες 

-ή του οπ ίου 
αλκοολαιμ ία 

αλκοόλη 

α ιΒυλική -
μεθυλική -

αλκοόλ ικός 

αλκοόλ ισμός 

χρόνιος -
αλλαγή 
μεταβολή/- αντιλήψεως 
-ες διαθέσεως 
μεταβολή/- κρίσεως 
αλλοίωση/- συνειδήσεως 
χρωμοσωμ(ατ)ικές -ές 

αλληλεπ ίδρααη 
φαρμακολογικές -σεις μεταξύ 
ναρκωτικού/δρόγης και οργα-
νισμού 

άλλοιοπροσωπ ία 

αλλοτριοπροσωπ ία 

αλλυλ(ο)προδ ίνη 

5 

3 

4 

8 

7 

215 

352 
352 

229 

232, 

230 

11 
11 
11 

231 

233 
232 

234 
300 
234 
234 
520 

485 

356 

356 

12 
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αλοπεριδόλη 
_ 

αλφαμεθαδόλη 
_ 

αλψαμεπροδινη 
_ 

αλφαπροδινη 
— 

αμάν ι της 
- ο μυιοκτονος 

αμάν ι τ ινη 
— 

αμβλυωπ ία 
— 

αμοβαρβιτάλη 
_ 

αμνησία 
— 

§ 

αμφεταμίνη 
-
εξάρτηση από την -

ανάδρομη 
φαινόμενα -ς 

αναζήτηση 
- της ευχαρίστησης 

ανακοπή 
αναπνευστικές -ές 

αναισΒησι α 
τοπική -

αναισθητικό 
— 
τοπικό αναισθητικό 

αναζήτηση 
— του κέρδους 

αναλγητικό 

αντιπυρετικά -ά 

98 

14 

13 

15 

16 

17 

237 

18 

238, 515 

19 
239 

643 

640 

271 

245 

246 
246 

640 

241 
241 

αναστολέας 
-είς της μονοαμ 
άρση των -ων 

ανεξαρτητοπο ίηση 
- της νεολαίας 

ανεπαρκει α 
καρδιακή -

ανησυχια 
ψυχοσωματική -

αν ιλεριδίνη 
_ 

ανορεκτικο 

ανορεξία 

ανουρια 
_ 

ανοχή 
διασταυρούμενη 

ανταγωνιστής 
ειδικοί -ές των 
- των οπιουχων 

αντανακλαστικό 
- της επιγονατι 

αντιβηχικό 

αντ ίδοτο 

ι νοξε 

-

1 ναρκ 

δας 

ι δόσης 

311, 

474, 

ωτικων 

χρήση -ων των ναρκωτικών 
αντ ίδραση 

οξείες ψυχοτοξι 
-ε ι ς παν ικου 
ψυχωτικές -εις 

αντιισταμι ν ικό 
-

αντικαταθλιπτικό 
-

αντί λήψη 

κες -εις 

479 
480 

362 

346 

224 

20 

251 

250 

260 

715 

252 
252 

644 

259 

254 

636 
636 
636 

255 

253 

con 
αναληπι 

ανάλυση 
- ουρών 
ταξικολογική -

αναμνηστικό 

αναπροσαρμογή 
ψυχολογική -

240 

242 
242 

243 

652 

διαστρεβλώσεις της -εως 
- του χρόνου και του χώρου 

αντιπυρετικό 

αντισπασμωδικό 

αντισπαστικό 
άντρο 

παράνομο άντρο ναρκωτικών 

570 

257 

258 

258 

430 
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ανωμαλ ία 
χρωμοσωμ(ατ)ική -
συγγενής -
- χαρακτήρας 

αξ ία 
θεραπευτική -
καθιερωμένες κοινωνικές -ες 

απάθει α 

αποχή 

απάμβλυνση 
διανοητική -

απ ισχνανση 
Τ φάρμακο απ ισχνανσης 

αποδέσμευση 
- της νεολαίας 

αποκατάσταση 
- των τοξικομανών 

απόκλι ση 
κοινωνική -

απομόνωση 
κοινωνική -

απομορφ ίνη 

αποξένωση 
αίσθηση -ως 

άπνοια 

αποπληξία 

αποποι ν ι κόπο ίηση 

αποπροσωποπο ίηση 

απορρόφηση 

απόσταγμα 

απόσυρση 

θεραπεία αποσύρσεως 
αποτέλεσμα 
τερατογονα -τα 
ψυχοτροπικά -τα 

αποτοξ ίνωση 

θεραπεία -ως 
κέντρα -ως 

277, 

345, 

264 

265 

354 

356 

210 

81 

672 
672 

392 
392 

365 
365 
365 

248 
248 
736 

740 
740 

263 

438 

235 

362 

645 

373 

488 

22 

638 

— 
υποχρεωτική -

αρέκ 
κάρυο του -

αρεκολίνη 

άρθρωση 
δυσκολίες -ης/ομιλίας 

αρχή 
υγειονομικές -ες 

ασθένει α 
δερματική -

ασθενής 
διανοητικά -

αταξ ία 

ατον ία 

ατροπίνη 

ατροφία 
μυικη -
— των μυών 

αυπν ία 

211 
211 

23 

24 

393 

282 

361 

504 

275 

207 

25 

276 
276 

ψυχικές συγκρούσεις που 
προκαλούν -

αυτί 
βούισμα των -ων 

αυτοκτον ία 
απόπειρα -ας 

αυτοπεπο ίθηση 
έλλειψη -ης 

αυτοπερ ίθαλψη 
φαρμακευτική -

αυτοεκτ ίμπση 
έλλειψη -ης 

αυτοέλεγχος 
απώλεια του -ου 

αυτοσυγκέντρωση 

αυτο-χορήγηση 
αφυδάτωση 

483 

483 

558 

691 

323 

281 

740 

503 

514 

280 

418 
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αψενι ι 

αψ ίνθι ο 

βαγοτον ία 

βάδισμα 
διαταραχές -τος 
παραπαίον -

βαθμός 
αλκοολικός -

βαρβιτουρικά 

- σύντομης επίδρασης 
βαρβιτουρ ισμός 

βελόνα 
- σύριγγας 

βενζεδρίνη 

βενζεθιδρίνη 

βενζουλεκγον ίνη 

βενζυλ(ο)μορφίνη 
βενζυλ-ισοκινολ(ε)ίνη 

βηταμεθαδόλη 

βηταμεπροδίνη 

βηταπροδίνη 

βιομηχαν ία 
φαρμακευτική -

βίος 
ψυχικός -

βλάβη 
χρόνιες -ες του εγκέφαλου 
χρωμοσωματικές -ες 
- των χρωμοσωμάτων 

βοήθεια 
- των τοξικομανών μετά την 
έκτιση της ποινής τους 

1 

1 

739 

508 
714 

349 

284 
284 

2Θ5 

227 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

32 

34 

475 

744 

222 
495 
278 

226 

βουτυροφαινονη 

βότανο 
φαρμακευτικά -α 

βραδυκαρδία 

βραδύνοια 
γέλι ο 
σπασμωδικά -α 

γλουτεθι μ ίδη 

δακρύρροια 

δε ίγμα 
- ουρών 

δεξαμφεταμίνη 

δεξτομοραμ ίδη 

δερματίτι δα 

δεσομορφίνη 

δηλητηρίαση 
αλκοολική -
- από βαρβιτουρικά 
ψυχική -

δημιουργ ία 
καλλιτεχνική -

δημιουργικότητα 
αυξάνω/διεγείρω τη -

διαβιβαστής 
- νευρικών ώσεων 

διάγνωση 
έγκαιρη -
- στο πρώτο στάδιο της νόσου 

διαδικασία 
- επανένταξης 

δ ιάδοση 
επιδημική - της τοξικομανίας 
- των ναρκωτικών 

διαζεπάμ 

διαζεπαμίνη 

36 

441 

288 

549 

658 

97 

494 

389 

59 

60 

361 

57 

486 
486 
486 

338 

339 

513 

357 

368 

606 

610 

610 

63 

63 
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διάθεση 
αλλαγές -ως 

δ ι α ιΒυλοθειαμβουτήνη 

δ ι α ιθυλοτρυπταμ ίνη 

δ ιακετυλομορφ ίνη 

διαλύτης 
ε ισπνοή -ών 
πτητικοί -ες 

δ ιαμαρτυρ ία 
πολι τ ική δ ιαφων ία/-

διαμπρομ ίδη 

διάσπαση 
- χρωμοσωμάτων 

δ ιαστολή 
- της κόρης του οφθαλμού 

449 

64 

65 

61 

676, 375 
676 
676 

331 

62 

660 

374 

διεγερτικό (συν.) 
-ά του κεντρικού νευρικού 

διάρρηξη 
-εις φαρμακείων 

δ ι ατάραχη 
αναπνευστική -
- των αισθητηρίων 
- της αντιλήψεως 
-ές βαδίσματος 
οιανοητικη -
-ές της ικανότητας κρίσεως 
-ές της ικανότητας συγκεν
τρώσεως 
κυκλοφορικές -ές 
νευρολογική -
- του προσανατολισμού 
-ές της προσωπικότητας 
- της ομιλίας 
- της οράσεως 
- της προσοχής 
- της σκέψης 
-ές της συμπεριφοράς 

. συναισθηματικές -ές 
- του ύπνου 
φυσικές -ές 
ψυχικές -ές 
ψυχοαισθητηριακές -ές 
ψυχοσωματικές -ες 

δι έγερση 
κατάσταση -ης 

292 

736 
736 
736 
736 
736 
736 

736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
366 

415 

συστήματος 
συνθετικά -ά 
φυσικά -ά 

δίκτυο 
- μ ικρολαθρεμπόρων 
-α προμηθείας ναρκωτικών 

διλαυδίδη 

δ ιμεθοξυαμφεταμινη 

δ ιμεθυλοθειαμβουτήνη 

δ ιμεθυλοτρυπταμινη 

δ ιμενοξαδόλη 

δ ιμεφεπτανόλη 

δ ιοξαφαιτύλη 
βουτυρική 

δ ι πιπανόνη 

δ ιπλωπ ία 

δ ισκ ίο 
-α κατά του πονοκεφάλου 

δ ιυδρομορφ ίνη 

διυδρομορφινόνη 

δ ι φα ινοξυλάτη 

δ ιχασμός 

διψομαν ία 
δόση 

αποτελεσματικη 
θανατηφόρα -
θεραπευτική -
καθημερινή -
τοξική -
υπερβολική -

414 
685 
685 

654 
654 

68 

71 

72 

73 

69 

70 

74 

76 

376 

318 

66 

67 

75 

379 

377 

382 
693, 382 

382 
382 
382 
693 

διεγερτικο 
εγκεφαλικά -α 745 

- 87 - ΡΕ 48.166/He 



δράση 
αναλγητική -
διεγερτική -
επιβλαβής - του αλκοόλ/ 
ο ινοπνεύματος 
ναρκωτική -
παραλυτική -
προληπτική -
σπασμωδική -
υπνωτική -
φαρμακοδυναμική -
φαρμακολογική -
ψευδαισθησιογόνος -

δραστηριότητα 
εγκληματική -

δριναμύλ 

δρόγη 

δύναμη 
με ίωση της μυϊκής -ης 

δυναμι κόπο ιηση 

δυοπεψ ία 

δυσπνοι α 

δυσφορία 
ψυχική -

εγκεφαλοπάθει α 
αλκοολική -

εγκέφαλος 
χρόνιες βλάβες του -ου 

εγκληματικότητα 
- των ανήλικων 
- στον τομέα των ναρκωτ 

εθισμός 
- στην κάναβη(χασίς) 
- στα ναρκωτικά 

εισπνευστό 

εκπαίδευση 

ει απνοή 

387, 

386, 

ι κών 

214 

216 
216 

216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
216 

217 

79 

383 

426 

592 

385 

247 

, 406 
371 

394 

299 

351 
340 

293 
, 272 

477 

- σχετικά με τα ναρκωτικά 
εκπαιδευτής 

ε ι δ ικας -
έκσταση 
-

εκστρατε ία 
- κατά της τοξικομανίας 

εκφύλι ση 
ολική - του οργανισμού 

έλεγχος 
- των ναρκωτικων 

ελευθερ ία 
στέρηση της -ας 

έλλειψη 
κατάσταση -ης 

εμβροντησία 

εμπει ρ ία 
ψυχοδηλωτικη -

ενδιαφέρον 
έλλειψη ενδιαφέροντος 

ενδοκαρδ ίτις 

ένεση 
ενδοφλέβια -
σημείο της -ως 
σύριγγα -ων 
υποδερμικές/υποδΰριες -εις 
υποδόρια -

ενούρηση 

ένταση 
συναισθηματική -

εξαναγκασμός 
- από την ομάδα 

εξάντληση 
ψυχική/πνευματική -

έξαρση 
κατάσταση -ως 

εξάρτηση 
ι ι 

λαμβανόμενο με -ές 
λήψη με -
ναρκωτικά -ής 

εκγονινη 

651, 478 
477 
478 
532 

82 

391 

390 

729 

500 

348 

336 

496 

507 

Ι9, 687 

417 

364 

395 

584, 482 
584 

- απο τα ναρκωτικά 
φυσική -
- από τα φάρμακα 
ψυχική -
δυναμικό της φυσικής -ως 

482 
482 
584 

399 

707 

602 

244 

415 

574 
355 
355 
355 
355 
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εξασθένιση ευερεθιστότητα 
διανοητική -

εξέταση 
κέντρο ιατρικών -ων 

εξοβαρβιτάλη 

επαναπροσαρμογή 
- των τοξικομανών 
κέντρο -ής 

επανένταξη 
κοινωνική -
κοινωνική - των τοξι
κομανών 

επιδημ ία 
- τοξικομανίας 

647, 

295 

330 

101 

637 
637 

655 
646 

400 

487, 413 

επ ίδοση 
πτώση της σχολικής -ης 
ψυχοκινητικές -εις 

επιΒετικότητα 

επιθυμια 

επινεφρινη 

επι πλοκή 
-ές ψυχικής φύσεως 
σωματική -
ψυχοπαθολογική -

εργασιοθεραπε ία 

εργαστήρι ο 
παράνομα -α 

εργοταμινη 

εργοτισμός 

ερυθροξυλ ίδα 

ερυαίβη 
- των σιτηρών 

ετονιταζήνη 

ετοξεριδ ίνη 

ευαισθησ ία 
αυξημένη ακουστική 

650 
571 

225 

267 

84 

315 
315 
315 

402 

493 

86 

403 

87 

85 

91 

92 

667 

ευκαιρ ι α 
ανεπαρκείς -ες για εκπαί
δευση και απασχόληση 

ευφορία 

ναρκωτικά(δρόγες) που 
προκαλούν ευφορία 

484 

410 

411 
το συναίσθημα -ας που γέννα.. 216 

εφεδρίνη 
-

έφηβε ία 
κοινωνική -

εφ ίδρωση 

ζάλη 

ζήλε ι α 
παθολογική 

ζωοψ ία 

ηβηφρενία 

ηλι κ ία 
- ενάρξεως 

ηπατ ίτιδα 

λοιμώδης -
- εξ ορ(ρ)ι 

ηρεμιστικό 

ηρωίνη 

ηρωινομανής 

ηρωινομαν ία 

Βεοβρωμ ίνη 

θεοφυλλ ίνη 

θεραπε ία 

_ 

/μηή< 

ού 

ιεως 

728, 

732, 

409, 

664, 291, 

83 

221 

690 

680 

491 

746 

437 

223 

440 
440 
440 

274 

100 

442 

443 

198 

199 

- αντί κατάστασης/αναπλήρωσης 709 
- απασχόλησης 709 
- αποτοξίνωσης 342 
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θεραπεία (συν.) 
εθελοντική -
- χωρίς εισαγωγή σε νοσο
κόμε ίο 
- σε εξωτερικά ιατρεία 
- σε νοσοκομείο 
ομαδική - 709, 
πρόγραμμα -ας 
- της συμπεριφοράς 
- συντηρήσεως 
- συντηρήσεως με μεθαδόνη 
υποχρεωτική -

θεραπευτήριο 

θερμοκρασία 
πτώση της -ας(του σώματος) 
- σώματος 

θηβαίνη 

Θήβα ισμός 

θηβακόνη 

θηριακή 
θόλωση 
πνευματική -

θυμός 
ξέσπασμα -ού 

ιατρέιο 
εξωτερικά -α για τους 
τοξικομανείς 

ιδεασμός 
επιτάχυνση του -ου 

ιδεόρροια 

ιδιοσυγκρασία 

ιδιότητα 
μεθυστική -
φαρμακευτικές -ες μιας 
ουσ ίας 
ψυχοδιεγερτική -

ίδρωση 

ικανότητα 
δημιουργικές -ες 
διαταραχές της -ας συγκεν
τρώσεως 

727 

727 
727 
727 
431 
727 
709 
727 
727 
727 

297 

704 
704 

197 

708 

196 

710 

327 

310 

444 

420 

294 

ικανότητα (συν.) 
μείωση της -ας κρίσεως 
- οδήγησης 
- φυσικής εξάρτησης 

ιλαρότητα 

ίλιγγος 

ι μιπραμ ίνη 

ισομεΒαδόνη 

καθ ίνη 

294 
270 
593 

445 

409, 743 

107 

108 

41 
καλλιέργεια 
- της παπαρούνας(μήκωνος 
της υπνοφόρου) 

παράνομη - φυτών που περιέχουν 
τα ενεργά συστατικά των ναρκω
τ ι κών 
κάνναβη βλ.λ.καν(ν)άβι 
καν(ν)άβι 
- (το ή η κάνναβις) 
ινδικό -
ρητίνη -ιού (-άβεως) 
τα ψυχοτρόπα συστατικά του 
-ι ού 

κανναβιδι όλη 

κανναβινόλη 378 

467 

468 

469 

611 

611 
611 

κάνναβις 
— 

κανναβισμός 
— 

κάρυο 
- του αρεκ 
εμετικό -

καταδ ίωξη 
μανία -ως 

κατάθλιψη 
-
αίσθηση 

341 

341 

40 
44 
40 

40 

38 

39 

40, 44 

293 

23,148 
148 

-η ζ 

κατάποση 
- ο ινοπνεύματος/αλκοολ 

καταπραυντικά 

572 

359 
359 

476 

664 
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κατάπτωση 
φυσική και διανοητική -

κατασταλτικό 

κατάσταση 
αγχώδης -
- αν ίας 
- δ ι έγερσης 
επαγγελματική -
καταθλιπτική -
-εις σύγκρουσης 
- σύγχυσης 

κατάσχεαη 
- των ναρκωτικών 

κατάχρηση 
- των ναρκωτικών 
τακτική -
χρόνι α -

κατεστημένο 
το -

κατοχή 
παράνομη - ναρκωτικών 

καφέ ίνη 

καχεξία 

κέντρο 
-α αποκατάστασης(τοξικομανών) 
-α αποτοξίνωσης 
διημερεύον - υποδοχής 
- επαναπροσαρμογής 
- ιατρικών εξετάσεων 
- περίΒάλψεως 
- προσανατολισμού 
- προσανατολισμού των νέων 

κετοβεμιδόνη 

κεφαλαλγία 

344 

358 

406 
406 
406 
673 
406 
673 
406 

324 

212 
212 
212 

557 

370 

37 

290 

502 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 

42 

298 

κ ι νήμα 
των χιππυ 

κ ι ν ι νη 

κ ιρρωση 
- του ήπατος 

κλιμάκωοη 

κλι ν ικη 
ειδική - αποτοξίνωσης 
- για τοξικομανείς 
ψυχιατρικές -ές 

κλονισμός 
διανοητικός -

κλονιταζήνη 

κοιναισΒησία 

κοινότητα 
αυτοδιοικούμενες -ες 

κοινων ία 
ανεκτική -

κοινωνιοθεραπε ία 

306 
306 
447 

350 

49 

296 

312 

674 

675 

κόκα 50 
51 

φύλλο -ας 
φυτό -
η μάσηση του φύλλου της -ας 50 
αυτός που μασά φύλλα -ας 501 

52 

307 

308 

κοκαΐνη 

κοκαινισμος 

κοκαινομανια 

κόρη 
διαστολή της -ης του οφθαλμού 635 

κορυφή 
ανθισμένες -ές 

κοχομπάξ 
σκόνη -

678 

54 

κρίση 
διαταραχές της ικανότητας -ως 492 
ελάττωση της ικανότητας -ως 492 

κυάνωση 

343 

55 

53 

313 

510 

525 

183 

303 

404 

-
κυκλαζυκ ίνη 

κωδεινη 

κώμα 
αλκοολικό -

λαθρεμπορία 

- 91 - ΡΕ 48.166/He 



λαθρεμπόριο 
- ναρκωτικών 

λαθρέμπορος 
741, 725 

334 
δίκτυο/αλυσίδα -ων 725 

726 
726 
726 

-οι ναρκωτικών 
σύλληψη -ων 
τοξικομανής -

λαιβομεθορφάνη 

λαιβομεπρομαζίνη 

λαιβομοραμίδη 

λαιβορφανόλη 

λα ιβοφαινακυλομορφάνη 

λαύδανο 

112 

111 

113 

115 

114 

110 

γνωστικές -ες 425 
προσληπτικές -ες της μνήμης 425 

λειτουργι α 
τ 

ψυχοκινητικές -ες 
λειτουργός 
κοινωνικοί -οι 

λευκωματουρία 

λήθαργος 

λήψη 
μέθοδος -ης 

λίθιο 
άλατα -ου 

λογοδιάρροια 

λογόρροια 

425 

273 

228 

209, 687 

604 

116 

498, 742 

498 
λυσεργικό 
διαιθυλαμίδιο του -ού οξέος 117 

μανδραγόρας 
-

μαν ία 
- καταδιώξεως 

μαριχουάνα 
424, 

119 

506 

120 

μεθαδόνη 
— Ζ 125 

υδροχλωρική - 125 
η συνεχής χορήγηση -ης στους 
ηρωινομανείς 

μεθακουαλόνη 

μεθαμφεταμίνη 

μεθανόλη 

μεθεδρίνη 

μέθη 

μέθοδος 
- θεραπείας 

μεθυλδεσορφίνη 
-

μεθυλενοδιοξυαμφεταμ 
-

μεθυλοδιυδρομορφ ίνη 
-

μεθυλομορφίνη 
-

μεθυλφαιν ιντάτ 
-

μεπροβαμάτη 

μεσκαλίνη 

388 

ίνη 

μετάδοση 
- των νευτικων ωσεων 

μεταζοκ ίνη 

11, 

,398,489 

μεταθεραπευτικός 
-ές υπηρεσίες 
-ή φροντίδα των τοξικομανών 

μετασχηματισμός 
- των ουσιών 

μετοπόνη 

μέτρο 
προληπτικά -α 

125 

128 

126 

127 

126 

,490 

517 

129 

131 

130 

312 

133 

122 

123 

731 

124 

591 
591 

730 

134 

516 
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μήκων 
- η υπνοφόρος 
κάψα -ος 
καλλιέργεια της -ος 
οπός -ος 

μ ικρολαθρέμπορος 

μ ι μητισμος 

μομφεριδ ίνη 

μορφ ίνη 
- βάση 

μορφι ν ισμός 

μορφινομανής 
7 

-εις 
μορφινομανι α 

μοσχοκαρυο 

μουσκαρινη 

ναρκανάλυση 

μπελαντόνα 

μπουφοτενινη 

μυδρίαση 

μύηση 
πρώιμη έναρξη/-
ηλι κ ία -ως 

μυθοπλασία 

μυριστι κ ίνη 

μυροφίνη 

μύωση 

ναλοξόν(η) 

ναλορφίνη 

161 
161 
161 
161 

656 

519 

135 

-
ναρκεινη 

νάρκη 
" 

ναρκοληψ ία 
" 

ναρκομανι α 

ναρκωτικο 

528 

143 

135 
137 

521 

523 

148 

138 

26 

35 

526 

481 

481 

322 

139 

140 

527 

142 

141 

680, 396 

529 

686, 
διάδοση των -ων 
ήπια -ά 
δίκτυο -ων 
κατάχρηση -ων 
κυκλώματα -ών 
νόμι μα -ά 
παράνομα -ά 
σκληρά -ά 
χρήση -ών^ 
χρήστες -ών 
βιβλίο πρωτοκόλλου επικίν
δυνων -ών/μητρώο -ών 
δυνατότητες διάθεσης και 
προμήθειας των -ών 
εκπαίδευση σχετικά με τα -ά 
θεραπευτική αξία των -ών 
ιατρική χρήση των -ών 
κτήση και διάθεση των -ών 
παράνομη διακίνηση -ών 
παράνομη κατοχή -ών 
παράνομη πώληση των -ών 
-ά που προκαλούν εθισμό 
χορήγηση συνταγής -ών 
χρήστες -ών που χορηγούνται 
με ενδοφλέβια ένεση 
χρήστες -ών που χορηγούνται 
από το στόμα 

ναρκωτίνη 

ναυτία 

νέκρωση 

νεοδ ίδακτος 

νεοφώτιστος 
535, 

535, 

531 

383 
383 
383· 
383 
383 
383 
383 
383 
383 
383 
383 

686 

383 
383 
383 
383 
686 
383 
686 
383 
383 
383 

383 

383 

144 

533 

534 

547 

547 
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νευρικοτητα 

νευροληπτικο 

νευροορμόνες 

νευροπαθής 

νευροπληγικό 

νευροτονωτικο 

νευροψυχίατρος 

νευρών 

νεύρωση 

νευρωτι κ ισμος 

νικομορφίνη 

νικοτίνη 

νοθε ία 

νορλαιβορφανόλη 

νορμεθαδόνη 

νορμορφίνη 

νοσοκόμε ι ο 
εισαγωγή σε -
ψυχιατρικό τμήμα των γένι 
κών -ων 

νόσος 
-τ φάρμακο για τη 
κ ι νσον 
καταθλιπτική -

ντοπάρισμα 

ντρός 

- του Πάρ-

νυσταγμος 

536 

538 

537 

543 

540 

545 

541 

539 

544 

542 

146 

147 

421 

149 

150 

151 

448 

447 

256 
505 

381 

80 

548 

νωθρότητα 

ξυλοπνευμα 

οδήγηση 
ικανότητα -ης 

ο ι κογένεια 
-ες διαζευγμένων 

ολιγουρία 

ολολι ουκ ι 

422, 

ομάδα 
- αλληλοβοήθει ας 
- διώξεως ναρκωτικών της 
Αστυνομ ίας 
- ηλι κ ιών 
- θεραπείας 
θεραπευτική -
- οικογενειακού τύπου 
περιθωριακή - 312, 
περιθωριακές -ες απροσάρ
μοστων 
- - στόχος 
συμμετοχή σε μια -
- uno—κουλτούρας 
- υψηλού κινδύνου 

ομι λ ία 
διαταραχές της -ας 

ομοιόσταση 

ονειρισμός 

όνομα 
εμπορικό -
- μάρκας 

ονομασία 
ανικανότητα -ας αντικειμένων 
ή αναγνωρίσεως ονομάτων 

οξύ 
αγαρικό -
βαρβιτουρικό -
λυσεργικό -
μυκωνικό -

οξυκωδώνη 

οξυμορφονη 

716 

11 

321 

427 

550 

152 

431 

289 
305 
312 
401 
312 
431 

518 
431 
431 
431 
431 

567 

446 

551 

546 
546 

249 

6 
6 
6 
6 

155 

156 
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οξύτητα 
ακουστική -
οσφρητική -

οπ ι ο 

ακατέργαστο -
αλκαλοειδή του -ου 
- γ ι α κάπνισμα 
κατεργασμένο -
- που κατασχέθηκε σε παρά
νομο εμπόριο 
φαρμακευτικό -

απ ιομανης 
-Γ--εις 

οπιομαν ία 

οπιούχο 

οπιοφαγ ία 

οπιοφάγος 

οργανιομός 
ολοκληρωτική εκφύλιση 
του -ού 

όρεξη 
κατασταλτικά -ης 

ουδός 
κρίσιμος -

ούρα 
ανάλυση -ων 
δείγμα -ων 

ουσ ία 
δηλητηριώδεις -ες 
θυματροπικές -ες 
ρητινώδης -
συνθετικές ψυχοτροπικές -ες 
ψευδαισθησιογόνες -ες 
ψυχοενεργές -ες 
ψυχεδελικές/ψυχοδηλωτικές-ες 
ψυχοτονωτικές -ες 

παλμός 
αίσθημα -ών 

παν ικός 
συνα ίσθημα/α ίσθημα -ού 

παπαβερίνη 

παπαρούνα 
άχυρο -ας 

218 
218 

154 
154 
154 
154 
154 

154 
154 

552 

553 

153 

555 

554 

παπαρούνα (συν.) 
άχυρο -ας 
καλλιέργεια -ας 
κάψα -ας 

παραβάτης 
-ες 

παράγοντας 
μεθυστικοί -ες(=ουσίες) 
περιβαλλοντικός -

'παραγωγή' 

παράνομη -
παραίσθηση 

παραισθησία 

παραισθησιογόνα 

παρακολούθηση 
ιατρική -
τοποθέτηση κάτω από ιατρική 

παραλδευδη 

559 

268 

671 

737 
737 

688 
688 
688 
688 
6ΘΒ 
688 
688 
688 

561 

562 

158 

παραλήρημα 

αλκοολικό -
ονειρικό -

παράλυση 

παρασκεύασμα 
" 

παρασκευή 
- (ναρκωτικών) 

παράσταση 
ονειρικές -εις 
ψευδαισθησιακή -

παρασυμπαθολυτικό 
-

παρασυμπαθομιμητικό 

παρέκκλιση 
δευτερεύουσα -

πάταξη 
- του λαθρεμπορίου 

πεθι δ ίνη 

161 υδροχλωρική -

161 
161 
161 

335 

397 
518 

607 
607 

470 

566 

383 

695 
695 

159 

353 
353 
551 

563 

600 

419 

607 
471 

564 

565 

372 

653 

165 
165 
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πενταζωκ ίνη 

πεντοβαρβιτάλ 

περίβάλλον 
κοινωνικοπολι τ ι στ ικο -
υποβαθμισμένο οικογνειακό 

περίθαλψη 
νοσοκομειακή -

περιορισμός 
κοινωνικοί -οί 

πευότλ 

πίεση 
αναπνευστική -
αύξηση της αρτηριακής -ως 
πτώση της αρτηριακής -ως 

π ι μ ινοδίνη 

πλαίσιο 
κοινωνικό -
πολιτιστικό -

πλάκα 
-ες χασίς 

noi νή 
αύξηση των -ών 

πολιτ ισμός 
κρίση του -ού 

πολυνευρίτι δα 
αλκοόλ ικη -

πολυουρία 

162 

163 

518 
518 

448 

333 

166 

359 
707 
707 

176 

πολυτοξικομανής 
1 

-εις 
πολυτοξικομαν ία 
ΠΟΤΟ 
αλκοολούχα -ά 
οινοπνευματώδη -α 

ποτομαν ία 

πραγματικοτητα 
άρνηση της -ας 
φυγή μπροστά στην -
αίσθηση του εκτός -ας 

πρελουδ ίνη 

πρόγραμμα 
- θεραπείας 
-τα πρόληψης και παρέμβασης 

προδιάθεση 
- προς τα ναρκωτικά 

προεπταζ ίνη 

προ ιόν 
φαρμακευτικά —α 

προκατάληψη 

προμήθει α 
δίκτυα -ας ναρκωτικών 
κυκλώματα -ας ναρκωτικών 

προμηθευτής 
- ναρκωτικών 

προπεριδ ίνη 

177 

609 
609 

598 

179 

608 

599 

269 
269 

597 

180 

332 

702 

568 

304 

587 

590 

588 

589 

287 
287 

594 

638 
638 
360 

προσανατολισμός 
διαταραχή του -ού 

προσαρμογή 
κοινωνική -
έλλειψη κοινωνικής 

προσηλυτισμός 
_ 

προσωπικότητα 
ανωμαλίες της -ας 
έκπτωση της -ας 
διαταραχές της -ας 
διχασμός -

προχλωροπεμαζ ίνη 

πτώση 
- της σχολικής απόι 

πυρετός 

ρακεμεΒορφάνη 
-

ρακεμοραμ ίδη 
-

ρακεμορφάνη 
-

ραουβολφ ία 
πλκπλπρ.ιδή τηε — 

-ης 

5οσης 

367 

219 
473 

612 

573 
573 

573, 248 
573 

178 

283 

423 

184 

185 

186 

187 
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ρεσερπινη 

ρίγος 
ελαφρό -

ρ ινόρροι α 

ρυθμός 
αναπνευστικός 

σεκοβαρβιτάλ 

σεροτον ίνη 

στρέβλωση 

·' /-ιι . , ! 

σκαλοπατι 
θεωρία του "-ού1 

σκέψη 
συνοχή -ς 

σκόνη 
- για αναρρόφηση/εισπνοή 
- C0H0BA 

σκοπολαμ ίνη 

σολανώδη,-οε ι δη 

σπασμολυτικό 
-α 

σπασμός 

επιληπτοειδής -
σταθερότητα 

συναισθηματική -
σταθμός 

- πρώτων βοηθειών 
στάση 

ανεκτική -
αυταρχική/καταπιεστική -
- έναντι του προβλήματος 
των ναρκωτικών 
προοδευτική/φιλελεύθερη -
των γιατρών 

στέγαση 
κακές συνθήκες -ης 

στέρηση 
συμπτώματα -ης 

στοίχε ίο 
ψυχοενεργά -α της καννάβεως 

188 

428 

657 

661 

191 

192 

509 

569 

595 
595 

190 

193 

683 

337 
337 

684 

297 · 

279 
279 

279 

279 

497 

605 

317 

- της αντιλήψεως του 
και του χώρου 

στρυχν ίνη 

στρύχνος 

στρυχνώδη, -οειδή 

συγκέντρωση 
αδυναμία -ης 

χρόνου 

διαταραχές της ικανότητας -ης 
σύγκρουση 

ψυχικές -εις που επι 
αϋπν ία 

σύγχυση 
διανοητική -

συμμετοχή 
- σε μια ομάδα 

συμπαθολυτικό 
ι " 

-α 
συμπαθομιμητικό - , -α 
σύμπλεγμα 

ας 
συμπεριφορά 

αντικοινωνική -
ανώμαλη -
αποκλίνουσα -
αποκλ ίσε ι ς -άς 
βεβιασμένη -
διαταραχές της -ας 
εγκληματική -
επιθετική -
παθητική -
παιδ ική -
- των τοξικομανών 
ανεκτική -

φέρουν 

379, 

αυταρχική/καταπιεστική -
συναίσθημα 

- ανεπάρκειας 
- ανυπαρξίας 
- αποξένωσης 
- δυσαρέσκειας 
- ελαφρότητας 
- παντοδυναμίας 

συναισθησία 

380 

194 

56 

193 

319 
319 

325 

326 

266 

696 

697 

314 

316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
279 
279 

668 
668 
668 
668 
658 
668 

700 
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σύνδρομο 
- αποχής 
- έλλειψης κινήτρου 
στερητικό -
τοξικό -
ψυχοοργανικό -

συνε ίδηση 
αλλοίωση/αλλαγή -ης 
απώλεια -ης 
διεύρυνση -ης 
en ι σκότιση -ης 
θόλωση -ης 
λυκοφωτική κατάσταση -ης 
στένωση -ης 

συνεργεία 

συνήθει α 
- του καπνίσματος 
καπνιστική -

συνθήκη 
κακές - ε ς στέγασης /κόποικ ίας 

συνοχή 
- σκέψης 

698 
698 
698 
698 
69Θ 

327 
327 
327 
327 
327 
327 
327 

699 

432 
432 

320 

309 
συνταγή 
πλαστές/πλαστογραφημένες -ές 556 
-ές για υπερβολικές δόσεις 
ιατρική -
- γιατρού 
- ναρκωτικού 
πλαστογράφηση των -ών 
σύστημα νομίμων -ών 

συνταγιοδότηση 
αλόγιστη - φαρμάκων που 
προκαλούν εθισμό 
ανεκτική -
ελεύθερη -

601, 639 
601, 639 

601 
601 
601 

601 
601 
601 

σύριγγα 
μη αποστειρωμένες -ες 
βελόνα -ας 

σύσπαση 
μυικες -εις 

669 
669 
482 

734 
συστατικο 
κύριο - (ενός φαρμάκου) 603,329 

σύστημα 
διεγερτικά του κεντρικού 
νευρικού -τος 
κεντρικό νευρικό -
- νομίμων συνταγών 

σφυγμός 
επιτάχυνση του -ου 
επιβράδυνση του -ού 

σχέοη 
αραιές διαπροσωπικές -εις 

σχιζοφρένει α 

σωματοθεραπει α 

σώφρον ιστήριο 

ταραχή 
κατάσταση -ής 
ψυχοκινητική -

τάση 
-εις προς αυτοκτονία 
επιθετική -
- τοξικομανίας 

ταχυκαρδία 

ταχυπαλμία 

τελετουργία 
- της μύησης 

τεονανακάτλ 

τετραυδροκανναβινόλη 

596 
633 

648 

663 

677 

405 

224 
224 
224 

706 
634 
706 

703, 813 

213 

659 

200 

195 
τμήμα 
ψυχιατρικά -α γενικών νοσο
κομείων 

τοξικολογία 

τοξικολόγος 

τοξικομανής 

670 

717 

718 

πρώην -
328,383,719,738 

416,738 

701 
701 
701 

αναμόρφωση του -ους 
αποκατάσταση των -ών 
- εν ενεργεία 
θεραπευθέντες πρώην -είς 
- που λαμβάνουν το ναρκωτικό 
τους με ενδοφλέβια ένεση 
κοινωνική επανένταξη των -ων 
- λαθρέμπορος 

719 
719 
384 
719 

384 
719 
738 
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τοξικομαν ία 
Ζ 272, 
δημιουργός -ας 
επιδημ ία -ας 
επιδημική διάδοση της -ας 
πολλαπλή -

τοξικομανής 
ψυχουποκι νήσε ι ς -ους 

τοξικοπάθεία 

τοξίκωση 

χρόνι α -
τοξίνη 

τριάδα 
οικολογική - : άνθρωπος, 
περιβάλλον, ναρκωτικά 

τρ 

τρ 

τρ 

μεθοξυαμφεταμινη 

μεπεριδ ίνη 

χλωρ(ο)αιθυλένιο 

τρόμος 

τρυπταμινη 

τρυπτοφανη 

τσαντου 

υγε ι α 

υγιε ινη 
διανοητική -

υδροκωδώνη 

υδρομορφινόλη 

υδρομορφόνη 

υδροξυπεθι δίνη 

υοσκυαμ ίνη 

720 
721 
720 
720 720 

524 

722 

723 
486 

724 

735 

204 

203 

202 

733 

205 

206 

43 

662 

450 

102 

103 

104 

105 

106 

υοσκυαμος 

υπαισθησία 
-

υπάκουοι α 

υπερακουσία 

υπεργλυκαιμ ία 

υπεργλυκαι μ ικό 

υπερδι έγερση 

υπερευαισθησία 
_ 
ψυχική -

υπερθερμία 

υπερθυμ ία 

υπέρ ιδρωσία 

υπερκινητικότητα 
-
κατάσταση -ας 

υπερμνησία 

υπέρπνοια 

υπέρταση 

unvcoTi κό 
? 

-α 
υπηρεσία 
εθνικές υγειονομικές -ες 
κοινωνικές -ες 
μεταθεραπευτικές -ες 
υγειονομικές -ες 

υπογλυκαιμ ία 

υπογλυκαιμ ικό 

υποκατάστατο 
— 

υποκουλτούρα 
_ 

109 

462 

460 

451 

454 

453 

694 

452 
452 

458 

412 

444 

224 
224 

455 

456 

457 
• 

679, 459 

220 
670 
670 
670 

464 

463 

689 

682 
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υπομαν ία 

υποσιτ ισμός 

υπόταση 

υποτροπή 
περιπτώσεις -ής 
συχνότητα -ων 

υποχονδρίαση 

φα ιναδοξόνη 

φα ιναζωκ ίνη 

φα ινακετ ίνη 

φα ιναμπρομι δη 

φα ινμετραζίνη 

φαιν(ο)θειαζίνη 

φα ινομενο 
- της αλλοιοπραγματικότητας 
-α αναδρομής 
καθυστερημένα -α 
-α στέρησης 
-α υποτροπής 

φα ινομορφανη 

φαινοπεριδινη 

φάρμακο 
αντιβηχικά -α 
αντικαταθλιπτικά -α 
εικονικό -
έλεγχος -ων 
διασταυρούμενη χορήγηση 
εικονικού -ou 

φαρμακοδυναμική 

φαρμακοθεραπει α 

φαρμακολογι α 

465 

681 

466 

642 
641 

461 

168 

170 

167 

169 

171 

174 

583 
583 
583 
583 
583 

172 

173 

383 
383 
383 
585 
582 

585 

576 

581 

577 

φαρμακολόγος 

φαρμακομανής 

φαρμακομαν ία 

•ι 

φαρμακοποι ι α 

φεντανυλη 

φθοροφαιναζ ίνη 

φλυαρία 

φουρεθι δίνη 

φρυνοτενίνη 
φυγή 
- από την πραγματικότητα 

φυτό 
φαρμακευτικό -

χαλάρωση 

χασίς 
πλάκες -

649, 

χημεία 
- του εγκεφάλου 
φαρμακευτική -

χλωράλη 

υδρίτης -ης 
χλωροδιαζεποξ ί δη 

χλωροπρομαζ ίνη 

χλωροφόρμι ο 

χρήοη 
περιστασιακή καταχρηστική -

χρήστης 
-ες ναρκωτικών 738, 
-ες ναρκωτικών που χορη
γούνται από το στόμα 
-ες ναρκωτικών που χορη
γούνται με ενδοφλέβια οδό 

578 

575 

579 

580 

93 

94 

499 

96 

35 

429 

586 

369 

436 
99 

301 
301 

45 
45 

46 

48 

47 

212 

328 

328 

328 
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χρήστης (συν.) 
πρώην - ναρκωτικών 
περιστασιακός - ναρκωτικών 384 

328 

χρόνος 
αίσθηση του -ου 705 
αντίληψη του -ου και του 
χώρου f

 7 0 5 

διαταραχή της αντιλήψεως 
του -ου και του χώρου 

χρωμόσωμα 
δ ιασπαση -των 

χώρος 
αντίληψη του χρόνου και 
του -ου 

705 

302 

705 

ψυχοΒεραπει α 
ατομική -
ομαδική -

ψυχοκινητικότητα 

ψυχοληπτικό 

ψυχονεύρωση 

ψυχοπαθής 

ψυχοπαθολογ ία 

ψυχοτονωτικό 

629 
629 

622 

620 

623 

624 

625 

ψευδαίσθηση 
-σε ι ς 
ακουστικές -εις 
γευστικές -εις 
οπτικές -εις 
οπτικές —εις 
οσφρητικές -εις 
ψευδής -

ψευδαισθησιογόνο 

ψευδαισθήτωση 
_ 

ψ ιλοκ ίνη 

ψιλοκυβίνη 
-

. 
ψυχασθενεια 

ψυχεδελικός 
-

ψυχιατρισμός 

. 
ψυχοαναληπτικο 

-
ψυχοδηλωτικός 

ψυχοδιεγερτικώ 

ψυχόδραμα 
-

ψυχοδυσληπτικο 

433 
433 
433 
433 
433 
433 
613 

434,383 

435 

181 

182 

614 

* 
615 

616 

617 

615 

628 

618 

619 

/ 
ψυχοτροπικο 

ψυχοτρόπο 

ψυχοφάρμακα 

ψυχοφαρμακολογι α 

ψύχωση 

αθεράπευτη -
αλκοολική -
αμφεταμινικη -
- δηλητηρίασης 
κανναβική -
- Korsakoff 
οξε ία -
οργανική -
- στέρησης 
σχιζοφρενική -
τοξική -
έμμονες -εις με 
χαρακτηριστικά 

σχιζοφρενικά 
/ ' 

ουσίες που προκαΛουν καιυυπ 
που μοιάζουν με 

ωρίμανση 
ψυχολογική -

ωριμότητα 
βιολογική -

ώση 

-εις 

διαβιβαστές νευρικών -ων 
ωχρότητα 

ο J ι 

632 

632 

621 

626 

627 
627 
627 
627 
627 
617 
627 
627 
627 
627 
627 

627 

630 

511 

512 

472 

560 
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