
Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;

Ουσίες φυσικές ή τεχνικές που επιδρούν στο
Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα προκαλώντας

µεταβολές στην αντίληψη, το συναίσθηµα και
τη συµπεριφορά δηµιουργώντας παράλληλα

εξάρτηση του ατόµου από αυτές
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ:

Οι κίνδυνοι της απρόσεκτης ή υπερβολικής χρήσης
ναρκωτικών είναι:

1) Αυξανόµενος κίνδυνος µολύνσεων, ασθενειών και
θανάτου από υπερβολική δόση,

2) Πυώδεις µολύνσεις σε δέρµα, πνεύµονες και εγκέφαλο,
3) Ενδοκαρδίτιδα,
4) Ηπατίτιδα και

5) AIDS 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1) Σκοτώνουν παγκοσµίως περίπου
200.000 άτοµα το χρόνο . 

2) Είναι ουσίες που αλλάζουν τον
τρόπο που σκεφτόµαστε και

αισθανόµαστε. 

3) Μπορούν να επηρεάσουν την
ψυχική µας ζωή (τα συναισθήµατα, τη

συµπεριφορά και την αντίληψη) 
4) Χρησιµοποιούνται από τους

γιατρούς και µε µεγάλη προσοχή και
ως φάρµακα για τη θεραπεία

ασθενειών λόγω των ισχυρών και
επικίνδυνων παρενεργειών τους. 4



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : 
1) Ζάλη,

2) Κνησµός,
3) Αϋπνία, 

4) Αδυναµία συγκέντρωσης, 
5) Απάθεια,

6) Μειωµένη φυσική δραστηριότητα, 
7) Συστολή ή διαστολή της κόρης αναλόγως της

χορηγούµενης ουσίας, 
8) ∆ιαστολή των υποδόριων αιµοφόρων αγγείων, µε
αποτέλεσµα κοκκίνισµα του προσώπου και του λαιµού,

9) ∆υσκοιλιότητα, 
10) Ναυτία,

11) Εµετό και, κυρίως, 
12) Καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. ∆ιεγερτικές ουσίες: 
Καφεΐνη

Νικοτίνη

Αµφεταµίνη

Μεθαµφεταµίνες

Κοκαΐνη

Crack
Έκσταση

2. Οποιοειδή :
Μορφίνη

Ηρωΐνη

Κωδεΐνη

Μεθαδόνη
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3. Κατασταλτικές ουσίες :
Οινόπνευµα (αλκοόλ)

Βαρβιτουρικά

Βενζοδιαζεπίνες

4. Ινδική Κάναββη ( Χασίς, Μαριχουάνα)

5.Παραισθησιογόνες ουσίες
LSD, P.C.P., Peyot, Magic mashrooms

6.Εισπνεόµενες ουσίες
Αεροζόλ, Κόλλες, ∆ιαλύτες χρωµάτων, Βενζίνη

7. Άλλα φάρµακα µε αγχολυτική-υπνωτική δράση:
•Ζολπιδέµη

•Βουσπιρόνη
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Η κοκαΐνη

Είναι µια ουσία µε βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό
Σύστηµα (ΚΝΣ) και µε ιδιότητες τοπικού αναισθητικού. 

Απορροφάται από βλεννογόνους του σώµατος (στόµα, µύτη, έντερο, 
κόλπος). 

Η δράση της εξαρτάται από τη συναισθηµατική φόρτιση του ατόµου
και από τη δόση. 

Συχνά προκαλεί: 1) Υπερεθισµό, 2) Τοξική ψύχωση, 3) Παράνοια, 4) 
Σύγχυση, 5) Υπερευαισθησία και 6) Ψευδαισθήσεις.

Σύµφωνα µε επιστηµονικές µετρήσεις οδηγεί στον θάνατο.

ΧΗΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ
ΤΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ:
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Η µαριχουάνα

Η µαριχουάνα επηρεάζει τη µνήµη, την κρίση και την αντίληψη.

Η χρήση της σχετίζεται µε κάποια είδη καρκίνου καθώς και µε
διαταραχές στο αναπνευστικό, στο ανοσοποιητικό και στο γεννητικό

σύστηµα.
Επιδρά σηµαντικά και στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. 

ΧΗΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ

Η χρήση της µαριχουάνας
και του χασίς δηµιουργεί
ψυχολογική εξάρτηση. 
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Η ηρωίνη:
∆ίνει την αίσθηση ευφορίας, όµως
συχνά ακολουθείται από λήθαργο, 
ναυτία, στοµαχικές κράµπες και
εµετό. Οι χρήστες βάζουν τον
εαυτό τους σε κίνδυνο να

κολλήσουν σοβαρές νόσους
όπως ΗΙV ηπατίτιδα Β ή C, ή
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.

Το κρακ
Το κρακ είναι ισχυρό ναρκωτικό
αλλά διαρκεί πολύ λίγο γι’ αυτό
καθιστάται εξαιρετικά εθιστικό.  

Το κρακ προκαλεί:
1) Αναπνευστικά προβλήµατα,

2) Σωµατική και ψυχολογική εξάρτηση,
3) Αυξηµένη αρτηριακή πίεση και

καρδιακό παλµό,
4) Καρδιακή προσβολή και
5) Εγκεφαλικά επεισόδια.Ο µοριακός τύπος της ηρωίνης

είναι C2121H2323NO3

ΧΗΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ
ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ:
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Τα παραισθησιογόνα
Είναι ουσίες που έχουν ιδιότητα να διαταράσσουν τον ψυχικό κόσµο
του ατόµου, επηρεάζοντας τις σκέψεις και τις πράξεις τους. Υπάρχει

πιθανότητα οργανικής βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος.
Τα παραισθησιογόνα προκαλούν: αντιληπτικές διαταραχές όπως οπτικές

και ακουστικές παραισθήσεις.

Τα εισπνεόµενα ναρκωτικά
Είναι ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα καθηµερινής χρήσης. Οι πιο
συχνά εισπνεόµενες ουσίες είναι το τολουένιο, η ακετόνη και το βουτάνιο.
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ

12

https://www.youtube.com/watch?v=1ZEK025tHp4



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
(ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 2013)
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Εχετε κάνει χρήση ναρκωτικών
Εθίζουν τα ναρκωτικά

Θα δοκίµαζες ναρκωτικά
Μπορεί να απεξαρτηθεί κάποιος
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ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

• Ψυχολογικά προβλήµατα

• Κακές επιρροές

• Οικογενειακά προβλήµατα

• Περιέργεια

• Αδύναµος χαρακτήρας

• Αποµόνωση από τον κοινωνικό τους περίγυρο

• Αποφυγή προβληµάτων

• ∆ύσκολες συνθήκες ζωής

• Μίµηση από άλλους

• Από αντίδραση

• Οικονοµικούς λόγους

• Να νιώθουν ξεχωριστοί

• Άγνοια

• Επιδεικτικοί λόγοι
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Η παντελής αποχή είναι η µόνη
ασφαλής οδός αποφυγής
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ΠΗΓΕΣ:

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%
BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

• http://www.iatronet.gr/narkwtika-alkool/eidi-
narkwtikwn/388/articles.html

• http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perfor
m=view&id=136&Itemid=129&lang

• http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=38&cab=rja&ved=OCPOBEBYwJQ&url=http%3A%2F%2Fw
ww.sivitanidios.edu.gr%2Fmedia%2Fproject%2Flogoi.pdf%ei=
F-atUpaqE-GO0AXx7YDYCA%usg=AFQjCNHp_-

• http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=18137&catid=24:-a---econnomic&Itemid=28

• http://oasis.org.gr/narkwtika
• http://www.pyxida.org.gr/substances_principles.asp?mid=3
• http://www.pyxida.org.gr/substances_principlesa.asp

16



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ::

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓ∆Α

ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ

ΠΑΛΥΒΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΡΕΣΟΥΛΑΪ ΑΝΝΑ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
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