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Β1 

Δήμητρα Βαλσαμή 

Κέισι Ζανάι 

Εμμανουέλα Βεντούρη 



ΣΤΠΟΙ ΕΘΙΜΟΤ 

•Ναρκωτικά 
•Αλκοολισμός 

• Κάπνισμα 
•Βιντεοπαιχνίδια 

•Φάρμακα 
•Φαγητά 
•Τζόγος 

•Σεξουαλική επαφή 
 

 



ΑΙΣΙΑ 

• Κακές παρέες/επιρροές 
• Peer pressure 

• Άγχος 
• Οργή 
• Λύπη 

• Αγανάκτηση 
• Απόγνωση 

• Αποκλεισμός 
 

 

 



ΤΝΕΠΕΙΕ 

• Αυτοκαταστροφή 

• Προβλήματα υγείας 

• Περιθωριοποίηση 

• Παραβατική συμπεριφορά 

• Ψυχολογικά  προβλήματα 

• Μη αναστρέψιμα αποτελέσματα 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ  
1. ΟΚΑΝΑ ( οργανισμός κατά των ναρκωτικών) 

• Μονάδα κοινωνικής επανένταξης  με οργανωμένο 
θεραπευτικό και διοικητικό πλαίσιο από το 2000. 

• Στόχοι: α) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη    

               β) Σταδιακή κοινωνικοποίηση   

               γ) Προώθηση στην αγορά εργασίας 

2. «Πνοή στη ζωή»    

3. «18 άνω»  

4. ΚΕΘΕΑ (κέντρο θεραπείας εξαρτημένων 
ατόμων) 

5. Κοινωνική επανένταξη 

6. Ψυχολογική υποστήριξη απο οικογενειακό, 
κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον 

 

                



ΣΕΛΟ 



Κέηζη Εαλάη 

Δκκαλνπέια Βεληνύξε 

Γήκεηξα Βαιζακή 



Ιστορία 

 Αξραίνη πίλαθεο αλζξσπνεηδώλ θαη 

παξαηζζεζηνγόλσλ καληηαξηώλ πνπ 

ρξνλνινγνύληαη ζην 5.000 π.Φ. έρνπλ βξεζεί ζε 

ζπήιαηα ζην νξνπέδην Ταζηιη ηεο Βόξεηαο Αιγεξίαο 

 Οη Αδηέθνη είραλ έλα ζηελά ζπλδεδεκέλν ζεό ησλ 

ηεξώλ ςπρνηξόπσλ θπηώλ, ηνλ Φνηζηπίιη (Xochipilli) 

 Με ηελ θαηάθηεζε ησλ Αδηέθσλ ην 1521, νη 

Δπξσπαίνη άξρηζαλ λα απαγνξεύνπλ ηε ρξήζε 

κεζπζηηθώλ νπζηώλ πνπ δελ είραλ σο βάζε ην 

αιθνόι, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεξώλ 

καληηαξηώλ 



 Τν 1960 θάπνηα από ηα ζπζηαηηθά ηνπο 

δνθηκάζηεθαλ ζε θιηληθέο κειέηεο κε ζηόρν 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ 

αιθννιηζκνύ. 

 Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηακάηεζαλ 

κεηά ην 1970, όηαλ νη νπζίεο απηέο 

απαγνξεύηεθαλ από ηελ ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε. 



Από τι αποτελούνται 

 Γξαζηηθά αιθαινεηδή ηλδόιεο  

 Χηινθπβίλε 

 Χηινθίλε (αδξαλήο έσο όηνπ εηζέιζεη ζηνλ 

νξγαληζκό) 

 Μπαενθπζηίλε 



Εμφάνιση 

  Σρεδόλ ην ζύλνιν ησλ καληηαξηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ ςηινθπβίλε είλαη κηθξά θαθέ ή 

ζην ρξώκα ηνπ ειηνθακέλνπ καληηάξηα πνπ 

εύθνια ζπγρένληαη κε αξθεηά άιια. 

 Τν θύξην ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθξίλεη ηα 

καληηάξηα ςηινθπβίλεο είλαη όηη εκθαλίδνπλ 

κώισπεο κπιε ρξώκαηνο όηαλ ρεηξίδνληαη. 





Επιδράσεις 

Θεηηθέο 
 Αλύςσζε δηάζεζεο, επθνξία  

 Απμεκέλα ραραλεηά θαη γέιην 

 Γεκηνπξγηθή, θηινζνθηθή ή ζε βάζνο 
ζθέςε: νη ηδέεο ξένπλ πην εύθνια 

 Αίζζεζε δηνξαηηθόηεηαο 

 Βαξεηά θαζήθνληα ή ε ςπραγσγία κπνξεί 
λα γίλεη πην ελδηαθέξνπζα θαη αζηεία 

        

    

 



Οπδέηεξεο 
 Αιινίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξόλνπ 

 Ο ρξόλνο θαίλεηαη λα θπιά πην αξγά (ηα ιεπηά 

θπινύλ ζαλ ώξεο) 

 Δπαηζζεζία ζην θσο· ηα θώηα εκθαλίδνληαη 

πην θσηεηλά 

 Μνηίβα ζην ζρήκα αζηεξηνύ θαη ηνπ νπξάληνπ 

ηόμνπ γύξσ από ζηνρεπκέλα θώηα 

 Υπλειία, ιήζαξγνο 



Αξλεηηθέο 
 Έληνλα ζπλαηζζήκαηα θόβνπ 

 Ναπηία 

 Σύγρπζε 

 Εαιάδα ή ιηπνζπκία 

 Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο 
(κεησκέλε ηθαλόηεηα λα θάλεη θάπνηνο 
εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ηελ ηξέρνπζα 
ελζύκηζε θαη πξνζνρή) 





Πηγές 

 https://psychedelic-

wiki.blogspot.gr/2014/01/manitaria-

psilokyvinis-magika-manitaria-orismos-

limma.html?m=1 

 http://news247.gr/eidiseis/epistimi/etsi-

epidroun-ta-magika-manitaria-ston-

anthrwpino-egkefalo.3133488.html 
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ΤΔΛΟΣ 



Κάνναβη 

ΞΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛΟΥ 

ΧΙΣΤΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΑ 

ΧΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΥΝΤΑ 

ΟΛΓΑ ΘΕΜΙΩΤΗ 



Γενικά 

• Η κάνναβθ είναι γενικόσ όροσ που αναφζρεται ςτο χαςίσ και 
τθ μαριχουάνα. Το χαςίσ γίνεται από τθ ρθτίνθ του ανκοφ του 
φυτοφ τθσ κάνναβθσ, ενϊ θ μαριχουάνα είναι ζνα μείγμα από 
κονιορτοποιθμζνα φφλλα, άνκθ και μίςχουσ του φυτοφ. 

 

• Η κάνναβθ περιζχει τετραχδροκανναβινόλθ (ΤΗC). Η ουςία 
αυτι επθρεάηει τισ ψυχικζσ μασ λειτουργίεσ (είναι 
ψυχοδραςτικι), δθλαδι επιδρά ςτισ ςκζψεισ μασ και ςτα 
ςυναιςκιματά μασ. Το αν θ εμπειρία αυτι κα είναι ευχάριςτθ 
ι δυςάρεςτθ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ  



• Η ΤΗC απορροφάται από το βλεννογόνο των πνευμόνων, αν 
τθν καπνίςουμε, ι από το βλεννογόνο του εντζρου, αν τθν 
φάμε ι τθν πιοφμε. Μζςω τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ 
φτάνει ςε όλα τα όργανα του ςϊματοσ, ενϊ ίχνθ τθσ 
ανιχνεφονται ςτα οφρα ακόμθ και εβδομάδεσ μετά τθ χριςθ. 

 

• Πταν θ ΤΗC φτάςει ςτον εγκζφαλο, επιδρά ςτισ περιοχζσ 
εκείνεσ που ρυκμίηουν τθν απομνθμόνευςθ νζων 
πλθροφοριϊν και τθν αυτόματθ εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
κινιςεων. Αυτό εξθγεί γιατί όςοι είναι υπό τθν επιρεια τθσ 
κάνναβθσ δεν μποροφν γενικά να κυμθκοφν καινοφρια 
πράγματα, ζχουν εςφαλμζνθ αντίλθψθ του χρόνου και 
δφςκολα ελζγχουν τισ κινιςεισ τουσ. Η επίδραςθ ςτθ μνιμθ 
τουσ εξακολουκεί να υφίςταται για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα. 

 



Πιθανές  επιπτώσεις  

Το πϊσ κα νιϊςει κανείσ μετά από χριςθ κάνναβθσ διαφζρει από άτομο 
ςε άτομο. Η επίδραςθ εξαρτάται από τθν ποςότθτα που καταναλϊνεται, 
από τισ εμπειρίεσ του ατόμου, από τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ και, ςε πολφ 
μεγάλο βακμό, από το πϊσ περιμζνει ο ίδιοσ ότι κα νιϊςει. Μπορεί, 
δθλαδι, ι να μθν αιςκανκεί τίποτε το ιδιαίτερο τισ πρϊτεσ φορζσ ι να του 
ζρκει τάςθ για εμετό ι πανικόσ με τθν πρϊτθ φορά. 

 

Η κάνναβθ λειτουργεί ψυχοδραςτικά. Αυτό ςθμαίνει ότι επθρεάηει τα 
ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ, τθν αντίλθψθ και τθν εκτίμθςθ του όποιου 
κινδφνου. Συνικωσ ο χριςτθσ αιςκάνεται κεφάτοσ και χαλαρόσ μετά τθ 
χριςθ, γελά περιςςότερο και ακοφει τθ μουςικι πιο ζντονα. 
Αντιλαμβάνεται το χρόνο και το χϊρο γφρω του διαφορετικά. Αυτό αρζςει 
ςε κάποιουσ, ενϊ άλλοι γίνονται αδίςτακτοι και άλλοι βιϊνουν πανικό ι 
ψευδαιςκιςεισ. Πταν κάποιοσ βρίςκεται υπό τθν επιρεια τθσ κάνναβθσ 
δεν μπορεί να ςυγκεντρωκεί ςτισ εξωτερικζσ περιςτάςεισ οφτε να κυμθκεί 
νζεσ πλθροφορίεσ. Αυτό διαρκεί γενικά μία με δφο ϊρεσ και φεφγει ςιγά-
ςιγά. Στθ ςυνζχεια, το άτομο αιςκάνεται υπνθλία και αδυναμία. 

 



Η κάνναβθ κάνει τα μάτια να κοκκινίηουν, 
ανεβάηει τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ και 
προκαλεί ξθροςτομία. Τα πόδια και τα 
χζρια βαραίνουν και ο ςυντονιςμόσ των 
κινιςεων δυςκολεφει. Η κατάςταςθ αυτι 
γίνεται πολφ πιο ζντονθ με τθν 
ταυτόχρονθ κατανάλωςθ αλκοόλ. Ρολφ 
ςυχνά εμφανίηεται και ζνα ζντονο 
αίςκθμα πείνασ (κυρίωσ για γλυκά). 

 

Ρρόςφατα αποδείχτθκε ότι θ κάνναβθ 
ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ 
νοθμοςφνθ. Ειδικά εκείνοι που δεν ζχουν 
και τισ καλφτερεσ νοθτικζσ επιδόςεισ και 
κάνουν τακτικά χριςθ κάνναβθσ 
αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ με 
τισ γνωςτικζσ τουσ λειτουργίεσ (π.χ. 
ικανότθτα απομνθμόνευςθσ ι 
αντίδραςθσ), οι οποίεσ μπορεί να 
εξακολουκιςουν ζωσ και ζνα μινα μετά 
τθ διακοπι τθσ χριςθσ. 

 



ΚΟΚΑΙΝΗ 

Φημική σύσταση 

Ιστορία 

Υαρμακοβιομηχανία 

Επιδράσεις κατά την χρήση 

Επιπτώσεις 

 



ΦΗΜΙΚΉ ΎΣΑΗ 

         Η κοκαΐνη είναι ένα κρυσταλλικό τροπανιοειδές 

αλκαλοειδές που λαμβάνεται από τα φύλλα του φυτού 

κόκα και ένα μείγμα νερού, κιμωλίας ή ανθρακικού 

νατρίου, κηροζίνης και αμμωνίας. Είναι εθιστική. 



Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΟΚΑΙΝΗ 
 Οι Ίνκας στις Άνδεις επειδή ζούσαν σε μεγάλα υψόμετρα, την 

χρησιμοποιούσαν για να επιταχύνουν την λειτουργία της  
καρδιάς και της αναπνοής τους.  

 Οι ιθαγενείς του Περού μασούσαν φύλλα κόκας στις 
θρησκευτικές τελετές τους. 

 Ο Υρόιντ την έκανε ευρέως γνωστή για την θεραπεία της 
κατάθλιψης και της σεξουαλικής ανικανότητας. 

 Σο 1886 χρησιμοποιήθηκε ως συστατικό στην Κόκα Κόλα. 

 Από την δεκαετία του 1850 έως τις αρχές του 20ού 
αιώνα τα ελιξίρια που την περιείχαν χρησιμοποιούνταν 
ευρέως. 

 Σο 1903 η εταιρία Κόκα-Κόλα αναγκάστηκε να 
αφαιρέσει την κοκαΐνη. 

 

 

 

 

 



Σο 1970 η κοκαΐνη εμφανίστηκε ως νέο ναρκωτικό 

της μόδας  για τους ανθρώπους της ψυχαγωγίας και 

τους επιχειρηματίες, και οι Κολομβιανοί λαθρέμποροι 

ναρκωτικών άρχισαν να στήνουν ένα πολύπλοκο 

δίκτυο. 

Κατά παράδοση, η κοκαΐνη ήταν το ναρκωτικό των 

πλουσίων, το 1980 όμως απέκτησε την φήμη του πιο 

εθιστικού και επικίνδυνου ναρκωτικού στην Αμερική 

και είχε συνδεθεί με τη φτώχεια , το έγκλημα κα το 

θάνατο. 

τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι δυνάμεις 

επιβολής του νόμου διέλυσαν τα μεγάλα καρτέλ. 

Μέχρι το 2008, η κοκαΐνη έγινε το δεύτερο κατά 

σειρά παράνομα διακινούμενο ναρκωτικό στον κόσμο. 

 
 



ΥΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΦΑΝΊΑ 

Η κοκαΐνη παρασκευάστηκε  ως ναρκωτικό για πρώτη φορά 
το 1855 από τον Γερμανό χημικό Friedrich Gaadcke. 

Αρχίζει να χρησιμοποιείτε ως γενικό αναισθητικό στα πλαίσια 
κλινικών ερευνών στη Γερμανία. 

Η φαρμακοβιομηχανία Parke Davis την πουλάει σε μορφή 
τσιγάρων, σκόνης ακόμα και υγρής μορφής και ιδρύει 
σύντομα δικό της εκδοτικό οίκο. 

Η εταιρία κατάφερε να διακινεί την κοκαΐνη ελεύθερα χωρίς 
ποινικές κυρώσεις έως το 1970, όταν η χρήση και πώλησή 
της  απαγορεύθηκε στις ΗΠΑ με την προσθήκη της ουσίας 
στη λίστα Controlled Substances Act. 

 

 



ΕΠΙΔΡΆΕΙ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΦΡΉΗ 

 Αίσθηση ζωντάνιας, ευφορίας, ευθυμίας 

 Αδιαφορία πόνου και κόπωσης 

 Αίσθηση μεγαλύτερης φυσικής δύναμης και 

πνευματικής ικανότητας 

 Μπερδεμένη σκέψη και φλυαρία 

 Απερισκεψία, επιθετικότητα, επικινδυνότητα 

 



ΕΠΙΠΣΏΕΙ 

 Ανωμαλίες πεπτικού συστήματος, αφυδάτωση και 

ανορεξία 

 Απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας 

 Καρδιακά προβλήματα 

 Βλάβη στις μεμβράνες που καλύπτουν τα ρουθούνια 

 Νευρικότητα, ναυτία, αϋπνία, απώλεια βάρους, 

εξάντληση 

 Όταν περάσει η δράση της κοκαΐνης το άτομο 

αισθάνεται θλίψη, ένταση ή άγχος ακόμα και μανία 

καταδίωξης  

 



   ΠΗΓΈ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%90%CE%BD%

CE%B7 

 http://www.healthyliving.gr/2015/12/03/kokainh-krak/ 

 http://www.boro.gr/34529/eksarthseis-poia-shmadia-prodidoyn-th-xrhsh-kokainhs 

 https://orologion.wordpress.com/2012/01/03/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce

%af-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%8d%ce%b1%cf%83%

ce%b1%ce%bd-%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%af%ce%bd%ce%b7-

%ce%ba%ce%b1%ce%b9-lsd/ 

 http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html 

 

 Μαρίνα Ασπρούδη & Βάσια Γαλανάκη Β1 
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https://orologion.wordpress.com/2012/01/03/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%8d%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%af%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-lsd/
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http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html
http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html
http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html
http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html


ΦΗΜΙΚΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 

ΝΙΚΟ ΔΑΒΑΡΗ 

ΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ 

ΓΙΑΝΝΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ 

ΟΔΤΕΑ ΖΕΡΒΑΚΗ 

ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΤΛΟ 



CRYSTAL METH 

 Η μεθαμφεταμίνη, επίσης γνωστή ως 

μεταμφεταμίνη (INN), δεξτρομεθαμφεταμίνη, 

μεθυλαμφεταμίνη, N-μεθυλαμφεταμίνη και 

δεσοξυεφεδρίνη είναι ένα ψυχοενεργό 

διεγερτικό ναρκωτικό.  



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ 

  Αυξάνει την εγρήγορση και την ενέργεια, και σε 

υψηλές δόσεις, μπορεί να προκαλέσει ευφορία, 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, και την αύξηση 

της σεξουαλικής ευχαρίστησης.Η 

μεθαμφεταμίνη έχει υψηλό δυναμικό για 

κατάχρηση, ενεργοποιώντας το ψυχολογικό 

σύστημα ανταμοιβής, αυξάνοντας τα επίπεδα 

της ντοπαμίνης, νορεπινεφρίνης και σεροτονίνης 

στον εγκέφαλο. 



ΗΡΩΙΝΗ 

 Η ηρωίνη ή διακετυλομορφίνη (diacetylmorphine (INN)) 
είναι οπιοειδές ναρκωτικό, που ανήκει στην κατηγορία 
των σκληρών ναρκωτικών λόγω του εξαιρετικά υψηλού 
σημείου εθισμού που προκαλεί ενώ είναι και 
κατασταλτικό. 

 

 Η παπαρούνα του οπίου είναι και η πηγή των οπιοειδών, 
που περιλαμβάνουν το όπιο, τη μορφίνη, την ηρωίνη και 
κωδεΐνη. Σα οπιοειδή αξιολογήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
από αρχαιοτάτων χρόνων για την ικανότητα τους να 
ανακουφίζουν τον πόνο και να προκαλούν αίσθηση 
ευφορίας. 

 



ΙΑ 

 Ένα φτηνό ναρκωτικό, το οποίο καπνίζεται αλλά και 
χρησιμοποιείται με ενδοφλέβια χορήγηση, κάνει 
θραύση στις γειτονιές της Αθήνας και αφήνει πίσω 
του ζωντανά ζόμπι να περιφέρονται στους δρόμους 
της μεγαλούπολης. Σο όνομα αυτού «shisha». Σο 
«shisha» είναι η βάση κρυσταλλικής 
μεταμφεταμίνης δηλαδή πρόκειται για προϊόν 
αμφεταμίνης, γίνεται με παράλλαξη της μοριακής 
δομής της αμφεταμίνης και βρίσκεται σε 
κρυσταλλική μορφή. Αυτό προέρχεται από μία 
σύντομη, εύκολη και φτηνή διαδικασία που μπορεί 
να γίνει ακόμα και σε μία κουζίνα ενός σπιτιού 



ΠΗΓΕ 

 

 http://www.koutipandoras.gr/article/shisha-

heiropoiito-narkotiko-poy-se-lionei 

 WIKIPEDIA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crack_cocaine 
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ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 



Λαξθσηηθά 
Αιατκπέε Άλλα 

Αλαγλψζηνπ Θσλζηαληίλα  
Γεσξγίνπ Αηκηιία  

Εέξβα Ζιηάλα  



Λαξθσηηθά 

Ο φξνο λαξθσηηθφ πηζηεχεηαη 
φηη πξνηάζεθε απφ 
ηνλ Γαιελφ γηα λα 
πεξηγξάςεη δξαζηηθέο 
νπζίεο πνπ κνπδηάδνπλ ή 
λεθξψλνπλ, πξνθαιψληαο 
απψιεηα αηζζήζεσλ ή 
παξάιπζε. 

Κπνπθάιη 
θαξκαθεπηηθήο 
εξσίλεο απφ ην 
1919 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7


Τα Λαξθσηηθά 

► Καξηρνπάλα 

► Φαζίο 

► Θνθαΐλε 

► Όπην 

► Ζξσίλε 

► Κνξθίλε 

► LSD  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD%CE%B1


Χορήγηση 
 

► Τα λαξθσηηθά κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σηα πιαίζηα ηαηξηθήο ρξήζεο 
ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επηδεξκηθά (ηζηξφηα), ζε 
ελέζηκε κνξθή ή σο ππφζεηα. 

►  Σηα πιαίζηα ςπραγσγηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη 
ζηνκαηηθά, επίζεο ζε κνξθή θαπλνχ, ξηληθά ζε 
κνξθή ζθφλεο, ελέζηκα (ππνδφξηα ή ελδνθιέβηα), 
αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νπζία. (Ζ ςπραγσγηθή 
ρξήζε ππφζεησλ δελ είλαη ζπλήζεο). 

 



Αποτελέσματα 
 

► Τα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ εμαξηψληαη 
θπξίσο απφ ηε δφζε, ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο, πξνεγνχκελε 
έθζεζε ζηελ νπζία θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε  

 
► Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ ζπλδέεηαη ζπρλά κε πνηθηιία 

παξελεξγεηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δάιε, θλεζκφ, 
αυπλία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, απάζεηα, κεησκέλε 
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπζηνιή ή δηαζηνιή ηεο θφξεο 
αλαιφγσο ηεο ρνξεγνχκελεο νπζίαο, δηαζηνιή ησλ 
ππνδφξησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, κε απνηέιεζκα θνθθίληζκα 
ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ, δπζθνηιηφηεηα, λαπηία, 
εκεηφ θαη, θπξίσο, θαηαζηνιή ηεο αλαπλεπζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο  



Θίλδπλνη 

►Αλάκεζα ζηνπο θηλδχλνπο ηεο απξφζεθηεο ή 
ππεξβνιηθήο ρξήζεο λαξθσηηθψλ είλαη ν 
απμαλφκελνο θίλδπλνο κνιχλζεσλ, 
αζζελεηψλ θαη ζαλάηνπ απφ ππεξβνιηθή 
δφζε. Οη πην ζπρλέο ηαηξηθέο επηπινθέο 
αλάκεζα ζηνπο ςπραγσγηθνχο ρξήζηεο 
λαξθσηηθψλ νθείινληαη θπξίσο ζηηο κε 
ζηείξεο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο.  

 



Ηρφίνη 

► Ζ εξσίλε ή δηαθεηπινκνξθίλε (diacetylmorphine 
(INN)) είλαη νπηνεηδέο λαξθσηηθφ, πνπ αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ ιφγσ ηνπ 
εμαηξεηηθά πςεινχ ζεκείνπ εζηζκνχ πνπ πξνθαιεί 
ελψ είλαη θαη θαηαζηαιηηθφ. 

► Ζ παπαξνχλα ηνπ νπίνπ είλαη θαη ε πεγή ησλ 
νπηνεηδψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην φπην, ηε 
κνξθίλε, ηελ εξσίλε θαη θσδεΐλε. Πήιηλεο 
ζνπκεξηαθέο πιάθεο πνπ ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ 
ζην 4000 π.Φ. αλαθέξνληαη ζηε παπαξνχλα ηνπ 
νπίνπ σο "ην θπηφ ηεο ραξάο" 



Λήυη της Ηρφίνης 

► Ιήςε ηεο εξσίλεο 
γίλεηαη κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο: ελδνθιέβηα, 
ξηληθά θαη εηζπλένληαο 
ηνπο θαπλνχο ηεο 
ζεξκαίλνληαο 
πνζφηεηα ζε θχιιν 
αινπκηλίνπ.  



ΑΜΕΗ ΒΛΑΒΗ 

► Σηηο πξψηεο επηδξάζεηο ηεο 
εξσίλεο πεξηιακβάλεηαη 
έλα θχκα αηζζήζεσλ – ην 
«θηηάμηκν». Απηφ ζπρλά 
ζπλνδεχεηαη απφ κηα 
αίζζεζε δέζηεο ζην δέξκα 
θαη μεξνζηνκία. Κεξηθέο 
θνξέο, ε αξρηθή επίδξαζε 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
εκεηφ θαη έληνλε θαγνχξα. 

► Αθφηνπ εμαζζελίζνπλ νη 
αξρηθέο απηέο επηδξάζεηο, 
ν ρξήζηεο θαηαιακβάλεηαη 
απφ ππλειία γηα κεξηθέο 
ψξεο.  

 

► Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζψκαηνο φπσο ε αλαπλνή 
θαη νη παικνί ηεο θαξδηάο 
επηβξαδχλνληαη. 

 

 

 

 

 

 



ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΕ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ 

►«Φηηάμηκν» Δπηβξαδπκέλε αλαπλνή 
Θνισκέλε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία Λαπηία θαη 
εκεηφο Διαθξηά λάξθσζε (γιάξσκα); 
ππλειία Υπνζεξκία (ρακειφηεξε ηνπ 
θαλνληθνχ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο) Θψκα 
ή ζάλαηνο (εμαηηίαο ππεξβνιηθήο δφζεο) 



ΜΟΡΦΙΝΗ  
Φεκηθή έλσζε  

► Οξγαληθή εηεξνθπθιηθή 
έλσζε κε ηχπν C<span 
class="suc">4Λ<span 
class="suc">17 
ΛΟ(ΟΖ)<span 
class="suc">2. Αλήθεη ζηα 
αιθαινεηδή ηνπ νπίνπ. Ζ 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νπίνπ 
ζε κνξθίλε είλαη πεξίπνπ 
10%. Απφ ρεκηθή άπνςε 
είλαη παξάγσγν ηνπ 
θαηλαλζξελίνπ. Ζ κ. είλαη 
ην πξψην αιθαινεηδέο πνπ 
απνκνλψζεθε.  

► . Τα ζπνπδαηφηεξα άιαηά 
ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηε ζεξαπεπηηθή σο 
παπζίπνλα θαη λαξθσηηθά, 
είλαη ε ζεηηθή θαη θπξίσο ε 
πδξνρισξηθή κνξθίλε  



Τη είλαη; 

► Ζ κνξθίλε  είλαη έλα εμαηξεηηθά  ζρπξφ αλαιγεηίθν 
ςπρνδξαζηηθφ θαξκαθν θαη ζεσξείηαη φηη είλαη ην 
πξσηνηππηθφ νπηνεηδέο. Σηελ θιηληθή ηαηξηθή, ε κνξθίλε 
ζεσξείηαη σο ν ρξπζφο θαλφλαο, ή αλαθνξά, ησλ 
αλαιγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαθνχθηζε 
ζνβαξνχ ή αγσληψδνπο πφλνπ θαη ηαιαηπσξίαο. Όπσο θαη 
άιια νπηνεηδή, π.ρ. αμπθσδνλή  ,πδξνκνξθφλε θαη 
δηαθεηπινκνξθίλε (εξσίλε), ε κνξθίλε δξα άκεζα ζην 
θεληξηθφ λεπξηθφ ζπζηεκα (ΘΛΣ) γηα λα αλαθνπθίζεη ηνλ 
πφλν. Ζ κνξθίλε έρεη πςειφ δπλακηθφ γηα εζηζκφ· ε  αλνρε 
θαη ε θπζηθε θαη ε ςπρνινγίθε εμαξηεζε ζε απηήλ 
αλαπηχζζεηαη γξήγνξα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/Οπιοειδές
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ταλαιπωρία&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Υδρομορφόνη&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ηρωίνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Κεντρικό_νευρικό_σύστημα
https://el.wikipedia.org/wiki/Πόνος
https://el.wikipedia.org/wiki/Εθισμός


Σπλέπεηεο  

► Ζ ζπλερήο ρξήζε ή ε θαηάρξεζε 
ησλ νπηνεηδψλ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζσκαηηθή θαη 
πλεπκαηηθή εμάξηεζε. Τν ζψκα 
πξνζαξκφδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπ 
λαξθσηηθνχ θαη εκθαλίδνληαη 
ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο εάλ ε ρξήζε 
κεησζεί ή δηαθνπεί. Απηά ηα 
ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ 
λεπξηθφηεηα, πφλνπο ζηνπο κχεο θαη 
ζηα θφθαια, αυπλίεο, δηάξξνηα, 
εκεηνχο θαη ξίγε πνπ ζπλνδεχνληαη 
απφ αλαηξηρίιεο. Κπνξεί επίζεο λα 
αλαπηπρζεί αλνρή ζην θάξκαθν 
πνπ ζεκαίλεη φηη νη καθξνρξφληνη 
ρξήζηεο πξέπεη λα απμήζνπλ ηηο 
δφζεηο πνπ παίξλνπλ πξνθεηκέλνπ 
λα πεηχρνπλ ην ίδην θηηάμηκν.  

  



Μαριτοσάνα 

► Ζ ιέμε «καξηρνπάλα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη έλα κείγκα απφ απνμεξακέλα άλζε, 
ζπφξνπο, θαη θχιια ηνπ θπηνχ ηεο Ηλδηθήο 
θάλλαβεο.  

► Τν ραζίο είλαη κηα ζπγγεληθή κνξθή ηνπ 
λαξθσηηθνχ πνπ θηηάρλεηαη απφ ηηο ξεηίλεο ηνπ 
θπηνχ Ηλδηθή θάλλαβε  

► Ο φξνο «θάλλαβε» αλαθέξεηαη ζε φια ηα δηάθνξα 
λαξθσηηθά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηλδηθή 
θάλλαβε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο καξηρνπάλαο 
θαη ηνπ ραζίο. 



Φξήζε 

 
► Ζ καξηρνπάλα είλαη ην πην 

δηαδεδνκέλν παξάλνκν 
λαξθσηηθφ ζηνλ θφζκν.  

► Ζ καξηρνπάλα ζπλήζσο 
θαπλίδεηαη φπσο έλα ηζηγάξν 
(ηζηγαξηιίθη), αιιά κπνξεί επίζεο 
λα θαπληζηεί ζε πίπα. Ιηγφηεξν 
ζπρλά, αλακεηγλχεηαη κε θαγεηφ 
θαη ηξψγεηαη ή παξαζθεπάδεηαη 
ζαλ ηζάη. Κεξηθέο θνξέο, νη 
ρξήζηεο αλνίγνπλ πνχξα ή 
ηζηγάξα θαη αθαηξνχλ ηνλ θαπλφ, 
αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε ρφξην. 
 
 

► Όηαλ έλα άηνκν θαπλίδεη έλα 
ηζηγαξηιίθη, ζπλήζσο αηζζάλεηαη 
ηελ επίδξαζή ηνπ κέζα ζε 
κεξηθά ιεπηά.  
 



Η ιστορία της 

► ν θπηφ ηεο Ηλδηθήο 
Θάλλαβεο (απφ ην 
νπνίν θηηάρλνληαη 
λαξθσηηθά φπσο ε 
καξηρνπάλα θαη ην 
ραζίο) ην 
θαιιηεξγνχζαλ θαη ην 
ρξεζηκνπνηνχζαλ σο 
παξαηζζεζηνγφλν εδψ 
θαη 2.000 ρξφληα, 
ηνπιάρηζηνλ. 

 

► Αλ θαη ε θάλλαβε 
πεξηέρεη πάλσ απφ 400 
δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο 
νπζίεο, ην θχξην 
ζπζηαηηθφ ην νπνίν 
επεξεάδεη ην κπαιφ 
είλαη ην THC. Ζ 
πνζφηεηα ηνπ THC ζην 
θπηφ ηεο θάλλαβεο 
θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ 
λαξθσηηθνχ  



Βιαβεξέο Δπηπηψζεηο  

► Οη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο 
ρξήζεο καξηρνπάλαο 
πεξηιακβάλνπλ 
ηαρππαικία, 
απνπξνζαλαηνιηζκφ, 
κείσζε ηνπ ζπληνληζκνχ 
ηνπ ζψκαηνο, πνπ ζπρλά 
αθνινπζνχληαη απφ 
θαηάζιηςε ή ππλειία. 
Κεξηθνί ρξήζηεο 
ππνθέξνπλ απφ θξίζεηο 
παληθνχ ή άγρνπο. 

► Ζ καξηρνπάλα αιιάδεη ηε 
δνκή ησλ ζπεξκαηηθψλ 
θπηηάξσλ, 
παξακνξθψλνληάο ηα. 
Θαηά ζπλέπεηα αθφκα θαη 
κηθξέο πνζφηεηεο 
καξηρνπάλαο κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ πξνζσξηλή 
ζηεηξφηεηα ζηνπο άληξεο. 
Ζ ρξήζε καξηρνπάλαο 
κπνξεί λα αλαζηαηψζεη 
ηνλ εκκελνξξντθφ θχθιν 
ησλ γπλαηθψλ  



Βξαρππξφζεζκεο Δπηπηψζεηο  

► Γηαζηξέβισζε ησλ αηζζήζεσλ 

► Παληθφο 

► Άγρνο 

► Διιηπήο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ 

► Κεησκέλνο ρξφλνο αληίδξαζεο 

► Κεηά απφ ηελ αξρηθή καζηνχξα, 
ν ρξήζηεο αηζζάλεηαη 
λπζηαγκέλνο ή ζιηκκέλνο   

► Ταρππαικίεο (θαη θίλδπλνο 
θαξδηαθήο πξνζβνιήο) 

 



Καθξνπξφζεζκεο Δπηπηψζεηο  

► Κεησκέλε αληίζηαζε ζε θνηλέο 
αζζέλεηεο (θξπνινγήκαηα, 
βξνγρίηηδα, θ.ιπ.) 

► Θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

► Γηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε 

► Αχμεζε ησλ θπηηάξσλ κε 
αλψκαιε δνκή ζην ζψκα 

► Κείσζε ησλ νξκνλψλ ηνπ 
αλδξηθνχ θχινπ 

► Γξήγνξε θαηαζηξνθή ησλ ηλψλ 
ησλ πλεπκφλσλ θαη θαθψζεηο 
(ηξαχκαηα) ζηνλ εγθέθαιν πνπ 
κπνξεί λα είλαη κφληκα 

► Κεησκέλε ζεμνπαιηθή ηθαλφηεηα 

► Γπζθνιίεο κειέηεο: κεησκέλε 
ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη 
δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

► Απάζεηα, ππλειία, έιιεηςε 
θηλήηξσλ 

► Αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα 
θαη ζηε δηάζεζε 

► Αληθαλφηεηα μεθάζαξεο 
αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ 



Τέινο 


