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ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΤΑ

1. Τι είναι τα ναρκωτικά;
2. Τα ναρκωτικά  κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 
3 Οι πιο κοινές ουσίες από κάθε κατηγορία3. Οι πιο κοινές ουσίες από κάθε κατηγορία
4. Εικόνες ουσιών
5. Όταν τα παιδιά αρχίζουν τη χρήση ουσιών.
6. Πινάκας με μερικές ονομασίες 
7. Φωτογραφικό υλικό
8. Βιβλιογραφία
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Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό 
προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να 
βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα επίσης 
επιδρούν στον εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα φάρμακα για την 
επιληψία, αλλά δεν λαμβάνονται από τους χρήστες γι' αυτό το λόγο, για 
την θεραπευτική τους δηλαδή λειτουργία.την θεραπευτική τους δηλαδή λειτουργία.

Τα ναρκωτικά  κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:

• Τα ναρκωτικά που κατευνάζουν και ηρεμούν.

• Ναρκωτικά που διεγείρουν η  δίνουν ενέργεια. 

• Και ναρκωτικά που αλλάζουν την αντίληψή σου.

� Τα ναρκωτικά που κατευνάζουν είναι: το αλκοόλ, τα οπιούχα, τα ηρεμιστικά 
(βενζοδιαζεπίνες, χάπια για τον ύπνο) το όπιο, η μορφίνη, η ηρωίνη. Επίσης, το 
χασίς συνήθως λαμβάνεται για την ηρεμιστική επίδρασή του. 
� Τα ναρκωτικά που δίνουν ενέργεια είναι: καφεΐνη, νικοτίνη, XTC, κοκαΐνη, 
αμφεταμίνες. 
� Τα ναρκωτικά που τροποποιούν την αντίληψη είναι: το LSD και σε ισχυρές και 
μεγάλες ποσότητες το χασίς και η φούντα (χόρτο). 

• Αλκοόλ : Το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες προκαλεί ευφορία, αγχόλυση 
και έχει ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις. Σε μεγάλες ποσότητες 
προκαλεί ηπατίτιδα, ανικανότητα, κίρρωση, εγκεφαλοπάθεια, 
καρδιοπάθεια, διαταραχή αναπνοής, θάνατο. ρ , ρ χή ής,

• Ηρεμιστικά φάρμακα : Σε μικρές δόσεις έχουν ηρεμιστική δράση. Σε 
ευαίσθητα άτομα ή μεγάλες δόσεις προκαλούν αστάθεια, αταξία, νυσταγμό, 
αδυναμία εκτέλεσης οργανωμένων κινήσεων (π.χ. οδήγηση), παράδοξη 
διέγερση, αναπνευστική καταστολή, υπόταση, ενίοτε κώμα, θάνατο. 

• Μορφίνη, ηρωίνη: Ισχυρά κατασταλτικά, ακόμη και σε μικρές δόσεις, 
με αποτέλεσμα να προκαλείται ζάλη, καταστολή των αισθήσεων και των 
συναισθημάτων, ναυτία, άμβλυνση πόνου, μείωση ερωτικής διάθεσης, 
ευφορία. Σε μεγαλύτερες δόσεις εγκεφαλοπάθεια, αναπνευστική 
καταστολή, υπόταση, βραδυκαρδία, υποθερμία, λήθαργο, κώμα, θάνατο. 
Σε ενδοφλέβια χορήγηση, επιθετικές λοιμώξεις, βακτηριδιακή 
ενδοκαρδίτιδα, γάγγραινα. 
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• Κοκαΐνη : Ισχυρό διεγερτικό, που προκαλεί άμεσα έντονη διέγερση με έξαψη, ευφορία, 
ξ έ έ Λό ή δ έ ζ ώ ά ί λ θ ίαυξημένη ενέργεια. Λόγω ισχυρής διέγερσης των ζωτικών οργάνων, μπορεί να προκληθεί 

έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία, παραλήρημα, υπέρταση, 
υπερθερμία, θάνατος. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν συχνά την κοκαΐνη για 
οξεία αύξηση της σεξουαλικής ενέργειας, σε χρόνια χορήγηση προκαλείται μείωση της 
σεξουαλικής ορμής, ανικανότητα και στειρότητα, λόγω εξάντλησης της ζωτικής εφεδρείας του 
οργανισμού. Επίσης προκαλούνται και όλα τα συμπτώματα του 
«καφεϊνισμού», που αναφέρονται παραπάνω.

• LSD: Ισχυρό παραισθησιογόνο Προκαλείται διαταραχή της αντίληψης με LSD: Ισχυρό παραισθησιογόνο. Προκαλείται διαταραχή της αντίληψης με 
απελευθέρωση συναισθηματικών εκδηλώσεων, όπως κλάματος ή γέλιου και 
ανάπτυξη παραισθήσεων και ψευδαισθήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε 
απρόβλεπτη συμπεριφορά (π.χ. αυτοκτονία), σχιζοφρενικό επεισόδιο. Σε 
παθολογικό οργανικό επίπεδο, οι παρενέργειες περιλαμβάνουν την 
ταχυκαρδία, τον τρόμο, την υπέρταση, την υπερπυρεξία.

• Χασίς, μαριχουάνα: Σε μικρές δόσεις προκαλούν ευφορία, ταχυκαρδία, 
υπνηλία, διαφοροποιημένη αντίληψη χρόνου, άρση αναστολών, 
ψυχοκινητικά προβλήματα. Οι ουσίες αυτές μπορούν να δράσουν και ως 
παραισθησιογόνα. Σε χρόνια χρήση προκαλούνται αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, διαταραχή γονιμότητας, καρδιακές αλλοιώσεις, έκπτωση 
γνωστικών λειτουργιών.
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Διαφορές ουσίες Χασίς

Κάνναβη 

Όταν τα παιδιά αρχίζουν τη χρήση ουσιών, συχνά εκδηλώνουν σημάδια για 
τα οποία οι γονείς πρέπει να έχουν το νου τους. Δυστυχώς, πολλοί γονείς 
συχνά παραβλέπουν αυτά τα σημάδια θεωρώντας τα ως φυσιολογική 
φ β ή φ ά ά έ δ λ β ί ό δίεφηβική συμπεριφορά και κατά συνέπεια δεν καταλαβαίνουν ότι το παιδί 

τους έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά. 
Να λοιπόν τι θα πρέπει να προσέξετε σαν προειδοποίηση ότι υπάρχει 
κάποια επαφή με τα ναρκωτικά ή το ποτό:

• Δραματικές αλλαγές στο είδος του ντυσίματος, στα μαλλιά ή τη μουσική.

• Οι "κακές παρέες«.

• Αργοπορίες και σκασιαρχεία.

• Έλλειψη ενδιαφέροντος στο σχολείο.

• Δραματικές αλλαγές στην συμπεριφορά και την προσωπικότητα.

• Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου. 

• Εκτεταμένη χρήση βρώμικης ή ανήθικης γλώσσας.



08/09/2010

5

•Υπερβολικά μεγάλη ή υπερβολικά μικρή ποσότητα φαγητού.

• Παράνοια ‐ Όλοι είναι εναντίον μου.ρ μ

• Μάτια διασταλμένα ‐ κόκκινα ‐ γυαλιστερά .

• Ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού.

• Ψέματα!

• Κυκλοθυμικές μεταπτώσεις.

• Υπερβολικές χρηματικές απαιτήσεις ή εξαφάνιση χρημάτων.

• Και τέλος υπερβολικά αργή ή υπερβολικά γρήγορη ομιλία.

Τύπος
Πώς 
αποκαλείται; Με τι μοιάζει;

Πώς 
χρησιμοποιείται;

Μαριχουάνα
Χόρτο, Τσιγαριλίκι, 
Δόση, Μαίρη 

Σαν ξεραμένος 
μαϊντανός, με 

ά
Καπνίζεται ή 

Τζέην, Σινσεμίλα κοτσάνια και 
σπόρους, τυλιγμένο 

σε τσιγάρο

τρώγεται

Τετραϋδρο‐
κανναβινόλη THC

Μαλακές 
ζελατινώδεις 
κάψουλες

Παίρνεται από το 
στόμα

Χασίς
Φούντα, χόρτο, 
τσιγάρο

Καφέ ή μαύρες 
πλάκες ή 

Καπνίζεται ή 
τρώγεται

μπαλίτσες

Χασισέλαιο χασισέλαιο
Συμπυκνωμένο 
παχύρρευστο υγρό 
που ποικίλλει στο 
χρώμα από 
διαυγές μέχρι 
μαύρο

Καπνίζεται 
ανακατεμένο με 
καπνό.
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Βιβλιογραφία
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http://cannabishellas.com
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