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Ο όρος ναρκωτικό

Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να 
περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, 
προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. 

        Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους. Στα 
πλαίσια ιατρικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε 
ενέσιμη μορφή ή ως υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης 
λαμβάνονται στοματικά, επίσης σε μορφή καπνού, ρινικά σε μορφή 
σκόνης, ενέσιμα (υποδόρια ή ενδοφλέβια), ανάλογα με την εκάστοτε 
ουσία.

        Τα αποτελέσματα της χρήσης ναρκωτικών εξαρτώνται κυρίως από τη 
δόση, τον τρόπο χορήγησης, προηγούμενη έκθεση στην ουσία και τις 
προσδοκίες του χρήστη. Η χρήση ναρκωτικών συνδέεται συχνά με 
ποικιλία παρενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ζάλη, αϋπνία, αδυναμία 
συγκέντρωσης, απάθεια, μειωμένη φυσική δραστηριότητα κ.α. 

          Ανάμεσα στους κινδύνους της απρόσεκτης ή υπερβολικής χρήσης 
ναρκωτικών είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος μολύνσεων, ασθενειών και 
θανάτου από υπερβολική δόση. 



  



  

Τσιγάρο

 Το τσιγάρο αποτελείται από μικρά κομμάτια επεξεργασμένου καπνού που είναι 
τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να έχει στο ένα του άκρο 
επιστόμιο με φίλτρο. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 120 χιλιοστά και η διάμετρός του τα 
10 χιλιοστά. Το κάπνισμα τσιγάρων αυξάνει την πιθανότητα για προβλήματα υγείας, 
όπως είδη καρκίνων, με σημαντικότερο αυτόν του πνεύμονα, τα οποία μπορεί να 
οδηγήσουν στο θάνατο. Το κυριότερο προϊόν της καύσης είναι η πίσσα, αλλά έχει βρεθεί 
ότι στους πνεύμονες του καπνιστή μεταφέρονται εκτός από την πίσσα και άλλες 4.000 
περίπου χημικές ενώσεις, τοξικές ή μη. Εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων ανέφεραν στις 
αρχές του 2008 ότι νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα αποτελούν την αιτία 
θανάτου για 20.000 Έλληνες ετησίως.

Όλες οι στατιστικές αποδεικνύουν αφενός μεν τη διασύνδεση του καπνίσματος με τις 
κυριότερες από τις παθολογικές καταστάσεις που αναφέρθηκαν, αφετέρου δε την 
απαλλαγή από αυτές σε περίπτωση διακοπής του. Ένας χρόνιος καπνιστής έχει 20 
φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να προσβληθεί και να πεθάνει από καρκίνο του 
πνεύμονα, από έναν μη καπνιστή. Από την άλλη, έπειτα από διακοπή του καπνίσματος, 
οι πιθανότητες αυτές μειώνονται αισθητά, χρειάζεται όμως μεγάλο χρονικό διάστημα.



  



  

LSD

Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στις 16 Νοεμβρίου 1938 από τον Ελβετό 
χημικό Άλμπερτ Χόφμαν.Η παραισθησιογόνος δράση του διαπιστώθηκε πέντε 
χρόνια αργότερα, στις 16 Απριλίου 1943.Χρησιμοποιήθηκε πειραματικά στην 
ιατρική ως ένας ψυχωσιομιμητικός παράγοντας, προκειμένου να επιφέρει ψυχικές 
καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που συνοδεύουν ψυχικές ασθένειες, όπως η 
σχιζοφρένεια, με σκοπό τη μελέτη τους.  Όπως όλες οι παραισθησιογόνες ουσίες, 
το LSD προκαλεί αποκλίσεις από τη συνήθη συμπεριφορά του χρήστη, 
αλλοιώνοντας την αντίληψη της πραγματικότητας, προκαλώντας οπτικές και 
ακουστικές αντιληπτικές διαταραχές. Εμφανίζει διαφορές σε σχέση με άλλες 
ψυχοτρόπες ουσίες, μεταξύ αυτών το γεγονός πως δεν προκαλεί εθισμό και το 
ενδεχόμενο αναβίωσης της εμπειρίας της χρήσης μετά τη διακοπή της.  Το LSD 
απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα σε διάστημα περίπου μίας ώρας και η 
επίδρασή του διαρκεί περίπου οκτώ έως δώδεκα ώρες. Λαμβάνεται συνήθως από 
το στόμα, τυπικά σε χάπια, κάψουλες, κύβους ζάχαρης, στυπόχαρτο ή ειδικά 
αυτοκόλλητα. Σε υγρή μορφή χορηγείται με ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια ένεση.



  



  

Χασίς

     Με τον όρο Χασίς εννοείται το συμπυκνωμένο στερεό παρασκεύασμα που 
προέρχεται από το φυτό Ινδική Κάνναβις.. Πολλές φορές με το ίδιο όνομα 
χαρακτηρίζονται και τα προϊόντα του φυτού αυτού που είναι τριών ειδών: ο ανθός 
μαζί με φύλλα του φυτού, η ρητίνη του φυτού καθώς και διάφορα σύνθετα μίγματα 
των προηγουμένων, αν και συνήθως το φυτό αναφέρεται ως Χασισόδεντρο.

     Παρασκευάζεται με διάφορους τρόπους, που σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν 
την αποξήρανση των ανθών, το τρίψιμο και κοσκίνισμά τους, και στη συνέχεια τη 
συμπύκνωσή τους σε "πλάκες". Το τελικό προϊόν έχει χρώμα που ποικίλλει από 
σκούρο πράσινο σε καφέ ή μαύρο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη τεχνική 
παρασκευής του, τον τόπο προέλευσης και την ποιότητά του. 

     Η χρήση του χασίς γίνεται καπνίζοντάς το σε ναργιλέ, τσιγάρο ή διάφορα είδη 
πούρων αλλά και με θέρμανσή του σε κάποιο κλειστό δοχείο (σπιρτόκουτο, ποτήρι 
κλπ.) και εισπνοή των ατμών. Επίσης το χασίς μπορεί να παρασκευαστεί και σε τσάι 
καθώς και να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε διάφορα φαγητά και γλυκά.



  



  

Ηρωίνη

Η ηρωίνη είναι οπιοειδές ναρκωτικό, που ανήκει στην κατηγορία των σκληρών 
ναρκωτικών λόγω του εξαιρετικά υψηλού σημείου εθισμού που προκαλεί ενώ είναι και 
κατασταλτικό. Τα οπιοειδή αξιολογήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από αρχαιοτάτων χρόνων 
για την ικανότητα τους να ανακουφίζουν τον πόνο και να προκαλούν αίσθηση ευφορίας.

   Ο 19ος αιώνας κέρδισε το τίτλο του ως "Ο παράδεισος του ναρκομανή", γιατί τα 
οπιοειδή ήταν φθηνά, νόμιμα και ευρέως διαθέσιμα. Πολλά άτομα κατά τον 19ο αιώνα 
βασίζονταν στα οπιοειδή ως αναλγητικά. Ιατροί και φαρμακοποιοί συνταγογραφούσαν 
ένα είδος αναψυκτικού που ονομαζόταν λάβδανο, ένα μείγμα οπίου και αλκοόλ ως 
"μαγικό ελιξήριο" για πολλά προβλήματα φυσιολογικής και ψυχολογικής μορφής. Το 
λάβδανο ανακούφιζε τον πόνο και έκανε το χρήστη να ανακουφίζεται, να χαλαρώνει 
από τα προβλήματα του χωρίς όμως να τα λύνει. Επειδή μια αρκετά μεγάλη δόση του 
λάβδανου ήταν θανατηφόρα, ήταν ευρέως διαδεδομένο στις αυτοκτονίες του 19ου 
αιώνα στην Αγγλία. Στις αρχές του 20ού αιώνα, τόσοι πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες 
είχαν εθιστεί στα οπιοειδή, που το 1914 το Αμερικανικό Κογκρέσο πέρασε το 
νομοσχέδιο του Χάρισον, απαγορεύοντας την μη ιατρική τους χρήση



  



  

Άλλα ναρκωτικά είναι...

Αμφεταμίνες:Από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες χημικών ουσιών που κυκλοφορούν. 
Διεγείρουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, δημιουργούν περιορισμό της πνευματικής 
και μυϊκής κόπωσης και βελτίωση της διάθεσης του ανθρώπου και διάθεση για 
εργασία. Ακόμη προκαλούν αύξηση των μυϊκών δυνάμεων. Χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα από άτομα που θέλουν να μην κοιμηθούν τη νύχτα για να εργαστούν, από 
αθλητές για να αυξήσουν τις δυνάμεις και τις επιδόσεις τους (ντοπάρισμα), από 
γυναίκες για να μειώσουν την όρεξη του φαγητού και να μην παχαίνουν, από 
κακοποιούς για να έχουν θάρρος και ψυχραιμία κατά τη διάπραξη εγκλημάτων

Βαρβιτουρικά: Επιδρούν ως καταπραϋντικά και υπνωτικά. Χρησιμοποιούνται για την 
καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Γίνονται εύκολα συνήθεια και 
απαιτούν όλο και μεγαλύτερες δόσεις. Έτσι μετατρέπονται σε ναρκωτικά και γίνονται 
επικίνδυνα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν η λήψη τους συνδυάζεται με 
οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα ναρκωτικά. Χορηγούνται κατόπιν οδηγίας γιατρού και 
κυκλοφορούν σε ταμπλέτες,κάψουλες και ενέσεις. Από τη χρήση τους έχουν 
προκληθεί πολλοί θάνατοι. 



  

● Αμφεταμίνες

● Βαρβιτουρικά 
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