
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ



Αμφεταμίνες

Οι αμφεταμίνες είναι ομάδα ενώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 
φάρμακα. Κυκλοφορούν με διάφορα εμπορικά ονόματα και 

χρησιμοποιούνται σαν διεγερτικά. Το φάρμακο χρησιμοποιείται επίσης 
παράνομα ως ψυχαγωγικό. Αποτελεί υποκατάστατο της κοκαΐνης στα 
χαμηλότερα οικονομικά στρώματα με παρόμοια δράση και σε αρκετά 

χαμηλότερη τιμή. Στις διεγερτικές ουσίες τύπου αμφεταμίνης 
περιλαμβάνονται η μεθαμφεταμίνη, η αμφεταμίνη, το ecstasy

(μεθυλενεδιοξυμεθαμφεταμίνη MDMA), η μεθκαθινόνη καθώς και η 
φενεθυλλίνη και η πεμολίνη. Λαμβάνονται κυρίως υπό τη μορφή 
δισκίων, αλλά η ενδοφλέβια ένεση (speed) και το κάπνισμα (ice) 

προκαλούν μεγαλύτερο εθισμό, χάρη στις άμεσες επιδράσεις.



Κοκαΐνη

Η κοκαΐνη (βενζοϋλομεθυλεκγονίνη) είναι ένα κρυσταλλικό τροπανιοειδές
αλκαλοειδές που λαμβάνεται από τα φύλλα του φυτού κόκα. Πρόκειται για 

μια λευκή κρυσταλλική σκόνη που εισπνέεται από τη μύτη, καταπίνεται 
μαζί με νερό ή λαμβάνεται με ένεση από τους χρήστες. Από την επεξεργασία 

της υδροχλωρικής κοκαΐνης με κάλιο και αιθέρα προκύπτει το 'κρακ' 
(crack), το οποίο ο χρήστης καπνίζει μαζί με μαριχουάνα ή θερμαίνει και 

εισπνέει τον καπνό του. 



Βαρβιτουρικά

Τα βαρβιτουρικά έχουν υπνωτικές ιδιότητες. Ο αριθμός των βαρβιτουρικών που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι μεγάλος και υπάρχουν διάφορα είδη 

βαρβιτουρικών με ποικίλες  ιδιότητες. Χάρη στην ιδιότητά τους να επιφέρουν 
νάρκωση, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αναισθησιολογία· και συνήθως 

χορηγούνται ενδοφλέβια ή με τη μορφή χαπιών. Συνήθως βρίσκονται σε μορφή 
λευκής πούδρας ή σε υγρή μορφή και λαμβάνονται μαζί με αλκοόλ, ενώ 

σπανιότερα με διεγερτικά ή  ηρωίνη. 



Οι παραισθησιογόνες ουσίες μπορεί να είναι φυσικές (π.χ. 
μαγικά μανιτάρια)  ή χημικές (π.χ. LSD, PCP) και  προκαλούν 

παραισθήσεις, οι οποίες είναι έντονες διαστρεβλώσεις της 
αντίληψης του ατόμου για την πραγματικότητα. Υπό την 

επήρεια των ουσιών, το άτομο βλέπει εικόνες, ακούει ήχους και 
βιώνει αισθήσεις που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Τα 4 

συνηθέστερα είδη παραισθησιογόνων ουσιών είναι:

• LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
• Peyote (μεσκαλίνη)

• Μαγικά μανιτάρια (Psilocybin)
• P.C.P. (Φαινσυκλιδίνη)

Παραισθησιογόνα



LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

o Το 'ταξίδι' (trip) του LSD ξεκινά μετά από μια 
ώρα περίπου από τη λήψη της ουσίας και 
φτάνει στο απόγειό του μετά από 2-3 ώρες, 
με διάρκεια ως και 12 με 15 ώρες.

o Προκαλεί αλλοίωση των αντιλήψεων, 
διαστρεβλωμένες εικόνες, έντονα χρώματα, 
φαντασιώσεις και συχνά παραισθήσεις. 
Παρατηρούνται επίσης αλλοιώσεις στην 
ακοή, καθώς και στην αίσθηση του χρόνου 
και του χώρου. Οι κόρες των ματιών 
συστέλλονται και παρατηρείται έντονη 
εφίδρωση.

o Η πίεση ανεβαίνει όπως και ο ρυθμός της 
καρδιάς και η θερμοκρασία του σώματος.



o Παρατηρούνται έντονα 
ψυχωσικά συμπτώματα που 
μπορούν να παρομοιασθούν 
με αυτά της σχιζοφρένειας, 
μιας και η εναλλαγή των 
συναισθημάτων και των 
αντιλήψεων είναι ραγδαία, 
και χωρίς καμία λογική ή 
συνοχή.

o Έτσι λοιπόν οι χρήστες 
μιλούν και για 'κακά ταξίδια' 
(bad trips), όταν βιώνουν 
έντονα τρομακτικά και 
δυσάρεστα συναισθήματα.



Μαγικά Μανιτάρια (Magic Mushrooms)

Περιέχουν ψιλοχιμβίνη, μια 
ουσία με παραισθησιογόνα 
δράση παρόμοια με αυτή του 
LSD, αλλά ελαφρότερης 
μορφής.Η χρήση τους για 
'ψυχαγωγικό' σκοπό 
συνδέθηκε με τα νεανικά 
κινήματα της δεκαετίας του 
1960. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φρέσκα ή 
αποξηραμένα, να φαγωθούν ή 
να βραστούν μέσα σε τσάι.



Μετά τη χρήση δημιουργείται ευφορία και παραισθήσεις, 
συνήθως οπτικές ή και ακουστικές. Αρχίζουν μισή ώρα 
περίπου μετά τη χρήση και διαρκούν από 4 έως 9 ώρες.

Με τη χρήση τους αναπτύσσεται γρήγορα ανοχή. Δεν έχει 
διαπιστωθεί σωματική εξάρτηση, αλλά πολλά άτομα 

εξαρτώνται ψυχικά. Έχουν αναφερθεί άσχημα 'ταξίδια' 
με κρίσεις πανικού, επιθετικότητα, αίσθημα 

αποπροσωποποίησης, άγχος και μερικές φορές 
ψυχωσικού τύπου αντιδράσεις.



Peyote (Πεγιότ)

Είναι ένας ακανθώδης κάκτος, 
συνήθως μπλε- πράσινος που φύεται 
στο Μεξικό και στις νότιες περιοχές 
των Η.Π.Α και ονομάζεται και μεσκάλ. 
Ο κάκτος αυτός έχει εξογκωμένες ρίζες 
οι οποίες μπορούν να μασηθούν χλωρές 
ή αποξηραμένες και στις οποίες 
περιέχονται παραισθησιογόνες ουσίες, 
η κυριότερη των οποίων είναι η 
μεσκαλίνη. Συνήθως, χρησιμοποιείται 
από το στόμα, αλλά μπορεί και να 
καπνιστεί. Χρειάζεται περί τις 2 με 3 
ώρες για να αρχίσει η επίδρασή της, η 
οποία και μπορεί να έχει διάρκεια 
πλέον των 12 ωρών.



Η χρήση του peyote προκαλεί ευφορία, αυξημένη 
αισθητηριακή αντίληψη, απτικές ψευδαισθήσεις 

(συνήθως χρωματιστών γεωμετρικών 
σχημάτων), αλλοιωμένη εικόνα του σώματος, 
δυσκολία στη συγκέντρωση. Στα δευτερογενή 

συμπτώματα περιλαμβάνονται ναυτία και εμετοί.


