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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ

  

Τα παραισθησιογόνα είναι μια σειρά από ουσίες που έχουν την ιδιότητα να διαταράσσουν
τον ψυχικό κόσμο του ατόμου και να προκαλούν αντιληπτικές διαταραχές, όπως οπτικές
και ακουστικές παραισθήσεις. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι φυσικές («μαγικά
μανιτάρια») ή χημικές ( LSD). Η μόδα της χρήσης ων ουσιών αυτών αναπτύχθηκε κυρίως την
δεκαετία του ’60 και συνδέθηκε με τις μυστικιστικές τάσεις ορισμένων νεανικών κινημάτων
της εποχής. Τα παραισθησιογόνα πιστευόταν ότι έχουν την ικανότητα να «ανοίγουν τις
πόρτες» για την έκφραση του ασυνειδήτου, δηλαδή εκείνου του μέρους του ψυχισμού μας
που –παρόλο που δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του- επηρεάζει τις σκέψεις και τις
πράξεις μας. 

  

TO LSD

  

 Λεξιλόγιο της «πιάτσας»: κρύσταλλος, τριπάκι.

  

Το LSD είναι η πιο γνωστή παραισθησιογόνος ουσία. Προέρχεται από έναν μύκητα, την
ερυσιβώδη ολύρα, που είναι παράσιτο της σίκαλης και άλλων δημητριακών. Ανακαλύφθηκε
από τον Άλμπερτ Χόφμαν, ένα νεαρό χημικό, στη δεκαετία του ’20 στην Ελβετία, αλλά τα
ψυχοτρόπα αποτελέσματά του έγιναν αντιληπτά το 1943 όταν κατά λάθος ο ίδιος ο
Χόφμαν πήρε μια ελάχιστη δόση της ουσίας. 

  

 Ανακαλύφθηκε έτσι ότι το LSD ήταν ένα ισχυρό ψυχωσιομιμητικό. Μια ουσία δηλ. που θα
μπορούσε να προκαλέσει εργαστηριακά «ψύχωση», η μελέτη της οποίας θα αποκάλυπτε
τους μηχανισμούς της σχιζοφρένειας και άλλων ψυχικών παθήσεων. Ακολούθησε ένας
πειραματισμός προς αυτήν την κατεύθυνση από πολλούς επιστήμονες σε διάφορα μέρη του
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κόσμου, αλλά η χρήση του εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
Ξαναεμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια μέσα από το κίνημα της 
Rave
μουσικής.

  

 Το LSD ταώρα παρασκευάζεται παράνομα, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία. Το καθαρό
LSD είναι μια άσπρη, διαλυτή, κρυσταλλική σκόνη –απίστευτα δραστική- πράγμα

που καθιστά απαραίτητη την αραίωση του. Μικρές ποσότητες LSD
τοποθετούνται επάνω σε χάπια, κάψουλες, κύβους ζάχαρης, στυπόχαρτο, κ.α. ή σε
αυτοκόλλητα με σχέδια που διαφοροποιούν το είδος τους.

  

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ LSD

  

Το «ταξίδι» (trip) του LSD ξεκινά περίπου μία ώρα μετά τη λήψη της ουσίας, φτάνει στο
απόγειό του μετά δύο ως τρεις ώρες, και διαρκεί γύρω στις 12 μρ 15 ώρες. Τα
αποτελέσματα είναι δύσκολο να προβλεφθούν μιας και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την προσωπικότητα του χρήστη, από την εμπειρία του, από τις προσδοκίες του και από
το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η χρήση. 

  

 Μερικά σωματικά αποτελέσματα είναι η αύξηση του ρυθμού της καρδιάς και της πίεσης,
συστολή της κόρης των ματιών και αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Τα ψυχολογικά
αποτελέσματα, που είναι πιο έντονα, περιλαμβάνουν αλλοιώσεις στην εικόνα του σώματος,
αλλοιώσεις το σχήμα και στο μέγεθος των αντικειμένων και έντονη αίσθηση των χρωμάτων.
Αλλοιώσεις παρουσιάζονται και στην ακοή, ενώ η αίσθηση του χρόνου και του χώρου
μεταβάλλονται. Παρουσιάζονται συναισθηματικές μεταβολές, που μπορεί να είναι
τρομακτικές, ευχάριστες ή δυσάρεστες, οι οποίες μπορεί να εναλλάσσονται κατά τη
διάρκεια του «ταξιδιού». 

  

 Ο χρήστης –κάτω από την επίδραση του παραισθησιογόνου- μπορεί να δράσει ασυλλόγιστα
και να προκαλέσει βλάβες στον ίδιο αλλά και σε άλλους, νομίζοντας ότι η εμπειρία της
ουσίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μερικές φορές εμφανίζεται μελαγχολία και
άγχος, που μπορούν να διαρκέσουν και 24 ώρες μετά τη λήψη της ουσίας, και σ’ αυτές τις
περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος για αυτοκτονία. 
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ FLASHBACK

  

 Πρόκειται για την αναβίωση της εμπειρίας του «ταξιδιού» μετά από τη διακοπή της χρήσης
του LSD. Συνήθως διαρκεί από λίγα λεπτά έως και μερικές ώρες. Τα συμπτώματα
αναδύονται συνήθως όταν το άτομο μπαίνει σε σκοτεινό περιβάλλον, μετά από χρήση
χασίς, κ.α.

  

 Οι έμπειροι χρήστες πολλές φορές το επιδιώκουν. Ο χρήστης έχει απόλυτη συνείδηση ότι
τα συμπτώματα αυτά είναι παραισθήσεις. Το flashback γίνεται επικίνδυνο όταν το άτομο
οδηγεί ή χειρίζεται μηχανήματα. Εάν το 
flashback
επιμένει για αρκετές ημέρες, υπάρχει πιθανότητα για οργανική βλάβη του Κ.Ν.Σ.

  

ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (Magic Mushrooms)

  

Η χρήση μανιταριών με παραισθησιογόνες ιδιότητες ανάγεται στις τελετές των φυλών της
Κεντρικής Αμερικής, γύρο στο 500 μΧ. Πολλά μανιτάρια αυτού του είδους φυτρώνουν
επίσης στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Περιέχουν ψιλοχιμβίνη, μια ουσία με
παραισθησιογόνα δράση παρόμοια με αυτή του LSD, αλλά ελαφρότερης μορφής. 

  

 Η χρήσης τους –όπως και αυτή του LSD- 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.

  

 Τα αποτελέσματα της χρήσης δεν είναι τόσο έντονα όσο του LSD. Μετά τη χρήση
δημιουργείται ευφορία, χαρά και παραισθήσεις, συνήθως οπτικές ή και ακουστικές.
Αρχίζουν μισή περίπου ώρα 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
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αντιδράσεις. Έχουν αναφερθεί επίσης φαινόμενα «
flashback
». Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να επιλέξει κανείς μανιτάρια που μοιάζουν μεν
παραισθησιογόνα, αλλά είναι δηλητηριώδη.

  

ΡΕΥΟΤΕ (Πεγιότ)

  

Είναι ένας μη ακανθώδης, στρογγυλός κάκτος, συνήθως μπλε-πράσινο που φύεται στο
Μεξικό και τις νότιες περιοχές των Η.Π.Α. και ονομάζεται και μεσκάλ ( mescall).
Χρησιμοποιείται στις θρησκευτικές τελετές των λαών της Ν. Αμερικής. 

  

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. Η μεσκαλίνη έχει ομοιότητες με ουσίες που παράγει το σώμα
μας, όπως η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη.

  

 Η μεσκαλίνη έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες και απομονώθηκε το 1896. Μπορεί επίσης να
παρασκευαστεί και συνθετικά. Το πάνω μέρος των κωδεών του κάκτου peyote
αποξηραίνεται, κόβεται, και μερικές φορές τοποθετείται σε κάψουλες. 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 μπορεί να έχει διάρκεια πλέον των 12 ωρών.
Προκαλεί ευφορία, αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη, οπτικές ψευδαισθήσεις (συνήθως
χρωματιστών γεωμετρικών σχημάτων), αλλοιωμένη εικόνα του σώματος, δυσκολία στη
συγκέντρωση. Θρησκευτικές και μυστικιστικές εμπειρίες είναι συχνές. Στα δευτερογενή
συμπτώματα περιλαμβάνονται ναυτία και εμετοί. 

  

 Μεγάλες δόσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρούς πονοκεφάλους, ξηροδερμία,
πτώση της πίεσης του αίματος, καρδιακή ανακοπή και μείωση του ρυθμού της αναπνοής. 

  

P.C.P. (Φαινσυκλιδίνη)

  

Συνθετική ουσία με ψυχότροπη δράση και παραισθησιογόνες ιδιότητες.
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Έχει κατασταλτική και διεγερτική δράση στο Κ.Ν.Σ., ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του
χρήστη. Χρησιμοποιήθηκε ως αναισθητικό, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω της συχνής
εμφάνισης συμπτωμάτων οξέος συνδρόμου που χαρακτηρίζεται από σύγχυση,
αποπροσανατολισμό, διέγερση και γενικά συμπτώματα οξέως οργανικού εγκεφαλικού
συνδρόμου. 

  

 Συντέθηκε για πρώτη φορά το 1956 από τον Parke – Davis ως αναισθητικό. Δεν
χρησιμοποιήθηκε ποτέ, μετά την ανακάλυψη των ανεπιθύμητων συνεπειών του. Είβαι
εύκολα παρασκευάσιμο και με πολύ χαμηλό κόστος, και για αυτούς τους λόγους μπήκε
γρήγορα στο παράνομο εμπόριο. Η χρήση του απέκτησε επιδημικές διαστάσεις στις
δεκαετίες ’70 και ’80. 

  

 Κυκλοφορεί σε χάπια, κάψουλες και χρωματιστή σκόνη. Πολλά άτομα το παίρνουν άθελά
τους, μιας και χρησιμοποιείται στη μαριχουάνα, στο LSD και το έκσταση. Συνήθως
λαμβάνεται από το στόμα ή τη μύτη, αλλά μπορεί να γίνει και ενέσιμο αν διαλυθεί. 

  

 Η χρήση του προκαλεί ευφορία, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, αίσθηση
ευχάριστης απομόνωσης, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις, αλλοιωμένη εικόνα
σώματος, αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου και του χώρου, αποπροσανατολισμό της σκέψης,
υπέρταση, νυσταγμό, δυσαρρυθμία, εφίδρωση, εκτεταμένη μείωση της απάντησης σον
πόνο, πυρετό και ανακοπή.

  

 Η επίδραση διαρκεί 4 με 6 ώρες, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να συνεχιστούν για αρκετές
ημέρες, Την αμέσως επόμενη περίοδο από τη χρήση, μπορεί να παρουσιαστεί
αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά.

  

 Οι τοξικές επιδράσεις μοιάζουν με αυτές του LSD, αλλά το PCP προκαλεί
χαρακτηριστικές βίαιες και ψυχωσικές αντιδράσεις. Οι χρόνιοι χρήστες συχνά υποφέρουν
από αποπροσανατολισμό, κενά μνήμης, προβλήματα στο λόγο.
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