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ΣΕΞ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τα
αναφερόμενα αφροδισιακά τους αποτελέσματα.
Άμεση χρήση μπορεί να επιδράσει θετικά ή αρνητικά στη
σεξουαλική λειτουργία.
Μακρά χρήση συνήθως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
Η σεξουαλική δυσλειτουργία που προκαλείται από τις ουσίες
είναι συνήθως γενικευμένη.

Οι ουσίες φαίνεται να επεμβαίνουν στην ανδρική σεξουαλική
λειτουργία δρώντας αρνητικά στη σεξουαλική διάθεση και στο
σεξουαλικό ενδιαφέρον, στη στυτική λειτουργία και στην
εκσπερμάτιση (Keene & Davies 1999). Ανάλογες παρατηρήσεις
έγιναν γενικά και στις γυναίκες.



ΚΟΚΑΪΝΗ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αφροδισιακό (Freud, 1886).

Σε μικρές δόσεις:
Αύξηση επιθυμίας και απόλαυσης
Αυτόματες στύσεις και πολλαπλοί 
οργασμοί
Πριαπισμός
Αυτόματος οργασμός

Σε υψηλές δόσεις:
Σεξουαλική ανικανότητα και 
ανοργασμία
Ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία
Δυσκολία στον οργασμό
Σεξουαλικοί καταναγκασμοί
Δυσκολίες στύσης και εκσπερμάτισης 
στους άνδρες

Miller & Gold, 1988; Gilman et al., 
1985; Melium & Morrelli, 1978; 
Smith, 1977; Warner, 1993; Landry 
& Courtois, 2006; Buffum, 1982; 
Froschet al. 1996; Landry & 
Courtois, 2006





ΚΡΑΚ

Έχει συνδεθεί με: 
 Υπερσεξουαλικότητα
 Απώλεια σεξουαλικής 
ευχαρίστησης σε περισσότερες 
από τις μισές γυναίκες 
(Henderson et al. 1995)
 Αυξημένη σεξουαλική 
δραστηριότητα, εκπόρνευση 
για χρήματα και ουσίες, σεξ με 
πολλούς συντρόφους
(Weatherby et al. 1992)



ΟΠΙΟΕΙΔΗ (ΗΡΩΙΝΗ)
Αύξηση επιθυμίας και απόδοσης (σε 
μικρές δόσεις) (Miller & Gold 1997)
Αίσθηση όμοια με οργασμό
Ελάττωση libido (61%) (Cushman 1972)
Ελάττωση ενδιαφέροντος σεξουαλικής 
δραστηριότητας
♂ Διαταραχή στύσης (23-43%) και 
οργασμού (Segraves et al. 1985) 
♂ Παράταση εκσπερμάτισης και 
επέκταση σεξουαλικής πράξης 
♀ Ανοργασμία, δυσκολία στον κύκλο, 
αμηνόρροια

Διαφοροποιήσεις στους εξαρτημένους 
χρήστες.

Miller & Gold, 1988; Zharkov, 
2002; Gilman et al., 1985; 
Melium & Morrelli, 1978; Smith, 
1977; Teusch et al., 1995; 
Crowley, 1978; Buffum, 1983; 
Crenshaw & Goldberg, 1996; 
Rawson et al., 2002



ΚΑΝΝΑΒΗ
Ιστορικά ως αφροδισιακό αλλά 
με λίγες αποδείξεις ότι 
διεγείρει τη σεξουαλική 
διάθεση και επιθυμία
(Grinspoon & Balakar 1997)
Αύξηση συναισθηματικού 
δεσίματος, αίσθησης αφής, 
σεξουαλικής αντοχής, διάρκειας 
και έντασης οργασμού, 
αναστολής οργασμού
Δυσπαρευνία
♂ Δυσκολία στον οργασμό
♂ Πρόωρη εκσπερμάτιση
♂ Ελάττωση libido
♀ Αύξηση libido 

(Pitts 2009)







MDMA & Co.
Ecstasy:
MDA (love drug): σεξουαλική 
και αισθητηριακή ευφορία
Μάλλον αισθησιακό παρά 
σεξουαλικό αποτέλεσμα
 Προβλήματα σε διέγερση και 
οργασμό
Αύξηση απόλαυσης, επιθυμίας 
και ικανοποίησης

GHB (liquid ecstasy):
Χρήση σε rave party
Αφροδισιακή δράση
Date rape (αμνησία)
Χαλάρωση και ευφορία
Άρση αναστολών

Levy & Garnier, 2006; Zemishlany et 
al., 2001McElrath, 2005 ; Schilder et 
al., 2005; Beck & Rosenbaum, 1994; 
Comer, 2004

Levy & Garnier, 2006





ΝΙΤΡΩΔΗ (POPPERS)

Χάλαση λείων μυικών ινών, αγγειοδιαστολή
Σύντομη ευφορία
Επιμήκυνση οργασμού και της αίσθησής του
Χάλαση του σφιγκτήρα πρωκτού
Διευκόλυνση πρωκτικής συνουσίας (Gay et al. 1982)
Αύξηση της σεξουαλικής διέγερσης και των αποτελεσμάτων των 
σεξουαλικών φαντασιώσεων στις γυναίκες

(Lowry, 1982; Gillman et al., 1983)



ΛΟΙΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

LSD:
Θετική επίδραση στη σεξουαλική 
λειτουργία (ανεπάρκεια ειδικών ερευνών)
(Wilson 1991)

Chat (Αιθιοπία και Υεμένη):
Ελαττώνει πείνα και κούραση
Προάγει κοινωνικές σχέσεις και 
συζητήσεις
Ξυπνάει ερωτική επιθυμία

Nutmeg (Μοσχοκάρυδο):
Ψευδαισθήσεις
Τοπική χρήση στο πέος για εντονότερες 
στύσεις
Αφροδισιακό, τονώνει και διεγείρει
(Δαβίας 1998)



ΛΟΙΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

PCP (Angel dust):
Άρση αναστολών παρά αύξηση σεξουαλικής διάθεσης 
(Watson 1993)
Σε μικρές δόσεις ευφορικά αποτελέσματα
Ομοφυλόφιλοι για fisting 
Χρόνια χρήση: επιδρά στο λιμβικό σύστημα μειώνοντας τη 
σεξουαλική επιθυμία (Miller & Gold 1988)

Αμφεταμίνες:
Υψηλές δόσεις επιμηκύνουν διάρκεια στύσης και 
καθυστερούν εκσπερμάτιση
Μεγάλες ενδοφλέβιες δόσεις απευθείας πρόκληση οργασμού
(Forman et al. 1996)
Πιθανό πρόβλημα επίτευξης στύσης λόγω προκαλούμενης 
αγγειοσύσπασης (Taverner 1985)







ΣΕΞ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΡΙΣΗΣ





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


