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Εισαγωγή 
 Χρήση του διαδικτύου 
•Άντληση πληροφοριών 
•Επικοινωνία 

 Διαδίκτυο & εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, 
καθοριστικοί παράγοντες της δημόσιας σφαίρας 
κινητοποιούν το κοινό 
καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις 

 Αρχές 1990:  Πρώτη πρόσβαση στο Internet στην Ελλάδα 
από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” 

  Δίκτυο “Αριάδνη”: η πρώτη “πύλη” της χώρας μας στο 
τεράστιο αυτό τεχνολογικό δημιούργημα 

  





Πηγή: We Are Social, Hootsuite, Facebook, Statista 2018 



Πηγή: ΜΕΥ, Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Νοσ. Παίδων "Π & Α. Κυριακού (2015) 



Πηγή:  - Έρευνα Focus Bari με την επωνυμία Focus On Tech Life (2017)  
              - ΜΕΥ, Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Νοσ. Παίδων "Π & Α. Κυριακού  



Η επίδραση του διαδικτύου σε εφήβους & 
νεαρούς ενήλικες: Κίνδυνος σύγχυσης ρόλων 

 Οι έφηβοι έχουν ανάγκη σύναψης ισχυρών φιλικών & 
συναισθηματικών δεσμών  

 Η έλλειψή τους οδηγεί σε μοναχικότητα & κοινωνική 
απομόνωση πιθανόν δια βίου 

 Η ανάπτυξη υγιούς σεξουαλικής ζωής είναι μέρος της 
σωματικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των εφήβων.  

 Η επιτήρηση και διερεύνηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς 
τους είναι σημαντική, καθώς η εφηβεία είναι η ηλικιακή ομάδα 
με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σεξουαλικών 
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.  

   

 

Η Ψυχοκοινωνική θεωρία του Erik Erikson 



 1.500 έφηβοι ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για σεξουαλικά θέματα μέσω διαδικτύου παρά 
από γιατρούς, οικογένεια ή φίλους. 

Πηγή: non-profit Youth+Tech+Health, TECHsex USA: Youth Sexuality and Reproductive Health in the Digital Age 
 http://www.yth.org/wp-content/uploads/YTH-youth-health-digital-age.pdf, (2010) 
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Διαδίκτυο & Σεξουαλική Συμπεριφορά (Ι)  

  Aπεριόριστες πληροφορίες, μεγάλο μέρος αφορά σεξουαλικό υλικό. Δυνατότητα 
επιδίωξης συμβουλών για σεξουαλικά προβλήματα, ανεύρεση υλικού σεξουαλικού 
περιεχομένου (κείμενο, εικόνες, βίντεο), συμμετοχή σε ρομαντικές και σεξουαλικές 
σχέσεις. 

 Η ανεξέλεγκτη έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
σεξουαλικά πρότυπα και τη συμπεριφορά των νέων, καθώς & νοοτροπίες/πεποιθήσεις 
σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα. 

 Η επίδραση της χρήσης του διαδικτύου σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά και τις 
προσδοκίες των νέων σε κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο είναι ανησυχητική για τη δημόσια 
υγεία 

 Καθημερινώς προστίθενται στο διαδίκτυο 200 νέες ιστοσελίδες σεξουαλικού 
περιεχομένου (The  Guardian, 1999) 

 50% από το χρόνο που αφιερώνεται στο διαδίκτυο αφορά ενασχόληση με το σεξ . 

  Το «σεξ» είναι ο όρος με τη συχνότερη αναζήτηση στο διαδίκτυο (Freeman et al, 1998) 

 Σε πληκτρολόγηση του λήμματος ‘’sex movies’’, σε 0,12 δευτερόλεπτα αναδύονται 
6.420.000.000 ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. 

 

 

 



Διαδίκτυο & Σεξουαλική Συμπεριφορά (ΙΙ) 

 Η παρακολούθηση εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου & βίας οδηγεί τους 
νέους σε επιθετική ή και βίαιη συμπεριφορά. Άλλη πιθανή επίδραση είναι ο 
εθισμός (Anderson, 2003). 

 Το σεξ τα τελευταία χρόνια είναι πιο εμφανές στα μέσα και η πρόσβαση σε 
σεξουαλικό υλικό είναι ευκολότερη για οποιονδήποτε (Buckingham και Bragg , 
2004).  

 Απώλεια παιδικής αθωότητας & εμφάνιση πρόωρης σεξουαλικότητας λόγω 
εύκολης πρόσβασης αλλά και της συχνής επαφής με σεξουαλικό υλικό 
(Buckingham και Bragg , 2004)  

 Οι έφηβοι που παρακολουθούν συχνά σεξουαλικό περιεχόμενο, είναι πιο 
ανοιχτοί σε σεξουαλικές δραστηριότητες και είναι πιθανόν να εμπλακούν σε 
αυτές. (Beatty, 2006). 

 Δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών και απαιτήσεων για το σεξ και για τις 
δικές τους σεξουαλικές εμπειρίες (Hamilton, 2004; McΚee, 2017). 

 

 



Διαδίκτυο & Σεξουαλική Συμπεριφορά (ΙΙΙ) 

 Aύξηση συχνότητας cyber-crimes, όπως έκθεση ανηλίκων σε σεξουαλική βία, 
πορνογραφία ανηλίκων με εκμετάλλευση της πνευματικής αδυναμίας και της 
απειρίας, το online σεξ με ανήλικους και το cyberstalking (Τσαλίκη Λ, Χρονάκη 
Δ, Κοντογιάννη Σ., 2006). 

 Μεγάλος αριθμός σκηνών με σεξουαλικό περιεχόμενο, βία, παραφιλικές 
συμπεριφορές και παθολογικές σεξουαλικές πρακτικές -> διαθέσιμες στο θύμα 
κάθε ηλικιακής ομάδας όλο το 24ωρο. Παρουσιάζονται σε προγράμματα, 
διαφημίσεις ή παιχνίδια χωρίς να προειδοποιούν τον θεατή, που μπορεί να 
είναι παιδί, έφηβος ή γονέας. (Rowan EL. Child Sexual Abuse, 2006). 

 Με την virtual εικόνα και την προηγμένη μορφή της στο cybersex, οι νέοι 
έρχονται σε ερωτική επαφή μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας κάμερες, 
εισπράττοντας οργασμική κορύφωση και βιώνοντας ηδονή, χωρίς πραγματική 
επαφή. Διάθεση ολοένα περισσότερων chat rooms ως πεδίων σεξουαλικής 
έκφρασης στο διαδίκτυο, με μηνύματα γνωριμίας αλλά και σεξουαλικής 
επικοινωνίας.  

 



Πορνογραφία: Εύκολα διαθέσιμη μέσω 
διαδικτύου 

 Αυξανόμενος αριθμός παρακολούθησης διαδικτυακής πορνογραφίας από 
νέους (Wolak et al 2007) 

 Η πρώιμη έκθεση σε πορνογραφικό υλικό σημαντικός παράγοντας κινδύνου 
που συνδέεται µε προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά (Kanuga & Rosenfeld 
2004). Απαραίτητη η ανίχνευση πρόωρων σημείων παρακολούθησης 
πορνογραφικού υλικού και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά  (Shek & Ma 2012).  

 Άτομα που είχαν επισκεφθεί ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου 1,8 
φορές πιθανότερο, πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους δια βίου και 
περισσότερους από έναν σεξουαλικό σύντροφο τον τελευταίο μήνα (Braun-
Courville και Rojas το 2009). 

 Όσο μεγαλύτερη η έκθεση σε πορνογραφικό υλικό, τόσο περισσότερους 
ερωτικούς συντρόφους έχει (Wright & Randall 2012).  

 Σε άλλη ποιοτική έρευνα, βρέθηκε ότι το πορνογραφικό υλικό ήταν µία μορφή 
κοινωνικής συναναστροφής, πηγή πληροφοριών για τη σεξουαλικότητα αλλά 
και μέσο διέγερσης (LofgrenMartenson & Mansson 2010). 



Πορνογραφία (ΙΙ) 

 Η χρήση πορνογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της εφηβείας (κυρίως από τα 
αγόρια) --> συχνή πρακτική στο πλαίσιο του πειραματισμού και της 
εξερεύνησης, της ψυχαγωγίας, αλλά και της κάλυψης του ελλείμματος 
σεξουαλικής αγωγής από την οικογένεια, το σχολείο και τους ειδικούς υγείας 

 Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) σε 529 
εφήβους της Αττικής, 19.4% ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδες 
πορνογραφικού περιεχομένου. Το υλικό αυτό προορίζεται κυρίως για την 
ψυχαγωγία των έμπειρων ενηλίκων και όχι για την ενημέρωση των άπειρων 
εφήβων, με αποτέλεσμα την επίπτωση στη συμπεριφορά και την κοινωνικότητά 
τους σε αναφερόμενη συχνή εβδομαδιαία χρήση. Σε πολλές παρέες εφήβων η 
χρήση πορνογραφικού υλικού είναι αδύνατο να αποφευχθεί, ωστόσο όταν δεν 
είναι πολύ συχνή φαίνεται πως δεν βλάπτει ψυχοκοινωνικά τον έφηβο. (Tsitsika 
A et al.,2008) 

 

O έφηβος μπορεί να έρθει σε επαφή με σεξουαλική βία και διάφορες 
παρεκτροπές, σε μία περίοδο που ακόμη αναπτύσσεται ψυχοκοινωνικά και δεν 
έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς επιλεξιμότητας και αντικειμενικής κριτικής. 



Chiara Sabina, Janis Wolak and David Finkelhor, ‘The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure for Youth’, 
Cyberpsychology & Behavior, Vol 11(6), 2008. doi: 10.1089/cpb.2007.0179 



Ευρωπαϊκή Έρευνα - EU NET ADB   

 Μελέτη συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο σε Ευρωπαίους εφήβους 

 13284 έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών (Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Ισλανδία, 
Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία) 

o Grooming (συμπεριφορά διαδικτυακού χρήστη που έχει σκοπό να εμπνεύσει 
εμπιστοσύνη στο παιδί, ώστε να πραγματοποιήσει μαζί του μυστική 
συνάντηση): 

 60% επικοινωνεί με αγνώστους διαδικτυακά 

 30% των παιδιών αυτών έχουν συναντήσει δια ζώσης άτομα που συνομίλησαν 
για πρώτη φορά διαδικτυακά  

 8% έκρινε ως αρνητική εμπειρία τη συνάντηση  

o Πορνογραφικό υλικό: 

 20% έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο σε ιστοτόπους με εντελώς ακατάλληλο 
περιεχόμενο 

 Αγόρια >> κορίτσια  Σεξουαλικό περιεχόμενο 

Μελέτη www.eunetadb.eu , Tsitsika, Tzavela, Mavromati & EU NET ADB Consortium, 2015 

http://www.eunetadb.eu/


Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου (Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2018) 

https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/


Σεξουαλικές συμπεριφορές αυξημένου 
κινδύνου (Ι) 

 Νέοι (<18 ετών) που έχουν εκτεθεί σε σεξουαλικά μέσα έχουν αυξημένη 
πιθανότητα: 

 1. Πρόθεση για συμμετοχή σε σεξουαλική επαφή (L’Engle K. L., et al ,2006) 

 2. Πρώιμη έναρξη του σεξ (Brown J., et al ,2006) 

 3. Συχνότερη σεξουαλική δραστηριότητα (L’Engle K. L., et al ,2006) 

 4. Περισσότερους από έναν σεξουαλικούς συντρόφους (Wingood G., et al ,2001) 

 5. Πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους κατά τη διάρκεια της ζωής (Braun-Courville D. 
& Rojas M.,2009) 

 6. Συμμετοχή σε στοματικό σεξ (Braun-Courville D. & Rojas M.,2009) 

 7. Συμμετοχή σε πρωκτικό σεξ (Brown, J. & L’Engle K, 2009) 

 8. Συμμετοχή σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή(Braun-Courville D. & Rojas M.,2009) 

 9. Έντονη επιθυμία για εγκυμοσύνη (Chandra A., et al ,2008) 

   



Σεξουαλικές συμπεριφορές αυξημένου 
κινδύνου (ΙΙ) 

 11. Μεγαλύτερη συχνότητα σεξ. μεταδιδόμενων νοσημάτων (Wingood G, 2001) 

 12. Αρνητική στάση στη χρήση προφυλακτικών (Wingood G, 2001) 

 13. Χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών κατά την τελευταία σεξουαλική επαφή (Braun-
Courville D, 2009) 

 14. Σπανιότερα προοδευτικές στάσεις όσον αφορά το ρόλο των φύλων (Brown J, 2009)  

 15. Πιθανότερο να βλέπει τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα  (Peter J, 2007) 

 16. Αποδοχή της σεξουαλικής παρενόχλησης (Strouse J, 1994) 

 17. Συμμετοχή συχνότερα σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις (Bonino S, 2006)  

 18. Συμμετοχή σε καταναγκαστικό σεξ (Bonino S, 2006)  

 19. Ανήλικος δράστης σεξουαλικών αδικημάτων (Ford, M. & Linney J. A. 1995)  





Επίπτωση των ΣΜΝ στους νέους (CDC) 







Πηγή: Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρείο Παιδικής και 
Εφηβικής Γυναικολογίας του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» 





Επιδημιολογικά δεδομένα HIV λοίμωξης 
2018- ΚΕΕΛΠΝΟ 

Σχήμα 1. Ποσοστιαία κατανομή νέων διαγνώσεων HIV ανά ηλικιακή ομάδα 
(περίοδος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010-2018). 

Σχήμα 2. Κατηγορία μετάδοσης HIV λοίμωξης ανά έτος διάγνωσης 
(Ιανουάριος-Οκτώβριος κάθε έτους). 







 Ορισμός: η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αναψυχής για την ενίσχυση της σεξουαλικής 
εμπειρίας 

  Κύριοι λόγοι χρήσης Chemsex:  

    Ενίσχυση αυτοπεποίθησης, μείωση αναστολών 

    Ενίσχυση σεξουαλικής διέγερσης 

  Κύριες ναρκωτικές ουσίες: Crystal meth/Meph/GHB 

       ψυχοτρόπες ουσίες, παραισθησιογόνες 

       υψηλού βαθμού εθιστικές     

  Επικίνδυνη πρακτική: Slamming 

  Ενδοφλέβια χορήγηση πριν τη σεξουαλική επαφή 

 Συνδυασμός των παραπάνω ναρκωτικών ουσιών:  

  Ενίσχυση σεξουαλικών επαφών με πολλαπλούς συντρόφους επί αρκετές συνεχόμενες 
ημέρες 

  





SOPHOCLES-P4G PROJECT: Public health targeting of 
PrEP at HIV positives’ bridging networks 

 Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 

 308 συμμετέχοντες:  282 HIV (-) 

 Μέση ηλικία: 28,8 (8,2) έτη  

 Μέσος αριθμός (SD) ετών εκπαίδευσης : 15,7 (2,5) 

 54 (19.4%) άνεργοι 

 165 (58.5%) χρήση Chemsex 

 189 (67.7%) αναζήτηση συντρόφων μέσω εφαρμογών & διαδικτύου 

         Grindr (49.6%),  Romeo (29%),  Tinder (11%) 

 



Monitoring the Future 2017 Survey Results 
 



Συμπεράσματα 

 Ο νέος έφηβος πειραματίζεται με το σώμα του, μαθαίνει να 
απολαμβάνει την σεξουαλική του εικόνα και κυρίως ζυμώνεται μέσα 
από την καθημερινή συναναστροφή με τους συνομηλίκους του  

 Σε περίπτωση που όλη η παραπάνω διαδικασία δομείται μέσω της 
περιήγησης στις σελίδες του διαδικτύου, ο διψασμένος για 
πληροφορίες σχετικά με το σεξ έφηβος, θα βρεθεί απροστάτευτος σε 
μηνύματα με διαστρεβλωτικό περιεχόμενο.  

 Κάτω από αυτές τις παραμορφωτικές επιδράσεις, η σεξουαλικότητα 
μπορεί να λάβει διαταραγμένες μορφές έκφρασης, οι οποίες θα τον 
εμποδίσουν να ολοκληρωθεί υγιώς ερωτικά και κατ’ επέκταση 
συναισθηματικά. 

  



Προτάσεις 

 Της οικογένειας (εφαρμογή ορίων, συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες κλπ) 

 Του σχολείου (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, εκμάθηση ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, 

ενημέρωση για τα φαινόμενα κατάχρησης, παρενόχλησης κ.λπ.) 

 Των ΜΜΕ (ενημέρωση με αντικειμενικό τρόπο) 

 Της πολιτείας (νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των internet café, προγράμματα πρωτογενούς και 

δευτερογενούς πρόληψης στα σχολεία, εκπαίδευση γονέων κ.α.) 

 Μονάδων Εφηβικής Υγείας με αντίστοιχα Τμήματα Ασφαλούς Χρήσης- Κατάχρησης Διαδικτύου για 

εφήβους, στελεχωμένες από ομάδα ειδικών καθώς και Τμήμα Συμβουλευτικής Οικογένειας  

 Συμβουλευτικής Γραμμής Βοηθείας για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο «υποΣΤΗΡΙΖΩ» 80011 

80015 

 Συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους φορείς για θέματα υγείας και ποιότητας ζωής των εφήβων και 

των νέων 

 

Σημαντική η στήριξη μέσω 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


