


 ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

                     ή 

 

 ΑΜΕΣΗ/ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

  



 Σύνθετη και πολύπλοκη λειτουργία 

 

 Αποτέλεσμα βιολογικών, ψυχοκοινωνικών & 

 περιβαλλοντικών παραγόντων 

 

 



1. Βιολογικό φύλο  

    -Γονότυπος κατά τη σύλληψη 

    -Ενδομήτρια ορμονική δραστηριότητα 

    -Φαινότυπος 

 

2. Κοινωνικό φύλο 

    - κοινωνικές συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το 

      φύλο (είδος παιχνιδιού, ντύσιμο κ.λπ) 

 

3. Ταυτότητα φύλου  

    -προσωπική αντίληψη του ατόμου για το φύλο του 

    -σεξουαλική ικανοποίηση 





        Έμφυτη περιέργεια και εξερεύνηση 

 

 10 μηνών: ανακάλυψη γεννητικών οργάνων 

 < 3 ετών  : συνειδητοποίηση του φύλου  

   4 ετών :  σταθερότητα συνείδησης του φύλου 

 

  Παίζουν «γιατρό» και παρατηρούν το σώμα των γονέων 

 Παιδική ηλικία : ομάδες ομόφυλων  



 Καθοριστική για την ανάπτυξη και έκφραση της 
μετέπειτα σεξουαλικότητας 

 

 Τα μηνύματα που δίνονται από το περιβάλλον 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την ποιότητα της 
μελλοντικής σεξουαλικής ζωής 





1. Ενημέρωση των γονέων για τη σεξουαλική 
εξερεύνηση των περιόδων αυτών 
 

2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις με απλότητα, σαφήνεια  
και ειλικρίνεια 
 

3. Συμβολή στην οριοθέτηση συμπεριφορών (π.χ. τι 
μπορεί να γίνει σε δημόσιο χώρο, τι σε προσωπικό 
κ.λπ) 



1. Οι ηθικές αξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις & 
εμπειρίες γονέων 

 

2. Το πολιτισμικό πλαίσιο, τα ήθη   

        και τα έθιμα κάθε τόπου   

 



 

-Έντονη ορμονική δραστηριότητα  

      

- Σωματικές μεταβολές (ήβη) 

     - Ανάπτυξη- μυοσκελετικό σύστημα 

     - Δευτερογενή χαρακτηριστικά  

      του φύλου και γεννητικά όργανα 

 

 

 



 

 Γνωστικές και ψυχοκοινωνικές μεταβολές 

 

 Έναρξη σεξουαλικής ζωής 

 



 

 

«Γεννιέσαι δύο φορές : 

η μία οδηγεί στην απλή ύπαρξη, 

η άλλη στην ίδια τη ΖΩΗ»  

 

                                       

              

 



 



1. Συζήτηση με τον γονέα του ιδίου φύλου (προτιμότερο) 
 

2. Θέματα ανατομίας, εφηβικής ανάπτυξης, σεξουαλικής 

έκφρασης, αναπαραγωγικής λειτουργίας, προστασίας, 

αντισύλληψης, σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων κ.λπ 
 

3. Δεν αρκεί μία συζήτηση 

         Πρόκειται για διαδικασία συνεχή, δυναμική και 

         εξατομικευμένη 

 

 

 



 



1. Μη κριτικό πνεύμα 

 

2. Αντικειμενικότητα και παράθεση επιστημονικών στοιχείων 

 

3. Παραδείγματα και ενεργός συμμετοχή του/της εφήβου 

 

4. Υποθετικοί διάλογοι –role plays  π.χ. για την καθυστέρηση της 

σεξουαλικής δραστηριότητας ή τον χειρισμό του συντρόφου  

         προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το προφυλακτικό 

 

                         Σημαντικό να μην παρουσιάζεται η σεξουαλική 

                     πράξη ως πηγή δυσκολιών και προβλημάτων   

 

 

 







 Όταν ο σύντροφός σου λέει …..               η δική σου απάντηση μπορεί να είναι…..                                
 
 Μα έλα, όλοι έχουν ξεκινήσει!                 Αυτό πραγματικά δεν με αφορά -  
                                                                                 εγώ διαφέρω. 
                                                                          Άλλωστε δεν έχουν ξεκινήσει όλοι, ακόμη 
                                                                          και μερικοί από αυτούς που το ισχυρίζονται! 
                                                                          
 Αν με αγαπούσες θα το ήθελες             Αν με αγαπούσες δεν θα με πίεζες να κάνω 
                                                                         κάτι για το οποίο δεν είμαι έτoιμoς/η.  

 
 Αν δεν ξεκινήσουμε τώρα θέλω            Αν το να είμαι μαζί σου σημαίνει                   
 να τα χαλάσουμε.!                                    και ότι υποχρεωτικά πρέπει να κάνω 
                                                                        κάποια πράγματα, τότε δεν θέλω να είμαι μαζί σου. 

 
 Γιατί δεν θέλεις να                                    Δεν θέλω ακόμη & δεν νομίζω ότι χρειάζονται 
  προχωρήσουμε στη σχέση μας;            άλλες εξηγήσεις. 

 
 Μα αφού ήδη έχουμε ξεκινήσει-          Νομίζω πως έχω δικαίωμα να αλλάξω 
 γιατί  μου αρνείσαι αυτή τη φορά ;     γνώμη. Θα ήθελα να περιμένω πριν την επόμενη φορά  

 
 Έλα τώρα! Κι εσύ το θέλεις πολύ           ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ ! Τι δεν καταλαβαίνεις ; 

 
 Οι γονείς σου λείπουν το βράδυ-          Δεν μπορούμε. Οι γονείς μου δεν 
 Πάμε στο σπίτι σου;                                  επιτρέπουν επισκέψεις όταν λείπουν. 



Πιθανοί διάλογοι-παραδείγματα για την εκπαίδευση των εφήβων 
προκειμένου να χρησιμοποιούν προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική επαφή  

 

 Όταν ο σύντροφός σου λέει …..       η δική σου απάντηση μπορεί να είναι...                               
 

 Μα δεν με εμπιστεύεσαι ;                  Μα δεν πρόκειται γι’ αυτό.  
                                                                  Μπορεί κάποιος να έχει κάποιο ΣΜΝ                             
                                                                  και να μην το γνωρίζει… 
                                                                     
 Μα έλα, μόνο για μία φορά.      Μια φορά είναι αρκετή για να   
                                                                  προκύψει εγκυμοσύνη ή κάποιο ΣΜΝ 

 
 Ξέχασα να φέρω προφυλακτικό.     Έχω εγώ μερικά,  
                                                                         ή 
                                                                  Μπορούμε να το αναβάλλουμε και να  
                                                                  κάνουμε κάτι άλλο σήμερα. 

 
 Μα σ’ αγαπώ τόσο πολύ!                   Κι εγώ. Το να φροντίζουμε και να  
                                                                  προστατεύουμε ο ένας τον άλλον είναι 
                                                                  απόδειξη της αγάπης μας. 

 
 Ντρέπομαι να τα αγοράσω.               Τότε πάμε μαζί. Ας το πάρουμε σαν  

       παιχνίδι κι ας το διασκεδάσουμε.  



   Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία έναρξης 
σεξουαλικής δραστηριότητας ; 

 

 



 Προσκόλληση στο παρόν- αίσθημα παντοδυναμίας 
(personal myth) 
 

 Εξιδανίκευση συντρόφου-απογοήτευση και νέα σχέση 
(serial monogamy) 
 

 Πρακτικές δυσκολίες (μη προγραμματισμένες επαφές, μη 
σχολαστική προστασία) 

          
         

             Hillard P. Overview of contraception.  

In: Contraception and Adolescents,  
Adolesc Med 16, Number 3. Eds: Brown R, Braverman P.  

Elsevier Publishers, Oct 2005, 485-493. 
 

 



      Σύμφωνα με στοιχεία των Η.Π.Α. για το 2005, 6.2% (12.7% 
αγόρια και 3.7% κορίτσια) των εφήβων 

δραστηριοποιούνται σεξουαλικά πριν την ηλικία των 13 
ετών 
             

 

              

 

              

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                             Eaton DK, Kann L, Kinchen S. Youth Risk Behavior Surveillance – 

                                      United States, 2005, MMWR Surveill Summ. 2006;55:1-108. 

 

 



 

 16% των εφήβων στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωμένη 
σεξουαλική επαφή 

- Μέση ηλικία έναρξης : 14 ± 1.5 ετών 

- 20% των εφήβων αναφέρουν άλλου είδους σεξουαλικό 
πειραματισμό 

- Μέση ηλικία έναρξης : 13.5 ± 1.5 ετών 

 



 
Από τους σεξουαλικά δραστήριους εφήβους : 

  

 85%  χρησιμοποιούσαν  προφυλακτικό  

 

 50% το χρησιμοποιούσαν σε κάθε σεξουαλική επαφή 

 

  30%  το χρησιμοποιούσαν σε κάθε επαφή και σε όλη τη 
διάρκεια 
 

 
                                                                     

Tsitsika AΚ. et al. 2010 J Pediatr Adolesc Gynecol.  

(May 19, Οct ; 23(5) : 298-304 

 



Tsitsika Α, et al. J Pediatr Adolesc Gynecol 2014 

 20% των εφήβων στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωμένη 
σεξουαλική επαφή 

 (έναντι 16% το 2007) 

 

 51,8% των εφήβων έχουν κάποιου  

    είδους σεξουαλική εμπειρία πλην της διεισδυτικής 
επαφής 

        (έναντι 20% το 2007) 



 Σχολική αποτυχία 

 

 Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

 

-   Τα 2/3 (66%) σεξουαλικά δραστήριων εφήβων αναφέρουν 

ότι θα προτιμούσαν να είχαν ξεκινήσει αργότερα τη 

σεξουαλική τους ζωή  
 

 
         

        Albert B. With One Voice 2004: America’ s Adults and Teens Sound Off about teen pregnancy. 
Washington, DC: National Campaign to prevent teen pregnancy; 2004.  

                   

                      



     Oι έφηβοι παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο 
προσβολής από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
συγκριτικά με τους ενήλικες, λόγω : 

      - του εκτρόπιου των κοριτσιών (παρουσία ευαίσθητων 
κυλινδρικών επιθηλιακών κυττάρων στο εξωτερικό τμήμα 
του τραχήλου) 

      -  της ανωριμότητας των αμυντικών μηχανισμών των 
βλεννογόνων 

       - των σύντομων και συχνών σχέσεών τους 

       -  της απειρίας τους στο θέμα εφαρμογής κατάλληλης 
προστασίας. 

 



 Ασυμπτωματικά σε ποσοστό 30% - 70% 

 HPV, χλαμύδια, μυκόπλασμα, γονόκοκκος  

 Ετήσιο screening για χλαμύδια στα ούρα 

    (ανοσοανίχνευση ή PCR)  

 Επί συμπτωμάτων : 

    -λήψη ενδοτραχηλικού/ ουρηθρικού δείγματος 

    -άμεση μικροσκόπηση & καλλιέργεια 



 54% δείγματος σεξουαλικά  δραστήριων κοριτσιών  

     13.8-19 ετών ήταν θετικές στον HPV 

 

 23% ήταν θετικές σε τύπο υψηλού κινδύνου 

 

 

                                                                  

 
Βραβείο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας,  
3ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής  
για την εργασία : «Γεννητικές Λοιμώξεις στην 
Εφηβεία» 



Ο κίνδυνος για ΚΤΜ συσχετίζεται με την ηλικία της 

έναρξης της σεξουαλικής ζωής  



 Προάγεται η αποχή έως τουλάχιστον την όψιμη εφηβεία 

 

 

 Σημαντική και η δεύτερη ευκαιρία για αποχή 

 

- Σε εφήβους που επιλέγουν  

   να είναι σεξουαλικά δραστήριοι  

   δίνεται βάρος στην ενημέρωση  

   για προστασία και αντισύλληψη 
 

 



 Εκπαίδευση για τη χρήση προφυλακτικού  
      και χρήση αντισυλληπτικού 

 
 Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός έναντι του ιού HPV 
 

 Εφαρμογή προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης σε 

σεξουαλικά δραστήριους εφήβους 

     1. έλεγχος με τεστ Παπανικολάου > 21 έτη  

     2. ανίχνευση δυνητικά ασυμπτωματικών παθογόνων  

         π.χ. χλαμύδια, γονόκοκκος ανάλογα με την επιδημιολογία           

κάθε περιοχής 



    Για τις σεξουαλικά δραστήριες έφηβες :  

     - 3 έτη μετά την έναρξη της σεξουαλικής 
δραστηριότητας ή μετά το 21ο έτος ηλικίας 

    - υπάρχουν δυσκολίες στην αξιολόγηση 
ευρημάτων σε ένα νέο κορίτσι 

     -  τα ευρήματα υποχωρούν, και μόνο σε μικρό 
ποσοστό (< 10%) επιμένουν και εξελίσσονται 



 Πηγές ενημέρωσης για το σεξ                 Πιο κατάλληλες πηγές 

 

 Διαδίκτυο 37.2%                                       Γονείς  50.3% 

 Φίλοι          24.3%                                      Φίλοι   27% 

 Γονείς        12.3%                                       Σχολείο  23.2% 

 Αδέλφια     11.4 %                                     Ιατροί    21% 

 Σχολείο      10.3%                                               

 Ιατρός          4.5% 

 

 
                                                                               ΠΗΓΗ : Μ.Ε.Υ.  
                                                    







 20%  των εφήβων αναφέρουν χρήση πορνογραφικού υλικού 

 

 Σεξουαλική αγωγή ; 

 

 Συχνή (> 3 φορές την εβδομάδα) χρήση πορνογραφικού 
υλικού  επηρεάζει την ψυχοκοινωνική υγεία  των εφήβων 
 

          

 

Tsitsika AK. et al. Cyberpsycol. Behavior  2009 Oct;12(5):545-50. 



 

 Έκθεση σε ερεθίσματα από μικρή ηλικία-  

    μεγάλη συχνότητα/επαναληψιμότητα 

 

 ΜΜΕ-Διαδίκτυο 

  

 Επανάληψη-“normalization” 







«Σεξουαλικοποίηση» 

 
 H συχνή έκθεση στα ΜΜΕ και σε εικόνες σεξουαλικής 

αντικειμενικοποίησης έχει μεγάλη επίδραση στο πως 
τα κορίτσια αντιλαμβάνονται την θηλυκότητα και την 
σεξουαλικότητα  

 

 Τοποθετούν την εμφάνιση και την φυσική 
ελκυστικότητα στο κέντρο της αξίας της 
προσωπικότητάς τους, υποτιμώντας την ικανότητά 
τους να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλική αυτοεικόνα  

       Η φυσική ελκυστικότητα ενός ατόμου, ταυτίζεται 
αποκλειστικά με τον χαρακτηρισμό «σέξυ» 

 
 Η αξία του ατόμου βασίζεται στη σεξουαλική 

εμφάνιση και συμπεριφορά του, εξαιρώντας άλλα 
χαρακτηριστικά του 

 

                ΠΗΓΗ : American Academy of  Pediatrics  2012 







 Οι μισές  (50%) εφηβικές κυήσεις συμβαίνουν μέσα στους  

      πρώτους 6 μήνες μετά την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας 

 

 Οι έφηβοι τυπικά περιμένουν 1 χρόνο ή περισσότερο μετά την 

έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, πριν να ζητήσουν συμβουλή 

για αποτελεσματική αντισύλληψη 

 Οι έφηβες δέχονται αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την αποχή, 

τη χρήση αντισύλληψης  

 

 Έφηβοι ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι πιο πιθανό 

να καθυστερήσουν την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας και να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματική αντισύλληψη 

 



 

 Αυτόματη αποβολή     9-14% 

 

 Άμβλωση                          50% 

 

 Γέννηση                         30-50% 

 

 



•9 γεννήσεις /1000 
έφηβες μητέρες 15 – 19 
ετών 

•Οι 6 γεννήσεις αφορούν 
έφηβες 15 – 17 ετών 

Στην Ελλάδα (2012) 

2012, Eurostat data, compiled by the Office for National Statistics 





 Ασφαλή, αποτελεσματικά - δεν επηρεάζουν τον αυθορμητισμό κατά 

τη σεξουαλική επαφή 

 

 Οφέλη για την υγεία που δεν σχετίζονται  μόνο με την αντισύλληψη 

      (θεραπεία Δυσλειτουργικής Αιμορραγίας της Μήτρας, ωοθηκική 

υπερανδρογοναιμία, ωοθηκικές κύστεις, δυσμηνόρροια, ακμή ) 

 

 Ελαττώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του ενδομητρίου, ωοθηκών & 

παχέος εντέρου, καθώς και για φλεγμονώδη νόσο της πυέλου 

 

 Η ετήσια κλινική εξέταση της πυέλου και ο έλεγχος 

(screening) για ΣΜΝ και καρκίνο του τραχήλου δεν είναι 

προαπαιτούμενα για τη συνταγογράφηση τους        

 



 Λήψη ιστορικού 

 

 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης 



 

Συσχέτιση ανεξέλεγκτης εφαρμογής  ΕΑ  με :  

1. επαφές χωρίς προστασία   &  

2. ελάττωση της χρήσης των κανονικών μεθόδων 
αντισύλληψης 

 

Χωρίς ιατρική συνταγή;; 





 Ο αυνανισμός αποτελεί   φυσιολογικό τρόπο έκφρασης της 

σεξουαλικότητας  από τη νηπιακή ακόμη ηλικία  

 

 Όταν είναι πολύ επίμονος θα πρέπει να αποκλεισθούν 

καταστάσεις όπως η οξυουρίαση, το παράτριμμα, η φίμωση, 

στενά ρούχα κ.α. 

 

 





 Περίπου 2-5% των εφήβων υπολογίζεται πως είναι ομοφυλόφιλοι 

(ανάλογο ποσοστό με αυτό των ενηλίκων) 

 

 Μελέτες σε ομοζυγωτικούς και διζυγωτικούς διδύμους ανέδειξαν ότι η 

επίπτωση της ομοφυλοφιλίας είναι σημαντικά συχνότερη στους 

πρώτους (γενετικός παράγων) 

 

 Άλλοι ερευνητές σημειώνουν ανατομικές διαφορές στο μέγεθος και τη 

δομή του υποθαλάμου  

 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ενδομήτριο ορμονικό περιβάλλον 



 Η ομοφυλοφιλία από το 1973 δεν θεωρείται ψυχική νόσος, 

αλλά παραλλαγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς 

 

 Ο  S. Freud “καθησυχάζει” μητέρα ομοφυλόφιλου με την 

περίφημη επιστολή του το 1935 

 

  Ωστόσο, λόγω του ότι η σεξουαλική αυτή παραλλαγή δεν 

συμβάλλει στη διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους, υπάρχει 

κοινωνική προκατάληψη και αρνητική αντιμετώπιση των 

ομοφυλοφίλων 

 



 Σε  μελέτη των Η.Π.Α., 97% των μαθητών δηλώνουν ότι 

έχουν ακούσει ομοφοβικά ανέκδοτα και έχουν βιώσει τη 

λεκτική κακοποίηση των  ομοφυλόφιλων 

 

  Επιπλέον, έρευνα σε ομοφυλόφιλους εφήβους αναφέρει ότι 

50% εξ’αυτών βίωσαν την απόρριψη των γονέων τους όταν 

τους ανακοίνωσαν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό 

 

 Σε ένα τέτοιο περιβάλλον καλείται ο ομοφυλόφιλος έφηβος 

να ανακαλύψει τον εαυτό του και ο παιδίατρος μπορεί να 

αποτελέσει το πρόσωπο- «κλειδί» για να τον βοηθήσει σε 

αυτό 

  





Zucker KJ. Sex 

Health. 2017 



Frisén L et al. Lakartidningen. 2017 Feb 22;114. 

Σημαντική αύξηση 

του αριθμού των 

νέων (<16 ετών) 

με δυσφορία 

φύλου που 

ζήτησαν βοήθεια 

για ιατρικές 

παρεμβάσεις 

σχετικά με το θέμα   

(Σουηδία )  

 

 



9χρονη transgender 
 
Αντιπροσωπεύει: 
 
την αυξανόμενη προβολή 
των διεμφυλικών ατόμων και 
τη θέση ότι 
 το να είσαι τρανς δεν είναι 
επιλογή, αλλά αυτό που 
ουσιαστικά είσαι 

Avery Jackson 



  «Η σεξουαλική αγωγή στοχεύει στην παραδοχή ότι 

όλοι είμαστε σεξουαλικά όντα και ότι η 

σεξουαλικότητά μας μπορεί να εξελίξει και να 

εμπλουτίσει το σύνολο της προσωπικότητάς μας» 

                                           Μary Calderone 








