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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  

 

Το συγκεκριμένο Project στοχεύει βασικά στη σωστή πληροφόρηση και προσέγγιση 
ζητημάτων σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις κατά την εφηβεία. Θέτει όμως και ως επιπλέον 
στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες υπεράσπισης των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων. Οι έφηβοι πρέπει να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά 
τους και να αποκτήσουν μία ώριμη στάση απέναντι στη σεξουαλικότητά τους . 

  

Ερευνητικά ερωτήματα :  

  

 Εφηβεία και σεξουαλικότητα 

 Ποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα 
μεταξύ των εφήβων; 

 Τρόποι αντιμετώπισης και προστασίας 

 Ο ρόλος των ΜΜΕ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου 
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 Η εφηβεία είναι το διάστημα εκείνο κατά το οποίο συντελούνται τεράστιες 

αλλαγές στο άτομο, συναισθηματικές αλλά και σωματικές. Ο έφηβος σε 

αυτή την ηλικία βλέπει να αλλάζει όλο το σώμα του, αναπτύσσεται ραγδαία η 

σεξουαλικότητά του, νιώθει έλξη για το άλλο φύλο. Συχνά, η πρώτη 

σεξουαλική επαφή γίνεται κατά την περίοδο της εφηβείας, όμως ο τρόπος 

που αντιμετωπίζουν το σεξ τα δύο φύλα διαφέρει αρκετά. 
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Εφηβεία και σεξουαλικότητα 
 

 Τα αγόρια στην εφηβεία αντιλαμβάνονται όχι μόνο τις εξωτερικές αλλαγές 

που συμβαίνουν στο σώμα τους (ψηλώνουν, βγάζουν γένια κ.ά.) αλλά και 

την εσωτερική τους ανάγκη να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους. Ο 

τρόπος που θα γίνει αυτό όμως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η 

κοινωνία μας ήταν πάντα πιο ανοιχτή στο θέμα του σεξ με τα αγόρια, για 

αυτό και συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που πρέπει να έχει το 

αγόρι την πρώτη επαφή.  
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 Από την άλλη πλευρά, το κορίτσι προσεγγίζει με έναν περισσότερο 

συναισθηματικό, αλλά και ενοχικό σε πολλές περιπτώσεις, τρόπο το σεξ. 

Όταν ολόκληρες γενιές έχουν μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι το κορίτσι θα 

πρέπει να ολοκληρώνει τη σεξουαλική πράξη μετά το γάμο καθώς αυτό 

αποτελεί την «προίκα» της, καταλαβαίνουμε πόσο συναισθηματικά 

φορτισμένη είναι η σεξουαλική πράξη για την ίδια.  
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 Στην εφηβεία καθίστανται δυνατή η ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. 

Αυτό είναι απόρροια της βιολογικής ωρίμανσης και των ψυχικών αλλαγών 

που πραγματοποιούνται και αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της ζωής του 

εφήβου. Η αποδοχή της σεξουαλικότητας στην εφηβεία αντανακλά την 

κοινωνική εξέλιξη καθώς ορισμένες συμπεριφορές είναι επιτρεπτές ή μη σε 

διάφορες εποχές και σε διάφορους πολιτισμικούς χώρους.  
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Ποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των εφήβων; 

 

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή 
αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

 Γονόρροια : γονόρροια ή βλεννόρροια είναι μόλυνση που προκαλείται από ένα 
σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτήριο, τον γονόκοκκο (Neisseria gonorrhoeae). 
Μολύνει τόσο τους άντρες, όσο και τις γυναίκες, και συνήθως προσβάλλει την 
ουρήθρα, το ορθό έντερο και τον λαιμό, ενώ στις γυναίκες μπορεί να 
προσβάλλει και τον τράχηλο της μήτρας. Η γονόρροια μεταδίδεται συνήθως 
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να 
προσβληθούν και βρέφη κατά τη διάρκεια του τοκετού αν νοσεί η μητέρα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για μία κοινή μόλυνση που αρκετές φορές 
μάλιστα δεν παρουσιάζει καν συμπτώματα. Η θεραπεία της όμως είναι 
απαραίτητη προκειμένου να μην προκαλέσει σοβαρές και ανεπανόρθωτες 
βλάβες 
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 Ιογενείς Ηπατίτιδες: Ηπατίτιδα είναι η φλεγμονή του ήπατος, η οποία 

προκαλείται συνήθως από ιούς και είναι γνωστή ως ιογενής ηπατίτιδα. Η 

ηπατίτιδα μπορεί να είναι είτε οξεία, να εμφανιστεί δηλαδή ξαφνικά λίγες 

εβδομάδες μετά τη μετάδοση του ιού και να αυτοϊαθεί σε λίγους μήνες, 

(χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ηπατίτιδα Α, που δε γίνεται ποτέ χρόνια) 

είτε χρόνια, η οποία μπορεί να προκληθεί από τους ιούς της ηπατίτιδας Β, D 

και κυρίως της ηπατίτιδας C. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 300.000 άνθρωποι 

είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και 150.000 είναι φορείς της ηπατίτιδας C. 
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 HIV/AIDS: Η λοίμωξη με τον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και το 

σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (αγγλικά: human 

immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency 
syndrome, συντομογρ. HIV/AIDS) είναι μια νόσος του ανθρώπινου 

ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης 

ανοσοανεπάρκειας (HIV). Η νόσος παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα 

και παρεμποδίζει τη λειτουργία του, κάνοντας τα άτομα με AIDS περισσότερο 

πιθανά να αποκτήσουν λοιμώξεις, όπως ευκαιριακές λοιμώξεις και όγκους 

που συνήθως δεν προσβάλουν τα άτομα με λειτουργικά ανοσοποιητικά 

συστήματα. Αυτή η ευπάθεια χειροτερεύει με την εξέλιξη της νόσου. 
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 Έρπης Γεννητικών Οργάνων: Ο έρπης γεννητικών οργάνων είναι ιογενής 

νόσος η οποία προσβάλλει το δέρμα ή τις βλεννογόνους μεμβράνες των 

γεννητικών οργάνων. Είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη, και σύμφωνα με 

μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των 

Ασθενειών των Η.Π.Α., ένα στα πέντε άτομα άνω των δώδεκα ετών έχει 

προσβληθεί από τον ιό HSV2. Από το 1970 μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί 

αύξηση της τάξης του 30%.Στους νεαρούς ενήλικες η μόλυνση αυξήθηκε 

κατά 200%, ενώ στους έφηβους το ποσοστό είναι ακόμα πιο αυξημένο, και 

πλησιάζει το 500%. Ο έρπης των γεννητικών οργάνων προσβάλλει πιο συχνά 

στις γυναίκες παρά στους άνδρες: υπολογίζεται πως μία στις τέσσερις 

γυναίκες έχει νοσήσει από τον ιό HSV2. 

 



Τρόποι αντιμετώπισης και προστασίας 

 

Σήμερα, πολλά από τα νοσήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και 

να θεραπευτούν. Η έγκαιρη διάγνωση, βέβαια, και θεραπεία είναι απαραίτητη, 

για να αποφευχθούν επιπλοκές και μόνιμες βλάβες. Δυστυχώς, τα 

συμπτώματα και τα σημάδια πολλές φορές δεν φαίνονται, ιδιαίτερα στις 

γυναίκες, μέχρι να εμφανιστούν επιπλοκές. Γι' αυτό, όταν ένας από τους δύο 

συντρόφους προσβληθεί, θα πρέπει αμέσως να ενημερώνεται και ο άλλος και 

να επισκέπτεται τον ειδικό γιατρό. 
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Η πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι 
κοινή. 

Εάν δεν είστε σε μία μονογαμική σχέση, βεβαιωθείτε ότι: 

• Κάνετε πάντα χρήση προφυλακτικών λατέξ με μεγάλη προσοχή, αφού και 
τα προφυλακτικά δεν παρέχουν σίγουρη προστασία. 

• Όσο περισσότερους ερωτικούς συντρόφους έχετε, τόσο μεγαλύτερος είναι 
ο κίνδυνος έκθεσης. Και μην ξεχνάτε ότι μία αρνητική εργαστηριακή εξέταση για ορισμένα 
νοσήματα (π.χ. τον ιό του AIDS) μπορεί να δείξει θετικό αποτέλεσμα και μήνες μετά. 

• Ρωτήστε ειδικό γιατρό αμέσως, αν νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί. Σήμερα, πολλά ΣΜΝ μπορεί να 
αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν. Η έγκαιρη θεραπεία είναι απαραίτητη, για 
να αποφευχθούν επιπλοκές και μόνιμες βλάβες.  

Η πρόληψη είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση ανίατων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων, όπως ο ιός HIV και ο έρπης.  
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 Υπάρχουν εμβόλια που προστατεύουν από κάποια ιογενή σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η ηπατίτιδα Α, η ηπατίτιδα Β και ορισμένοι 

τύποι του ιού HPV. Ο εμβολιασμός πριν από την έναρξη της σεξουαλικής 

ζωής συνιστάται να διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία 
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  Παρακάτω υπάρχουν 8 οδηγίες πρόληψης από 

μολύνσεις κατά το σεξ: 

 
1.    Μάθε πώς να χρησιμοποιείς τα προφυλακτικά σωστά. 

2.    Εάν χρησιμοποιείς ένα λιπαντικό, βεβαιώσου ότι είναι με βάση το νερό. 

3.    Απέφυγε την ανταλλαγή πετσέτας ή εσωρούχων. 

4.    Ούρησε μετά τη σεξουαλική πράξη. 

5.    Πλύσου με νερό πριν και μετά τη συνουσία. 

6.    Ρώτησε το γιατρό σου για το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδα Β (τρεις δόσεις). 

7.    Απόφυγε το υπερβολικό αλκοόλ πριν από το σεξ ή το σεξ με άτομα υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα άτομα αυτά συχνά 
αποτυγχάνουν να έχουν ασφαλείς σεξουαλικές επαφές. 

8.  Εξετάσου για τον HIV, εάν πιστεύεις ότι έχεις εκτεθεί. Και μην ξεχνάς ότι μία 
αρνητική εργαστηριακή εξέταση για ορισμένα νοσήματα (π.χ. τον ιό του AIDS) 
μπορεί να δείξει θετικό αποτέλεσμα πολύ αργότερα. Ρώτησε ειδικό 
γιατρό αμέσως, αν νομίζεις ότι έχεις εκτεθεί. 
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Ο ρόλος των ΜΜΕ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Οι λέξεις «σεξ» και «πορνό» είναι στη λίστα με τις πέντε συχνότερες λέξεις που 
βάζουν τα παιδιά κάτω των 18 ετών στη μηχανή αναζήτησης του Ίντερνετ.  

 «Όσα παιδιά ασχολούνται με την αναζήτηση ιντερνετικού πορνογραφικού 
περιεχομένου, εξετίθεντο σε παρόμοιο υλικό και προ Διαδικτύου. Η διαφορά 
είναι ότι σήμερα δεν τρέχουν να το δουν στα κρυφά μέσα από περιοδικά και 
βίντεο που βρήκαν σε κάποιο συρτάρι, που δανείστηκαν από κάποιον φίλο 
τους ή που αγόρασαν χωρίς την έγκριση των γονιών από το περίπτερο, αλλά 
το βλέπουν στο Διαδίκτυο με την ίδια ευκολία», υπογραμμίζει η υπεύθυνη της 
ελληνικής ομάδας του δικτύου EU Kids Online και επίκουρη καθηγήτρια στο 
Τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δρ 
Λίζα Τσαλίκη.  

 Ωστόσο, η ιδιαίτερα δημοφιλής στις ηλικίες αυτές χρήση του Διαδικτύου μπορεί 
να εγκυμονεί και σχετικούς κινδύνους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού σε Έλληνες εφήβους, το 
19,4% ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε 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. Επιπλέον, ο έφηβος μπορεί να 
έρθει σε επαφή με σεξουαλική βία και διάφορες παρεκτροπές, σε μια περίοδο 
που ακόμη αναπτύσσεται ψυχοκοινωνικά και δεν έχει εγκαταστήσει 
μηχανισμούς φιλτραρίσματος και αντικειμενικής κριτικής», τονίζει η επιστημονική 
υπεύθυνη της Μονάδας και λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής, Άρτεμις Τσίτσικα.  
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    Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου 
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 Οι έφηβοι  πρέπει να είναι ενημερωμένοι γύρω από το σεξ και την 

αντισύλληψη και σε καμιά περίπτωση να μην κάνουν κάτι παρορμητικό για 

το οποίο δεν είναι απολύτως σίγουροι. Η κύρια  αλλά όχι η μόνη  πηγή 

πληροφόρησης των εφήβων για το σεξ δεν πρέπει να είναι ούτε οι 

συνομήλικοί τους, αλλά ούτε και οι επιστήμονες. Στην πρώτη περίπτωση η 

πληροφόρηση θα είναι ανεύθυνη, στη δεύτερη θα είναι ψυχρή και μηχανική. 

Οι γονείς είναι αυτοί που μπορούν υπεύθυνα και με ευαισθησία να 

μεταδώσουν στα παιδιά τους όλα όσα πρέπει να ξέρουν για το σεξ. Η 

ανάπτυξη ενός ανοικτού, ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών για τα θέματα που αφορούν το σεξ, την 

υπευθυνότητα και τις επιλογές, μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική βοήθεια 

για τους έφηβους για να διαφωτιστούν και να ενημερωθούν για το σεξ με 

ένα τρόπο θετικό και υγιή.  



Εσωτερικό ερωτηματολόγιο σχολικής μονάδας 18 

53% 

20% 

20% 

7% 

Από πού αγοράζετε προφυλακτικά; 

Φαρμακείο Περιπτερο Super market Γνωστούς 
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93% 

7% 

Γνωρίζετε την επικινδυνότητα των νοσημάτων αυτών; 

ναι όχι 
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100% 

0% 

Γνωρίζετε τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα; 

ναι όχι 
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79% 

21% 

οι έφηβοι έχουν κάποια συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να 

ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ανάγκες; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 
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