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Εισαγωγή 
 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

Η επιλογή του θέματος της ερευνητικής μας εργασίας  (project) 

προέκυψε μέσα από την ανάγκη των μαθητών για μια επιστημονική και πάνω 

από όλα ανθρώπινη προσέγγιση των σεξουαλικών σχέσεων κατά την 

εφηβεία, αλλά και των προεκτάσεων αυτών στην μετέπειτα ζωή των εφήβων.  

  Είναι πλέον γεγονός ότι οι έφηβοι αρχίζουν νωρίτερα να είναι 

σεξουαλικά ενεργοί από ότι παλιότερα και συνεπώς  η ενημέρωση τους 

πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Οι έφηβοι στη χώρα μας ακολουθούν συχνά 

επιπόλαιες σεξουαλικές πρακτικές βάζοντας υποθήκη το μέλλον της υγείας 

τους. Τα ευρήματα τονίζουν «την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής που 

ακόμη θεωρείται θέμα-ταμπού στη χώρα μας και την ανάγκη υπεύθυνης 

εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων». 

 Αντικειμενικός στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η ενίσχυση και 

υποστήριξη των νεαρών εφήβων μέσα από τη σωματική, συναισθηματική και 

ηθική τους ανάπτυξη. Το σχολικό περιβάλλον είναι ένας από τους πλέον 

κατάλληλους χώρους στους οποίους το παιδί μαθαίνει να σέβεται τον εαυτό 

του και τους άλλους και να προχωρά με αυτοπεποίθηση προς την ενηλικίωση. 

Η απουσία όμως  μιας σοβαρής ενημέρωσης σε τόσο σημαντικά 

θέματα, στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων αποτέλεσε το εφαλτήριο αυτής 

της προσπάθειας. Γνωρίζοντας το εύρος των περιεχομένων ενός τέτοιου 

θέματος, αλλά και τον κίνδυνο να ταξιδέψουμε σε δύσβατους δρόμους, δίχως 

να καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας, επιχειρήσαμε να 

καταγράψουμε επιστημονικές αντιλήψεις, προσωπικές  και βιωματικές 

εμπειρίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

προβληματισμών που εγείρει το θέμα. 

Στις πρώτες συναντήσεις δόθηκε έμφαση σε συζητήσεις που 

αφορούσαν την δομή που θα είχε η εργασία, τα θέματα που θα 

απασχολούσαν τα παιδιά και θα έπρεπε να θίξουν, το μοίρασμα  των 

υποθεμάτων καθώς επίσης και στη δημιουργία ομάδων ανάλογα με τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που είχε κάθε μαθητής. Έτσι μετά 

από ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας καταρτίστηκαν οι ομάδες και τα 

υποθέματα που ανέλαβε η καθεμία 



ΟΜΑΔΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

1η  ομάδα 

 

Κουτρότσιου  Θάλεια 

Αχίλλα  Χαρούλα 

Περσίδης  Ευθύμης 

Μανώλα  Λεμονιά 

Υπόθεμα : Εκτρώσεις και εφηβεία 

2η  ομάδα 

 

Ζέρβα  Ευανθία 

Νίκου  Νεκτάριος 

Νίκου  Κωνσταντίνος 

Κοσμά  Ιωάννα 

Υπόθεμα : Σεξουαλικές σχέσεις – Σεξουαλική συμπεριφορά 

3η  ομάδα 

Παπανώτας  Λάζαρος 

Νίκου  Σοφία 

Τσιτσιώκα  Ευφροσύνη 

Σάρρος  Γιώργος 

Υπόθεμα : Βιολογική προσέγγιση της σεξουαλικότητας των εφήβων 

4η  ομάδα 

Ζούζιου  Αφροδίτη 

Πιστιώλα  Αλίκη 

Βήτα  Βασιλική 

Αντωνίου  Γιώργος 

Υπόθεμα : Κοινωνικές προεκτάσεις της σεξουαλικής ζωής των εφήβων 

5η  ομάδα 

Τζέλα  Ειρήνη 

Πουλιάνα  Κατερίνα 

Ελαφρού  Εβίτα 

Χρήστου  Χρήστος 

Υπόθεμα : Ασφαλές σεξ – ΣΜΝ – Μέθοδοι αντισύλληψης και πρόληψης 



Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Α΄ τετραμήνου και ειδικότερα κατά την 
διάρκεια της πρώτης ώρας δόθηκε βαρύτητα στη συγκέντρωση υλικού 
(οπτικό, ακουστικό, σχετικά κείμενα και άρθρα) το οποίο αξιολογήθηκε, 
τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε με κριτήριο την αναγκαιότητα της κατανόησης 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας 
δίνονταν η δυνατότητα είτε παρακολούθησης σχετικών βίντεο σε 
επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους είτε σε συζητήσεις που απέβλεπαν στην 
ανάλυση των υπαρχόντων πληροφοριών με στόχο την καλύτερη οργάνωση 
της εργασίας. Άλλοτε πάλι προβάλλονταν προσωπικές μαρτυρίες σχετικά με 
γεγονότα που σχετίζονταν με την καθημερινότητα των μαθητών (σχετικά με το 
θέμα), γεγονός που λειτουργούσε ως μέσο χαλάρωσης και ανταλλαγής 
απόψεων και προβληματισμών τους. 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ τετραμήνου, οι μαθητές έχοντας συλλέξει το 
απαραίτητο υλικό,  πραγματοποίησαν τις παρακάτω ενέργειες: 

- Η 5η ομάδα ετοίμασε ένα Powerpoint για την παρουσίαση των πιο 
διαδεδομένων Σ.Μ.Ν  

- Έγινε αναπαράσταση της σωστής χρήσης προφυλακτικού σε πρόπλασμα 

που κατασκευάστηκε από τις μαθήτριες Νίκου  Σοφία  και Ζέρβα  Ευανθία και 

παρουσιάστηκε από τις ίδιες . 

- Δημιούργησαν και ανέλυσαν τις πληροφορίες που συνέλλεξαν από 
ερωτηματολόγιο που επιμελήθηκαν οι ίδιοι και το οποίο θα περιλαμβάνει 
επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν την εφηβική ηλικία και τις σεξουαλικές 
σχέσεις που την διέπουν  

-  Οργάνωσαν την τελική παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας η οποία και 
παρατίθεται στην πλήρη μορφή της στους παρακάτω συνδέσμους 

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Επιλογή θέματος με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια 

• Προσδιορισμός των υποθεμάτων και ομαδοποίηση των ενοτήτων που θα 

περιλαμβάνει κάθε υπόθεμα 

• Συγκέντρωση πληροφοριών και ένταξη τους μετά από συζητήσεις στην 

αντίστοιχη υποενότητα 

• Παρουσίαση των πιο διαδεδομένων Σ.Μ.Ν καθώς και αναπαράσταση της 
σωστής χρήσης προφυλακτικού σε πρόπλασμα που κατασκευάστηκε από 
ομάδα μαθητών. 

• Δημιουργία , διανομή και επεξεργασία ερωτηματολογίου  



1.Σεξουαλικές σχέσεις – Συμπεριφορά εφήβων 
 

1.1.Ναρκισισμός 
 Γνωρίζουμε όλοι ένα, ή νομίζετε ότι κάνουμε: το πρόσωπο του οποίου αυτο-

ως φαίνεται δυσανάλογο σε σχέση με του πραγματικού αξίζει. Λαϊκός 

πολιτισμός ετικέτες αυτοί οι λαοί «Narcissists," σχεδόν πάντα ένας 

υποτιμητικός όρος. Αλλά μια νέα μελέτη προτείνει ότι μερικές μορφές του 

ναρκισσισμού είναι - τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα - ευεργετικά, βοηθώντας 

τα παιδιά πλοήγηση στο δύσκολο πέρασμα στην ενηλικίωση. 

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Psychological Κοινωνικών Επιστημών 

και της προσωπικότητας. 

«Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ναρκισσισμό ως ένα γνώρισμα που 

δεν αλλάζει πολύ σε όλη τη διάρκεια της ζωής», είπε ο μεταδιδακτορικός 

ερευνητής Patrick Hill, ο οποίος πραγματοποίησε τη μελέτη με το 

Πανεπιστήμιο του Illinois καθηγητής ψυχολογίας Μπρεντ Ρόμπερτς. "Αλλά 

πολύ πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η αναπτυξιακή τροχιά του 

ναρκισσισμού πηγαίνει προς τα πάνω στην εφηβεία και αυτό που λέμε 

ενηλικιότητα -. Το τέλος της εφηβείας και στις αρχές του '20, στη συνέχεια, 

συνήθως μειώνεται" 

Η μείωση αυτή σε ναρκισσιστική χαρακτηριστικά συμπίπτει με μια μείωση της 

χρησιμότητάς τους, διαπίστωσαν οι ερευνητές. 

Hill και Roberts που ρωτήθηκαν 368 προπτυχιακούς φοιτητές και 439 από τα 

μέλη των οικογενειών τους για να πάρετε μια εικόνα από την ναρκισσιστική 

χαρακτηριστικά των μαθητών και των μητέρων τους. (Υπήρχαν αρκετά 

μητέρες, αλλά όχι άλλους συγγενείς στη μελέτη να προβλέπει μια ισχυρή 

μέγεθος δείγματος για ανάλυση.) 

«Κοιτάξαμε τρεις διαφορετικές μορφές του ναρκισσισμού," δήλωσε ο Χιλ. Η 

πρώτη, μια διογκωμένη αίσθηση της ηγεσίας ή η αρχή, είναι η πεποίθηση ότι 

«ξέρετε πολύ και οι άνθρωποι θα πρέπει να έρχονται σε σας για συμβουλές,» 

είπε. Το δεύτερο είναι "μεγαλειώδεις επιδειξιομανία," είναι πομπώδης, που 

θέλουν να αναδείξουν, και έχοντας μια υπερβολική αίσθηση της ικανότητες και 

τα ταλέντα του. Ο τρίτος είναι η αίσθηση του δικαιώματος και την προθυμία να 

εκμεταλλεύεται τους άλλους για προσωπικό κέρδος. 

Στη μελέτη, οι νέοι οι οποίοι ήταν υψηλά στην ηγεσία και μεγαλοπρεπή 

μορφές επιδειξιμανία του ναρκισσισμού ήταν πιθανότερο να αναφέρουν 

υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και την ευημερία, ενώ οι μητέρες που 

είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά δεν ήταν. 



Μια αίσθηση του δικαιώματος ή την προθυμία να εκμεταλλεύεται τους άλλους 

για προσωπικό κέρδος προβλέψει χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή σε 

κάθε ηλικία, ωστόσο. 

Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερο γνώμη των ατόμων 

με ναρκισσιστική χαρακτηριστικά. Ναρκισσιστική μητέρες, ειδικότερα, είχαν 

την τάση να θεωρούνται νευρωτικές και χαμηλή σε ευσυνειδησία, 

διαπίστωσαν οι ερευνητές. Οι μαθητές που είχαν ναρκισσιστική δεν ήταν σε 

γενικές γραμμές κρίνονται νευρωτική, αλλά και ναρκισσιστική μητέρες τους 

είχαν περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθούν ως χαμηλή περιεκτικότητα σε 

"agreeableness." 

Αυτές οι αρνητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, «θα μπορούσε να 

έχει πολύ ενδιαφέρον αρνητικές συνέπειες για τις συνθήκες των ανθρώπων 

στη μέση και προχωρημένη ηλικία, εάν διατηρήσει αυτή τη μάλλον 

μεγαλοπρεπή αίσθηση του εαυτού», είπε ο Roberts. 

«Αυτή η μελέτη συνεχίζεται μια σειρά από έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει 

μια θεμελιώδης αλλαγή στην ανάπτυξη τόσο των ποσών του ναρκισσισμού 

που έχουν οι άνθρωποι και, επίσης, κατά την έννοια του ως άτομα ηλικίας», 

είπε ο Roberts. Η υπερβολική πίστη στις δυνατότητες και τις προοπτικές ενός 

ατόμου μπορεί να βοηθήσει τους νέους να «πλοηγηθείτε εφηβεία και την 

αναταραχή που εμπλέκονται στην προσπάθεια να βρεθεί μια αίσθηση 

ταυτότητας», είπε. Αργότερα στη ζωή, ωστόσο, τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά 

"φαίνεται να σχετίζονται με μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή και τη 

μικρότερη φήμη."            

 

1.2.Επιρροή από παρέες 
Είναι γεγονός ότι ο τρόπος ζωής, οι ηθικές αξίες της σύγχρονης κοινωνίας και 

η συναναστροφή με τους φίλους ασκούν μεγάλη επίδραση στα παιδιά 

ιδιαίτερα όσα βρίσκονται στην εφηβική ηλικία.  

Οι παρέες που σχηματίζουν οι έφηβοι συνήθως χαρακτηρίζονται από πολύ 

έντονους συναισθηματικούς δεσμούς, και διέπονται από αυστηρά άτυπα ή και 

τυπικά καταστατικά συμπεριφοράς. Θέλουν όλοι μαζί να έχουν μια κοινή 

ταυτότητα για να νιώθουν πιο δυνατοί στο να αφήσουν πίσω την παιδική 

ηλικία, να συμβιβαστούν με την επώδυνη αποϊδανικοποίηση των γονιών τους 

και να δοκιμάσουν τα όριά τους. Έτσι, στα πλαίσια τέτοιων ομάδων οι έφηβοι 

υιοθετούν ίδιο ντύσιμο, λεξιλόγιο και συμπεριφορά και μπορεί να φτάσουν 

μέχρι και στη διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή σε πράξεις που σε άλλη φάση 

της ζωής τους θα θεωρούνταν ψυχοπαθολογικές. Όλα αυτά τους είναι 

απαραίτητα για να θρηνήσουν, να πάρουν δύναμη ο ένας από τον 



άλλο και να προχωρήσουν παραπέρα δοκιμάζοντας τα νέα τους όρια. Είναι 

σχεδόν σίγουρο πως όσοι έφηβοι κάνουν παρέα με φίλους οι οποίοι έχουν 

στην ημερήσια διάταξη συζητήσεις πάνω σε θέματα σεξουαλικού τύπου αλλά 

και γαργαλιστικών ιστοριών, δεν δέχονται μόνο την επίδραση αλλά τις 

περισσότερες φορές συμμετέχουν σε παρόμοιες σεξουαλικές πράξεις. Οι 

έφηβοι θέλοντας να φανούν πως βαδίζουν στο κλίμα της εποχής και για να 

κερδίσουν το σεβασμό και την εκτίμηση των άλλων δεν διστάζουν να 

ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις. 

Ο φόβος μάλιστα να χαρακτηριστούν αρνητικά από τους φίλους τους ή την 

παρέα τους οδηγεί να αναμιχθούν κι αυτοί στη σεξουαλική δραστηριότητα. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που για να μην φανούν οπισθοδρομικοί βιώνουν 

σεξουαλικές σχέσεις που κατά βάθος δεν θα τις ήθελαν ποτέ, ή άλλοτε τέτοιες 

που τους δημιουργούν τραυματικές εμπειρίες, μερικές φορές με μόνιμα 

ψυχολογικά προβλήματα. 

Λόγο μάλιστα κακής ή λανθασμένης ενημέρωσης πάνω στο θέμα του σεξ και 

των σχέσεων είναι ιδιαίτερα τρωτοί σε τάσεις και αντιλήψεις που μπορούν να 

φτάσουν σε ακραίες καταστάσεις. Για το λόγο αυτό ψυχολόγοι ενθαρρύνουν 

τους γονείς να ελέγχουν τους φίλους των παιδιών τους και να αποθαρρύνουν 

τις στενές φιλίες με συνομήλικους τους που έχουν τέτοια προβληματική 

συμπεριφορά. 

 

1.3.Πρώτη σεξουαλική επαφή 
 Τα προηγούμενα χρόνια το να βρεθεί ένα αγόρι με μια έμπειρη γυναίκα που 
θα του αποκάλυπτε τα μυστικά του έρωτα, ήταν από πολλούς όχι μόνο 
επιθυμητό αλλά σχεδόν αναγκαίο. Και όμως η «σαραντάρα και ο πρωτάρης» 
αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς μύθους της «πρώτης φοράς». 
Αντίστοιχα, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν μάλλον χαμηλές προσδοκίες από 
τον «έμπειρο» εραστή που υπόσχεται μεγάλες απολαύσεις. 

«Έρευνες όμως, έδειξαν ότι γυναίκες που ξεκίνησαν την ερωτική τους ζωή με 
κάποιον μεγαλύτερό τους σε ηλικία και με περισσότερη σεξουαλική εμπειρία 
υπήρξαν στο μέλλον περισσότερο επιρρεπείς σε σεξουαλικές δυσλειτουργίες. 
Σχετική μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε πως όσο μεγαλύτερη ήταν η διαφορά ηλικίας 
ανάμεσα στη γυναίκα και τον πρώτο ερωτικό της σύντροφο, τόσο πιο πολλές 
ήταν οι πιθανότητες αυτή η γυναίκα να μη χρησιμοποιεί προφυλάξεις 
αργότερα στη σεξουαλική της ζωή! Ψάχνοντας να βρει κανείς τον 
«πετυχημένο συνδυασμό» για μια γλυκιά «πρώτη φορά», καταλήγει πως 
αυτός είναι μεταξύ συνομηλίκων.Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως είναι 
ο μόνος τρόπος, για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση και αλήθεια μεταξύ 
των νέων. Σε τέτοιου είδους σχέσεις, προφανώς τα άτομα δεν είναι 
υποχρεωμένα να υποδυθούν κάτι που δεν είναι στα αλήθεια και, όσο και αν 
είναι παρακινδυνευμένη η λέξη, θα έλεγε κανείς πως μεταξύ τους υπάρχει 
ισοτιμία και μεγαλύτερη ισορροπία. 



 Η επιλογή ενός ερωτικού συντρόφου με μεγάλη διαφορά ηλικίας από τη 
γυναίκα έχει ψυχολογική βάση, κάτι που ισχύει σε οποιαδήποτε ερωτική 
σχέση: οι άνθρωποι αναζητούν στους ερωτικούς συντρόφους τους 
χαρακτηριστικά που δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας και ικανοποίησης. 
Πολλές φορές όμως, οι ίδιες οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 
εξαιτίας των επιλογών τους, αλλά είναι το ίδιο το κοινωνικό τους περιβάλλον 
που ασκεί πιέσεις και δημιουργεί, τελικά, προβλήματα και αμφιβολίες για την 
ορθότητα της επιλογής. 

«Όσο για το γιατί μια γυναίκα γοητεύεται από άντρες μεγαλύτερης ή 
μικρότερης ηλικίας, αυτό μπορεί να αναζητηθεί όταν οι σχέσεις που εκείνη 
δημιουργεί δεν έχουν την αναμενόμενη έκβαση και όταν οι προσμονές και οι 
επιθυμίες της ματαιώνονται. Αν δηλαδή μια γυναίκα επιμένει ότι μόνο ένας 
μεγαλύτερος άντρας μπορεί να της προσφέρει σιγουριά και ηρεμία και 
εξακολουθεί να αναζητά τέτοιους ερωτικούς συντρόφους, τότε μάλλον 
χρειάζεται να αμφισβητήσει τα στερεότυπα της. Στην περίπτωση πάλι που 
επιμένει να συνάπτει σχέσεις με νεαρότερους άντρες αποφεύγοντας να 
αναλάβει τις ευθύνες της και να ωριμάσει, τότε ίσως χρειάζεται να σταματήσει 
να παρατείνει τη νεανική ηλικία που έχει παρέλθει.» 

Σύμφωνα με άλλες έρευνες υποστηρίζεται πως στο σεξ ο παράγοντας ηλικία 
παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Σ’ αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι η 
σεξουαλικότητα αποσυνδέεται όλο και περισσότερο από τις μακροχρόνιες 
ερωτικές σχέσεις, με συναισθηματική κάλυψη και προοπτική γάμου, ιδιαίτερα 
για τους νεαρούς άνδρες .Από την άλλη μεριά το ''pick'' της ανδρικής 
σεξουαλικότητας τοποθετείται, από βιολογικής πλευράς, γύρω στην ηλικία 
των 20 ετών, ενώ στη γυναίκα λίγο μετά τα 30. Είναι όμως σαφές ότι οι 
περισσότεροι νέοι άνδρες αναζητούν μια περισσότερο έμπειρη γυναίκα, για να 
διδαχθούν στο σεξ, νιώθοντας ότι παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια» 

 

1.4.Αυνανισμός 
Η λέξη προέρχεται από το όνομα του βιβλικού προσώπου Αυνάν, απογόνου 

του Ιακώβ μέσω του Ιούδα. Ο Αυνάν δεν αυτοϊκανοποιούνταν ακριβώς αλλά 

—παραβαίνοντας την υποχρέωση που είχε αναλάβει συνάπτοντας 

ανδραδελφικό γάμο— είχε διακεκομμένη συνουσία (λατινικά: coitus 

interruptus, δηλαδή "τραβιόταν" πριν εκσπερματώσει και "τελείωνε" μόνος 

του) με τη γυναίκα του και χήρα του αδελφού του. 

Αν και ο αυνανισμός γίνεται συνήθως με τη χρήση των χεριών, μπορεί να 
χρησιμοποιούνται και αντικείμενα όπως σεξουαλικά βοηθήματα. Ο 
αυνανισμός αποτελεί σεξουαλική πράξη τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών, η οποία εκδηλώνεται για πρώτη φορά συνήθως κατά την περίοδο 
της εφηβείας του ατόμου, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτήν. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των ανθρώπων αυνανίζεται και μετά την ενηλικίωση, ενώ έρευνες σε 
βρέφη και νήπια έχουν αποδείξει ότι η άντληση ευχαρίστησης από την επαφή 
με τα γεννητικά όργανα συναντάται ήδη από αυτές τις ηλικίες. Παραλλαγή 
αποτελεί ο αμοιβαίος αυνανισμός (ουσιαστικά δεν πρόκειται για αυνανισμό 
αλλά για μια μορφή σεξουαλικής επαφής), κατά τον οποίο δυο άτομα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1


διαφορετικού ή του ίδιου φύλου ερεθίζουν το ένα το άλλο με σκοπό να 
φτάσουν σε οργασμό. Κυρίως χρησιμοποιείται σαν σεξουαλικό παιχνίδι, αλλά 
μπορεί να συμβεί και ανάμεσα σε δυο άτομα που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να έρθουν σε ολοκληρωμένη επαφή. Ο αυνανισμός 
είναι ταμπού για ορισμένους ανθρώπους, ενώ κατά την εφηβεία μπορεί να 
αποτελέσει πηγή ενοχών, πράγμα έως ένα βαθμό φυσιολογικό αφού 
πρόκειται για μια νέα και άγνωστη πτυχή στη σεξουαλικότητα του εφήβου. Σε 
παλαιότερες εποχές θεωρούνταν επιβλαβής για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του ατόμου, με διαδεδομένες τις φήμες ότι μπορεί να οδηγήσει σε 
κώφωση, τύφλωση και να προκαλέσει κύφωση. Σήμερα όμως η επιστήμη δεν 
τον συνδέει πλέον με κανενός είδους παρενέργειες σωματικές ή ψυχικές, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πράξη γίνεται με υπερβολική συχνότητα ή 
υποκαθιστά τη φυσιολογική σεξουαλική ζωή ενός ενήλικου ατόμου. 
Χρησιμοποιήθηκε από ψυχαναλυτές κατά το 19ο αι. για τη «θεραπεία» της 
υστερίας στις γυναίκες. Τα επόμενα χρόνια επικράτησε η αντίληψη ότι κατά 
τον αυνανισμό αφαιρείται ουσία από το μυελό των οστών, όμως σήμερα μία 
τέτοια αντίληψη θεωρείται άτοπη και απόλυτα αναληθής από τους 
επιστήμονες. Επίσημη ονομασία του όρου σύμφωνα με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία είναι «η κατά μόνας αμαρτία», θεωρώντας την έτσι σαφώς ως 
αμαρτία. Κατά τον π. Φιλόθεο Φάρο, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση 
και την γνήσια Ορθόδοξη Πατερική διδασκαλία, σημασία δεν έχει η πράξη όσο 
το κίνητρο· η πράξη συνιστά αμαρτία εάν και καθ' όσον κίνητρο έχει όχι την 
αγάπη, αλλά την ικανοποίηση του εγωισμού. Έτσι, ο αυνανισμός θεωρείται 
εκκλησιαστικά αμαρτία στο μέτρο πού βρίσκει εφαρμογή η γραφή του κατά 
Ματθαίον Ευαγγελίου (κεφ ε', στιχ. 28) "Πάς ο βλέπων γυναίκα προς το 
επιθυμήσαι αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού", δηλαδή στο 
επίπεδο της σκέψης και της φαντασίωσης του κάθε ανθρώπου κατά τη 
διάρκεια της πράξης, προς ικανοποίησιν του εγωισμού. 

 

1.5.Τηλεφωνικό σεξ 
Ονομάζεται η προσομοίωση του σεξ μέσω τηλεφώνου. Το τηλεφωνικό σεξ 

προκύπτει όταν κατά μία τηλεφωνική συνομιλία χρησιμοποιείται ερωτικό 

λεξιλόγιο για τη διέγερση και των δύο συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας μπορεί να υπάρξει μονόπλευρος ή αμοιβαίος αυνανισμός. 

Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες ο πελάτης μπορεί να 

τηλεφωνήσει και να συνδιαλεχθεί με έναν τηλεφωνητή (έμβιο ή συσκευή), ή με 

έναν άλλο πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα ανταλλάσσουν 

τηλέφωνα μέσω Διαδικτύου γι' αυτό το λόγο. Επίσης, το τηλεφωνικό σεξ 

επιτρέπει στα άτομα ενός ζευγαριού να διατηρούν ερωτική "επαφή" όταν 

βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο. 

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνικού σεξ ο πελάτης διατηρεί την ανωνυμία του 
και μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε σεξουαλική επιθυμία. Καθώς δεν 
υπάρχει πραγματική σεξουαλική επαφή, δεν υφίσταται κίνδυνος εγκυμοσύνης 
ή μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
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2.Βιολογική προσέγγιση της σεξουαλικότητας 

των εφήβων. 

2.1.Ανατομία γεννητικών οργάνων 

2.1.1.Ανατομία γυναικείου γεννητικού συστήματος 

Ανατομία και εμβρυολογία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος Το 
γεννητικό σύστημα της γυναίκας εξασφαλίζει την αναπαραγωγή για ορισμένη 
περίοδο της ζωής της, από την ήβη έως την εμμηνόπαυση. Τα γεννητικά 
όργανα της γυναίκας διακρίνονται στα έξω γεννητικά όργανα και στα έσω 
γεννητικά όργανα. 

ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Το αιδοίο αποτελείται από το εφήβαιο, τα μεγάλα και τα μικρά χείλη, την 
κλειτορίδα, τον πρόδομο του κολεού, τους βολβούς του προδόμου, τους 
βαρθολίνειους αδένες και τους παραουρηθρικούς αδένες . 

Εφήβαιο ή όρος της Αφροδίτης Παριστά έπαρμα του δέρματος με λιπώδες 
υπόστρωμα κείμενο έμπροσθεν της ηβικής σύμφυσης. Στην ένηβο γυναίκα 
καλύπτεται από χαρακτηριστικό τρίχωμα. 

Μεγάλα και μικρά χείλη 

Τα μεγάλα χείλη του αιδοίου παριστούν δύο επιμήκεις πτυχές του δέρματος 
με λιπώδη και συνδετικό ιστό. Εξορμώνται από το εφήβαιο και καταλήγουν 
όπισθεν στην ραφή του περινέου. Αντιστοιχούν στο όσχεο του άνδρα. Το 
δέρμα αποτελείται εκ των έξω προς τα έσω από την επιδερμίδα, το χόριο και 
στρώμα λείων μυϊκών ινών. Το χόριο περιέχει τους θυλάκους των τριχών, 
ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους αδένες. Στα μεγάλα χείλη καταλήγουν οι 
στρογγυλοί σύνδεσμοι της μήτρας. Τα μικρά χείλη, κείμενα έσωθεν των 
μεγάλων χειλέων, παριστούν δύο δερματικές πτυχές. Έμπροσθεν 
σχηματίζουν την πόσθη και τον χαλινό της κλειτορίδας ενώ όπισθεν τον 
χαλινό των μικρών χειλέων. Συνίστανται από λεπτό δέρμα με 
σμηγματογόνους αδένες και παρουσιάζουν πολυπληθή φλεβικά δίκτυα. 

Κλειτορίδα Αντιστοιχεί στο ανδρικό πέος και αποτελείται από τα δυο σκέλη, 
το σώμα και την βάλανο. Τα σκέλη με μέρος του σώματος αποτελούν την 
κεκρυμμένη μοίρα της κλειτορίδας, ενώ το υπόλοιπο του σώματος μαζί με την 
βάλανο την ελεύθερη μοίρα, η οποία έχει μήκος περί τα 2 cm. Αποτελείται 
από δυο σηραγγώδη σώματα, τα οποία περιέχουν στυτικό ιστό. Η βάλανος 
περιέχει εξειδικευμένες νευρικές απολήξεις για την σεξουαλική διέγερση. 

Πρόδρομος του κολεού Αυτός εκτείνεται μεταξύ της κλειτορίδας και του 
χαλινού των μικρών χειλέων. Σε αυτόν εκβάλλουν η ουρήθρα, ο κόλπος και τα 
στόμια των παρακειμένων αδένων. Στο κάτω μέρος υπάρχει ο σκαφοειδής 
βόθρος. Το κάτω στόμιο του κόλπου, που εκβάλλει στον πρόδομο, 



αποφράσσεται από τον παρθενικό υμένα. Ο παρθενικός υμένας παριστά ένα 
ινώδες πέταλο με ελαστικές ίνες και επαλείφεται από πολύστοιβο πλακώδες 
επιθήλιο. Ανάλογα με το σχήμα και την υφή του διακρίνεται σε μηνοειδή, 
δακτυλιοειδή, δίθυρο, ηθμοειδή, κροσσωτό κλπ. Τα υπολείμματα του 
παρθενικού υμένα μετά την πρώτη συνουσία, ιδίως όμως μετά από τοκετό, 
αποτελούν τα μύρτα. 

Βολβοί του προδόμου Αντιστοιχούν στα σηραγγώδη σώματα της ουρήθρας 
του άνδρα, ευρίσκονται στα πλάγια του κόλπου και περιέχουν πυκνά φλεβικά 
δίκτυα, τα οποία προκαλούν διόγκωση των βολβών κατά την συνουσία. 

Βαρθολίνειοι αδένες Είναι μικρού μεγέθους στρογγυλοί αδένες στα πλάγια 
του στομίου του κόλπου, κάτω από το πίσω μέρος των μικρών χειλέων. 
Αντιστοιχούν στους αδένες του Cowper του άνδρα και εκκρίνουν βλέννη για 
την ύγρανση του κόλπου κατά την συνουσία. 

Παραουρηθρικοί αδένες Εκβάλλουν στο στόμιο της ουρήθρας και οι 
μεγαλύτεροι από αυτούς (αδένες του Skene) στον πρόδομο του κολεού. 

ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Στα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας ανήκουν ο κόλπος, η μήτρα, οι 
σάλπιγγες και οι ωοθήκες. Η σάλπιγγα και η σύστοιχη ωοθήκη αποτελούν το 
εξάρτημα . 

Κόλπος ή Κολεός Ο κόλπος παριστά ινομυώδη διατατό σωλήνα, μήκους 8-9 
cm και εκτείνεται από τον πρόδομο μέχρι τον τράχηλο της μήτρας. 

Το τοίχωμα του κόλπου αποτελείται από τέσσερις στιβάδες, οι οποίες εκ των 
έσω προς έξω είναι: 1. το ινώδες στρώμα, που προέρχεται από την πυελική 
περιτονία, 2. το μυϊκό από μυϊκές και ελαστικές ίνες, 3. το συνδετικό, που 
περιέχει αιμοφόρα αγγεία και 4. η έσω στοιβάδα, που συνίσταται από 
πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο. 

Το τοίχωμα του κόλπου παρουσιάζει πτυχές για να διατείνεται κατά την 
συνουσία. Το άνω μέρος, το οποίο περιβάλλει τον τράχηλο της μήτρας, 
σχηματίζει τον πρόσθιο, οπίσθιο και πλάγιους θόλους. Ο οπίσθιος θόλος είναι 
βαθύτερος. 

Μήτρα Η μήτρα είναι κοίλο μυώδες όργανο μήκους 7-8 cm, σχήματος 
αχλαδιού και προέρχεται από την συνένωση των δύο πόρων του Muller. Έχει 
ιδιαίτερα παχύ μυϊκό τοίχωμα, ώστε να διατείνεται κατά την κύηση. Διακρίνεται 
στον τράχηλο, στον ισθμό και στο σώμα της μήτρας. Στις 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες το μέγεθος της μήτρας είναι μικρότερο, ενώ η 
ενδοκολπική μοίρα του τραχήλου, προϊούσης της ηλικίας, σχεδόν 
εξαφανίζεται. 

Τράχηλος της μήτρας Έχει μήκος 2-3 cm και διακρίνεται στην υπερκολπική 
και στην ενδοκολπική μοίρα, η οποία προβάλλει μέσα στον κόλπο, 
σχηματίζοντας τους θόλους. Η ενδοκολπική μοίρα καλύπτεται από 



πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο, ενώ ο ενδοτραχηλικός αυλός από 
κυλινδρικό, που καταδύεται σε πτυχές ή κρυπτές με εκκριτική δραστηριότητα 
και παράγει κυρίως βλέννη από τους τραχηλικούς αδένες. Η τραχηλική βλέννη 
προφυλάσσει, ως πώμα, από την είσοδο μικροβίων στην μήτρα και στις 
σάλπιγγες και χρησιμεύει για την παραλαβή και ενεργοποίηση των 
σπερματοζωαρίων κατά την σεξουαλική επαφή. 

Το έξω στόμιο του τραχήλου έχει διάμετρο 4 mm περίπου και είναι στρόγγυλο 
στις άτοκες, ενώ έχει διάμετρο 6 mm περίπου και είναι εγκαρσίως ερρηγμένο 
στις πολύτοκες. 

Ισθμός της μήτρας Ο ισθμός της μήτρας παριστά μία στενή μοίρα του 
σώματος, η οποία αντιστοιχεί έσωθεν μεν στο έσω στόμιο του τραχήλου 
έξωθεν δε στην ανάκαμψη του περιτοναίου από την ουροδόχο κύστη στην 
μήτρα (κυστεομητρική πτυχή). Προϊούσης της κύησης ο ισθμός διατείνεται και 
σχηματίζει το κατώτερο τμήμα της μήτρας, το οποίο στο τέλος της κύησης έχει 
έκταση περίπου 7 cm. 

Σώμα της μήτρας Από το άνω τμήμα της μήτρας, που ονομάζεται πυθμένας, 
εκπορεύονται οι στρογγυλοί σύνδεσμοι που καταλήγουν στα μεγάλη χείλη του 
αιδοίου και αμέσως πίσω οι σάλπιγγες που φέρονται προς τα πίσω και 
πλάγια και καταλήγουν με το κροσσωτό τους πέρας στην οπίσθια πλευρά των 
πλατεών συνδέσμων. Παράλληλα και πίσω από τις σάλπιγγες πορεύονται οι 
ίδιοι σύνδεσμοι των ωοθηκών. Το σώμα αποτελείται από παχύ μυϊκό τοίχωμα, 
που περικλείει την ενδομητρική κοιλότητα, η οποία είναι τριγωνική με την 
βάση προς τον πυθμένα. Στις γωνίες της βάσης ευρίσκονται τα σαλπιγγικά 
στόμια. Το τμήμα της κοιλότητας που αντιστοιχεί στο στόμιο λέγεται κέρας της 
μήτρας. 

Εκ των έξω προς τα έσω διακρίνονται: 1. ο ορογόνος χιτώνας, 2. το 
μυομήτριο, που διακρίνεται σε τρεις στοιβάδες και 3. το ενδομήτριο. 

Οι στοιβάδες του μυομητρίου είναι: 1. η εξωτερική, η οποία αποτελείται από 
κάθετες και εγκάρσιες λείες μυϊκές ίνες που αρχίζουν από τον πυθμένα και 
φθάνουν έως τον τράχηλο, 2. η μέση, η οποία είναι παχύτερη και αποτελείται 
από αγκυλωτές ίνες που φθάνουν μέχρι το έσω τραχηλικό στόμιο και 3. η 
εσωτερική, η οποία αποτελείται από κάθετες και αγκυλωτές ίνες. 

Το ενδομήτριο αποτελείται από πολύστοιβο κυλινδρικό επιθήλιο και από το 
στρώμα που περιέχει αδένες, τριχοειδή, αιμοφόρα αγγεία και λεμφαγγεία. Το 
ενδομήτριο με την επίδραση ορμονών υφίσταται μεταβολές κατά την διάρκεια 
του κύκλου και αποπίπτει κατά την εμμηνορυσία. 

Σύνδεσμοι της μήτρας 

1. Οι στρογγυλοί σύνδεσμοι, οι οποίοι φέρονται από τα πλάγια του 
πυθμένα της μήτρας προς τα μεγάλα χείλη του αιδοίου. 

2. Οι πλατείς σύνδεσμοι, οι οποίοι είναι πτυχές του περιτοναίου και 
εκτείνονται από την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια της μήτρας προς τα 
πλάγια στο πυελικό περιτόναιο. 



3. Οι ιερομητρικοί σύνδεσμοι, που εκφύονται από το οπίσθιο κάτω 
τοίχωμα της μήτρας και καταφύονται στον ιερόν οστούν. 

4. Οι εγκάρσιοι σύνδεσμοι (σύνδεσμοι του McKenrodt), οι οποίοι 
εκφύονται από τα πλάγια του τραχήλου της μήτρας και καταφύονται 
στα τοιχώματα της πυέλου. 

Σάλπιγγες 

Οι σάλπιγγες ή ωαγωγοί είναι δύο λεπτοί μυϊκοί σωλήνες μήκους 10-12 cm 
που εξορμώνται από τον πυθμένα της μήτρας και φθάνουν μέχρι τις ωοθήκες. 

Διακρίνονται τέσσερα τμήματα στην σάλπιγγα: 

1. το μητριαίο τμήμα 
2. ο ισθμός 
3. η λήκυθος 
4. ο κώδων 

Η σάλπιγγα ευρίσκεται στο άνω χείλος του μεσοσαλπιγγίου, το οποίο 
αποτελεί μέρος του πλατέος συνδέσμου της μήτρας και καλύπτεται κατά 
συνέπεια από το περιτόναιο (ορογόνος χιτώνας). Εσωτερικά υπάρχει ο μυϊκός 
χιτώνας, ενώ ο αυλός καλύπτεται από μονόστοιβο κροσσωτό επιθήλιο. 

Ο μυϊκός χιτώνας είναι παχύτερος στην περιοχή του ισθμού και λεπτότερος 
στην λήκυθο και το κωδωνικό τμήμα. 

Το επιθήλιο της σάλπιγγας αποτελείται από κροσσωτά, εκκριτικά, στυλοειδή 
και εφεδρικά κύτταρα. 

Τα κροσσωτά κύτταρα χρησιμεύουν για την μεταφορά των γαμετών και του 
γονιμοποιημένου ωαρίου, ενώ τα εκκριτικά για την ανάπτυξη του 
γονιμοποιημένου ωαρίου στην λήκυθο. Η διάμετρος του αυλού της σάλπιγγας 
στον ισθμό και το μητριαίο τμήμα είναι 5 mm περίπου, ενώ στην λήκυθο 
περίπου 1 cm. 

Ωοθήκες Αποτελούν τους γεννητικούς αδένες της γυναίκας, όπως οι όρχεις 
στον άνδρα, και ευρίσκονται εκατέρωθεν της μήτρας. Έχουν σχήμα 
αμυγδάλου, μήκους 3-4 cm και πάχους 1-3 cm. 

Η στήριξη της ωοθήκης επιτελείται από τον κρεμαστήρα και τον ίδιο σύνδεσμο 
αυτής. 

Οι ωοθήκες αποτελούντα εκ των έξω προς τα έσω από: 1. το βλαστικό 
επιθήλιο, που καλύπτει την επιφάνεια της και αποτελείται από ένα στοίχο 
πλατεών κυττάρων, 2. την φλοιώδη μοίρα, που είναι μία λεπτή ζώνη από 
συνδετικό ιστό (στρώμα) όπου υπάρχουν τα ωοθυλάκια σε διάφορα στάδια 
ανάπτυξης και 3. την μυελώδη μοίρα, στο κέντρο της ωοθήκης, η οποία 
αποτελείται από συνδετικό ιστό, αιμοφόρα και λεμφικά αγγεία, νεύρα και 
εμβρυϊκά υπολείμματα. 



2.1.2.Ανατομία ανδρικού γεννητικού συστήματος 
 

Τα ανδρικά γεννητικά όργανα αποτελούνται από τα εξωτερικά και τα 

εσωτερικά όργανα. 

Στα εξωτερικά συγκαταλέγεται μόνο το πέος. Αν και βρίσκονται έξω από το 

σώμα, οι όρχεις, θεωρούνται εσωτερικά όργανα. Οι όρχεις περιβάλλονται 

από το όσχεο (ένα δερματικό σάκο που τους προστατεύει) και παράγουν την 

τεστοστερόνη και το σπέρμα. Επάνω και πίσω από κάθε όρχι είναι η 

επιδιδυμίδα, ένας σπειροειδής σωλήνας που καταλήγει στον σπερματικό ή 

ορχικό πόρο, που εκκρίνει ένα υγρό το οποίο βοηθάει στη μεταφορά των 

σπερματοζωαρίων. Ο αγωγός αυτός και ο σπερματικός πόρος σχηματίζουν 

τον αγωγό εκσπερμάτωσης. Οι δύο αγωγοί εκσπερμάτωσης συνδέονται στη 

συνέχεια με την ουρήθρα. Περιβάλλονται από τον προστάτη. Κατά την 

εκσπερμάτιση, το σπέρμα περνά μέσα από την ουρήθρα και έτσι βγαίνει έξω 

από το σώμα. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και στα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το ανδρικό φύλο παίζει η ορμόνη, 

τεστοστερόνη.  

Στην εφηβεία το σώμα του νέου  άνδρα αρχίζει να αλλάζει, με την επίδραση 

της τεστοστερόνης και αποκτά τη δυνατότητα της αναπαραγωγής. Οι όρχεις 

αναπτύσσονται και παράγουν σπέρμα , το πέος μεγαλώνει και ο έφηβος 

βγάζει γένια και τρίχες στο εφήβαιο, στις μασχάλες και στο σώμα. 

 

ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Το Πέος είναι το χαρακτηριστικό του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος  
Μοιάζει με κύλινδρο  με στρογγυλεμένη μύτη  στην ελεύθερη άκρη του.            
 
Το πέος χωρίζεται σε δύο μέρη:  

 Στο ορατό και ελεύθερο μέρος που βρίσκεται μπροστά από την ηβική 
σύμφυση και διακρίνεται στη βάλανο και στο σώμα. Η βάλανος και το 
σώμα έχουν όριο τον αυχένα του πέους. Τα περιβλήματα του πέους 
είναι η πόσθη (εξωτερικά) και η περιτονία του πέους (εσωτερικά). Η 
πόσθη αποτελεί το δέρμα που καλύπτει το ελεύθερο μέρος του πέους 
και εμφανίζει στην κάτω επιφάνεια την ραφή του πέους. Το τμήμα της 
πόσθης που καλύπτει τη βάλανο, λέγεται ακροποσθία . 

 Στο μέρος του πέους που δεν φαίνεται και είναι η ρίζα του πέους. 
Αυτή  βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ηβική σύμφυση και είναι 
καλυμμένη από το περίνεο (η περιοχή ανάμεσα στο πέος και τον 
πρωκτό). 



Κύριο χαρακτηριστικό του πέους είναι ο στυτικός ιστός του. Αποτελείται από 
δύο σηραγγώδη σώματα που συνδέονται μεταξύ τους. 

Τα δύο σηραγγώδη σώματα, κοντά στη ρίζα, ξεχωρίζουν και σχηματίζουν τα 

σκέλη του πέους, τα οποία είναι στερεά προσκολλημένα με το ηβικό οστούν 

(η ρίζα του πέους).Τα σηραγγώδη σώματα μοιάζουν με σφουγγάρι που όταν 

το πέος δεν είναι σε στύση, είναι πολύ μαλακό (στην πραγματικότητα είναι 

δοκίδες ινώδους συνδετικού ιστού μεταξύ των οποίων υπάρχουν κενοί χώροι 

για την υποδοχή του αίματος όταν το πέος είναι σε στύση). Όταν έρθει η ώρα 

της στύσης, γεμίζουν με αίμα και το πέος σκληραίνει και σηκώνεται. 

 

ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

'Ορχεις  

 

Στον άνδρα είναι δυο και καλύπτονται από το όσχεο (δερμάτινο 

προστατευτικό περίβλημα) γιατί τα σπερματοζωάρια παράγονται καλύτερα σε 

θερμοκρασία χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του σώματος. Ο κάθε όρχις 

έχει βάρος περίπου 20-30 gr. Συνδέονται με το υπόλοιπο γεννητικό σύστημα 

με τους σπερματικούς πόρους και η απόσταση τους από το κυρίως σώμα 

ρυθμίζεται από τους κρεμαστήρες μυς. Οι συσπάσεις αυτών των μυών 

ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των όρχεων. Οι μύες αυτοί συσπώνται και λόγω 

άγχους αλλά και κατά τον οργασμό. Παρ' όλο που είναι έξω από το σώμα, 

θεωρούνται εσωτερικά όργανα και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Οι όρχεις 

παράγουν τα σπερματοζωάρια, τα οποία όταν ωριμάσουν, αποθηκεύονται 

στην επιδιδυμίδα. Σε περίπτωση που ο άνδρας ερεθιστεί σεξουαλικά τα 

σπερματοζωάρια περνούν μέσα από τον προστάτη, ο οποίος με μυϊκούς 

σπασμούς τα εκβάλει μαζί με άλλα υγρά μέσω του πέους και έχουμε την 

εκσπερμάτωση. Στους όρχεις παράγεται και η Τεστοστερόνη, η ορμόνη που 

δίνει στον άνδρα, τα χαρακτηριστικά του φύλου του (τη χροιά της φωνής, την 

τριχοφυϊα, το σχήμα του σώματος, τα γένια κλπ) 

 

Η Επιδιδυμίδα  είναι ένας σωλήνας σε σχήμα μισοφέγγαρου, που βρίσκεται 

στη πίσω μεριά του όρχεως. Στην πραγματικότητα είναι ένα τυλιγμένο 

σωληνάκι μήκους 5-7 m. Η άκρη της είναι συνέχεια του σπερματικού πόρου. 

Σκοπός της είναι η φύλαξη των σπερματοζωαρίων που παράγουν οι όρχεις, 

με τους οποίους συνδέεται με τους σπερματικούς πόρους. 

 

Ο Προστάτης είναι ένας μικρός εξωκρινής ανδρικός αδένας, που βρίσκεται 

ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την ουρήθρα (δηλαδή 

το σωληνάκι που μεταφέρει τα ούρα από την ουροδόχο κύστη στο εξωτερικό 



περιβάλλον). Ο προστάτης έχει το μέγεθος και το  σχήμα καρυδιού και έχει  

βάρος  περίπου 15gr. Ο προστάτης περιέχει μερικούς μύες που βοηθούν 

στην αποβολή του  σπέρματος κατά την  εκσπερμάτιση.  

Ο ρόλος του είναι να δίνει ένα μέρος του υγρού που είναι απαραίτητο για την 

εκσπερμάτιση. Το υγρό αυτό βοηθά στη μεταφορά και τη δημιουργία του 

σπέρματος. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία της 

Σύλληψης. Ωριμάζει γύρω στην ηλικία των 20 ετών όπου φτάνει στο μέγιστο 

μέγεθός του υπό την επήρεια των ορμονών (ανδρογόνα). Αποτελείται από 

αδενοκυψέλες με πόρους που εκβάλλουν στην πίσω ουρήθρα και καλύπτεται 

εξωτερικά από ένα περίβλημα ινώδους συνδετικού ιστού. 

Σε όλους τους άνδρες ο προστάτης ανταποκρίνεται κατά τη  σεξουαλική 

διέγερση.  Καθώς ο άνδρας διεγείρεται, ο προστάτης παράγει υγρό και 

προετοιμάζει την εκσπερμάτωση. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και 

της εκσπερμάτωσης, το υγρό αυτό είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των 

σπερματοζωαρίων στον κόλπο. 

Αν δεν είναι εφικτή η εκσπερμάτωση, παρά τη σεξουαλική διέγερση του 

άνδρα, το υγρό που παράγει ο προστάτης , φεύγει προς την  κύστη και 

αποβάλλεται με τα ούρα. Έτσι ο  προστάτης δεν πρήζεται. Αν κι η διόγκωση 

δεν είναι επικίνδυνη, παρόλα αυτά δεν είναι ευχάριστη και προκαλεί 

δυσφορία. 

 

 
2.2.Ο ρόλος ορμονών στην σεξουαλική ανάπτυξη του 

εφήβου. 

 

Οι ορμόνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική ανάπτυξη και 
λειτουργία του εφήβου. Τα ανδρογόνα, υπάρχουν τόσο στον άνδρα όσο και 
στην γυναίκα. Κυρίαρχη θέση στα ανδρογόνα κατέχει η τεστοστερόνη. Η 
ορμόνη αυτή παράγεται κυρίως στους όρχεις του άνδρα ή στις ωοθήκες της 
γυναίκας, αλλά και στα επινεφρίδια και των δύο. Ωστόσο, ο άνδρας παράγει 
50 φορές περισσότερη τεστοστερόνη από τη γυναίκα και για αυτό άλλωστε 
έχει συνδεθεί περισσότερο με την αρρενωπότητα. Η τεστοστερόνη είναι 
υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πέους, την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, της 
δύναμης και της πυκνότητας των οστών, ενώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
διατήρηση της γενικότερης υγείας και ευεξίας του ατόμου. 

Κατά την εφηβική περίοδο οι ορμόνες αυτές είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 
σε σχέση με την ενήλικη περίοδο του ατόμου και ευθύνονται για μια πληθώρα 
αλλαγών τόσο στο έφηβο αγόρι όσο και στο έφηβο κορίτσι. Έτσι, 
παρατηρείται αύξηση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και στο σώμα και έντονη 



ακμή. Παράλληλα, παρατηρείται μεγέθυνση του πέους και της κλειτορίδας, 
ενώ αυξάνεται η συχνότητα των στύσεων, η μυϊκή δύναμη, αλλάζει η φωνή 
του και αποκτά περισσότερο ύψος. 

Από την άλλη μεριά, τα οιστρογόνα παράγονται από τα ανδρογόνα όταν αυτά 

ενωθούν χημικά με τα κατάλληλα ένζυμα. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον 

εμμηνορυσιακό κύκλο της γυναίκας και έχουν συνδεθεί στη συνείδηση όλων 

μας ως οι κυρίαρχες γυναικείες ορμόνες. Οιστρογόνα υπάρχουν και στα δύο 

φύλα, ωστόσο, η ποσότητα και η λειτουργία τους είναι πολύ πιο έντονη στις 

γυναίκες και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των δευτερογενών 

χαρακτηριστικών του φύλου στην έφηβη. Τα οιστρογόνα είναι υπεύθυνα για 

την ανάπτυξη των μαστών, την επιβράδυνση του ύψους και της ανάπτυξης 

της μυϊκής μάζας, την εφύγρανση του κόλπου, την ανάπτυξη του ενδομητρίου 

και την γενικότερη καλή λειτουργία του εμμηνορυσιακού κύκλου. 

 

2.3.Περιτομή, Φίμωση, Επιμήκυνση 
 

2.3.1.Περιτομή  
 

Ονομάζεται ο περιορισμένος ακρωτηριασμός της φυσικής διαμόρφωσης του 

ανδρικού μορίου, συγκεκριμένα είναι η αποκοπή (αφαίρεση) της πόσθης ή 

ακροποσθίας (αρχ. ακροβυστίας), της πτύχωσης δηλαδή του δέρματος που 

καλύπτει τη βάλανο του πέους, του εξωτερικού ανδρικού γεννητικού οργάνου. 

Η περιτομή εξυπηρετεί κατά μία άποψη λόγους υγιεινής: με την αφαίρεση της 

πόσθης μειώνονται οι πιθανότητες μόλυνσης από τη συσσώρευση 

μικροοργανισμών ή ξένων σωμάτων (σκόνης, σμήγματος κλπ.). Αν και η 

περιτομή δε συνδέεται μόνο με τη θρησκεία και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ 

εφαρμόζεται σε πολλά νεογέννητα άσχετα με το θρήσκευμα, στην εβραϊκή και 

στη μουσουλμανική θρησκεία οι γονείς οφείλουν να περιτέμνουν τα άρρενα 

βρέφη τους σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες. Η συμβολική αυτή 

πράξη συνδέεται άμεσα με την κοινωνική σημασία του πέους, κατά το δόγμα 

των παραπάνω θρησκειών 

Η περιτομή στους άνδρες, μπορεί να μειώνει μέχρι 50% τoν κίνδυνο 
μόλυνσης από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.Η ανδρική περιτομή, 
θεωρείται τώρα ως μία αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης για τη μείωση 
των μολύνσεων από τον ιό HIV.  

 



2.3.2.Φίμωση  

Είναι η συγγενής ή επίκτητη στένωση του στομίου της ακροποσθίας (του 
δέρματος που καλύπτει τη βάλανο, κεφαλή του πέους), με συνέπεια αδυναμία 
αποκάλυψης της βαλάνου με έλξη της ακροποσθίας προς τη βάση του πέους. 

Στην κανονική κατάσταση, αυτό πρέπει να είναι εφικτό στη διάρκεια του 
δεύτερου ή τρίτου έτους της ζωής. Στα παιδιά υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης 
βαλανοποσθίτιδων, συνεπεία της αδυναμίας απομάκρυνσης του σμήγματος ή 
και ουρολοιμώξεων. Η πλέον ενδεδειγμένη εγχειρητική αποκατάσταση είναι η 
πλαστική της ακροποσθίας, που επιτρέπει την άνετη αποκάλυψη της 
βαλάνου, αλλά παράλληλα διατηρεί την ακροποσθία, που προστατεύει την 
βάλανο. Η περιτομή διενεργείται πλέον κυρίως για θρησκευτικούς λόγους. 

Η φίμωση των ενηλίκων είναι μία σοβαρή κατάσταση διότι από την μία 
πλευρά είναι αδύνατη η αποκάλυψη της βαλάνου και από την άλλη πέραν των 
πολλών κινδύνων αναπτύξεως καρκινωμάτων στο πέος μπορεί να συμβεί και 
η παραφίμωση κατά την οποία το στενεμένο δέρμα και στην φάση στύσης 
κατέρχεται προς την στεφανιαία αύλακα της βαλάνου και λόγω του οιδήματος 
είναι αδύνατη σχεδόν η ανάταξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την νέκρωση του 
πέους, αν η κατάσταση αφεθεί χωρίς θεραπεία. 

 

Επιπλοκές της φίμωσης είναι: 

  - φλεγμονές της βαλάνου και της ακροποσθίας (βαλανοποσθίτιδες) 
  - δυσχέρεια και πόνος κατά την σεξουαλική επαφή, 
  - σχηματισμός ραγάδων (μικρές ρήξεις) του δέρματος,  
  - μικρή διάρκεια στύσης,  
  - πρόωρη εκσπερμάτιση  
  - παραφίμωση 

2.3.3.Επιμήκυνση 

Το πέος αποτελείται από 2 σηραγγώδη σώματα που γεμίζοντας με αίμα 

διογκώνονται και σκληραίνουν και προκαλούν έτσι τη στύση του πέους. Στο 

κάτω μέρος βρίσκεται το σπογγιώδες σώμα που περιέχει την ουρήθρα. Αυτό 

που είναι σημαντικό είναι ότι όσο περίπου είναι το μήκος του πέους που 

προεξέχει από το σώμα άλλο τόσο είναι αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Αυτό 

που είναι κρυμμένο είναι καθηλωμένο στα οστά της λεκάνης είτε απ’ ευθείας 

είτε μέσω ενός συνδέσμου του κρεμαστήρα συνδέσμου του πέους. Η 

επιμήκυνση του πέους είναι εφικτή παρεμβαίνοντας σε αυτό ακριβώς το 

σύνδεσμο και «μεταφέροντας» κατά κάποιο τρόπο το πέος πιο έξω. Δεν 

αυξάνουμε δηλαδή αυτό καθαυτό το μήκος του, αλλά του αλλάζουμε θέση με 

τελικό αποτέλεσμα να προβάλλει προς τα έξω μεγαλύτερο μήκος πέους και 

έτσι το τελικό αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο. 



 

2.4.Εκσπερμάτωση, Οργασμός, Σημείο G 
 

2.4.1. Εκσπερμάτωση 

Στον άνδρα, ο οργασμός συμπίπτει με την εκσπερμάτιση. Παρόλα αυτά, 
οργασμός και εκσπερμάτιση είναι διαφορετικά φαινόμενα και ορισμένες φορές 
και σε ειδικές καταστάσεις μπορεί να συμβούν ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο. Έτσι, μπορεί να νιώσει κανείς οργασμό χωρίς να παρουσιάσει 
εκσπερμάτιση ή να έχει εκσπερμάτιση χωρίς ηδονή 

Η φάση της εκσπερμάτισης υποδιαιρείται σε δύο μικρότερες: την 
προπαρασκευαστική (emission) και την κυρίως εκσπερμάτιση. Η 
προπαρασκευαστική φάση οφείλεται σε μια σειρά μικροσυσπάσεων, που 
συγκεντρώνουν το σπερματικό υγρό στη βάση της ουρήθρας για την 
εκτόξευση. Λίγο πριν αρχίσει η προπαρασκευαστική φάση, ο σφιγκτήρας του 
αυχένα της ουροδόχου κύστης συγκλείνεται, ώστε το σπέρμα να μην μπορεί 
να εισέλθει στην κύστη. Με άλλα λόγια, με την προετοιμασία της 
εκσπερμάτισης ο άνδρας δέχεται ένα «σήμα», που τον πληροφορεί ότι ο 
μηχανισμός έχει τεθεί σε λειτουργία και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα 
επιστροφής. Στο δεύτερο στάδιο, την κυρίως εκσπερμάτιση, το σπερματικό 
υγρό εκτοξεύεται μέσα από την ουρήθρα με τις συσπάσεις του 
Βολβοσηραγγώδους μυός, που μαζί με τις συσπάσεις και άλλων μυών του 
περινέου προκαλούν το αίσθημα της ηδονής. Οι συσπάσεις αυτές είναι 3-7 και 
επισυμβαίνουν με μεσοδιαστήματα 0,8 sec. Μεγάλη ποσότητα σπερματικού 
υγρού προκαλεί μεγαλύτερης διάρκειας ευχαρίστηση και ίσως γι’ αυτό ο 
πρώτος οργασμός αναφέρεται από τους άνδρες ως πιο έντονα ευχάριστος. 
Μετά την εκσπερμάτιση ακολουθεί μια ανερέθιστη περίοδος, κατά τη διάρκεια 
της οποίας κανένας ερεθισμός δεν μπορεί να προκαλέσει νέα στύση. Αυτή η 
περίοδος είναι μικρή στους νεαρούς και αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. 

Ο αντανακλαστικός μηχανισμός για την εκσπερμάτιση φαίνεται να ελέγχεται 
από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Κλινικές ενδείξεις από άτομα με βλάβη 
του νωτιαίου μυελού οδηγούν στην αναζήτηση κάποιου κέντρου στη 
θωρακοοσφυϊκή μοίρα, το οποίο, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, 
τοποθετείται μεταξύ Θ11 και Ο2 μυελοτομίου. 

Υπάρχει η εντύπωση ότι η τέλεια σεξουαλική πράξη πρέπει να καταλήγει σε 
ταυτόχρονο οργασμό των ερωτικών συντρόφων. Έτσι, πολλές φορές 
καταβάλλονται απεγνωσμένες προσπάθειες να συμπέσουν τα ελάχιστα 
δευτερόλεπτα της διάρκειας του οργασμού του ενός με τα αντίστοιχα ελάχιστα 
του άλλου, με αποτέλεσμα να μην εγκαταλείπονται οι συμβαλλόμενοι στο 
ερωτικό παιχνίδι, αλλά να σκέφτονται και να αγωνιούν για το πώς θα 
συγχρονίσουν μια κατά βάση αντανακλαστική λειτουργία. Η πιθανότητα 
επιτυχίας είναι μεγαλύτερη αν αφήσουν τη φύση να δράσει, εφόσον φυσικά 
υπάρχει καλή σεξουαλική επικοινωνία. 



2.4.1.1.Νευροφυσιολογία της εκσπερμάτισης 

Η εκσπερμάτιση συνδέεται με διάφορες νευροφυσιολογικές εκδηλώσεις, όπως 
στύση, προπαρασκευή εκσπερμάτισης (emission), κυρίως εκσπερμάτιση και 
οργασμός. Αυτές οι διαδικασίες εφορεύονται από νεύρα, ορμόνες και 
αγγειακές αλληλεπιδράσεις, τα οποία συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν 
μια αλυσίδα γεγονότων, όπου το ένα διαδέχεται το άλλο. Στύση είναι η 
νευρολογική και αιμοδυναμική κατάσταση που οδηγεί σε διόγκωση και 
σκληρότητα του πέους και ελέγχεται βασικά από το ιερό πλέγμα του 
παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (πυελικά σπλαγχνικά νεύρα ή nervi 
erigentes). 

Η προπαρασκευή της εκσπερμάτισης (emission) αναφέρεται στη 
συγκέντρωση και μεταφορά των εκκρίσεων από τον προστάτη, τις 
σπερματοδόχες κύστεις και τους σπερματικούς τόνους στην οπίσθια 
ουρήθρα, σε αναμονή της κυρίως εκσπερμάτισης. Όλες αυτές οι εκκρίσεις 
συγκροτούν το σπέρμα. Με τη σύγκλειση του αυχένα της κύστης (έσω 
σφιγκτήρας) και του οπισθίου ουρηθρικού σφιγκτήρα, η συλλογή του 
σπερματικού υγρού στην οπίσθια ουρήθρα δημιουργεί μια πίεση. Σύμφωνα με 
την κοινώς αποδεκτή άποψη, αυτή η πίεση μπορεί να αυξηθεί και να 
διογκώσει κατά τρεις φορές το φυσιολογικό μέγεθος των σχετικών περιοχών, 
προκαλώντας το αίσθημα της επερχόμενης εκσπερμάτισης που δεν μπορεί 
πλέον να ανασταλεί. Η εκσπερμάτιση είναι η διαδικασία της εκτίναξης του 
σπερματικού υγρού διαμέσου της ουρήθρας προς τα έξω και επιτελείται με 
ρυθμικές συσπάσεις περινεϊκών γραμμωτών μυών. Μέρος της εκσπερμάτισης 
αποτελεί η διάνοιξη του οπισθίου σφιγκτήρα της ουρήθρας (distal urethral 
sphincter), που επιτρέπει την απελευθέρωση του σπέρματος. Η 
εκσπερμάτιση συμβαίνει όταν ένα ορισμένο επίπεδο προσαγωγών ώσεων 
από τη διατεινόμενη οπίσθια ουρήθρα φθάσει στο νωτιαίο μυελό και 
πυροδοτήσει την αντανακλαστική αντίδραση της εκσπερμάτισης. Ο οργασμός 
αναφέρεται στην υποκειμενική ευχάριστη εμπειρία που συνήθως συνοδεύει 
την εκσπερμάτιση και θεωρείται βασικά φαινόμενο του εγκεφάλου. Αν και η 
προπαρασκευή για εκσπερμάτιση, η εκσπερμάτιση και ο οργασμός είναι 
γεγονότα που αλληλοδιαδέχονται το ένα το άλλο, υπάρχουν ενδείξεις ότι, 
επειδή ελέγχονται από διαφορετικούς νευρολογικούς μηχανισμούς, δεν 
απαιτείται η ύπαρξη στύσης για την εκσπερμάτιση ούτε η εκσπερμάτιση για 
τον οργασμό. 

Η νευροφυσιολογία και νευροχημεία της εκσπερμάτισης είναι μόνο μερικώς 
γνωστή. Μελέτες δείχνουν ότι το ντοπαμινεργικό σύστημα ευοδώνει την 
εκσπερμάτιση, ενώ το σεροτονινεργικό την αναστέλλει. 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι στην εννεύρωση των οργάνων που συμβάλλουν 
στην εκσπερμάτιση συμμετέχουν σωματικά νεύρα, κυρίως το αιδοιικό 
(pudendal) νεύρο με τους διάφορους κλάδους του (ένα μικτό αισθητικο-
κινητικό νεύρο), καθώς και τα δύο σκέλη του αυτονόμου νευρικού 
συστήματος. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα ελέγχει κυρίως τη στύση, 
ενώ το συμπαθητικό μαζί με σωματικά νεύρα ελέγχουν την προπαρασκευή 
της εκσπερμάτισης και την κυρίως εκσπερμάτιση. Με το σεξουαλικό ερεθισμό, 
αισθητικά ερεθίσματα οδεύουν από τα γεννητικά όργανα μέσω της αισθητικής 



οδού του αιδοιικού νεύρου (σωματικό νεύρο) και μέσω του ιερού πλέγματος 
προς την ιερά μοίρα του νωτιαίου μυελού. Από το νωτιαίο μυελό, οι ώσεις 
αυτές φθάνουν σε ανώτερα κέντρα του φλοιού του εγκεφάλου. Αν και η 
ακριβής εντόπιση των κέντρων που εφορεύουν της εκσπερμάτισης δεν είναι 
ακόμα γνωστή, ωστόσο ο υποθάλαμος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. 

Μετά την κατάλληλη απαρτίωση και ερμηνεία των νευρωνικών πληροφοριών, 

η αντίδραση μπορεί να ευοδωθεί ή να ανασταλεί. Τα κέντρα του εγκεφάλου 

στέλνουν φυγόκεντρες ώσεις [μέσω υποθαλάμου, στελέχους και της 

πλαγιομέσης δέσμης (intermediolateral column) του νωτιαίου μυελού] στο 

συμπαθητικό κέντρο στο ύψος του Θι0-Ο3 μυελοτομίου. Οι ώσεις από εκεί 

φέρονται με το άνω υπογάστριο πλέγμα, που εννευρώνει τις σπερματοδόχες 

κύστεις, τους σπερματικούς τόνους, τον προστάτη και άλλα όργανα που 

συμμετέχουν στην εκσπερμάτιση. Αυτές οι τελευταίες φυγόκεντρες νευρικές 

ώσεις συνεχίζουν το δρόμο τους και διεγείρουν μικρούς μυς των σπερματικών 

πόρων, των σπερματοδόχων κύστεων, του προστάτη και του αυχένα της 

κύστης, που προκαλούν την προπαρασκευαστική φάση της εκσπερμάτισης 

(emission). Η συμπαθητική νεύρωση του αυχένα της ουροδόχου κύστης 

συμβάλλει στην επίταση της σύγκλεισης κατά την εκσπερμάτιση, για την 

αποτροπή της παλινδρόμησης του σπέρματος στην ουροδόχο κύστη. 

Ταυτόχρονα, νευρικές πληροφορίες τόσο από τα ανώτερα κέντρα όσο και από 

το νωτιαίο μυελό περνούν στο ιερό πλέγμα και μεταφέρονται στο κινητικό 

σκέλος του αιδοιικού νεύρου, για να διεγείρουν τους γραμμωτούς μυς του 

περινέου, που προκαλούν με τη σειρά τους τις χαρακτηριστικές ρυθμικές 

συσπάσεις της εκσπερμάτισης. Αυτοί οι μύες περιλαμβάνουν το 

βολβοσηραγγώδη και άλλους μυς του πυελικού εδάφους 

(συμπεριλαμβανομένου του ηβοκοκκυγικού). 

 

2.4.2.Οργασμός 

Ο οργασμός είναι μια ιδιαίτερη ψυχική και σωματική κατάσταση, το τελικό 

στάδιο της σεξουαλικής διέγερσης. Μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της 

συνουσίας όσο και από τον αυνανισμό. Παρατηρείται στον άνθρωπο αλλά και 

σε αρκετά θηλαστικά. 

Ο οργασμός όπως και το προκαταρκτικό ερωτικό παιχνίδι είναι πολυδιάστατο 

θέμα και εξαρτάται από τα βιώματα, την ψυχολογική κατάσταση των δύο 

συντρόφων εκείνη την στιγμή όπως και τον χαρακτήρα του καθενός από τους 

δύο. 

Κοινό γνώρισμα του οργασμού στους ανθρώπους είναι η εκσπερμάτιση για 

τον άντρα και για τη γυναίκα η σύσπαση των μυών των εσωτερικών 

γεννητικών οργάνων, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην κατακράτηση του 

σπέρματος και τη γονιμοποίηση. 



2.4.3.Το σημείο G 

 

Τη δεκαετία του 1940 στη Γερμανία, ένας γυναικολόγος-μαιευτήρας, ο Ερνστ 

Γκράφενμπουργκ, υποστήριξε ότι είχε κάνει μια ανακάλυψη. Είχε εντοπίσει 

μιαν άγνωστη, εσωτερική ερωτογενή ζώνη στις γυναίκες που συμμετείχαν στις 

έρευνές του. Ξεκίνησε τότε μια διαμάχη ανάμεσα στους επιστήμονες σχετικά 

με την ύπαρξη του σημείου G (το αρχικό γράμμα του ονόματος Grafenburg) 

στον άνδρα και στη γυναίκα. Είναι σχεδόν βέβαιο πως υπάρχει μια κρυφή 

περιοχή, σε ορισμένους τουλάχιστον άνδρες και γυναίκες, η οποία, όταν 

ερεθιστεί, προκαλεί απερίγραπτη ηδονή και οργασμό. Στις γυναίκες είναι 

γνωστή ως σημείο G, στους άνδρες εντοπίζεται στον αδένα του προστάτη. Οι 

παθολογοανατόμοι όμως δεν έχουν βρει έως τώρα το σημείο G (όταν 

ερεθιστεί μοιάζει με φασολάκι) σε όσες γυναίκες έχουν κάνει νεκροψία. 

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν πως το συγκεκριμένο σημείο έχουν μόνο μερικές 

γυναίκες. Αλλοι φρονούν ότι επειδή το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου είναι 

πολύ ευαίσθητο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλεί οργασμό. Αλλοι 

απορρίπτουν αυτές τις θεωρίες ως ανόητες και υποστηρίζουν ότι όλος αυτός 

ο θόρυβος δημιουργεί σε άνδρες και γυναίκες αδικαιολόγητο συναίσθημα 

ανεπάρκειας και άγχους. Τελικά, η εξερεύνηση του κορμιού σας είναι ο μόνος 

τρόπος να διαπιστώσετε εάν το σημείο G μπορεί να σας χαρίσει την υπέρτατη 

ηδονή ή εάν το όλο θέμα δεν είναι παρά μία πλάνη. 

 

 

 το σημείο g στον άνδρα 

 
Το σημείο g στο άνδρα, είναι ο αδένας του προστάτη ο οποίος, βρίσκεται 
γύρω από την ουρήθρα στον αυχένα της ουροδόχου κύστης. ο αδένας αυτός 
παράγει ένα υγρό που κατά τη συνουσία βοηθά την κίνηση των 
σπερματοζωαρίων προς τον κόλπο. 

Πολλοί άνδρες υποστηρίζουν ότι η διέγερσή του, πριν από ή κατά τη διάρκεια 
της σεξουαλικής πράξης, οδηγεί σε έναν έντονο οργασμό και σε μια 
εκσπερμάτωση μάλλον ήρεμη παρά ορμητική. είναι πολύ δύσκολο να 
ανακαλύψει κάποιος το σημείο g του, δηλαδή τον αδένα του προστάτη που 
βρίσκεται μέσα στο σώμα. 

Ο μόνος τρόπος να τον αγγίξετε, είναι από τον πρωκτό. 

 το σημείο g στη γυναίκα 

 
Το σημείο g, είναι ένα πλέγμα από απολήξεις νεύρων, αδένες, πόρους και 



αιμοφόρα αγγεία γύρω από την ουρήθρα ή ουροφόρο οδό. 
η περιοχή αυτή γίνεται αντιληπτή μόνο όταν ερεθιστεί έντονα ο κόλπος.  
τότε αρχίζει να διογκώνεται και εμφανίζεται στο κολπικό τοίχωμα ως μια μικρή 
μάζα με ευδιάκριτο σχήμα. 

Κατά τον οργασμό εκσπερματώνει ένα διαυγές υγρό, παρόμοιο σε σύνθεση 
με εκείνο που παράγει ο προστάτης. 

Ορισμένοι μάλιστα ειδικοί πιστεύουν πως το σημείο g στη γυναίκα είναι μια μη 
εξελιγμένη μορφή του ανδρικού αδένα. 

 

3.Ασφαλές σεξ, Σ.Μ.Ν, Μέθοδοι αντισύλληψης 

και πρόληψης 

 

3.1.Κίνδυνοι σεξ 

 

 Δυστυχώς φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται για διαφώτιση, 
ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων, βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο 
λόγω του ότι δεν παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για το σεξ. 

Σύμφωνα με  παγκόσμια έρευνα για το 2001, που έγινε από την Durex, το 
30% των νέων ηλικίας από 16 έως 20 ετών, έχουν κάνει σεξ χωρίς καμιά 
προστασία τουλάχιστο με ένα νέο σύντροφο κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 
Για τα άτομα πάνω από 45 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 7%. 

Στην παγκόσμια αυτή έρευνα έλαβαν μέρος 18.000 άτομα από 28 
διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. 

Οι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι έφηβοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους διότι ο 
κίνδυνος να προσβληθούν από το AIDS όταν δεν χρησιμοποιούν 
προφυλάξεις είναι σημαντικός. Επίσης κινδυνεύουν από άλλες σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες ασθένειες όπως επίσης και από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 

Στις ηλικίες από 16 μέχρι 20 ετών η έρευνα έδειξε ότι ένα ποσοστό 20% των 
νέων δεν χρησιμοποίησαν προφυλακτικό λόγω υπερβολικής κατανάλωσης 
αλκοόλ που δεν τους επέτρεψε να το σκεφτούν. Μόνο 9% των ατόμων ηλικίας 
από 35 έως 44 ετών δεν χρησιμοποίησαν προφυλακτικό λόγω μέθης. 

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι Αμερικανοί κάνουν σεξ συχνότερα από 
οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Συγκεκριμένα δηλώνουν κατά μέσο όρο ότι 



κάνουν 124 φορές το χρόνο. Έχουν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό 
σεξουαλικών συντρόφων στη ζωή τους με μέσο όρο 14. 

Στη δεύτερη θέση έρχονται οι Έλληνες οι οποίοι δηλώνουν ότι κάνουν 117 
φορές το χρόνο σεξ κατά μέσο όρο. 

Οι Ιάπωνες κατέχουν τη τελευταία θέση με 36 φορές το χρόνο. 

Παγκοσμίως ο μέσος όρος ηλικίας κατά την οποία γίνεται η πρώτη σεξουαλική 
είναι περίπου στα 18 χρόνια και ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων για 
όλη τη ζωή, γύρω στους 7 με 8. 

Το ένα τρίτο περίπου των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσαν 
ότι παραμένουν πιστά σε ένα σύντροφο. Το 16% δήλωσε ότι έχει 
περισσότερους από 10 ερωτικούς συντρόφους. 

Σίγουρα το σεξ χωρίς προστασία θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των νέων 
ανθρώπων όπως επίσης και αυτών μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα για την προστασία όλων και την διακοπή 
της μετάδοσης των διαφόρων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

 

3.2.Σ.Μ.Ν. 

 

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα  είναι: 

 Γονόρροια-Βλεννόρροια   
 Κυτταρομεγαλοϊός 
 Πυελικές φλεγμονές 
 Έρπης γεννητικών οργάνων 
 Μαλακό έλκος  
 Σύφιλη 
 Ηπατίτιδα Β 
 Τριχομονάδες 
 Χλαμύδια 
 Ψείρες του εφηβαίου 
 Κονδυλώματα 
 

3.2.1.Γονόρροια-Βλεννόρροια 

 

Η γονόρροια είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από το μικρόβιο του 

γονόκοκκου neisserria gonorrheae, το οποίο ζει σε υγρές και ζεστές περιοχές 

του σώματος. Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται μέσα σε διάστημα 

από 2 έως 21 ημέρες μετά τη σεξουαλική επαφή. 



Συμπτώματα: 

Γυναίκες 

 κιτρινωπή ή πρασινωπή έκκριση από τον κόλπο 

 φαγούρα ή πόνος κατά την ούρηση 

 πόνος κατά την περίοδο 

 πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς 

 πόνος κατά τη διάρκεια της συνουσίας 

 πόνος στις αρθρώσεις (κυρίως στα γόνατα και το ισχίο). 

Άντρες: γαλακτώδης έκκριση από το πέος φαγούρα ή πόνος κατά την 

ούρηση. 

3.2.2.Κυτταρομεγαλοϊός 
 

Είναι ένας συνήθης ιός που μπορεί να προσβάλει το άτομο σε διάφορες 

καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές, μεταδίδεται μέσω της επαφής με τις 

εκκρίσεις ενός άλλου ατόμου. Η μετάδοση προϋποθέτει στενή επαφή με ένα 

άτομο που φέρει τον ιό στο σάλιο, στα ούρα ή σε άλλα οργανικά υγρά του. Ο 

ιός μπορεί να μεταδοθεί από μια εγκυμονούσα μητέρα στο έμβρυο μέσω του 

πλακούντα (συγγενής λοίμωξη) ή κατά τον τοκετό, καθώς το νεογέννητο 

περνάει μέσα από τον γεννητικό σωλήνα. Η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμα 

και μέσω του μητρικού γάλακτος κατά το θηλασμό, κατά τη μετάγγιση αίματος 

ή με τη μεταμόσχευση οργάνων. Ακόμα και αφότου τα συμπτώματα έχουν 

εξαφανιστεί, ο κυτταρομεγαλοϊός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στο 

σώμα εφ’ όρου ζωής. 

Συμπτώματα 

Ο κυτταρομεγαλοϊός προκαλεί διάφορα παθολογικά συμπτώματα, ανάλογα με 

την ηλικία και την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού. 

Ευτυχώς, δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία. Οι έφηβοι 

και οι ενήλικοι μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της 

λοιμώδους μονοπυρήνωσης (ανατρέξτε στη σχετική ενότητα). 

 

Οι λοιμώξεις που προσβάλλουν το έμβρυο κατά την κυοφορία, καλούνται 

συγγενείς. Η συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό πλήττει το 1% όλων 

των νεογέννητων στις ΗΠΑ. Από αυτά, το 15% μπορεί να αντιμετωπίσουν 

ακουστικά προβλήματα ή προβλήματα μάθησης σε μεταγενέστερες φάσεις 

της ζωής. Περίπου 10%των νεογέννητων με κυτταρομεγαλοϊό θα 

αρρωστήσουν βαριά. Μπορεί να γεννηθούν πολύ μικρόσωμα, να εμφανίσουν 



ίκτερο, εξανθήματα, ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία ή να έχουν μικρότερο 

μέγεθος κεφαλιού. Ο εγκέφαλός τους μπορεί να περιέχει άλατα ασβεστίου, 

ενώ ενίοτε υποφέρουν από αμφιβληστροειδίτιδα.. 

Η εξέταση αίματος αποκαλύπτει χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Τα παιδιά αυτά 

μπορεί, επίσης, να εκδηλώσουν σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, τα οποία 

θα επηρεάσουν αργότερα τις μαθησιακές και διανοητικές τους ικανότητες. 

Ενδέχεται να εμφανιστούν μέχρι και κινητικές διαταραχές. Ο κίνδυνος των 

σοβαρών νευρολογικών προβλημάτων είναι μεγαλύτερος όταν το έμβρυο 

μολύνεται στο πρώτο ήμισυ της εγκυμοσύνης. Η μόλυνση κατά τον τοκετό ή 

μέσω του μητρικού γάλακτος δεν συνδέεται με κάποια πάθηση. 

Η διάγνωση της συγγενούς λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό μπορεί να απαιτεί 

αρκετές εξετάσεις αίματος και ούρων. Για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους 

εφήβους, η εξέταση αίματος αρκεί. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Υπάρχουν αρκετά αντιικά φάρμακα για την καταπολέμηση της λοίμωξης στα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ανοσοποιητικό τους σύστημα. 

Ωστόσο, τα οφέλη της χρήσης αυτών των φαρμάκων στα υγιή παιδιά δεν είναι 

εξακριβωμένα. Θα πρέπει να χορηγείται φαρμακευτική αγωγή στα νεογέννητα 

με συγγενή λοίμωξη. Έρευνα έδειξε ότι η φαρμακοθεραπεία στα νεογέννητα 

με συγγενή λοίμωξη μείωσε τις πιθανότητες να εμφανίσουν κώφωση. 

Οι έγκυες γυναίκες που δεν έχουν ανοσία στον κυτταρομεγαλοϊό, θα πρέπει 

να αποφεύγουν τη στενή επαφή με τα μικρά παιδιά που μπορεί να έχουν 

προσβληθεί από τον ιό ή τουλάχιστον να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες 

υγιεινής, ειδικά όσον αφορά στο πλύσιμο των χεριών. 

 

3.2.3.Πυελικές φλεγμονές 
 

Οι πυελικές φλεγμονές μπορεί να έχουν να κάνουν με φλεγμονές των 

ωοθηκών, των σαλπίγγων, οι οποίες μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες 

φλεγμονές . Αυτές μπορεί  να επεκτείνονται και στα όργανα που γειτνιάζουν. 

Τα αναερόβια βακτηρίδια , ο γονόκοκκος , η χλαμύδια είναι τα κύρια αίτια των 

ενδοπυελικών  φλεγμονών. Ένας από τους κύριους λόγους πυελικών 

φλεγμονών στις μέρες μας είναι η CHLAMYDIA TRACHOMATIS, μικρόβιο το 

οποίο είναι υπεύθυνο για τις περισσότερες περιπτώσεις ανατομικής στένωσης 

των σαλπίγγων στις μέρες μας. 

Η σωστή θεραπεία και αντιμετώπιση έχει να κάνει με την μείωση των 

επιπλοκών και άμεσων και έμμεσων. Είναι πολύ σημαντικό η ασθενής με τα 

πρώτα συμπτώματα  πυελικού άλγους να απευθύνεται  στον γυναικολόγο της 

για μια περαιτέρω εξέταση ή λήψη ιστορικού και κολπικό υπερηχογράφημα. 



Συμπτώματα 

Η ασθενής έχει προβλήματα όπως ναυτία, κακουχία, πυρετό και έντονο πόνο. 

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει και κολπική αιμόρροια, συνήθως 

σταγονοειδή. 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 Η θεραπεία έχει να κάνει με χρήση τριπλού σχήματος αντιβιοτικών για 

τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες όπως είναι η μετρονιδαζόλη και το vibramicin. 

Σε οξείες καταστάσεις η χρήση των αντιβιοτικών θα πρέπει να γίνεται 

ενδοφλεβίως. Επιβάλλεται η χρήση αντιφλεγμονωδών ουσιών και 

αντιπυρετικών. 

 

3.2.4.Έρπης γεννητικών οργάνων 
 

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι μια σεξουαλικά  μεταδιδόμενη ιογενής 

νόσος  και επηρεάζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους μεμβράνες των γεννητικών 

οργάνων. Είναι η πιο συχνά σεξουαλικά μεταδιδόμενη ιογενής νόσος. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων δεν μπορεί να θεραπευτεί. Τα αντιϊκά 

φάρμακα μπορούν να ανακουφίσουν από τον πόνο και την ταλαιπωρία και να 

θεραπεύσουν τις πληγέςγρηγορότερα. Αυτά τα φάρμακα βοηθούν κατά τη 

διάρκεια των πρώτων εμφανίσεων του έρπη και λιγότερο τις επόμενες 

Συμπτώματα 

Αρκετοί άνθρωποι με μόλυνση δεν είχαν ποτέ τις πληγές, ή έχουν πολύ ήπια  
συμπτώματα που δεν φαίνονται ή τα συγχέουν με τσιμπήματα εντόμωνή 
ακόμη και με άλλες δερματικές καταστάσεις. 
 

Τα γενικευμένα ή συστηματικά συμπτώματα είναι: 

  Μειωμένη όρεξη 

  Πυρετός 

  Δυσφορία 

  Πόνοι μυών χαμηλά στην 

πλάτη, τους γλουτούς, τους μηρούς, ή τα γόνατα 



 

Τα συμπτώματα στα γεννητικά 

όργανα περιλαμβάνουν την εμφάνιση των μικρών, επίπονωνφουσκαλών που 

είναι γεμάτες με καθαρό ή κιτρινωπό υγρό. 

Βρίσκονται συνήθως:  

 Στις γυναίκες: στα εξωτερικά κολπικά χείλη (χείλη του αιδοίου), 

στον κόλπο, στοντράχηλο της μήτρας, γύρω 

από τον πρωκτό και στους μηρούς ή τους γλουτούς 

 Στους άντρες: στο πέος, στο όσχεο, γύρω 

από τον πρωκτό, στους μηρούς ή τους γλουτούς 

 Και στα δύο φύλα: στη γλώσσα, το στόμα, τα μάτια, τα 

ούλα, τα χείλια, τα δάχτυλα καισε άλλα μέρη του σώματος 

 Προτού να εμφανιστούν οι φουσκάλες, μπορεί να υπάρχει η αίσθηση 

τσουξίματος, καψίματος ή φαγούρας στο δέρμα ή το 

αίσθημα πόνου στο σημείο που  θα εμφανιστούν  

οι φουσκάλες 

 Όταν οι φουσκάλες ανοίξουν, αφήνουν ρηχά έλκη που είναι πολύ επίπ

ονα. Αυτά τα έλκησχηματίζουν μια " κρούστα" 

και τελικά θεραπεύονται σε 7 - 14 ή ακόμα και παραπάνω ημέρες 

 

Άλλα συμπτώματα που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν: 

 

Διευρυμένους (πρησμένους) και ευαίσθητους λεμφαδένες στη βουβωνική 

χώρα (κατά τη διάρκεια της νόσου) 

Επίπονη ούρηση  

Οι γυναίκες μπορούν να έχουν κολπικές εκκρίσεις ή, περιστασιακά, αδυναμία 

αδειάσματος της κύστης και τότε είναι απαραίτητη η χρήση 

ενός ουροκαθετήρα . 

Μια υποτροπή μπορεί να εμφανιστεί εβδομάδες ή μήνες μετά 

το πρώτο. Είναι σχεδόν πάνταλιγότερο σοβαρή και πιο 

σύντομη από την πρώτη εμφάνιση της νόσου. Με την πάροδο του 

χρόνου, ο αριθμός των υποτροπών τείνει να μειωθεί. 

Μόλις μολυνθεί ένας 

άνθρωπος, εντούτοις, ο ιός κρύβεται μέσα στα κύτταρα των νεύρων καιπαραμ



ένει στο σώμα. Ο ιός μπορεί να παραμείνει αδρανής  για μια μεγάλη 

περίοδο του χρόνου(αυτό καλείται λανθάνουσα κατάσταση). 

Η μόλυνση μπορεί "ξεσπάσει" ή να επανενεργοποιηθεί οποιαδήποτε 

στιγμή. Στα περισσότερα«ξεσπάσματα», δεν υπάρχει καμία προφανής αιτία. 

Τα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν τη λανθάνουσα κατάσταση 

της μόλυνσης να γίνει ενεργή και να φέρουν ένα «ξέσπασμα» είναι:  

 Κούραση  

 Ενόχληση στα γεννητικά όργανα (συμπεριλαμβανομένου της σεξουαλικής 

επαφής)  

Εμμηνόρροια (περίοδος)  

Φυσική ή συναισθηματική πίεση  

Τραύμα  

Άλλη ασθένεια (πνευμονία κλπ) ή χειρουργική επέμβαση  

Ανοσοκαταστολή (πχ. ασθενείς με AIDS ή άτομα που λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία) 

Οι εμφανίσεις έρπη μπορούν να επαναληφθούν τόσο σπάνια όπως μία φορά 

το 

χρόνο, ή τόσοσυχνά ώστε τα συμπτώματα να φαίνονται συνεχή. Οι επαναλαμ

βανόμενες μολύνσεις στουςάνδρες είναι γενικά ηπιότερες και πιο 

σύντομες από εκείνες στις γυναίκες. 

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων δεν μπορεί να θεραπευτεί. Τα αντιϊκά 

φάρμακα μπορούν να ανακουφίσουν από τον πόνο και την ταλαιπωρία και να 

θεραπεύσουν τις πληγέςγρηγορότερα. Αυτά τα φάρμακα βοηθούν κατά τη 

διάρκεια των πρώτων εμφανίσεων του έρπη και λιγότερο τις επόμενες 

φορές. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταιγιανα 

θεραπεύσουν τον έρπη είναι η ακυκλοβίρη, 

η φαμσικλοβίρη, και η βαλασικλοβίρη. 

 

Για τις συνεχής 

υποτροπές, αρχίστε το φάρμακο μόλις αρχίσει το τσούξιμο, το κάψιμο, ή η 

φαγούρα, ή μόλις παρατηρήσετε φουσκάλες. Οι άνθρωποι που εμφανίζουν 

έρπη πολλές φορές, μπορούν να παίρνουν αυτά τα φάρμακα καθημερινά για 

μια χρονική περίοδο. 

Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να θεραπευθούν από τον έρπη κατά τη 

διάρκεια του τελευταίουμήνα της εγκυμοσύνης για να 

μειώσουν την πιθανότητα ξεσπάσματος κατά τη 

γέννα. Εάνυπάρχει ένα ξέσπασμα κατά τη γέννα, θα συστηθεί καισαρική 

τομή για να μειώσει τηνπιθανότητα μετάδοσης στο μωρό. 

  

 



Γενικά μέτρα για ερπητικές βλάβες:  

 Μην φοράτε νάιλον ή άλλα συνθετικά καλσόν, εσώρουχα,  

ή παντελόνια. Αντ'αυτού,φορέστε άνετα ενδύματα από βαμβάκι 

 Συστήνεται ήπιο καθάρισμα με σαπούνι και νερό 

 Τα θερμά λουτρά μπορούν να 

ανακουφίσουν από τον πόνο (κατόπιν, διατηρείστε τιςφουσκάλες στεγν

ές) 

Εάν σε μια από τις πληγές αναπτυχθεί μια μόλυνση από τα βακτηρίδια, ρω

τήστε το γιατρό σαςεάν χρειάζεστε ένα αντιβιοτικό. 

3.2.5.Μαλακό έλκος 

Το μαλακό έλκος είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σεξουαλικά μεταδιδόμενο 

νόσημα επειδή τα έλκη που προκαλεί αυξάνουν τον κίνδυνο της μετάδοσης 

του AIDS. 

Συνήθη συμπτώματα:  

Αρχικά εμφανίζεται στα γεννητικά όργανα ένας μικρός καλόγερος ή πληγή. 

Αλλά δεν επουλώνεται όπως ένα συνηθισμένο σπυρί. Αργότερα μένει μια 

ανοικτή πληγή. Μπορεί να πυορροεί και να πονάει. Οι γυναίκες μπορεί να μην 

έχουν πληγές, αλλά μπορεί να έχουν πόνο στην ούρηση ή κωλικούς εντέρου, 

πόνο στην επαφή, αίμα από τον πρωκτό ή κολπικά υγρά. Το αθεράπευτο 

μαλακό έλκος μπορεί να επιμολύνει και να διογκώσει τους βουβωνικούς 

αδένες Οι άνδρες μολύνονται πιο συχνά από τις γυναίκες Τα συμπτώματα 

συνήθως εμφανίζονται μέσα σε μια βδομάδα από την μόλυνση. 

Θεραπεία:  

Και οι δύο σύντροφοι πρέπει να αντιμετωπισθούν με αντιβιοτικά από το 

στόμα. 

3.2.6.Σύφιλη 

Η σύφιλη είναι μια μικροβιακή λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο 

ωχρό τρεπόνημα, η οποία εκδηλώνεται αρχικά με έλκη στα χείλη, τη γλώσσα, 

το στόμα, τα βλέφαρα, το πρόσωπο, το στήθος, τα δάκτυλα, τους μαστούς, το 

έντερο και το περίνεο και στα δύο φύλα. Οι άνδρες μπορεί να εμφανίσουν 

έλκη στο πέος, στο εσωτερικό της ουρήθρας ή στους όρχεις, ενώ οι γυναίκες 

μπορεί να εμφανίσουν έξω ή μέσα στον κόλπο, στον τράχηλο ή στην 

ουρήθρα. 

 

 



 Στους ενήλικες: 

  πρωτοπαθή ανώδυνα έλκη που εμφανίζονται για περίπου δύο 

εβδομάδες στο σημείο της μόλυνσης και στη συνέχεια μπορεί να 

εξαφανιστούν ακόμη και χωρίς θεραπεία 

 μετά την επούλωση εμφανίζονται εξανθήματα στο δέρμα και 

συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης  

  μετά από αρκετά χρόνια εμφανίζονται σοβαρές ασθένειες, όπως 

τύφλωση, καρδιοπάθειες, αναπηρίες. 

Στα βρέφη: 

  εξάνθημα , κυρίως στις παλάμες και τα πέλματα 

 βλάβες στο ήπαρ και το σπλήνα, αλωπεκία, ωτίτιδα, λαρυγγίτιδα 

 βλάβες στα οστά και το νευρικό σύστημα 

 σε μεγαλύτερη ηλικία, βλάβες στα μάτια (ακόμη και τύφλωση) και στα 

αυτιά (ακόμη και κώφωση). 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Η σύφιλη θεραπεύεται με φαρμακευτική αγωγή -ειδικά στα δύο πρώτα στάδια 

της νόσου- η οποία περιλαμβάνει τη λήψη αντιβιοτικών φαρμάκων, όπως είναι 

η πενικιλίνη ή η τετρακυκλίνη, και στη συνέχεια μακρόχρονες τακτικές 

αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να αποκλειστεί η υποτροπή με έγκαιρη 

αντιμετώπιση 

 

3.2.7.Ηπατίτιδα Β 

 

Η Ηπατίτιδα Β προκαλείται από έναν πολύ μολυσματικό ιό (HBV) που 

προσβάλλει το ήπαρ (συκώτι). Η Ηπατίτιδα Β είναι μία από τις πιο συχνές και 

σοβαρές ασθένειες στον κόσμο. Αν ένα άτομο πάσχει από Ηπατίτιδα Β και 

δεν υποβληθεί σε θεραπεία, τότε η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

ζημιές στο ήπαρ, ακόμα και καρκίνο του ήπατος και ενδεχομένως σε κάποιες 

περιπτώσεις να οδηγήσει σε θάνατο. 

Παγκοσμίως, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό της 

Ηπατίτιδας Β. Ανάμεσα τους, 350 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναπτύξει 

χρόνια Ηπατίτιδα Β, δηλαδή ο ιός HBV παραμένει στον οργανισμό τους. 



Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από 

Ηπατίτιδα Β κάθε χρόνο. 

Συμπτώματα 

Το 30% των ενηλίκων με Ηπατίτιδα Β δεν παρουσιάζουν καθόλου 

συμπτώματα της ασθένειας3. Αυτοί που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα 

συχνά πιστεύουν ότι έχουν γρίπη. 

Ποια είναι τα συμπτώματα της Ηπατίτιδας Β; 

   Πυρετός 

 Κόπωση 

 Μυϊκοί πόνοι 

 Ανορεξία 

 Πόνος στο στομάχι 

 Κίτρινο χρώμα στα μάτια και το δέρμα (ίκτερος) 

Ωστόσο, ο μόνος σίγουρος τρόπος να γνωρίζετε αν εσείς ή κάποιος δικός σας 

έχει μολυνθεί με Ηπατίτιδα Β, είναι να επισκεφθείτε το γιατρό σας ή το 

πλησιέστερο νοσοκομείο για μια εξέταση αίματος. Για περισσότερη 

ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την προσωπική σας περίπτωση 

πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας. 

Η Ηπατίτιδα Β είναι μία σιωπηλή αλλά σοβαρή ασθένεια 

   Το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό της 

Ηπατίτιδας Β 

  Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν 

κάθε χρόνο από επιπλοκές της Ηπατίτιδας Β 

   Η Ηπατίτιδα Β μπορεί να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια και καρκίνο 

του ήπατος 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Υπάρχουν διάφορα φάρμακα για τη θεραπεία της Ηπατίτιδας Β. Κάποια 

δρουν μεταβάλλοντας την ανοσοποιητική αντίδραση του οργανισμού σας 

ενάντια στον ιό HBV. Ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει καλύτερα ποια 

φαρμακευτική αγωγή είναι η πιο κατάλληλη για την περίπτωση σας. 



3.2.8.Τριχομονάδες 

 

Η τριχομονάδωση είναι παρασιτική λοίμωξη που έχει ως αποτέλεσμα να 

διαταράσσεται η φυσιολογική κολπική έκκριση και στους άνδρες να 

προκαλείται έκκριση από το πέος. Η τριχομονάδωση προκαλείται από το 

παράσιτο Trichomonas vaginalis, το οποίο μολύνει τον κόλπο των γυναικών 

και την ουρήθρα των ανδρών. 

Συμπτώματα 

Τα συμπτώματα στις γυναίκες παρουσιάζονται σε ένα διάστημα 5- 28 ημερών 

και είναι τα εξής: 

 κιτρινωπή ή πρασινωπή έκκριση από τον κόλπο 

 φαγούρα ή πόνος κατά την ούρηση 

 πόνος κατά την περίοδο 

 πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς 

 πόνος ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια της συνουσίας 

 Τα συμπτώματα που εκδηλώνονται στους άνδρες, μολονότι σε μεγάλο 

ποσοστό δεν εκδηλώνονται, είναι τα εξής: 

 έκκριση από το πέος 

 φαγούρα ή πόνος κατά την ούρηση 

 

3.2.9.Χλαμύδια 

 

Το μικρόβιο chlamydia trachomatis προκαλεί μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη 

μόλυνση που προσβάλλει και τα δύο φύλα. 

Παρότι θεραπεύεται εύκολα με αντιβιοτικά, η μόλυνση είναι πολύ 

διαδεδομένη, γιατί μεταδίδεται ιδιαίτερα εύκολα και γιατί πολύ συχνά τα 

συμπτώματά της περνούναπαρατήρητα. 

 

 

 

 



Συμπτώματα 

Τα χλαμύδια ζουν στο σπέρμα και στα κολπικά υγρά. Περίπου 1-3 εβδομάδες 

μετά την μόλυνση εμφανίζονται συμπτώματα: τσούξιμο στην ούρηση, έκκριμα 

από την ουρήθρα. (Τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της βλεννόρροιας). 

Συχνά τα συμπτώματα είναι ήπια και περνούν σε λίγες μέρες. Το μικρόβιο 

όμως παραμένει! 

Αν η πάθηση δεν θεραπευτεί σε αυτό το στάδιο, το μικρόβιο μπορεί να μπει 

μέσα στον οργανισμό και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στειρότητας. 

Στους άντρες προσβάλλει την επιδιδυμίδα (την αποθήκη του σπέρματος, 

δίπλα από τον όρχι) και προκαλεί τοπική διόγκωση και πόνο. 

Στις γυναίκες προσβάλλει τον τράχηλο της μήτρας, τις σάλπιγγες και το 

ουροποιητικό σύστημα. 

Ακόμη μπορούν να προσβληθούν τα μάτια, ο φάρυγγας (από στοματική 

σεξουαλική επαφή) και ο πρωκτός (από πρωκτική επαφή). Σε προχωρημένη 

νόσο που μένει αθεράπευτη μπορεί να προσβληθούν και οι αρθρώσεις 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Η θεραπεία είναι απλή και γίνεται με αντιβιοτικά 

Παίρνετε όλη τη δόση για όλο το διάστημα που σας όρισε ο γιατρός. 

Μην σταματήσετε μόλις περάσουν τα συμπτώματα. Ολοκληρώστε την 

θεραπεία! 

Αν ξαναμεφανιστούν τα συμπτώματα 1-2 εβδομάδες μετά το τέλος της 

θεραπείας απευθυνθείτε ξανά στον γιατρό σας. 

Ενημερώστε του σεξουαλικούς σας συντρόφους, ώστε να εξεταστούν και 

αυτοί. 

Διακόψτε τις σεξουαλικές επαφές στο διάστημα της θεραπείας. 

 

3.2.10.Ψείρες του εφηβαίου 

 

Οι ψείρες του εφηβαίου, γνωστές ως "καβούρια" ή "καβουρόψειρες", 

μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη σεξουαλική επαφή. 

Μεταφέρονται και από τα κλινοσκεπάσματα, τις πετσέτες ή τα ρούχα 

μολυσμένου ατόμου. Προκαλούν έντονο κνησμό στο δέρμα κάτω από τις 



τρίχες του εφηβαίου, καμιά φορά μόνο τη νύχτα, και διακρίνονται εύκολα με 

μια προσεκτική εξέταση στην περιοχή. Είναι μικροσκοπικά έντομα χωρίς 

φτερά, που γραπώνονται από το ηβικό τρίχωμα με τα πίσω πόδια. Η θηλυκή 

ψείρα γεννά αβγά, που τα στερεώνει πάνω στις τρίχες. Οι κόνιδες, όταν 

εκκολάπτονται, εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές του σώματος 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 

Τα ζωύφια αυτά που τρέφονται από το ανθρώπινο αίμα, δεν εξοντώνονται και 

δεν ξεκολλούν ούτε τα ίδια ούτε τα αβγά τους, όσο και αν πλένετε το εφήβαιο 

με νερό και σαπούνι. Να χρησιμοποιήσετε λοιπόν ένα από τα ειδικά 

σαμπουάν και τις λοσιόν που κυκλοφορούν στα φαρμακεία. Τα προϊόντα αυτά 

είναι εξίσου αποτελεσματικά, για να καταπολεμηθούν οι ψείρες στα μαλλιά του 

κεφαλιού. Το φθειροκτόνο που θα αγοράσετε, θα συνοδεύεται σίγουρα από 

οδηγίες. Η συνηθισμένη όμως διαδικασία είναι η εξής: 

Να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στο μπουκάλι 

του ειδικού σαμπουάν ή της λοσιόν. 

Οταν χρησιμοποιήσετε το σαμπουάν ή τη λοσιόν, να αλλάξετε ρούχα και να 

φορέσετε καθαρά. Να πλύνετε καλά όλα τα ρούχα σας, τα εσώρουχα, τα 

κλινοσκεπάσματα και τις πετσέτες. 

Οταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, να αφαιρέσετε τα νεκρά αβγά από το τρίχωμα 

με ειδικό χτενάκι -μεταλλικό ή πλαστικό- που θα προμηθευθείτε από το 

φαρμακείο. 

Αν η φαγούρα δεν υποχωρήσει, να επαναλάβετε τη θεραπεία και το χτένισμα 

επτά ημέρες αργότερα. 

Μην παραλείψετε να πείτε σε όλους τους ερωτικούς παρτενέρ σας και σε 

όποιον βρίσκεται κοντά σας, να ακολουθήσουν τη θεραπεία προληπτικά. 

 

3.2.11.Κονδυλώματα 

 

Είναι μικρές διογκώσεις που αναπτύσσονται στο δέρμα. Η αιτία τους είναι ο 

ιός HPV. Έχουν διαπιστωθεί 50 περίπου διαφορετικά στελέχη και μερικά από 

αυτά προκαλούν διογκώσεις στο σώμα. Εμφανίζονται στα  γεννητικά όργανα 

του άντρα και της γυναίκας και πολλές φορές γύρω από τον πρωκτό και 

το περίνεο. Αυτά είναι τα γεννητικά κονδυλώματα 



Συμπτώματα 

Ίσως τα δεις εσύ ή ο σύντροφός σου. Μπορεί να είναι ίσια ή με ανώμαλη 

παρυφή. Εμφανίζονται μεμονωμένα ή κατά ομάδες. Μπορεί να προκαλέσουν 

κνησμό , φαγούρα ,ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε συνυπάρχουσες 

φλεγμονώδεις παθήσεις της περιοχής όπως είναι η μυκητίαση στις γυναίκες , 

η βαλανοποσθίτιδα στους άνδρες κ.α. Πολλές φορές είναι τόσο μικρά που 

είναι δύσκολο να τα δεις κι έτσι σου φαίνεται η εντύπωση ότι δεν έχεις 

μολυνθεί. Στην γυναίκα τα γεννητικά κονδυλώματα εμφανίζονται στο αιδοίο , 

στον κόλπο, στον πρωκτό και στο έντερο ενώ στον άνδρα μπορεί να 

εντοπίζονται στο έξω στόμιο της ουρήθρας στην βάση της βαλάνου, στην 

ακροποσθία , στην βάση του πέους και στο όσχεο. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

Στις γυναίκες η θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει την τοπική χρήση ενός 

διαλύμματος της ποδοφυλλοτοξίνης για μερικές εβδομάδες. 

 

Προσοχή   

Μην προσπαθήσεις να θεραπεύσεις τα κονδυλώματα μόνη σου, αν δεν 

υποχωρήσουν τότε μπορεί να γίνει καταστροφή με κρυοπηξία και με χρήση . 

Στους άνδρες μπορεί παρομοίως να γίνει καταστροφή 

με κρυοπηξία , ηλεκτροδιαθερμία ή και με χρήση laser. 

 

3.3.Μεθοδοι αντισύλληψης 

Ως αντισύλληψη ορίζεται κάθε μέτρο που παίρνει ο ένας ή και οι δύο 
σύντροφοι για την αποφυγή μιας εγκυμοσύνης. Η αντισύλληψη περικλείει την 
έννοια της προσωρινής αποφυγής μιας εγκυμοσύνης, σε αντίθεση με τη 
στείρωση που είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη διαδικασία. Η αντισύλληψη 
είναι μέθοδος προληπτική της εγκυμοσύνης, και απευθύνεται σε γυναίκες 
παραγωγικής ηλικίας, οι οποίες αν και συνευρίσκονται σεξουαλικά δεν 
επιθυμούν κάποια κύηση, ως επιλογή τους επί του παρόντος χρόνου. Δε θα 
ασχοληθώ με το ηθικό μέρος του ζητήματος, καθώς αυτό είναι κάτι που 
άπτεται των προσωπικών πιστεύω του καθενός, τα οποία θεωρούνται 
απολύτως σεβαστά. 

Η αντισύλληψη δεν αρκεί να γίνεται, αλλά πρέπει να γίνεται και σωστά για να 
αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Για να γίνεται σωστά η κάθε 
μέθοδος απαιτείται γνώση. Γνώση για τη συγκεκριμένη μέθοδο, σε ποιές 
γυναίκες απευθύνεται, τα υπέρ και τα κατά της κάθε μεθόδου. Αυτός είναι ο 
σκοπός της παρούσας διάλεξης. 



3.3.1.Φυσικές μέθοδοι 

Οι φυσικές μέθοδοι στοχεύουν στη αποφυγή της σεξουαλικής επαφής ή στη 
χρήση προφυλακτικού κατά το χρονικό διάστημα γύρω από την ωορηξία. 
Περιλαμβάνουν τη μέθοδο της αποχής και τη διακοπτόμενη συνουσία 
(τράβηγμα) κατά τις γόνιμες μέρες του κύκλου. Πρόκειται για μεθόδους 
χαμηλής αποτελεσματικότητας, που απαιτούν πείρα και αυτοέλεγχο, ιδιότητες 
όχι τόσο εύκολες για νεαρά άτομα.  Επίσης πρέπει να λαμβάνομεν υπόψιν ότι 
το γυκαικείο libido είναι στο ψηλότερο σημείο γύρω στο χρονικό σημείο της 
ωορηξίας, γι αυτό η μακροχρόνια πρακτική τέτοιων μεθόδων μπορεί να 
οδηγήσει σε πρόβλημα ανοργασμίας, άγχους, κατάθλιψης. 

Υπολογισμός των γόνιμων ημερών:  
Υπάρχουν διάφορες μεθόδοι, θα αναφερθώ όμως στις πιο κύριες  
(α) Ημερολογιακή μέθοδος  
(β) Θερμομετρική μέθοδος  
(γ) Μέθοδος της τραχηλικής βλέννας 

(α) Ημερολογιακή μέθοδος (Μέθοδος του Ρυθμού): 

Γνωρίζοντας ότι η ωορρηξία γίνεται στο μέσο του κύκλου των 28 ημερών, 
δηλαδή την 14η μέρα, αυτή η μέρα θεωρείται ως η πλέον γόνιμη μέρα του 
κύκλου. Νοουμένου ότι το σπερματοζωάριο μπορεί να επιβιώσει στα 
γεννητικά όργανα της γυναίκας 30–48 ώρες, και το ωάριο ζεί περίπου 20–30 
ώρες μετά την ωορηξία, και οι δύο ημέρες που προηγούνται και έπονται της 
ωορηξίας θεωρούνται επίσης δυνητικά γόνιμες, δηλαδή ένα σύνολο πέντε (5) 
ημερών. Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να υπολογίσουμε το 14 ± 3, και 
έτσι θα έχουμε ένα σύνολο εφτά (7) ημερών. Για τις γυναίκες που ο κύκλος 
τους δεν είναι διάρκειας 28 ημερών, οι γόνιμες ημέρες υπολογίζονται ως 
ακολούθως: Από την διάρκεια του κύκλου μιας γυναίκας αφαιρείται ο αριθμός 
14. Στον αριθμό που προκύπτει, προστίθεται και αφαιρείται ο αριθμός 2. Οι 
μέρες που προκύπτουν από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο αριθμό είναι 
οι γόνιμες μέρες.  

Παράδειγμα 1:  
Διάρκεια κύκλου: 30 μέρες {30 – 14 = 16} 16 ± 2 = 14 – 18  
Δηλαδή οι γόνιμες μέρες στο παράδειγμα είναι οι 14, 15, 16, 17, 18.  
Παράδειγμα 2:  
Διάρκεια κύκλου: 25 μέρες: {25 – 14 = 11} 11 ± 2 = 9 – 13  
Δηλαδή οι γόνιμες μέρες στο παράδειγμα είναι οι 9, 10, 11, 12, 13.  

Για τις γυναίκες που ο κύκλος τους δεν είναι σταθερός, παίρνεται ο κύκλος με 
τη μεγαλύτερη διάρκεια και ο κύκλος με τη μικρότερη διάρκεια και γίνονται οι 
υπολογισμοί όπως στο πιο πάνω παράδειγμα. Οι μέρες που μεσολαβούν 
μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού που προκύπτουν από 
τους υπολογισμούς πρέπει να αποφεύγονται για αποτροπή ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης.  



Παράδειγμα 3:  
Διάρκεια μεγαλύτερου κύκλου: 34 μέρες: (34 – 14 = 22} 22 ± 2 = 20 – 24  
Διάρκεια μικρότερου κύκλου: 24 μέρες: {24 – 14 = 10} 10 ± 2 = 8 – 12  

Οι γόνιμες μέρες στο παράδειγμα είναι μεταξύ της 8ης και της 24ης ημέρας.  
Είναι φανερό πώς όσο ο κύκλος είναι ασταθής, τόσο πιο δύσκολο είναι να 
υπολογιστούν οι γόνιμες μέρες και οι μέρες που πρέπει να αποφεύγεται η 
σεξουαλική επαφή είναι πολλές. Πολλές φορές μάλιστα ο κύκλος δεν 
λειτουργεί «ρολόι» και όλα μπορούν να συμβούν. Γενικά η μέθοδος του 
ημερολογίου, δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και παρουσιάζει υψηλό 
ποσοστό αποτυχίας (15–30 %). 

 
(β) Θερμομετρική μέθοδος:  

Η γυναίκα μετρά κάθε πρωί τη θερμοκρασία της πριν σηκωθεί από το κρεβάτι. 
Την ημέρα της ωορρηξίας η θερμοκρασία αυξάνεται κατά μισό (½) βαθμό 
Κελσίου και θα παραμείνει έτσι μέχρι την έναρξη της περιόδου. Η γυναίκα, 
επομένως, πρέπει να αποφύγει την επαφή τις 2–3 μέρες μετά την αύξηση της 
θερμοκρασίας. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος εγκυμοσύνης εάν είχε σεξουαλική 
επαφή κατά τα προηγούμενα δύο εικοσιτετράωρα. Γενικά είναι μέθοδος που 
δημιουργεί εκνευρισμό και μόνιμη εξάρτηση από το θερμόμετρο, χωρίς πάντα 
το επιθυμητό αποτέλεσμα αντισύλληψης. Το ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται 
σε 20–30 %.  

(γ) Μέθοδος τραχηλικής βλέννας (Μέθοδος Billing)  

Βασίζεται στη αλλαγή της τραχηλικής βλέννας, όσο αφορά την ποσότητα και 
τη σύσταση της. Πριν την ωορηξία η βλέννα είναι μικρή σε ποσότητα και 
πυκνή. Γύρω από το χρονικό σημείο της ωορηξίας η τραχηλική βλέννα γίνεται 
αραιή, κρυσταλλική, ελαστική, και εκκρίνεται σε μεγάλη ποσότητα. Η γυναίκα 
μπορεί να εντοπίσει τις αλλαγές αυτές ελέγχοντας με το δάκτυλο της τη 
ποσότητα και τη σύσταση των κολπικών υγρών καθημερινά, ή γύρω από τις 
ενδιαφερόμενες ημέρες. 

 
Διακεκομμένη συνουσία  
Ονομάζεται και μέθοδος του αποτραβήγματος (Withdrawal method). 
Υπάρχουν δύο είδη αποτραβήγματος  
(α) Coitus interruptus – Λατινικό όνομα για το τράβηγμα με την 
εκσπερμάτωση να γίνεται εκτός του κόλπου.  
(β) Coitus reservatus – Λατινικό όνομα για το τράβηγμα χωρίς 
εκσπερμάτωση.  

Και οι δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα για σκοπούς 
αντισύλληψης. Εφαρμόζεται κατά κόρον από τα ζευγάρια αλλά δεν ενδείκνυται 
γιατί έχει υψηλότατα ποσοστά αποτυχίας (15–30%) και επιπλέον, μειώνει τη 
σεξουαλική απόλαυση και ηδονή και στους δύο συντρόφους. Στη γυναίκα 
μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ανοργασμιά. Μπορεί επίσης να 



υπάρξει μερική εκσπερμάτωση μέσα ή έξω από τον κόλπο και η γυναίκα να 
κινδυνεύει να μείνει έγκυος.  

Η διακεκομμένη συνουσία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά. Ο 
άνδρας πρέπει να τραβηχτεί από τον κόλπο τη στιγμή που θα καταλάβει ότι 
θα εκσπερματώσει. Πολλοί άνδρες μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και 
να τα καταφέρουν, άλλοι όμως όχι. Η αλήθεια είναι ότι οι πολύ νέοι δεν ξέρουν 
να το κάνουν, οι πολύ ερωτευμένοι δεν μπορούν, και οι εγωιστές δεν θέλουν. 
Μπορείτε να φανταστείτε τα αποτελέσματα του συνδυασμού και των τριών 
αυτών «αρετών». Άλλωστε, πριν την εκσπερμάτωση, είναι πιθανόν να 
υπάρξουν άλλες εκκρίσεις που να περιέχουν σπερματοζωάρια. 

3.3.2.Τεχνιτές μέθοδοι 

Κολπικές πλύσεις  

Οι κολπικές πλύσεις μετά την επαφή έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από την 
αρχαιότητα. Οι πλύσεις γίνονται με νερό ή διάφορες ουσίες διαλυμένες στο 
νερό. Μεταξύ των ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι το ξύδι και το 
λεμόνι, οι οποίες είναι όξινες και έχουν ιδιότητες αντισυπτικές και 
σπερματοκτόνες. Το αποτέλεσμα είναι φτωχό, με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. 

 
Σπερματοκτόνα  
Πρόκειται για χημικές ουσίες που τοποθετούνται στον κόλπο και 
καταστρέφουν ή αδρανοποιούν τα σπερματοζωάρια. Κυκλοφορούν στις εξής 
κυρίως μορφές:  

- κολπικά χάπια  

- κολπικά υπόθετα  

- κολπική κρέμα ή ζελέ  

- κολπικός αφρός τύπου αεροζόλ  

Τοποθετούνται στο κόλπο λίγη ώρα πριν την σεξουαλική επαφή (10 λεπτά) 
και κάθε τοποθέτηση ισχύει για μια εκσπερμάτωση. Η δράση τους ισχύει για 
εξήντα περίπου λεπτά (μία ώρα) και είναι δυνατή η επαναληπτική 
τοποθέτηση.  
Η αποτελεσματικότητα τους ως προς το αντισυλληπτικό αποτέλεσμα είναι 
70% – 80%. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλη 
αντισυλληπτική μέθοδο, κυρίως το προφυλακτικό, το διάφραγμα και το 
κολπικό σπόγγο, οπότε η αποτελεσματικότητα μεγαλώνει πλησιάζοντας το 
99%. Οι σπερματοκτόνες ουσίες είναι χημικές ουσίες και μπορεί, ανάλογα με 
τη συγκέντρωση και το pH τους να ερεθίσουν τον κόλπο ή το πέος. Πρέπει να 
γνωρίζουμε επίσης ότι οι σπερματοκτόνες ουσίες προφυλάσσουν μερικά μόνο 
από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα σπερματοκτόνα συνιστούν 
μια καλή λύση για γυναίκες άνω των 45 ετών, που η γονιμότητα τους είναι 
χαμηλή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνα τους από 



νέες κοπέλες που βρίσκονται στις γόνιμες μέρες τους, γιατί ο κίνδυνος μιας 
εγκυμοσύνης είναι πολύ μεγάλος. Η αποτελεσματικότητα τους είναι ελάχιστη, 
καθώς τα σπερματοζωάρια είναι πολύ γρήγορα και ευέλικτα. 

Ανδρικό προφυλακτικό  

Το ανδρικό προφυλακτικό είναι ένα κάλυμμα (μια λεπτή θήκη) από ελαστικό 
που περιέχει καουτσούκ, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη του πέους 
την ώρα της συνουσίας. Έτσι το σπέρμα συγκεντρώνεται μέσα στη θήκη, 
χωρίς να έρθει σε επαφή με τον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας.  
Το ανδρικό προφυλακτικό είναι πολύ δημοφιλές στις μέρες μας γιατί 
προστατεύει από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και από σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα. Η τοποθέτηση του γίνεται όταν υπάρχει πλήρης στύση του πέους 
και πριν από την είσοδο του στον κόλπο. Το κάθε προφυλακτικό 
χρησιμοποιείται μια μόνο φορά. Η έξοδος του πέους μετά την εκσπερμάτωση 
πρέπει να γίνεται πριν καταργηθεί η στύση, γιατί υπάρχει κίνδυνος η 
χαλάρωση του πέους να επιτρέψει στο σπέρμα να χυθεί μέσα στον κόλπο. 
Κατά την έξοδο, το προφυλακτικό συγκρατείται με δύο δάκτυλα σφικτά πάνω 
στο πέος για τον κίνδυνο να παραμείνει στον κόλπο μετά την έξοδο του πέους 
ή να χυθεί ποσότητα σπέρματος. Υπάρχουν πολλών ειδών προφυλακτικά και 
διαφέρουν κυρίως ως προς το μέγεθος, τη λεπτότητα και το αν επαλείφονται 
από ή άλλη λιπαντική ουσία. Η αποτελεσματικότητα του προφυλακτικού είναι 
ικανοποιητική, της τάξης του 95%. Οι αποτυχίες οφείλονται σε 
κατασκευαστικά μειονεκτήματα και, κυρίως σε κακό τρόπο χρήσης. Το 
προφυλακτικό είναι μέθοδος αντισύλληψης, που προσφέρει ασφαλή έρωτα 
και προστασία και στους δύο συντρόφους κατά τον κολπικό, πρωκτικό, ή 
στοματικό έρωτα.  

Μεγαλύτερη προστασία είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την ταυτόχρονη χρήση 
σπερματοκτόνου αφρού, κρέμας, ή υπόθετων. Αυτά μπορεί να 
ακινητοποιήσουν ή και να σκοτώσουν τα σπερματοζωάρια αν τυχόν σπάσει 
το προφυλακτικό. Μερικά προφυλακτικά επικαλύπτονται με τοπική 
αναισθητική ουσία (λιδοκαϊνη) προκειμένου να μειώσουν την τοπική 
ευαισθησία και να παρατείνουν τη σεξουαλική επαφή, κυρίως σε άτομα που 
παρουσιάζουν πρόβλημα πρόωρης εκσπερμάτωσης.  
Το προφυλακτικό συνιστάται όχι μόνο ως ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης 
αλλά και ως ασπίδα προστασίας από το AIDS και άλλα σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα.  

Παρενέργειες: Τα προφυλακτικά δεν έχουν παρενέργειες εκτός από τα άτομα 
που είναι αλλεργικά στο καουτσούκ (latex). 

 
Γυναικείο προφυλακτικό 

Διατίθεται στο εμπόριο από το 1997 αλλά στη Κύπρο δεν έχει κυκλοφορήσει 
ακόμη. Πρόκειται για ένα μεγάλο κύλινδρο από πολυουρεθάνη, που στις δύο 
άκρες έχει από ένα στεφάνι. Μπαίνει ως καμπύλη στον κόλπο και καλύπτει το 
εσωτερικό του, εμποδίζοντας το σπέρμα να έρθει σε επαφή με τον κόλπο και 
τον τράχηλο. Η γυναίκα το τοποθετεί αμέσως πριν, και το αφαιρεί αμέσως 



μετά τη σεξουαλική πράξη. Το ένα μέρος σπρώχνεται στο κόλπο μέχρι τον 
τράχηλο, ενώ το στεφάνι στο ανοικτό μέρος μένει έξω από τον κόλπο.  
Κύρια διαφορά από το ανδρικό είναι το ότι κατασκευάζεται από σιλικόνη, ένα 
αδρανές υλικό που δεν προκαλεί αλλεργία. Όπως και το ανδρικό, 
χρησιμοποιείται μια μόνο φορά. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με 
σπερματοκτόνες ουσίες.  

(α) Πλεονεκτήματα  

- ελέγχεται η χρήση του από την γυναίκα  

- προστατεύει από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα  
- δεν προκαλεί αλλεργία  

(β) Μειονεκτήματα  

- είναι ακριβότερο από το ανδρικό προφυλακτικό  

- είναι λιγότερο πρακτικό από το ανδρικό προφυλακτικό  

- είναι δυσκολότερη η προμήθεια γιατί δεν έχει μεγάλη κυκλοφορία  

Το γυναικείο προφυλακτικό παρουσιάζει ποσοστό αποτυχίας 21%. Μπορεί 
όμως να φανεί πολύ χρήσιμο όταν ο άνδρας δεν έχει προφυλακτικό. Ταιριάζει 
περισσότερο στις γυναίκες που έχουν κάποια σεξουαλική πείρα. 

 
Κολπικό Διάφραγμα / Τραχηλική Καλύπτρα  

Το κολπικό διάφραγμα είναι κάψα από καουτσούκ που τοποθετείται στον 
κόλπο με τρόπο που να καλύπτει τον τράχηλο, εμποδίζοντας την άνοδο των 
σπερματοζωαρίων στη μήτρα. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη για να 
ανταποκρίνονται στις διάφορες μορφολογίες του τραχήλου της μήτρας. Η 
γυναίκα το τοποθετεί αμέσως πριν, και το αφαιρεί μετά τη σεξουαλική πράξη. 
Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι 75% και βελτιώνεται με την 
ταυτόχρονη χρήση σπερματοκτόνων ουσιών. Πρόκειται για αρκετά 
δύσχρηστη μέθοδο που τείνει να εγκαταλειφτεί. 

 
Κολπικός Σπόγγος  

Αποτελείται από στερεό πολυουθεράνιο αφρό. Μπορεί να περιέχει επίσης 
σπερματοκτόνες ουσίες. Είναι μαλακός, στρογγυλός και έχει διάμετρο 5 cm. 
εκ. Τοποθετείται βαθιά στο κόλπο πριν τη επαφή. Στο έξω μέρος φέρει μια 
λάυλον κλωστή για την αφαίρεση του. Ο σπόγγος πρώτα βρέχεται με λίγο 
νερό (25 ml) και μετά τοποθετείται στο κόλπο πριν την επαφή. Μπορεί να 
εισαχθεί στο κόλπο μέχρι και 24 ώρες προηγουμένως. Είναι μιας χρήσεως και 
μπορεί να παραμείνει στο κόλπο μέχρι και 30 ώρες ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των σεξουαλικών επαφών.  



Καλύπτει τον τράχηλο της μήτρας, και απορροφά το σπέρμα. Ποσοστό 
αποτυχίας 20%. Δεν προσφέρει ασφάλεια για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα. 

  

Ενδομητρικό Σπείραμα  
(α) Μηχανικό ενδομητρικό σπείραμα  
(β) Ορμονικό ενδομητρικό σπείραμα 

 
Μηχανικό Σπείραμα (απλό)  

Το ενδομητρικό σπείραμα είναι μια μικρή συσκευή μήκους 2–4 εκατοστά (cm) 
από εύκαμπτο πλαστικό ή συνδυασμό πλαστικού και μετάλλου, που 
τοποθετείται από τον γιατρό μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, όπου μπορεί να 
παραμείνει για μερικά χρόνια (ανάλογα με το είδος) προσφέροντας 
αποτελεσματική αντισύλληψη. Το ενδομητρικό σπείραμα είναι το πιο 
αποτελεσματικό μέσο αντισύλληψης μετά το χάπι.  

Το σπιράλ έχει διάφορα σχήματα – μπορεί να μοιάζει με δακτυλίδι, με 
ημικύκλιο, με το γράμμα Τ ή με τον αριθμό εφτά (7). Το υλικό από το οποίο 
είναι φτιαγμένο μπορεί να είναι πλαστικό ή πολυαιθυλένιο, και επιπλέον 
μπορεί να περιέχει χαλκό ή πλατίνα.  

Υπάρχουν διαφόρων τύπων σπειράματα ως προς το σχήμα, το μέγεθος και 
τη σύσταση, άρα και μεγάλη ευχέρεια επιλογής ανάλογα με το σχήμα και το 
μέγεθος της ενδομητρικής κοιλότητας. Η τοποθέτηση του σπειράματος γίνεται 
συνήθως τις μέρες της περιόδου και δεν απαιτείται νάρκωση αν η γυναίκα έχει 
ήδη στο παρελθόν μείνει έγκυος. Η αφαίρεση του σπειράματος γίνεται εύκολα 
τραβώντας το σπείραμα από μια ισχυρή νάιλον κλωστή που προβάλλει στον 
κόλπο. Ο τρόπος δράσης του είναι η αναστολή της εμφύτευσης του κυήματος 
μέσα στη μήτρα. Το σπιράλ εμποδίζει το βλεννογόνο της μήτρας να 
προετοιμαστεί για την υποδοχή του γονιμοποιημένου ωαρίου. Ακόμα 
προκαλεί συσπάσεις στις σάλπιγγες, οι οποίες αναταράσσονται από αυτές τις 
γρήγορες κινήσεις και καθιστούν το ωάριο λιγότερο λειτουργικό τη στιγμή που 
θα συναντηθεί με το σπερματοζωάριο.  

Το μειονέκτημα του σπιράλ είναι ότι κάνει τις γυναίκες πιό ευάλωτες στις 
μολύνσεις. Παρόλο που βρίσκεται στο εσωτερικό της μήτρας, η νάιλον 
κλωστή που κρέμεται στην άκρη που κατεβαίνει λίγο μέσα στο κόλπο, όπου 
είναι πιθανόν να βρεθούν μικρόβια ικανά να δημιουργήσουν μολύνσεις. Η 
κλωστη διευκολύνει την άνοδο των μικροβίων. Έχουν διαπιστωθεί 
περιπτώσεις μολύνσεων στις σάλπιγγες που οδήγησαν σε στειρότητα. 
Εξαιτίας αυτού του κινδύνου, το σπιράλ δεν συνιστάται πλέον σε γυναίκες που 
δεν έχουν παιδιά.  

Το ενδομητρικό σπείραμα απευθύνεται σε γυναίκες με μονογαμικές σχέσεις, 
γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων στις γυναίκες που χρησιμοποιούν σπείραμα. Αν η σχέση δεν είναι 



μονογαμική και η γυναίκα φέρει σπείραμα, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
προφυλακτικού.  
Η μέθοδος αυτή, αν και πολύ αποτελεσματική, δεν ενδείκνυται σε κορίτσια 
που δεν έχουν αποκτήσει παιδί. Ο λόγος είναι ότι το σπείραμα απαιτεί 
διαστολή του τραχήλου της μήτρας για την τοποθέτηση του, μπορεί να 
προκαλέσει πόνους στη μήτρα, επιπλέον δε υπάρχει κίνδυνος αυτόματης 
αποβολής του σπειράματος. 

Το ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται σε 2-3% και το μόνο μειονέκτημα του 
σπιράλ είναι ότι μερικοί οργανισμοί δεν το δέχονται, οπότε πρέπει να 
αφαιρεθεί. Το σπιράλ μπορεί να βγει από το γιατρό ανά πάσα στιγμή η 
γυναίκα αποφασίσει να διακόψει την αντισύλληψη. 

Ορμονικό Σπείραμα 

 
Το ορμονικό σπείραμα φέρει μια δεξαμενή/αντλία βραδείας απελευθέρωσης 
μιας προγεσταγόνου ορμόνης η οποία απελευθερώνει στον οργανισμό μια 
καθημερινή ποσότητα ορμόνης. Υπάρχουν στη αγορά δύο τέτοια συστήματα. 
Το Progestasert ® το οποίο παρέχει βραδεία απελευθέρωση προγεστερόνης 
σε ποσότητα 65 μg/ημέρα και είναι 1 χρόνου διάρκειας ζωής, και το Mirena ® 
το οποίο παρέχει βραδεία απελευθέρωση λεβονοργεστρόλης 20 μg/ημέρα και 
είναι 5 χρόνων δάρκειας ζωής.  

Τα ορμονικά σπειράματα έχουν διπλό μηχανισμό δράσης, μηχανικό όπως τα 
απλά σπειράματα, αλλά και ορμονικό, και έτσι η αποτελεσματικότητα τους 
αξξίζει τα όρια του 99.9%. Επιπλέον έχουν το πλεονέκτημα ότι μειώνουν τον 
αριθμό των ημερών της περιόδου καθώς και τη ποσότητα αίματος που 
χάνεται με τη περίοδο. 

3.3.2.1.Τεχνικές Μέθοδοι (Ορμονική Αντισύλληψη)  

 
Η ορμονική αντισύλληψη, είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα. Η εισαγωγή του 
«χαπιού» το 1960, συνδέθηκε με το γυναικείο κίνημα, τη σεξουαλική 
απελευθέρωση, με τα έκλυτα ήθη, τη διάδοση των αφροδίσιων νοσημάτων και 
τις συνέπειες της παραβίασης της φύσης με αιχμές τις επικίνδυνες 
παρενέργειες των ορμονών, οιστρογόνων και προγεστερινοειδών. Η αλήθεια 
είναι ότι η ορμονική αντισύλληψη είναι μια φαρμακευτική προληπτική 
μέθοδος, η οποία έχει κάποιες ενδείξεις, κάποιες αντενδείξεις, κάποιες 
ευεργετικές και κάποιες βλαπτικές δράσεις, όπως όλες οι φαρμακευτικές 
λύσεις. Ως προληπτική μέθοδος, η ορμονική αντισύλληψη απευθύνεται σε 
γυναίκες παραγωγικής ηλικίας οι οποίες δεν επιθυμούν κάποια κύηση.  
Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι αυτά που περιέχουν 
συνδυασμό οιστρογόνου-προγεσταγόνου, ή μόνο προγεσταγόνο, σε διάφορες 
μορφές (από του στόματος, διαδερματικά, ενδορρινικά, ενδομυϊκές ενέσεις 
βραδείας αποδέσμευσης, υποδόρια εμφυτεύματα, ενδομήτρια σπειράματα 
βραδείας απελευθέρωσης προγεσταγόνου). Η επιλογή του σκευάσματος 
εξαρτάται από τις προτιμήσεις της ίδιας της γυναίκας, όπως και από τους 
λόγους και το χρόνο αποφυγής κυήσεως.  



Γενικά, η ορμονική αντισύλληψη είναι μια μέθοδος ασφαλής, ως προς το 
αντισυλληπτικό της αποτέλεσμα, ενώ το ισοζύγιο των ευεργετικών και των 
βλαπτικών της επιδράσεων κλίνει σαφώς υπέρ της χρησιμοποίησής τους, 
από γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο ανεπιθύμητης κυήσεως, με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Σύμφωνα με τις νεότερες 
αντιλήψεις, και μετά την ηλικία των 35 ετών, η ορμονική αντισύλληψη είναι η 
πρώτη εκλογή για τις γυναίκες που δεν επιθυμούν κύηση, με ίδιες αντενδείξεις 
με τις νεότερες γυναίκες, αρκεί να γίνεται με τα μειωμένης περιεκτικότητας σε 
οιστρογόνο και προγεστερόνη σκευάσματα.  

Μηχανισμός δράσης των ορμονικών μεθόδων αντισύλληψης  
(α) αναστολή/καταστολή της ωορηξίας  

(β) πύκνωση και αραίωση της τραχηλικής βλέννας  

(γ) πτώση της δεκτικότητας του ενδομητρίου 

 
 
Αντισυλληπτικό Χάπι 

(α) Μικτό χάπι (Pill)  

Το αντισυλληπτικό χάπι αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο 
αντισύλληψης, και η αποτελεσματικότητα του είναι πέραν του 99%. Το χάπι 
περιέχει συνθετικά οιστρογόνα και προγεστερόνη, σε συνδυασμό ή μόνα 
τους. Η σωστή επιλογή χαπιού γίνεται με τη συμβουλή γιατρού, ο οποίος θα 
ελέγξει πιθανές αντενδείξεις. Κύριος μηχανισμός δράσης είναι η 
αναστολή/καταστλή της ωοθυλακιορρηξίας. Οι συνηθισμένες συσκευασίες 
περιέχουν 21 χάπια και η έναρξη λήψης γίνεται από την πρώτη μέρα της 
περιόδου. Λαμβάνονται κάθε μέρα για 21 συνεχείς μέρες. Η χρησιμοποίηση 
της επόμενης συσκευασίας αρχίζει μετά μια εβδομάδα, ενώ στο διάστημα που 
μεσολαβεί εμφανίζεται συνήθως η περίοδος.  

Η αντισυλληπτική τους δράση αρχίζει από τον πρώτο κύκλο λήψης του 
χαπιού και διαρκεί και την εβδομάδα που δεν λαμβάνεται χάπι. Η 
αποτελεσματικότητα του χαπιού μπορεί να ελαττωθεί με την παράλληλη λήψη 
άλλων φαρμάκων. Η αντισυλληπτική του δράση ελαττώνεται επίσης αν η 
γυναίκα ξεχάσει να πάρει ένα χάπι. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πάρει 
το χάπι που ξέχασε το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από δώδεκα 
ώρες. Μεγαλύτερη καθυστέρηση εκθέτει στον κίνδυνο ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης ή και μικρής αιμόρροιας.  

Πέρα από την αντισυλληπτική του δράση, το χάπι ελαττώνει την 
προεμμηνορρυσιακή τάση, βελτιώνει τη δυσμηνόρροια, λιγοστεύει την 
ποσότητα του αίματος της περιόδου, προστατεύει από τον καρκίνο της 
ωοθήκης και του ενδομητρίου, καθώς και από καλοήθεις παθήσεις των 
ωοθηκών. Το χάπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νεαρά κορίτσια, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμπλήρωσαν δύο χρόνια από την εμφάνιση της περιόδου 
και εφόσον δεν καπνίζουν. Η λήψη του χαπιού μπορεί να συνεχιστεί αρκετά 



χρόνια χωρίς διακοπή. Η ωοθηλακιορρηξία επανέρχεται αμέσως μετά τη 
διακοπή του χαπιού, αν όμως η γυναίκα επιθυμεί εγκυμοσύνη είναι καλό να 
περιμένει δύο κύκλους χωρίς λήψη αντισυλληπτικών χαπιών.  
Το χάπι πρέπει να αποφεύγεται στις περιπτώσεις διαβήτη, υπέρτασης, 
επιληψίας, παθήσεις των αγγείων, στεφανιαία νόσος, παθήσεις του ήπατος, 
κακοήθεις παθήσεις του μαστού και του γεννητικού συστήματος, 
αιμοσφαιρινοπάθειες, συγγενής υπερλιπιδαιμία, καπνίστριες (ιδιαίτερα πάνω 
από 30 χρόνων). Το χάπι δεν προφυλάσσει από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα και το AIDS. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
αυστηρά μονογαμικές σχέσεις. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνδιάζεται με χρήση προφυλακτικού.  

(β) Χάπι μόνο με προγεσταγόνο (Mini-pill)  

Το Mini-pill περιέχει μόνο προγεσετρόνη και δεν περιέχει οιστρογόνο. Οι 
διάφορες συσκευασίες περιέχουν 28 χάπια και η έναρξη λήψης γίνεται από 
την πρώτη ημέρα του κύκλου χωρίς καμία διακοπή. Στη Κύπρο δεν 
κυκλοφορεί αυτό το είδος αντισύλληψης.  

(γ) Χάπι της επόμενης ημέρας  

Συνώνυμα: Αντισύλληψη ανάγκης, επείγουσα αντισύλληψη, μετασυνουσιακή 
αντισύλληψη. Πρόκειται για ένα ορμονικό σκεύασμα το οποίο λαμβάνεται από 
τη γυναίκα σε περιπτώσεις που προηγήθηκε σεξουαλική επαφή χωρίς 
προφύλαξη ή σε περιπτώσεις που απέτυχε η τακτική μέθοδος αντισύλληψης. 
Λαμβάνονται δύο (2) δισκία λεβονοργεστρέλης κατά προτίμηση εντός 12 
ωρών μετά την σεξουαλική επαφή και όχι αργότερα από 72 ώρες (3 ημέρες). 
Ο τρόπος δράσης του χαπιού είναι η πτώση της δεκτικότητας του 
ενδομητρίου, ούτως ώστε οι συνθήκες του ενδομητρίου να είναι αφιλόξενες 
για εμφύτευση του τυχόν γονιμοποιηθέντος ωαρίου όταν φθάσει στη μήτρα. 
Δεν είναι εκτρωτικός παράγοντας, και δεν μπορεί να εμποδίσει την 
γονιμοποίηση. Αν δεν καταφέρει τον αποκλεισμό της εμφύτευσης, και το 
έμβρυο κατασκηνώσει στο ενδομήτριο επιτυχώς, η εγκυμοσύνη μπορεί να 
συνεχιστεί χωρίς κίνδυνο για το έμβρυο.  

Το χάπι της επόμενης ημέρας είναι η πιο ασφαλής, ταχεία και ευκολόχρηστη 
μέθοδος αντισύλληψης μετά τη σεξουαλική επαφή, όπου δεν εφαρμόστηκαν 
άλλες τακτικές μέθοδοι αντισύλληψης ή όπου αυτές απέτυχαν. Είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματικό και ασφαλές για τον γυναικείο οργανισμό και 
αποτρέπει την εγκυμοσύνη σε 70–90 % των περιπτώσεων. Όσο πιο γρήγορα 
λαμβάνεται μετά την επαφή, τόσο ψηλότερη είναι η αποτελεσματικότητα του. 
Ρόλος της επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι η αντικατάσταση των τακτικών 
μέτρων προφύλαξης, αλλά αποτελεί μια συμπληρωματική, έκτακτη και 
περιστασιακή μέθοδο αντισύλληψης, που χρησιμοποιείται επί αποτυχίας της 
συμβατικής τακτικής αντισύλληψης που συνηθίζει να εφαρμόζει το ζευγάρι. 

 

 



Διαδερμική μέθοδος (Patch)  

Είναι μέθοδος ορμονική κατά την οποία η ορμόνη παρέχεται με καθημερινή 
βραδεία απελευθέρωση με ειδικό μηχανισμό (Patch). Η πάτσια κολλά στο 
δέρμα και τοποθετείται στους πισινούς, κοιλιά, μπράτσο ή οπουδήποτε αλλού, 
μια φορά την εβδομάδα για τις στις τέσσερις (¾) εβδομάδες. Η μέθοδος αυτή 
είναι πιο αποτελεσματική από το χάπι, και πιο φιλική προς τον οργανισμό. 
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το ψηλό κόστος, £15 το μήνα, και το πιθανό 
ερέθισμα του δέρματος και το ξεκόλλημα της πάτσιας, κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες με τον ιδρώτα. Αυτή η μέθοδος δεν κυκλοφορεί στη 
Κύπρο. 

 
Ρινική μέθοδος (Spray)  

Είναι μέθοδος ορμονική κατά την οποία η ορμόνη παρέχεται με καθημερινό 
ψεκασμό στη μύτη με ειδική αντλία (Spray). Η μέθοδος αυτή είναι 
αποτετελεσματική όπως το χάπι, αλλά πιο φιλική προς τον οργανισμό. 
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το ψηλό κόστος, το πιθανό ερέθισμα του 
βλεννογόνου της μύτης. Η μέθοδος του Spray δεν κυκλοφορεί στη Κύπρο. 

 
Ενέσιμος προγεστερόνη  

Φαρμακευτική ουσία: Medroxyprogesterone Acetate (Depot). Η ενέσιμος 
μορφή αντισύλληψης κυκλοφόρησε τρία χρόνια μετα το χάπι. Χορηγείται με 
μορφή ενέσεων κάθε τρις (3) μήνες. Καταστέλλει την ωορηξία και έχει 
αποτελεσματικότητα πέραν του 99%.  

Μειονεκτήματα: Οι ανωμαλίες της περιόδου είναι συχνή παρενέργεια, καθώς 
και η καθυστέρηση επαναφοράς της γονιμότητας. Δεν προστατεύει επίσης 
από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.  

Είναι κατάλληλη μέθοδος για άτομα που ξεχνούν να πάρουν το χάπι, και για 
αυτές που δεν θέλουν να γνωρίζει ο σύντροφος τους ότι παίρνουν 
αντισύλληψη. Στο εξωτερικό κυκλοφορούν δύο σκευάσματα, το Depo-
Provera® και το Megestron® Και τα δύο δίδονται με ενδομυϊκή ένεση, 150 mg 
κάθε 3 μήνες. Στη Κύπρο δεν κυκλοφορεί κανένα από τα δύο σκευάσματα. 

 
Κολπικός Δακτύλιος  

Στρογγυλός δακτύλιος ο οποίος τοποθετείται στο κόλπο και απελευθερώνει 
καθημερινά 15 μg οιστραδιόλη & 120 μg ετονογεστρέλη. Μένει στο κόλπο για 
3 εβδομάδες και μετά αφαιρείται. Μετά από 1 εβδομάδα χωρίς τον δακτύλιο, 
τοποθετείται ένας καινούργιος. Στο εξωτερικό κυκλοφορεί με την ονομασία 
NuvaRing®. Στη Κύπρο δεν κυκλοφορεί ακόμη. 

 



Ορμονικά Εμφυτεύματα (Implants) 

Πρόκειται για ορμονική αντισύλληψη υψηλής αποτελεσματικότητας. Τα 
εμφυτεύματα απαιτούν μικρή χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση και 
για την αφαίρεση. Είναι δραστικά για πέντε χρόνια. Ο μηχανισμός δράσης του 
είναι ορμονικός. 

Μειονεκτήματα: Οι ανωμαλίες περιόδου είναι συχνή παρενέργεια, καθώς και η 
καθυστέρηση επαναφοράς της γονιμότητας.  

3.3.2.2.Τεχνικές Μέθοδοι (Στείρωση)  

 
Σε αντίθεση με την αντισύλληψη που εμπεριέχει την έννοια της 
αναστρεψιμότητας, οι μέθοδοι στειροποίησης έχουν σκοπό τη μόνιμη 
κατάργηση της γονιμότητας. 

 
Στείρωση της γυναίκας  

Με τρόπο λαπαροσκοπικό ή χειρουργικό τίθενται «εκτός λειτουργίας» οι 
σάλπιγγες. Κόβεται και αφαιρείται ένα κομμάτι της σάλπιγγας, περίπου 2 εκ. 
στο κέντρο της σάλπιγγας και στη συνέχεια ράβονται ξεχωριστά τα δύο μέρη. 
Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μόνιμο, αλλά όχι κατ' ανάγκη. Η λειτουργία των 
σαλπίγγων μπορεί να αποκατασταθεί χειρουργικά ως ένα βαθμό (ποσοστό 
επιτυχίας 15%). Σε περίπτωση που γυναίκα που έχει τύχει στειροποίησης 
αποφασίσει να αποκτήσει παιδί, αυτό μπορεί να γίνει με εξωσωματική 
γονιμοποίηση (IVF) 

Στείρωση του άνδρα ή βαζεκτομή  

Με τρόπο χειρουργικό αποκαλύπτεται ο σπερματικός πόρος, και αφαιρείται 
ένα μικρό μέρος του (2 εκ.), και στη συνέχεια ράβονται ξεχωριστά τα δύο 
μέρη. Mέθοδος που εφαρμόζεται κατά κόρον σε αρκετές χώρες, και σε καμία 
περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια ανδρισμού αλλά προϊόν ώριμης σκέψης 
του άνδρα που απέκτησε παιδιά και θέλει πλέον να απολαύσει άφοβα τον 
έρωτα με την σύντροφό του. 

  

Επιτυχία/αποτυχία των μεθόδων αντισύλληψης 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τα ποσοστά αποτυχίας μιας αντισυλληπτικής 
μεθόδου: ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, χαρακτήρας κλπ. Γενικά, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται τη χρονική στιγμή της συνουσίας (προφυλακτικό) είναι πιο 
αποτελεσματικές στη θεωρία παρά στη πράξη. Η συνολική 
αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη με μεθόδους που δεν σχετίζονται με τη 
χρονική στιγμή της συνουσίας (αντισυλληπτικό χάπι). 



 

Συμπέρασμα  

Μέθοδοι αντισύλληψης υπάρχουν πολλές, λίγες όμως, είναι οι αξιόπιστες. 

Εκείνη που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέθοδο αντισύλληψης είναι η 

λύση της τελευταίας καταφυγής, η έκτρωση δηλαδή, που εκτός από 

ψυχολογικές και κοινωνικές αναστολές μπορεί να προκαλέσει στη γυναίκα και 

κινδύνους υγείας. Η σύγχρονη γυναίκα, που έχει δικαίωμα στη χαρά και στη 

απόλαυση του έρωτα χωρίς το άγχος μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, 

μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο αντισυλληπτικής προστασίας που της ταιριάζει. 

 

3.4. Προφυλακτικό 

Το προφυλακτικό είναι ένα αντικείμενο που συνήθως φτιάχνεται 

από λάτεξ ή πολυουρεθάνη και χρησιμοποιείται κατά την σεξουαλική πράξη, 

με σκοπό την αποφυγή εγκυμοσύνης και μετάδοσης σεξουαλικώς 

μεταδιδομένων νοσημάτων όπως η σύφιλη και το AIDS. Υπάρχουν τόσο 

αντρικά όσο και γυναικεία προφυλακτικά, αλλά τα πρώτα είναι πιο 

διαδεδομένα. 

 

3.4.1.Γενικά 

Ξετυλιγμένο αντρικό προφυλακτικό 

Τα αντρικά προφυλακτικά από λάτεξ τοποθετούνται στο ερεθισμένο πέος λίγο 

πριν τη σεξουαλική επαφή. Αντίθετα, το γυναικείο προφυλακτικό τοποθετείται 

μέσα στον κόλπο ακόμα και ώρες πριν την επαφή. 

Οι κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια έχουν προωθήσει στην αγορά πολλά 

είδη προφυλακτικών που διαφέρουν σε χρώμα, μέγεθος, πάχος ακόμα και 

γεύση. Σε μερικά χρησιμοποιείται και σπερματοκτόνο υγρό για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. 

Παλιότεροι τύποι προφυλακτικών φτιαγμένοι από έντερα ζώων είναι ακόμα 

διαθέσιμοι στην αγορά. Χρησιμοποιούνται κυρίως από άτομα αλλεργικά 

στο λάτεξ, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στην προστασία από 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Τα προφυλακτικά από πολυαιθυλένιο και πολυουρεθάνη είναι 

αποτελεσματικά και συμβατά με λιπαντικά που βασίζονται στο λάδι και 

χρησιμοποιούνται και από άτομα αλλεργικά στο λάτεξ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%BE&action=edit&redlink=1


Ως μέθοδος ελέγχου γεννήσεων τα προφυλακτικά έχουν το πλεονέκτημα της 

εύκολης χρήσης και των ελάχιστων παρενεργειών καθώς και την προστασία 

από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τυπικά έχουν 85% επιτυχία, 

ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 98% με σωστή χρήση και συνδυασμό με 

σπερματοκτόνο υγρό ή φαρμακευτική αγωγή. 

 

3.4.2.Ιστορία 

 
Προφυλακτικό του 1900 

Η παλιότερη απεικόνιση προφυλακτικών είναι 12-15.000 ετών και βρέθηκε σε 

σπηλιά στην Γαλλία. Μια άλλη εικόνα 3.000 ετών βρέθηκε στην Αίγυπτο . 

Κατά τη νεότερη εποχή προφυλακτικά κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά 

το 1640 στην Αγγλία. Ήταν φτιαγμένα από έντερα ζώων και μάλλον 

χρησιμοποιούνταν για προστασία από ασθένειες. 

Λινά προφυλακτικά χρησιμοποιούσε ο Καζανόβας τον 18ο αιώνα. Δεν ήταν 

όμως ιδιαίτερα αποτελεσματικά. 

Η μαζική παραγωγή προφυλακτικών (από καουτσούκ) άρχισε το 1843. Ήταν 

ακριβά και δύσχρηστα για αυτό ξεπεράστηκαν από τα προφυλακτικά από 

λάτεξ που παράχθηκαν την δεκαετία του 30. 

 

3.4.3.Διαφορές προφυλακτικών πολυουρεθάνης - λάτεξ  

 Τα προφυλακτικά από πολυουρεθάνη μεταφέρουν τη θερμοκρασία 

καλύτερα. 

 Τα προφυλακτικά από λάτεξ έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. 

 Τα προφυλακτικά από πολυουρεθάνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

λιπαντικά. 

 Τα προφυλακτικά από λάτεξ είναι φτηνότερα. 

 Τα προφυλακτικά από πολυουρεθάνη δεν προκαλούν αλλεργία. 

 Τα προφυλακτικά από λάτεξ είναι πιο αποτελεσματικά στην προστασία 

από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.  Τα προφυλακτικά από 

πολυουρεθάνη δεν έχουν άρωμα όπως τα Λατέξ. 

 Τα προφυλακτικά από λάτεξ αλλοιώνονται στις μεγάλες θερμοκρασίες. 

 Τα προφυλακτικά από πολυουρεθάνη είναι πιο λεία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B7


 

3.4.4.Αποτελεσματικότητα  

Η αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών, σαν μέθοδος ελέγχου 

γεννήσεων, μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους: αποτελεσματικότητα 

μεθόδου και πραγματική αποτελεσματικότητα. Η πρώτη μέθοδος δείχνει το 

ποσοστό ζευγαριών που χρησιμοποιούν την μέθοδο σωστά και με διάρκεια με 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η πραγματική είναι το ποσοστό των ζευγαριών 

που χρησιμοποιεί τα προφυλακτικά ως τη μόνη μέθοδο αντισύλληψης 

συμπεριλαμβάνοντας την λανθασμένη και την περιστασιακή μη χρήση τους. 

Όπως είναι φανερό η πραγματική αποτελεσματικότητα είναι μικρότερη για 

τους εξής λόγους κυρίως: 

 λάθη στις οδηγίες που δίνονται από τους παρασκευαστές 

 λάθη στην χρήση 

 αστοχία του υλικού (σπάσιμο κατά τη χρήση) 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου φτάνει το 98%.[4]Τα πραγματικά ποσοστά 

εγκυμοσύνης ανάμεσα στους χρήστες προφυλακτικών αλλάζει ανάλογα του 

πληθυσμού που εξετάζεται με ετήσια ποσοστά 10-18% το χρόνο. 

 

3.4.4.1.Λόγοι αποτυχίας  

Οι λόγοι αποτυχίας είναι κυρίως οι εξής: 

 Καταστροφή-αλλοίωση: 

 Καταστροφή κατά το άνοιγμα της συσκευασίας 

 Αλλοίωση από μη κατάλληλη αποθήκευση (μεγάλη θερμοκρασία, 

μικρή θερμοκρασία, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, 

τοποθέτηση σε πορτοφόλι, πίσω τσέπη κ.τ.λ.) 

 Πέρασμα της ημερομηνίας λήξεως 

 Γλύστρημα του προφυλακτικού κατά την χρήση. 

Οι έμπειροι χρήστες έχουν λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας και όσοι έχουν 

μια αποτυχία είναι πιθανότερο να έχουν παρόμοια αποτυχία στο μέλλον. 

.Πιστεύεται πως η ενημέρωση γύρω από την σωστή χρήση μειώνει τις 

πιθανότητες αποτυχίας. 

Ένα μικρότερο ποσοστό αποτυχίας προέρχεται από σαμποτάζ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C#cite_note-cont_tech_18-4


3.4.4.2.Αποτελεσματικότητα πρόληψης σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων 

Σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής η σωστή και 

συνεχής χρήσης προφυλακτικών οδηγεί σε: 

 μείωση του ρίσκου μετάδοσης AIDS κατά 85% 

 μείωση της απόκτησης γονόρροιας από τους άντρες κατά 71% 

Σε μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μειώνεται η 

μετάδοση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων περίπου κατά 70%. 

Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η σωστή και συνεχής χρήση προφυλακτικών 

αποκλείει την μετάδοση του ιού του AIDS από ασθενή σε μη ασθενή. 

 

3.4.5.Γυναικείο προφυλακτικό  

 

Τα γυναικεία προφυλακτικά είναι μεγαλύτερα και φαρδύτερα από τα αντρικά. 

Τοποθετούνται μέσα στον γυναικείο κόλπο. Είναι πιο γνωστά στις 

αναπτυσσόμενες χώρες παρά στις αναπτυγμένες.  

Είναι πιο δύσκολα στην χρήση και πολύ ακριβότερα από τα αντρικά πράγμα 

που αποθαρρύνει την χρήση τους. 

Παρόλα αυτά έχουν το πλεονέκτημα να είναι συμβατά με την χρήση 

λιπαντικών καθώς δεν κατασκευάζονται από λάτεξ.  

 
Αποτελεσματικότητα και ρίσκο χρήσης γυναικείου προφυλακτικού  

Τα ποσοστά αποτυχίας κυμαίνονται στο 21%. Η προστασία από 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. 

 

3.4.6.Η σωστή χρήση του προφυλακτικού 

 

Σύμφωνα με τους παγκόσμιους οργανισμούς υγείας το προφυλακτικό είναι ο 

μόνος αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των σεξουαλικά 

μεταδιδόμενων ασθενειών και του ιού του AIDS. Όμως το προφυλακτικό δεν 

μπορεί να αποτρέψει εντελώς τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ή μια 

εγκυμοσύνη όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, τα προφυλακτικά έχουν ποσοστό αποτυχίας 2% όσον 

αφορά την ανεπιθύμητα εγκυμοσύνη. 



Μία ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι τα λάθη στη 

χρήση του προφυλακτικού είναι πολύ συνηθισμένα. Μερικά από τα πιο συχνά 

λάθη είναι η χρήση του προφυλακτικού μετά την έναρξη της συνουσίας ή η 

αφαίρεσή του πριν αυτή ολοκληρωθεί, αλλά και το ξετύλιγμά του πριν από την 

τοποθέτηση. Πολλοί άντρες τοποθετούν το προφυλακτικό με τρόπο που δεν 

αφήνει χώρο στην άκρη του για να χωρέσει το σπέρμα. Αυτού του είδους τα 

λάθη αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροής ή ρήξης του προφυλακτικού, σύμφωνα 

με την ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Sexual 

Health». 

«Η χρήση του προφυλακτικού είναι πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι νομίζουμε 

και τα λάθη μόνο σπάνια δεν είναι», λέει ο ερευνητής δρ Ρίτσαρντ Κρόσμπι, 

καθηγητής και διευθυντής στο Τμήμα Συμπεριφορών Υγείας του Κολεγίου 

Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστημίου του Κεντάκι. 

Οι ερευνητές με επικεφαλής την δρα Στέφανι Σάντερς από το Ίδρυμα Μελέτη 

του Σεξ, του Φύλου & της Αναπαραγωγής Kinsey του Πανεπιστημίου της 

Ιντιάνα, ανέλυσαν όλες τις μελέτες για τα λάθη με τα προφυλακτικά που έχουν 

διεξαχθεί από το 1995 έως σήμερα. Συνολικά ήταν 50 μελέτες που είχαν 

διεξαχθεί σε 14 χώρες, με την πλειονότητα να έχουν πραγματοποιηθεί σε 

ΗΠΑ και Βρετανία. Στις μελέτες συμμετείχαν διάφορες ομάδες εθελοντών, 

από παντρεμένους και εκδιδόμενες γυναίκες έως φοιτητές, με αποτέλεσμα να 

εντοπιστούν πολλά και διαφορετικά λάθη. 

3.4.6.1.Πριν την εκσπερμάτωση 

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη, όσον αφορά την προστατευτική δύναμη των 

προφυλακτικών, ήταν η χρήση τους μετά την έναρξη της συνουσίας και λίγο 

πριν από την εκσπερμάτωση – μία τακτική την οποία είπε πως ακολουθεί 

τουλάχιστον το 17% των ζευγαριών. Η τακτική αυτή ακυρώνει τη δύναμη του 

προφυλακτικού να προστατεύει από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 

διότι ανταλλαγή σωματικών υγρών συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του σεξ και 

όχι μόνο στη διάρκεια της εκσπερμάτωσης. 

Πολυάριθμα είναι τα λάθη και όσον αφορά την τοποθέτηση του 

προφυλακτικού. Ποσοστό έως 25% των ερωτηθέντων ανδρών είπαν 

πως ξετυλίγουν το προφυλακτικό πριν το τοποθετήσουν στο πέος, αντί να το 

ξετυλίξουν πάνω του. Σχεδόν οι μισοί είπαν πως το εφαρμόζουν δίχως να 

αφήνουν χώρο στην άκρη του για το σπέρμα. Επιπλέον, το 75% των 

ανδρών και το 82% των γυναικών είπαν πως ποτέ δεν ελέγχουν εάν το 

προφυλακτικό είναι γερό, πριν το χρησιμοποιήσουν. 

 

3.4.6.2.Άλλα λάθη 

Η μελέτη έδειξε ακόμα τα εξής: 

Το βγάζουν πρόωρα. Ποσοστό έως 44,7% των ερωτηθέντων στις μελέτες 

είπαν πως βγάζουν το προφυλακτικό πριν τελειώσει η συνουσία. 



Αφήνουν τον αέρα. Σχεδόν οι μισές γυναίκες (το 48,1%) και το 41,6% των 

ανδρών ανέφεραν πως δεν βγάζουν τον αέρα από την άκρη του 

προφυλακτικού. 

Γυρνάνε το μέσα έξω. Ποσοστό έως 30,4% των ερωτηθέντων είπαν ότι στη 

διάρκεια του σεξ βγάζουν το προφυλακτικό και γυρνάνε το μέσα-έξω πριν το 

ξανατοποθετήσουν. 

Δεν κρατάνε το προφυλακτικό. Η έξοδος του πέους έπειτα από την 

εκσπερμάτωση πρέπει να γίνεται με τον άντρα να κρατάει την βάση του 

προφυλακτικού, ώστε να μην γλιστρήσει και υπάρξει διαρροή 

σπέρματος. Όπως, όμως, διαπιστώθηκε, αυτό δεν γίνεται σε ποσοστό έως 

57% των περιπτώσεων. 

Δεν το ξετυλίγουν εντελώς. Το 11,2% των ανδρών αρχίζουν την ερωτική 

πράξη με μισοξετυλιγμένο το προφυλακτικό στο πέος τους. 

Το ανοίγουν με αιχμηρά αντικείμενα. Το 11,2% των ερωτηθέντων είπαν ότι 

ανοίγουν την συσκευασία του προφυλακτικού με ψαλιδάκια ή άλλα αιχμηρά 

αντικείμενα, κινδυνεύοντας έτσι να το τρυπήσουν και να μην το δουν. 

Δεν χρησιμοποιούν λυπαντικό. Το 16% έως 25,8% ανδρών και γυναικών 

χρησιμοποιούν προφυλακτικό χωρίς λιπαντικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ρήξης. 

Χρησιμοποιούν λάθος λιπαντικό. Το 4,7% των ανδρών χρησιμοποιούν 

λιπαντικό με βάση το λάδι, το οποίο μπορεί να διαβρώσει το προφυλακτικό, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο διαρροής. 

Ξαναχρησιμοποιούν το προφυλακτικό. Ποσοστό έως 3,3% των 

ερωτηθέντων είπαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο φορές το 

προφυλακτικό σε κάθε σεξουαλική συνεύρεση. 

Λάθος συνθήκες φύλαξης. Ποσοστό έως 19,1% των ερωτηθέντων 

αποθηκεύουν τα προφυλακτικά σε συνθήκες εκτός των συστάσεων που 

αναγράφονται στις συσκευασίες τους. 

 

3.4.6.3.Συνέπειες 

 

Με όλ’ αυτά τα λάθη στη χρήση, μοιραία η νέα μελέτη αποκάλυψε πως είναι 

πολύ συνηθισμένα προβλήματα η ρήξη, η διαρροή και το γλίστρημα του 

προφυλακτικού: 

Ποσοστό έως 40,7% των ερωτηθέντων είπαν πως τους έχει συμβεί να σπάσει 

το προφυλακτικό στη διάρκεια του σεξ. 

Ποσοστό έως 19,3% των ερωτηθέντων είπαν πως έχει γλιστρήσει το 

προφυλακτικό στη διάρκεια του σεξ και έχει βγει από τη θέση του. 

Ποσοστό έως 7,6% των ανδρών και 12,5% των γυναικών είπαν πως τους έχει 

συμβεί να υπάρξει διαρροή σπέρματος από το προφυλακτικό. 

 



3.7.Εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας 
Το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι ένα εμβόλιο που 

προφυλάσσει από δύο στελέχη του HPV (τύποι 16 και 18). Οι τύποι αυτοί 

προκαλούν το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι 

γυναίκες που εμβολιάζονται δεν «κολλάνε» τους δύο αυτούς τύπους του ιού. 

Το εμβόλιο ΔΕΝ προστατεύει από τα υπόλοιπα καρκινογόνα στελέχη και γι’ 

αυτό ο ετήσιος έλεγχος με τεστ Παπανικολάου πρέπει να συνεχιστεί και στις 

γυναίκες που εμβολιάστηκαν. Το ένα από τα δύο εμβόλια που κυκλοφορούν 

(Gardasil) προφυλάσσει και από τους τύπους 6 και 11, που είναι υπεύθυνοι 

για τα κονδυλώματα σε ποσοστό 90%. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα 

κονδυλώματα δεν προξενούν καρκίνο. Είναι ασφαλές. Το εμβόλιο έχει γίνει 

από το 2006 αποδεκτό από το FDA και το CDC. Έχει μελετηθεί σε χιλιάδες 

γυναίκες ηλικίας 9 – 26 ετών σε όλο τον κόσμο και η ασφάλειά του συνεχίζει 

να παρακολουθείται από το FDA και το CDC. Περιέχει μόνο τις πρωτείνες του 

περιβλήματος, ΟΧΙ τον ίδιο τον ιό, έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. 

Συνιστάται σε όλες τις γυναίκες από 9 ετών και άνω. Η καταλληλότερη ηλικία 

για τον εμβολιασμό είναι από 9 ετών και άνω. Όσο μικρότερη η ηλικία 

εμβολιασμού, τόσο πληρέστερη είναι η προφύλαξη. Η εμβολιαζόμενη έχει 

καλύτερη προστασία, όταν το εμβόλιο γίνει αρκετά πριν αρχίσει σεξουαλική 

δραστηριότητα. Συνιστάται μόνο μέχρι την ηλικία των 26 γιατί μετά τα 26 δεν 

κάνει κακό, αλλά στατιστικά θα προσφέρει μικρότερη προστασία. Δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν ήδη περίοδο και τακτικό κύκλο αρκεί να είναι από 9 ετών 

και πάνω. Δεν πρέπει να καθυστερήσω τον εμβολιασμό μέχρι να γίνω 

σεξουαλικά ενεργή αυτό είναι μεγάλο λάθος, που μπορεί να μειώσει πολύ το 

επίπεδο προστασίας του εμβολίου. Όσο μικρότερη η ηλικία εμβολιασμού, 

τόσο πληρέστερη είναι η προφύλαξη.Δεν πρέπει να κάνω πρώτα το τεστ 

Παπανικολάου για να εμβολιαστώ. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιες εξετάσεις 

πριν εμβολιαστώ αν ειμαι υγιής. Το σημείο του σώματος που γίνεται το 

εμβόλιο είναι στο επάνω μέρος του μπράτσου (δελτοειδής μυς). Πονάει 

ελάχιστα, όσο πονάει μια απλή ένεση. Το εμβόλιο HPV δεν φαίνεται να έχει 

σοβαρές παρενέργειες. Έχουν αναφερθεί ελαφρές ενοχλήσεις όπως 

ερυθρότητα του σημείου της ένεσης, ελαφρά ζάλη κλπ. Παρ΄ολα αυτά ένα 

εμβόλιο, όπως όλα τα φάρμακα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως 

αλλεργικές αντιδράσεις. Πόσες δόσεις θα χρειαστώ; Το εμβόλιο γίνεται σε 3 

δόσεις που χορηγούνται μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Υπάρχουν δύο εμβόλια, 

το Gardasil και το Cervarix. Το Gardasil προφυλάσει από τους τύπους 16 και 

18 (καρκινογόνοι) και από τους τύπους 6 και 11 (προκαλούν κονδυλώματα, 

όχι καρκίνο). Το Cervarix προφυλάσει από του τύπους 16 και 18 

(καρκινογόνοι). Το δοσολογικό σχήμα για το Gardasil είναι 2η δόση σε 2 

μήνες μετά την 1η, 3η δόση σε 4 μήνες μετά την 2η. Το δοσολογικό σχήμα για 

το Cervarix είναι 2η δόση σε 1 μήνα μετά την 1η, 3η δόση σε 5 μήνες μετά την 

2η. Τα δύο εμβόλια που κυκλοφορούν για τον καρκίνο του τραχήλου της 



μήτρας χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σε 

γυναίκες ηλικίας 13-26 ετών. Χωρίς ταμείο στοιχίζει 170 ευρώ η κάθε δόση. 

Δεν θα είμαι πλήρως καλυμμένη για το ιό HPV και τον καρκίνο.  Η προστασία 

είναι για δύο ή τέσσερα στελέχη του ιού (ανάλογα το εμβόλιο). Αυτά τα 

στελέχη προξενούν το 70% των καρκίνων. Για το υπόλοιπο 30% πρέπει να 

συνεχίστε καθε χρόνο να εξετάζεστε από Γυναικολόγο και να κάνετε τεστ 

Παπανικολάου. Δεν πρέπει να εμβολιαστεί μία γυναίκα όταν: έχει υψηλό 

πυρετό, είναι αλλεργική σε συστατικά του εμβολίου (μύκητες – μούχλα), είναι 

έγκυος ή προσπαθεί να μείνει έγκυος. Επίσης, οι ασθενείς σε 

ανοσοκαταστολή μπορεί να μην αναπτύξουν αρκετά αντισώματα μετά τον 

εμβολιασμό. Πρέπει οι εμβολιασμένες να συνεχίζουν να κάνουν τεστ 

Παπανικολάου κάθε χρόνο, γιατί το εμβόλιο προφυλάει από τα στελέχη 16 και 

18 που προκαλούν το 70% των περιπτώσεων καρκίνου, όχι από όλα τα 

στελέχη. Κύηση: Δεν συνιστάται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι έρευνες 

δεν έχουν δείξει να επηρεάζεται το έμβρυο, αλλά τα δεδομένα είναι λίγα και 

χρειάζονται περισσότερες έρευνες. Αν μία έγκυος πρέπει να κάνει την 2η η 3η 

δόση της, συνιστάται η αναβολή της δόσης για μετά τον τοκετό. Η λήψη της 

δόσης δεν συνιστά αιτία διακοπής της κύησης. Θηλασμός: Δεν θεωρείται 

αντένδειξη. Δεν επηρεάζεται το νεογνό. Είναι πιθανό ότι εμβολιάζοντας τους 

άντρες θα επιτευχθεί μείωση της διασποράς του ιού στις γυναίκες και θα 

μειωθούν και οι (σπάνιοι) καρκίνοι πρωκτού και πέους στους άνδρες. Γίνονται 

μελέτες που θα καταλήξουν στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού στους 

άνδρες. Αν έχω ήδη HPV δεν θα θεραπευτώ με το εμβόλιο. Το εμβόλιο αφορά 

την ΠΡΟΛΗΨΗ και όχι την θεραπεία από στελέχη του ιού HPV. Αν έχω ήδη 

HPV, πρέπει/μπορώ να κάνω το εμβόλιο, το εμβόλιο σας προφυλάει από 4 

τύπους HPV. Εσείς είναι απίθανο να έχετε και τους 4. Ακόμη και αν τους 

έχετε, δεν υπαρχει αντένδειξη. Οι μελέτες δείχνουν αποτελεσματικότητα 100% 

στην εμφάνιση προκαρκινικών ή καρκινικών βλαβών. Οι έρευνες λένε ότι η 

προστασία κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 10ετία). 

Συνεχίζονται οι έρευνες επί του θέματος. Αν οι δόσεις δεν γίνουν στα σωστά 

χρονικά διαστήματα ή δεν γίνουν και οι τρεις, δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα 

για το πόση προστασία παραμένει σε αυτές τις περιπτώσεις, γι’ αυτό είναι 

σημαντικό να ακολουθείται το σωστό πρόγραμμα εμβολιασμού. Υπάρχουν και 

άλλοι τρόποι να προλάβουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το τεστ 

Παπανικολάου και η ετήσια γυναικολογική εξέταση μειώνουν την πιθανότητα 

αυτού του καρκίνου, αλλά δεν την εξαλείφουν.Στις χώρες που το τεστ 

Παπανικολάου εφαρμόζεται σωστά, υπάρχει μείωση του καρκίνου του 

τραχήλου κατά 70-85% Η μέθοδος που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι 

ο εμβολιασμός ΚΑΙ ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος με τεστ Παπανικολάου. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο προσβάλλονται κάθε χρόνο περίπου 500.000 

γυναίκες από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με μέσο όρο ηλικίας τα 40 

χρόνια, ενώ στην Ευρώπη ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου σκοτώνει μία 

γυναίκα κάθε 18 λεπτά. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 



προκαλεί τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου είναι ο ιός των ανθρώπινων 

θηλωμάτων (Human Papilloma Virus - HPV), τον οποίο αντιμετωπίζει ένα νέο 

εμβόλιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην αγορά. Υπάρχουν πάνω από 100 

διαφορετικοί τύποι του ιού HPV, οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα και τους 

βλεννογόνους του σώματος. Μερικοί από αυτούς προσβάλλουν τον τράχηλο 

της μήτρας, τον κόλπο και τα έξω γεννητικά όργανα της γυναίκας. Όταν οι 

γυναίκες νοσήσουν, οι ιοί αυτοί είτε καταπολεμούνται από το ανοσοποιητικό 

τους σύστημα και εξαφανίζονται, είτε δημιουργούν κονδυλώματα και αλλααγές 

στη δομή του γενετικού υλικού των κυττάρων (DNA). Πολλές φορές, μάλιστα, 

η λοίμωξη από τον ιό δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. Αν η κατάσταση 

αυτή δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να δημιουργήσει 

προκαρκινικές αλλοιώσεις και να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου στον 

τράχηλο της μήτρας και στα έξω γεννητικά όργανα της γυναίκας. Πιστεύεται 

ότι το 50% του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού, θα έρθει σε επαφή με τον ιό 

HPV τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το συγκεκριμένο 

εμβόλιο, προφυλάσσει από τη λοίμωξη μόνο από τους 4 βλαπτικότερους 

τύπους (6, 11, 16 και 18) του ιού HPV, οι οποίοι ενοχοποιούνται για την 

υψηλού βαθμού δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας (δηλαδή προκαρκινική, 

μη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων), το καρκίνωμα του τραχήλου της 

μήτρας και τα κονδυλώματα των έξω γεννητικών οργάνων. Συγκεκριμένα, οι 

τύποι 6 και 11 του ιού είναι υπεύθυνοι για το 90% των κονδυλωμάτων, ενώ οι 

τύποι 16 και 18 για το 70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Πρέπει 

να τονιστεί ότι από τις γυναίκες που μολύνονται από τους συγκεκριμένους 4 

τύπους του ιού HPV, μόνο ένα ποσοστό θα αναπτύξει καρκίνο στον τράχηλο 

της μήτρας, διότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντελούν στη 

γρηγορότερη μετατροπή των κυττάρων του τραχήλου, τα οποία έχουν 

προσβληθεί από τον ιό, σε προκαρκινικά, όπως είναι το κάπνισμα, η 

παρουσία ταυτόχρονης λοίμωξης από τον ιό του έρπητα κ.ά. Το εμβόλιο 

συνιστάται κυρίως για κορίτσια ηλικίας 11-12 ετών, ενώ γενικότερα το εύρος 

των ηλικιών που προστατεύει αποδεδειγμένα είναι από τα 9 έως τα 26 έτη 

(σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του). Η χρησιμότητά του σε μεγαλύτερες 

ηλικίες δεν είναι γνωστή, αφού οι ανάλογες μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί 

και δεν έχουν πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εμβόλιο 

χορηγείται σε 3 δόσεις, μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Το εμβόλιο χορηγείται σε 

μικρή ηλικία, πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών (προτού τα κορίτσια 

να έλθουν σε επαφή με τον ιό), ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν τη 

μέγιστη δυνατή προστασία. Στο στάδιο αυτό της ζωής τους, το εμβόλιο μπορεί 

να προφυλάξει σχεδόν μέχρι 100% από τους 4 συγκεκριμένους τύπους του 

ιού, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες η αποτελεσματικότητά του είναι μικρότερη, 

αφού η γυναίκα ενδέχεται να έχει ήδη μολυνθεί από τον ιό. Η ιδανικότερη 

ηλικία θεωρείται ότι είναι μεταξύ 11 και 12 ετών, οπότε υπάρχει άριστη 

ανοσογονικότητα, δηλαδή ικανοποιητική δημιουργία αντισωμάτων. Αν μια 

γυναίκα έχει μολυνθεί, για παράδειγμα, από τον τύπο 16 του ιού και στη 

συνέχεια εμβολιαστεί, τότε δεν προστατεύεται από τον συγκεκριμένο τύπο. 



Συνεχίζει, όμως, να προστατεύεται από τους υπόλοιπους τύπους που 

καλύπτει το εμβόλιο (6, 11 και 18). Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν 

ανακοινωθεί, το εμβόλιο προστατεύει για τουλάχιστον 5 χρόνια. Για επιπλέον 

χρόνια δεν υπάρχουν προς το παρόν κλινικά δεδομένα, οπότε δεν μπορούμε 

να γνωρίζουμε αν θα χρειαστούν συμπληρωματικές δόσεις του εμβολίου στο 

μέλλον. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες έρευνες για την 

προστασία που ενδέχεται να παρέχει το εμβόλιο στο αρσενικό φύλο (η άδεια 

κυκλοφορίας έχει δοθεί στο εμβόλιο για χορήγηση μόνο σε κορίτσια 9-26 

ετών). Το εμβόλιο δεν έδειξε να έχει θεραπευτική δράση και επομένως δεν 

είναι κατάλληλο για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, των 

δυσπλαστικών βλαβών του τραχήλου και του κόλπου, καθώς και των 

κονδυλωμάτων των έξω γεννητικών οργάνων. Επίσης, δεν παρέχει 

προστασία από τους υπόλοιπους τύπους του ιού HPV (το 30%, δηλαδή, των 

περιπτώσεων), από το 10% των κονδυλωμάτων και από τα υπόλοιπα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (AIDS, σύφιλη κλπ).  Δεν πρόκειται για 

αντικαρκινικό εμβόλιο, αλλά για προληπτικό αντιϊικό εμβόλιο, για την 

προστασία από συγκεκριμένους τύπους του ιού HPV (6, 11, 16 και 18), οι 

οποίοι ενοχοποιούνται για την πρόκληση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

Το εμβόλιο έχει παρασκευαστεί με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου 

DNA και δεν περιέχει ‘’ζωντανά’’ τμήματα ιών. Όσα κορίτσια κάνουν εμβόλιο 

δεν θα πρέπει να σταματήσουν τα τεστ Παπανικολάου (pap test). Επειδή το 

εμβόλιο δεν προστατεύει από όλους τους τύπους του HPV ή επειδή ενδέχεται 

να υπάρχει ήδη μόλυνση από τον ιό, τα κορίτσια θα πρέπει να συνεχίσουν να 

επισκέπτονται το γυναικολόγο τους και να κάνουν κανονικά Pap test ή άλλες 

προληπτικές εξετάσεις. Το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί, προτού κυκλοφορήσει, σε 

περίπου 20.000 γυναίκες σε διάφορες χώρες του κόσμου, ηλικίας 9-26 ετών, 

και έχει παρουσιάσει ελάχιστες παρενέργειες όπως κοκκίνισμα, πρήξιμο, 

ναυτία ή έμετο, πονοκέφαλο, προσωρινή διανοητική σύγχυση, μικρό πόνο και 

φαγούρα στο σημείο της ένεσης, καθώς και ελαφρύ πυρετό, όπως τα 

περισσότερα εμβόλια, ενώ σοβαρότερα προβλήματα είναι σπάνια. Επίσης, 

δεν πρέπει να χορηγείται σε όσες γυναίκες έχουν αλλεργία σε κάποιο από τα 

συστατικά του ή είναι έγκυες. Στα φαρμακεία κυκλοφορεί (Φεβρουάριος 2007) 

μόνο το τετραδύναμο εμβόλιο με την ονομασία Gardasil της εταιρείας Merck, 

το οποίο χορηγείται ενδομυϊκά, μόνο με συνταγή γιατρού, σε όλες τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής 

Φαρμάκων. Στην Ελλάδα πρόσφατα αποφασίστηκε από την Ειδική 

Γνωμοδοτική Επιτροπή η δωρεάν χορήγηση σε κορίτσια 11-12 ετών. Σε 

τελικό στάδιο κλινικών δοκιμών, όμως, βρίσκεται και το διδύναμο εμβόλιο 

(προφυλάσσει πλήρως από τους τύπους 16 και 18 του ιού HPV) της εταιρείας 

GlaxoSmithKline, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τους 

επόμενους μήνες, με την ονομασία Cervarix. 

 



4.Εκτρώσεις και εφηβεία. 
 

4.1.Έκτρωση 

 
Πρόκειται για χειρουργική επέμβαση που διακόπτει την κύηση . Στην Ελλάδα 
η διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, μέχρι τη 12η εβδομάδα της 
κύησης, είναι σήμερα νομοθετικά κατοχυρωμένη. Όταν όμως πρόκειται 
για ανήλικη, χρειάζεται τη γραπτή συγκατάθεση ενός από τους δύο γονείς ή 
του ατόμου που έχει την επιμέλεια της ανήλικης. Πραγματοποιείται σε 
χειρουργική αίθουσα, όπου η γυναίκα τοποθετείται σε γυναικολογική θέση και 
της χορηγείται ολική αναισθησία. Μόλις ενεργήσει η νάρκωση, συλλαμβάνεται 
ο τράχηλος με ειδικές λαβίδες, ο γιατρός προχωρά σε διαστολή τραχήλου, 
εισάγει την ειδική αναρρόφηση κι αναρροφά το κύημα κι ότι άλλο υπάρχει 
στην μήτρα. Για έλεγχο κι αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων, γίνεται κι απόξεση 
του εσωτερικού της μήτρας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, η 
γυναίκα ξυπνά από τη νάρκωση– και πάει σπίτι της σε 1-2 ώρες. Οι μέθοδοι 
φαρμακευτικής έκτρωσης και συγκεκριμένα η χρήση της στην εφηβεία, είναι 
ακόμα υπό μελέτη. Μετά τις δώδεκα εβδομάδες η διαδικασία γίνεται πιο 
περίπλοκη: εισάγεται τη μήτρα ένας σωλήνας από πολυαιθυλένιο, πού έχει 
δυο κάθετες σχισμές στο πάνω άκρο του και τα χείλη του παίζουν το ρόλο 
ξέστρου με διάμετρο από 4 έως 8 χιλιοστά. Στη συνέχεια εφαρμόζεται στο 
κάτω άκρο του μια αντλία και για ένα χρονικό διάστημα από 20 δευτερόλεπτα, 
έως 3 λεπτά, απορροφάται το περιεχόμενο της μήτρας. Μετά, μπορεί και πάλι 
να χρειαστεί θεραπευτική απόξεση. Η χορήγηση φαρμάκων μετά την 
επέμβαση, είναι συχνή για να γίνει επιταχυνθεί η συστολή της μήτρας και να 
αποφευχθεί μια μεγάλη αιμορραγία και ενδεχόμενη μόλυνση 
 
Νούμερα και ποσοστά 
- το 2000 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 200.000 εκτρώσεις – χωρίς να 
καταμετρώνται αυτές των ιδιωτικών μαιευτηρίων – και 98.000 γεννήσεις. Δεν 
υπάρχει η δυνατότητα, όμως, να γνωρίζουμε πόσες έγιναν λόγω 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και πόσες ήταν για ιατρικούς λόγους (συγγενείς 
ανωμαλίες του εμβρύου, παλίνδρομος κύηση κ.ά.) 
- Το 1998, 1 στις 3 κοπέλες 14-19 ετών είχε υποβληθεί σε έκτρωση 
 

4.1.1.Οι αιτίες της έκτρωσης 

 

Από τις δύσκολες συνθήκες στην προσωπική ζωή, μέχρι τα προβλήματα 

υγείας, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μία υποψήφια 

μητέρα σε διακοπή της εγκυμοσύνης της. Ίσως το έμβρυο να προέρχεται από 

μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε ακατάλληλη ηλικία, ή να είναι αποτέλεσμα 

βιασμού. Ίσως πάλι να κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή το έμβρυο να 

κινδυνεύει να γεννηθεί με γονιδιακό πρόβλημα ή κάποια γενετική ανωμαλία. Η 

απόφαση διακοπής της κύησης είναι ένα πολύ προσωπικό και σοβαρό 



ζήτημα. Ιδανικό θα ήταν να ζητήσεις τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχοθεραπευτή, 

πριν και μετά την διαδικασία. 

Αιτίες και δικαιολογίες 

Οι λόγοι που προβάλλονται ως δικαιολογία για τις εκτρώσεις είναι πολλοί. Οι 

πιο συχνοί απ� αυτούς είναι οι εξής: Η οικογένεια έχει ήδη ένα, δυο ή τρία 

παιδιά και δεν επιθυμούν ή νομίζουν ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν ακόμη 

ένα. Η μητέρα είναι εργαζόμενη και δεν υπάρχει δυνατότητα να στειλεί το 

παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό από τη στιγμή που η μητέρα θα επιστρέψει 

στη δουλειά της. Ο πατέρας έχασε τη δουλειά του και γι� αυτό πιστεύουν ότι 

δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος ενός ακόμη παιδιού. Το 

σπίτι είναι μικρό και δεν χωράει ένα ακόμη παιδί σ� αυτό. 

Σε άλλες περιπτώσεις, η κοπέλα είναι ανύπαντρη και αισθάνεται ότι δεν θα 

μπορέσει να σηκώσει το κοινωνικό στίγμα μιας εξώγαμης εγκυμοσύνης, τις 

αντιδράσεις της οικογένειάς της, την ανατροφή ενός παιδιού ή τις αρνητικές 

συνέπειες που θα έχει το γεγονός αυτό στη ζωή της και στο μέλλον της. Η 

εγκυμοσύνη είναι προϊόν μοιχείας και η συνέχισή της θα αποκαλύψει την 

παράνομη σχέση και ίσως έχει τραγικές συνέπειες. Η εγκυμοσύνη είναι 

συνέπεια βιασμού και στο πρώτο σοκ θα προστεθεί η γέννηση ενός 

ανεπιθύμητου παιδιού. Επίσης, άλλος λόγος είναι ότι το υπερηχογράφημα 

έχει δείξει ότι το παιδί έχει σύνδρομο Down ή κάποια άλλη σοβαρή συγγενή 

ανωμαλία. Τέλος, ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της ίδιας της μητέρας. 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις και πολλές άλλες αποτελούν σοβαρά και 

δυσεπίλυτα συνήθως προβλήματα. Μερικές μάλιστα απ� αυτές αποτελούν 

τραγωδίες που συνοδεύονται από πολύ  πόνο, αγωνία και απόγνωση και γι� 

αυτό σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να μη δείξουμε τη μέγιστη κατανόηση και 

την ειλικρινή μας συμπάθεια. Όμως σαν χριστιανοί, που πιστεύουμε στο 

ζωντανό Θεό και στον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και θέλουμε να 

ζήσουμε κάτω από την οδηγία Του και με βάση τις αρχές Του, δεν μπορούμε 

να αποφασίζουμε με βάση μόνο το ποια είναι η πιο λογική λύση ενός 

προβλήματος, χωρίς να παίρνουμε υπόψη και τις ηθικές προεκτάσεις που θα 

έχει η συγκεκριμένη λύση. 

Μπορεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας η έκτρωση να μην αποτελεί 

ποινικό αδίκημα, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ή βάσιμη 

δικαιολογία για κάποιον που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το Θεό, επειδή 

οι νόμοι του Θεού και οι αρχές Του είναι πιο πάνω από κάθε ανθρώπινο νόμο. 

Μπορεί επίσης η έκτρωση να μη θεωρείται από την κοινή γνώμη κάτι κακό, 

αυτό όμως δεν έχει καμία αξία για ένα συνειδητό χριστιανό. 

Επίσης μια ακόμη αίτια που οδηγεί μια έφηβη στην έκτρωση είναι α 

κατανάλωση τοξικών ουσιών ή αλκοολισμός ή ακόμα να είναι και καπνίστρια. 



Επιπλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμη μια αιτία που οδηγεί μια έφηβη 

στην έκτρωση είναι οι σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές. 

 
 

4.2.Ψυχολογικές συνέπειες 

α) Έντονα αισθήματα μειονεξίας απέναντι σε κάθε νέα γυναίκα που βρίσκεται 

στην αναπαραγωγική της ηλικία, και κυρίως σε εγκυμονούσες, με γενικότερη 

επίδραση στην εν γένει συμπεριφορά της με αποτέλεσμα τη γενικευμένη αυτό-

υποτίμηση της σε κάθε γεγονός και κατάσταση της ζωής 

β) Φοβικά αισθήματα που τροφοδοτούνται από τη βίαιη τραυματική 

παρέμβαση στο σωματικό της ΕΓΩ. Οι φαντασιώσεις με θέμα το βιασμό είναι 

συχνότατες. 

γ) Βαθιά ενοχικά αισθήματα ενσυνείδητα, ή αποκρυπτογραφημένα μέσα από 

συμβολικές αναγωγές σε εφιαλτικά όνειρα αλλά και γεγονότα της 

καθημερινότητας, 

δ) Αγχώδεις αντιδράσεις ιδιαίτερα έντονες. Η γυναίκα δεν ανέχεται ούτε τον 

εαυτό της, με συνέπεια αϋπνίες και προβλήματα συμπεριφοράς προς 

οιανδήποτε κατεύθυνση. 

ε) Καταθλιπτικές διαταραχές επειδή κυριαρχεί συνειδητά ή ασυνείδητα η 

'στέρηση' δηλαδή η βασική αιτία πρόκλησης καταθλιπτικού συνδρόμου. 

Πρόκειται βέβαια για τη στέρηση του παιδιού που φαίνεται πως στην 

ψυχολογία της γυναίκας, έχει προσωπικότητα από την ώρα της συλλήψεως. 

στ) Μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας και άμβλυνση του ηδονικού 

αισθήματος (καθαρά ψυχογενούς αιτιολογίας) και σε νεαρότατες ακόμα 

ηλικίες. 

ζ) Αισθήματα επιθετικότητας στους άνδρες  

η) Υστερικές εκδηλώσεις. 

θ) Αισθήματα βαθύτατης αποτυχίας στη ζωή και μίας έρπουσας απόγνωσης 

που απομυζά όλη την ψυχική ενέργεια της γυναίκας. 

ι) Υπερπροστατευτικότητα στα υπάρχοντα παιδιά ως προσωπική ψυχολογική 

ανάγκη και όχι ως εκδήλωση ειλικρινούς αγάπης. Έτσι θέλει να πείθει εαυτήν 



ότι μπορεί να αντισταθμίζει ένα 'κακό' με μία συναισθηματική υπερβολή της 

οποίας τα αποτελέσματα είναι προφανώς αρνητικά. 

Σωματικές συνέπειες:  

α) Διάτρηση της μήτρας 

β) Εμφάνιση προδρομικού πλακούντα 

γ) Μελλοντική εξωμήτρια κύηση 

δ) Ενδομητρίτιδα 

ε) Ενδοτραχηλίτιδα 

στ) Πυελική φλεγμονή 

 ζ) Ρήξη τραχήλου 

 

4.3.Η θέση της εκκλησίας στην έκτρωση 
 

4.3.1.Η θέση της ορθόδοξης εκκλησίας στην έκτρωση 

Η εμβρυοκτονία δεν καταδικάζεται ορθόδοξα για λόγους ηθικής ούτε 

τιμωρείται ως νομική παράβαση, αλλά θεωρείται αμαρτία, αστοχία, δηλαδή 

του ανθρώπου, που εμποδίζει ή και ματαιώνει την πορεία του προς τη 

Θέωση, αφού έμπρακτα αρνείται να συνεργαστεί στο δημιουργικό έργο του 

Θεού. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Ορθοδοξίας, η άμβλωση(έκτρωση), 

θεωρείται και δείγμα ανελευθερίας, που συνδέεται άμεσα με τον εγωισμό και 

τον ατομισμό του ανθρώπου που θυσιάζει την ξένη ζωή, για να διασφαλίσει τα 

θεωρούμενα ως δικαιώματα της σημερινής ατομοκρατίας, π.χ. της ηδονικής 

απόλαυσης και της απόρριψης κάθε ευθύνης. Να γιατί η Εκκλησία μας, ως έν 

Χριστώ κοινωνία, θεωρεί την άμβλωση ως αντικοινωνική συμπεριφορά και 

ενέργεια.  

Βέβαια, είναι δυνατόν , να γίνει δεκτή η άμβλωση από μερικούς, κάτω από 

οποιεσδήποτε προφάσεις και δικαιολογίες. Ποτέ όμως δεν μπορεί η 

άμβλωση να θεμελιωθεί χριστιανικά, ορθόδοξα. Για την Ορθοδοξία θα 

είναι η έκτρωση πάντα βίαιη και αποτρόπαιη αφαίρεση ζωής. 

 



4.3.2.Η θέση της καθολικής εκκλησίας στην έκτρωση 

Ας εξετάσουμε τώρα τη θέση της Καθολικής μας Εκκλησίας επί του θέματος. 
Εδώ, αξίζει λοιπον να αναφερθεί ότι ο αείμνηστος Άγιος Πάπας Ιωάννης 
Παύλος Β', υπήρξε πολέμιος των εκτρώσεων, υπερασπίζοντας τα αθώα και 
ανυπεράσπιστα θύματα των αμβλώσεων.   
Από τον 1ον αιώνα, η Αγία Εκκλησία διακήρυξε την ηθική κακία της 
θεληματικής εκτρώσεως. Η διδασκαλία αυτή δεν άλλαξε.  Η άμεση έκτρωση, 
δηλαδή αυτή που γίνεται θεληματικά ως σκοπός και ως μέσον, είναι 
βαριά αντίθετη στον ηθικό νόμο.  
Σύμφωνα με την κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, η ανθρώπινη ζωή 

πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται με τρόπο απόλυτο από την 

πρώτη στιγμή της σύλληψης της. Από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως,  τα 

δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να αναγνωρίζονται και μεταξύ αυτών, το 

απαραβίαστο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωή. Η συνειδητή συνεργασία 

σε μία έκτρωση, αποτελεί επομένως κατά την Καθολική εκκλησία βαρύ 

παράπτωμα. Η Καθολική εκκλησία τιμωρεί με την κανονική ποινή του 

αφορισμού, αυτό το έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής. Με αυτό τον τρόπο, 

δεν προσπαθεί να περιορίσει τον τομέα της ευσπλαχνίας, αλλά θέλει να 

υπογραμμίσει την βαρύτητα του εγκλήματος που διαπράχθηκε, την 

ανεπανόρθωτη βλάβη που προκλήθηκε στον αθώο που πέθανε, στους γονείς 

του και σε όλη την κοινωνία. 

 

5.Κοινωνικές προεκτάσεις της σεξουαλικής 

ζωής των εφήβων. 
 

5.1.Κοινωνικός ρατσισμός. 
 

Κινητική αναπηρία και διαφυλικές σχέσεις. 

Το άτομο με κινητική αναπηρία έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον ερωτικό 

του σύντροφο, όπως και κάθε μέλος της κοινωνίας, με κύριο κριτήριο την 

προσωπικότητά του και όχι την κινητική του αναπηρία. Η διαφορά ανάμεσα 

στα άτομα με ή χωρίς αναπηρία είναι πως οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία 

έχουν να υπερνικήσουν περισσότερα εμπόδια, όπως οι φυσικές δυσκολίες, η 

κοινωνική προκατάληψη και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ένας άνθρωπος με 

κινητική αναπηρία μπορεί να φλερτάρει και να έχει πιο δύσκολα ανταπόκριση 

ερωτική και πιο εύκολα "μητρική" ή "φιλική". Ίσως να μοιάζει ακατόρθωτο το 

να διατηρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα τη σχέση αυτή χωρίς ο/η 

σύντροφος να απογοητευθεί από τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Τον 



πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ποιότητα της σχέσης, η οποία μπορεί να 

βοηθήσει τον/την σύντροφο να κάνει την υπέρβαση της αναπηρίας και να 

κοιτάξει κατάματα το πρόσωπο που έχει απέναντί του. 

Κοινωνικές αντιλήψεις για το σεξ στην εφηβεία. 

Με την πάροδο των ετών, οι άνθρωποι μιλούν όλο και περισσότερο για το 
σεξ, αλλά οι κοινωνικές αντιλήψεις δεν τους βοηθούν να έχουν συγκεκριμένες 
θέσεις και στάσεις ζωής απέναντι στη σεξουαλικότητα. Ό,τι μπορεί να 
συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους τείνει να ενταχθεί 
στο πλαίσιο του φυσιολογικού:  

Παραφιλίες (διαστροφές) όπως η επιδειξιομανία ή ο φετιχισμός και οριακές 
σεξουαλικές συμπεριφορές για την επιστήμη (ερωτικά τρίο, ομαδικό σεξ) 
προβάλλονται από την κοινωνία ως εναλλακτικές σεξουαλικές συμπεριφορές. 
Άνθρωποι με αυστηρότερες αρχές δυσκολεύονται ή διστάζουν να 
προσχωρήσουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Η διαδικασία αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την ελάττωση της ερωτικής επιθυμίας.  

Οι λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα (το μεγάλο μέγεθος 

του πέους, οι υπέροχοι και επαναλαμβανόμενοι οργασμοί, η ανάγκη να 

είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για σεξ) τείνουν να γίνουν κανόνες 

σεξουαλικής λειτουργίας, παραβλάπτοντας ουσιαστικά την ίδια την ερωτική 

επιθυμία και το υγιές ερωτικό παιχνίδι. 

 

5.2.Πνευματικές διαστάσεις. 

Το σεξ δεν είναι έρωτας. Παρ’ όλα αυτά όταν ο σεξουαλικός τομέας δεν είναι 
ικανοποιητικός, απαιτείται αρκετός ιδεαλισμός ή υποχωρητικότητα από ένα 
ζευγάρι για να μπορέσει να συμβιώσει. Η εφηβεία απεικονίζει αυτή την καθ’ 
όλα ιδιαίτερη στιγμή όπου διακυβεύεται η αρμονία ανάμεσα σε ερωτική και 
σεξουαλική  ζωή, κατά τρόπο περισσότερο απαιτητικό στο κορίτσι, ενώ με 
λιγότερο ενεργό ενδιαφέρον στο αγόρι, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. 

Η ήβη  και η μεταμόρφωση του σώματος αποτελούν θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά της εφηβείας. Νέες ανάγκες αρχίζουν να εμφανίζονται, αυτές 
θα καθορίσουν σταδιακά την εισδοχή ενός εφήβου (αγόρι - κορίτσι) σε ένα νέο 
σεξουαλικό, ερωτικό βίο. Εν τούτοις, η ανάπτυξη αυτή δε γίνεται μέσα σε μία 
μέρα. Είναι ωστόσο, καθ’ όλα αυτονόητο, λόγω της ήβης, η ανάπτυξη αυτή 
επιτελείται επί σχετικά μακράς περιόδου, για δυο, τρία, τέσσερα χρόνια. Ας 
ορίσουμε με ακρίβεια το τι εννοούμε όταν μιλούμε για σεξουαλικότητα: 
πρόκειται για μια πλατιά σχετική έννοια που δεν περιορίζεται αποκλειστικά 
στη σεξουαλική πράξη. Εάν εξάλλου στις μέρες μας μιλάμε τόσο πρόθυμα για 
τη σεξουαλικότητα του εφήβου,  καμιά φορά  μάλιστα με τρόπο υπερβολικό, 
να μη νομίσουμε όμως, ότι πριν την εφηβεία το παιδί (αγόρι - κορίτσι ) αγνοεί 
τα πάντα σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα δεν ξεκινά με την 
εφηβεία. O Freud ήταν ένας από τους πρώτους που επισήμανε ότι το παιδί 



(αγόρι - κορίτσι ), από πολύ νεαρή ηλικία, αναπτύσσει  περιέργεια  γύρω από 
τα σεξουαλικά πράγματα, ενώ επινοεί διάφορες σεξουαλικές θεωρίες.  
Ο ρόλος που διαδραματίζει η ήβη ( εφηβεία), ακολουθούμενη από  ανάπτυξη 
της σεξουαλικής ωρίμανσης, είναι να αναδιοργανώσει συγκεκριμένα την 
παιδική σεξουαλικότητα σε ένα ενοποιημένο σύστημα υπό την κυριαρχία  της 
ενήλικης σεξουαλικότητας. Όλα αυτά, τα κατά τα άλλα συνηθισμένα 
συμβάντα, που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της ήβης, μπορούν να 
εστιάσουν το άγχος,  τις ανησυχίες του εφήβου με αποτέλεσμα να 
προκαλέσουν παρατεταμένες διαταραχές, οι οποίες θα εμφανιστούν υπό 
μορφή, για παράδειγμα, αναδίπλωσης στον εαυτό του ή άρνησης 
επικοινωνίας με τους άλλους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να τα 
γνωρίζουμε πολύ καλά, ώστε να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τον κάθε 
καταπονημένο έφηβο ( αγόρι - κορίτσι ).  

Η σε βάθος μετατροπή της εικόνας του σώματος και η επερχόμενη εισβολή 
της ώριμης σεξουαλικότητας συγκλονίζουν την ψυχολογική λειτουργία  κάθε 
εφήβου. 

 
Η σχέση ανάμεσα σε ψυχισμό  -  σώμα που έχει ένα φύλο  

Το πρόβλημα του εφήβου είναι πραγματικά τούτο: τι κάμνει με αυτό το σώμα, 
που από τώρα είναι φορέας ενός αναγνωρίσιμου φύλου; Ο έφηβος οφείλει 
καταρχήν να αναδομήσει, να τροποποιήσει την ταυτότητά του, ώστε να 
ενσωματώσει αυτή τη νέα σεξουαλική ταυτότητα. 

Η ταυτότητα που έχει ένα φύλο  

Η ανάπτυξη  ταυτότητας που φέρει ένα φύλο στηρίζεται καταρχήν στην 
αναγνώριση,  κατόπιν στην αποδοχή μιας νέας εικόνας σώματος. Γι΄αυτό 
διαμορφώνεται αυτή η μεγάλη περίοδος αμφιταλάντευσης του εφήβου. Ο 
έφηβος ( αγόρι - κορίτσι ) έχει  ανάγκη επιτήρησης, επίβλεψης, ελέγχου του 
σώματος : είναι γι’ αυτό το λόγο που κλείνεται συχνά στο μπάνιο, 
παραμένοντας εκεί, κάποιες φορές αρκετές ώρες, για να εξετάσει την 
πρόσοψη , το προφίλ ή το πίσω μέρος του σώματος παίζοντας με τους 
καθρέφτες. Πρόκειται για μια εργασία αναγνώρισης της εικόνας του εαυτού. 
Στην εικόνα σώματος είναι που θα επενδύσει ο έφηβος, ως αποτέλεσμα του 
αισθήματος, ότι το σώμα  είναι ένα αντικείμενο μοναδικό, το οποίο τού ανήκει. 
Η εικόνα σώματος όμως δεν υπάρχει μόνο για τον ίδιο τον εαυτό μας, αλλά 
επίσης και για τους άλλους. Παραπέμπει στην κοινωνία, στις αμοιβαίες 
ανταλλαγές μεταξύ της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας και της εικόνας 
που έχουν οι άλλοι για μας. Δομείται (η εικόνα σώματος) επίσης δια μέσου 
του βλέμματος, το οποίο οι άλλοι ρίχνουν σε αυτό το σώμα και του συνοδού 
σχόλιου που κάνουν. Ο έφηβος (αγόρι - κορίτσι ) λοιπόν, είναι εξαιρετικά 
εξαρτώμενος από το περιβάλλον  είτε πρόκειται για  ενήλικες οικείους του, είτε 
πρόκειται για  ομοίους του. 

 

 



Έφηβος -  αίσθημα  ταυτότητας  

Η εργασία της αναγνώρισης, ακολούθως δε, η εργασία της σταθερότητας της 
εικόνας του σώματος, που γίνεται προοδευτικά, οδηγούν στο αίσθημα 
κατοχής μιας ταυτότητας. Θεωρούμε ότι η ταυτότητα αποκτάται όταν ένα 
άτομο καταφέρνει να ταυτιστεί κατά τρόπο μόνιμο με  διάφορους τομείς της 
ζωής του :  

(α)  ενήλικη σεξουαλικότητα 

(β)  σχέσεις  με το άλλο φύλο.(σε επίπεδο ατομικό, κοινωνικό)  

(γ)  φιλοδοξίες, επαγγελματικοί στόχοι κλπ  

Η ταυτότητα που φέρει ένα φύλο ανήκει βέβαια εξ ολοκλήρου σε αυτή την 
ταυτότητα ˙ συνίσταται στο να αναγνωρίσει  ότι ανήκει σε ένα φύλο – αρσενικό 
ή θηλυκό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το βιολογικό φύλο συνάδει με το 
κοινωνικό ή το ψυχικό φύλο. Στην εφηβεία, η μεταμόρφωση του σώματος 
επιβάλλει στον έφηβο (αγόρι - κορίτσι ) να επιλέξει μεταξύ  αρσενικού ή  
θηλυκού. Κατά τρόπο παράδοξο, η πρόσβαση στην ταυτότητα που έχει ένα 
φύλο ξεκινά ως συνήθως με μια απώλεια , τη δυνητική αμφιφυλοφυλία, του 
απροσδιόριστου της παιδικής ηλικίας.  

Έτσι ένα μικρό παιδάκι μπορεί να διατηρήσει σε κάποιο βαθμό το 
αμφιλεγόμενο εφόσον το σώμα  είναι ακόμη άνηβο. Το μικρό αγόρι 
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι είναι ένα μικρό αγόρι, μπορεί να  διασκεδάζει με 
κοριτσίστικα παιχνίδια, χωρίς ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο το αίσθημα  
ταυτότητάς του. Παρόμοια, το μικρό κορίτσι μπορεί να παίζει το αγόρι χωρίς  
αυτό να αποτελεί ένα κίνδυνο για το αίσθημα  θηλυκότητάς του. Δεν συμβαίνει 
το ίδιο στην εφηβεία. Ο έφηβος (αγόρι - κορίτσι ) δεν μπορεί πλέον να παίζει 
με το αμφιλεγόμενο. Στους περισσότερους έφηβους, η επιλογή φύλου, η 
οποία επιβάλλεται από το σώμα, εκφράζεται μέσα από μια σκληρή μάχη 
μεταξύ  ενεργητικών ή παθητικών τάσεων της προσωπικότητας. 
Παραδοσιακά, αποδίδουμε τις ενεργητικές τάσεις στο αρσενικό (αγόρι), ενώ 
τις παθητικές στο θηλυκό (κορίτσι). Αυτή η συγκρότηση της δυάδας, 
ενεργητικότητα – παθητικότητα, αποτελεί μια σημαντική ψυχική εργασία, την 
οποία έχει να επιτελέσει ο έφηβος (αγόρι - κορίτσι ). Έτσι λοιπόν, μερικοί 
έφηβοι δείχνουν ένα είδος υπερενεργητικότητας από το φόβο της 
παθητικότητας. Αντίστροφα, κάποιοι άλλοι βυθίζονται σε μια παθητική 
αδράνεια, φοβούμενοι την ενεργητικότητα, που συχνά εξομοιώνουμε με  βία ή 
ενόρμηση καταστροφής. Αυτή η δυάδα, ενεργητικότητα–παθητικότητα, θα 
παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο στις σχέσεις του εφήβου με τον ερωτικό  
σύντροφο που θα αποκτήσει. Πολλές δυσκολίες που αφορούν την ερωτική -
 σεξουαλική ζωή ενός εφήβου, εκφράζουν τις εντάσεις που σχετίζονται με τη 
δυσκολία συγκρότησης της δυάδας αυτής,  τη δυσκολία  ψυχικής αποδοχής 
της μιας ή της άλλης συνιστώσας. 

 

 



Η απόσταση ως προς τις γονικές εικόνες  

Συγχρόνως με την αναγνώριση του εαυτού στη νέα εικόνα σώματος - στη νέα 
ταυτότητα που έχει ένα φύλο, επιβάλλεται στον έφηβο ( αγόρι - κορίτσι ), να 
τροποποιήσει τις μέχρι τούδε σχέσεις που διατηρούσε με τους γονείς  και  τις 
εσωτερικευμένες γονικές εικόνες. Η εμφάνιση  ώριμης σεξουαλικότητας κάνει 
εφικτές πλέον τις σεξουαλικές σχέσεις, υποχρεώνει δε, τον έφηβο να ξεκινήσει 
μια σχετική εργασία απομάκρυνσης από τους γονείς. Η αιμομικτική απειλή 
που συνδέεται με την ενορμησιακή σεξουαλική διέγερση εξηγεί αυτή την 
ανάγκη. Το κορίτσι - έφηβος μπορεί να αισθανθεί ότι διεγείρεται από τον 
πατέρα,  το αγόρι – έφηβος μπορεί να αισθανθεί ότι ελκύεται ή σαγηνεύεται 
από τη μητέρα. Είναι πασιφανές ότι εάν οι γονείς υιοθετήσουν σαγηνευτικές ή 
αποπλανητικές συμπεριφορές, λίγο πολύ συνειδητές, τότε αυτό μπορεί να 
αυξήσει την εσωτερική ψυχική ένταση του εφήβου. Επομένως, ο έφηβος 
αποχωρίζεται από τους οιδιπόδειους δεσμούς  ( πραγματικούς  γονείς - 
 εσωτερικευμένες γονικές εικόνες ). 

Η ενήβωση, η ωρίμανση της προσωπικότητας δίνουν ένα καινούργιο νόημα 
στις σχέσεις με τους γονείς, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων του εφήβου 
με την παιδική  ηλικία. Στην εφηβεία, η τροποποίηση εκ των υστέρων της 
παιδικής ηλικίας θεμελιώνει τις βάσεις της οργάνωσης της προσωπικότητας 
του μέλλοντα ενηλίκου. Ακολουθώντας την ίδια αναλογία, θα μπορούσαμε να 
πούμε σε επίπεδο ψυχολογικό, ότι η εφηβεία είναι συγκρίσιμη με την εργασία 
εμφάνισης που γίνεται σε ένα εργαστήρι, ενός αρνητικού φωτογραφίας 
παρμένο από την παιδική ηλικία. 

Το σύνολο όλων των μεταβολών, είτε πρόκειται για  προοδευτική 
σταθεροποίηση της εικόνας σώματος, της αναγνώρισης,  αποδοχής μιας 
ταυτότητας που φέρει ένα φύλο είτε πρόκειται για την κινητικότητα  
οιδιπόδειων γονικών εικόνων και της κράτησής τους σε κάποια σχετική 
απόσταση, όλα τα παραπάνω καθορίζουν την επιλογή, που θα κάνει ο 
έφηβος ώστε να επιλέξει  μελλοντικούς ερωτικούς  συντρόφους με άλλα λόγια, 
καθορίζουν την επιλογή  σεξουαλικού αντικειμένου (με τη φιλοσοφική έννοια 
του όρου: είσαι το αντικείμενο της αγάπης μου, είσαι το αντικείμενο της 
επιθυμίας μου, δηλαδή η κατεύθυνση προς την οποία τείνει η σεξουαλική 
ενόρμηση, έχοντας ως σκοπό την ικανοποίηση ). 

 Από την αναζήτηση του ιδίου του εαυτού στην κατοχή του άλλου 

Η επιλογή του σεξουαλικού αντικειμένου, δηλαδή το αντικείμενο προς το 
οποίο θα κατευθυνθεί η ερωτική ενόρμηση ή άλλως πως ονομαζόμενη 
λιβιδινική ενόρμηση, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι στην 
πλειοψηφία διέπονται από τις ασυνείδητες προθέσεις του ατόμου.  
Η ταυτότητα που έχει ένα φύλο διαδραματίζει λοιπόν ένα ουσιαστικό ρόλο. Ο 
έφηβος οφείλει να ταυτιστεί με ένα καθορισμένο φύλο, φύλο που είναι αυτό 
του σώματός του, αλλά επίσης, αυτό της ψυχικής του λειτουργίας. Ο έφηβος 
οφείλει να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως άνδρα ή ως γυναίκα και εφόσον έχει 
λήξει η ενήβωση, δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσει τον εαυτό του όντας 
συγχρόνως και τα δύο ή ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Κάποιες ψυχοπαθολογικές 
συμπεριφορές μαρτυρούν εξάλλου την άρνηση αυτής της επιλογής : είναι το 



παράδειγμα της περίπτωσης των κοριτσιών κυρίως, που υποφέρουν από 
ψυχογενή ανορεξία.  

Αυτός ο προσδιορισμός της  ταυτότητάς, ειδικά της ταυτότητας που έχει ένα 
φύλο, γίνεται προοδευτικά. Μπορεί δε, να στηριχτεί από κάποιες επιλογές οι 
οποίες είναι ναρκισσιστικής φύσεως. Επομένως, ο έφηβος (αγόρι - κορίτσι 
) μπορεί ν αγαπήσει αυτόν ή αυτήν που θεωρεί ως αντανάκλαση του εαυτού 
του (κατοπτρική σχέση) ή μπορεί να αγαπήσει αυτόν στον οποίο θα ήθελε 
να μοιάζει. Ο έφηβος μπορεί ακόμη να επιλέξει αυτόν από τον οποίο 
αγαπιέται για να στηρίξει την  εκτίμηση που έχει για τον εαυτό του ή για να 
καλύψει  φόβους ή αβεβαιότητες που έχει για την αυτοεκτίμησή του: το ότι 
αισθάνομαι να με αγαπά κάποιος αυτό επιβεβαιώνει ότι έχω κάποια αξία, 
τουλάχιστον για αυτό το άτομο. Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι μεγάλος αριθμός 
εφήβων διακατέχεται από έντονες αμφιβολίες σε ότι αφορά την αξία του. 
Πέραν του προσδιορισμού του  εαυτού μας ή του σεξουαλικού ρόλου, 
υπάρχει, μέσα από την επιλογή του σεξουαλικού συντρόφου,  ένα παιχνίδι 
κατάκτησης. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η κατάκτηση οφείλει να ξεκινήσει με 
μια απομάκρυνση: ο έφηβος απομακρύνεται παίρνοντας μια απόσταση  
από γονείς  και  εσωτερικευμένες γονικές εικόνες. Έτσι, η επιλογή του άλλου 
γίνεται σε συνάρτηση με αυτές τις οιδιπόδειες εικόνες˙ επομένως, ο έφηβος 
δύναται να επιλέξει ασυνείδητα κάποιο άτομο το οποίο παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με αυτά των οιδιπόδειων εικόνων. Η αντίθετη επιλογή, 
δηλαδή το ότι θα επιλέξει ένα άτομο που θα έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά 
με τις οιδιπόδειες εικόνες σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, το 
κορίτσι θα επιλέξει ένα αγόρι το οποίο μοιάζει στον πατέρα της ή είναι η 
αντίθετη εικόνα του πατέρα. Αντίστροφα, το αγόρι θα επιλέξει ένα κορίτσι το 
οποίο μοιάζει στη μητέρας του ή έχει αντίθετη εικόνα ως προς τη μητέρα. 
Αυτή η ομοιότητα ή αυτή η αντίθεση δεν αφορά κατ’ ανάγκην τον πατέρα ή τη 
μητέρα μέσα από την ολότητά τους˙ μπορεί να αφορά μόνο μια πλευρά της 
προσωπικότητάς τους:  χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, σωματική όψη, κλπ.  
Αυτή η ψυχολογική εργασία δεν επιτελείται σε μια μέρα ή μονομιάς. 
Υπάρχουν περίοδοι αμφιβολίας, βεβαιότητας, ενθουσιασμού, πρόοδοι, 
οπισθοδρομήσεις, ξαφνικές ανακαλύψεις όπου ο έφηβος αισθάνεται να έχει 
πάρει ολοκληρωτικές απαντήσεις στους προβληματισμούς του, περίοδοι 
αποψευδαίσθησης, κλπ. Είναι όλες αυτές τις αβεβαιότητες, το άστατο πνεύμα, 
τις ακατάστατες συμπεριφορές, αυτό το πήγαινε–έλα, που οι γονείς γνωρίζουν 
πολύ καλά σε ότι αφορά τον ερωτικό βίο των έφηβων, κυρίως στα αρχικά 
στάδια της εφηβείας. 

Ο έφηβος οφείλει επίσης να επεξεργαστεί την ακόλουθη προβληματική: να 
ενσωματώσει προοδευτικά το σύνολο των διάφορων προγενετήσιων 
ενορμήσεων – δερματικών, στοματικών, πρωκτικών, κλπ, - στη 
σεξουαλικότητά του και στις σεξουαλικές του σχέσεις, υπό τη μορφή των 
προκαταρκτικών της ίδιας της συνουσίας: παιχνίδι χαδιών, φιλιών, κλπ. Στα 
αρχικά στάδια του σεξουαλικού βίου, ο έφηβος κατακυριέυεται από κάποιο 
είδος διχοτόμησης. Έτσι, ο έφηβος προβάλλει την ανάγκη  για τρυφερότητα, 
διότι η ίδια η γενετήσια σχέση αποτελεί πηγή άγχους - αγωνίας. Αντίστροφα, 
κάποιοι έφηβοι έχουν καταρχήν και πάνω από όλα την ανάγκη να εκκενώσουν 
τη σεξουαλική ενόρμηση στη σεξουαλική πράξη, η οποία στερείται κάθε 
σχέση τρυφερότητας, διότι φοβούνται, τρέμουν μια πιθανή παλινδρόμηση σε 



αυτές τις διάφορες προγενετήσιες ενορμήσεις της παιδικής ηλικίας. 
Συγχρόνως, ο έφηβος οφείλει να περάσει από τον αυτο–ερωτισμό στον τομέα 
της εταιροσεξουαλικότητας. Οφείλει καταρχήν, να παραιτηθεί από τη 
φαντασίωση  να αυτοικανοποιείται, επομένως οφείλει να αποδεχθεί να 
εξαρτηθεί από κάποιον άλλο για να βρει  ικανοποίηση.  
Εάν οι πρώτες αυνανιστικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν μάλλον με την 
ανάγκη εκκένωσης μιας έντασης, σιγά-σιγά ο έφηβος (αγόρι - 
κορίτσι) επεξεργάζεται, κατά τη διάρκεια  αυνανιστικών δραστηριοτήτων, ένα 
φαντασιωσικό σενάριο στο οποίο εμπλέκει συχνά ένα σύντροφο. Ο δεσμός 
που εγκαθιδρύεται μεταξύ  φαντασιωσικού σεναρίου - αυνανιστικής πράξης 
απεικονίζει κατά κάποιο τρόπο την εκμάθηση  της ικανοποίησης, με την οποία 
η σεξουαλικότητα συνδέεται.  

Εάν ο αυνανισμός δε χαρακτηρίζεται πλέον ως παθολογικός ή αισχρός, όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν, είναι διότι ακριβώς αντιπροσωπεύει, εξαιτίας της 
συχνότητας  και της κοινοτοπίας του, μια συμπεριφορά που είναι ο μοχλός 
οργάνωσης της μέλλουσας σεξουαλικότητας του εφήβου. 

Από τη φαντασίωση στη σεξουαλική πραγμάτωση  

Η εφαρμογή σε πράξη της σεξουαλικότητας είτε πρόκειται στην αρχή με τον 
αυνανισμό, αργότερα με τη σεξουαλική πράξη  από πάντα κινητοποιούσε 
στον άνθρωπο τον φαντασιωσικό του κόσμο. Πάμπολλες ονειροπολήσεις 
κατά την εφηβεία περιστρέφονται γύρω από την ερωτική κατάκτηση. Αυτό 
προϋποθέτει όχι μόνο  επιλογή ενός συντρόφου, ορίζοντας τα χαρακτηριστικά 
του (σεξουαλικά, αισθητικά, πνευματικά, ηθικά, σωματικά, κλπ.) αλλά, επίσης 
τη σταδιακή επεξεργασία ενός ερωτικού σεναρίου. Έτσι συγκροτούνται οι 
προγενετήσιες και γενετήσιες ενορμήσεις, λιβιδινικές / ερωτικές ή επιθετικές, 
υπό μορφή διαφόρων φαντασιώσεων (παιχνίδια χαδιών και φιλιών, 
φαντασιώσεις ομοφυλοφιλικές, ετεροφυλικές, σαδιστικές ή μαζοχιστικές, 
ηδονοβλεπτικές κλπ). Οι στιγμές μόλις ξαπλώσει ο έφηβος ( αγόρι - κορίτσι 
) παρουσιάζονται ως οι πλέον ευνοϊκές για να κατασκευάζει ο έφηβος ένα 
τέτοιο σενάριο. Προοδευτικά, ο αυνανισμός συνοδεύει, μετά ενισχύει αυτές τις 
ονειροπολήσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα συναισθηματικό κλίμα ίδιον 
κάθε ανθρώπου. Για κάποιους έφηβους, η παιχνιδιάρικη, ηδονιστική ποιότητα 
υπερισχύουν. Άλλοι, βιώνουν τις ονειροπολήσεις, τις αυνανιστικές  
δραστηριότητες κατά τρόπο ανήσυχο, ενώ κάποιοι άλλοι αισθάνονται ακόμη 
ντροπή. Αυτά τα σενάρια συνιστούν πάντα ένα συμβιβασμό μεταξύ  παιδικής 
σεξουαλικότητας και  ώριμης ενήλικης σεξουαλικότητας. 

Ο χρόνος της σεξουαλικής πραγμάτωσης κάνει, ώστε σιγά-σιγά να 
επιτυγχάνεται η ψυχική εργασία  σύζευξης μεταξύ  φαντασιωσικού σεναρίου 
και  ερωτικής σχέσης ως πραγματικότητα: το μοίρασμα ανά δύο, κατόπιν η 
ανταλλαγή αυτών των ερωτικών σεναρίων μεταξύ των συντρόφων, θέτουν τα 
θεμέλια της ερωτικής σχέσης μεταξύ δύο ατόμων. Αντίθετα, για κάποιες 
περιπτώσεις όμως, η ψυχική εργασία θα έχει ως στόχο να διατηρήσει ένα 
διαχωρισμό μεταξύ του φαντασιωσικού σεναρίου, το οποίο κρατείται μυστικό 
και μιας σχέσης που περιορίζεται στη σεξουαλική πράξη: ο στόχος του 
ατόμου θα είναι λοιπόν να εκμεταλλευτεί τον  ερωτικό σύντροφο, 
τροφοδοτώντας κρυφά το σεξουαλικό του σενάριο. Η σεξουαλικότητα ενός 



ζευγαριού οργανώνεται γύρω από αυτή τη διπλή αποδοχή και αναγνώριση: 
του ίδιου του εαυτού και του άλλου ή, αντίθετα, της διπλής άρνησης και μη 
αναγνώρισης του  εαυτού και του άλλου.  

Η κοινωνία όμως δεν αφήνει τους έφηβους να έχουν  ελευθερία  σώματος και  
συναισθημάτων. Αναφορικά με τη σεξουαλικότητα, η πολιτισμική πίεση,  με 
οποιοδήποτε τρόπο , είναι σημαντική. Άλλοτε η ένταση  απαγορεύσεων - 
απειλών, που βάραιναν τις επιπτώσεις κάθε σεξουαλικής πραγμάτωσης, 
αποτελούσε πηγή σχετικά έντονου άγχους. Έτσι στο κορίτσι, ο φόβος μιας 
εγκυμοσύνης κυρίευε συχνά τις σκέψεις ˙ στο αγόρι, ο φόβος  εγκυμοσύνης 
της συντρόφου, μερικές φορές της σύφιλης, μπόρεσαν να προκαλέσουν, στις 
προηγούμενες γενεές, έντονες αναστολές.  

Στις μέρες μας, οι παραπάνω φόβοι φαίνονται να είναι ξεπερασμένοι. Σήμερα, 
ο έφηβος  (αγόπι - κορίτσι) έχει να αντιμετωπίσει στο εξής  όχι έντονες 
απαγορεύσεις, αλλά απαιτήσεις. Είναι γι’ αυτό το λόγο που οι έφηβοι, κατ’ 
επανάληψη,διερωτούνται, τολμούν να  θέσουν σε γυναικολόγους, 
ψυχολόγους, ή ψυχίατρους ερωτήματα όπως: «είμαι φυσιολογικός; Αυτό που 
κάνω είναι φυσιολογικό;» 

Αυτή την ανάγκη τού να είναι φυσιολογικός, πράγμα που εκφράζεται πάντα 
μέσα από μια μεγάλη ανησυχία, ο κάθε έφηβος την πληρώνει πολύ ακριβά 
έναντι της κοινωνικής απελευθέρωσης και της απελευθέρωσης των ηθών. Μη 
έχοντας να αντιμετωπίσει απαγορεύσεις - απειλές που τον εκφοβίζουν, αυτό 
έχει ένα αντίτιμο: η κοινωνία απαιτεί την υποταγή  σε ένα κανόνα, αυτό της 
σεξουαλικότητας , της φυσιολογικής, ευτυχισμένης, απελευθερωμένης, 
οργασμικής σεξουαλικότητας, όπου ο έφηβος θα ευτυχίσει. 

Αυτή η απαίτηση τού να είναι φυσιολογικός μπορεί να καταστεί για πολλούς 
έφηβους η πρώτη γραμμή αγωνίας, άγχους έναντι της σεξουαλικότητας, 
αποκρύπτοντας το πιο προσωπικό επίπεδο  σεξουαλικών φαντασιών και 
φαντασιώσεων. Πίσω από αυτούς τους εναγώνιους - αγχογόνους 
προβληματισμούς ως προς το φυσιολογικό, κρύβεται συχνά ένας φόβος 
περισσότερο κρυφός, αλλά αγχώδης «ο φόβος  να τρελαθεί, ο φόβος της 
τρέλας». Εν τοιαύτη περιπτώσει, η συνύπαρξη όλων αυτών των διαφόρων 
ενορμησιακών τάσεων/αναγκών με αντιτιθέμενες όψεις, η δυσκολία 
ενοποίησης αυτών των αναγκών, η αμφιβολία σε ότι αφορά την ταυτότητα του 
εαυτού, τη σεξουαλική ταυτότητα, η αβεβαιότητα  κατάκτησης του άλλου, τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του άλλου, όλα αυτά εξηγούν τις 
συναισθηματικές διακυμάνσεις ή το φόβο της τρέλας. Αντιμέτωποι με αυτό το 
φόβο κατανοούμε καλύτερα την ανάγκη του έφηβου να είναι φυσιολογικός, 
αφού άλλωστε ενισχύεται  από  πολιτισμικές και κοινωνικές αναμονές.  
Μια τελευταία παρατήρηση σχετική με τα πιο πάνω. Είναι πασιφανές ότι στις 
μέρες μας οι έφηβοι έχουν πρόσβαση στις σεξουαλικές σχέσεις πιο εύκολα 
από ότι οι έφηβοι  προηγούμενης γενεάς. Επομένως, το να φτάσει κανείς στη 
σεξουαλική ικανοποίηση προϋποθέτει την καθεαυτή αναγνώριση όλης αυτής 
της ψυχικής επεξεργασίας,  της νοητικής αναπαράστασης στην οποία 
αναφερθήκαμε προηγουμένως. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο, χρόνο τον οποίο 
θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ο χρόνος της επιθυμίας, ο χρόνος, 
δηλαδή, που χρειάζεται ο έφηβος για να οργανώσει την επιθυμία.  



Ορισμένοι έφηβοι καταλήγουν στη σεξουαλική πράξη χωρίς πραγματικά να 
δοκιμάσουν, να νιώσουν αυτό το χρόνο, την περίοδο  επιθυμίας. Η εμπειρία 
μας δείχνει ότι η σεξουαλικότητα - που κάνει, ώστε να κινητοποιεί το άτομο 
στην ολότητά του – δεν είναι τόσο απλό πράγμα, τόσο άμεσα πασιφανές ή 
ικανοποιητικό για τον έφηβο, έστω και αν αρέσκονται κάποιοι, μέσω των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης κυρίως, να το αφήνουν να εννοηθεί. Η 
απελευθέρωση των ηθών, με τη συνεχιζόμενη όμως πίεση των κοινωνικών 
κανόνων,  η χρονική καμπύλη της κοινωνίας, δε δείχνουν κατ’ ανάγκην 
ανεκτικότητα στις ανάγκες του εφήβου ως προς τον κόσμο των 
φαντασιώσεων και ονειροπολήσεων , αλλά ούτε και ως προς την απαιτούμενη 
χρονική διάρκεια ώστε να μπορέσει να οργανωθεί τόσο η σεξουαλική επιθυμία 
όσο και η σεξουαλική ικανοποίηση και ευχαρίστηση του εφήβου. 

 

 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ:  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ - Σ.Μ.Ν. 

    ΦΥΛΟ:      ΓΥΝΑΙΚΑ   ΑΝΤΡΑΣ    

    ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ    

 

1. Πόσο επηρεάζουν οι φίλοι σου, την επιλογή της ηλικίας για την 1η 

σεξουαλική σου επαφή; 

• Καθόλου     

• Λίγο    
• Αρκετά     

 

2. Ποια πιστεύεις ότι είναι η κατάλληλη ηλικία για την πρώτη 

σεξουαλική επαφή; 

     • 15-16    
     • 17-18       
     • πιο μετά       
 

3. Νομίζετε πως είναι απαραίτητο να λαμβάνονται  προφυλάξεις κατά 

τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής; 

     • Ναι       
     • Όχι       
4. Θα δεχόσουν σε αυτή την ηλικία μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη; 

     • Ναι        
     • Όχι       
     • Ίσως        
     • Δεν ξέρω    
 



5. Ποια είναι η πηγή ενημέρωσης σας σχετικά με την αντισύλληψη; 

     • Μ.Μ.Ε.    
     • Κάποιο φιλικό πρόσωπο     
     • Κάποιο συγγενικό πρόσωπο    
     • Το σχολείο    
 

6. Ποιες μεθόδους πρόληψης ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και 

αντισύλληψης γνωρίζετε; 

     • Καμία    
     • Τοποθέτηση διαφράγματος    
     • Τοποθέτηση σπιράλ     
     • Χρήση γυναικείου προφυλακτικού    
     • Χρήση αντρικού προφυλακτικού    
     • Αντισυλληπτικό χάπι    
     • Χάπι της επόμενης μέρας    
     • Διακοπτόμενη επαφή     
     • Στείρωση    
     • Ημερολογιακή αντισύλληψη     
 

7. Γνωρίζετε κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; 

     • Χλαμύδα         • Aids    
     • Κονδυλώματα   • Ψείρες του εφηβαίου    
     • Ηπατίτιδα Β           • Τριχομονάδα    
     • Μαλακό έλκος    • Σύφιλη     
 

8. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια στάση στο σεξ που να ευνοεί την 

γονιμοποίηση; 

     • Ναι     
     • Όχι    
     

9. Είστε υπέρ των θεωριών της εκκλησίας για την έκτρωση, δηλαδή ότι 

η ¨έκτρωση είναι αμαρτία αφού δολοφονείται ένα παιδί¨; 

     • Ναι     
     • Όχι    



10. Είναι δικαιολογημένος ο ρατσισμός που δέχονται οι ομοφυλόφιλοι; 

     • Ναι    
     • Όχι    
      

Αποτελέσματα   ερωτηματολογίου: 
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