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Εφηβεία

Ενήλικη 
ζωή

Παιδική 
ηλικία 

Η εφηβεία, είναι η ηλικιακή περίοδος, 
η οποία αποτελεί το «ταραχώδες» σκαλοπάτι 

από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή 
και επιφέρει αλλαγές 

στο σώμα και στην ψυχή.



ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΦΗΒΕΙΑ

10-20

ΗΒΗ

10-12

ΚΥΡΙΑΡΧΗ 
ΕΦΗΒΕΙΑ

12-17
ΕΦΗΒΙΚΟ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

17-20
(WHO, 2018)



Εφηβεία 

α) βιολογική εξέλιξη (ανάπτυξη)

β) συναισθηματική ωρίμανση (οριοθέτηση)

γ) τη σεξουαλική αφύπνιση (πραγμάτωση)

Η προσωπικότητα οριοθετείται                                   
στην εφηβική περίοδο 

και ολοκληρώνεται με την:



Οι ορμόνες στην εφηβεία…

GnRH Ορμόνη

Γοναδοτροπίνες

Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

Ελέγχουν τις λειτουργίες των όρχεων και των ωοθηκών
και διεγείρουν την παραγωγή:

Τεστοστερόνης Οιστρογόνων Προγεστερόνης

Υποθάλαμος



Ο έφηβος «ψάχνει» να βρει τον εαυτό του με…

➢Ανασφάλειες και φοβίες
➢Παρορμητικότητα
➢Ανάγκη για κατανόηση 
➢Συναισθηματικές διακυμάνσεις
(θυμός, άγχος, απογοήτευση)

➢Εγωκεντρικότητα
➢Ανάγκη ανεξαρτησίας
➢Αυθορμητισμό
➢Εκρηκτικότητα
➢Ανάγκη για αποδοχή 

και αναγνώριση
➢Διεκδικητικότητα



O έφηβος ζει 
το «εδώ και τώρα»!



Η εφηβεία 
«πύλη» εισόδου 

για τον εθισμό…

- Διαδίκτυο
- Καπνός
- Αλκοόλ
- Κάνναβη (χασίς)



• Τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εκδήλωση 
συναισθημάτων και τον έλεγχο συμπεριφοράς δεν έχουν 
ωριμάσει

• Νιώθει ότι ανεξαρτητοποιείται, θέλει να ζήσει νέα 
πράγματα

• Ανάγκη να ενταχθεί σε ομάδα

• Μεταβλητότητα στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου

(σεροτονίνη-ντοπαμίνη)

Γιατί η εφηβεία είναι ευάλωτη στον εθισμό;

(Salimpoor et al., 2009).

Παρορμητικότητα

Ψυχολογικές μεταβάσεις

Ανάληψη ρίσκου



• Δεν επικοινωνεί, δεν εκφράζεται

• Νιώθει πως αποκτά δύναμη και επιρροή  

• Χάνει την προσωπική του σκέψη

• Ενισχύει τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά του

• Ζει σε έναν πλασματικό κόσμο

Πώς επιδρά η υπέρμετρη χρήση διαδικτύου στον έφηβο 

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2018

To 37% των εφήβων εμφανίζει 
στοιχεία διαδικτυακής εξάρτησης 

(έναντι 13% το 2013).
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής , 2020



• Δεν επικοινωνεί, δεν εκφράζεται

• Νιώθει πως αποκτά δύναμη και επιρροή  

• Χάνει την προσωπική του σκέψη

• Ενισχύει τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά του
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Πώς επιδρά η υπέρμετρη χρήση διαδικτύου στον έφηβο 

Όσο «χάνεται» 
στο διαδίκτυο… 

Τόσο χάνει 
την πραγματικότητα!

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2018

To 37% των εφήβων εμφανίζει 
στοιχεία διαδικτυακής εξάρτησης 

(έναντι 13% το 2013).
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής , 2020



Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής , 2020

• Το 30,2% έχει υπάρξει 
θύμα παρενόχλησης 

• Το 32,5% έχει υπάρξει θύτης 

• Το 30% έχει μοιραστεί  
προσωπικά δεδομένα 
(φωτογραφίες, βίντεο)

Διαδικτυακή βία ανηλίκων



Από πού ενημερώνονται οι έφηβοι για το σεξ;

Ν= 252 (ηλικιακό εύρος: 16-22 χρ.)

❑ Διαδίκτυο 55% 

❑ Τηλεόραση 17%

❑ Φίλοι 15%

❑ Περιοδικά lifestyle 10%

❑ Οικογένεια 3%

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2022



Προβάλλει παθολογικές καταστάσεις 

Επηρεάζει τις προσδοκίες των δύο φύλων για την 
εικόνα τους

Λανθασμένες αντιλήψεις και μηνύματα – Μείωση 
αναστολών

Προκαλεί σύγχυση σεξουαλικού ρόλου/ σεξουαλικής 
ταυτότητας

Φόβος εθισμού στο διαδικτυακό πορνό / αυτοϊκανοποίηση

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ: 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΟΡΓΑΣΜΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ• Βιολογικό
• Ψυχολογικό
• Κοινωνικό

• Ετεροφυλοφιλία
• Ομοφυλοφιλία
• Αμφιφυλοφιλία
• Ασεξουαλικότητα



Η εφηβεία συνδέεται με..

Σεξουαλικές διαταραχές 

(παραφιλίες)

Διαταραχές ταυτότητας του γένους

(Δυσφορία του φύλου)

Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

(Σεξουαλικά προβλήματα)



Η σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας:

ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΟΝΕΙΡΩΞΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΦΟΡΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ



Ποιους και τι περιλαμβάνει η σεξουαλική αγωγή;



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(παιδεία και πολιτισμός)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(γονιός και παιδί)

Ψυχική Υγεία 

και

Σεξουαλική Αγωγή

ΣΧΟΛΕΙΟ 

(παιδί και εκπαιδευτικός)



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(παιδεία και πολιτισμός)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

(γονιός και παιδί)

Ψυχική Υγεία 

και

Σεξουαλική Αγωγή

ΣΧΟΛΕΙΟ 

(παιδί και εκπαιδευτικός)

Η σεξουαλική αγωγή 
ξεκινάει από τους γονείς
και περνάει στο σχολείο.

Οι γονείς είναι σύμμαχοι 
όταν ξέρουν τι θα μάθουν τα παιδιά τους.



Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή;

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα 
και η διαφυλική συμπεριφορά,

ως αγωγή 
πρέπει να είναι μάθημα 

από τα 6 -12.

Η παθολογία 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας 

π.χ. ΣΜΝ, κακοποίηση, 
παρενόχληση, τοξικές ουσίες, 
πρώιμη σεξουαλική εμπλοκή 

πρέπει να είναι μάθημα 
(β’ μέρος σεξουαλικής αγωγής 12-15)



Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή;

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα 
και η διαφυλική συμπεριφορά,

ως αγωγή 
πρέπει να είναι μάθημα 

από τα 6 -12.

Η παθολογία 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας 

π.χ. ΣΜΝ, κακοποίηση, 
παρενόχληση, τοξικές ουσίες, 
πρώιμη σεξουαλική εμπλοκή 

πρέπει να είναι μάθημα 
(β’ μέρος σεξουαλικής αγωγής 12-15)

Το παιδί μαθαίνει:

1. Την φυσιολογία του σώματός του
2. Εξοικειώνεται με το σώμα του
3. Οριοθετεί και προστατεύει 

το σώμα του
4. Αναγνωρίζει το όμοιο και 

οριοθετείται το διαφορετικό
5. Σέβομαι τον εαυτό μου και τους 

άλλους



Σεξουαλική Αγωγή:

Ανθρώπινη 
Σεξουαλικότητα

Διαφυλικές Σχέσεις

Αντισύλληψη 
Πρόληψη και  

Προστασία από 
ΣΜΝ

Αναπαραγωγική 
Διαδικασία



Οι γονείς μπροστά στη σεξουαλικότητα του παιδιού…



Συναισθηματική 
σύνδεση Οριοθέτηση

Η σχέση γονιού-παιδιού



Συναισθηματική 
σύνδεση Οριοθέτηση

Η σχέση γονιού-παιδιού

Ανάμεσα στον γονιό και τον έφηβο 
δεν υπάρχει φιλία. 

Υπάρχει γονεϊκή «συμμαχία».



Οι γονείς δεν μιλούν στα παιδιά τους
για το σεξ επειδή:

➢ Φοβούνται ότι θα τους «βάλουν ιδέες» 

και θα τα οδηγήσουν στην πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα.

➢ Ντρέπονται ή νιώθουν άβολα.

➢ Νιώθουν ότι οι γνώσεις τους δεν είναι επαρκείς 

και ότι μπορεί να πουν κάτι λάθος.

➢ Δεν έχουν επαρκή χρόνο.

➢ Η δική τους εμπειρία – οι δικοί τους γονείς δεν μιλούσαν 

για αυτά τα θέματα.



• Αφιερώνουμε χρόνο για να ακούσουμε το παιδί.

• Αφήνουμε κατά μέρος τις δικές μας θέσεις και 
απόψεις και δεχόμαστε τις πληροφορίες 
που μας δίνει το παιδί.

• Ακούμε, συνοψίζουμε και επαναλαμβάνουμε το 
μήνυμα που μας δίνει το παιδί.

• Διατηρούμε οπτική επαφή όσο μας μιλάει το παιδί.

Πως θα γίνουμε ενεργητικοί ακροατές των παιδιών μας:



«Ακούω» τα συναισθήματα του παιδιού μου

«Στέκομαι» δίπλα του

«Συζητώ» μαζί του με ενσυναίσθηση

«Ενισχύω» την αυτοπεποίθησή του 

του. 

Ο ρόλος του γονιού απέναντι στον έφηβο: 

Θάνος Ασκητής, 2008



O ρόλος του εκπαιδευτικού



Σχολείο:

1. Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής σε παιδιά 

6-12 ετών και εφήβους 12-15 ετών.

2. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

Αγωγής Υγείας

3. Εκπαίδευση γονέων σε θέματα 

σεξουαλικότητας - διαφυλικών σχέσεων

4. Διαδραστική επικοινωνία ειδικών θεμάτων



2. Σχολικός 
Ψυχολόγος

1. Γονιός
και Γονιός

3. Σεξουαλική 
Αγωγή

Μάθε τις 

αλήθειες…



Η Σημασία της Σεξουαλικής Αγωγής



• 26,4% εφήβων-μαθητών ανέφερε ότι είχε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη 
σεξουαλική επαφή το ποσοστό για τα αγόρια είναι διπλάσιο (34,3%) 
συγκριτικά με τα κορίτσια (18,6%). 

• 1 στους 4 είχε την πρώτη του ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή στην ηλικία 
των 14 ετών ή νωρίτερα και 1 στους 10 στην ηλικία των 13 ετών ή νωρίτερα.

Ένα στα 5 κορίτσια (20,5%) και ένα στα 13 αγόρια (7,9%) απαντούν σχετικά με την 
πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή που είχαν είτε ότι δεν ήθελαν πραγματικά 

να συμβεί είτε ότι θα προτιμούσαν να έχει συμβεί αργότερα. 

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται 
με την υγεία των 15χρονων έφηβων-μαθητών»

(Έρευνα HBSC/WHO) του ΕΠΙΨΥ (2018). 



➢ Από το 2002 στο 2018 το ποσοστό των 15χρονων εφήβων που αναφέρουν 
χρήση προφυλακτικού μειώνεται σημαντικά από 86,9% σε 75,6%. 

➢ Το 2018, το 18,3% των εφήβων απαντούν ότι δεν έκαναν χρήση 
προφυλακτικού, ενώ το 5,9% αναφέρει χρήση αντισυλληπτικού χαπιού, 
με το αντίστοιχο ποσοστό να παρουσιάζεται ελαφρώς μειωμένο 
σε σχέση με το 2014 (10,7%).

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται 
με την υγεία των 15χρονων έφηβων-μαθητών»

(Έρευνα HBSC/WHO) του ΕΠΙΨΥ (2018). 



Διαδικτυακή έρευνα:
Facebook και site Ι.Ψ.Σ.Υ.
Δεκέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023

69% έγγαμοι
Μ.Ο. ηλικίας: 43 έτη

120 γονείς με παιδιά ηλικίας 9-18 ετών 
(54% αγόρια, 46% κορίτσια)

➢Το 33% έχει εμβολιάσει τα παιδιά του κατά του HPV
(38% των αγοριών έναντι 27% των κοριτσιών) 
κατά μέσο όρο στην ηλικία των 12 ετών

➢Το 67% δεν έχει εμβολιάσει τα παιδιά του:

• 36% δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ή χρήσιμο

• 29% δεν το εμπιστεύεται- ανησυχεί για τις παρενέργειες

• 20% πιστεύει ότι θα ξυπνήσει νωρίτερα τη σεξουαλικότητα των παιδιών

• 15% δεν γνωρίζει για το εμβόλιο

Εμβολιασμός κατά του HPV στην Ελλάδα



Τι είναι το Gardasil 9 και ποια είναι η χρήση του
Το Gardasil 9 είναι ένα εμβόλιο για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 
9 ετών και άνω και ενήλικες. Χορηγείται με σκοπό να προστατέψει 
κατά των νοσημάτων που προκαλούνται από τους τύπους 6, 11, 16, 

18, 31, 33, 45, 52 και 58 του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων 
(HPV).

Το 9-δύναμο εμβόλιο του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων

Από τον Μάρτιο του 2017 κυκλοφορεί στην Ευρώπη, 
προσφέρει προστασία 90%

από 9 τύπους του Ιού HPV, για παιδιά 
και εφήβους ηλικίας από 9 ετών.



Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ:

Στην αποτροπή ριψοκίνδυνων 
σεξουαλικών συμπεριφορών.

Στην αύξηση της χρήσης του προφυλακτικού 
και των αντισυλληπτικών χαπιών!

Στην μείωση του αριθμού των σεξουαλικών 
συντρόφων και την αύξηση της αυτοφροντίδας!

Στην καθυστέρηση της έναρξης της σεξουαλικής 
δραστηριότητας των εφήβων.



Πρόληψη
Prevention

Εκπαίδευση
Education

Οριοθέτηση
Compliance

Η γνώση μας ενώνει:



Η σεξουαλική αγωγή στη Ελλάδα

Διαδικτυακή έρευνα:
Facebook και site Ι.Ψ.Σ.Υ.

Ν= 340 (70% γυναίκες)

Μ.Ο. ηλικίας: 45 έτη 
43% έγγαμοι
40% έχουν παιδιά

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

Αποτελέσματα Ι.Ψ.Σ.Υ.



Ποια ηλικιακή περίοδος θεωρείτε ότι είναι η πιο σημαντική 
για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής;

9%





Διατίθεται Δωρεάν στο site 
του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας:

https://askitis.gr



Σας ευχαριστούμε πολύ!
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