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Μεθοδολογία εργασίας  
 

Η επιλογή του θέματος έγινε από τους μαθητές μετά από διεξοδική συζήτηση. 
Συγκεκριμένα οι ομάδες έφτιαξαν τα ερωτήματά τους σε σχέση με το θέμα  
διαμορφώνοντας τις ερωτήσεις που είχαν σημασία γι’ αυτούς. 
Κάθε ομάδα της τάξης αναλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων να την επεξεργαστεί. Οι 
ερωτήσεις αυτές διαμόρφωσαν και την τελική θεματολογία της εργασίας. 
 
Τεχνικές και περιεχόμενο δραστηριοτήτων 

 Ερωτηματολόγιο  
Αρχικά δόθηκε στους μαθητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που εστίαζε 
στις σχέσεις με τους γονείς και την ενημέρωσή τους όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. 
Η επεξεργασία και η ανάλυση των απαντήσεων έγινε από τις ομάδες των μαθητών 
στην τάξη. 
 

 Παιδαγωγικό σενάριο- ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη  
 
 Διάβασμα και σχολιασμός κειμένων 

-Η σεξουαλικότητα σήμερα 
 -γεννητικό σύστημα άνδρα, γυναίκας,  
-αντισύλληψη  
-Πρότυπα σεξουαλικής συμπεριφοράς 
-Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα  
-Aids 
-Ομοφυλοφιλία  
-Μητρικός θηλασμός Unicef 
 
 

 Διαμόρφωση αφίσας 
 

 Μετάφραση κειμένου Unesco-Πως η εκπαίδευση αλλάζει την ύπαρξή μας 
 

 Επίσκεψη ειδικού ΚΕΕΛΠΝΟ-Ευχαριστούμε τον κο Λιάτη, ψυχολόγο του 
ΚΕΕΛΠΝΟ για την ενημέρωση στους μαθητές του Β2 και στους μαθητές της 
Γ Λυκείου. 

 
 

 Αξιοποίηση βιβλιοθήκης σχολείου  
 

 Διάβασμα βιβλίου από τους μαθητές για τη σεξουαλικότητα στην εφηβεία 
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Περιεχόμενα 
 
 

 Ψυχικές αλλαγές στην εφηβεία-Σεξουαλικότητα: αγόρι-κορίτσι 
 
 Ταυτότητα φύλου- Εικόνα σώματος 

 
 Συναισθήματα 

 
 Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο 

 
 Εγκυμοσύνη και εφηβεία 

 
   

 Πρόληψη και εφηβεία- τρόποι αντισύλληψης 
 
 

 Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
  
 Ομοφυλοφιλία 

 
 Φορείς ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα των εφήβων 

 
 Η εκπαίδευση αλλάζει τη ζωή μας (κείμενο Unesco) 

 
 Αναλυτικό πρόγραμμα για τις διαφυλικές σχέσεις από την Unesco  

 
 βιβλιογραφία 
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Οι ερωτήσεις που δόθηκαν ανά ομάδα εργασίας 
Κάκτοι 
Πως βλέπουμε το άλλο φύλο 
Πως μπορεί να καταλάβει το ένα φύλο αν αρέσει στο άλλο; 
Ποιες στάσεις του σώματος το αποδεικνύουν; 
Ποιο είναι το τρίγωνο του φλερτ; 
Τα μάτια στο φλερτ και η κινησιολογία; 
Αν υπάρχει φυλετικός ρατσισμός απέναντι στο αντίθετο φύλο 
Σε τι ηλικία ξεκινάει η έλξη ανάμεσα στα δυο φύλα; 
Ποιος ο ρόλος της εμφάνισης-χαρακτήρα 
Υπάρχει φιλική σχέση ανάμεσα στα δυο φύλα; 
 
Συναισθήματα -Νυχτολούλουδο 
Πως αντιμετωπίζει ο ένας σύζυγος τον άλλον  
Η πάροδος του χρόνου αλλοιώνει τον έρωτα σε ένα ζευγάρι; 
Είναι επιφανειακή στις μέρες μας η αγάπη σε μια σχέση; 
Είναι σωστό να εκδηλώνουμε συναισθήματα που πραγματικά δεν υπάρχουν; 
Πως ένας άντρας ή μια γυναίκα θα πάρει σοβαρά τη σχέση του/της; 
Ποιοι όροι απαιτούνται για μια σχέση με αλληλεγγύη; 
Ποια η κατάσταση που επικρατεί σε μια πιθανή εγκυμοσύνη σε μικρή ηλικία; 
Ανωριμότητα στα δυο φύλα;;; 
Πως αντιμετωπίζουν οι γονείς τα σεξουαλικά ζητήματα των παιδιών τους. Είναι πιο 
ευάλωτη η μητέρα ή ο πατέρας; 
Τι συναισθήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι σε μια σχέση; 
Τι μπορεί να οδηγήσει ένα ζευγάρι στο χωρισμό; 
Μπορούν οι μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα στο χώρο του σχολείου τα 
συναισθήματά τους;  

 
Πρότυπα -Τα κακαόδεντρα 
Ποια είναι η στάση των αγοριών απέναντι στα κορίτσια κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας; 
Ποια είναι η στάση των κοριτσιών απέναντι στα αγόρια κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας; 
Γιατί είναι τόσο έντονη η σεξουαλική επιθυμία των εφήβων σήμερα, σε σχέση με 
παλαιότερα; (είναι ίδια ανάμεσα στα φύλα;) 
Υπάρχουν φιλίες μεταξύ των δυο φύλων στην εφηβεία; 
Γιατί υπάρχει η προκατάληψη ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν σεξουαλική 
δραστηριότητα σε νεαρή ηλικία σε σχέση με το άλλο φύλο; 
Γιατί η γυναίκα θεωρείται κατώτερη από τον άνδρα από την αρχαιότητα; 
 Γιατί να υπάρχουν άτομα που τους ελκύουν άτομα του ίδιου φύλου; Τι μας οδηγεί σε 
αυτό; 
 Τι ονομάζουμε διαφυλικές σχέσεις; 
Γιατί το σεξ έχει καταντήσει τόσο μεγάλο ταμπού 
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Πως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία; 
 
Πρόληψη -Ορχιδέα  

Τρόποι αντισύλληψης  
Τα υπέρ και τα κατά κάθε μεθόδου αντισύλληψης 
Ποιοι λόγοι οδηγούν σε πρόωρη σεξουαλική επαφή; 
Η βοήθεια και οι συμβουλές του γιατρού 
Ποια τα είδη των προφυλάξεων; 
Τι ακριβώς είναι το χάπι της επόμενης μέρας; 
 Πόσο αποτελεσματικά είναι; 
Εγκυμοσύνη στην εφηβεία προφυλάξεις στις αδύναμες και απομακρυσμένες χώρες 
της Αφρικής; 
Για ποιο λόγο υπάρχουν ανήλικοι που προτιμάνε τη συνουσία χωρίς προφυλάξεις με 
αποτέλεσμα ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και αφροδίσια νοσήματα; 
Ομοίως και στους ενήλικες που μεταδίδουν αφροδίσια νοσήματα είτε έχουν και το 
ξέρουν, είτε δεν το ξέρουν.  

 
 
Νοσήματα -Μπανανόδεντρα 
 
Τρόπος προφύλαξης 
Τρόπος μετάδοσης 
Προβλήματα που δημιουργούνται  
Ποια είναι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα  
Πόσο επηρεάζεται η ζωή ενός ανθρώπου που πάσχει ; 
Τα ποσοστά στις μέρες μας 
Το πιο επικίνδυνο νόσημα  
Σε ποιες χώρες είναι πιο συνηθισμένα; 
Η αντιμετώπιση των ανθρώπων που πάσχουν από κάποιο σοβαρό μεταδιδόμενο 
νόσημα 
Αν φανερώνουν τα άτομα που πάσχουν ότι έχουν κάποιο νόσημα 
Με ποιους τρόπους μπορούμε να διαπιστώσουμε αν πάσχουμε (εξετάσεις)  
Τα συμπτώματα 
Ποιες οι σεξουαλικές μεταδιδόμενες ασθένειες 
Τι νοσήματα αντιμετωπίζουν άντρες και γυναίκες από τη σεξουαλικότητα 
 
Ομοφυλοφιλία -κάκτοι 
Πως αντιμετωπίζονται οι ομοφυλόφιλοι 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους  
Η κατανομή ρόλου σε ένα ομοφυλικό ζευγάρι 
Οι διαφορές στη σεξουαλική πράξη 
Η τεκνοποίηση στα ομοφυλικά ζευγάρια 
Πόσο εύκολη είναι η έγκριση της υιοθεσίας ενός παιδιού σε ένα ομοφυλικό ζευγάρι 
Ενδείξεις για το αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος και τα ορμονικά προβλήματα 
Υπάρχουν φιλίες μεταξύ ομοφυλόφιλου και ετερόφυλου; 
Η αντιμετώπιση από γονείς και συγγενείς  
Οι αμφίφυλοι θεωρούνται ετερόφυλοι ή ομοφυλόφιλοι ; 
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 Ερωτηματολόγιο 
 

1. Τάξη 
2. φύλο  αγόρι(9)….. κορίτσι(8)…. 
3. Χρονολογία γέννησης…. 
4. ηλικία πατέρα… ηλικία μητέρας…. 
 
5. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα με τους γονείς σας; 
 
6. Μπορείτε να συζητήσετε ελεύθερα με τους γονείς σας γύρω από 

σεξουαλικά ζητήματα; 
 
7. Σε ποια ηλικία είχατε για πρώτη φορά περίοδο; (για κορίτσια) 
 
8. Τι είναι «περίοδος» για το κορίτσι; 
 
9. Η αγάπη είναι αναγκαία για να έχει κάποιος σεξουαλικές σχέσεις; 
 
10. Τι σκέφτεστε για τις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς αγάπη; 
 
11. Σε ποια ηλικία, κατά τη γνώμη σας, μπορείτε να έχετε για πρώτη φορά 

σεξουαλικές σχέσεις; 
 
12. Ποιο κίνητρο σας οδηγεί στη δημιουργία σεξουαλικής σχέσης; 
 Αγάπη…..      ερωτική επιθυμία ……      περιέργεια….. 
 
13. Οι γονείς σας (σε περίπτωση που έχετε σχέση) είναι ενήμεροι για τη σχέση 

σας; 
 
14. Αν ναι, ποια είναι η αντίδρασή τους; 
 
15. Τι είναι η αντισύλληψη; 
 
16. Ποια μέσα αντισύλληψης γνωρίζετε; 
 
17. Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποιο μέσο αντισύλληψης; 
 
18. Αν ναι , ποιο; 
 
19. Η εγκυμοσύνη στην εφηβεία είναι επικίνδυνη; 
 
20. Αν ναι, γιατί; 
21. Από ποιον έχετε ενημερωθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με τα σεξουαλικά 

ζητήματα; 
 
22. Οι κοινωνικοί ρόλοι είναι ίδιοι ή διαφορετικοί για τον άνδρα και τη 

γυναίκα; 
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Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο 
 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από το σύνολο των μαθητών του 
τμήματος δηλαδή από 17 μαθητές, (9 αγόρια και 8 κορίτσια). 
Η χρονολογία γέννησης των μαθητών σχεδόν στο σύνολό τους είναι το 1997. Η 
πλειονότητα της ηλικίας των γονέων είναι μεταξύ 40 και 50 ετών, τόσο για τον 
πατέρα όσο και για τη μητέρα των μαθητών. 
 

Στην ερώτηση «Αν μπορούν οι μαθητές να μιλήσουν ελεύθερα με τους 
γονείς τους» από τα 17 παιδιά η πλειοψηφία απάντησε ναι (6 αγόρια και 6 κορίτσια ), 
ενώ 3 αγόρια και 2 κορίτσια απάντησαν πως δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. 
 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ερώτηση αν 
μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα με τους γονείς τους, γύρω από σεξουαλικά 
ζητήματα. Στις απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση ως προς 
την προηγούμενη ερώτηση, αλλά και ως προς το φύλο. 3 αγόρια και 6 κορίτσια 
απάντησαν ναι, ενώ 6 αγόρια και δυο κορίτσια απάντησαν όχι. 
 

Στην επόμενη ερώτηση τι είναι η περίοδος για ένα κορίτσι παρά το ότι η 
ερώτηση απευθυνόταν και στα δυο φύλα, η πλειοψηφία των αγοριών δεν απάντησε, 
ενώ ένα αγόρι μόνο έδωσε την απάντηση « οι μαύρες μέρες ενός άνδρα». Η 
πλειοψηφία των κοριτσιών είπε πως είναι η κοπέλα “έτοιμη για τεκνοποίηση”, ενώ 
ένα κορίτσι απάντησε ότι είναι βάσανο και ένα κορίτσι δεν έδωσε απάντηση. 

Η αγάπη είναι αναγκαία για να έχει κάποιος σεξουαλικές σχέσεις; Στην 
ερώτηση αυτή μόνο 3 αγόρια και 2 κορίτσια απάντησαν καταφατικά. Η πλειοψηφία 
των αγοριών και των κοριτσιών απάντησε αρνητικά με μικρές αποκλίσεις. 

 
Στην ερώτηση «Τι σκέφτεστε για τις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς αγάπη»; τα 
περισσότερα αγόρια απαντούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και 2 αναφέρουν ότι δεν 
είναι πραγματικές σχέσεις, ενώ 2 δεν απαντούν, με παρόμοιο τρόπο δίνονται και 
οι απαντήσεις των κοριτσιών. 
 
Στη συνέχεια παρατηρούμε έκδηλη διαφορά στις απαντήσεις ως προς το φύλο 
των μαθητών. Η ερώτηση διατυπώνεται ως εξής: «Σε ποια ηλικία, κατά τη 
γνώμη σας, μπορείτε να έχετε για πρώτη φορά σεξουαλικές σχέσεις»; Μόλις 2 
αγόρια απαντούν έναντι 5 κοριτσιών, όταν είναι έτοιμοι για σεξουαλική 
δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι μαθητές προσδιορίζουν ηλικίες. 
 

  Ποιο κίνητρο σας οδηγεί στη δημιουργία σεξουαλικής σχέσης; Στην ερώτηση 
αυτή η αγάπη και η ερωτική επιθυμία συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των κοριτσιών, 
ενώ μόνο 3 αγόρια επιλέγουν την ίδια απάντηση. 
Σε σχέση με την επαφή των μαθητών με τους γονείς τους και την ενημέρωσή 
τους όταν έχουν κάποια σχέση απαντούν καταφατικά η πλειοψηφία των 
μαθητών τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Συνεχίζοντας στην επόμενη 
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ερώτηση αν συναντούν αντιδράσεις από το γονεϊκό περιβάλλον δηλώνουν ότι δεν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τους γονείς τους. 
Στην ερώτηση  τι είναι αντισύλληψη η απάντηση που δίνεται είναι «προστασία από 
την εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που συγκεντρώνει το 
μισό των μαθητών του δείγματος. Από τις απαντήσεις των μαθητών συνάγεται ότι 
γνωρίζουν όλα τα μέσα αντισύλληψης και τα δυο φύλα, απλά καταγράφουν με 
διαφοροποιήσεις τον αριθμό των μέσων αντισύλληψης. Τόσο τα αγόρια όσο και τα 
κορίτσια απαντούν ότι η εγκυμοσύνη στην εφηβεία είναι επικίνδυνη. 
Επιπρόσθετα συμπληρώνουν ότι η εγκυμοσύνη στην εφηβεία τους κάνει να χάσουν 
την εφηβική τους ζωή πρόωρα, ότι δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε ψυχολογικά, ούτε 
σωματικά και νοιώθουν ότι θα τους δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. 
Η ενημέρωση τους γύρω από τα σεξουαλικά θέματα προέρχεται από γονείς, φίλους, 
διαδίκτυο, και σχολείο. 
Οι κοινωνικοί ρόλοι είναι ίδιοι ή διαφορετικοί; ίδιοι απαντά η πλειοψηφία των 
αγοριών, διαφορετικοί η πλειοψηφία των κοριτσιών. 
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Εργασίες μαθητών 
 
 
 
Οι ψυχικές αλλαγές στην εφηβεία –Σεξουαλικότητα (αγόρι-κορίτσι) 
 
Καντιάνης Γιώργος -κακαόδεντρα 
 
Η ήβη και η μεταμόρφωση του σώματος αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 
εφηβείας. Νέες ανάγκες αρχίζουν να εμφανίζονται, αυτές που θα καθορίσουν την 
εισδοχή ενός εφήβου, αγόρι ή κορίτσι σε ένα νέο σεξουαλικό, ερωτικό βίο. Η 
ανάπτυξη αυτή δεν πραγματοποιείται μέσα σε μια μέρα. Επιτελείται για σχετικά 
μεγάλη περίοδο, για 2, 3 ή 4 χρόνια. Όταν μιλάμε για σεξουαλικότητα δεν εννοούμε 
σε καμιά περίπτωση αποκλειστικά τη σεξουαλική πράξη. Η σεξουαλικότητα δεν 
ξεκινά με την εφηβεία, αλλά από πολύ μικρή ηλικία, το παιδί αναπτύσσει περιέργεια 
γύρω από τα σεξουαλικά θέματα και επινοεί διάφορες θεωρίες.  
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας αναπτύσσεται η σεξουαλική ωρίμανση και από τη 
φάση της παιδικής σεξουαλικότητας σταδιακά διαμορφώνεται η ενήλικη 
σεξουαλικότητα. 
Όλα αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν προκαλούν συχνά άγχος στους εφήβους και 
ανησυχία. Η μετατροπή της εικόνας του σώματος και η επερχόμενη ώριμη 
σεξουαλικότητα συγκλονίζουν τη ψυχολογία του εφήβου. 
 
 
Η ταυτότητα που έχει το φύλο- Η εικόνα του σώματος 
 

Η ανάπτυξη της ταυτότητας που φέρει ένα φύλο στηρίζεται στην αναγνώριση 
και στην αποδοχή της εικόνας του σώματος. Γι αυτό διαμορφώνεται μια μεγάλη 
περίοδος αμφιταλάντευσης του εφήβου που εκφράζεται με την ανάγκη του για 
επίβλεψη και έλεγχο του σώματος. Πρόκειται για την περίοδο που ο έφηβος κλείνεται 
στο μπάνιο, για να εξετάσει το προφίλ του ή ότι άλλο στο σώμα του, παίζοντας με 
τους καθρέφτες. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια φάση αναγνώρισης της εικόνας του 
εαυτού. 

Η εικόνα του σώματος όμως δεν υπάρχει μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για 
τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα αυτή διαμορφώνεται μέσα από αμοιβαίες 
ανταλλαγές με τους άλλους, δηλαδή μεταξύ της εικόνας που έχουμε εμείς για το 
σώμα μας και της εικόνας που έχουν οι άλλοι για μας. 

Η αναγνώριση και η σταθερότητα της εικόνας του σώματος γίνεται 
προοδευτικά και οδηγεί στην κατοχή της ταυτότητας. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η ταυτότητα που φέρει ένα φύλο σημαίνει την 
αναγνώριση ότι ανήκει σε ένα φύλο, αρσενικό ή θηλυκό. Το βιολογικό φύλο συνάδει 
με το κοινωνικό ή ψυχικό φύλο στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Στην εφηβεία, η μεταμόρφωση του σώματος επιβάλλει στον έφηβο, αγόρι ή κορίτσι, 
να επιλέξει μεταξύ αρσενικού ή θηλυκού.   
 Γνωρίζουμε επίσης, ότι μεγάλος αριθμός εφήβων διακατέχεται από έντονες 
αμφιβολίες σε ότι αφορά την αξία του. Εκτός από την εικόνα του εαυτού μας ή του 
σεξουαλικού ρόλου, στην επιλογή σεξουαλικού συντρόφου υπάρχει ένα παιχνίδι 
κατάκτησης. Αυτή η κατάκτηση ξεκινά με μια απομάκρυνση του εφήβου από τους 
γονείς του (οιδιπόδειες εικόνες). Έτσι λοιπόν, το κορίτσι μπορεί να επιλέξει ένα αγόρι 
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το οποίο μοιάζει με τον πατέρα της ή έχει αντίθετη εικόνα του πατέρα. Όμοια και το 
αγόρι, μπορεί να επιλέξει ένα κορίτσι  το οποίο μοιάζει με τη μητέρα ή έχει αντίθετη 
εικόνα ως προς τη μητέρα. 
Πάμπολλες ονειροπολήσεις την περίοδο της εφηβείας περιστρέφονται γύρω από την 
ερωτική κατάκτηση.  
Ο χρόνος της σεξουαλικής πραγμάτωσης επιτυγχάνεται σιγά –σιγά με τη ψυχική 
διεργασία μεταξύ φαντασιακού σεναρίου και ερωτικής σχέσης. Σήμερα ο έφηβος έχει 
να αντιμετωπίσει όχι τόσο απαγορεύσεις, όσο απαιτήσεις. Γι αυτό οι έφηβοι συχνά 
θέτουν ερωτήματα σε ειδικούς όπως γυναικολόγους, ψυχιάτρους του τύπου: είμαι 
φυσιολογικός; 
Στις μέρες μας οι έφηβοι έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στις σεξουαλικές σχέσεις από 
ότι οι έφηβοι παλαιότερα. Για να είναι ικανοποιημένος ο έφηβος είναι σημαντικό να 
υπάρχει χρόνος για την αναγνώριση της ψυχικής επεξεργασίας και της νοητικής 
αναπαράστασης που απαιτείται. Από τη μια η απελευθέρωση των ηθών, από την άλλη 
η πίεση των κοινωνικών κανόνων, δεν επιτρέπουν στους έφηβους να έχουν τον 
απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν τη σεξουαλική επιθυμία και ευχαρίστησή τους. 
 
 Πηγή: Αγαθοκλέους Νίκος, κλινικός ψυχολόγος 
   
 
 
 

Σεξισμός 
Ο σεξισμός θεωρείται ως η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισμένη στο φύλο τους ή 
τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ο σεξισμός μπορεί να αναφέρεται σε τρεις 
λεπτά διαφοροποιημένες πίστεις ή συμπεριφορές: 

 Την πίστη πως το ένα φύλο είναι ανώτερο του άλλου 

 Την πίστη πως οι άντρες και οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικοί και ότι 
αυτό πρέπει να αντανακλάται έντονα στην κοινωνία, τη γλώσσα, τα 
σεξουαλικά δικαιώματα, και το νόμο. 

 Μπορεί επίσης να αναφέρεται απλά στο μίσος απέναντι στις γυναίκες 
(μισογυνισμό) ή το μίσος απέναντι στους άντρες (μισανδρισμός) 

Ο σεξισμός εναντίον των γυναικών αποκαλείται συχνά σωβινισμός, αν και ο 
σωβινισμός είναι στην πραγματικότητα ένας ευρύτερος όρος για κάθε ακραία και 
άλογη τυφλή αφοσίωση εκ μέρους μιας ομάδας στην οποία κάποιος ανήκει, ιδιαίτερα 
όταν η τυφλή αυτή αφοσίωση εμπεριέχει μοχθηρία και μίσος έναντι μιας αντίπαλης 
ομάδας. 

Αν και η θεωρία πως οι γυναίκες είναι ανώτερες των αντρών είναι επίσης 
σεξισμός, μόνο στα πρόσφατα χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται ενημερότητα αυτού 
του «αντίστροφου σεξισμού» στον δημόσιο διάλογο. 

Μερικές μορφές σεξουαλικής διάκρισης είναι παράνομες σε πολλές χώρες, 
αλλά σχεδόν όλες οι χώρες έχουν νόμους που παρέχουν ειδικά δικαιώματα, προνόμια 
ή ευθύνες στο ένα φύλο. 
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Σε τι ηλικία ξεκινάει η έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα 

 
Η εφηβική ψυχή ξεχειλίζει συναισθήματα. Η αγάπη, το μίσος, ο φόβος, η 

ονειροπόληση, ο ενθουσιασμός, η μελαγχολία, ο θυμός, η φιλία, η υπερευαισθησία 
και η νευρικότητα, διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ η ιδανικότερη έκφανση της 
εφηβικής ζωής είναι ο έρωτας. Μέσα από τις ορμονικές και σωματικές αλλαγές αυτής 
της περιόδου, το παιδί βιώνει μια αυξημένη ψυχολογική ευαισθησία, σωματική 
αισθητικότητα αλλά και σεξουαλική «ενεργοποίηση».  

Κι έτσι ζητά να εκφραστεί συναισθηματικά μέσα από την ερωτική επαφή και 
φαντασιακά μέσα από τον αυτοερωτισμό του. Οι πρώτες του ερωτικές προσεγγίσεις, 
δε, είναι συχνά αδέξιες, καθώς ο έφηβος άνδρας μπορεί να είναι επιθετικός ή 
υπερβολικά ιπποτικός, να αναζητά κατευθείαν τη σεξουαλική εμπειρία ή αντίθετα, να 
αφήνει το ρομαντισμό του να τον φρενάρει. Από την άλλη, η έφηβη γυναίκα, ενώ 
αρχικά δείχνει ενδιαφέρον για τα αγόρια της ηλικίας της, στη συνέχεια στρέφεται σε 
μεγαλύτερα, τα οποία στα μάτια της μοιάζουν πιο ώριμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
το παιδί που στην εφηβεία του βιώνει την ερωτική έλξη και την εξιδανίκευση του 
ερωτικού του προτύπου, βρίσκει σε αυτές μία διέξοδο στην τρικυμία της ηλικίας του 
και ζει τα αισθήματα αυτά πιο έντονα από ποτέ. 

 
 
 
Φιλία ανάμεσα στα δυο φύλα 
 
Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν γνήσια φιλία 

με το άλλο φύλλο, αλλά οι άνδρες δεν φαίνεται να συμμερίζονται αυτήν την άποψη.                             
Γιατί οι άνδρες είναι τόσο δύσπιστοι στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική 
φιλία με μια γυναίκα;  Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν σε 
φοιτητές Αμερικανικών και Βρετανικών Πανεπιστημίων έδειξαν ότι στο 50% των 
περιπτώσεων τα «φιλαράκια» καταλήγουν στο ίδιο κρεβάτι και βέβαια όχι για να 
«αποκοιμηθούν», τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της σχέσης τους. Κατηγορήστε 
τη σεξουαλική ένταση που υπάρχει σχεδόν αναπόφευκτα μεταξύ οποιουδήποτε 
«βράζει» το αίμα του. Η έννοια της «φιλίας» ερμηνεύεται με έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο από τους άνδρες και τις γυναίκες. Το γυναικείο είδος της φιλίας 
συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό, μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη.  

Οι άνδρες κρατούν τα μυστικά τους και δεν θα μοιραστούν τις προσωπικές 
σκέψεις τους, παρά μόνο με την σύζυγό τους και όχι με τη «φίλη» τους. Υπάρχει 
πάντα το φύλο που κρύβεται κάπου μακριά μέσα σε μια φιλική σχέση, μεταξύ ενός 
άνδρα και μιας γυναίκας. 

Οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες συμφωνούν ότι οι σεξουαλικές σχέσεις 
αποτελούν μια πραγματική απειλή για τις φιλίες τους, επειδή το σεξ εκτρέφει μια 
λαχτάρα για κατοχή, η οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη φύση της φιλίας. Ένας 
καλός φίλος μπορεί να μετατραπεί σε ένα άθλιο εραστή. Η αιτία βρίσκεται στην 
ιστορία της εξέλιξης. 
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Συναισθήματα- Νυχτολούλουδο 
 

Η εφηβεία είναι το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Αυτό 
συμβαίνει σιγά-σιγά, με μια σειρά από αλλαγές και μεταβολές σε όλες τις λειτουργίες 
του σώματος καθώς και στα μέλη και τα όργανα. Παράλληλα αλλάζουν και ο τρόπος 
σκέψης και τα συναισθήματα. Για τα αγόρια και τα κορίτσια οι αλλαγές αυτές 
ξεκινούν από τα 12-15 έτη. 

Οι αλλαγές αυτές, σε άλλους είναι πιο γρήγορες και πιο εμφανείς και σε 
άλλους πιο αργές και λιγότερο φανερές. Παρ’ όλα αυτά όμως δημιουργούν μεγάλη 
εσωτερική αναστάτωση, την οποία άλλοι έφηβοι εκφράζουν έντονα, ενώ άλλοι την 
αντιμετωπίζουν σιωπηλά. Στην εφηβεία τα παιδιά αναζητούν μια παρέα, και θα 
δημιουργήσουν κανόνες διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν στην οικογένεια, 
το σχολείο και την κοινωνία των ενηλίκων. Προσπαθούν να δημιουργήσουν σχέσεις 
που θα προσεγγίσουν περισσότερο τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και 
να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους και αν αρέσουν στον περίγυρό τους. 
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολεί τους εφήβους είναι το πώς θα 
διακρίνουν το συναίσθημα της συμπάθειας και της αγάπης που στα εφηβικά χρόνια 
αρχίζει να βιώνεται για πρώτη φορά. 

Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας εξισορρόπησης των θετικών αλλά και των 
αρνητικών συναισθημάτων και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις των 
ανθρώπων. Η αγάπη και η βαθιά φιλία στα χρόνια της εφηβείας μοιάζει περισσότερο 
με αναζήτηση. Είναι η ανακάλυψη της σωματικής έλξης σε σχέση με ένα πρόσωπο 
του άλλου φύλου, ως την ημέρα που θα είμαστε αρκετά ώριμοι για να συναντήσουμε 
τον άντρα ή τη γυναίκα της ζωής μας και να προχωρήσουμε μαζί του στη ζωή. 
 
 
 
Σεξουαλική αγωγή και σχολείο 
 
 
Καντιάνης Γιώργος –κακαόδεντρα 
 

Η σεξουαλική αγωγή και οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο 
περιλαμβάνουν τις μεθόδους και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να 
αναπτύξει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί τη σεξουαλική του ταυτότητα ο έφηβος. 
 Η σεξουαλικότητα και οι διαπροσωπικές σχέσεις αγγίζουν ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο τομέα που για πολύ καιρό είχε περιοριστεί στη σφαίρα του προσωπικού. 
Η σεξουαλικότητα αφορά, εκτός από την ανατομία και τη φυσιολογία και θέματα 
κοινωνικά, όπως η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι 
κοινωνικοί κανόνες και οι αξίες κάθε κοινωνίας. Έτσι όταν αναφερόμαστε στη 
σεξουαλικότητα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι δεν ανταλλάσουμε μόνο 
πληροφορίες, αλλά μιλάμε για το σύστημα αξιών μιας κοινωνίας. 

Η σεξουαλική συμπεριφορά, αποτελεί ένα είδος ανθρώπινης συμπεριφοράς 
που αντανακλά το συγκεκριμένο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας.  
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Η συζήτηση για τη σεξουαλική αγωγή και την εφαρμογή της στο σχολείο 
είναι πάντα επίκαιρη. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο παιδείας αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα εφαρμογής της, όχι τόσο ως μέσο πληροφόρησης, όσο ως εργαλείο 
προώθησης στάσεων και συμπεριφορών. Παρ’ όλη τη συζήτηση που έχει γίνει δεν 
έχει επιτευχθεί μια συμφωνία για το τι, πότε και με ποια μεθοδολογικά εργαλεία θα 
εφαρμοστεί. 

Οι απόψεις που υπάρχουν γενικότερα για τη σεξουαλική αγωγή στο σχολείο 
αποτελούν πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης, με δυο κυρίαρχα ρεύματα: την άποψη της 
αποχής και της εγκράτειας και την άποψη της πολύπλευρης σεξουαλικής αγωγής. 

Οι υποστηρικτές της αποχής και της εγκράτειας υποστηρίζουν ότι οι νέοι 
στερούνται λογικής και ενεργούν με το συναίσθημά τους, υστερούν στη λήψη 
αποφάσεων και γι αυτό δεν έχει νόημα η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων. Παρά το ότι 
θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνουν μηνύματα για τη σεξουαλικότητα από το σχολείο, 
πιστεύουν ότι το σεξ είναι υπέροχο αλλά στο πλαίσιο του έγγαμου βίου. 

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της πολύπλευρης σεξουαλικής αγωγής 
αναφέρουν ότι οι νέοι πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, 
άρα και στη λήψη αποφάσεων, είναι αναγκαίο να αναπτύσσουν την πρόληψη μέσα 
από τη γνώση της αντισύλληψης και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι 
εμπειρίες τους. 

Οι απόψεις περί εγκράτειας, δεν δείχνουν να είναι επιτυχημένες, σύμφωνα με 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν θετική επίδραση στη σεξουαλική 
υγεία των εφήβων.  

Στην Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες που η σεξουαλική αγωγή είναι 
υποχρεωτική, εδώ και δεκαετίες, παρατηρούνται μικρά ποσοστά ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης και η πρώτη σεξουαλική επαφή κατά μέσο όρο είναι σχεδόν τα 18 
χρόνια, ενώ όσοι είναι σεξουαλικά ενεργοί, χρησιμοποιούν σε ποσοστό  84 % 
αντισύλληψη. 
 
Πηγή: Μαργαρίτα Γερούκη- Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο εκδόσεις 
Μαραθιά Αθήνα 2011, το βιβλίο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα :sex-ag-school.pdf 
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Εγκυμοσύνη στην εφηβεία- Ομάδα ορχιδέα 

Είναι γεγονός πως μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της εφηβείας 
μπορεί να επιφέρει μεγάλες δυσκολίες στην έφηβη και στον έφηβο.  

Πρώτα απ’ όλα οι έφηβοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 ενδεχόμενα: 

1. Η έφηβη να κρατήσει το παιδί 
2. Η έφηβη να αποφασίσει να κάνει έκτρωση  

 Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν τριών ειδών προβλήματα: 

1.Η έφηβη κρατάει το παιδί 

Πιθανά προβλήματα 

Βιολογικά  Ψυχολογικά  κοινωνικά 
Τοξιναιμία  

Πρόωρη αποκόλληση 
πλακούντα 

Πρόωρος τοκετός 

Αναιμία 

Κακώσεις γεννητικών 
οργάνων  

Σύνδρομο Down  

Ψυχολογική δέσμευση 
για το μεγάλωμα του 
παιδιού 

Ανάληψη ευθυνών και 
υποχρεώσεων 
δυσανάλογων με τις 
δυνατότητες της 
ηλικίας 

Πιθανή εγκατάλειψη 
του σχολείου 

Οικονομικές δυσκολίες 

Χαμηλές προσδοκίες για 
επαγγελματική ζωή 
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Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι η έκτρωση είναι νόμιμη 
στην Ελλάδα μέχρι τη 12 εβδομάδα της κύησης. Η έφηβη επειδή είναι 
ανήλικη πρέπει να έχει γραπτή συγκατάθεση από τους γονείς της καθώς και 
δική της συναίνεση.  

2.Η έφηβη αποφασίζει να κάνει έκτρωση  

Πιθανά προβλήματα 

Βιολογικά Ψυχολογικά κοινωνικά 
Χειρουργική επέμβαση 
(μόνο σε δημόσια 
νοσοκομεία,  

επιπλοκές (3 φορές πιο 
επικίνδυνη η έκτρωση 
από τον τοκετό) 

Πιθανά προβλήματα 
γονιμότητας  

Συναισθήματα ενοχής 
και κατάθλιψης 

 

Δεν απευθύνεται 
έγκαιρα στον γιατρό 

Ποια η ομάδα υψηλού 
κινδύνου έφηβης για 
ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη: 

-Μικρότερη των 16 ετών 

-Χαμηλού κοινωνικού-
οικονομικού –
μορφωτικού επιπέδου 

-Άγαμη 

-Έχει αρνητική στάση για 
την αντισύλληψη-δεν θα 
συμβεί σε μένα 

-Δεν έχει ενημέρωση για 
το θέμα της εγκυμοσύνης 

 

 

Λόγοι που οδηγούν στην πρόωρη σεξουαλική επαφή 

Η έντονη προβολή εφηβικών σχέσεων σε τηλεοπτικές ταινίες, η ραγδαία εξέλιξη των 
κοινωνικών δικτύων, το διαδίκτυο, ευνοούν τις συμπεριφορές της πρόωρης έναρξης 
σεξουαλικής ζωής. Σύμφωνα με έρευνες, ένας από τους παράγοντες που έχουν 
συσχετιστεί με την ολοκληρωμένη πρόωρη σεξουαλική επαφή είναι η αστάθεια του 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έφηβοι που έχουν 
φίλους με τέτοιου είδους εμπειρίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι 
σεξουαλικά ενεργοί και οι ίδιοι.  
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Ζερβού Κωνσταντίνα (κακαόδεντρα) 

Παράγοντες που οδηγούν οι έφηβες να έχουν νωρίς την πρώτη τους σεξουαλική 
επαφή: σε σχετική μελέτη οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο αριθμός των κοριτσιών 
που αρχίζουν να έχουν σεξουαλικές επαφές πριν από τα 16 χρόνια τους αυξάνεται 
ανησυχητικά. Αυτή η τάση φαίνεται πως έχει αρκετούς λόγους όπως οι αυταρχικοί 
γονείς, η κατανάλωση αλκοόλ (προκαλώντας μια επιδημία στις επισφαλείς ερωτικές 
επαφές) 

Αντισύλληψη 

Τρόποι αντισύλληψης  

Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες αντισυλληπτικών μεθόδων 

Φυσικές μέθοδοι 

 η μέθοδος θηλασμού 
 αποχή κατά τη διάρκεια των γόνιμων ημερών 
 διακεκομμένη συνουσία 
 οι πιθανότητες σύλληψης παρ’ όλο που είναι μικρές δεν παύουν να είναι 

υπαρκτές. 

μέθοδοι φραγμού  

 προφυλακτικό: συγκρατεί το σπέρμα, προστατεύει, εκτός από την 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

 γυναικείο προφυλακτικό το οποίο στην χώρα μας μπορούμε να το 
προμηθευτούμε προς τον παρόν μόνο μέσω διαδικτύου. 

 Σπιράλ –η χρήση τους περιορίζεται σε γυναίκες που έχουν ήδη αποκτήσει 
παιδί 

Ορμονική 

 Αντισυλληπτικά χάπια (τα χάπια προστατεύουν μόνο από την 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και όχι από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα) 

 Χάπι της επόμενης μέρας-Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ΔΕΝ μπορεί να 
αποτελεί τακτική μέθοδο αντισύλληψης. 
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Υπέρ και κατά κάθε μεθόδου αντισύλληψης 

Προφυλακτικό 

Συνιστάται όχι μόνο ως ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης αλλά και ως ασπίδα 
προστασίας για το aids. Τα πλεονεκτήματά του είναι πολλά : 

-Αποκλείει τον κίνδυνο πρόωρης εκσπερμάτωσης,  
-δεν επιβαρύνει τον οργανισμό της γυναίκας με ουσίες,  
-αποτρέπει τους κινδύνους μόλυνσης  
-ενώ δεν «σκοτώνει» την απόλαυση του έρωτα.  
Μάλιστα τελευταία κυκλοφορούν στο εμπόριο εξαιρετικά λεπτά προφυλακτικά που 
δεν μειώνουν όπως παλιότερα τη σεξουαλική ευχαρίστηση. 

 Αντισυλληπτικό χάπι 

Με μηδαμινό ποσοστό αποτυχίας (0,2-0,5%) το χάπι χορηγείται από το γυναικολόγο 
σε νέες γυναίκες που δεν καπνίζουν, ύστερα από εξέταση γυναικολογική, τεστ παπ, 
και εξετάσεις αίματος. Τα νέα αντισυλληπτικά χάπια περιέχουν λιγότερες ορμόνες, 
είναι πιο ασφαλή και δεν προκαλούν παρενέργειες. Υπάρχει ο μύθος ότι το χάπι 
αυξάνει το βάρος της γυναίκας. Η νέα κοπέλα, που προσέχει τη διατροφή της, 
μπορεί να μην παχύνει καθόλου όταν πάρει αντισυλληπτικά. Όταν όμως το χάπι 
συνδυαστεί με το τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θρομβοεμβολικά 
επεισόδια. Γι αυτό καπνίστριες προσοχή! 

Γυναικείο προφυλακτικό 

Το νέο στην αντισύλληψη! Μοιάζει με το ανδρικό προφυλακτικό, είναι ένα κάλυμμα 
από καουτσούκ που μπαίνει στον κόλπο της γυναίκας και καλύπτει το εσωτερικό 
του, εμποδίζοντας την είσοδο σπερματοζωαρίων στον τράχηλο. Η γυναίκα το 
τοποθετεί πριν τη σεξουαλική πράξη και το αφαιρεί αμέσως μετά.  
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Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα –Ομάδα Μπανανόδεντρα 

Τρόποι μετάδοσης.  

Εκτός από την εναλλαγή ερωτικών συντρόφων και το σεξ χωρίς προφυλάξεις 
αποτελεί παράγοντα που ευνοεί τη μετάδοση των ασθενειών αυτών. Επίσης άλλος 
παράγοντας  είναι και η μείωση της ηλικίας έναρξης των σεξουαλικών σχέσεων και η 
αύξηση του αριθμού  των μη-ελεγχόμενων εκδιδομένων ατόμων. Δεν μπορούμε να 
εξαλείψουμε όλους τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα αφροδίσια 
νοσήματα, μπορούμε όμως να τους αποφύγουμε. Οι οργανισμοί αυτοί μεταδίδονται 
ανάμεσα στη γυναίκα και το σεξουαλικό της σύντροφο, με την άμεση επαφή των 
γεννητικών του οργάνων με τον κόλπο, το αιδοίο, το στόμα ή τον πρωκτό, ή από 
μολυσματικούς οργανισμούς που υπάρχουν στο σπέρμα ή το σάλιο και έρχονται σε 
επαφή με τους βλεννογόνους των αναφερθέντων σημείων του σώματος της γυναίκας. 
Ορισμένοι μολυσματικοί οργανισμοί (και πρωτίστως ο ιός του AIDS), που κυρίως 
μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή, μπορούν να μεταδοθούν και με άλλους 
τρόπους, όπως με την επαφή με μολυσμένο αίμα και με την χρήση μολυσμένης 
σύριγγας. 
   
 
Ποσοστά στις μέρες μας. 
Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, το πρόβλημα έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο  και την Ιρλανδία το ποσοστό των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
ασθενειών έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Στην Ελλάδα, τη 
δεκαετία του 1980 σημειώθηκε σημαντική κάμψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων (εξαιτίας του φόβου του AIDS). Όμως, με την αρχή της νέας χιλιετίας, 
είχαμε ανατροπή των δεδομένων, αφού τα κρούσματα αυξήθηκαν ανησυχητικά. 
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η έξαρση των ιογενών σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων. Στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» το 1991-1993 
καταγράφονταν μόλις 200-300 περιστατικά οξυτενών κονδυλωμάτων τον χρόνο, ενώ 
το 2002 έφθασαν τα 2.400. 
 
 
Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα – Συμπτώματα – Θεραπεία. 
Σύφιλη 
 
H σύφιλη προκαλείται από ένα μικροσκοπικό βακτηρίδιο που ονομάζεται ωχρά 
σπειροχαίτη (treponema pallidum). Ενώ θεωρούνταν μία ξεχασμένη ασθένεια έως 
πρότινος, τα τελευταία χρόνια εμφανίζει έξαρση και στην Ελλάδα. Η μετάδοση 
γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με την σεξουαλική επαφή.  Η σύφιλη αποτελεί μια 
συστηματική λοίμωξη, δηλαδή προσβάλλει την επιδερμίδα, τους ιστούς, τα όργανα 
του σώματος, τον εγκέφαλο και τα νεύρα, προκαλώντας παράλυση, τρέλα και θάνατο. 
Στη διάρκεια της ανάπτυξής της μιμείται τα συμπτώματα άλλων ασθενειών. 
Προκαλεί πρήξιμο στις αρθρώσεις, πόνους στη σπονδυλική στήλη, δυσμορφίες και 
καρδιοπάθεια. Την εποχή της "δόξας" της την αποκαλούσαν "μιμητή" και κατά 
κάποιον τρόπο το ΑΙDS είναι ο σύγχρονος διάδοχός της. Ωστόσο, το βακτηρίδιο της 
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σύφιλης εξοντώνεται πολύ εύκολα με πενικιλίνη. Η ασθένεια μεταδίδεται με τη 
σεξουαλική επαφή, από δερματικά έλκη που υπάρχουν στα γεννητικά όργανα, τον 
κόλπο, το αιδοίο, τον τράχηλο, το στόμα και όλη την περιοχή των γεννητικών 
οργάνων, όπου έχει εισχωρήσει το βακτηρίδιο. Τα έλκη αυτά είναι σκληρά, κόκκινα 
στην άκρη και δεν πονούν. Η σύφιλη εξελίσσεται σε τρία στάδια και στα δύο πρώτα η 
μετάδοσή της είναι εξαιρετικά εύκολη. Το πρώτο αναπτύσσεται μέσα σε τρεις 
εβδομάδες περίπου μετά τη σεξουαλική επαφή με μολυσμένο ερωτικό σύντροφο, ενώ 
τα πρώτα συμπτώματα – ένα-δύο δερματικά έλκη- εμφανίζονται σε εννέα με 90 
ημέρες αργότερα. Το έλκος εξαφανίζεται μέσα σε δύο με έξι εβδομάδες, ακόμα και 
χωρίς θεραπεία. Άλλωστε, μόνο λίγες γυναίκες που το αναπτύσσουν το παρατηρούν, 
γιατί είναι συνήθως κρυμμένο βαθιά μέσα στον κόλπο. Την επούλωση του πρώτου 
έλκους ακολουθεί, ύστερα από διάστημα μιας εβδομάδας έως έξι μηνών, το δεύτερο 
στάδιο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξάνθημα, πυρετό, πονοκεφάλους, τσούξιμο 
στο λαιμό, ανορεξία, ναυτία, ερεθισμένα μάτια και τριχόπτωση. Το στάδιο αυτό 
διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες έως και πάρα πολλά χρόνια. Το τρίτο και τελευταίο 
στάδιο της σύφιλης αναπτύσσεται δέκα με είκοσι χρόνια αργότερα και είναι φοβερό 
και αδυσώπητο. Ο άρρωστος μπορεί να πάθει σοβαρές καρδιοπάθειες, να τρελαθεί, 
να τυφλωθεί, και να υποστεί βλάβες σε όλα τα όργανα του σώματός του. Από τους 
ασθενείς που δεν ακολουθούν καμιά θεραπευτική αγωγή στο δεύτερο στάδιο ένας 
στους 4 πεθαίνει ή μένει ανάπηρος. 
 
Συμπτώματα 
Εμφάνιση μικρών πληγών που συνήθως συνοδεύονται από πρήξιμο στους αδένες 
αριστερά ή δεξιά, ανάλογα με το που θα εμφανιστεί η πληγή. 
 
Θεραπεία 
Η θεραπεία γίνεται με πενικιλίνη ή τετρακυκλίνη και πρέπει να την ακολουθήσουν 
ταυτόχρονα και οι δύο σύντροφοι. Πρέπει να γίνονται συχνές αναλύσεις αίματος για 
δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
της υποτροπής. Όταν η σύφιλη θεραπεύεται στο πρώτο ή το δεύτερο στάδιο, οι 
μόνιμες βλάβες αποφεύγονται. Επειδή η ασθένεια μεταδίδεται και από τη μάνα στο 
παιδί, προκαλώντας του φοβερές δυσμορφίες, σε όλες τις μέλλουσες μητέρες γίνονται 
στους τέσσερις πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης -προληπτικά- αναλύσεις αίματος για 
διάγνωση σύφιλης.  
 
AIDS - Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας  
 
Η μόλυνση από τον ιό του AIDS  (HIV) γίνεται μέσω της σεξουαλικής επαφής με 
φορείς ή ασθενείς ή και από μολυσμένες σύριγγες. Παρόλο που η νόσος δεν μπορεί 
να θεραπευτεί ακόμα, τα σύγχρονα φάρμακα έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
φορέων αλλά και ασθενών. Η αποφυγή πολλαπλών σχέσεων και η χρήση του 
προφυλακτικού, αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από τον 
θανατηφόρο ιό, ενώ  ο προληπτικός έλεγχος για τον ιό HIV γίνεται πλέον με μία απλή 
και ακριβή αιματολογική εξέταση. 
 
Ηπατίτιδα Β& C 
 
Οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από τον ιούς της ηπατίτιδας Β και C, οι οποίοι 
προσβάλλουν το συκώτι (ήπαρ) προκαλώντας λοιμώξεις. Παρότι η σεξουαλική επαφή 
δεν αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης της νόσου, η ιογενής ηπατίτιδα Β ή C 
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είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και μάλιστα από τα πιο σοβαρά, καθώς 
προκαλεί θανάσιμες κιρρώσεις ή καρκίνους στο συκώτι: κάθε χρόνο, σχεδόν 1,5 
εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη πεθαίνουν από ηπατίτιδα. Οι θάνατοι από 
ηπατίτιδα είναι περισσότεροι απ’ ότι από τον ιό του ΑΙDS. Δυστυχώς όμως, ακόμη 
και αυτή η σύγκριση δεν λέει «όλη την αλήθεια»: ένας στους 12 ανθρώπους σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο, είναι φορέας ηπατίτιδας B ή C, ποσοστό πολύ υψηλότερο από 
αυτό των φορέων του HIV / AIDS, ενώ ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι ο μεγαλύτερος 
καρκινογόνος παράγοντας μετά το κάπνισμα. Πρόσφατοι υπολογισμοί στη Γαλλία 
και στις Η.Π.Α. προβλέπουν αύξηση κατά 61% των περιπτώσεων κίρρωσης και 68% 
των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 
Στη χώρα μας, 400.000 Έλληνες πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β ή C και οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Παρόλο που στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του αριθμού φορέων της χρόνιας 
ηπατίτιδας Β, καταγράφονται υψηλά ποσοστά Ηπατίτιδας Β σε πληθυσμούς 
οικονομικών μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Ένα ολοένα 
αυξανόμενο ποσοστό νέων περιστατικών με χρόνια ηπατίτιδα C, διαπιστώνεται 
επίσης σε χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, αλλά και σε παιδιά με μεσογειακή 
αναιμία. Η ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται «η νόσος των ναρκωτικών και των 
μεταγγιζόμενων, αλλά προληπτικό έλεγχο για ηπατίτιδα Β και C, χρειάζονται και οι 
συγγενείς και κυρίως οι σεξουαλικοί σύντροφοι των φορέων και όσοι έρχονται σε 
στενή επαφή μαζί τους, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι». 
 
Συμπτώματα 
Πολλοί άνθρωποι με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C σε εξέλιξη μπορεί να αισθάνονται καλά 
για πολύ καιρό και να  ζουν για χρόνια με τους ιούς. Περίπου ένα τρίτο των φορέων 
θα παρουσιάσει πυρετό, πόνο στις αρθρώσεις ή στους μύες, ανορεξία, ήπια ναυτία 
και μόνο το 1% θα αναπτύξει «κεραυνοβόλο» ηπατίτιδα (ναυτία, εμετοί, κιτρίνισμα 
στα μάτια και στο δέρμα) που απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη. Σε όλους υπάρχει 
όμως ο κίνδυνος ανάπτυξης κίρρωσης ή ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 
 
Θεραπεία 
Η χρόνια ιογενής ηπατίτιδα αντιμετωπίζεται και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
ιαθεί πλήρως, εφόσον βέβαια υπάρξει εντοπισμός των ασθενών και έγκαιρη διάγνωση 
του προβλήματος. Για την χρόνια ηπατίτιδα Β, βασικός στόχος  της θεραπευτικής 
προσέγγισης είναι η επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ύφεσης, ενώ  για τη χρόνια 
ηπατίτιδα C,  στόχος της θεραπείας είναι η εκρίζωση του ιού. 
Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β χρησιμοποιούνται ή η 
ιντερφερόνη ή αντιϊκά φάρμακα. Πλέον, επιτυγχάνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό ο 
έλεγχος της εξέλιξης της νόσου και πολύ λιγότεροι ασθενείς σε σχέση με παλαιότερα 
οδηγούνται στα τελικά στάδια της νόσου και στο θάνατο. 
Η θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C συνίσταται στη χορήγηση συνδυασμού 
ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης. Πολύ σημαντικό σήμερα είναι ότι οι  γιατροί 
μπορούν να προβλέπουν συγκεκριμένα σημεία-ορόσημα της θεραπείας , αυξάνοντας 
έτσι την πιθανότητα ανταπόκρισης των ασθενών και εξασφαλίζοντας καλύτερη 
συμμόρφωση. 
 
Βλεννόρροια, Γονόρροια 
 
Προκαλείται από το μικρόβιο του γονόκοκκου που είναι γνωστό με την ονομασία 
Neisseria gonorrhoeae. Η βλεννόρροια ή γονόρροια είναι μια ασθένεια που 



 23

μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Ανάλογα με την επαφή, 
κολπική, στοματική ή πρωκτική, μπορεί να προσβάλει όργανα και ιστούς των 
περιοχών αυτών.  
 
Συμπτώματα 
Αρκετοί που προσβάλλονται από τη νόσο μπορεί  να μην παρουσιάσουν 
συμπτώματα. Όταν υπάρχουν, παρουσιάζονται περίπου 10 μέρες μετά από την 
μετάδοση και προσβολή από το μικρόβιο. Στις γυναίκες μπορεί να εκδηλωθεί πόνος 
κατά τη συνουσία, πόνος ή κάψιμο κατά την ούρηση, συχνοουρία, εκκρίσεις από τον 
κόλπο που είναι πυώδεις με δυσάρεστη οσμή, και ενοχλήσεις στην περιπρωκτική 
περιοχή. Η προσβολή των σαλπίγγων από τα βακτήρια μπορεί να ευθύνεται για 
στείρωσης στη γυναίκα. Μπορεί να έχει επίσης ανώμαλες απώλειες αίματος κατά την 
περίοδό της, πυρετό και πόνο στην κοιλιά. Οι έγκυες που προσβάλλονται από τη 
γονόρροια εάν παραμείνουν χωρίς θεραπεία, είναι δυνατόν να μεταδώσουν το 
μικρόβιο στο παιδί τους. Στο νεογέννητο ο γονόκοκκος προκαλεί τη γονοκοκκική 
οφθαλμίτιδα, μια πολύ σοβαρή μόλυνση των ματιών.  
 
Θεραπεία 
Οι μολύνσεις από το γονόκοκκο αντιμετωπίζονται γρήγορα με την αντιβίωση. Μετά 
από την αρχική χορήγηση των αντιβιοτικών πρέπει να ξαναγίνεται έλεγχος διότι ο 
γονόκοκκος μπορεί να έχει ανθεκτικότητα σε ορισμένα αντιβιοτικά και να χρειάζεται 
προσαρμογή της θεραπείας.  
 
Έρπης των γεννητικών οργάνων( HSV-2) 
 
Ο Έρπης των γεννητικών οργάνων ίσως είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενο νόσημα. Ο HSV-2 συνήθως προσβάλλει την γεννητική περιοχή 
(γεννητικός Έρπης). Ο ιός μεταδίδεται μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο κατά την 
διάρκεια του τοκετού, γι΄ αυτό συνιστάται να γίνει καισαρική τομή. 
 
Συμπτώματα 
Καύσος(κάψιμο) στην γεννητική περιοχή, χαμηλή οσφυαλγία, δυσουρία, γενική 
κακουχία, πυρετός, διόγκωση λεμφαδένων, φυσαλίδες στα γεννητικά όργανα και 
επώδυνα έλκη. Τα συμπτώματα του γεννητικού έρπητα διαρκούν 2-3 εβδομάδες και 
περίπου το 75% των ασθενών αναπτύσσουν περιοδικές προσβολές, οι οποίες 
εμφανίζονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα. 
 
Θεραπεία 
Δεν θεραπεύεται οριστικά και κάνει συχνές υποτροπές. Ωστόσο τα αντιϊκά φάρμακα 
που χορηγούνται έχουν καλά αποτελέσματα και οι ελπίδες για την παρασκευή 
εμβολίου φαίνεται ότι σε λίγο καιρό θα γίνουν πραγματικότητα. Θα πρέπει ο ασθενής  
να ακολουθήσει θεραπεία όμως και ο /η ερωτικός σύντροφος για να μην διαιωνίζεται 
το πρόβλημα. 
 
Κονδυλώματα, HPV 
 
Αποτελούν μια μεγάλη ομάδα ιών με διάφορη κλινική εικόνα και σημασία και ο 
αριθμός τους υπολογίζεται γύρω στους 80. 
 
Οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV )και προσβάλλουν κυρίως τον 
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τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το αιδοίο. Οι πιο επικίνδυνοι ιοί που έχουν 
συνδεθεί με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι οι HPV -16, HPV -18, HPV -
31, HPV -33 και HPV -45.Τα παιδιά μπορεί να επιμολυνθούν από τον ιό κατά τον 
τοκετό. 
 
Θεραπεία 
Η εξέταση για την πρόληψη αλλά και την ανακάλυψη της προσβολής του τραχήλου 
της μήτρας από τον ιό HPV είναι το Τεστ Παπανικολάου. Αρχικά πρέπει να γίνει 
κολποσκόπηση και βιοψία από τις ύποπτες περιοχές. Θεραπευτικά εφαρμόζονται τα 
λέιζερ στην χειρουργική του τραχήλου της μήτρας και η χρήση της διαθερμίας στην 
εξάχνωση του παθολογικού ιστού. Η τακτική παρακολούθηση της ασθενούς μετά την 
θεραπεία είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που έχει γίνει συντηρητική θεραπεία. 
Σταθμός για τη πρόληψη της λοίμωξης αποτελεί το τετραδύναμο εμβόλιο Gardasil 
που θα προφυλάσσει από τους ιούς HPV 6,11,16,18. Θα χορηγείται σε 3 δόσεις στις 
ηλικίες 9-14, χωρίς φυσικά να αποκλείονται μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 
 
Χλαμύδια 
 
Τα χλαμύδια είναι θεραπεύσιμο νόσημα και προκαλείται από τα βακτήρια Chlamydia 
trachomatis. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 10-20 ημέρες από την στιγμή της 
μόλυνσης. Μεταδίδονται μέσω κολπικής, στοματικής ή πρωκτικής συνουσίας. Καθώς 
η λοίμωξη είναι συχνά ασυμπτωματική, είναι πιθανόν να έχουμε μολυνθεί και να μην 
το γνωρίζουμε.  
 
Συμπτώματα 
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι έκκριση κολπικών υγρών, πόνος κατά την 
σεξουαλική επαφή, συχνουρία, δυσουρία. Στους άνδρες τα συμπτώματα - έκκριση 
υγρών από το πέος, συχνουρία, δυσουρία, κνησμός κατά την ούρηση - είναι πιο 
εμφανή και αναγνωρίζονται εύκολα. 
 
Θεραπεία 
Η θεραπεία των χλαμυδίων γίνεται με φάρμακα της οικογένειας των μακρολίδων, 
όπως είναι η αζιθρομυκίνη (μονοήμερη θεραπεία), ή με τερακυκλίνες, όπως είναι η 
δοξυκυκλίνη (εβδομαδιαία θεραπεία). Άλλα φάρμακα που μπορεί να συστήσει ο 
θεράπων ιατρός είναι η ερυθρομυκίνη ή η οφλοξασίνη.  
Η πενικιλίνη, η οποία προσφέρει θεραπεία σε πολλά αφροδίσια νοσήματα, είναι 
εντελώς αναποτελεσματική στα χλαμύδια. 
Τελευταία, οι επιστημονικές έρευνες εστιάζονται στη δημιουργία εμβολίου που θα 
προστατεύει από το νόσημα και στην παρασκευή κολπικών μικροβιοκτόνων. 
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Πρόληψη. 

Εμβόλια 
Υπάρχουν εμβόλια που προστατεύουν από κάποια ιογενή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα, όπως η ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β και ορισμένοι τύποι του ιού HPV. Ο 
εμβολιασμός πριν από την έναρξη της σεξουαλικής επαφής συνιστάται να 
διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία. 
Προφυλακτικά 
Τα προφυλακτικά παρέχουν προστασία μόνο όταν χρησιμοποιούνται σωστά και μόνο 
από και προς την περιοχή που καλύπτουν. Ακάλυπτες περιοχές εξακολουθούν να 
είναι ευπαθείς σε πολλά ΣΜΝ. Στη περίπτωση του HIV, η σεξουαλική οδός 
μετάδοσης αφορά σχεδόν πάντα το πέος. Μιας και ο ιός HIV δεν μπορεί να 
εξαπλωθεί μέσω αδιάσπαστου δέρματος, η σωστή θωράκιση του πέους με ένα σωστά 
φορεμένο προφυλακτικό σταματά αποτελεσματικά τη μετάδοση του HIV από το 
κόλπο ή τον πρωκτό. 
Ένα μολυσμένο υγρό που θα μεταδώσει απευθείας τον ιό του HIV μπορεί ακόμα 
θεωρητικά να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί απλώς με το να μην προβούν σε πράξεις σεξουαλικής επαφής όταν 
υπάρχουν ανοιχτές πληγές ή αιμορραγία. Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα, ακόμα και ιογενείς λοιμώξεις, μπορούν να προληφθούν με τη χρήση 
του λατέξ, της πολυουρεθάνης ή των προφυλακτικών πολυισοπρένιου. Μερικοί 
μικροοργανισμοί και οι ιοί είναι αρκετά μικροί για να περάσουν μέσω των πόρων του 
φυσικού προφυλακτικού, του δέρματος, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλοι 
για να περάσουν μέσα από το λατέξ ή τα συνθετικά προφυλακτικά. 
Η σωστή χρήση προϋποθέτει τα εξής: 
Να μην είναι το προφυλακτικό πολύ σφιχτά στο τέλος, αφήνοντας 1,5 cm (3 / 4 
ίντσας) χώρου στην άκρη για εκσπερμάτιση. 
Όχι πολύ χαλαρό το προφυλακτικό γιατί υπερνικάται η προστασία που αυτό 
προσφέρει. 
Αποφεύγοντας την επαναλαμβανόμενη χρήση του προφυλακτικού, φορώντας το 
προφυλακτικό μία φορά με ή χωρίς εκσπερμάτιση. 
Αποφυγή προφυλακτικών κατασκευασμένα από ουσίες διαφορετικές από λατέξ, 
πολυισοπρένιο ή από πολυουρεθάνη διότι δεν προστατεύουν από τον ιό HIV. 
Αποφεύγοντας τη χρήση λιπαντικών που έχουν ως βάση το πετρέλαιο με 
προφυλακτικά λατέξ, μιας και το πετρέλαιο μπορεί να δημιουργήσει τρύπες σε αυτά. 
Χρησιμοποιώντας προφυλακτικά με γεύση για στοματικό σεξ και μόνο, καθώς η 
ζάχαρη στην αρωματική ύλη μπορεί να οδηγήσει σε μολύνσεις αν χρησιμοποιείται 
για την διείσδυση. 
Μην ακολουθώντας τις έξι κατευθυντήριες γραμμές παραπάνω διαιωνίζεται η κοινή 
παρερμηνεία ότι τα προφυλακτικά δεν έχουν ελεγχθεί ή έχουν σχεδιαστεί σωστά. Νέο 
προφυλακτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε πράξη της επαφής. Η πολλαπλή 
χρήση του αυξάνει την πιθανότητα θραύσης, νικώντας έτσι την αποτελεσματικότητα 
του. 
Μονογαμική Σχέση 
Θα πρέπει όμως απαραιτήτως και ο σύντροφος να μην έχει έρθει σε επαφή με 
μολυσμένο άτομο στο παρελθόν και να μην έχει παράλληλες επαφές με άλλο 
σεξουαλικό σύντροφο.     
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Να μη χρησιμοποιούνται ποτέ μεταχειρισμένες ή αποστειρωμένες 
σύριγγες(AIDS).    
  Αποχή από το σεξ -Είναι η μόνη απόλυτη προφύλαξη. 
 
Συμπτώματα για την αναγνώριση των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων.       
   Πολλά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα δεν δημιουργούν συμπτώματα για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα και γι΄ αυτό ξεφεύγουν της προσοχής μας. Αλλά πάλι 
δημιουργούν ήπια ενοχλήματα και γι΄ αυτό μπορεί να περάσουν απαρατήρητα. 
  Η εμφάνιση όμως συμπτωμάτων, έστω και ήπιων, θα πρέπει να μας προβληματίσει 
και να απευθυνθούμε σε γιατρό. Τέτοια συμπτώματα είναι : 
  Για τη γυναίκα: 

 Η μεγάλη ποσότητα κολπικών υγρών. 
 Η αύξηση της ποσότητας των κολπικών υγρών. 
 Το τσούξιμο στον κόλπο. 
 Η φαγούρα στον κόλπο. 
 Η ενόχληση την ώρα της επαφής. 
 Ο ερεθισμός στα εξωτερικά γεννητικά όργανα. 
 Η παρουσία διογκώσεων στα εξωτερικά γεννητικά όργανα. 
 Η παρουσία μικρών πληγών στα εξωτερικά γεννητικά όργανα. 
 Η ενόχληση γύρω από τον πρωκτό. 
 Η ενόχληση κατά τη διάρκεια της ούρησης ή μετά την ούρηση. 
 Οι συχνοί πόνοι χαμηλά στο εσωτερικό της κοιλιάς. 
 Αν ο σύντροφος παραπονιέται για ερεθισμό στο πέος του μετά την επαφή. 

 
Για τον άντρα:    

 Η παρουσία ερεθισμού στη βάλανο του πέους. 
 Η έξοδος υγρού από την ουρήθρα. 
 Η ενόχληση κατά την ούρηση. 
 Η παρουσία πόνων στο πέος και στους όρχεις. 
 Η παρουσία μικρής πληγής στα γεννητικά όργανα. 

 
      Ομάδα: Κάκτοι (Αναστάσιος Δούπης, Ευαγγελία Ζάφειρα, Κωνσταντίνος 
Καλαντζής, Δήμητρα-Μαρία Καλλιντέρη) 
 

Ομοφυλοφιλία 
     Ομοφυλοφιλία είναι η ερωτική επιθυμία και διέγερση με άτομα του ίδιου 
φύλου. Η ομοφυλοφιλία έπαψε να αποτελεί διάγνωση ψυχικής ασθένειας και 
επίσημα μετά από σχετικές τοποθετήσεις διαφόρων οργανισμών υγείας σε όλο τον 
κόσμο (το 1973). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτές οι τοποθετήσεις ήταν αρκετές 
για να πάψει να θεωρεί άρρωστο τον ομοφυλόφιλο και ο κοινωνικός του περίγυρος. 
Υπάρχουν επίσης απόψεις μέσα στην Ιατρική και την Ψυχολογία που εξακολουθούν 
να θεωρούν την ομοφυλοφιλία παρέκκλιση από την φυσιολογική σεξουαλικότητα και 
έκφραση της αποτυχίας της ομαλής ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης ενός ανθρώπου. 
     Σήμερα είναι δεδομένο ότι η ομοφυλοφιλία υπήρχε σε όλες τις ιστορικές 
περιόδους και τις κοινωνικές οργανώσεις του ανθρώπου. 
      
Ομοφυλόφιλοι Ποσοστό 
Άντρες 1% (αντρικού πληθυσμού) 
Γυναίκες 0,5% (περίπου γυναικείου πληθυσμού)  
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Αμφιφυλόφιλοι Ποσοστό 
Άντρες 1% - 6% 
Γυναίκες < 1% - 6% 
 
Οι στατιστικές μετρήσεις της ομοφυλοφιλίας δεν ήταν ποτέ αξιόπιστες. Υπάρχει μια 
γενική εντύπωση ότι η ομοφυλοφιλία είναι πιο συχνή τα τελευταία χρόνια στην 
Ευρώπη... 
      Η εντύπωση ότι σήμερα υπάρχουν περισσότεροι ομοφυλόφιλοι δεν 
ανταποκρίνεται σε πραγματική αύξηση της ομοφυλοφιλίας, αλλά αντανακλά το 
γεγονός ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι πιο ανεκτική απέναντι στην ομοφυλοφιλία με 
αποτέλεσμα να είναι ευκολότερο για έναν άνθρωπο να δηλώσει ανοιχτά τον 
ομοφυλόφιλο σεξουαλικό του προσανατολισμό 
Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τις αιτίες της ομοφυλοφιλίας, οι οποίες έχουν 
διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες και μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.  

Μερικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι ομοφυλοφιλία είναι κληρονομική, άλλες 
ότι οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητη έλλειψη των ειδικών για κάθε φύλο ορμονών. 
Δεν υπάρχουν όμως αρκετά και αξιόπιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτές τις 
θεωρίες. Το βέβαιο είναι ότι ο ομοφυλόφιλος άντρας δεν υπολείπεται βιολογικά,  οι 
σωματικές του λειτουργίες δεν διαφέρουν από αυτές του ετεροφυλόφιλου άντρα. Το 
ίδιο ισχύει και για την ομοφυλόφιλη γυναίκα σε σχέση με την ετεροφυλόφιλη 
γυναίκα. 

 
Μια άλλη ομάδα θεωριών δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο των προσωπικών 
σχέσεων μέσα στην οικογένεια για την εμφάνιση της ομοφυλοφιλίας. 
Μια άλλη ερμηνεία, που υποστηρίζεται από αρκετούς ειδικούς υποθέτει ότι οι 
άνθρωποι στρέφονται στην ομοφυλοφιλία μετά από μια σειρά αρνητικών, 
δυσάρεστων, ή τραυματικών εμπειριών με ανθρώπους του αντίθετου φύλου στη 
διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. 
Αν η εμφάνιση της ομοφυλοφιλίας καθορίζεται από εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, 
αυτό δεν σημαίνει ότι ένα παιδί ή ένας έφηβος που έχει ομοφυλόφιλες επιθυμίες θα 
είναι υποχρεωτικά ομοφυλόφιλος μετά την ενηλικίωση του. Η σεξουαλική ανάπτυξη 
του ανθρώπου δεν τελειώνει στην παιδική ή εφηβική ηλικία. αλλά συνεχίζεται και 
στα χρόνια της ενήλικης ζωής. Γι’ αυτό το λόγο, η σεξουαλική ταυτότητα δεν παίρνει 
την οριστική ης μορφή πριν από την ενηλικίωση. 
Η σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού και του εφήβου αποτελείται πάντα από πολλά 
κομμάτια. 
Οι ομοφυλοφιλικές εμπειρίες ή επιθυμίες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας 
αποτελούν ένα από τα κομμάτια μιας ταυτότητας που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί 
και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό το κομμάτι θα επικρατήσει στην τελική 
σύνθεση της ενήλικης σεξουαλικής ταυτότητας. 
Πολλοί πιστεύουν ότι από την στιγμή που η ομοφυλόφιλη επιθυμία έχει σχέση μόνο 
με ψυχικούς παράγοντες, είναι επιλογή του καθένα. 
Αποτελεί το αποτέλεσμα μίας σύνθετης διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν ένας 
μεγάλος αριθμός από ψυχικούς  και σωματικούς παράγοντες, πολλοί από οποίους δεν 
είναι καν αναγνωρίσιμοι. Αυτό που μπορεί ίσως να είναι επιλογή του ομοφυλόφιλου 
είναι η ανοιχτή ή όχι εκδήλωση αυτής της επιθυμίας  και σε ποιες περιοχές της ζωής 
του. Η ομοφυλοφιλία αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται από πολλούς ως κάτι 
αρνητικό. Πολλές θρησκείες την αντιμετωπίζουν ως αμαρτία και σε πολλές κοινωνίες 
είναι στιγματισμένη ως ανεπιθύμητο φαινόμενο. 
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Τα δύο κυριότερα επιχειρήματα προέρχονται από τη φύση και τις θεωρούμενες 
σήμερα φυσιολογικές πρακτικές του ανθρώπινου είδους. Το επιχείρημα από τη φύση 
είναι ότι η ομοφυλοφιλία συναντάται και σε ζώα (σε πάνω από 1500 είδη), τα οποία 
κατά τα άλλα δεν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Κατά τα άλλα, σε πολλές 
περιπτώσεις θεωρείται αρετή η επικυριαρχία πάνω στα φυσικά ένστικτα. Το δεύτερο 
επιχείρημα είναι ότι το σεξ με προφυλάξεις (που στοχεύει μόνο στην ηδονή) και 
γίνεται από ετερόφυλα ή/ και άτεκνα με τη θέλησή τους ζευγάρια, δεν αντιμετωπίζει 
την ίδια εχθρότητα όπως το σεξ των ομοερωτικών ζευγαριών. 
Επιπροσθέτως, στο ζωικό βασίλειο η εμφάνιση της ομοφυλοφιλίας έχει παρατηρηθεί 
ότι αποσκοπεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (κάτι το οποίο οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται και στον άνθρωπο να εμφανίζεται τουλάχιστον 
περιοδικά ενστικτωδώς για να επιφέρει συγκεκριμένα οφέλη στην εξέλιξη του 
είδους). Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι σε συγκεκριμένα είδη τα αρσενικά 
εμποδίζουν την σπερματική αποτελεσματικότητα άλλων αρσενικών με το να 
ζευγαρώνουν μαζί τους. Παρομοίως σε άλλα το ζευγάρωμα με άλλο αρσενικό 
αποσκοπεί στην μεταφορά γενετικού υλικού, το οποίο θα μεταφερθεί σε θηλυκό με το 
οποίο ο αποδέκτης θα ζευγαρώσει αργότερα (συνεπώς ένα είδος εξελικτικού 
ανταγωνισμού). Η στάση ζευγαρώματος παρόμοιας με εκείνη των θηλυκών έχει 
παρατηρηθεί σε άλλα, όταν επικρατεί ήττα από άλλο αρσενικό, λειτουργία που 
πιθανών αποσκοπεί στην παραδοχή και αρμονική συνύπαρξη προς όφελος της 
ομάδας. Ζευγάρια θηλυκών γλάρων είναι κοινότυπα, κάτι το οποίο συνήθως 
πιστεύεται ότι οφείλεται στην έλλειψη αρσενικών στο είδος σε σχέση με τις ανάγκες 
μεγαλώματος των νεογνών. 
 
 
Αντεπιχειρήματα 
Το βασικό αντεπιχείρημα στα θρησκευτικά επιχειρήματα είναι ότι τα θρησκευτικά 
κείμενα πρέπει να ερμηνεύονται υπό τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. 
Απαγορεύοντας οι θρησκείες την αρσενοκοιτία είχαν κυρίως κατά νου την - πολλές 
φορές- σκοτεινή και ανομολόγητη σαρκική της πλευρά, την αναζήτηση δηλαδή 
καθαρά σαρκικής ηδονής, αφού τις εποχές που γράφτηκαν οι κοινωνικά αποδεκτές 
ενώσεις ομοφύλων που στόχευαν σε αληθινή κοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων 
(όπως ο γάμος) ήταν μάλλον σπάνιες. Στην εποχή μας όμως τα ζευγάρια 
ομοφυλοφίλων που δε στοχεύουν μόνο στην πρόσκαιρη σαρκική ηδονή, αλλά και 
στην ένωση ψυχής και σώματος είναι πολύ περισσότερα (καθώς η διαρκής και 
επίσημη συμβίωση ομοφύλων εραστών είναι περισσότερο αποδεκτή). Οπότε 
απαγορεύοντας οι θρησκείες την ομοφυλοφιλία, στην ουσία δεν απαγόρευαν τίποτε 
άλλο από άλλη μια μορφή υποδούλωσης της ψυχής στο σώμα. Έτσι, απαγόρευσαν τη 
λαιμαργία, χωρίς, όμως, να απαγορεύσουν και το φαγητό. 
 
Απόψεις κατά της ομοφυλοφιλίας 
Για την Σπάρτη αναφέρει ο Πλούταρχος "ο ψυχικός δεσμός μεταξύ των νέων δεν είχε 
καμία σχέση με τις σωματικές επαφές και οτί εστερείτο τα πολιτικά του δικαιώματα 
δυνάμει νόμου όποιος προσπαθούσε να ασελγήσει εις βάρος 
άλλου"Λακεδ.Επιτηδ.7,237C 
Ο Αίσωπος αναφέρει «Ο Ζευς πλάθοντας τους ανθρώπους, έβαλε μέσα τους διάφορες 
ψυχικές αρετές και μόνο την ντροπή λησμόνησε να βάλει. Γι' αυτό, μη έχοντας άλλο 
δρόμο να την τοποθετήσει, την πρόσταξε να μπει απ' τον πισινό των ανθρώπων. 
Εκείνη αρχικά αρνήθηκε και διαμαρτυρήθηκε για τη προσβολή. Επειδή όμως ο Ζευς 
τη ζόρισε πολύ, είπε: «Ας είναι, θα μπω, υπό τον όρο ότι από κει δε θα μπει ο έρωτας. 



 29

Γιατί αν τύχει και μπει, εγώ θα βγω αμέσως» Αισώπου Μύθοι," ΖΕΥΣ ΚΑΙ 
ΝΤΡΟΠΗ" 
Ο δε Πλάτων αναγράφει:"Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η φύσις ωθεί τα θηλυκά να 
είναι σε επαφή με τα αρσενικά από την γέννηση τους και η ηδονή σε αυτά είναι 
φανερό ότι έχει δοθεί σύμφωνα με την φύσιν, ενώ των αρσενικών με τα αρσενικά και 
θηλυκών με τα θηλυκά παρά φύσιν "Νόμοι 636c και πιο κάτω αναφέρει "Καλύτερα 
την μεταξύ ανδρών επαφή να την απαγορεύσουμε εντελώς" 
 
Απόψεις υπέρ της ομοφυλοφιλίας 
Ο Μισέλ Φουκώ στο βιβλίο του L' usage de plaisir (κεφάλαιο ΙV, 1), από βιβλία 
ιστορικών σχετικά με τα ήθη των αρχαίων, βγάζει το συμπέρασμα ότι η οροθετική, 
ηθική γραμμή στην Ελλάδα, δεν περνούσε ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους και τους 
ετεροφυλόφιλους, αλλά ανάμεσα στους εγκρατείς και τους έκφυλους. Το να μην 
μπορείς να αντισταθείς στα αγόρια δεν ήταν περισσότερο σοβαρό από το να ενδίδεις 
στα θέλγητρα μιας γυναίκας και μόνο η έλλειψη αυτοελέγχου επέσυρε την 
αποδοκιμασία. Αντίστροφα, για να εγκωμιάσουν την εγκράτεια ενός άντρα, 
υπογράμμιζαν ότι ήταν ικανός να απέχει τόσο από τα αγόρια όσο κι από τις γυναίκες. 
Ο ιστορικός Ξενοφών βάζει τον τύραννο Ιέρωνα να λέει: Ο έρωτάς μου για τον 
Δαΐλαχο συνδέεται ίσως με την ανθρώπινη φύση που μας αναγκάζει ν' αναζητούμε τα 
πλάσματα που είναι ωραία, αλλά διακαής μου επιθυμία είναι να μη χρωστώ το 
αντικείμενο των πόθων μου παρά στον έρωτά του για μένα και στην ελεύθερη 
βούλησή του. (Ιέρων, Ι, 33). 
Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης εκφράζει για την ανθρώπινη φύση, την απαλλαγμένη από 
κάθε ηθική εκτίμηση, κρίση για την ομοφυλοφιλία: Όταν αιτία είναι η φύση, κανείς 
δεν θα ονόμαζε αυτά τα άτομα ανήθικα, όπως δεν ονομάζει ανήθικες τις γυναίκες 
επειδή έχουν παθητικό και όχι ενεργητικό ρόλο κατά την ερωτική συνομιλία. (Ηθικά 
Νικομάχεια, 7, 5, 3). 
Στους Νόμους του ο Πλάτων καταδικάζει την ομοφυλοφιλία στο όνομα της φύσης. 
Μια καλή νομοθεσία, προτείνει, πρέπει να απαγορεύει αυτή τη μορφή σχέσεων. 
Εκείνο που περισσότερο μέμφεται στην ομοφυλοφιλία είναι περισσότερο το 
αναιτιολόγητο της ηδονής, η ασέλγεια στην ηδονή (Ι, 636), η θορυβώδης αναζήτηση 
της ηδονής, παρά ο αντρικός έρωτας. 
Στο έργο του Συμπόσιο ο Πλάτων βάζει τον Αριστοφάνη να λέει για τους 
ομοφυλόφιλους τα εξής: Και είν' αυτοί οι εκλεκτοί μεταξύ των παιδιών και των 
εφήβων, επειδή έχουν στην φύση τους πολύ ανδρισμό. Μερικοί βέβαια τους 
αποκαλούν αδιάντροπους. Αλλά δεν είν' αλήθεια. Διότι το κάνουν όχι από 
αναισχυντία, αλλ' από θάρρος και από γενναιότητα και από τον αρρενωπό τους 
χαρακτήρα.  
Επιστημονικές μελέτες για την ομοφυλοφιλία 
Στο ζήτημα αν η ομοφυλοφιλία είναι κάτι που μαθαίνεται ή είναι έμφυτη τάση 
διάφορες μελέτες προτείνουν μια πιθανή γενετική βάση για την ομοφυλοφιλική 
συμπεριφορά. Είναι πολύ δύσκολο, εντούτοις, να καθιερωθεί αποφασιστικά η 
γενετική προέλευση για οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά, και η μελέτη της 
ομοφυλοφιλίας παρουσιάζει μερικά μοναδικά προβλήματα (McGuire, 1995). 
Οι μελέτες για την ομοφυλοφιλία παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάταξη των 
ατόμων ως έχοντα τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους ομοφυλόφιλους. Οι 
ερευνητές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα στηριχθούν στη συχνότητα της 
ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, στην ηλικία στην οποία άρχισε ή στην παρουσία των 
ομοφυλοφιλικών φαντασιώσεων. Το πρόβλημα γίνεται δυσκολότερο επειδή πολλοί 
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άνθρωποι είναι απρόθυμοι να αναγνωρίσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους 
(Billings & Beckwith, 1993). 
Η έρευνα στη βιολογική βάση της ομοφυλοφιλίας έχει εστιάσει σε τέσσερις περιοχές: 

 δομικές μετρήσεις του εγκεφάλου 

 των γενετικών δεδομένων 

 των οικογενειακών τάσεων και 

 των ανατομικών ομοιοτήτων. 
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Πηγή: Unesco  
Μετάφραση: Χριστιάνα Καλλιάφα, Δημιουργία αφίσας: Καντιάνης Γιώργος 
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Η εκπαίδευση αλλάζει την ύπαρξή μας (κείμενο Unesco) 
(Μετάφραση κειμένου : Καλλιάφα Χριστιάννα Β2)  
  

Η εκπαίδευση φωτίζει κάθε βήμα προς μια καλύτερη ζωή, κυρίως για τους 
φτωχούς και τους πιο ευάλωτους. Ωστόσο, η εξαιρετική ικανότητα της εκπαίδευσης 
να χρησιμεύει ως καταλύτης για την πραγμάτωση γενικών στόχων της ανάπτυξης δεν 
ασκείται πλήρως παρά μόνον όταν η εκπαίδευση είναι δίκαιη.  

Θα πρέπει επομένως να γίνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εγγυηθούμε πως 
όλα τα παιδιά και νέοι-όποιο κι αν είναι το οικογενειακό τους εισόδημα, το μέρος 
όπου κατοικούν, το γένος τους, η εθνική τους καταγωγή ή η ενδεχόμενη αναπηρία 
τους- θα μπορέσουν να επωφεληθούν εξίσου από αυτήν την ικανότητα της 
εκπαίδευσης να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας. 

Για να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από την εκπαίδευση πρέπει 
να επιτραπεί σε όλα τα παιδιά να σπουδάσουν ως το τέλος του πρώτου κύκλου της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στο σχολείο δεν είναι ωστόσο αρκετή: 
προκειμένου να υπάρχει πραγματική μάθηση, η εκπαίδευση πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Δεδομένου του μεταμορφωτικού χαρακτήρα της, η εκπαίδευση πρέπει να 
κατέχει μια κεντρική θέση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάπτυξης για μετά το 2015. 
 
 
 
Αυτονόμηση γυναικών-Η εκπαίδευση περιορίζει το γάμο των παιδιών 
 
Η εκπαίδευση της μητέρας είναι ζωτικής σημασίας για τη δική της υγεία. 
 

Σχεδόν 800 γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα από επιπλοκές που μπορούν να 
αποφευχθούν και συνδέονται με τον τοκετό, όπως αιμορραγία ή έκτρωση που 
πραγματοποιείται σε άσχημες συνθήκες ασφάλειας. Οι γυναίκες που πήγαν σχολείο 
είναι πιο επιδεκτικές στο να αποφεύγουν αυτούς τους κινδύνους, υιοθετώντας 
κανόνες απλής υγιεινής, χωρίς μεγάλες δαπάνες, αντιδρώντας στα συμπτώματα και 
εξασφαλίζοντας την παρουσία ειδικευμένου προσωπικού κατά τη διάρκεια του 
τοκετού. Στην Κένυα, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση βελτίωσαν κατά 1,8 έτη το 
επίπεδο μόρφωσης των νεαρών γυναικών, μειώνοντας κατά 34% τη μητρική 
θνησιμότητα. 
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Θέμα ζωής ή θανάτου 
 
Οι μορφωμένες γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο να πεθάνουν κατά τον τοκετό. 
 
Κόσμος                                                         υποσαχάρια Αφρική 
Μητρική 
θνησιμότητα 

Εάν όλες οι 
γυναίκες 
ολοκλήρωναν την 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Μητρική 
θνησιμότητα 

Εάν όλες οι 
γυναίκες 
ολοκλήρωναν την 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

210 θάνατοι για 
100.000 γεννήσεις  

71 θάνατοι 500 θάνατοι 150 θάνατοι 

287.000 μητέρες 
πεθαίνουν στις 
μέρες μας 

98.000 μητέρες 
πεθαίνουν στον 
τοκετό και έχουν 
παρακολουθήσει 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση  
 
189.000 έχουν 
σωθεί 

162.000 μητέρες 
πεθαίνουν στις 
μέρες μας 

48.600 μητέρες 
πεθαίνουν στον 
τοκετό που έχουν 
παρακολουθήσει 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση  
 
113.400 έχουν 
σωθεί 

 
 
 
Γιατί η εκπαίδευση μειώνει τη μητρική θνησιμότητα; 
 
Οι μορφωμένες γυναίκες είναι πιο δεκτικές στο να αποφεύγουν τις επιπλοκές που 
συνδέονται με την εγκυμοσύνη : 
 

1. υιοθετώντας απλούς κανόνες υγιεινής 
 
2. αντιδρώντας στα συμπτώματα όπως η αιμορραγία ή η αρτηριακή 

υπέρταση 
 

 
3. εξασφαλίζοντας την παρουσία ενός ειδικευμένου προσωπικού κατά τη 

διάρκεια του τοκετού. 
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Η εκπαίδευση των κοριτσιών μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές 

 
Δεν υπάρχει πιο θεαματική εξήγηση της δύναμης της εκπαίδευσης από την 

εκτίμηση σύμφωνα με την οποία η ζωή 2,1 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 
χρονών σώθηκαν ανάμεσα στα έτη 1990 και  2009, χάρη στην πρόοδο που 
σημειώθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Η εκπαίδευση είναι ένα από 
τα καλύτερα μέσα βελτίωσης της υγείας των παιδιών. Οι μορφωμένες γυναίκες είναι 
καλύτερα ενημερωμένες για τις αρρώστιες, και είναι έτσι ικανές να τις προβλέψουν. 
Μπορούν να αναγνωρίσουν τα πρώτα συμπτώματα, να συμβουλευτούν έναν γιατρό 
και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα.  

Μόνο στην Ινδία και τη Νιγηρία υπολογίζεται πάνω από το 1/3 της 
παγκόσμιας θνησιμότητας. Αν όλες οι γυναίκες αυτών των δυο χωρών είχαν 
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά θνησιμότητας των παιδιών 
κάτω των 5 ετών θα είχαν μειωθεί κατά 61% στην Ινδία και κατά 43% στη Νιγηρία, 
σώζοντας 1,35 εκατομμύρια παιδιά.  
 
Διάσωση της ζωής των παιδιών 
 
Ένα υψηλότερο επίπεδο  μόρφωσης μειώνει τον αριθμό των θανάτων των παιδιών 
που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. 
 
Αριθμός θανάτων 
παιδιών κάτω των 5 ετών 
το 2011 σε χώρες 
χαμηλού εισοδήματος ή 
κάτω του μέσου όρου 

=6,1 εκατομμύρια 

Μείωση του αριθμού των 
θανάτων στις χώρες 
μικρού εισοδήματος ή 
κάτω του μέσου όρου 

Αν όλες οι γυναίκες  
είχαν μια πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Αν όλες οι γυναίκες  
είχαν μια δευτεροβάθμια  
εκπαίδευση 

 15% λιγότεροι θάνατοι 
παιδιών 

49% λιγότεροι θάνατοι 
παιδιών 

 0,9 εκατομμύρια ζωές που 
μπορούν να σωθούν 

3 εκατομμύρια ζωές που 
μπορούν να σωθούν  
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Στις μορφωμένες μητέρες, πιο υγιή παιδιά 
 
Η επιμήκυνση της σχολικής φοίτησης της μητέρας βελτιώνει το ποσοστό 
επιβίωσης του παιδιού.  
 
 
Αίτια θνησιμότητας των παιδιών μέχρι 5 ετών το 2011 
1,2 εκατομμύρια  πνευμονία Μια χρονιά πρόσθετης 

σχολικής φοίτησης της 
μητέρας ελαττώνει τον αριθμό 
των θανάτων των παιδιών από 
πνευμονία κατά 14% πράγμα 
που αντιστοιχεί σε 170.000 ζωές 
που σώζονται.  

1 εκατομμύριο επιπλοκές που 
συνδέονται με την πρόωρη 
γέννηση 

Μια εγγράμματη μητέρα είναι 
κατά μέσο όρο 23% πιο 
δεκτική στο να καλέσει μια 
μαμή 

0,8 εκατομμύρια διάρροια  
0,6 εκατομμύρια 
περιγγενητική ασφυξία 

 

0,5 εκατομμύρια ελονοσία  
 
 
 
 

Η εκπαίδευση αυτονομεί τις γυναίκες, επιτρέπει τη διαρκή απομάκρυνση του 
υποσιτισμού. Ο υποσιτισμός είναι η υπολανθάνουσα αιτία περισσότερων από του 1/3 
των παιδιών παγκοσμίως. Οι μορφωμένες μητέρες είναι δεκτικές στο να καταφέρουν 
τα παιδιά τους να δέχονται την καλύτερη διατροφή για να τα βοηθήσουν να 
προλάβουν ή να αναστείλουν προβλήματα υγείας, να γνωρίζουν καλύτερα τις 
κατάλληλες πρακτικές υγείας και υγιεινής και να αποκτήσουν μεγαλύτερη δύναμη για 
να εξασφαλίσουν στην οικογένειά τους ότι οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών τους 
ικανοποιούνται.  
 
Στην νότια Ασία 22 εκατομμύρια παιδιά λιγότερα θα υπέφεραν από μια 
καθυστέρηση ανάπτυξης αν όλες οι μητέρες είχαν φτάσει στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας. 
Στην Ονδούρα ο κίνδυνος τα παιδιά να υποφέρουν από μια καθυστέρηση 
ανάπτυξης, δηλαδή να είναι μικρά για την ηλικία τους, είναι της τάξης του 
54% αν οι μητέρες τους δεν ολοκλήρωσαν το δημοτικό σχολείο, 
33% μόνο αν αυτές ολοκλήρωναν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και  
10%  αν αυτές έλαβαν τουλάχιστον μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Η εκπαίδευση απομακρύνει το φάσμα της πείνας 
 
Η εκπαίδευση των μητέρων βελτιώνει τη διατροφή των παιδιών. 
 

 
παιδιά που υποφέρουν από μια 
καθυστέρηση ανάπτυξης στις 
χώρες με χαμηλό εισόδημα  
         

47 εκατομμύρια παιδιά 
Μείωση της καθυστέρησης 
ανάπτυξης στις χώρες με χαμηλό 
εισόδημα 
4% εάν οι 
μητέρες είχαν 
παρακολουθήσει 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

26% εάν οι 
μητέρες είχαν 
παρακολουθήσει 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

1,7 εκατομμύρια 
παιδιά θα είχαν 
σωθεί 

 12,2 
εκατομμύρια 
παιδιά θα είχαν 
σωθεί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εκπαίδευση βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης, βοηθώντας τα 
νοικοκυριά να γλιτώσουν από τη φτώχεια.  
Οι εγγράμματοι άντρες και γυναίκες έχουν περισσότερες ευκαιρίες όχι μόνο να 
αποκτήσουν μια απασχόληση αλλά επίσης αυτή η απασχόληση να είναι διαρκής 
και να αρμόζει στις καλές συνθήκες εργασίας και σε ένα αξιοπρεπές μισθό. Η 
εκπαίδευση κυρίως ωφελεί τις γυναίκες και συμβάλλει στην κάλυψη του 
χάσματος ανάμεσα στα φύλα στο θέμα των προοπτικών απασχόλησης και μισθού 
όπως συμβάλλει βγάζοντας τις οριστικά από τη φτώχεια.  
 
Εάν όλοι οι μαθητές των χωρών με χαμηλό εισόδημα είχαν τελειώσει το σχολείο 
έχοντας μάθει στοιχειώδη ανάγνωση, 171 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να 
βγουν από τη φτώχεια, δηλαδή μια υποχώρηση του 12% της φτώχειας 
παγκοσμίως. 
Στο Πακιστάν οι γυναίκες που δουλεύουν έχοντας ένα καλό επίπεδο ανάγνωσης 
και γραφής αγγίζουν μισθούς 95% πιο υψηλούς από τις γυναίκες που έχουν ένα 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να νικήσουν τις διακρίσεις.  
 
 

Τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες που είναι μορφωμένες έχουν μια αυξημένη 
συνείδηση των δικαιωμάτων τους, κι απολαμβάνουν όλο και περισσότερη 
εμπιστοσύνη και ελευθερία για να πάρουν αποφάσεις ικανές να επηρεάσουν την 
ύπαρξή τους, να βελτιώσουν την υγείας τους και τις ευκαιρίες τους για επιβίωση 
όπως αυτές των παιδιών τους, και να αυξήσουν τις προοπτικές τους για 
απασχόληση. 
 

Στην υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια και δυτική Ασία, μια κοπέλα στις 8 
είναι ήδη παντρεμένη στην ηλικία των 15 χρόνων, και μια στις 7 είναι ήδη μητέρα 
στα 17. Το να παραμείνουν τα κορίτσια στο σχολείο είναι ένα από τα πιο σίγουρα 
μέσα πρόληψης του γάμου των παιδιών και των πρόωρων εγκυμοσύνων. Η 
εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας –κλειδί για την πτώση του ποσοστού 
γεννήσεων και θνησιμότητας. 
 

Στην Αιθιοπία, το 32% των κοριτσιών που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό 
είχαν ήδη παντρευτεί πριν την ηλικία των 15 χρονών, έναντι του ποσοστού 9% 
αυτών που είχαν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 

Αν όλες οι αναπτυγμένες χώρες είχαν προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα στον ίδιο βαθμό με τη δημοκρατία της Κορέας και τη Σιγκαπούρη, ο 
κόσμος θα αριθμούσε το 2050 γύρω στα 850 εκατομμύρια λιγότερα άτομα από 
ότι αν το ποσοστό της εκπαίδευσης έμενε στο επίπεδο του 2000. 
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Η εκπαίδευση περιορίζει τους γάμους και τις πρόωρες εγκυμοσύνες.  
 
Οι γυναίκες, που έχουν ένα επίπεδο μόρφωσης πιο υψηλό, διατρέχουν λιγότερο 
κίνδυνο να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά σε πρόωρη ηλικία.  
 
Γάμος παιδιών 
Αριθμός των 
πρόωρων γάμων 
για το σύνολο των 
κοριτσιών ηλικίας 
15 ετών, στην 
υποσαχάρια 
Αφρική και στη 
Νότια και Δυτική 
Ασία 
    2.867.000 

14% λιγότεροι 
γάμοι αν όλα τα 
κορίτσια 
παρακολουθούσαν 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 
 
 
 
2.459.000 

64% λιγότεροι 
γάμοι αν όλα τα 
κορίτσια 
παρακολουθούσαν 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 
 
 
 
1.044.000 

Πρόωρες 
εγκυμοσύνες 
Αριθμός των 
πρόωρων 
εγκυμοσύνων για 
το σύνολο των 
κοριτσιών ηλικίας 
15 ετών, στην 
υποσαχάρια 
Αφρική και στη 
Νότια και Δυτική 
Ασία 
3.397.000 

10% λιγότερα 
κορίτσια θα 
εγκυμονούσαν αν 
όλα τα κορίτσια 
παρακολουθούσαν 
πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 
 
 
 
 
 
3.071.000 

59% λιγότερα 
κορίτσια θα 
εγκυμονούσαν αν 
όλα τα κορίτσια 
παρακολουθούσαν 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 
 
 
 
 
 
1.393.000 

Ποσοστό 
γεννητικότητας 
Μέσος όρος των 
γεννήσεων ανά 
γυναίκα στην 
υποσαχάρια 
Αφρική και στη 
Νότια και Δυτική 
Ασία 
 

  

6,7% παιδιά ανά 
αναλφάβητη 
γυναίκα  

5,8% παιδιά ανά 
αναλφάβητη 
γυναίκα 

3,9% παιδιά ανά 
αναλφάβητη 
γυναίκα 
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Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη γιατί ενισχύονται οι δεσμοί ανάμεσα στις 
κοινότητες και τις κοινωνίες.  

 
Η εκπαίδευση βοηθάει τα άτομα να καταλάβουν την έννοια της δημοκρατίας, 

προάγει την ανεκτικότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην 
πολιτική ζωή. Ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις περιοχές και στις 
χώρες όπου η αδιαλλαξία είναι πηγή βίας και σύγκρουσης. 
 
 
Σε 18 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, οι πολίτες σε ηλικία ψήφου που έχουν 
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 1,5 φορές πιο ικανοί να 
εκδηλώσουν την υποστήριξή τους στη δημοκρατία από αυτούς που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
Στην Τουρκία αυτοί που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 
σχεδόν δυο φορές πιο ικανοί να υπογράψουν μια αίτηση και να συμμετέχουν σε 
μια ειρηνική διαδήλωση από αυτούς που δεν έχουν παρά μόνο επίπεδο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Αναλυτικό Πρόγραμμα UNESCO  
(Μετάφραση Παπαϊωάννου Μαρία) 
 
Διαφυλικές σχέσεις  
 
1.Διαπροσωπικές σχέσεις 
 
1.1. Οικογένεια 
 
Περιγράψτε την εξέλιξη της υπευθυνότητας των μελών μιας οικογένειας 
καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν 
 
-Αγάπη, συνεργασία, ισότητα των φύλων, τρυφερότητα και αλληλοσεβασμός 
είναι σημαντικά για την καλή λειτουργία της οικογένειας και των σχέσεων. 
 
-Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν ο κόσμος τους και ο συναισθηματικός περίγυρός 
τους ξεπερνούν τον οικογενειακό κύκλο, και οι φίλοι και οι συνομήλικοι 
παίρνουν μια θέση ιδιαίτερα σημαντική. 
 
-Το να μεγαλώνει κάποιος σημαίνει ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι 
στον εαυτό του και στους άλλους. 
 
-Οι συγκρούσεις και η ασυνεννοησία μεταξύ γονέων και παιδιών είναι συχνές, 
ιδιαίτερα στην εφηβεία και μπορούν γενικά να επιλυθούν. 
  
1.2. Φιλικές και ερωτικές σχέσεις 
 

Να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους των διαπροσωπικών σχέσεων 
 
- Η αγάπη, η φιλία, το πάθος και η σεξουαλική έλξη προσφέρουν διαφορετικά 

συναισθήματα. 
- Η φιλία μπορεί να είναι πολύτιμη. 
- Οι φίλοι μπορούν να έχουν μια θετική ή αρνητική επιρροή.  
- Οι στενές σχέσεις μπορεί να εξελιχθούν μερικές φορές σε σεξουαλικές 

σχέσεις 
- Οι ρόλοι και τα στερεότυπα που στηρίζονται στο φύλο μπορούν να έχουν 

βαθιές επιδράσεις στις ερωτικές σχέσεις. 
- Η βία στις σχέσεις έχει στενή σχέση με τους ρόλους και τα στερεότυπα που 

στηρίζονται στο φύλο. 
 
1.3. Ανεκτικότητα και σεβασμός 
 
Να εξηγήσετε γιατί ο στιγματισμός και η διάκριση είναι καταστροφικές 
συμπεριφορές 
 
- Ο στιγματισμός και η διάκριση είναι καταστροφικές συμπεριφορές. 
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- Ο στιγματισμός μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικός και να οδηγήσει στη 
σιωπή, στην άρνηση και στο κλείσιμο στον εαυτό μας. 

- Είναι ευθύνη του καθένα να εκφράζεται ελεύθερα και με ανεκτικότητα. 
- Υπάρχουν μηχανισμοί υποστήριξης για να βοηθήσουν τα άτομα που γίνονται 

αντικείμενο στιγματισμού και διακρίσεων. 
 
 
 
 
1.4. Σχέσεις μεγάλης διάρκειας, γάμος και παιδιά 
 
Να κατανοηθούν οι κυριότερες ευθύνες που δημιουργούν ο γάμος και η σχέση 
μεγάλης διάρκειας 
 
- Ο γάμος και η σχέση μεγάλης διάρκειας που πετυχαίνουν, στηρίζονται στην 

αγάπη, την ανεκτικότητα και το σεβασμό. 
- Οι πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και εφήβων έχουν αρνητικές συνέπειες  

στην κοινωνία και την υγεία. 
- Ο πολιτισμός και οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων επιδρούν στη 

γονεϊκότητα.. 
 
 
 

 
2. Αξίες, στάσεις, προσδοκίες 
 
2.1. Αξίες, στάσεις και πηγές ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα 
 
 
Να περιγράψουν τις δικές τους αξίες σε σχετικές ερωτήσεις πάνω στη 
σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή. 
Να δοθούν καθαρά παραδείγματα για να διαφωτίσουν το πως οι προσωπικές αξίες 
επιδρούν στις δικές τους αποφάσεις και συμπεριφορές. 
 
-Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας ποιες είναι οι αξίες του, οι πεποιθήσεις 
και οι στάσεις, πως αυτές επιδρούν στα δικαιώματα του άλλου και πως κάποιος 
μπορεί να μείνει σταθερός  
 

- Καθένας μπορεί να αποδείξει την ανεκτικότητα και το σεβασμό του στις 
αξίες, τις πεποιθήσεις και τις διαφορετικές στάσεις των άλλων. 

 
2.2. Πρότυπα και επιρροή των συνομηλίκων στη σεξουαλική συμπεριφορά 
 
Να εξηγήσετε πως η πίεση των συνομηλίκων και τα κοινωνικά πρότυπα επιδρούν 
στις αποφάσεις και τις συμπεριφορές. 
 
- Τα πρότυπα συμπεριφοράς και η επίδραση των συνομηλίκων, όπως οι 

συμμορίες ή η αρνητική πίεση της ομάδας, μπορούν να έχουν μια επίδραση 
στη λήψη της απόφασης και στη συμπεριφορά. 
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- Το να είναι κάποιος ικανός να γνωρίζει σε ποια στιγμή και με ποιες 
προϋποθέσεις θα πει, ναι ή όχι στις σεξουαλικές σχέσεις και να υποστηρίξει 
την απόφασή του. 

 
 
 
2.3. Λήψη απόφασης 
 
Να κατανοηθούν, τα υπέρ και τα κατά, και οι συνέπειες των διαφορετικών 
αποφάσεων. 
Να εφαρμόσετε τη διαδικασία λήψης απόφασης στα θέματα που αφορούν τη 
σεξουαλική υγεία ή την αναπαραγωγή. 
 
 
 
-Πολλά εμπόδια μπορούν να δυσκολέψουν τη λογική απόφαση σε σχέση με τη 
σεξουαλική συμπεριφορά. 
-Τα συναισθήματα είναι ένας από τους παράγοντες που επεμβαίνουν στη λήψη 
απόφασης σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά. 
-Η κατανάλωση ναρκωτικών και ποτών μπορεί να εμποδίσουν τη λήψη λογικών 
αποφάσεων σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά. 
-Για τη λήψη απόφασης σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά, πρέπει να 
υπολογιστούν όλες οι πιθανές συνέπειες. 
-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά 
μπορούν να έχουν συνέπειες στην υγεία των ατόμων, στο μέλλον τους και στον 
προγραμματισμό της ζωής τους . 
 
 
2.4. Τεχνικές επικοινωνίας, άρνησης και διαπραγμάτευσης 
 
Να δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και να χρησιμοποιήσετε τεχνικές 
διαπραγμάτευσης και άρνησης. 
 
- Η καλή επικοινωνία είναι ουσιαστική στις ανθρώπινες σχέσεις, τις 

οικογενειακές, τις ερωτικές, τις σχολικές και τις επαγγελματικές. 
- Μπορεί να υπάρχουν εμπόδια που δυσκολεύουν την ουσιαστική επικοινωνία. 
- Το να ξέρει κάποιος να επικοινωνεί αποτελεσματικά μπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά και τους νέους να αρνηθούν τις σεξουαλικές σχέσεις που δεν 
επιθυμούν και είναι καταστροφικές με πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση 
ανώτερη ή με άλλους ενήλικους. 

- Οι ρόλοι που παραδοσιακά είναι αναμενόμενοι για τα δυο φύλα επιδρούν 
στην ικανότητα διαπραγμάτευσης στις σεξουαλικές σχέσεις.  

 
2.5. Αναζήτηση βοήθειας και υποστήριξη 
 
Να ορίσετε τις πηγές δυνατής βοήθειας 
 
-Η ντροπή και η ενοχή δεν μπορούν να είναι εμπόδιο στην αναζήτηση βοήθειας 
- Πρέπει να υπάρξει κριτικό πνεύμα όταν χρησιμοποιούμε τα ΜΜΕ (για 

παράδειγμα το ίντερνετ) σαν πηγή πληροφόρησης. 
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- Υπάρχουν φορείς υποστήριξης σε σχέση με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία. 

- Μια πηγή βοήθειας λειτουργεί με βάση την εμπιστευτικότητα και την 
εχεμύθεια.  

 
 
 
3. Πολιτισμός, κοινωνία και δικαιώματα του ανθρώπου 
 
3.1. Σεξουαλικότητα, πολιτισμός και δικαιώματα του ανθρώπου 
 
Να ορίσετε βασικά πολιτισμικά πρότυπα και βασικούς δέκτες μηνυμάτων για τη 
σεξουαλικότητα. 
Να προσδιορίσετε τους εθνικούς νόμους και τις ρυθμίσεις που επιδρούν στην 
άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία. 
 
-Διεθνείς συμφωνίες και σχετικά εργαλεία των δικαιωμάτων του ατόμου ορίζουν 
τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία. 
-Πολιτισμικοί παράγοντες επιδρούν πάνω σε αυτό που, στην κοινωνία, θεωρείται 
αποδεκτό ή μη αποδεκτό. 
  
3.2. Σεξουαλικότητα και ΜΜΕ 
 
Ανατρέξτε στις μη ρεαλιστικές εικόνες που τα ΜΜΕ δίνουν για τη 
σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις. 
Περιγράψτε τις συνέπειες αυτών των εικόνων στη δημιουργία των σεξουαλικών 
στερεοτύπων. 
 
-Τα ΜΜΕ επιδρούν στο πρότυπο ομορφιάς που διαμορφώνουμε και στα 
σεξουαλικά στερεότυπα. 
-Τα πορνογραφικά μέσα χρησιμοποιούν ευρέως τα σεξουαλικά στερεότυπα. 
-Οι αρνητικές εικόνες που δίνονται για τον άνδρα και τη γυναίκα από τα ΜΜΕ 
επιδρούν στην αυτοεκτίμηση. 
 

 
3.3. Η κοινωνική κατασκευή του φύλου 
 
Να εξηγήσετε τι σημαίνει να έχει πάρει θέση κάποιος υπέρ του σεξισμού και της 
διάκρισης που στηρίζεται στο φύλο, δώστε παραδείγματα. 
 
- Οι προσωπικές αξίες επιδρούν στις πεποιθήσεις του ατόμου όσον αφορά τη 

σεξιστική θέση και τη διάκριση που στηρίζεται στο φύλο. 
- Η ισότητα των φύλων ευνοεί την ισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά και 
τον οικογενειακό προγραμματισμό. 

- Τα πρότυπα που αναφέρονται στους άντρες και τις γυναίκες είναι συχνά 
διαφορετικά και άνισα.  
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3.4. Σεξιστική βία, κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση 
 
Να ορίσετε τις ιδιαίτερες στρατηγικές που επιτρέπουν να μειωθεί η βία με 
χαρακτήρα σεξιστικό, συμπεριλαμβανόμενου του βιασμού και της καταχρηστικής 
σεξουαλικής συμπεριφοράς. 
-Οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κατάχρησης και βίας με χαρακτήρα σεξιστικό 
που διαπράττετε από ενηλίκους, νέους και πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση 
κύρους συνιστά μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
-Αποτελεί ευθύνη του καθένα να ειδοποιεί σε κάθε περίπτωση σεξουαλικής 
κατάχρησης και βίας με χαρακτήρα σεξιστικό. 
-Πρόσωπα ενήλικα εμπιστοσύνης μπορούν να σας δείξουν τις υπηρεσίες που 
στηρίζουν τα θύματα σεξουαλικής κατάχρησης και βίας με χαρακτήρα σεξιστικό. 
 
4.Ανάπτυξη του ανθρώπου 
 
4.1. Σεξουαλική και αναπαραγωγική ανατομία και φυσιολογία 
 
Να διακρίνετε τις βιολογικές και κοινωνικές πλευρές της σεξουαλικότητας 
και του φύλου 
 
-Το φύλο του εμβρύου ορίζεται από τα χρωμοσώματα και αυτό από τα πρώτα 
στάδια της εγκυμοσύνης 
-Οι ορμόνες παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη 
διαμόρφωση των αναπαραγωγικών οργάνων και των σεξουαλικών λειτουργιών. 
-Οι πολιτισμικές πρακτικές, παραδοσιακές και θρησκευτικές έχουν μια μεγάλη 
επίδραση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη σεξουαλικότητα, το φύλο, την 
αγνότητα και την αναπαραγωγή. 
-Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του αντίληψη για τη σεξουαλικότητα, το φύλο και 
τη στιγμή που είναι λογικό να ξεκινήσει κάποιος τη σεξουαλική δραστηριότητα. 
 
4.2. Αναπαραγωγή 
 
Να περιγράψετε τα σημάδια μιας εγκυμοσύνης και τις φάσεις της ανάπτυξης 
του εμβρύου και του τοκετού 
 
-Η εγκυμοσύνη μπορεί να πιστοποιηθεί με ένα τεστ 
-Η ανάπτυξη του εμβρύου έχει πολλές φάσεις 
-Υπάρχουν τα μέσα ώστε μια γυναίκα να αντεπεξέλθει μιας εγκυμοσύνης και ενός 
τοκετού σε καλές συνθήκες. 
-Η κακή διατροφή, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και την καλή 
ανάπτυξη του εμβρύου. 
 
 
 
4.3. Εφηβεία 
 
Να περιγράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα 
κορίτσια και τα αγόρια σε επίπεδο φυσικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 
αλλαγών που συνδέονται με την εφηβεία. 
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-Η εφηβεία είναι μια περίοδος σεξουαλικής ωρίμανσης, συνοδευόμενη από 
μεγάλες φυσικές και συναισθηματικές αλλαγές που μπορεί να ανησυχούν τους 
νέους. 
-Η εφηβεία εμφανίζεται σε διαφορετική ηλικία, ανάλογα τα άτομα και δημιουργεί 
διαφορετικές επιδράσεις στα κορίτσια και στα αγόρια. 
- Η εφηβεία αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ της αρχής της σεξουαλικής 
ωρίμανσης και ως την ενήλικη ζωή.   
 
 
4.4.Εικόνα του σώματος 
 
Να περιγράψετε πως η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας επηρεάζει την υγεία, 
τη συμπεριφορά μας 
 
- Το μέγεθος του πέους, του αιδοίου ή του στήθους ποικίλλει από το ένα άτομο 

στο άλλο και δεν επιδρά στην αναπαραγωγή ή στο να είναι ένας καλός 
σεξουαλικός σύντροφος. 

- Το να παίρνει κάποιος φάρμακα για να αλλάξει την εικόνα που έχει για το 
σώμα του (για παράδειγμα χάπια αδυνατίσματος ή στεροειδή) ώστε να είναι 
σύμφωνος με τα πρότυπα, της μη-ρεαλιστικής ομορφιάς μπορεί να είναι 
επικίνδυνο. 

- Υπάρχουν μέσα για να βοηθηθεί κάποιος και να θεραπευτεί σε περίπτωση 
επικίνδυνων διαταραχών της διατροφικής διαταραχής, όπως η ανορεξία και η 
βουλιμία. 

 
4.5.Εχεμύθεια και σωματική ακεραιότητα  
 
Nα ορίσετε ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που αποτρέπουν την πιθανή 
προσβολή της σεξουαλικής φύσης. 
 
-Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικής του ζωής και της 
σωματικής ακεραιότητάς του. 
-Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ελέγχει και να αποφασίζει ελεύθερα για τη δική 
του σεξουαλικότητα. 
-Το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα και άλλες μορφές κοινωνικών μέσων 
μπορεί να γίνουν φορείς για τη μη –επιθυμητή σεξουαλικότητα . 
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5.Σεξουαλικότητα 
 
Σεξουαλικότητα και συμπεριφορά 
 
5.1. Σεξουαλικότητα και κύκλος της σεξουαλικής ζωής 
 
Να εξηγήσετε πως η σεξουαλικότητα εκφράζεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
της ζωής. 
 
-Αισθήσεις, φαντασιώσεις και σεξουαλικές επιθυμίες είναι φυσιολογικά και 
επανέρχονται κατά τη διάρκεια της ζωής. 
- Μπορούμε να μην υποκύψουμε στις αισθήσεις, τις φαντασιώσεις και τις 

σεξουαλικές επιθυμίες. 
- Το ενδιαφέρον για τη σεξουαλικότητα μπορεί να εξελιχθεί με την ηλικία και 

μπορεί να εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής. 
- Καθένας μπορεί να είναι ανεκτικός και να σέβεται τις διαφορετικές μορφές 

σεξουαλικής έκφρασης ανάλογα τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 
-  
5.2. Σεξουαλική συμπεριφορά 
 
Να περιγράψετε τις σύγχρονες σεξουαλικές συμπεριφορές  
 
-Κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της μύθους για τη σεξουαλική συμπεριφορά- 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα γεγονότα. 
-Η αποχή σημαίνει να διαλέξουμε να μην έχουμε σεξουαλική σχέση με άλλα 
πρόσωπα και σημαίνει τον πιο σίγουρο τρόπο για να αποφύγει κάποιος την 
εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα συμπεριλαμβανομένου 
και του AIDS. 
-Τα προφυλακτικά και άλλα μέσα αντισύλληψης επιτρέπουν να έχουμε 
σεξουαλικές σχέσεις μειώνοντας τον κίνδυνο των μη επιθυμητών συνεπειών. 
-Στις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς διείσδυση, ο κίνδυνος ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνης είναι μηδενικός και ο κίνδυνος σεξουαλικά μεταδιδόμενων 
νοσημάτων  καθώς και του AIDS μειώνεται. 
-Η σεξουαλική συναλλαγή προϋποθέτει την ανταλλαγή χρήματος, αγαθών ή 
προστασίας ως αντάλλαγμα των σεξουαλικών υπηρεσιών.  
-Ενδυναμώνοντας την ικανότητα αυτοεκτίμησης και άρνησης των παιδιών και 
των νέων μπορεί να βοηθηθούν στο να αποφύγουν μια σεξουαλική συναλλαγή. 
-Αποτελεί ευθύνη του καθένα να επισημαίνει τις περιπτώσεις σεξουαλικής 
παρενόχλησης και του σεξουαλικού εξαναγκασμού, γιατί συνιστούν βιασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
-Ο κύκλος της σεξουαλικής ανταπόκρισης του άντρα και της γυναίκας 
περιλαμβάνει πολλές φάσεις που συνοδεύονται από φυσικές αλλαγές. 
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6. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
 
6.1.Πρόληψη εγκυμοσύνης 
 
Να περιγράψετε τις αποτελεσματικές μεθόδους για την πρόληψη μιας 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης  και την αποτελεσματικότητας τους. 
Να εξηγήσετε την έννοια του ευάλωτου στην ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. 
 
-Κάθε μέθοδος αντισύλληψης έχει μια αποτελεσματικότητα, μια δράση, 
πλεονεκτήματα και δευτερεύουσες επιδράσεις που πρέπει να είναι γνωστές. 
-Το να απέχει κάποιος από σεξουαλικές σχέσεις είναι η μέθοδος η πλέον 
αποτελεσματική για να αποφύγει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. 
-Η συστηματική και σωστή χρήση του προφυλακτικού μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης για τις γυναίκες που έχουν σεξουαλικές 
σχέσεις. 
-Η επείγουσα αντισύλληψη (από τη στιγμή που είναι νόμιμη και διαθέσιμη) 
μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, όπως και 
στην περίπτωση της αποχής ή από κακή χρήση μιας μεθόδου αντισύλληψης, ή 
αποτυχίας της αντισύλληψης ή βιασμού. 
-Οι φυσικοί μέθοδοι αντισύλληψης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά μόνο 
με υπόδειξη ενός ειδικού επαγγελματία γυναικολόγου. 
-Τα προφυλακτικά και τα άλλα μέσα αντισύλληψης είναι συνήθως προσβάσιμα 
τοπικά- εκτός από εμπόδια που μερικές φορές υπάρχουν που εμποδίζουν τους 
νέους να τα προμηθευτούν ή περιορίζουν την πρόσβαση. 
- Κανένας νέος σεξουαλικά δραστήριος δεν μπορεί να αρνηθεί τη χρήση 
προφυλακτικών ή άλλων μέσων αντισύλληψης, λόγω της οικογενειακής του 
κατάστασης ή του φύλου του. 
 
 
 
 
 
6.2. Κατανόηση και μείωση του κινδύνου των σεξουαλικών μεταδιδόμενων 
νοσημάτων και του AIDS 
 
Να προσδιορίσετε τα ειδικά μέσα για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης με  AIDS ή 
άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κυρίως με σωστή χρήση 
προφυλακτικού. 
Να εξηγήσετε πως ο πολιτισμός και το φύλο μπορούν να επιδράσουν στη λήψη 
προσωπικής απόφασης σε σχέση με τις σεξουαλικές σχέσεις. 
Να δείξετε πως χρησιμοποιούμε τεχνικές για να διαπραγματευτούμε τη 
σεξουαλικότητα με μηδενικό κίνδυνο και πως να αρνηθούμε επικίνδυνες 
σεξουαλικές πρακτικές.  
 
-Υπάρχουν μέσα πρόληψης για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα όπως τα 
χλαμύδια, η σύφιλη και η μόλυνση από ηπατίτιδα και ΗΙV. 
- To να μην έχεις σεξουαλικές σχέσεις είναι το μέσο το πιο αποτελεσματικό για 

να προστατευτεί κανείς από το AIDS και τα άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα. 
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- Υπάρχουν και άλλα μέσα για ένα άτομο που είναι σεξουαλικά δραστήριο να 
μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό του AIDS και τα άλλα σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα ή να τα μεταδώσει, για παράδειγμα: να αποφύγει τις 
σεξουαλικές σχέσεις με διείσδυση, να είναι αμοιβαία μονογαμικός, να μειώσει 
τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων, να κάνει συστηματική και σωστή 
χρήση του προφυλακτικού, να κάνει τεστ ανίχνευσης ιών και να ακολουθεί τη 
συνιστώμενη θεραπεία. 

-Σε κάποια περιβάλλοντα, όπου ο ιός του ΗΙV και άλλων σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι διαδεδομένος, οι σχέσεις μεταξύ συντρόφων 
διαφορετικών ηλικιών μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης από ιούς. 
- Η προφύλαξη εκ των υστέρων μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μόλυνσης 

από τον ιό του   ΗΙV μετά από μια πιθανή έκθεση 
- Υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας δίνουν συμβουλές πριν και μετά το τεστ, ώστε  

να μειωθεί ο προσωπικός κίνδυνος . 
- Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ανωνυμία σχετικά με την υγεία του και δεν 

είναι σε καμιά περίπτωση υποχρεωμένο να εκθέσει την οροθετική κατάσταση 
του. 

- Τα προγράμματα που προάγουν μια θετική στάση στη ζωή μπορούν να 
δώσουν στα άτομα που ζουν με τον ιό του ΗΙV μια υποστήριξη για να τους 
βοηθήσουν να έχουν σεξουαλικές πρακτικές μειωμένου κινδύνου ή να 
αναδείξουν με τη θέλησή τους την οροθετική κατάστασή τους στον σύντροφό 
τους. 

- Ο πολιτισμός, τα σχετικά πρότυπα για το φύλο και τα πρότυπα των νεαρών 
μπορούν να έχουν μια επιρροή στη λήψη απόφασης, σε σχέση με τη 
σεξουαλική συμπεριφορά. 

- Η κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί να εμποδίσει τη λήψη  λογικών 
αποφάσεων και να ευνοήσει τη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου. 

 
6.3. Στιγματισμός του ατόμου με AIDS, θεραπεία και υποστήριξη 
 
-Προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε άτομα που ζουν 
με τον ιό ΗΙV μπορεί να τους ενθαρρύνουν να έχουν μια σεξουαλική ζωή με 
μειωμένο κίνδυνο και να επικοινωνούν με το σύντροφό τους. 
-Τα άτομα που ζουν με τον ιό ΗΙV πρέπει να μπορούν να εκφράσουν την αγάπη 
τους και τα συναισθήματά τους, να παντρευτούν ή να έχουν μακροχρόνιες 
σχέσεις και να κάνουν οικογένεια αν είναι αυτή η επιθυμία τους.  
-Η διάκριση απέναντι στα άτομα, που λόγω της κατάστασής τους είναι οροθετικά, 
είναι παράνομη. 
 
Πηγή: UNESCO 
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