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ΕΦΗΒΕΙΑ 

� Η εξελικτική διεργασία στη ζωή  του ανθρώπου που αρχίζει 
''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και 
τελειώνει ''ψυχολογικά'' µε την τελική οργάνωση της 
σεξουαλικότητας 

� Πρόκειται για ένα φαινόµενο ορµονικό, βιολογικό, πνευµατικό 

� Ξεκινά γύρω στα 12 χρόνια για τα κορίτσια και στα 14 για τα 
αγόρια 

� Αναπτυξιακά τη χωρίζουµε σε 3 περιόδους: 

� Πρώιµη εφηβεία (10-14 ετών)  

� Μέση εφηβεία (14-17 ετών)  

� Όψιµη εφηβεία (17-20 ετών) 



ΕΦΗΒΕΙΑ 

� Σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο σωµατικό, συναισθηµατικό, 
νοητικό και κοινωνικό 

� Η σηµαντικότερη αλλαγή είναι ότι ο έφηβος αποκτά την 
ικανότητα αναπαραγωγής 

� Ωρίµανση άξονα υποθάλαµου - υπόφυσης 

� Αύξηση παραγωγής ορµονών 

� Εµφάνιση σεξουαλικότητας που είναι µέρος της ταυτότητας του 
φύλου 

� Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις του εφήβου µε το 
άλλο φύλο 



ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ; 

� ∆εν υπάρχει ξεκάθαρος ηλικιακός διαχωρισµός για την πρώιµη 
σεξουαλική εµπειρία 

� Απουσία αναπτυξιακών κριτηρίων που να λαµβάνουν υπόψη 
τη σωµατική ή συναισθηµατική ωριµότητα 

� Κριτήρια στατιστικά - δηµογραφικά 

� Στις ΗΠΑ <16 κυρίως λόγω της στατιστικής έξαρσης ΣΜΝ, 
ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης και ψυχολογικών προβληµάτων 

� Στην Ευρώπη <15 για τους ίδιους λόγους και επιπρόσθετα για 
την τεκµηριωµένη αδυναµία των νέων για συνειδητές και 
υπεύθυνες αποφάσεις, λόγω ανωριµότητας του 
προµετωπιαίου λοβού σε µικρότερες ηλικίες 

Macro-Level Age Norms for the Timing of Sexual Initiation and Adolescents’. Early Sexual Initiation in 17 European Countries 
Journal of Adolescent Health – Article in Press (2014) 1-8  



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

� Οι νέοι 10-19 ετών αντιστοιχούν στο 15% του πληθυσµού στις 
ΗΠΑ (περίπου 45 εκατοµµύρια) 

� Στις ΗΠΑ το 46% όλων των µαθητών µέσης εκπαίδευσης και το 
62% όλων των τελειοφοίτων στο σχολείο είχαν τουλάχιστον µία 
σεξουαλική εµπειρία 

� Στην Ευρώπη το 49% των νέων 15-19 δηλώνουν σεξουαλικά 
ενεργοί 

� Από τα 18 έτη και έπειτα οι µισοί έφηβοι έχουν ήδη κάνει σεξ 

� Μικρή διαφορά ανάµεσα στα φύλα για την πρώτη φορά 

Dillard K. Adolescent Sexual Behavior: Demographics. [The Facts] Washington, DC: Advocates for Youth, 2002 



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Finer LB and Philbin JM, Sexual initiation, contraceptive use, and pregnancy among young adolescents, Pediatrics, 2013 



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

� Κατά µέσο όρο οι έφηβοι κάνουν σεξ για πρώτη φορά στα 17, 
αλλά δεν παντρεύονται µέχρι τα 25  

� Αυξηµένος κίνδυνος ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης για περίπου 
µια δεκαετία ή και περισσότερο 

� Οι έφηβοι καθυστερούν περισσότερο την έναρξη της 
σεξουαλικής τους δραστηριότητας σε σχέση µε το παρελθόν 

� Σε όλες τις ηλικιακές υποοµάδες των εφήβων, η πιθανότητα 
ενός εφήβου να είναι σεξουαλικά ενεργός είναι χαµηλότερη 
από οποιαδήποτε άλλη στιγµή την τελευταία 25ετία 

Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance: United States, 2009.  
Surveillance Summaries, June 4, 2010. MMWR 2010;59 



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Sexual initiation of youths in selected European countries compared with their sexual and contraceptive knowledge. 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012, Vol 19, No 3, 587-592   



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Sexual initiation of youths in selected European countries compared with their sexual and contraceptive knowledge. 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012, Vol 19, No 3, 587-592   



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Sexual initiation of youths in selected European countries compared with their sexual and contraceptive knowledge. 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2012, Vol 19, No 3, 587-592   



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

The National Campaign United States; SSRS; March 14 to April 5, 2012 



Η ΦΥΣΗ  

� Η σεξουαλική αφύπνιση του νέου και η έλξη που νιωθει 
οδηγούν πολλούς νέους στην αναζήτηση της πρώτης 
σεξουαλικής εµπειρίας 

� Οι ορµονικά καθοδηγούµενες επιθυµίες είναι πολύ πιο έντονες 
στους νέους  

� Η περιέργεια της επαφής µε το άλλο φύλο 

� Ανάγκη έκφρασης της αγάπης 

� Ανάγκη για αναζήτηση αγάπης 

Mulye TP, Park MJ, Nelson CD, et al. Trends in adolescent and young adult health in the United States.  
J Adol Health. 2009;45:8-24  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

� Έφηβοι που έχουν καλές και στενές σχέσεις µε τους γονείς 
είναι 2.7 φορές λιγότερο πιθανό να κάνουν νωρίς σεξ  

� Το 71% των νέων που δε νιώθει αυτή την εγγύτητα θα έχει την 
πρώτη επαφή για λόγους αναζήτησης τρυφερότητας, στοργής, 
αγάπης ή για «επανάσταση» προς τους γονείς 

� Μέχρι το τέλος της εφηβείας παιδιά µε καλές επιδόσεις στο 
σχολείο που ζουν και µε τους δύο γονείς, καθυστερούν 
περισσότερο την πρώτη τους επαφή 

Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance: United States, 2009.  
Surveillance Summaries, June 4, 2010. MMWR 2010;59 



ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

� Πίεση από φίλους και παρέες 

� Φόβος απόρριψης από τις παρέες 

� Ανάγκη να νιώσουν «δηµοφιλής» 

� Επιθυµία να νιώσουν «φυσιολογικοί» γιατί πιστεύουν ότι οι 
περισσότεροι κάνουν σεξ 

� Αδυναµία άρνησης στο φίλο-φίλη 

� Νέοι µε χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι περισσότερο επιρρεπείς σε 
τέτοιες πιέσεις 

Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance: United States, 2009.  
Surveillance Summaries, June 4, 2010. MMWR 2010;59 



MME 

� Συνεχής βοµβαρδισµός σεξουαλικού περιεχοµένου από 
τηλεόραση, ταινίες, περιοδικά, διαφηµίσεις, sexting κ.ά.  

� Πρόκειται για µηνύµατα που ενεργοποιούν τη σεξουαλική µας 
ανταπόκριση µε µόναδικό στόχο το κέρδος  

� Στα µάτια του νέου η σεξουαλική διαφήµιση περνάει 
λανθασµένα µυνήµατα που ενισχύονται και από την ανεπαρκή 
ενηµέρωση για τους κινδύνους του sex  

� Αδυναµία του έφηβου να αντισταθεί σε αυτό το βοµβαρδισµό 
ερεθισµάτων 

Centers for Disease Control and Prevention. Youth Risk Behavior Surveillance: United States, 2009.  
Surveillance Summaries, June 4, 2010. MMWR 2010;59 



ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

� Ο θρησκευτικός προσανατολισµός σχετίζεται τόσο µε την 
καθυστέρηση έναρξης του σεξ, αλλά και µε τα ποσοστά 
χρήσης ή όχι προφυλακτικού 

� 54% γυναικών που αθλούνταν παράλληλα µε το σχολείο 
ανέφεραν πως δεν έκαναν σεξ σε αντίθεση µε το 41% µη 
αθλητριών 

� Η ελλειπής σχολική σεξουαλική εκπαίδευση 

� Η µείωση των γάµων µεταξύ παιδιών σε υποανάπτυκτες 
χώρες και η εκστρατεία για HIV καθυστερούν τις πρώιµες 
επαφές µεταξύ νέων 

 
Alford, S. and Hauser, D. The Facts: Adolescent Sexual Health in Europe and the United States.  

Advocates for Youth, Washington, DC: 2011 



ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

� 17% των νέων από 13 έως 18 που έκαναν σεξ για πρώτη 
φορά ανέφεραν ότι το έπραξαν υπό την επίδραση χρήσης 
ουσιών ή αλκοόλ και ίσως να µην το έπρατταν υπό άλλες 
συνθήκες 

� 30% κοριτσιών και 9% αγοριών µέσης εκπαίδευσης ανέφεραν 
σεξουαλική επαφή ως αποτέλεσµα παρενόχλησης ή 
κακοποίησης 

� 24% ανήλικων κοριτσιών ανέφεραν την πρώτη σεξουαλική 
εµπειρία ως «εθελοντική, αλλά µη επιθυµητή»  

Alford, S. and Hauser, D. The Facts: Adolescent Sexual Health in Europe and the United States.  
Advocates for Youth, Washington, DC: 2011 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

� Οι περισσότεροι έφηβοι µέχρι την αποφοίτηση τους από το 
σχολείο έχουν ήδη κάνει σεξ 

� Η απόφασή τους αν θα κάνουν ή όχι σεξ επηρεάζεται από 
δηµογραφικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

� Οι αρµονικές οικογενειακές σχέσεις, οι καλές επιδόσεις στο 
σχολείο και η συµµετοχή σε αθλήµατα βοηθούν τους νέους να 
λαµβάνουν πιο ώριµες αποφάσεις σε ό,τι αφορά το σεξ 

� Η θρησκευτική ενασχόληση και η χρήση ουσιών ή αλκοόλ 
επηρεάζουν τη σεξουαλική έναρξη και συµπεριφορά 

� Οι ενήλικες και τα ΜΜΕ πρέπει να αντιµετωπίζουν τους 
εφήβους ρεαλιστικά, υπεύθυνα και µε σεβασµό στις ανάγκες 
τους 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 


