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• Σεξουαλικότητα: βιολογικοί, 
κοινωνικοί και ψυχολογικοί 
παράγοντες που την 
καθορίζουν 











Το σαλιγκάρι αυτό 
προβάλει, κοντά 
στο κεφάλι του, µια 
προεξοχή όταν 
αναζητά σύντροφο 











«Η σεξουαλικότητα είναι ένα αναπόσπαστο 
τµήµα της προσωπικότητας κάθε 

ανθρώπινης ύπαρξης. Η πλήρης ανάπτυξή 
της εξαρτάται από την ικανοποίηση 

βασικών ανθρωπίνων αναγκών όπως η 
επιθυµία για επαφή, εγγύτητα, 

συναισθηµατική έκφραση, απόλαυση, 
τρυφερότητα και αγάπη». 

2000 



 Η σεξουαλικότητα είναι µια πυρηνική 
παράµετρος της ανθρώπινης ύπαρξης που 
περιλαµβάνει:                                          

 lτο φύλο (άρρεν, θήλυ),                                                             
 lτο κοινωνικό φύλο (άνδρας, γυναίκα),                                            
 lτην ταυτότητα και το ρόλο φύλου,                                                        
 lτο σεξουαλικό προσανατολισµό,            
 lτον ερωτισµό,                                                
 lτη συναισθηµατική πρόσδεση  
 (αγάπη)    
 lτην αναπαραγωγή. 

2000 



      Βιώνεται ή εκφράζεται µε:                          
  lσκέψεις,                                                   
  lφαντασιώσεις,                                            
  lεπιθυµίες,                                        
  lπεποιθήσεις,                                 
  lστάσεις ζωής,                                           
  lαξίες,                                          
  lδραστηριότητες,                                    
  lπρακτικές,                                                   
  lρόλους,                                                  
  lσχέσεις. 

2000 



Η σεξουαλικότητα είναι αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης:                                   
    lβιολογικών,              
   lψυχολογικών,                         
   lκοινωνικο-οικονοµικών, 

 πολιτισµικών, ηθικών και 
 θρησκευτικών / πνευµατικών 
 παραγόντων. 























Ουρηθρικός δακτύλιος για την 
πρόληψη του αυνανισµού που  
χρησιµοποιήθηκε κατά τον 19ο 

αιώνα. 

Sadock BJ, Kaplan HI, Freedman AM. The Sexual Experience. Baltimore: Williams & Wilkins, 1976 

Ειδική ζώνη για την 
αποτροπή του αυνανισµού 











Σεξουαλική υγεία είναι η πληρότητα     
των σωµατικών, συναισθηµατικών, 
πνευµατικών και κοινωνικών θεµάτων 
της σεξουαλικής ύπαρξης, µε τρόπο    
που να εµπλουτίζουν θετικά και να 
διευκολύνουν την προσωπικότητα, την 
επικοινωνία και την αγάπη. Σεξουαλική 
υγεία είναι η εµπειρία της σωµατικής, 
ψυχολογικής και κοινωνικο- 
πολιτισµικής ευεξίας η οποία σχετίζεται 
µε τη σεξουαλικότητα. 

World Association for Sexology 2000. 











lΣεξουαλικότητα και ανθρώπινες  
   σχέσεις 
lΣεξουαλικότητα και προσωπικότητα                             
lΣεξουαλικότητα και διαπροσωπικές  
   σχέσεις 













«Δεν ζητούσα τίποτα 
περισσότερο από το να 
προσπαθώ να ζω σύµφωνα µε 
ότι πιο αληθινό ήθελε να βγει 
από µέσα µου. Γιατί άραγε ήταν 
τόσο δύσκολο;» 

ΝΤΕΜΙΑΝ 
ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ 













Ενσυναίσθηση (empathy), 
Συντροφικότητα,  
Σεξουαλική απόλαυση, 
Πνευµατική απόλαυση, 
Κοινωνική θέση  
Αγαθά  

Η άντληση ικανοποιήσεων από την συζυγική σχέση 
ανεβάζει το προσδοκόµενο όφελος και κάνει και τους δυο 

συντρόφους καλύτερους  



Σύµφωνα µε τον Bowlby η υγιής 
λειτουργία της προσωπικότητας 
αντανακλά σε κάθε ηλικία, την 
ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει 
άτοµα που του ταιριάζουν και είναι 
πρόθυµα να προσφέρουν ασφαλή 
βάση.  

Επίσης αντανακλά την ικανότητά του να 
συνεργάζεται µε τα άτοµα αυτά σε µια 
σχέση αµοιβαίας ικανοποίησης. 
(Bowlby J. (1979) Δηµιουργία και διακοπή των συναισθηµατικών δεσµών. Μετάφραση : Π.Στρατή. 

Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθήνα 1995. 
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Σύντροφο
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Χρονοσύστηµα 

Μικροσύστηµα 

Μεσοσύστηµα 

Μακροσύστηµα 

Εξωσύστηµα 

Sexual and Relationship Therapy Vol. 26, No. 2, May 2011, 127–144 

Σύντροφο
ς 2 

Μικροσύστηµα 
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ΣΥΖΥΓΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ : Ο ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
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Η έντονη ερωτική έλξη είναι 
γενικά παροδική εκτός εάν 
φυσικοί ή κοινωνικοί φραγµοί 
αναστείλουν τους συντρόφους 
από το να βλέπονται τακτικά. 

 
 

Fisher H E et al. Archives of Sexual Behavior. 31,5, 2002 



ΣΥΖΥΓΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ : Ο ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
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Σεξουαλική 
ορµή 

Στεροειδείς 
Ορµόνες Προσδοκίες 

Φιλοδοξίες 

Gender 
I/R  Intimacy 

Άλλοι 
βιολογικοί 
παράγοντες Συναισθηµατικό 

τητα 
Συντροφικότητα 

Ταυτότητα 
και Ρόλος 
φύλου 

Άλλες 
ψυχολογικές 
ανάγκες 



Η εγγύτητα (intimacy) συνεπάγεται:  
(1) αµοιβαία αποκάλυψη προσωπικών  
      πληροφοριών,  
(2) µια ισχυρή ευνοϊκή πεποίθηση  
      προς το άλλο πρόσωπο της σχέσης, 
(3) συναισθηµατική επικοινωνία,  
      λεκτική και εξωλεκτική,  που  
      προορίζεται να εκφράσει φροντίδα  
      για το άλλο πρόσωπο 

Sarah E. Ainsworth, Roy F. Baumeister. Changes in sexuality: how sexuality 
changes across time, Across relationships, and across sociocultural contexts. 
Clinical Neuropsychiatry (2012) 9, 1, 32-38 



Το πάθος θεωρείται µια διακύµανση του 
επιπέδου εγγύτητας (intimacy) (η πρώτη 
συνιστώσα της εγγύτητας). Αυτό 
σηµαίνει ότι το πάθος θα βιώνεται πιο 
έντονο κατά την περίοδο που η 
εγγύτητα αναδύεται πιο γρήγορα.                                            
Όταν η εγγύτητα  είναι σταθερή, 
ανεξάρτητα από το αν είναι υψηλή ή 
χαµηλή, το πάθος θα είναι σχετικά 
χαµηλό. 

Baumeister RF, Bratslavsky E (1999). Passion, intimacy, and time: passionate love 
as a function of change in intimacy. 
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© Δ.Χατζηχρήστου 

Περιδινούµαστε ανάµεσα 
στα δύο προστάγµατα, 
συγχέοντας την ελευθερία 
της ερωτικής επιλογής 
(µια µεγάλη πρόοδο της 
ανθρωπότητας) µε την 
επιλογή της ατοµικής 
ελευθερίας. 

Αν υπάρχει σύγχρονο 
όνειρο έγκειται σε αυτή τη 
διπλή φιλοδοξία: να 
χαιρόµαστε τη συµβίωση 
χωρίς να χάνουµε τον 
έλεγχο της ατοµικής ζωής. 
Μπρυκνέρ Π. Το παράδοξο του έρωτα. 
Μετάφραση: Σ.Τριανταφύλλου. 
Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα 3013 [σελ.44]  



Της αυτάρκειας καρπός µέγιστος ελευθερία 
                                                                    Επίκουρος (Απ 77) 
αρµονία αντιθέτων τάσεων. (Ηράκλειτος Απ 51) 
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Γενική επικοινωνία 

Σεξουαλική 
επικοινωνία 



Η λογική θα πρέπει να εξετάσει πώς  τα 
ανόµοια µπορούν να συσχετισθούν,              
η βιολογία πώς οι διαφοροποιηµένες 
δοµές και διαδικασίες εναρµονίζονται 
µέσα στον οργανισµό, ή δε φυσιολογία 
του εγκεφάλου καθώς και η ψυχολογία, 
πώς ο νους ανακαλύπτει µια τάξη στις 
αντιθέσεις, τις οποίες παρατηρεί.  



 

Ø Κυµατοθραύστης των 
προβληµάτων του ζεύγους 

Ø Αναζωογονητής της σχέσης 



 
 

Η “αληθινή ηδονή” είναι πρώτα 
απ’ όλα µη προσθετική: να έχεις 
περισσότερη, ή να έχεις ένα 
µεγαλύτερης διάρκειας ηδονικό 
επεισόδιο, δεν την κάνει 
καλύτερη ή πιο πολύτιµη,              
ούτε ο αριθµός των ηδονικών 
επεισοδίων αυξάνει την αξία της. 

Επίκουρος 







….                                                                      
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Απολαύστε τον αισθησιασµό που εσωκλείεται ανάµεσα στην 
ευχαρίστηση και τον πόνο, καθώς εσείς χάνετε τον εαυτό σας µέσα στις 
µοναδικές αισθήσεις αυτών των σταθµισµένων σφιγκτήρων για τις θηλές. 
Οι ρυθµιζόµενες λαβές πίεσης σας χαρίσουν µία κλιµακούµενη 
ευαισθησία όσο τις φοράτε µέχρι να φτάσετε στο σηµείο να παρακαλάτε 
για την ερωτική σας απελευθέρωση  



€ 98.50 

€70.00  



Sexualisation is the imposition of adult sexuality on to children and young 
people before they are capable of dealing with it, mentally, emotionally or 
physically. 

Σεξουαλικοποίηση είναι η επιβολή 
της ενήλικης σεξουαλικότητας στα 
παιδιά  και στους νέους, πριν να 
είναι ικανά  να ασχοληθούν µε 
αυτή πνευµατικά, συναισθηµατικά 
και σωµατικά. 

Linda Papadopoulos. Sexualisation of Young People Review 



lΟι αξίες ενός ατόµου διαµορφώνονται από 
την   σεξουαλική εµφάνιση ή συµπεριφορά, 
αποκλείοντας  άλλα χαρακτηριστικά. 
 
lΤο άτοµο εµµένει στη πεποίθηση που 
εξισώνει την σωµατική έλξη (µε την στενή 
έννοια) µε την ερωτική έλξη 

American Psychological Association Task Force on the Sexualisation of Girls (2007) 



lΤο άτοµο γίνεται σεξουαλικό αντικείµενο, 
δηλαδή, σκέπτεται τους άλλους προς 
σεξουαλική χρήση, παρά ως πρόσωπα µε 
ικανότητα για ανεξαρτησία και ικανότητα 
αποφάσεων 
 
l Η σεξουαλικότητα επιβάλλεται 
ακατάλληλα σε κάποιο πρόσωπο.  

American Psychological Association Task Force on the Sexualisation of Girls (2007) 







Είναι όντως επικίνδυνα;  

Εάν είναι, πώς διαχειριζόµαστε τους 
κινδύνους και τις ανασφάλειες; 
Έγκειται στην ατοµική ευθύνη του 
καθενός να βρει λύση; 
Να επαναπαυτούµε στον εθελοντισµό 
των συνανθρώπων µας; 
Μήπως να βασιστούµε στο κράτος; 



Κάποιοι  επιµένουν στην αναγκαιότητα 
να αποτελέσει ο έρωτας αντικείµενο 
διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να 
µετατραπεί σε στοιχείο αυτοεκτίµησης 
και του εµπλουτισµού των σχέσεων µε 
τους οµοίους του.                                        
Ελπίζει κανείς ότι η Ευρώπη βρίσκεται 
στη διαδικασία να επιλέξει αυτόν τον 
τρόπο λύσης, µακριά από την πίεση 
που ασκεί το παγκοσµιοποιηµένο  
πρότυπο.  



Σύµφωνα µε Michel Foucault, οι 
διάφορες εργασίες απλά 
προσφέρουν πιο αυστηρά και 
συστηµατικά µέσα επίβλεψης της 
σεξουαλικής συµπεριφοράς από 
την πολιτεία και από άλλους 
καταπιεστικούς οργανισµούς.  

Foucault M. The history of sexuality, volume I: an 
introduction. New York: Pantheon. 1978. 



Η µαζική επιβολή, ασυνείδητα, 
εγκαθιστά κανόνες και αξίες 
για τη σεξουαλική 
συµπεριφορά µε  τις οποίες ο 
κόσµος µετρά τους άλλους και 
µετριέται.                                                    





Man Ray  
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