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Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ΙΜΟΠ  



• Οι υποκζςεισ είναι ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ επιςτιμθσ 
 

• Τλιςμόσ – ντετερμινιςμόσ  
 

• Αξιολόγθςθ των υποκζςεων από τουσ επιςτιμονεσ 
 

• « Ασ υποκζςουμε ότι», το οποίο αντιτάςςεται ςε ζνα «ξεκινϊντασ από 
τθν παραδοχι ότι» 
 
 

 
 
 

Παραδοχζσ ςτην επιςτήμη 

 



Ίςωσ ο τρόποσ να κρίνει κανείσ την επιςτημονική αξία 
μιασ παραδοχήσ  είναι να δει το κατά πόςο πυροδοτεί 
περιςςότερη ζρευνα και μελζτη. Ωσ τότε, μόνον κατά 
προςζγγιςη απαντήςεισ θα υπάρχουν . 



Οι άνθρωποι είναι μονογαμικοί  

 

 



 

 

Μονογαμία  είναι μια μορφι τθσ ςχζςθσ με τθν οποία ζνα άτομο ζχει 
μόνο ζνα ςφντροφο ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του ι ςε οποιαδιποτε 
χρονικι ςτιγμι (ςειριακι μονογαμία) , ςε ςφγκριςθ με τθν πολυγαμία. 

 

• Οικογενειακι μονογαμία  

• Κοινωνικι μονογαμία  

• Η ςεξουαλικι μονογαμία  

• Γενετικι μονογαμία 

Reichard, Ulrich H. (2003). Monogamy: past and present. 



 

• 5% των ηϊων: οικολογικοί λόγοι  

• Γίββωνασ (είδοσ πικικου – μονογαμικόσ) 

 

 

• Αγγλία – USA: 
• 25-70% ανδρϊν και 40-80% γυναικϊν μια τουλάχιςτον 

εξωςυηυγικι ςεξουαλικι επαφι 

• Πατζρασ των παιδιϊν άλλοσ από τον ςφντροφο τθσ μθτζρασ 
10-15% 

• 30% αποκαλφπτει κάποια εξωςυηυγικι ςχζςθ ςε ψυχολόγο 

Barash D, Lipton J. The myth of monogamy: Fidelity and infidelity in animals and 
people. New York: Holt; 2002. 



• Κοινωνικι μονογαμία 

• Οι περιςςότεροι από μασ καταφζρνουμε να 
είμαςτε μονογαμικοί – τουλάχιςτον τον 
περιςςότερο καιρό. 

• «Σο ιδεϊδεσ τθσ μονογαμίασ είναι ακριβϊσ 
αυτό – ζνα ιδεϊδεσ», Ουόρεν Κόλμαν 

Barash D, Lipton J. The myth of monogamy: Fidelity and infidelity in animals and 
people. New York: Holt; 2002. 



Οι ερωτικοί ςφντροφοι των ανδρών είναι 
περιςςότερεσ από των γυναικών  

 



Πωσ είναι δυνατόν για κάθε άντρα που 
κάνει ςεξ υπάρχει και μια γυναίκα. 

Καταγραφι ςτισ μελζτεσ - Εξθγιςεισ 

• Οι άνδρεσ χρθςιμοποιοφν πιο ςυχνά 
πόρνεσ από τισ γυναίκεσ 

• Οι άνδρεσ αρχίηουν το ςεξ πιο νωρίσ 
από τισ γυναίκεσ 

• Οι άνδρεσ είναι ςεξουαλικά πιο 
διεκδικθτικοί από τισ γυναίκεσ  

 

Einon D. Are men more promiscuous than women? Ethology and Sociobiology-1994 

Elo IT, Adolescent women: Their sexual partners and the fathers of their children. Journal of Marriage and Family-1990 

Byers E, Predicting initiations and refusals of sexual activities in married and cohabitating heterosexual couples. Journals of Sex Research-1989 



 

Οι εξηγήςεισ είναι ανεπαρκείσ γιατί:  

• Οι άνδρεσ χρθςιμοποιοφν πόρνεσ είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ από αυτοφσ που δεν 
χρθςιμοποιοφν άρα αυτό δεν πρζπει να επθρεάηει το δείγμα από ζνα τυπικό κολζγιο.  

• Οι γυναίκεσ τείνουν να πθγαίνουν με άντρεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ 

• Οι άνδρεσ μπορεί να επιδιϊκουν περιςςότερο το ςεξ αλλά αυτό δεν ςθμαίνει πωσ οι 
ςφντροφοι είναι περιςςότεροι.  

 
Pitts MK, Who pays for sex and why? An analysis of social and motivational factors associated with male clients of 
sex workers. Archives of Sexual Behavior-2004 

Buss DM, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review-1993 

Clark RD, Gender difference in receptivity to sexual offers. Psychology and Human Sexuality-1989 



Η ομοφυλοφιλία είναι επιλογή  
 



 

• Η κρθςκεία αναφζρει ότι είναι επιλογι που αποκλίνει από το φυςιολογικό. 

• ‘’Θεραπευτικζσ προςεγγίςεισ’’ και ‘’κλινικζσ’’ για να διδάξουν το άτομο να ζλκεται 
από τον ‘’ςωςτό ερωτικό ςφντροφο’’.   

• Οφτε θ ετεροφυλοφιλία είναι επιλογι.  

Τπάρχουν ενδείξεισ για: 
• Διαφορζσ ςτισ δομζσ του εγκεφάλου 

• Διαφορζσ ςτθν επίδραςθ ορμονϊν κατά τθν ενδομιτριο ηωι 

 

Η υιοκζτθςθ κρθςκευτικϊν, θκικϊν και κοινωνικϊν υποκζςεων από τον 

επαγγελματία υγείασ μπορεί να οδθγιςει ςε προβλθματικζσ διαδικαςίεσ 

κεραπείασ και ςυμβουλευτικισ. 

 
Kinsey AC, Sexual behavior in the human male. Philadelphia, PA: Saunders; 1948. 

Kinsey AC, Sexual behavior in the human female. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 1953. 

 



Οι άντρεσ ενδιαφζρονται για περιςταςιακό ςεξ ενώ οι 
γυναίκεσ για δζςμευςη 

 



 

• ε μια μελζτθ ςτο ερϊτθμα ςε άντρεσ και γυναίκεσ: 
• Όταν προςεγγίηουν ζνα ξζνο υπάρχει θ ίδια πικανότθτα να 

προγραμματίςουν ζνα επόμενο ραντεβοφ 

• 70% των ανδρϊν απάντθςαν ότι κα ζκαναν ςεξ ενϊ οι γυναίκεσ 
δεν απάντθςαν ‘’ναι’’.  

 

• Και τα για τα φφλα υπάρχει ίδιο ενδιαφζρον για ςοβαρι 
ςχζςθ  

• Κοινωνικοί λόγοι κάνουν τισ γυναίκεσ πιο ‘’ρομαντικζσ’’ 

• Ρόλοσ τθσ γυναίκασ – ανατροφι παιδιϊν.  

Buss DM, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review-1993 

Eagly AH. Sex differences in social behavior: A social role interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1987.  



Οι ςχζςεισ είναι: Παντρεμζνοι / ςοβαρή ςχζςη και 
ελεφθεροι.    

 



Είδη ςχζςεων  

 

Σχζςεισ 

Περιςταςιακζσ  Σταθερζσ 

 

• Μζχρι πριν κάποια χρόνια δφο τφποι 
ςχζςεων ςτθν βιβλιογραφία 

• Ελεφκεροσ – παντρεμζνοσ 

• Τπεραπλοφςτευςθ 

• Ανταλλαγζσ ερωτικϊν ςυντρόφων 

• Αλλθλεπίδραςθ διαπροςωπικϊν και 
κοινωνικϊν δυνάμεων 

 

 

-Hooking up 

-Friends with 
benefits 

-Booty call 



 

• 25 -75 % ςεξουαλικϊν πράξεων γίνονται 
μεταξφ εφιβων και ςπουδαςτϊν 

• τζρθςθ επίςθμθσ δζςμευςθσ 

• Οικολογία τθσ ςυμπεριφοράσ (πρότυπα 
ηευγαρϊματοσ) 

• Πολυανδρία ςτο Θιβζτ – περιοριςμζνθ 
διακεςιμότθτα φαγθτοφ 

• υμμετοχι ςε ςχζςεισ για ζνα ευρφ 
φάςμα λόγων και αναγκϊν. 

 

 Jonason PK, The “booty call”: A compromise between men and women’s ideal mating strategies. The Journal of Sex Research-2009.  

Puentes J, Participants in “friends-with-benefits” relationships. College Student Journal-2008 

Levine NE. The dynamics of polyandry: kinship, domesticity, and population on the Tibetan border. Chicago: University of Chicago Press; 1988. 



 

• τισ ςτακερζσ και περιςταςιακζσ ςχζςεισ 
επικρατοφν οι ςυναιςκθματικζσ από τισ 
ςεξουαλικζσ πράξεισ. 

• τισ υβριδικζσ ςχζςεισ ιςότιμα 

• Το παράδοξο των περιςταςιακών 
• Χρειάηεται χρόνοσ για μεγαλφτερθ οικειότθτα 

• Εξυπθρζτθςθ ςυναιςκθματικϊν και 
ςεξουαλικϊν ςκοπϊν 

• Προςπάκεια για ελαχιςτοποίθςθ 
ςυναιςκθματικισ ςυνεκτικότθτασ 

• Οι άνδρεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτο 
ςεξουαλικό ςτοιχείο ενϊ οι γυναίκεσ το 
βλζπουν ςαν βιμα για μια ςτακερι ςχζςθ 

 

 
Buss DM, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological 
Review-1993 
Jonason PK, The “booty call”: A compromise between men and women’s ideal mating strategies. The 
Journal of Sex Research-2009 



Για καλφτερθ άςκθςθ τθσ ςεξουαλικισ 
ιατρικισ: 

• Κριτικι ςκζψθ απζναντι ςτισ παραδοχζσ 

• Μελζτεσ: μικρά δείγματα, δυτικι 
κοινωνία 

• Αναγνϊριςθ ποικιλίασ  και 
διαφορετικότθτασ ςχζςεων 

 

Συμπεράςματα 



Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ  

 


