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• Φύλο (sex) 
• Σεξουαλικότητα (sexuality) 
• Σεξουαλική υγεία (sexual health) 
• Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) 
• Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) 
• Σεξουαλικός προσανατολισµός (sexual orientation) 
• Σεξουαλική ταυτότητα (sexual identity) 
• Ερωτισµός (eroticism) 
• Συναισθηµατική πρόσδεση (emotional attachment) 
• Σεξουαλική δραστηριότητα (sexual activity) 
• Σεξουαλική πρακτική (sexual practice) 
• Ασφαλέστερο σεξ (sefer sex) 
• Υπεύθυνη σεξουαλική συµπεριφορά                       
   (responsible sexual behavior) 



Αµαρτία Θρησκευτική περίοδος 

Αµαρτία & 
Διαταραχή 

(α) Ιατρική περίοδος 
(Ιατρικοποίηση) 

(β) Ιατρική περίοδος 
(ΥπερΙατρικοποίηση) 

Σεξουαλικοποίηση 
Υγειονοποίηση 

Διαταραχή  

Προκαλεί 
Υγεία  



Αµαρτία & 
Διαταραχή 

(α) Ιατρική περίοδος 
(Ιατρικοποίηση) 

(β) Ιατρική περίοδος 
(ΥπερΙατρικοποίηση) Διαταραχή  



Ulrichs (1825-1895)  
Westphal (1869),                                                     
Symonds (1883),                                                  
Κrafft-Εbing (1886),                                                 
Μoll (1891),                                                     
Carpernter (1894),                                                       
Εllis και Symonds (1896) και                    
Ηirschfeld (1914)                                           
Επιπλέον, µέσω των εργασιών αυτών των 
µελετητών, ο Ulrichs επηρέασε τον Freud 
και τον Jung. 



















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 

























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













Φυσικά αίτια 
v Ελάττωση stress)  
v Απόλαυση 
v Επιθυµητός σύντροφος 
v Αναζήτηση εµπειριών 

Επίτευξη στόχων 
v Πόροι  
v Κοινωνική καταξίωση 
v Ωφελιµιστικοί λόγοι 
v Εκδίκηση 

Συναισθηµατικοί λόγοι 
v Έκφραση αγάπης 
v Διαπίστευση δέσµευσης 
v Έκφραση πόθου 

Ανασφάλεια 
v Αύξηση αυτοεκτίµησης 
v Υποχρέωση / πίεση 
v Διατήρηση σχέσης 

Meston, C. M., & Buss, D. (2007). Why humans have sex. Archives of Sexual Behavior, 
36, 477-507. 





«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». 

WAS, 2000 



Η σεξουαλικότητα είναι µια πυρηνική παράµετρος 
της ανθρώπινης ύπαρξης που περιλαµβάνει το 
φύλο, το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα και το ρόλο 
φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τον 
ερωτισµό, την συναισθηµατική πρόσδεση (αγάπη) 
και την αναπαραγωγή. 

WAS, 2000 



Βιώνεται ή εκφράζεται µε σκέψεις, 
φαντασιώσεις, επιθυµίες, πεποιθήσεις, 
στάσεις ζωής, αξίες, δραστηριότητες, 
πρακτικές, ρόλους, σχέσεις.                                    
Η σεξουαλικότητα είναι αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης βιολογικών, 
ψυχολογικών, κοινωνικο-οικονοµικών, 
πολιτισµικών, ηθικών και 
θρησκευτικών / πνευµατικών 
παραγόντων. 

WAS, 2000 











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. 



















«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 





Όλοι µας έχουµε διάφορες εκφράσεις του “εγώ” οι οποίες αντανακλούν 
πλευρές τις προσωπικότητάς µας, διαφορετικούς ρόλους και καταστάσεις 
της υπαρξής µας. Κινούµεθα εντός και εκτός των καταστάσεων αυτών 
χωρίς συνάφεια και µπορούµε εύκολα να ανακαλούµε τι κάνουµε ενώ 

βρισκόµαστε σε διαφορετική κατάσταση του εγώ. 

Δικηγόρος 

Καθηγητής 

Φίλος 

Ερωτικός 
σύντροφ

ος 
Αφελής 

Τολµηρός Αθλητής 

Γονιός 







Σεξουαλική 
ορµή 

Στεροειδείς 
Ορµόνες Προσδοκίες 

Φιλοδοξίες 

Gender 
I/R  Intimacy 

Άλλοι 
βιολογικοί 
παράγοντες Συναισθηµατικό 

τητα 
Συντροφικότητα 

Ταυτότητα και 
Ρόλος φύλου 

Άλλες 
ψυχολογικές 
ανάγκες 



 

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

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

καλύτερους  
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Αυτό το «παραπάνω» µπορεί να 
περιγραφεί ως το στοιχείο που 
προσδίδει ενότητα στις επιµέρους 
µονάδες / µέλη, που διασφαλίζει την 
αρµονική τους συνύπαρξη, που τα 
διέπει ως οργανική ή οργανωτική αρχή. 

Χέγκελ. Ο Λόγος στην ιστορία. Προλεγόµενα σελ.26. Μεταίχµιο. Αθήνα 2005 
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Στάδια Εξέλιξης Ατόµου 
 
Στάδια Εξέλιξης Έτερου 
 
Στάδια εξέλιξης Σχέσης 
 
Στάδια Εξέλιξης περιβάλλοντος 



ΣΥΖΥΓΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ : Ο ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
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Μ
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ΙΚ
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Α
ΣΗ

Φάση δηµιουργίας
δεσµού

Φάση εγκατάστασης
Χρόνος



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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Φάση εγκατάστασης
Χρόνος



Αν η αυθεντική αγάπη που ξεκινάει πάντοτε µε το 
πάθος, µε τον έρωτα, θέλει να «εξελιχθεί» και να 
διαρκέσει πρέπει  να µεταµορφωθεί σε εκούσια 
απόφαση, σε υπεύθυνη επιλογή µόλις αρχίσει να 
αµβλύνεται το πάθος, πράγµα που µοιραία θα συµβεί.                                 
Πρέπει να επιλέξουµε τον άλλον, να αποφασίσουµε 
εκούσια να ζήσουµε µαζί του, πρέπει να 
επιχειρήσουµε να «δηµιουργήσουµε» κάτι και να µην 
αφηνόµαστε στο πάθος. 

Luc Ferry. Η επανάσταση της αγάπης. Μετάφραση: Λίνα Σιπητάνου. Εκδόσεις Πλέθρον. 
Αθήνα 2012 (σελ 394) 



© 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) 





Σεξουαλικοποίηση 
Υγειονοποίηση 

Προκαλεί 
Υγεία  



Η χειραφέτηση δεν έκανε λιγότερο 
προβληµατική την ερωτική ζωή των 
συγχρόνων µας, η οποία εκφυλίστηκε µέσα 
στο άγχος, στο πορνογραφικό εµπόριο, 
στις ψυχοθεραπείες. Η τυραννία της 
εµφάνισης είναι ισχυρότερη από ποτέ.  

Μπρυκνέρ Π. Το παράδοξο του έρωτα. 
Μετάφραση: Σ.Τριανταφύλλου. 
Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα 3013 [σελ.47]  





Η Γνώση δεν βλάπτει 

Η Άγνοια δεν είναι ευδαιµονία 

Η Εµπειρία δεν είναι πάντοτε ο  
   καλύτερος δάσκαλος  



….                                                                      



Pornochic Aleska and Angelika 2 
(13 min) Porn quality: 79%  

Pornochic Vol. 12 Katsumi-
NEW-0002 
(29 min) Porn quality: 83%  

Black Angelica Pornochic 23 
(11 min) Porn quality: 78%  

Pornochic  











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 



l Οι αξίες ενός ατόµου διαµορφώνονται 
από την   σεξουαλική εµφάνιση ή 
συµπεριφορά, αποκλείοντας  άλλα 
χαρακτηριστικά. 
 
l Το 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) 



l Το 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) 











A woman modeling a miniskirt 



A woman modeling a miniskirt 



A woman modeling a miniskirt 



A woman modeling a miniskirt 









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  





 Μια εντύπωση που κερδίζει συνεχώς 
έδαφος στο ευρύ κοινό, είναι ότι ένας 
καλός τρόπος αποκατάστασης της υγείας, 
ιδιαίτερα  µετά από µια σοβαρή ασθένεια 
(π χ καρκίνος), είναι να κάνει κανείς σεξ.  



Make love to live until 100 years  



Η συγγραφέας  Marisa Acocella Marchetto 
(2006), συνιστά σε ασθενείς µε καρκίνο 
«κάνοντας σεξ είναι ένας τρόπος να 
πολεµήσετε και να µην αφήσετε τον καρκίνο 
να σας ελέγξει».  
Το σεξ παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό ως το 
µέσο ελάττωσης της πιθανότητας ανάπτυξης 
ή επέκτασης του καρκίνου.  

Marchetto, M. A. (2006). Cancer vixen. New York: Knopf. 



Δηµοφιλή περιοδικά αναφέρουν «η 
καλή σεξουαλική υγεία  µεταφράζεται 
σε καλύτερη σωµατική υγεία, ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστηµα και βοηθάει 
στη πρόληψη ασθενειών» (*).  

(*)Lee, A. (2010, April). 10 ways to reduce cancer risk. Alive, 342, 37–40. 



Οι οδηγίες στις γυναίκες είναι όχι µόνο να 
κάνουν σεξ αλλά να έχουν και οργασµούς, 
ξανά, η έρευνα δείχνει ότι «κάποιοι ασθενείς 
έχουν σηµαντική αύξηση των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων µετά τον οργασµό» (Carr, 
2007, p. 182).  
 
Και η συνταγή είναι να γίνεται              µια ή 
δυο φορές την εβδοµάδα.  

Carr, K. (2007). Crazy sexy cancer tips. Guilford, CT: Globe 
Pequot. 



Τέλος η σύσταση προς τις γυναίκες είναι 
το σεξ να γίνεται µε άνδρες, καθώς «οι 
άνδρες που διατηρούν µια σταθερή 
σεξουαλική ζωή στα 50 τους ,έχουν 
µικρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν 
καρκίνο του προστάτη. 

(*)Lee, A. (2010, April). 10 ways to reduce cancer risk. Alive, 342, 37–40 
σελ. 38. 



Συνοπτικά, κάνοντας σεξ βελτιώνετε την 
ευηµερία σας (well-being) το οποίο µε τη 
σειρά του αυξάνει τον ρυθµό επιβίωσης από 
τον καρκίνο.                                                Ως 
υπονοούµενο αφήνεται πως αν δεν κάνει 
κανείς σεξ θα αποκτήσει περισσότερο 
καρκίνο.   
Διαφαίνεται ότι το σεξ πουλιέται στο 
κοινό ως ενδιάµεσο καλής υγείας και ως 
µια υποχρέωση (για να έχεις καλή υγεία).  



 
 

Search Results 
The One Hour Orgasm: How to Learn the 
Amazing "Venus Butterfly" Technique 
by Bob Schwartz, Ph.D, Dr. Leah M Schwartz  
About this title: Useful for both couples and 
singles, this bestselling book offers sound 
strategies for enhancing sexual pleasure. 
Illustrations.  



 
 

Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex Med 
2010;7:1336–1361. 
 
Περίληψη 
  
Εισαγωγή. Αρκετές µελέτες εξετάζουν τους κινδύνους που συνοδεύουν τις 
σεξουαλικές δραστηριότητες, λίγες, ωστόσο, εξετάζουν τα πλεονεκτήµατα στη 
σωµατική και ψυχική υγεία και ακόµα λιγότερες µελετούν τις επιδράσεις ειδικών 
σεξουαλικών συµπεριφορών.   
 
Σκοπός. Το άρθρο αυτό προσφέρει µια εκτεταµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 
εξετάζουν τα πιθανά πλεονεκτήµατα στην υγεία διαφόρων σεξουαλικών δραστηριοτήτων, µε 
εστιασµό στις επιδράσεις των διαφόρων σεξουαλικών δραστηριοτήτων.  
 
Μέθοδoς. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  
 
Κύριες µετρήσεις. Ευρήµατα µεταξύ διακριτών σεξουαλικών δραστηριοτήτων και διαφόρων δεικτών 
ψυχολογικής και σωµατικής λειτουργίας. 
 
Αποτελέσµατα. Μεγάλος αριθµός δεικτών καλύτερης ψυχολογικής και σωµατικής υγείας 
συνοδεύουν κυρίως την κολπική συνουσία. Άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες έχουν 
ασθενέστερες, καθόλου ή (αυνανισµός, πρωκτική συνουσία) αρνητικές συσχετίσεις µε τους 
δείκτες υγείας. Το προφυλακτικό φαίνεται να µειώνει κάπως τα πλεονεκτήµατα της κολπικής 
συνουσίας. Μόνο ελάχιστες έρευνες επιτρέπουν αιτιογενετικές ερµηνείες. 



 
 

Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J 
Sex Med 2010;7:1336–1361. 
 
Αποτελέσµατα. Μεγάλος αριθµός δεικτών καλύτερης 
ψυχολογικής και σωµατικής υγείας συνοδεύουν κυρίως την 
κολπική συνουσία. Άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες έχουν 
ασθενέστερες, καθόλου ή (αυνανισµός, πρωκτική συνουσία) 
αρνητικές συσχετίσεις µε τους δείκτες υγείας. Το προφυλακτικό 
φαίνεται να µειώνει κάπως τα πλεονεκτήµατα της κολπικής 
συνουσίας. Μόνο ελάχιστες έρευνες επιτρέπουν 
αιτιογενετικές ερµηνείες. 



Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex Med 
2010;7:1336–1361. 

 Ψυχολογικό τοµέα 
 
l Προάγει την πνευµατική υγεία 
l Προάγει την ποιότητα της  
    συντροφικής σχέσης 
l Ωριµάζει τους ψυχολογικούς  
    µηχανισµούς άµυνας 
l Αποτρέπει από κατάθλιψη 
l Αποτρέπει από άλλες ψυχικές  
   διαταραχές 



Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex 
Med 2010;7:1336–1361. 

Σωµατικό τοµέα (Ι) 
l Αναλγησία 
l Καλύτερη λειτουργία των µυών  
    πυελικού εδάφους 
l Βελτίωση µυοσκελετικών ενοχληµάτων 
l Βελτίωση µεταβολισµού και θρέψης 
l Βελτίωση καρδιοαγγειακής υγείας 
l Πρόληψη προ-εκλαµψίας 
l Βελτίωση ορµονικής λειτουργίας 



Brody S. The relative health benefits of different sexual activities. J Sex 
Med 2010;7:1336–1361. 

Σωµατικό τοµέα (ΙΙ) 
l Βελτίωση βιο-χηµικής σύστασης  
    εκσπερµάτισης 
l Προστασία από καρκίνο προστάτη ή  
    καλύτερη πρόγνωση µετεγχειρητικά 
l Προστασία από καρκίνο µαστού ή  
    καλύτερη πρόγνωση µετεγχειρητικά 
l Βελτίωση της λειτουργίας του  
    ανοσοποιητικού συστήµατος 
l Επιµήκυνση του προσδόκιµου ζωής 



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; 




