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ΕΦΗΒΕΙΑ: 11-19 ετών 

    Πέρασμα από την  

    παιδική ηλικία στην ενήλικη  

    ζωή 

 

 

 Πρώιμη εφηβεία (11 - 14 ετών) 

 Μέση εφηβεία     (15 - 17 ετών) 

  Όψιμη εφηβεία    ( > 17    ετών) 



Τι συμβαίνει στην εφηβεία; 

 Μεγαλώνεις ιδιαίτερα γρήγορα και το σώμα σου 
αλλάζει 

 

 Αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου και το πώς 

«βλέπεις» τον κόσμο 

 

 Θέλεις να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και τα 

ενδιαφέροντά σου- γι’ αυτό συχνά 

απομονώνεσαι 



Τι συμβαίνει στην εφηβεία; 

 

 Σου αρέσει να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα. 

 

 Έχεις την τάση να εναντιώνεσαι σε κάθε μορφή 

εξουσίας (γονείς, καθηγητές, κοινωνία) 

 

 Προσπαθείς να αποκτήσεις μια καλή σχέση με 

τον εαυτό σου και την εξωτερική σου εμφάνιση 

 







Πώς αλλάζει το σώμα σου; 
 

 Το δέρμα γίνεται πιο λιπαρό 

 Τα στήθη μεγαλώνουν  

 Οι ωοθήκες μεγαλώνουν μέσα στη 

λεκάνη  

 Η μέση λεπταίνει και οι γοφοί 

φαρδαίνουν 

 Παρουσιάζεται τριχοφυϊα σε μασχάλες 

& γεννητικά όργανα 

 Αρχίζει η έμμηνος ρύση (περίοδος)  

 Φυσιολογικά υγρά εκκρίνονται από τον 

κόλπο 

 



Πώς αλλάζει το σώμα σου; 

 Μεγαλώνουν τα οστά του προσώπου 

 Ώμοι & στήθος φαρδαίνουν 

 Η φωνή αλλάζει 

 Αναπτύσσονται μύες 

 Παρουσιάζεται το «μήλο του Αδάμ» στο 

λάρυγγα 

 Το πέος γίνεται μεγαλύτερο 

 Παρουσιάζεται τρίχοφυϊα σε στήθος, 

μασχάλες,χέρια,πόδια & γύρω από το πέος  

 Οι όρχεις μεγαλώνουν 

 

 Παράγεται σπέρμα & αρχίζουν  

     οι ονειρώξεις & εκσπερματώσεις  



Η αρχή της Εμμηνορρυσίας 

             («περιόδου»)  

 Σε ηλικία 10-16 ετών, ορμόνες 

παράγονται από έναν αδένα στον 

εγκέφαλο (υπόφυση) & δίνουν 

σήμα στις ωοθήκες να παράγουν 

ένα ωάριο κάθε μήνα 

 

 Εφόσον το ωάριο αυτό δεν 

γονιμοποιείται, αποβάλλεται μέσω 

του κόλπου και έτσι αρχίζει η 

«περίοδος» στα κορίτσια 

 

 



ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 Κατά τη σεξουαλική πράξη το πέος του άντρα 

εισέρχεται στον κόλπο της γυναίκας 

 

 Ένα υγρό που λέγεται σπέρμα ελευθερώνεται από το 

πέος μέσα στον κόλπο 

 

 Το σπέρμα περιέχει πολλά μικροσκοπικά 

σπερματοζωάρια 

 

 Εάν έστω και ένα σπερματοζωάριο ενωθεί με ένα 

ωάριο, γίνεται γονιμοποίηση και ξεκινά ο σχηματισμός 

εμβρύου και νέας ζωής στη μήτρα της γυναίκας 







Η αρχή της Εμμηνορρυσίας 

                    («περιόδου»)  
 

Η αρχή της «περιόδου» είναι πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

και 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ στιγμή για ένα κορίτσι, αφού η 

«περίοδος» είναι : 

  το σημάδι ότι ο οργανισμός έχει ορμονική 

ισορροπία και αναπτύσσεται σωστά 

 η απόδειξη ότι στο μέλλον, μπορείς-εάν το 

θέλεις- να γίνεις μητέρα  

 

Τις ημέρες της περιόδου τα κορίτσια 

χρησιμοποιούν σερβιέτα μέσα από το εσώρουχο 

ή ταμπόν 

 



Κανόνες Υγιεινής 

 Αλλαγή σερβιέτας 3-4 φορές την ημέρα. 

 

 Πλύσιμο χεριών πριν και μετά την αλλαγή της 

σερβιέτας 

 

 Πλύσιμο της γεννητικής περιοχής καθημερινά 

με παιδικό σαπούνι και νερό 

 

 Η χρήση του ταμπόν αποφεύγεται εάν δεν 

υπάρχει ολοκληρωμένη σεξουαλική 

δραστηριότητα  

 



Εάν σταματήσει ή αργεί η 

«περίοδός» σου 
   Μπορεί να σημαίνει ότι : 

-  Είσαι έγκυος  

   (εάν έχεις σεξουαλικές επαφές) 

 

- Έχεις μειώσει σημαντικά το βάρος σου  

   (όπως π.χ. στην ανορεξία)  

 

-  Έχεις πολύ χαμηλά επίπεδα λίπους για το σώμα σου- 

σε σχέση με τους μυς (όπως σε περίπτωση πολύ 

σκληρής αθλητικής προπόνησης). 



Η αρχή της Εμμηνορρυσίας 

                    («περιόδου»)  
 

Κάποιος πόνος κατά τη διάρκεια της 

«περιόδου» είναι φυσιολογικός, 

ωστόσο εάν είναι πολύ έντονος ή  

υπάρχουν :  

- Αιμορραγία 

- Αστάθεια «περιόδου», 

καθυστέρηση ή απουσία 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ή    

ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΣΟΥ 



Παραγωγή του Σπέρματος 

 Η παραγωγή του σπέρματος αρχίζει μετά 

τα 11-12 έτη 

 

 Οι όρχεις παράγουν τα σπερματοζωάρια 

που αναμιγνύονται με ένα υγρό που 

παράγεται από τον προστάτη και έτσι 

σχηματίζεται το ΣΠΕΡΜΑ 

 

 Η πίεση του σπέρματος αυξάνεται τόσο, 

ώστε υπάρχουν  εκσπερματώσεις στον 

ύπνο, δηλ.  «ονειρώξεις» 

 

 Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό & 

συμβαίνει σε όλα τα αγόρια 



Είναι φυσιολογικός ο 

Αυνανισμός; 

 Είναι το άγγιγμα ή χάϊδεμα σε συγκεκριμένων 

σημείων του σώματος & είναι φυσιολογική 

λειτουργία στην εφηβεία 

 

 Βοηθά τον έφηβο ή την έφηβο να εξερευνήσει 

και να γνωρίσει καλύτερα το σώμα του/της και 

να εκτονωθεί σεξουαλικά.    



Ερωτικό Ενδιαφέρον 

  

 Στην εφηβεία «ξυπνούν»:  

    -το ερωτικό ενδιαφέρον 

    - ο ρομαντισμός 

    - η έκφραση συναισθημάτων. 

  



Ερωτικό Ενδιαφέρον- 

χαρακτηριστικά της εφηβείας 

 Ο έφηβος & η έφηβη: 

    - εξιδανικεύουν το σύντροφό τους       

    - ενθουσιάζονται εύκολα 

    - απογοητεύονται γρήγορα 

    - οι ρομαντικές σχέσεις τους διαρκούν λίγο 

       και είναι πολλές στη σειρά 

    - αναπτύσσουν ένα προσωπικό μύθο, ότι είναι  

       «άτρωτοι» 



Ποιά είναι η κατάλληλη ηλικία για να 

ξεκινήσεις σεξουαλική 

δραστηριότητα ; 

 Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστείς 

 

 Αποτελεί κορυφαίο γεγονός της ζωής 

όταν συμβαίνει με τον κατάλληλο 

σύντροφο και στην κατάλληλη χρονική 

στιγμή 





 Όταν ο σύντροφός σου λέει …..               η δική σου απάντηση μπορεί να είναι…..                                

 

 Μα έλα, όλοι έχουν ξεκινήσει!                  Αυτό πραγματικά δεν μ’ ενδιαφέρει.  

                                                                            Εγώ διαφέρω. 

                                                                      Άλλωστε δεν έχουν ξεκινήσει όλοι, ακόμη 

                                                                      και μερικοί από αυτούς που ισχυρίζονται 

                                                                      κάτι τέτοιο! 

 

 Αν με αγαπούσες θα το ήθελες.               Αν με αγαπούσες δεν θα με πίεζες να κάνω 

                                                                     κάτι για το οποίο δεν είμαι έτoιμoς/η.  

 

 Αν δεν ξεκινήσουμε τώρα θέλω               Αν το να είμαι μαζί σου σημαίνει                   

 να τα χαλάσουμε.!                                     και ότι υποχρεωτικά πρέπει να κάνω 

                                                                      κάποια πράγματα, τότε δεν θέλω  

                                                                      να είμαι μαζί σου. 

 

 Γιατί δεν θέλεις να προχωρήσουμε          Γιατί δεν θέλω ακόμη. Δεν νομίζω ότι 

 στη σχέση μας;                                           χρειάζονται άλλες εξηγήσεις. 

 

 Μα αφού ήδη έχουμε ξεκινήσει-                Νομίζω πως έχω δικαίωμα να αλλάξω 

 γιατί  μου αρνείσαι αυτή τη φορά ;           γνώμη. Θα ήθελα να περιμένω κι άλλο 

                                                                      πριν την επόμενη φορά ! 

 

 Έλα τώρα! Κι εσύ το θέλεις πολύ.            ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ ! Τι ακριβώς  

                                                                      δεν καταλαβαίνεις ; 

 

 Οι γονείς σου λείπουν το βράδυ-              Δεν μπορούμε. Οι γονείς μου δεν μου  

 Πάμε στο σπίτι σου;                                   επιτρέπουν επισκέψεις όταν λείπουν. 



Τι ζητούν τα Κορίτσια & τα αγόρια;  

 Τα κορίτσια θέλουν τη φιλία των αγοριών 

και τη ρομαντική σχέση 

 

 Τα κορίτσια προτιμούν τα ευαίσθητα αγόρια 

 

 Η προσωπικότητα ενός κοριτσιού έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα αγόρια 

 

 Η φιλία με τα κορίτσια είναι για τα αγόρια 

πιο σημαντικές από τη σεξουαλική πράξη 



Sarah Key 



Για τα αγόρια  

 Η επιθετικότητα και το άσχημο 

λεξιλόγιο απωθούν συνήθως τα 

κορίτσια 

 

 Η πίεση σημαίνει έλλειψη σεβασμού 

και ωριμότητας 

 

 Το «όχι» σημαίνει «ΟΧΙ» 



Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την 

πρώτη σεξουαλική επαφή; 

    ΘΥΜΑΜΑΙ: 

  Να σκέφτομαι τις πράξεις μου πριν τις κάνω 

 

  Να εξετάζω τα αισθήματά μου: 

   - τι με κάνει να νιώθω άνετα;  

    -τι θεωρώ σωστό; 

    -σε ποια φάση θα έλεγα «όχι»; 

    -τι θα με έκανε να νιώσω ότι με εκμεταλλεύονται; 

    -τι θα με έκανε να νιώσω ντροπή ή ενοχή; 

 

  Μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο     

      να αντισταθεί κανείς στην πίεση των άλλων 



Εάν επιλέξεις να έχεις 

σεξουαλικές επαφές στην 

ηλικία σου 

 Ενημερώσου λεπτομερώς για τις 

μεθόδους αντισύλληψης και προστασίας 

από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα (ΣΜΝ) 

 

 Μην επιτρέψεις ούτε μία σεξουαλική 

επαφή ή και πράξη χωρίς τη χρήση 

προφυλακτικού 



Νοσήματα που μεταδίδονται 

με τη σεξουαλική επαφή 

o AIDS (o ιός HIV) 

 

o Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) 

 

o Ηπατίτιδες Β και C 

 

o Άλλα αφροδίσια νοσήματα  

    (χλαμύδια, έρπητας κ.α.) 



          Εφηβική Εγκυμοσύνη    



                                           ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ 

 Όταν ο σύντροφός σου λέει …..   η δική σου απάντηση μπορεί να είναι…..                                

 

 Μα δεν με εμπιστεύεσαι ;                      Μα δεν πρόκειται γι αυτό.  

                                                                 Μπορεί κάποιος να έχει κάποιο ΣΜΝ                                               

                                                                 και να μην το γνωρίζει. 

                                                                      

 Μα έλα, μόνο για μία φορά.                  Όχι. Μια φορά είναι αρκετή για να   

                                                                προκύψει εγκυμοσύνη ή κάποιο ΣΜΝ 

 

 Ξέχασα να φέρω προφυλακτικό.          Έχω εγώ μερικά,  

                                                                                ή 

                                                                Μπορούμε να το αναβάλλουμε και να  

                                                                κάνουμε κάτι άλλο σήμερα. 

 

 Μα σ’αγαπώ τόσο πολύ!                     Κι εγώ. Το να φροντίζουμε και να  

                                                               προστατεύουμε ο ένας τον άλλον είναι 

                                                              απόδειξη της αγάπης μας. 

 

 Ντρέπομαι να τα αγοράσω.               Τότε πάμε μαζί. Ας το πάρουμε σαν  
           παιχνίδι κι ας το διασκεδάσουμε.  



Προφυλακτικό 

 Το προφυλακτικό είναι το μόνο που 
προστατεύει και από την περίπτωση 
εγκυμοσύνης και από τα νοσήματα που 
μεταδίδονται σεξουαλικά. 

 

 Ενημερώσου για τη σωστή χρήση του 
ΠΑΝΤΑ σε κάθε σεξουαλική επαφή 
(πώς πρέπει να το φοράς, ημερομηνία 
λήξης) 

 

 
 



Άλλες μέθοδοι αντισύλληψης 

 Ενημερώσου για τα : 

 

 Κολπικό Διάφραγμα 

 Ενδομήτρια Σπερματοκτόνα 

 Αντισυλληπτικό χάπι 

 

 

 Επείγουσα αντισύλληψη 



ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ                 

-Εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) 

 

-Προσφέρει προστασία από τους τύπους του ιού που προκαλούν 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας  

 

- Στη χώρα μας συνίσταται σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών, αλλά και 

σε κορίτσια ηλικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη 

συνιστώμενη ηλικία 
 

- Κυκλοφορούν δύο εμβόλια.  

Το δοσολογικό σχήμα και για τα δύο εμβόλια περιλαμβάνει 3 δόσεις.  

 



     Ευχαριστούμε πολύ για την 

προσοχή σας 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) 

Β΄Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών 

Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» 




