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Είναι γνωστό ότι η διαμόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας των εφήβων 
αποτελεί λεπτή και μακροχρόνια διαδικασία.(Ι)* Η διαδικασία αυτή περιλαμ
βάνει το βιολογικό μέρος, σύμφωνα με το οποίο ο νέος ή η νέα «ανακαλύ
πτει» τη συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση του σώματός του/της, όπως 
επίσης και το ψυχολογικό μέρος, το οποίο συνδέεται με τη δημιουργία της 
έννοιας που πρώτος ο Ε. Erikson ονόμασε «προσωπική ταυτότητα», μέρος 
της οποίας αποτελεί η σεξουαλική ταυτότητα.(2)

Υπάρχουν πολλές κοινωνικοδημογραφικές παράμετροι που επηρεάζουν 
τη δημιουργία της σεξουαλικής ταυτότητας. Στην έρευνά μας εξετάζουμε τα 
εξής δημογραφικά στοιχεία: την ηλικία, τον τόπο καταγωγής, την κοινωνι
κοοικονομική κατάσταση των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, 
την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη παραμονής του πληθυσμού του δείγ
ματος στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν δύο επιπρόσθετα στοιχεία που 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κοινωνικά και τα οποία είναι πολύ ση
μαντικά για τη δημιουργία της ταυτότητας. Πρόκειται για το βαθμό σεξουα
λικής πληροφόρησης καθώς και για τη σεξουαλική μύηση.

Μια αποκρυσταλλωμένη δομή ταυτότητας περιλαμβάνει την έννοια της 
ολοκληρωμένης χρονικής συνέχειας καθώς και την υποκειμενική αντίληψη 
της αυτο-ομοιότητας αναφορικά με σύγχρονους ρόλους.

Σύγχρονες έρευνες στις ΗΠΑ μελετούν τις προκαταβολές της σεξουαλι
κής ταυτότητας των εφήβων 15-19 χρόνων (3, 4, 5, 6, 7, 8). Αυτοί που είχαν

* Οι αριθμοί σε παρενθέσεις παραπέμπουν στις βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του 
άρθρου.
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χαμηλό δείκτη αυτοεκτίμησης ή δύναμης του «εγώ», εμφανίζονται να έχουν 
μεγαλύτερη τάση σύναψης πρώιμων σεξουαλικών σχέσεων. Το σημαντικό 
γεγονός που πρέπει να προσεχθεί εδώ είναι το πώς οι έφηβοι αντιλαμβάνον
ται και αισθάνονται αναφορικά με την πρώιμη ανάμειξη σε σεξουαλικές δρα
στηριότητες (9, 10, 11, 12). Δηλαδή, πώς εκτιμούν το ρόλο που παίζει ή που 
πρόκειται να παίξει η σεξουαλική τους συμπεριφορά σχετικά με την οριστική 
αποκρυστάλλωση της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Εφόσον οι έφηβοι διάγουν φυσιολογική οικογενειακή ζωή, θα περίμενε 
κανείς πως ο σχηματισμός των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών και των 
στάσεων αποτελεί υποκείμενο επιρροής του οικογενειακού προτύπου (υπο
κειμένου και αυτού με τη σειρά του στις κοινωνικοοικονομικές και ηθικές αλ
λαγές της σύγχρονης μεταβατικής ελληνικής κοινωνίας) (18, 19, 20, 21, 22, 
23).

Το πρόβλημα της στάσης ως προς την έκτρωση σχετίζεται με τις προη
γούμενες στάσεις και επηρεάζεται επίσης από τη νοοτροπία και την εξέλιξη 
των ιδεών που μεταδίδονται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το αποκαλούμενο χάσμα γενεών, έκφραση της Μ. Μηντ (25), είναι μια 
έννοια που επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από την κοινωνία. Ποικίλλει από 
κοινωνία σε κοινωνία και η ίδια η Μηντ αναφέρει ότι, σε πρωτόγονες κοινω
νίες, η εφηβεία αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία, με δρα
στηριότητες απόλυτα σύμφωνες με τον μεταβατικό της χαρακτήρα. Φυσικά, 
σε τέτοιου τύπου κοινωνίες, η εφηβεία δεν βιώνεται ποτέ ως σύγκρουση και 
δεν αποτελεί μια προβληματική περίοδο. Η πηγή της πληροφόρησης σχετικά 
με τα σεξουαλικά ζητήματα όπως και μια πιθανή συναισθηματική σχέση με 
τους γονείς ή τους φίλους, είναι πολύ σημαντική. Στις ΗΠΑ πολλοί συγγρα
φείς συμπεραίνουν ότι η σεξουαλική πληροφόρηση προέρχεται από τους συ
νομηλίκους. Άλλοι αναφέρουν ότι οι έφηβοι που δέχονται πληροφορίες από 
τους γονείς έχουν χαμηλότερες πιθανότητες πρώιμης έναρξης σεξουαλικών 
σχέσεων.

Τέλος, το πλέον σημαντικό αποτέλεσμα του συνολικού σχηματισμού 
της ταυτότητας καθώς και της συνειδητοποίησης των νέων ρόλων που αυτή 
η ταυτότητα υπαγορεύει, δεν είναι άλλο απ’ αυτό της ανθρώπινης επικοινω
νίας.

Οι έφηβοι συζητούν συναισθηματικά και ερωτικά θέματα με τους γονείς 
τους και τους σεξουαλικούς τους συντρόφους. Δέχονται πληροφορίες από 
γονείς, συγγενείς, συνομηλίκους και διαλέξεις (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35). Αυτή η σύνθετη επικοινωνία που περιλαμβάνει πληροφόρηση και 
ανταλλαγή απόψεων, μορφοποιεί τις στάσεις τους, τις εκτιμήσεις τους, ακό
μα και τη συμπεριφορά τους. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι στην τελική ανοιχτή 
ερώτησή μας «τι σημαίνει για σας η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων», πολλοί
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έφηβοι, σεξουαλικά ενεργοί και παρθένοι, απάντησαν «αγάπη» και «συναι
σθηματική ολοκλήρωση». Η απάντηση αυτή αποτελεί μια προβολή ψυχολο
γικών και διανοητικών προτύπων δανεισμένων περισσότερο από τον πολιτι
σμό και λιγότερο από τη βιολογία. Εάν αυτή η απάντηση μπορεί να ερμηνευ- 
θεί ως ιδεαλισμός, θα μπορούσε επίσης να αποτελεί ένα side-effect της επικοι
νωνίας που οι έφηβοι αναπτύσσουν εξαιτίας της σεξουαλικότητας.

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει το κατά πόσον η 
αποκαλούμενη ελευθεριότητα σε συνδυασμό με τη σεξουαλική μύηση φέ
ρουν υποχρεωτικά θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανθρώπινη επικοι
νωνία και το σχηματισμό της σεξουαλικής ταυτότητας για τα νεαρά άτομα. 
Επίσης, το κατά πόσον ο παράγοντας της σεξουαλικής πληροφόρησης μπο
ρεί να υποκαταστήσει τη σεξουαλική ελευθερία σε πρώτο στάδιο και να βοη
θήσει τους εφήβους να αποφύγουν την αλλοτρίωση, σύγχυση αξιών και διεύ
ρυνση του χάσματος των γενεών. Τέλος, το κατά πόσον η σεξουαλική πλη
ροφόρηση σε συνδυασμό με τη σεξουαλική ελευθερία σ’ ένα δεύτερο στάδιο, 
μπορούν να επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της βελτίωσης της αν
θρώπινης επικοινωνίας καθώς και της αποκρυστάλλωσης της σεξουαλικής 
ταυτότητας σ’ αυτά τα άτομα.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Δειγματοληψία

Τον Ιούνιο του 1989 το εργαστήριο «Μεθοδολογία Έρευνας - Έρευνα» σε 
θέματα Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Επισκεπτών-Επισκεπτριών 
Υγείας (ΕΕΥ) του TEI Αθηνών, διεξήγαγε μια μεγάλη έρευνα σε 720 εφήβους 
(363 άρρενες και 357 θήλεις) του Δήμου Αθηναίων, σχεδιασμένη για να εκτι
μήσει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία της σεξουαλικής ταυτότητας που 
στηρίζεται στη σεξουαλική τους συμπεριφορά και στάσεις απέναντι σε σε
ξουαλικά και άλλα θέματα. Επιλέξαμε το δείγμα μας χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία (καταλόγους και χάρτες) που μας διέθεσε η Εθνική Στατιστική Υπη
ρεσία (36). Η ηλικία ήταν το μοναδικό κατάλληλο κριτήριο που χρησιμο
ποιήσαμε στην επιλογή των εφήβων. Όλες οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές 
και διεξήχθησαν από τους σπουδαστές του ΣΤ' εξαμήνου του Τμήματος 
ΕΕΥ. Επειδή η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη σεξουαλική συμπεριφορά των 
εφήβων και επειδή η σεξουαλική εμπειρία είναι ένα ποιοτικά διαφορετικό 
φαινόμενο ανάμεσα στους παντρεμένους εφήβους, τα παντρεμένα άτομα δεν 
συμπεριελήφθησαν στο δείγμα μας.
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Μετρήσεις

Το φύλο και η ηλικία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα χρόνια δια
μονής στην Αθήνα των ερωτηθέντων εξετάζονται στο πρώτο μέρος του ερω
τηματολογίου ως ανεξάρτητες μεταβλητές που ενδεχομένως επηρεάζουν τη 
σεξουαλική συμπεριφορά και την ταυτότητα των εφήβων.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου μετρά τις πηγές και τις γνώσεις 
των εφήβων σε σεξουαλικά θέματα, όπως τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσή
ματα και τους τρόπους προφύλαξης, την ανατομία και τη φυσιολογία του 
γεννητικού συστήματος, τις αντισυλληπτικές μεθόδους κλπ. Οι ερωτήσεις 
αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν μια επίδοση της ακριβούς πλη
ροφόρησης χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

„ , σωστές απαντήσεις
ακριβής πληροφόρηση = —;— ---------;---------- =----—-----

σύνολο ερωτησεων-«δεν ξέρω»

Στάσεις σε θέματα προγαμιαίων σχέσεων, οικογενειακού μοντέλου, αν
τισύλληψης και έκτρωσης μετρήθηκαν στο τρίτο μέρος του ερωτηματολο
γίου, με τη χρήση κλίμακας τύπου Lickert (βλ. τις ακριβείς ερωτήσεις στον 
Πίνακα 1). Οι κατηγορίες των απαντήσεων ήταν: «Συμφωνώ απόλυτα», 
«Συμφωνώ», «Αδιαφορώ», «Διαφωνώ», «Διαφωνώ απόλυτα». Στην ανάλυση 
όλες οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε κλίμακα 5 βαθμών και όλες οι μετα
βλητές κωδικοποιήθηκαν με τρόπο ώστε η υψηλή επίδοση να εκφράζει απο
δοχή των προαναφερθέντων θεμάτων, ενώ η χαμηλή επίδοση να εκφράζει 
αποδοκιμασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους πολυπαραγοντικής ανάλυσης (Principal Com
ponents με Obiimin Rotation) στα ακόλουθα θέματα (κάθε θέμα περιλαμβάνει 
διάφορες ερωτήσεις):

— πηγές και ακριβής πληροφόρηση σε σεξουαλικά θέματα
— άτομα με τα οποία ο έφηβος συζητά τα συναισθηματικά και σεξουα

λικά του ζητήματα
— σεξουαλική συμπεριφορά και ηλικία πρώτης σεξουαλικής σχέσης
— ρόλοι φύλων και οικογενειακό μοντέλο
— προγαμιαία αντισύλληψη
— αντισύλληψη και άτομα που ο έφηβος θα έδινε μια συμβουλή θετική 

για αντισύλληψη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Βασικές κοινωνικές στάσεις σε θέματα σεξουαλικών σχέσεων. 
Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης

Ερωτήσεις

— Κατάλληλη ηλικία γυναίκας για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων
— Κατάλληλη ηλικία άνδρα για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων
— Συνθήκες για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων
— Θεώρηση σεξουαλικής σχέσης ως φυσικής ανάγκης
— Γυναικείο καθήκον η φροντίδα των παιδιών
— Γυναικείο καθήκον η φροντίδα του νοικοκυριού
— Παρθενικότητα της γυναίκας σε περίπτωση γάμου 
—Έκτρωση: αποκλειστική ευθύνη της γυναίκας
— Πληροφόρηση σε σεξουαλικά θέματα από τα MME
— Αδιαφορία ως προς τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων
— Απόρριψη της αντισύλληψης
— Σύναψη σεξουαλικών σχέσεων: ολοκλήρωση
— Πληροφόρηση σε σεξουαλικά θέματα από βιβλία
— Αντισύλληψη: ευθύνη του άνδρα
— Αντισύλληψη: ευθύνη της γυναίκας
— Διάθεση για συμβουλή σε κάποιο άγνωστο άτομο να αντιμετωπίσει με έκτρωση μια ανεπιθύ

μητη εγκυμοσύνη
— Διάθεση για συμβουλή σε κάποιο φιλικό άτομο να αντιμετωπίσει με έκτρωση μια ανεπιθύ

μητη εγκυμοσύνη
— Ετοιμότητα για έκτρωση από τον ίδιο των ερωτώμενο
— Διάθεση για συμβουλή σε κάποιο συγγενικό άτομο να αντιμετώπισα με έκτρωση μια ανεπι

θύμητη εγκυμοσύνη
— Διάθεση για συμβουλή σε κάποιο συναδελφικό άτομο να αντιμετώπισα με έκτρωση μια ανε

πιθύμητη εγκυμοσύνη
— Συζήτηση για συναισθηματικά ζητήματα με τους γονείς
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους γονείς
— Συζήτηση για συναισθηματικά ζητήματα με συνομήλικους
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους συνομήλικους
— Σύναψη σεξουαλικών σχέσεων: φόβος
— Συζήτηση για συναισθηματικά ζητήματα με τους συγγενείς
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους συγγενείς
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από διαλέξεις
— Σύναψη σεξουαλικών σχέσεων: αγάπη, έρωτας
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από επαγγελμ. υγείας
— Συζήτηση για σεξουαλικά ζητήματα με τον ερωτικό σύντροφο
— Πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από το σχολείο
— Πρώτη σεξουαλική σχέση: αποφασιστική εμπειρία

* Ερωτήσεις που «φορτώνουν» περισσότερο σε κάθε παράγοντα.
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Παράγων 1 Παράγων 2 Παράγων 3 Παράγων 4 Παράγων 5

-.88289* .06247 -.02895 -.01469 -.08478
-.87854* .14036 -.00352 -.07953 -.10984
-.46396* -.12242 .10084 .18426 -.12304

.13179 .02878 .02614 -.01345 -.09560
-.07848 .66431* -.03043 -.03997 .00851
-.02271 .59956* -.02983 -.02992 .03403

.23245 .59278* .01650 -.07213 -.10053

.05205 .47007* .04074 .15004 -.22871
-.12110 .33149* -.01400 -.16560 .23558
-.04170 -.31366* -.01825 -.01995 -.03632
-.03840 -.30596* .07448 .02128 -.09394
-.04057 .30533* -.26487 .09890 -.13831
-.03769 .30247* .11311 -.16333 .24133

.07685 -.25125* -.03414 -.01551 -.03112
-.06233 -.20846 -.05085 -.08862 .18268

.02083 .08368 .79745* .04216 .11346

.04286 .04179 -.57074* -.22981 -.13317
-.13587 .07014 .54878* .03570 -.02207

-.08346 -.09966 -.49691* .23675 .21925

13435 .16070 -.45479* -.00565 .20221
-.04832 .09489 .02057 .72988* .04224

.02377 .12194 -.00294 .68799* .01575
-.10981 .06052 -.03663 -.54699* -.07850

.13157 .01607 -.16422 -.45777* -.08112
-.03767 -.03012 -.04051 .34395* -.03109

.01770 -.04290 .02926 -.08264 .50589*

.02204 -.04218 -.13111 .02277 .49420*

.11290 .02727 .03807 .12266 .43075*
-.06541 -.05373 .27222 -.12274 .42439*

.11884 .07578 -.00857 .04060 .37650*

.26379 .13958 -.16131 -.12021 .31322*
-.01816 .02717 -.03771 .21895 .29936*

.06585 -.02469 -.00728 -.03246 -.06844



50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ

— συναισθηματική κατάσταση μετά την πρώτη σεξουαλική σχέση και 
ρόλου του σεξ στη ζωή του εφήβου.

Η μέθοδος δημιούργησε πέντε βασικούς παράγοντες με τιμές eigen πά
νω από 1,5 (Πίνακας 1).

Οι ερωτήσεις που «φορτώνουν» υψηλότερα στον πρώτο παράγοντα σχε
τίζονται με τα ακόλουθα θέματα:

— κατάλληλη ηλικία για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων (για άνδρες και 
γυναίκες)

— συνθήκες για δημιουργία και σύναψη σεξουαλικών σχέσεων. 
Ερμηνεύοντας κοινωνιολογικά τον πρώτο αυτό παράγοντα, θεωρούμε

ότι μετρά σεξουαλική ελευθερία, αφού οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν 
ότι οι σεξουαλικές σχέσεις μπορούν να αρχίσουν πριν από τα είκοσι και υπό 
ορισμένους όρους.

Ομοίως ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τα κάτωθι:
— η ανατροφή των παιδιών αποτελεί γυναικείο καθήκον
— η φροντίδα του σπιτιού αποτελεί γυναικείο καθήκον
— απαραίτητη η παρθενικότητα σε περίπτωση γάμου
— αντισύλληψη: θέμα που αφορά αποκλειστικά τη γυναίκα
— πληροφόρηση σε σεξουαλικά θέματα από τα μέσα μαζικής ενημέρω

σης
— αδιαφορία ως προς τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων
— απόρριψη της αντισύλληψης
— σεξουαλικές σχέσεις: ολοκλήρωση
— πληροφόρηση σε σεξουαλικά θέματα από τα βιβλία
— αντισύλληψη: ανδρική ευθύνη.
Έτσι, ο παράγοντας που περιέχει τα παραπάνω θέματα μπορεί να περι

γράφει ότι μετρά ένα προοδευτικό οικογενειακό μοντέλο.
Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με τα ακόλουθα:
— διάθεση να δοθεί συμβουλή σε ένα άγνωστο πρόσωπο για έκτρωση εν 

όψει μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
— διάθεση να δοθεί συμβουλή σε ένα φιλικό πρόσωπο για έκτρωση εν ό

ψει μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
— ετοιμότητα για προσωπική έκτρωση εν όψει μιας ανεπιθύμητης εγκυ

μοσύνης
— διάθεση να δοθεί συμβουλή σε ένα συγγενικό πρόσωπο για έκτρωση 

εν όψει μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
— διάθεση να δοθεί συμβουλή σε ένα συναδελφικό πρόσωπο για έκτρω

ση εν όψει μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.
Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις αναφέρονται στο σημαντικό 

θέμα της στάσης απέναντι στην έκτρωση.
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Ο τέταρτος παράγοντας σχετίζεται με τα ακόλουθα:
— συζήτηση για σεξουαλικά και συναισθηματικά ζητήματα με τους γο

νείς
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους γονείς
— συζήτηση για σεξουαλικά και συναισθηματικά ζητήματα με τους φί

λους
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους συνομηλίκους
— σεξουαλικές σχέσεις: φόβος.
Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις διαφοροποιούν τις γνώμες 

ανάμεσα στους εφήβους και τους γονείς ή τους συγγενείς τους. Θεωρούμε ό
τι αυτός ο παράγοντας μετρά το χάσμα γενεών που υπάρχει σε κάθε κοινω
νία.

Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας σχετίζεται με τα ακόλουθα:
— συζήτηση για σεξουαλικά και συναισθηματικά ζητήματα με τους 

συγγενείς
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους συγγενείς
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από διαλέξεις
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από τους επαγγελματίες υγείας
— συζήτηση για σεξουαλικά και συναισθηματικά ζητήματα με τον ερω

τικό σύντροφο
— πληροφόρηση για σεξουαλικά θέματα από το σχολείο
— σεξουαλικές σχέσεις: αγάπη, έρωτας.

Ο τελευταίος αυτός παράγοντας μετρά την ανθρώπινη επικοινωνία.

Πολυπαραγοντική Ανάλυση Μεταβλητών

Οι πέντε παράγοντες που αναλύθηκαν με τη μέθοδο principal component 
χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές σ’ ένα μοντέλο πολυπαρα- 
γοντικής ανάλυσης μεταβλητών με ανεξάρτητες μεταβλητές τις ακόλουθες:

— ηλικία
— μορφωτικό επίπεδο πατέρα
— οικογενειακή κατάσταση
— χρόνια διαμονής στην Αθήνα
— επίδοση ακριβούς πληροφόρησης σε σεξουαλικά θέματα 

(covariates)
— φύλο
— σεξουαλική συμπεριφορά 

(main effects).
Τα σημαντικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
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1. Σεξουαλική ελευθερία

Όσο αυξάνει η επίδοση ακριβούς πληροφόρησης σε σεξουαλικά θέματα τό
σο αυξάνει η επίδοση σεξουαλικής ελευθερίας, σε επίπεδο στατιστικά σημαν
τικό.

Η ηλικία και τα χρόνια διαμονής στην Αθήνα έχουν μια αρνητική στατι
στικά ενδεικτική σχέση με τη σεξουαλική ελευθερία (Πίνακας 2).

Οι σεξουαλικά ενεργοί άρρενες έχουν την υψηλότερη μέση επίδοση σ’ 
αυτό τον παράγοντα (0.449) και ακολουθούν οι σεξουαλικά δραστήριες θή- 
λεις (0.333) (Πίνακας 3).

2. Προοδευτικό οικογενειακό μοντέλο

Η ηλικία, η μόρφωση του πατέρα και η επίδοση ακριβούς πληροφόρησης 
σχετίζονται θετικά και στατιστικά λίαν σημαντικά με την επίδοση στον παρά
γοντα του προοδευτικού οικογενειακού μοντέλου (Πίνακας 2).

Οι παρθένες θήλεις έχουν την υψηλότερη μέση επίδοση σ’ αυτό τον πα
ράγοντα (0.318), ενώ η χαμηλότερη ανήκει στους ενεργούς άρρενες (—0.215) 
(Πίνακας 3).

3. Αρνητική στάση στην έκτρωση

Μόνο τα χρόνια διαμονής στην Αθήνα σχετίζονται θετικά σε επίπεδο στατι
στικά σημαντικό με την αρνητική στάση στην έκτρωση (Πίνακας 2).

Οι άρρενες παρθένοι έχουν την υψηλότερη επίδοση σ’ αυτό τον παρά
γοντα (0.114), ενώ η χαμηλότερη ανήκει στα σεξουαλικά ενεργά άτομα ανε
ξαρτήτως φύλου (—0.127, —0.130) (Πίνακας 3).

4. Χάσμα γενεών

Τα μεγαλύτερα άτομα έχουν πιο εξασθενημένο το αίσθημα του χάσματος γε
νεών σε επίπεδο στατιστικά σημαντικό (Πίνακας 2).

Οι σεξουαλικά ενεργοί άρρενες αισθάνονται εντονότερα το χάσμα γε
νεών (—0.105) (Πίνακας 3).

5. Ανθρώπινη Επικοινωνία

Όσο αυξάνει η επίδοση ακριβούς πληροφόρησης σε σεξουαλικά θέματα τό
σο αυξάνει η επίδοση του παράγοντα της ανθρώπινης επικοινωνίας σε επίπε
δο στατιστικά λίαν σημαντικό (Πίνακας 2).
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Οι σεξουαλικά ενεργές θήλεις έχουν την υψηλότερη μέση επίδοση σ’ 
αυτό τον παράγοντα (0.145), υψηλότερη και από τους αντίστοιχους άρρενες 
(0.051). Η χαμηλότερη μέση επίδοση ανήκει στους παρθένους άρρενες 
(—0.112) (Πίνακας 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η αυξανόμενη σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων εκφράζει μια σημαν
τική αλλαγή στην εμπειρία της ζωής τους. Στο παρελθόν, μια σεξουαλική 
μύηση εθεωρείτο ως απόδειξη ωριμότητας και εισαγωγής στη ζωή των ενηλί
κων («Rites de passage» σύμφωνα με τον τίτλο του κλασικού έργου του Α. 
Van Gennep). Στις μέρες μας, η σεξουαλική μύηση συμβαίνει συνήθως στις 
ηλικίες κάτω των 20 χρόνων (37). Στο δείγμα μας, έχουμε 90% των ανδρών 
και 48% των γυναικών να έχουν έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας πριν 
από τήν ηλικία των 20. Όμως, πολλά θέματα που αφορούν τη σεξουαλική 
ζωή περιβάλλονται από ντροπή και προκατάληψη.

Πολλές πρόσφατες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η σεξουαλική απε
λευθέρωση των εφήβων επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 
την επίδοση στο σχολείο, τη διαταραγμένη ή χωρισμένη οικογένεια και το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδό της (17, 18, 34, 38, 39, 40, 41).

Στη μελέτη μας, ο πρώτος παράγοντας σεξουαλικής ελευθερίας (απελευ
θέρωσης) ερμηνεύεται από τις αντιδράσεις που είχαν τα πρόσωπα όταν ρωτή
θηκαν για το πότε είναι η καλύτερη εποχή για έναρξη σεξουαλικής δραστη
ριότητας (ανεξαιρέτως φύλου) και ποια είναι τα κριτήρια για την απόφαση 
αυτή. Η απάντηση για την πρώτη ερώτηση ήταν ένας μέσος όρος 17-18 χρό
νων, ενώ στη δεύτερη ερώτηση τα περισσότερα άτομα θεώρησαν ότι μια σο
βαρή σχέση είναι μεγάλης σημασίας.

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι αυτή η ηλικία που θεωρείται ως καλύτερη για 
την έναρξη σεξουαλικών σχέσεων μπορεί να συνδυαστεί με το υποστήριγμα 
ενός μοντέλου σοβαρής σχέσης.

Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας καθώς και το μορφω
τικό επίπεδο έχουν χαμηλή στατιστική σημασία για τον παράγοντα αυτό. 
Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή της σεξουαλικής πληροφόρησης είναι 
στατιστικά σημαντική (βλ. Πίνακα 2). Όσο υψηλότερη είναι αυτή η πληρο
φόρηση τόσο πιο απελευθερωμένοι φαίνονται οι έφηβοι. Επιπροσθέτως, οι 
ενεργοί άρρενες φαίνονται να είναι πιο απελευθερωμένοι από τις δραστήριες 
γυναίκες, ενώ οι άρρενες παρθένοι έχουν μεσαία επίδοση και οι θηλυκές παρ
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θένες χαμηλή (βλ. Πίνακα 3). Αλλά όλα αυτά τα ευρήματα δεν είναι ούτε 
επαρκή ούτε κατάλληλα για να εξηγήσουν θέματα όπως η δημιουργία της σε
ξουαλικής ταυτότητας, της ανθρώπινης επικοινωνίας ή των προοδευτικών 
ιδεών σχετικά με σεξουαλικά ζητήματα. Επομένως, οφείλουμε να εξετάσουμε 
και άλλους παράγοντες, όπως το οικογενειακό μοντέλο, το χάσμα γενεών 
κ.ά. (Πίνακας 1).

Πολλές έρευνες που διεξήχθησαν κυρίως στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η οικο
γένεια και το περιβάλλον επηρεάζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα των 
εφήβων (17, 18, 37, 38, 39, 40, 41). Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, το προγα
μιαίο σεξ είναι λιγότερο πιθανό να τελείται αν και οι δύο γονείς είναι παρόν- 
τες από την περίπτωση του εφήβου που μεγαλώνει σε μια διαλυμένη οικογέ
νεια. Η σταθερότητα της διαγονεακής οικογένειας παρέχει ένα αποτελεσματι
κότερο μέτρο ενεργού κοινωνικού ελέγχου.

Στη μελέτη μας η οικογενειακή σταθερότητα δεν φαίνεται να είναι ση
μαντικό στοιχείο αξιολόγησης του οικογενειακού μοντέλου. Αντίθετα, η 
ακριβής γνώση σεξουαλικών θεμάτων, η ηλικία και η μόρφωση του πατέρα 
θεωρούνται πολύ σημαντικοί συντελεστές. Υπεύθυνοι για το πρόβλημα της 
αντισύλληψης θεωρούνται και οι δύο σύντροφοι, ενώ ο ρόλος της γυναίκας 
δεν περιορίζεται στο νοικοκυριό. Στον παράγοντα του οικογενειακού μοντέ
λου αποκτούν υψηλή επίδοση ενώ ο μέσος όρος των ενεργών αρρένων υιοθε
τεί ένα μάλλον συντηρητικό μοντέλο. Οι άρρενες παρθένοι και οι ενεργές θή- 
λεις επιδεικνύουν μια στατιστικά σημαντική επίδοση (βλ. Πίνακα 3). Αυτές 
οι μετρήσεις δείχνουν ότι η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα δεν σχετίζε
ται υποχρεωτικά με μια προοδευτική ιδεολογία, αλλά αντίθετα μπορεί να 
οδηγήσει τον έφηβο σε ένα συντηρητικό μοντέλο, ιδίως όταν η σεξουαλική 
σχέση δεν χαρακτηρίζεται από εκδήλωση μιας αληθινής οικειότητας. Όπως 
παρατηρεί ο Erikson, «μια σεξουαλική οικειότητα συνήθως προηγείται της 
ικανότητας ανάπτυξης μιας ψυχολογικής οικειότητας» (2). Συμπεραίνουμε ό
τι η σεξουαλική ταυτότητα των ενεργών εφήβων βρίσκεται ακόμα στο στάδιο 
της σύγχυσης. Μπορούμε να αποδώσουμε την υψηλή επίδοση των παρθένων 
θηλέων ως προς το προοδευτικό οικογενειακό μοντέλο στην ηλικία τους, στη 
σεξουαλική πληροφόρηση και στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. 
Αυτά τα άτομα ευνοούν επίσης την αντισύλληψη, γεγονός που επαυξάνει 
την προοδευτική τους κατάσταση.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των δύο πρώτων παραγόντων, μπορού
με να σχολιάσουμε ότι η μονογαμία μπορεί να ευνοήσει την πρόωρη σεξουα
λική ελευθερία, ενθαρρύνοντας όψεις ρομαντικότητας ανάμεσα στα νέα ζευ
γάρια στις σύγχρονες κοινωνίες μας. Κινητικότητα και ατομικότητα χαρα
κτηρίζουν αυτού του είδους τις κοινωνίες (42). Επίσης, μια γενική απελευθέ
ρωση της σεξουαλικότητας για τις γυναίκες δημιουργεί μια πρόωρη σεξουα
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λική ελευθερία για τους εφήβους. Αυτή η αλλαγή στην κατάσταση των γυ
ναικών σχετίζεται αναμφισβήτητα και με τα αποτελεσματικά αντισυλληπτικά 
που μειώνουν οπωσδήποτε τους πιθανούς κινδύνους εγκυμοσύνης. Σχετίζε
ται, επίσης, με την ελάττωση του οικογενειακού ελέγχου επί της ατομικής 
συμπεριφοράς καθώς και με την αυξημένη γυναικεία συμβολή στην ύπαρξη 
και λειτουργία του νοικοκυριού (43).

Τα χρόνια παραμονής στη μεγαλούπολη φαίνεται να επηρεάζουν την 
απόφαση των εφήβων ως προς τη στάση που πρέπει να κρατήσουν για το θέ
μα της άμβλωσης (29, 44, 45). Οι παρθένοι άρρενες υιοθετούν περισσότερο 
συντηρητικές απόψεις από τις θήλεις παρθένους (Πίνακας 3). Αυτό μπορεί 
να ερμηνευθεί από την αδιαφορία τους για ένα θέμα που δεν τους αφορά ακό
μη. Αντίθετα, και οι άρρενες και οι θήλεις ενεργοί έφηβοι επιδεικνύουν παρό
μοιες θετικές επιδόσεις σχετικές με τη στάση ως προς την άμβλωση. Αυτό 
μπορεί να εξηγηθεί από τον σχετικό βαθμό της έγνοιας τους για ένα γεγονός 
που θα μπορούσε να τους απασχολήσει στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν αποδει- 
κνύει ούτε μια ισχυρά δομημένη σεξουαλική ταυτότητα ούτε μια έντονη δυ
νατότητα επικοινωνίας. Φαίνεται η «αντι-εκτρωτική» στάση ως ένας ψευδο
παράγοντας προοδευτικών ιδεών «της μόδας», ακόμη περισσότερο εφόσον 
απαντάται κυρίως στους εφήβους με μακροχρόνια παραμονή στην Αθήνα.

Οι δύο τελευταίοι συντελεστές έχουν πολλές ομοιότητες. Η διαφορά 
τους είναι πως η ηλικία φαίνεται ως πλέον σημαντικό στοιχείο για τη δη
μιουργία του τέταρτου συντελεστή (χάσμα γενεών), ενώ για τον πέμπτο πα
ράγοντα της ανθρώπινης επικοινωνίας, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η σε
ξουαλική πληροφόρηση. Σύμφωνα μ’ έναν μεγάλο αριθμό μελετών, οι συνο
μήλικοι, οι γονείς, το σχολείο και οι διαλέξεις, όλοι μαζί φαίνονται να συμμε
τέχουν σημαντικά στη σεξουαλική εκπαίδευση (12, 17, 18, 33, 34, 35, 46, 
47). Αντί να ψάχνει κανείς για μια μοναδική κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης, 
θα ήταν καλύτερα να εξετάσει τους ρόλους όλων αυτών των διαφορετικών 
πηγών. Στην έρευνά μας, η ταυτόχρονη εναλλαγή ανάμεσα στις συζητήσεις 
που αφορούν τα σεξουαλικά και τις αντίστοιχες πληροφορίες, ευνοεί τους 
συνομηλίκους σε σύγκριση με τους γονείς. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα την 
ύπαρξη ενός χάσματος γενεών. Όσο η ηλικία των εφήβων μεγαλώνει τόσο 
το χάσμα αυτό μικραίνει (Πίνακας 2). Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι οι 
ενεργοί άρρενες έχουν πολύ σημαντική αίσθηση του χάσματος γενεών, ενώ 
οι παρθένοι άρρενες καθόλου. Αυτό αποδεικνύει πως η ελευθεριότητα δεν 
αναπτύσσεται σε σχέση με τις γονεϊκές αξίες αλλά πιθανώς ανεξάρτητα από 
αυτές. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τη λεγάμενη σεξουαλική ελευθερία των 
αρρένων ως ψεύτικη από τη στιγμή που όλες οι θήλεις φαίνονται αδιάφορες 
για τον παράγοντα αυτό, ενώ οι άρρενες παρθένοι δείχνουν καλύτερη επικοι
νωνία με τους γονείς. (Εδώ αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση της πορνείας.)
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Στον πέμπτο συντελεστή της ανθρώπινης επικοινωνίας η υψηλότερη 
επίδοση βρέθηκε στις ενεργές θήλεις, γεγονός που αποδεικνύει πως αυτή η 
κατηγορία των ερωτωμένων «επικοινωνεί» με τις γονεϊκές αξίες, τη στιγμή 
μάλιστα που οι ενεργές θήλεις είναι αδιάφορες ως προς τον παράγοντα του 
χάσματος των γενεών. Συνεπακόλουθα, η υψηλή επικοινωνία είναι αποτέλε
σμα ενός προοδευτικού οικογενειακού μοντέλου σε συνδυασμό με την πλη
ροφόρηση γύρω από τα σεξουαλικά θέματα (Πίνακας 2). Οι ενεργοί άρρενες 
έχουν αδιάφορες επιδόσεις και έτσι η ελευθερία τους δεν βελτίωσε την αν
θρώπινη επικοινωνία τους. Τέλος, οι παρθένοι άρρενες έχουν αρνητική επί
δοση διότι στερούνται σεξουαλικής πληροφόρησης (Πίνακας 3).

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Η σεξουαλική απελευθέρωση (ελευθεριότητα) δεν αποτελεί υποχρεω

τικά έναν παράγοντα επικοινωνίας και δεν οδηγεί στην ανακάλυψη μιας αλη
θινής σεξουαλικής ταυτότητας του νέου ατόμου, αλλά μάλλον θεωρείται ως 
παράγοντας αλλοτρίωσης, διευρύνοντας το ήδη υπάρχον χάσμα γενεών. Ό
πως παρατήρησε ο Erikson «μια απλή και μόνο βιολογική όσμωση με ένα 
άλλο πρόσωπο οδηγεί στην εξασθένηση (απώλεια) της ταυτότητας» (2).

2. Οι ενεργές θήλεις τείνουν περισσότερο να αυξάνουν τη σεξουαλική 
τους δραστηριότητα αλλά το γεγονός αυτό δεν συνιστά καμιά βελτίωση της 
επικοινωνίας.

3. Ο παράγοντας της πληροφόρησης βοηθά τη σεξουαλική απελευθέρω
ση να βελτιώσει την επικοινωνιακή της επίδοση. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε 
την πληροφόρηση για τα σεξουαλικά θέματα ως σημαντικό παράγοντα του 
συνολικού σχηματισμού της σεξουαλικής ταυτότητας.

4. Τα γενικά σημεία των στάσεων που αφορούν την οικογένεια, κινούν
ται κοντά σ’ αυτό που ορίζουμε ως «προοδευτικό οικογενειακό μοντέλο», αλ
λά ταυτόχρονα το χάσμα γενεών φαίνεται να παραμένει αρκετά ευρύ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι έφηβοι φαίνονται να χρειάζονται ένα ισορροπημένο περιβάλλον κατά τη 
διάρκεια των κρίσιμων χρόνων της εφηβείας τους. Η σεξουαλική υπευθυνό
τητα δεν συνδέεται με τη σεξουαλική απελευθέρωση και τον συνεπαγόμενο 
σχηματισμό της σεξουαλικής ταυτότητας. Αντίθετα, όπως και ο Erikson πα
ρατήρησε, «παρακινούμενοι από ειδικά επιτάγματα, οι νέοι σε σύγχυση μπο
ρεί να αποκλείσουν την ανάπτυξη της ταυτότητάς τους καθώς συγκεντρώ
νουν την προσοχή τους σε πρώιμες γεννητικές δραστηριότητες, πλην όμως 
δίχως ιδιαίτερη σχέση τρυφερότητας» (2).
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Το νέο άτομο αναζητά να βρει αξίες και κατάλληλους ρόλους για τις αυ
ξανόμενες ανάγκες της ζωής του. Η γενικότερη σύγχυση της σύγχρονης οι
κογένειας, καθώς και της σύγχρονης κοινωνίας, σε συνδυασμό μ’ ένα παρα
πλανητικό πρότυπο ζωής, που επιβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης, αποπροσανατολίζει και προκαλεί σύγχυση στους σύγχρονους εφήβους 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι συνέβαινε παλαιότερα όταν ίσχυαν συντηρητικό
τερα κοινωνικά πρότυπα.
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