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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η πορνογραφία στις µέρες µας είναι ευρέως διαδεδοµένη και η χρήση της µπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες στη ζωή, στην καθηµερινότητα και στην ψυχική και σωµατική υγεία των ατόµων και των γύρω τους.
Επιπλέον, οι πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη σεξουαλικότητα, είναι ένας τοµέας που επηρεάζει συνολικά τη
σεξουαλική ζωή ενός ατόµου.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί η χρήση πορνογραφικού υλικού από ενήλικες, να
γίνει η καταγραφή της σεξουαλικής συµπεριφοράς τους αναφορικά µε αυτή και να βρεθούν οι κύριες πηγές
σεξουαλικής πληροφόρησής τους.
Μεθοδολογία: Στη µελέτη συµµετείχαν 510 ενήλικες ηλικίας 18-67 ετών. Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε
από την 1 Φεβρουαρίου του 2013, µέχρι τις 30 Απριλίου του 2013, και πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπλήρωση ειδικά διαµορφωµένου ανώνυµου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε 46 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που διερευνούσαν τη σεξουαλικότητα, τη χρήση της πορνογραφίας και τις πηγές σεξουαλικής πληροφόρησης ενηλίκων. Η προώθηση έγινε µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας της Εταιρείας
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το
στατιστικό πρόγραµµα SPSS Statistics 17.0 όπου το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ήταν p<0,05.
Αποτελέσµατα: Από τους 510 ερωτηθέντες που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας το 70,2% ήταν γυναίκες και το
29,8% ήταν άνδρες, µέσης ηλικίας τα 26,7 έτη. Οι άνδρες παρακολουθούσαν κατά µέσο όρο 3,49 φορές την εβδοµάδα πορνογραφικό υλικό, ενώ οι γυναίκες 0,49 φορές την εβδοµάδα. Όσοι έβλεπαν περισσότερο πορνογραφικό υλικό είχαν περισσότερους ερωτικούς συντρόφους. Το 60,1% των ανδρών δήλωσε πως παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό για διέγερση κι αυνανισµό, ενώ το 46,8% των γυναικών από περιέργεια. Το 72,7% των ανδρών
χαρακτήρισε το πορνογραφικό υλικό διεγερτικό, ενώ το 39,9% των γυναικών το χαρακτήρισε αδιάφορο και διεγερτικό αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών (53,3%) και γυναικών (62%) είχαν πληροφόρηση σχετικά µε
τη σεξουαλικότητα από το φιλικό περιβάλλον, ενώ όταν η κύρια πηγή πληροφόρησης ήταν το διαδίκτυο η ηλικία
έναρξης της σεξουαλικής επαφής ήταν στα 10-16 έτη.
Συµπεράσµατα: Οι άνδρες παρακολουθούσαν περισσότερο πορνογραφικό υλικό σε σχέση µε τις γυναίκες. Τα άτοµα που παρακολουθούσαν περισσότερο πορνογραφικό υλικό είχαν γενικά µία έντονη σεξουαλική διάθεση που
εκφράστηκε µε διάφορους τρόπους. Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη σεξουαλικότητα των ατόµων ήταν
κυρίως το φιλικό περιβάλλον, όταν όµως ήταν το διαδίκτυο, υπήρχε πρόωρη έναρξη σεξουαλικής ζωής.
Λέξεις κλειδιά: Πηγές πληροφόρησης, πορνογραφία, πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικότητα
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ΒΑΣΙΚA ΣΗΜΕΊΑ
• Οι άνδρες παρακολουθούν περισσότερο
πορνογραφικό υλικό από τις γυναίκες και
αυτοί έχουν περισσότερες ερωτικές συντρόφους.
• Οι άνδρες παρακολουθούν πορνογραφικό
υλικό κυρίως για διέγερση και αυνανισµό,
ενώ οι γυναίκες από περιέργεια.
• Η πλειοψηφία των ανδρών χαρακτήρισε το
πορνογραφικό υλικό διεγερτικό, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών αδιάφορο και διεγερτικό.
• Πάνω από τους µισούς άνδρες και γυναίκες πληροφορούνται σχετικά µε τη σεξουαλικότητά τους από το φιλικό περιβάλλον.
• Όταν η κύρια πηγή σεξουαλικής πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο υπάρχει πρόωρη
έναρξη σεξουαλικής επαφής.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
πορνογραφία είναι ένας όρος που προέρχεται από
µια ελληνική ένωση (porne: µία πόρνη, graphos: η
γραφή) που σηµαίνει ''η απεικόνιση των πορνών''
(Ciclitira 2002). Η χρήση της πορνογραφίας έχει υπάρξει
πηγή µεγάλης δηµόσιας ανησυχίας, ως αποτέλεσµα της
αντίληψης ότι η χρήση της είναι ευρέως διαδεδοµένη και
αυξανόµενη και αυτό έχει ως αποτέλεσµα ανεπιθύµητα
κοινωνικά αποτελέσµατα (Attwood 2005). Η έλευση του
διαδικτύου έκανε την πορνογραφία εύκολα διαθέσιµη, σε
οποιονδήποτε ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση. Αυτή η αυξηµένη διαθεσιµότητα και η χρήση έθεσε εκ νέου το ζήτηµα ως προς την επίδραση της πορνογραφίας στη συµπεριφορά των ατόµων και συγκεκριµένα εκείνων της ηλικίας
κάτω των 18 ετών. Ο καταναλωτής της πορνογραφίας µπορεί να έχει άµεσα πρόσβαση στο υλικό, χωρίς καµία επιβάρυνση, στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού του. Σύµφωνα
µε Internet World Stats (2012), το 63,2% του πληθυσµού
της Ευρώπης είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και από το
2006 στην Αµερική οι πωλήσεις πορνογραφίας µέσω διαδικτύου είχαν φτάσει τα 2.500.000.000 δολάρια. Την ίδια
περίοδο περίπου το 12% (4,2 εκατ. ευρώ) των ιστοσελίδων
στο διαδίκτυο σε παγκόσµιο επίπεδο ήταν πορνογραφικές (www.familysafemedia.com).
Έρευνες έχουν δείξει ότι το διαδίκτυο, είναι ένα από
τα πιο δηµοφιλή µέσα µέσω των οποίων οι νέοι άνθρωποι
µπορούν να αποκτήσουν σεξουαλικές πληροφορίες (Griffiths
2000). Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τον αυξανόµενο
αριθµό παρακολούθησης διαδικτυακής πορνογραφίας από
νέους ανθρώπους, όπως φαίνεται στις πρόσφατες µελέ-

H

τες (Wolak et al 2007). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρώιµη
έκθεση σε πορνογραφικό υλικό είναι ένας σηµαντικός
παράγοντας κινδύνου που συνδέεται µε την προβληµατική σεξουαλική συµπεριφορά (Kanuga & Rosenfeld 2004),
τα πρόωρα σηµάδια ανίχνευσης παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά είναι απαραίτητη
(Shek & Ma 2012).
Οι άνδρες αποτελούν το κύριο ακροατήριο για τη βιοµηχανία πορνογραφίας (Malamuth 1996), η οποία απέφερε
πάνω από 7 δισ. ευρώ το 2006 (Edelman 2009). Η πορνογραφία εκτός διαδικτύου συνεχίζει να προσελκύει πολλούς καταναλωτές, αλλά η ανωνυµία και η προσβασιµότητα της πορνογραφίας µέσω διαδικτύου το κατατάσσει ως τον κυρίαρχο
χώρο για παροχή πορνογραφικού υλικού (Carnes et al 2001).
Σύµφωνα µε τους Wallmyr και Welin (2006), ο πιο συνηθισµένος λόγος για την παρακολούθηση πορνογραφικού
υλικού στους άνδρες είναι για διέγερση και αυνανισµό,
ενώ µεταξύ των γυναικών, η περιέργεια ήταν η πιο κοινή
αιτία. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν επιπλέον, ότι η παρακολούθηση πορνογραφίας για ποικιλία στη
σεξουαλική ζωή αυξάνεται µε την ηλικία.
Οι Braun-Courville και Rojas το 2009 µοίρασαν ερωτηµατολόγια σε ένα κέντρο υγείας εφήβων και νεαρών
ενηλίκων στη Νέα Υόρκη. Οι ερωτηθέντες που είχαν επισκεφθεί σεξουαλικές ιστοσελίδες ήταν 1,8 φορές πιο πιθανό να έχουν πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους κατά τη
διάρκεια της ζωής τους και είχαν περισσότερους από έναν
σεξουαλικό σύντροφο τους τελευταίους µήνες. Σε άλλη
έρευνα µε δείγµα 14.193 άνδρες, βρέθηκε ότι εκείνοι που
παρακολουθούν πορνογραφία είναι από 1,84 έως 2,53
φορές πιο πιθανή η εµπλοκή τους σε πληρωτέο σεξ σε
σχέση µε τους µη-θεατές, και είχαν µεταξύ 1,93 έως 2,67
φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν εµπλακεί σε
εξωσυζυγικό σεξ από ό, τι οι µη-θεατές (Wright 2013).
Όσον αφορά στις πηγές πληροφόρησης, φαίνεται ότι
εκείνοι που ανέφεραν τους γονείς, ή τους γονείς µε τους
συµµαθητές και τα αδέλφια ως πηγή των πληροφοριών
σχετικά µε το σεξ, είχαν σηµαντικά χαµηλότερες πιθανότητες να έχουν πολλαπλούς συντρόφους κατά το παρελθόν έτος (Furstenberg et al 1985).
Ανάλογα µε το πολιτιστικό και ατοµικό πλαίσιο, ως πορνογραφία θεωρούνται όλα τα είδη του σεξουαλικού υλικού που στόχο έχουν να ενθουσιάσουν σεξουαλικά και να
παρέχουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
Για λόγους σαφήνειας στην παρούσα µελέτη, οι όροι ''πορνογραφία'' και ''πορνογραφικό υλικό'' αναφέρονται σε
σεξουαλικά υλικά για την παραγωγή σεξουαλικής διέγερσης, µε τη συµµετοχή ενηµερωµένων και συναινούντων
ενηλίκων. Συναινών ενήλικας είναι αυτός που είναι νόµιµα µεγάλος ηλικιακά έτσι ώστε να επιθυµεί να παίρνει
µέρος σε µία δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε µία σεξουαλική
δραστηριότητα (www.macmillandictionary.com). Για τους
σκοπούς της παρούσας εργασίας, η πορνογραφία ή το πορνογραφικό υλικό ορίζεται ως οποιοδήποτε µέσο µε σεξου-
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αλική δραστηριότητα ή γυµνό που είναι σαφές ότι έχει ως
κύριο σκοπό του τη σεξουαλική διέγερση.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: α) να διερευνηθεί εάν η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των ατόµων, β) να εξεταστούν οι
φυλετικές διαφορές όσον αφορά στη σεξουαλικότητα και
στην παρακολούθηση της πορνογραφίας και γ) να µελετηθούν οι πηγές σεξουαλικής πληροφόρησης και το πώς
αυτές επιδρούν στη σεξουαλικότητα των ερωτηθέντων.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασµός - ∆είγµα µελέτης
Πρόκειται για µία συγχρονική µελέτη η οποία διεξήχθη
ηλεκτρονικά και απευθύνονταν σε ενήλικες.
Το δείγµα που συλλέχθηκε για τη συγκεκριµένη έρευνα αποτελούνταν από 510 ενήλικες, που θέλησαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο διαδικτυακά. Οι ενήλικες ήταν
ηλικίας 18 ως 67 ετών.
Συλλογή δεδοµένων
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη συµπλήρωση ειδικά διαµορφωµένου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου το
οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Αρχικά έγινε πιλοτική έρευνα, κατά την
οποία το εργαλείο δόθηκε σε 20 άτοµα τα οποία τόνισαν
λάθη και δυσκολίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, και έγινε η χρονοµέτρηση αυτών. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 46 ερωτήσεις. Από αυτές οι 19 πρώτες
αφορούσαν τα δηµογραφικά στοιχεία του ατόµου (φύλο,
ηλικία, τόπος κατοικίας, επίπεδο εκπαίδευσης, κάπνισµα
κ.α.), 17 αφορούσαν το πορνογραφικό υλικό και πώς το
άτοµο σχετίζεται µε αυτό, 9 αφορούσαν συγκεκριµένες
σεξουαλικές συµπεριφορές του ατόµου και η τελευταία
αφορούσε τις πηγές πληροφόρησης του ατόµου πάνω σε
θέµατα σεξουαλικότητας. Οι ερωτήσεις ήταν πολλαπλής
επιλογής, αλλά σε κάποιες υπήρχε και η επιλογή συµπλήρωσης άλλης απάντησης, όταν δεν υπήρχε η ικανοποιητική για το άτοµο. Σε ερωτήσεις όπως η ηλικία, τα έτη εργασίας κ.α. ο αριθµός συµπληρώνονταν από το άτοµο. Το
ερωτηµατολόγιο είχε προωθηθεί µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και είχε αναρτηθεί στη σελίδα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
(Ε.Π.Α.Ψ.Υ). Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 10-15 λεπτά. Η ανάρτηση και συλλογή
του ερωτηµατολογίου διήρκησε από τη 1 Φεβρουαρίου
2013 µέχρι τις 30 Απριλίου 2013.
Ηθική και ∆εοντολογία
∆όθηκε έµφαση στη διασφάλιση της ανωνυµίας καθ' όλη
τη διάρκεια της έρευνας τόσο κατά τη συλλογή των δεδοµένων, όσο και κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων και τη διατύπωση των αποτελεσµάτων. Η συµπλήρωση ήταν ανώνυµη και τηρήθηκαν οι κανόνες ηθικής και
δεοντολογίας, που προβλέπονται για τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων.
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Στατιστική Ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS Statistics 17.0. Το
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είχε τεθεί στο p<0,05.
Οι ποσοτικές µεταβλητές περιγράφηκαν από τη µέση τιµή
και την τυπική απόκλιση. Για τις συγκρίσεις των µέσων
τιµών όταν οι µεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία independent
t-test, ενώ στις περιπτώσεις όπου οι µεταβλητές δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία Mann-Whitney U test. Οι ποιοτικές µεταβλητές περιγράφηκαν από την απόλυτη και την τυπική
συχνότητα. Για τη σύγκριση µεταξύ ποιοτικών µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία Chi-Square
(x≤). Για τη συσχέτιση ποσοτικών µεταβλητών µε διατεταγµένες έγινε χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 510 ερωτηθέντες που αποτέλεσαν το δείγµα της
έρευνας το 70,2% ήταν γυναίκες και το 29,8% ήταν άνδρες
και η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν 26,7 έτη. Μόνιµο
ερωτικό σύντροφο είχε το 66,7% των ατόµων, ενώ το 33,3%
δεν είχε µόνιµη σχέση. Ο µέσος όρος της ηλικίας πρώτης
επαφής για τους άνδρες ήταν τα 16,89 έτη και για τις γυναίκες ήταν τα 18,34 έτη (p=0,079). Από τη σύγκριση µεταξύ
των δύο φύλων για το µέσο όρο των ερωτικών συντρόφων
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά, µε µέσο όρο ερωτικών συντρόφων για τους άνδρες τους 11,26 και για τις
γυναίκες τους 5,8 (p<0,001). Το 39,9% των ανδρών και το
19,5% των γυναικών ανέφεραν εξωσυζυγικές/παράλληλες
σχέσεις (p<0,001). Ο παράγοντας φύλο φάνηκε να επηρεάζει το αίσθηµα θλίψης µετά τη σεξουαλική πράξη (p=0,038),
µε το 11,2% των ανδρών και το 16,8% των γυναικών να δηλώνουν πως νιώθουν λίγο θλίψη µετά τη σεξουαλική πράξη.
Παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού
Οι γυναίκες κατά µέσο όρο παρακολουθούσαν πορνογραφικό υλικό 0,49 φορές την εβδοµάδα και οι άνδρες 3,49
φορές την εβδοµάδα. ∆εν βρέθηκε να υπάρχει κάποια
συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της παρακολούθησης
πορνογραφικού υλικού (rho= -0,031, p=0,531). Στο γράφηµα 1 φαίνεται πώς χαρακτηρίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες το πορνογραφικό υλικό. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία
των ανδρών το χαρακτήρισαν διεγερτικό (72,7%), και το
39,9% των γυναικών διεγερτικό και αδιάφορο αντίστοιχα
(p<0,001). Όσοι ανέφεραν ότι έχουν µόνιµο ερωτικό σύντροφο έβλεπαν πορνογραφικό υλικό κατά µέσο όρο 1,4 φορές
την εβδοµάδα, ενώ εκείνοι που δεν έχουν µόνιµο ερωτικό σύντροφο 2,36 φορές (p<0,001). Οι έγγαµοι παρακολουθούσαν πορνογραφικό υλικό 2,02 φορές την εβδοµάδα ενώ οι άγαµοι 1,67 φορές (p=0,059) και βρέθηκε ότι
υπήρχε µία χαµηλή θετική σχέση µεταξύ του αριθµού των
ερωτικών συντρόφων και της συχνότητας παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού (rho=0,126, p=0,012). Το µορφωτικό επίπεδο φάνηκε να µην επηρεάζει τις φορές παρα-
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κολούθησης πορνογραφικού υλικού
(p=0,448), καθώς και το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα φάνηκε να µην έχει
καµία σχέση µε τις φορές εβδοµαδιαίας παρακολούθησης (rho=0,027, p=0,59).
Όσοι είχαν εξωσυζυγικές/παράλληλες
σχέσεις παρακολουθούσαν πορνογραφικό υλικό 3,08 φορές κατά µέσο όρο
µέσα σε µία εβδοµάδα, ενώ όσοι δεν
είχαν εξωσυζυγικές/παράλληλες σχέσεις 1,2 φορές την εβδοµάδα (p<0,001).
Επιπλέον, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ της παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού και της ηλικίας πρώτης επαφής (rho=-0,096, p=0,06). Από
τη σύγκριση µεταξύ καπνιστών και µη
καπνιστών βρέθηκε ότι δεν υπήρχε
σηµαντική διαφορά στις φορές παρακολούθησης ανάµεσα σε κάποιον που
καπνίζει και σε αυτόν που δεν καπνίζει (p=0,755), υπήρχε όµως σηµαντική
διαφορά στον αριθµό παρακολούθησης ανάµεσα σε αυτούς που έχουν κάνει
χρήση ναρκωτικών ουσιών (n1=133)
σε σχέση µε αυτούς που δεν έχουν κάνει
(n2=377) (p<0,001). Επίσης, φάνηκε ότι
υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση
(rho=0,278, p<0,001) µεταξύ των φορών
της εβδοµαδιαίας παρακολούθησης
πορνογραφικού υλικού και της αντίληψης ότι η παρακολούθηση προκαλεί τα
εµπόδια που συναντούν τα άτοµα για
να έχουν µακροχρόνιους δεσµούς και
να επιτύχουν τους στόχους τους (διατακτική µεταβλητή). ∆ε βρέθηκε καµία
σχέση µεταξύ της παρακολούθησης
πορνογραφικού υλικού και των προβληµάτων στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης (rho=0,008, p=0,879).
Το 60,1% των ανδρών απάντησε πως
παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό για
διέγερση και αυνανισµό, σε αντίθεση
µε τις γυναίκες που µόνο το 24,1% απάντησε το συγκεκριµένο λόγο (p<0,001).
Η πλειοψηφία των γυναικών (46,8%) απάντησε πως η περιέργεια είναι ο λόγος που παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό (γράφηµα 2). Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών και
των γυναικών, 83,1% και 61,0% αντίστοιχα, παρακολουθούν
πορνογραφικό υλικό µόνοι. Με σύντροφο, το 14,9% των
ανδρών και το 25,8% των γυναικών και µε φίλους το 11,5%
των ανδρών και το 19,9% των γυναικών (p<0,001). Tο 6,0%
των γυναικών και το 2,0% των ανδρών προτιµούν αρκετά
τον αυνανισµό αντί της σεξουαλικής επαφής µε σύντροφο και το 8,1% των γυναικών και το 16,4 % των ανδρών προτιµούν λίγο περισσότερο τον αυνανισµό (p<0,001).

Γράφηµα 1

Γράφηµα 2

Πηγές πληροφόρησης
Όσον αφορά τους άνδρες, το µεγαλύτερο ποσοστό (53,3%)
βρέθηκε ότι πληροφορείται για τη σεξουαλικότητά του από
το φιλικό περιβάλλον, όπως επίσης και από το διαδίκτυο
(47,3%). Την ίδια στιγµή στις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 62% και 27,9% (p<0,001) (πίνακας 1). Το 59,7% των
ατόµων µε ηλικία πρώτης επαφής ανάµεσα στα 10 µε 16
είχαν ως κύρια πηγή πληροφόρησης το φιλικό περιβάλλον,
το 34,7% το διαδίκτυο, το 26,6% το οικογενειακό περιβάλλον,
το 25,0% τον σύντροφο και το 16,1% την τηλεόραση. Το 60,2%
των ατόµων µε ηλικία πρώτης επαφής ανάµεσα στα 17-21
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Πίνακας 1. Πηγές σεξουαλικής πληροφόρησης αναφορικά µε το φύλο
%
Άνδρες
Γυναίκες

Οικογενειακό περιβάλλον
22,7
25,9

Φιλικό περιβάλλον
53,3
62

Σύντροφος
21,3
33

∆ιαδίκτυο
47,3
27,9

Τηλεόραση
18
13,8

p
<0.001

Πίνακας 2. Ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής αναφορικά µε την πηγή σεξουαλικής πληροφόρησης
%
10-16
17-21
22-28

Οικογενειακό περιβάλλον
26,6
25,7
16,7

Φιλικό περιβάλλον
59,7
60,2
63,3

Σύντροφος
25
32,4
23,3

∆ιαδίκτυο
34,7
33,6
10

Τηλεόραση
16,1
14,4
6,7

p
<0,001

Πίνακας 3. Αριθµός ερωτικών συντρόφων αναφορικά µε την πηγή σεξουαλικής πληροφόρησης
%
0-9
10-19
20-29
30-39

Οικογενειακό περιβάλλον
24,9
24,3
20
35,7

Φιλικό περιβάλλον
59,7
58,1
72
35,7

είχαν ως κύρια πηγή πληροφόρησης τους φίλους, έπειτα το
33,6% το διαδίκτυο, το 32,4% έπαιρνε πληροφορίες από το
σύντροφο, το 25,7% από το οικογενειακό περιβάλλον και το
14,4% από την τηλεόραση. Όσοι δήλωσαν ως ηλικία πρώτης
επαφής τα 22-28 χρόνια είχαν κυρίως ως πηγή πληροφόρησης το φιλικό περιβάλλον (63,3%), έπειτα το σύντροφο
(23,3%), το οικογενειακό περιβάλλον (16,7%), το διαδίκτυο
(10,0%) και την τηλεόραση (6,7%) (p=0,885) (πίνακας 2)
Τα άτοµα που είχαν τους περισσότερους ερωτικούς
συντρόφους (30-39) είχαν ως κύρια πηγή πληροφόρησης
τους φίλους (35,7%) και το διαδίκτυο (35,7%) αντίστοιχα.
Εκείνοι που είχαν ως τότε 20-29 ερωτικούς συντρόφους
είχαν ως κύρια πηγή πληροφόρησης το σύντροφο (28%)
και το διαδίκτυο (28%) αντίστοιχα. Τέλος όσοι είχαν µέχρι
τώρα 0-9 και 10-19 ερωτικούς συντρόφους είχαν ως κύρια
πηγή πληροφόρησης το φιλικό περιβάλλον, σε ποσοστά
59,7% και 58,1% αντίστοιχα (p<0,001) (πίνακας 3).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα έρευνα οι άνδρες έβλεπαν σε µεγαλύτερη
συχνότητα πορνογραφικό υλικό από τις γυναίκες και δήλωσαν πως προτιµούν λίγο περισσότερο τον αυνανισµό από
τη σεξουαλική πράξη (16,4%) συγκριτικά µε τις γυναίκες
(8,1%). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί σε έρευνες
που πραγµατοποιήθηκαν για την πορνογραφία. Ενδεικτικά, σε σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην
Ταιβάν (Lo & Wei 2005), σε κολέγιο στην Κροατία (Perse
2001), καθώς και σε εφήβους στο Χονγκ Κονγκ (Shek &

[24]

Σύντροφος
30,1
28,4
28
28,6

∆ιαδίκτυο
34
32,4
28
35,7

Τηλεόραση
14,5
13,5
24
21,4

p
<0,001

Ma 2012), βρέθηκε ότι οι άνδρες παρακολουθούν περισσότερο πορνογραφικό υλικό από τις γυναίκες.
∆ε βρέθηκε να υπάρχει σηµαντική διαφορά στις φορές
παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού µεταξύ των ατόµων που έχουν διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο (p=0,448),καθώς
και µεταξύ του οικογενειακού εισοδήµατος (p=0,59). Παρόλα αυτά σε µετανάλυση που πραγµατοποιήθηκε το 2009,
βρέθηκε ότι όσοι έχουν χαµηλότερο εισόδηµα και χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου γονείς βλέπουν περισσότερο πορνογραφικό υλικό (Brown & L' Engle 2009).
Εκείνοι που δεν έχουν µόνιµο ερωτικό σύντροφο βλέπουν περισσότερο πορνογραφικό υλικό (2,36 φορές την
εβδοµάδα) από εκείνους που έχουν µία µόνιµη σχέση (1,4
φορές την εβδοµάδα). Παρόλα αυτά οι έγγαµοι βλέπουν
ελάχιστα περισσότερο πορνογραφικό από τους άγαµους.
Επίσης όσοι δήλωσαν πως έχουν εξωσυζυγικές/παράλληλες σχέσεις παρακολουθούσαν σχεδόν διπλάσιες φορές
πορνογραφικό υλικό µέσα σε µία εβδοµάδα (3,08 φορές),
από αυτούς που δεν είχαν (1,2 φορές). Το ίδιο έχει βρεθεί
και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ, δηλαδή
όσοι βλέπουν περισσότερο πορνογραφικό υλικό, είχαν ή
έχουν εξωγαµιαίες ή παράλληλες σχέσεις (Wright 2013).
Υπάρχει µία ελάχιστη θετική σχέση µεταξύ του αριθµού των ερωτικών συντρόφων και των φορών που βλέπει
κάποιος πορνογραφικό υλικό (rho=0,126, p=0,012), κάτι
που βλέπουµε και σε έρευνες που έχουν γίνει στην Αµερική (Poulsen et al 2012, Wright 2013). Συγκεκριµένα σε
έρευνα που έγινε σε 1079 Αµερικανούς άνδρες άνω των
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18 ετών βρέθηκε ότι όσο περισσότερο βλέπει κάποιος πορνογραφικό υλικό, τόσο περισσότερους ερωτικούς συντρόφους έχει στη ζωή του (Wright & Randall 2012). Όλα αυτά
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα που παρακολουθούν περισσότερο πορνογραφικό υλικό διακατέχονται από
µία σεξουαλική αναζήτηση που εκφράζεται είτε µε την
αναζήτηση πολλών ερωτικών συντρόφων, είτε µε τις
παράλληλες/εξωσυζυγικές.
Το κάπνισµα δεν φάνηκε να είναι παράγοντας που να
επηρεάζει την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού.
Σε αντίθεση µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών που φαίνεται να αυξάνει τις φορές παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού. Σε έρευνα σε 18χρονους άνδρες στη Σουηδία
βρέθηκε πως το αλκοόλ σχετίζεται µε τη χρήση της πορνογραφίας (Svedin et al 2011), αλλά και σε έρευνα σε φοιτητές στην Αµερική βρέθηκε πως το αλκοόλ και η χρήση
ουσιών αυξάνουν την πιθανότητα να παρακολουθεί κάποιος περισσότερο πορνογραφικό υλικό (Barry et al 2008).
∆ε βρέθηκε καµία συσχέτιση µεταξύ της παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού και των προβληµάτων στην
ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης (rho=0,008). Μεγαλύτερο ήταν και το ποσοστό των γυναικών που δήλωσαν
ότι νιώθουν “λίγο” το αίσθηµα της θλίψης µετά τη σεξουαλική πράξη (16,8%) έναντι του 11,2% των ανδρών. Σε µετανάλυση του 2011 αναφέρεται πως οι γυναίκες νιώθουν πιο
συχνά το αίσθηµα της θλίψης ή έχουν προβλήµατα στη
σεξουαλική πράξη λόγω των σεξουαλικών προτύπων που
παρουσιάζονται σχετικά µε τη σεξουαλικότητα της γυναίκας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Γυναίκες λοιπόν
µε χαµηλή εκτίµηση του σώµατος τους έχουν χαµηλότερα επίπεδα σεξουαλικής επιθυµίας, λιγότερη σεξουαλική
ικανοποίηση και λιγότερη συχνότητα σεξουαλικών επαφών σε σύγκριση µε τις γυναίκες µε υψηλή εκτίµηση σώµατος (Petersen & Hyde 2011). Παρόλα αυτά, σε έρευνα στη
∆υτική Αµερική βρέθηκε πως τα άτοµα που βλέπουν περισσότερο πορνογραφία είναι κι εκείνα που αναφέρουν πιο
συχνά το αίσθηµα της κατάθλιψης (Poulsen et al 2012).
Επιπλέον, στη Βόρεια Αµερική σε δείγµα 782 φοιτητών
βρέθηκε ότι η περισσότερη πορνογραφία σχετίζεται µε
λιγότερη σεξουαλική ικανοποίηση από τη σχέση (Morgan
2011). Η ηλικία της πρώτης ερωτικής επαφής για τους
άνδρες είναι µικρότερη κατά δύο περίπου χρόνια από την
ηλικία πρώτης επαφής των γυναικών. Επίσης διαφορά
υπάρχει και στον αριθµό των ερωτικών συντρόφων όπου
οι άνδρες κατά µέσο όρο έχουν 6 περίπου παραπάνω
συντρόφους από τις γυναίκες. Επίσης, περισσότεροι άνδρες
(39,9%) παρά γυναίκες (19,5%) δήλωσαν πως έχουν
εξωσυζυγικές/παράλληλες σχέσεις. Σε µετανάλυση που
πραγµατοποιήθηκε το 2011, βρέθηκε πως οι άνδρες έχουν
λίγο µεγαλύτερο αριθµό σεξουαλικών συντρόφων από τις
γυναίκες και ότι η ηλικία πρώτης επαφής είναι µικρότερη
για τους άνδρες, αλλά παρατηρήθηκε ότι αυτό αλλάζει µε
τον καιρό σε σηµείο που έχει γίνει περίπου ίδια και στα
δύο φύλα (15 ετών). Όσο αφορά το εξωσυζυγικό σεξ και
σε αυτό επικρατούσαν οι άνδρες για αρκετά χρόνια αυτό

όµως φαίνεται να µην ισχύει πλέον (Petersen & Hyde 2011).
Οι λόγοι παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού ανάλογα µε το φύλο παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον. Οι
περισσότεροι άνδρες δήλωσαν πως το κάνουν για διέγερση και αυνανισµό, ενώ οι περισσότερες γυναίκες από
περιέργεια. Σε Σουηδική έρευνα το 2006 φαίνεται ότι οι
άνδρες παρακολουθούν κυρίως πορνογραφικό υλικό µε
σκοπό να διεγερθούν και να αυνανιστούν, ενώ οι γυναίκες
κυρίως από περιέργεια (Wallmyr & Welin 2006). Οι γυναίκες γενικά δεν αναφέρουν τον αυνανισµό τόσο συχνά όσο
οι άνδρες (Petersen & Hyde 2011). Σε άλλη ποιοτική έρευνα το 2010 βρέθηκε ότι το πορνογραφικό υλικό ήταν µία
µορφή κοινωνικής συναναστροφής, πηγή πληροφοριών
για τη σεξουαλικότητα αλλά και µέσο διέγερσης (LofgrenMartenson & Mansson 2010).
Άνδρες και γυναίκες στην πλειοψηφία τους (83,1% και
61% αντίστοιχα) παρακολουθούν µόνοι πορνογραφικό υλικό, ενώ οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες παρακολουθούν µε το σύντροφο ή µε φίλους. Και σε έρευνα
της ∆ανίας ο µεγαλύτερος αριθµός των γυναικών έβλεπαν πορνογραφικό υλικό µε τον σύντροφο τους, ενώ οι
άνδρες µόνοι ή µε τους φίλους τους (Hald, 2006).
Αξιοπρόσεκτο είναι και το πώς χαρακτηρίζουν τα δύο
φύλα το πορνογραφικό υλικό, µε τη συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών να το χαρακτηρίζουν ως διεγερτικό (72,7%),
ενώ οι γυναίκες σε ίσα ποσοστά (39,9%) να το χαρακτηρίζουν διεγερτικό καθώς και αδιάφορο. Ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι οι γυναίκες χαρακτηρίζουν την πορνογραφία
ως ταπεινωτική και αηδιαστική σε ποσοστά 10,6% και 8%
αντίστοιχα, σε αντίθεση µε τους άνδρες που σε ποσοστό
2,1% το χαρακτήρισαν ταπεινωτικό και κανένας αηδιαστικό. Η πορνογραφία εξ' αρχής είναι ένα υλικό που απευθύνεται σε άνδρες και η ανδρική κυριαρχία είναι κάτι εµφανές στο υλικό αυτό (Harris, 1994), εποµένως ήταν αναµενόµενο
κανένας άνδρας να µη χαρακτηρίσει την πορνογραφία
ταπεινωτική σε αντίθεση µε αρκετές γυναίκες που έδωσαν αυτή την απάντηση.
Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη σεξουαλικότητας ήταν ένα από τα πεδία µελέτης. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα στο εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν υπάρχει
καµία συστηµατική προσπάθεια εισαγωγής σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης. Υπάρχει µόνο µία αποσπασµατική κάλυψη του θέµατος µέσω άλλων µαθηµάτων (βιολογία, ψυχολογία, θεολογία κα), όπου κυρίως επικεντρώνονται στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήµατος και της ηθικής
των διαπροσωπικών σχέσεων (Matziou et al 2009). Στην
παρούσα έρευνα το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών και
των γυναικών πληροφορούνται για θέµατα σεξουαλικότητας από το φιλικό περιβάλλον, ενώ έπειτα έρχεται το διαδίκτυο, το οικογενειακό περιβάλλον και ο σύντροφος, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Η τηλεόραση είχε το χαµηλότερο
ποσοστό. Σε έρευνα που σύγκρινε τη σεξουαλική εκπαίδευση σε Ελλάδα και Σκοτία το 1999, βρέθηκε ότι οι Έλληνες δηλώνουν τους φίλους ως την πιο κοινή πηγή πληροφόρησης (Kakavoulis & Forrest 1999).
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Όταν το οικογενειακό περιβάλλον είναι η κύρια πηγή
πληροφόρησης, η ηλικία πρώτης επαφής στο 26,6% των
ερωτηθέντων ήταν στα 10-16 έτη, και στο 25,7% αυτών στα
17-21 έτη. Όταν η κύρια πηγή πληροφόρησης είναι το φιλικό περιβάλλον ή ο σύντροφος, η ηλικία πρώτης επαφής
ήταν ανάµεσα στα 17-21. Όταν το διαδίκτυο είναι αυτό που
πληροφορεί κυρίως το άτοµο, τότε το άτοµο ξεκινάει πιο
νωρίς τη σεξουαλική του, περίπου στα 10-16 έτη. Εκείνοι
µε τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους είχαν ως
κύρια πηγή πληροφόρησης, το φιλικό περιβάλλον και το
διαδίκτυο, ενώ εκείνοι µε τους λιγότερους ερωτικούς
συντρόφους, κυρίως το φιλικό περιβάλλον. Στη Μινεσότα
το 2004 σε έρευνα που έγινε σε σεξουαλικά ενεργούς νέους
βρέθηκε ότι όσοι είχαν ως κύρια πηγή πληροφόρησης τους
γονείς και τους φίλους είχαν λιγότερους ερωτικούς συντρόφους, ενώ περισσότερο µάθαιναν σχετικά θέµατα από τους
συνοµηλίκους τους (Turner et al 2011).
Περιορισµοί της µελέτης
Στους περιορισµούς της µελέτης περιλαµβάνεται το µικρό
δείγµα καθώς τα 500 άτοµα δεν είναι αντιπροσωπευτικά όλου
του ενήλικου πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν
να γενικευτούν τα αποτελέσµατα. Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο ήταν ηλεκτρονικό και αποκλείονταν αυτοµάτως τα άτοµα που δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Τέλος, δεν ανιχνεύτηκε µε κάποιο τρόπο η συναισθηµατική
κατάσταση των ατόµων πριν τη σεξουαλική επαφή, έτσι ώστε
να είναι συγκρίσιµη µε τα επίπεδα του αισθήµατος θλίψης
που δήλωσαν µετά τη σεξουαλική επαφή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αξιολογώντας τα πιο σηµαντικά ευρήµατα της παρούσας
έρευνας συµπεραίνεται ότι οι άνδρες βλέπουν σε µεγαλύτερη συχνότητα πορνογραφικό υλικό από τις γυναίκες, κι
όσοι βλέπουν πιο συχνά πορνογραφικό υλικό διακατέχονται από µία έντονη σεξουαλική αναζήτηση η οποία εκφράζεται µέσα από τις εξωσυζυγικές ή τις παράλληλες σχέσεις και από τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους.
Οι περισσότεροι άνδρες βλέπουν πορνογραφικό υλικό για
διέγερση και αυνανισµό, ενώ οι γυναίκες το κάνουν κι από
περιέργεια. Η κύρια πηγή σεξουαλικής πληροφόρησης
ανδρών και γυναικών είναι το φιλικό περιβάλλον, ενώ όταν
η κύρια πηγή πληροφόρησης είναι το διαδίκτυο είναι πιο
πρόωρη η έναρξη της σεξουαλικής ζωής.
Στην Ελλάδα δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες όσον αφορά στη χρήση της πορνογραφίας. Θα ήταν πολύ χρήσιµο,
λοιπόν, να διεξαχθούν στο µέλλον περισσότερες µελέτες
στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Ορισµένες ενδιαφέρουσες
προτάσεις θα αποτελούσαν η διερεύνηση της χρήσης πορνογραφικού υλικού από εφήβους, η διερεύνηση της ανάγκης των νέων να έχουν µία έγκυρη πηγή πληροφόρησης
για τη σεξουαλικότητα από τη στιγµή που στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν προγράµµατα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
στα σχολεία και τέλος να διερευνηθεί το φαινόµενο του
εθισµού στην πορνογραφία καθώς όταν συµβαίνει, τα άτο-
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µα χρήζουν εξειδικευµένης ψυχολογικής υποστήριξης
από επαγγελµατίες υγείας.
Συµβολή των συγγραφέων
∆Π: συµµετείχε στη σύλληψη, στο σχεδιασµό της µελέτης,
στη συλλογή των δεδοµένων, ανέλυσε τα δεδοµένα και
συνέβαλε στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων και στη συγγραφή του κειµένου. ΚΓ: συµµετείχε στη σύλληψη και το
σχεδιασµό της µελέτης και είχε την ευρύτερη εποπτεία
της έρευνας. Όλοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν κριτικά και
ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειµένου.
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ABSTRACT
Background: Pornography is now widespread and its use can have adverse consequences on everyday
life, including daily routine, mental and physical health not only for individuals, but also those around
them. In addition, sources of information about sexuality is an area that affects the sexual life of an
individual.
Aim: The aim of the present study was to investigate the use of pornographic material by adults, to
evaluate the sexual behavior with respect to that and to find the main sources of sexual information.
Methodology: The study involved 510 adults, age from 18 to 67. Data was collected after the completion
of a specially designed anonymous electronic questionnaire, included 46 multiple-choice questions,
exploring sexuality, use of pornography and sources of adult information. The promotion came
through social media and the website of the Association for Regional Development and Mental Health.
The statistical program SPSS Statistics 17.0 was used for the analysis of the data and the significance
level was set at p<0.05.
Results: Of the 510 participants of the sample of the research, 70,2% was women and 29,8% men, of
mean age 26,7. Men watch an average of 3.49 times pornographic material per week, while women
watched 0.49 times per week. Those who watched pornographic material more frequently had more
sexual partners. A percentage of 60.1 % of men said that they watched pornography for masturbation
and stimulation, while the majority of women (46.8 %) said that curiosity was the main reason. The
72.7% of men rated pornographic material as stimulating while 39.9% of women characterized it as
indifferent and stimulant. The majority of men (53.3 %) and women (62%) have been informed about
sexuality by their friendly environment, but when the main source of information was internet, the
age of onset of sexual contact was 10 to 16 years.
Conclusions: Men watch more frequently pornography than women. Individuals watching several
times pornographic material have a strong libido expressed in various ways. The sources of information
about sexuality of people were mostly the friendly environment, but when the internet was the source
of sexual information, these individuals had begun their sexual life earlier.
Key words: Pornography, pornographic material, sexual explicit material, sources of information,
sexuality
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