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ΣΙ ΕΊΝΑΙ ΣΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚ ΌΣΗΜΑ; 

Τμ ακαπαναγωγηθό ζύζηεμα είκαη έκα ζύζηεμα μνγάκωκ με ζθμπό 
ηεκ ακαπαναγωγή ηωκ έμβηωκ όκηωκ. Σεμακηηθό νόιμ ζ' αοηή ηεκ 
ιεηημονγία παίδμοκ θαη μοζίεξ πμο εθθνίκμκηαη από ημκ μνγακηζμό 
όπωξ μνμόκεξ θαη θενμμόκεξ. Υπάνπμοκ θάπμηα είδε θοηώκ πμο δεκ 
δεογανώκμοκ γηα κα ακαπαναπζμύκ. Τα πενηζζόηενα όμωξ είδε, 
μεηαλύ ηωκ μπμίωκ θαη μ άκζνωπμξ, έπμοκ δύμ θύια, ημ ανζεκηθό 
θαη ημ ζειοθό, ηα μπμία ακαπανάγωκηαη γηα κα απμθηήζμοκ 
απμγόκμοξ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1


ΣΟ ΑΝΔΡΙΚ ΓΕΝΝΗΣΙΚ ΌΣΗΜΑ  



ΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ: 

Η διαδικασία της αναπαραγωγής 

γίνεται με ειδικά όργανα τα οποία 

ανήκουν στο αναπαραγωγικό σύστημα. 

Το ανδρικό γεννητικό σύστημα 

αποτελείται από τα έξω και τα έσω 

γεννητικά όργανα. Στα έξω ανήκουν: 

το όσχεο,  

οι όρχεις με τις επιδιδυμίδες  

και το πέος, 

ενώ τα έσω αποτελούνται από 

τους σπερματικούς πόρους, 

 τις σπερματοδόχους κύστεις 

 και τους εκσπερματιστικούς πόρους.  

 

 



Η ΑΝΆΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΓΕΝΕΣΙΚΟΌ ΤΣΉΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΆΝΔΡΑ 
 

 Οη υνπεηξ ανπίδμοκ ηεκ ακάπηολή ημοξ μέζα ζηεκ θμηιηαθή θμηιυηεηα, 
θαηά ηεκ εμβνοσθή δςή. Τμοξ δφμ ηειεοηαίμοξ μήκεξ πνηκ απυ ημκ 
ημθεηυ θαηεβαίκμοκ θαη εγθαζίζηακηαη ζημ υζπεμ. Η ζενμμθναζία 
(34°C) ζηεκ πενημπή αοηή είκαη ε ηδακηθή γηα ηε ζπενμαημγέκεζε, 
δειαδή ηεκ παναγςγή ζπενμαημδςανίςκ, πμο ζα ανπίζεη θαηά ηεκ 
εθεβεία. Κάζε υνπηξ εζςηενηθά πςνίδεηαη ζε ιμβμφξ, μ θαζέκαξ απυ 
ημοξ μπμίμοξ πενηέπεη 1-3 πενηειηγμέκα ζπενμαηηθά ζςιεκάνηα. Απυ 
ηεκ εθεβεία θαη μεηά, απυ ηα θφηηανα ηςκ ημηπςμάηςκ ηςκ 
ζπενμαηηθχκ ζςιεκανίςκ ανπίδμοκ κα πανάγμκηαη ζπενμαημδςάνηα, ηα 
μπμία ςνημάδμοκ θαη απμζεθεφμκηαη ζηεκ επηδηδομίδα. Κάζε επηδηδομίδα 
εκχκεηαη με ημ ζπενμαηηθυ πυνμ, μ μπμίμξ ακεβαίκεη πνμξ ηεκ θμηιηαθή 
θμηιυηεηα θαη εκχκεηαη με ηεκ μονήζνα. Η μονήζνα πενκάεη μέζα απυ 
ημκ πνμζηάηε θαη θαηαιήγεη ζημ άθνμ ημο πέμοξ, ηε βάιακμ. Ο 
πνμζηάηεξ, μη δφμ βμιβμονεζναίμη αδέκεξ θαη ε ζπενμαημδυπμξ θφζηε 
εθθνίκμοκ μοζίεξ, πμο μαδί με ηα ζπενμαημδςάνηα απμηειμφκ 
ημ ζπένμα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82


 Τμ πέμξ απμηειείηαη απυ ηνία ζεναγγχδε 
ζχμαηα, ηα μπμία θαηά ηεκ ενςηηθή 
δηέγενζε γεμίδμοκ με αίμα. Αοηυ έπεη ςξ 
απμηέιεζμα ημ πέμξ κα γίκεηαη μεγαιφηενμ, 
ζθιενυ θαη ακμνζςμέκμ (ζηφζε). Τα ηνία 
ζεναγγχδε ζχμαηα πενηβάιιμκηαη απυ 
δένμα, ηεκ πυζζε. Τμ ημήμα ηεξ πυζζεξ πμο 
θαιφπηεη ηε βάιακμ (αθνμπμζζία) θαηά ηεκ 
μφνεζε θαη θονίςξ θαηά ηε ζηφζε ηναβηέηαη 
πνμξ ηα πίζς. Όηακ ε αθνμπμζζία έπεη πμιφ 
ζηεκυ άκμηγμα, δεκ μπμνεί κα ηναβεπηεί 
πνμξ ηα πίζς θαη πνμθαιείηαη πυκμξ. Σ' 
αοηή ηεκ πενίπηςζε αθαηνείηαη πεηνμονγηθά 
με πενηημμή.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CF%8E%CE%B4%CE%B7_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CF%8E%CE%B4%CE%B7_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AF%CE%B1


 Οη υνπεηξ είκαη μεηθημί αδέκεξ. Η ελςθνηκήξ μμίνα ημοξ πανάγεη 
ηα ζπενμαημδςάνηα, θαη ε εκδμθνηκήξ ηηξ ακηνηθέξ μνμυκεξ. 
Σεμακηηθυηενε απυ ηηξ μνμυκεξ αοηέξ είκαη ε ηεζημζηενυκε, ε 
μπμία είκαη οπεφζοκε γηα ηε θοζημιμγηθή ακάπηολε θαη ιεηημονγία 
ηςκ γεκκεηηθχκ μνγάκςκ. Η έθθνηζε ηεζημζηενυκεξ αολάκεηαη 
ζεμακηηθά θαηά ηεκ εθεβεία (13μ με 15μ έημξ ηεξ ειηθίαξ) θαη 
ζομβάιιεη ζηεκ ηειηθή δηαμυνθςζε ημο πέμοξ, ζηεκ ςνίμακζε 
ηςκ υνπεςκ θαη ζηεκ παναγςγή ζπένμαημξ. Η ηεζημζηενυκε 
είκαη οπεφζοκε θαη γηα ηα δεοηενεφμκηα παναθηενηζηηθά ημο 
θφιμο πμο εμθακίδμκηαη επίζεξ θαηά ηεκ εθεβεία: γεκεηάδα, 
ηνηπμθοΐα ζηηξ μαζπάιεξ θαη ζηεκ πενημπή ηςκ γεκκεηηθχκ 
μνγάκςκ, μεγαιφηενε ακάπηολε ηςκ μοχκ θαη επημήθοκζε ηςκ 
θςκεηηθχκ πμνδχκ, πμο πνμθαιεί αιιαγή ζηε θςκή. [1]  

   
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


ΓΕΝΕΣΙΚ ΌΣΗΜΑ ΣΗ ΓΤΝΑΊΚΑ 



 Τμ γοκαηθείμ ακαπαναγςγηθυ ζφζηεμα απμηειείηαη απυ εζςηενηθά 
θαη ελςηενηθά γεκκεηηθά υνγακα. Η ζφκζεηε ακαημμία ημο 
ακαπαναγςγηθμφ ζοζηήμαημξ ηεξ γοκαίθαξ είκαη αθνηβχξ αοηή 
πμο ηεξ επηηνέπεη κα μείκεη έγθομξ.  

 



ΑΠ ΣΙ ΑΠΟΣΕΛΕΊΣΑΙ: 

 Εζωηενηθά όνγακα: 
 Ωμζήθεξ: Κάζε γοκαίθα έπεη δομ ςμζήθεξ πμο έπμοκ ημ ζπήμα αμογδάιμο. Οη ςμζήθεξ 

πενηέπμοκ ηα ςμζοιάθηα θαη είκαη οπεφζοκεξ γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ ςανίςκ θαζχξ θαη 
ηεκ παναγςγή ηςκ ζειοθχκ μνμμκχκ, με θονίανπε ηεκ μηζηναδηυιε. Κάζε γοκαίθα 
γεκκηέηαη με πηιηάδεξ ςάνηα, ηα μπμία υμςξ δεκ είκαη εκενγά μέπνη ηεκ εθεβεία. Η 
δηαδηθαζία ηεξ ςμννελίαξ ανπίδεη απυ ηεκ εθεβεία θαη ζηαμαηάεη ζηεκ εμμεκυπαοζε. 

 Σάιπηγγεξ: Οη ςμζήθεξ ζοκδέμκηαη με ηε μήηνα μέζς ηςκ ζαιπίγγςκ. Η γμκημμπμίεζε ημο 
ςανίμο απυ ημ ζπενμαημδςάνημ γίκεηαη μέζα ζηηξ ζάιπηγγεξ. Σηεκ ζοκέπεηα ημ 
γμκημμπμηεμέκμ ςάνημ ςξ έμβνομ πιέμκ ηαληδεφεη ζηεκ μήηνα. 

 Μήηνα: Η μήηνα απμηειείηαη απυ ιείμ μοηθυ ηζηυ. Μέζα ζηεκ μήηνα ακαπηφζζεηαη ημ 
έμβνομ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγθομμζφκεξ. Κάζε μήκα ε μήηνα μεγαιχκεη θαη αημαηχκεηαη 
χζηε κα είκαη πιμφζηα ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά. Ο ζθμπυξ αοηήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ είκαη κα 
πανέπεη ηηξ ηδακηθέξ ζοκζήθεξ γηα ημ ακαπηοζζυμεκμ έμβνομ. 

 Τνάπειμξ: Γίκαη ημ θαηχηενμ ημήμα ηεξ μήηναξ πμο ζοκδέεηαη με ημκ θυιπμ. Ο ηνάπειμξ 
παίδεη ζπμοδαίμ νυιμ ζηεκ ακαπαναγςγή θαη παναμέκεη θιεηζηυξ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ 
εγθομμζφκεξ. 

 Κόιπμξ: Ο θυιπμξ έπεη ελςηενηθά θαη εζςηενηθά μένε θαη ζοκδέεη ηε μήηνα με ημ 
ελςηενηθυ ημο ζχμαημξ. Γίκαη θηηαγμέκμξ απυ μφεξ θαη δένμα θαη ζηεκ πναγμαηηθυηεηα 
πνυθεηηαη γηα είκαη έκακ μαθνφ ζςιήκα. Οκμμάδεηαη “θακάιη ημθεημφ”, αθμφ μέζα απυ αοηυ 
γεκκηέηαη έκα μςνυ. Ο θυιπμξ επίζεξ επηηνέπεη ζημ αίμα (πενίμδμ) κα δηαθεφγεη έλς απυ 
ημ ζχμα θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ εμμήκμο νήζεξ. 
 



 Ελωηενηθά όνγακα: 
 Μεγάια Φείιε: Τμ δένμα αοηυ πνμζηαηεφεη ημκ θυιπμ απυ λέκα ζςμαηίδηα. 
 Μηθνά Φείιε: Βνίζθμκηαη ζημ εζςηενηθυ ηςκ μεγάιςκ πεηιηχκ θαη 

πνμζηαηεφμοκ θαη αοηά ημκ θυιπμ απυ λέκα ζςμαηίδηα. 
 Κιεηημνίδα: Γίκαη έκα εοαίζζεημ υνγακμ πμο βνίζθεηαη πάκς απυ ημ άκμηγμα ημο 

θυιπμο. Η θιεηημνίδα δεκ επενεάδεη ηεκ ακαπαναγςγή άιια είκαη έκα ζεμακηηθυ 
μένμξ ηεξ γοκαηθείαξ ζελμοαιηθήξ ακαημμίαξ. Πμιιέξ γοκαίθεξ πνεηάδμκηαη 
δηέγενζε ηεξ θιεηημνίδαξ γηα κα ένζμοκ ζε μνγαζμυ, μ μπμίμξ δεμημονγεί 
ηδακηθέξ πνμτπμζέζεηξ γηα ζφιιερε. 

 Εθεβαίμ: Γίκαη ημ ιηπανυ ακάπςμα ημο ηζημφ πμο θαιφπηεη ημ ημήμα μπνμζηά 
θαη πάκς απυ ημ εβηθυ μζηυ. Τμ δένμα ζηεκ πενημπή αοηή, απυ ηεκ επμπή πμο ε 
γοκαίθα μπαίκεη ζηεκ ήβε θαη έπεηηα, θαιφπηεηαη απυ ηνηπμθτία, πμο ζθμπυ έπεη 
ηεκ πνμζηαζία ημο αηδμίμο. 

 Πενίκεμ: Τμ Πενίκεμ είκαη έκα ζφκμιμ μοχκ, μεηαλφ ηςκ πμδηχκ, πμο 
επεθηείκεηαη απυ ημκ θυιπμ μέπνη πίζς ημκ πνςθηυ, θαη πμο δεμημονγεί ημ 
έδαθμξ ηεξ ιεθάκεξ. Οη μφεξ αοημί οπμζηενίδμοκ ηεκ μήηνα, ηεκ μονμδυπμ 
θφζηε θαη ημ έκηενμ. 
 



ΠΗΓΈ: 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8

9%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1  

 

 https://www.slideshare.net/fotist/ss-30819540  

 

 https://bouzalas.gr/to-andriko-gennitiko-systima/  

 

 https://harroulabilali.gr/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://www.slideshare.net/fotist/ss-30819540
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https://www.slideshare.net/fotist/ss-30819540
https://bouzalas.gr/to-andriko-gennitiko-systima/
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