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Ο/η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα προσωπικής 

εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν 

απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 
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«Συνειδητοποίησα τί με περιμένει..!» 

«Επιτέλους, μία ακομπλεξάριστη προσέγγιση στο θέμα!» 

«Μου έκανε εντύπωση το πως οραματιζόμαστε σαν γονείς το σεξουαλικό μέλλον των 

παιδιών μας» 

«Από μικρή ηλικία πρέπει να σπάσουν τα ταμπού» 

«Πόσο απαραίτητος είναι ο αυτοπροσδιορισμός.. και στα παιδιά μας, αλλά και σε 

εμάς τους ίδιους!» 

Απόψεις γονέων για το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του 

 

 

  



5 
 

Περιεχόμενα 

Περίληψη ................................................................................................................................... 7 

Abstract ..................................................................................................................................... 8 

Πρόλογος ................................................................................................................................... 9 

Εισαγωγή ................................................................................................................................. 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Συνειδητοποίηση και αυτοπροσδιορισμός ......................................... 13 

1.1 Συνείδηση και Συνειδητοποίηση: ορισμοί και εννοιολογικό πλαίσιο ............................... 13 

1.2 Αυτοπροσδιορισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες ........................................................... 15 

1.2.1 Άτομα με Αυτισμό/ΔΦΑ και αυτοπροσδιορισμός ......................................................... 21 

1.2.2 Προγράμματα και εργαλεία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού

 ............................................................................................................................................. 22 

1.2.3 Ο ρόλος της οικογένειας στον αυτοπροσδιορισμό ....................................................... 24 

1.2.4 Αυτοπροσδιορισμός και σεξουαλικότητα ..................................................................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σεξουαλικότητα ............................................................................. 27 

2.1 Σεξουαλικότητα και άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ ............................................................... 28 

2.2 Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ ...................................................... 29 

2.3 Η στάση των γονέων ως προς τη σεξουαλικότητα του παιδιού με αυτισμό/ ΔΦΑ ....... 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεθοδολογία ........................................................................................ 33 

3.1 Συμμετέχοντες ......................................................................................................... 33 

3.2 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων .................................................................................... 33 

3.3 Διαδικασία ............................................................................................................... 35 

3.4 Αξιολόγηση Προγράμματος .................................................................................... 36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ: Αποτελέσματα .............................................................................. 37 

4.1 Αρχική συνέντευξη .................................................................................................. 37 

4.2 Πρόγραμμα Σεξουαλικής Συνειδητοποίησης .......................................................... 50 

4.3 Τελική Συνέντευξη ........................................................................................................ 95 

4.2 Ποιοτική Ανάλυση της Έρευνας ................................................................................. 106 

4.2.1 Αυτοπροσδιορισμός ............................................................................................... 106 



6 
 

4.2.2 Σεξουαλικότητα ..................................................................................................... 121 

4.3 Κοινωνική Εγκυρότητα ............................................................................................... 154 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Συμπεράσματα – Συζήτηση ......................................................... 159 

5.1 Περιορισμοί Έρευνας .................................................................................................. 164 

5.2 Μελλοντικές προτάσεις ............................................................................................... 165 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 167 

Ελληνόγλωση .................................................................................................................... 167 

Ξενόγλωσση ...................................................................................................................... 167 

Διαδικτυακές Πηγές .......................................................................................................... 175 

 

 

  



7 
 

Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα προγράμματα υλοποιούνται με θέμα 

την σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Πολλά από αυτά απευθύνονται 

στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν την σεξουαλική εκπαίδευση των 

παιδιών τους. Κάτι το οποίο δεν ερευνάται όμως, είναι το κατά πόσο έχουν 

συνειδητοποιήσει οι γονείς τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους και κατά πόσο είναι 

έτοιμοι να συμμετέχουν σε πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η παρούσα 

εργασία εστιάζει στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης 

γονέων στη συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας των παιδιών τους με 

αυτισμό/Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

του προγράμματος βασίζεται στις αρχές του αυτοπροσδιορισμού. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διήρκησε τρεις μήνες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν επτά γονείς παιδιών με αυτισμό/ΔΦΑ σχολικής και 

προεφηβικής ηλικίας. Κατά την αρχική και τελική αξιολόγηση μέσω των 

συνεντεύξεων διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων σχετικά με θέματα 

σεξουαλικότητας και αυτοπροσδιορισμού πριν και μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Οι απόψεις των γονέων που διατυπώθηκαν αναδεικνύουν τα οφέλη του 

προγράμματος σε σχέση με τη συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στον τομέα της 

συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

συνειδητοποίησης για γονείς μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 

πριν την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στη σεξουαλικότητα για άτομα με 

αυτισμό/ ΔΦΑ και όχι μόνο. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΦΑ/ αυτισμός, συνειδητοποίηση, σεξουαλικότητα, 

αυτοπροσδιορισμός, πρόγραμμα γονέων 
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Abstract 

 

In the recent years more and more programs with the subject of sexual education of 

people with disabilities are implemented. Many of these programs are addressed to 

parents who are invited to take on the sexual education of their children. However, 

something which does not investigated is whether parents have realized the sexuality 

of their children and whether they are ready to engage in sexual education program. 

This paper focuses on the design and implementation of a parental education program 

on consciousness process of sexuality of their children with autism/ Autism Spectrum 

Disorder. The design and implementation of the program are based on the principles 

of self-determination. The program was implemented in the area of the University of 

Macedonia and lasted three months. Seven parents of children with autism/ ASD, in 

school and prepubertal age, participated in the research. During the initial and final 

evaluation through interviews the views of parents were explored about sexuality and 

self-determination before and after the program ends. The views of parents expressed, 

highlight the benefits of the program in relation to the contribution of self-

determination in the field of consciousness process of sexuality. The design of 

consciousness process programs for parents may be proved to be a very useful tool 

before the application of education programs in sexuality for people with autism / 

ASD and beyond. 

 

 

 

 

 

Key words: ASD/ Autism, consciousness process, sexuality, self determination, 

parents program 
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία αποτελεί υλοποίηση μίας βαθύτερης επιθυμίας μου για 

την καλύτερη κατανόηση και την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας των ατόμων με 

αναπηρία και συγκεκριμένα των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ. Οι κοινωνικές νόρμες και 

οι αντιλήψεις που σχετίζονται με την «ασεξουαλικότητα» των ατόμων με αναπηρία, 

σε αντίθεση με τις ανάγκες που εκφράζουν τα ίδια τα άτομα αποτέλεσαν τη βάση για 

την ενασχόληση μου με το παρόν αντικείμενο. Η κατάταξη της σεξουαλικότητας ως 

θέμα «ταμπού» αποτέλεσε προσωπική πρόκληση, καθώς προσωπικά πιστεύω ότι 

ουδεμία ανθρώπινη βιολογική ανάγκη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα 

«ταμπού». Η αδυναμία υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία στο συγκεκριμένο 

τομέα, φαίνεται να μεγαλώνει την ψαλίδα της ανισότητας ανάμεσα στον τυπικό 

πληθυσμό και στα άτομα με αναπηρία. Οι περιβαλλοντικές προσαρμογές στις 

ανάγκες του ατόμου με αναπηρία και η ικανοποίηση τους μας οδηγούν πιο κοντά 

στην κοινωνική δικαιοσύνη, σε αντίθεση με την άρνηση μας για την ύπαρξη τέτοιων 

αναγκών. Εύχομαι μελλοντικά να αυξηθούν οι έρευνες για τη σεξουαλικότητα όσον 

αφορά τα άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ, καθώς και τα προγράμματα που θα εστιάζουν 

στην υποστήριξη των οικογενειών τους με ουσιαστικό και διαρκή τρόπο. Άλλωστε, 

ούτε ο αυτισμός/ ΔΦΑ, ούτε η σεξουαλικότητα είναι προσωρινές καταστάσεις. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια καθηγήτρια και επόπτρια της 

εργασίας μου κα Λευκοθέα Καρτασίδου, η οποία πέραν της ηθικής στήριξης και των 

πολύτιμων συμβουλών της για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της παρούσας 

έρευνας, με διαμόρφωσε ως επιστήμονα και ως μελλοντικό επαγγελματία στον τομέα 

της ειδικής αγωγής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τα 

άτομα που υπήρξαν δίπλα μου καθόλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών, αφού χωρίς τη στήριξη τους τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γονείς, οι οποίοι με τίμησαν με 

τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, συνεργάστηκαν μαζί μου και με εμπιστεύτηκαν 

μιλώντας με ειλικρίνεια για τις ανησυχίες και τις σκέψεις τους σχετικά με ένα τόσο 

ευαίσθητο θέμα, βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση μίας ακόμη έρευνας σχετική με τη 

σεξουαλικότητα σε άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ. 
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Εισαγωγή 

Τα άτομα με αυτισμό/ΔΦΑ
1
 φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 

σε τομείς όπως η κοινωνικότητα και η επικοινωνία, κάτι το οποίο δημιουργεί 

αντιπαραθέσεις στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με την σεξουαλικότητα τους 

(Papageorgiou, 2007). Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες έρευνες 

εστιάζουν στη σεξουαλικότητα των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ (Loftin & Hartlage, 

2015). Προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε γονείς, ή σε εκπαιδευτικούς έχουν 

δημιουργηθεί προκειμένου να τους βοηθήσουν στην σεξουαλική εκπαίδευση των 

παιδιών, εφήβων ή ενηλίκων με αυτισμό/ΔΦΑ (Nichols & Blakeley-Smith, 2010· 

Tarnai & Wolfe, 2008).        

  Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το άτομο και 

οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι αρχικά αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του σε 

βασικούς κανόνες και συμπεριφορές (Maccoby, 1992). Οι γονείς, επιπλέον, φαίνεται 

ότι είναι οι πρώτοι που θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους σε σεξουαλικά ζητήματα 

(Sexuality Information and Education Council of the United States 2004). Η 

σεξουαλική εκπαίδευση παρουσιάζει ένα βαθμό δυσκολίας για τους περισσότερους 

γονείς, καθώς θέματα όπως οι ερωτικές σχέσεις ή η αυτοϊκανοποίηση θεωρούνται 

ταμπού (Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeec, Van Nieuwenhuizen, 2016).  

 Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερο δίνεται  έμφαση στον 

αυτοπροσδιορισμό σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισμό (Ward & 

Meyer, 1999· Wehmeyer, Shogren, Zager, Smith & Simpson, 2010). Μάλιστα, σε 

ορισμένες έρευνες τονίζεται ο ρόλος της οικογένειας ως καθοριστικός στην ανάπτυξη 

του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου (Field & Hoffman, 1999).    

 Για την υλοποίηση των προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για γονείς, 

είναι απαραίτητη η συνεργασία τους. Αυτό το οποίο δεν ερευνάται όμως είναι το κατά 

πόσο είναι έτοιμοι οι γονείς σε προσωπικό επίπεδο να αποδεχτούν και να 

εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία αποτελεί 

μία προσπάθεια διερεύνησης και εκτίμησης της συνειδητοποίησης των γονέων σε 

σχέση με τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους. Πρόκειται για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή ενός προγράμματος συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας των ατόμων 

με αυτισμό/ΔΦΑ το οποίο βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό. Επιπλέον, μέσω των 

συνεντεύξεων δίνεται η δυνατότητα για τη διερεύνηση των απόψεων των γονέων 

                                                           
1
 Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού 
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σχετικά με θέματα σεξουαλικότητας, αλλά και για το κατά πόσο είναι έτοιμοι να 

εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους σε θέματα σεξουαλικότητας. Πολλές φορές, οι γονείς 

δεν αισθάνονται άνετα στην αντιμετώπιση της σεξουαλικότητας των παιδιών τους 

(Aunos & Feldman, 2002). Έρευνα με τίτλο «Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε έτοιμοι γι’ 

αυτό…» (“I’m not sure we’re ready for this…”) η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Social Work in Mental Health τονίζει την ανάγκη για προετοιμασία των γονέων των 

εφήβων με ΔΦΑ σε θέματα σεξουαλικότητας των παιδιών τους (Nichols & Blakeley-

Smith, 2010).          

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της 

συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας των παιδιών με αυτισμό/ΔΦΑ από τους 

γονείς, μέσα από την καταγραφή των απόψεών τους πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην θεωρία του 

αυτοπροσδιορισμού, αποδίδοντας στη σεξουαλικότητα μία οπτική πιο κοντά στις 

επιλογές του ίδιου του ατόμου, παρά της επιβολής του κοινωνικού του περίγυρου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και τους στόχους της 

έρευνας διατυπώνονται τα παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

προγράμματος συνειδητοποίησης; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία του 

προγράμματος συνειδητοποίησης; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με τη σεξουαλικότητα; 

 Ποια θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα φαίνεται να δυσκολεύουν 

ιδιαίτερα τους γονείς; 

 Ποια η άποψή τους για τον αυτοπροσδιορισμό και την λήψη αποφάσεων 

των παιδιών τους; 

 Κατά πόσο είναι έτοιμοι οι γονείς να συμμετέχουν σε προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης των παιδιών τους; 

 Ποιες διαφορές θα προέκυπταν στην αντιμετώπιση της σεξουαλικότητας 

αν γινόταν λόγος για τη σεξουαλικότητα παιδιού τυπικής ανάπτυξης; 
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 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της συνείδησης και της 

συνειδητοποίησης. Η έννοια της συνειδητοποίησης (consciousness process) στην 

παρούσα εργασία χρησιμοποιείται όχι ως γενικός όρος, αλλά έτσι όπως ορίστηκε από 

τον Velmans (2009). Μέσα από τη διαδικασία της συνειδητοποίησης οι γονείς 

καλούνται να κατανοήσουν την έννοια του αυτοπροσδιορισμού και της 

σεξουαλικότητας.         

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του αυτοπροσδιορισμού και 

παρουσιάζονται τα επιμέρους στοιχεία τα οποία τον αποτελούν. Η σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού είναι καθοριστική, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της 

έρευνας ήταν η ανάδειξη της σημαντικότητας του αυτοπροσδιορισμού και η σύνδεση 

του με τον τομέα της σεξουαλικότητας στα άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η  έννοια της σεξουαλικότητας, τα 

περιεχόμενα αυτής και η σύνδεσή της με τα ηλικιακά στάδια του ατόμου από την 

βρεφική ηλικία έως και την ενηλικίωση.      

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το 

ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, με 

ομάδα στόχο τους γονείς των ατόμων με αυτισμό. Για την αξιολόγηση του 

προγράμματος διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι συμμετέχοντες της έρευνας.      

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και 

τα αποτελέσματα της κοινωνικής εγκυρότητας της έρευνας.    

 Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο, ενώ 

καταγράφονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας, όσο και οι προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Συνειδητοποίηση και αυτοπροσδιορισμός 

1.1 Συνείδηση και Συνειδητοποίηση: ορισμοί και εννοιολογικό πλαίσιο 

Η “συνείδηση” (consciousness) και η “διαδικασία της συνείδησης” ή 

“συνειδητοποίηση” (consciousness process) αποτελούν ως έννοιες αντικείμενο 

σπουδαίου ενδιαφέροντος και ερευνών από το 1984 κι έπειτα (Velmans, 1996). Η 

συνειδητοποίηση αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα στον τομέα της 

φιλοσοφίας και της επιστήμης (ό.π.), ενώ η συνείδηση θα μπορούσε να παρομοιαστεί 

με τις έννοιες «χρόνος» και ενέργεια στον τομέα των φυσικών επιστημών (Velmans, 

2009).      .     

 Σύμφωνα με τον Velmans (1996) η επιστήμη της ψυχολογίας δε μπορεί να 

είναι ολοκληρωμένη εάν δεν ασχολείται με την συνειδητοποίηση, δεδομένου ότι η 

ψυχολογία μελετά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή: συμπεριφορές και 

εμπειρίες. Ένας άνθρωπος μπορεί να βιώσει  συνειδητά μία εμπειρία, ή να σκεφτεί τα 

πράγματα που έχει βιώσει· δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο για το άτομο να σκεφτεί την 

ίδια τη διαδικασία της συνείδησης (Velmans, 2009). Πολλές φορές η «συνείδηση» 

αποδίδεται ως «επίγνωση» ή «συνειδητή επίγνωση», ως η γνώση δηλαδή για το τί 

συμβαίνει στο άτομο σε επίπεδο που αφορά όχι μόνο εσωτερικό (συναισθήματα, 

σκέψεις, όνειρα, σωματικές εμπειρίες, κοκ), αλλά και τον εξωτερικό κόσμο γύρω από 

το άτομο, πέρα από το σώμα του (Velmans, 1996). Αυτό εντοπίζεται και στην 

καθημερινότητα και στη χρήση των λέξεων: η «συνείδηση» είναι συνώνυμο της 

«επίγνωσης», της «συνειδητής επίγνωσης» και της «εμπειρίας» και είναι δυνατό να  

χρησιμοποιείται μία από τις παραπάνω λέξεις αντί της συνείδησης σε καθημερινές 

εκφράσεις
2
 (Velmans, 2009).       

 Σημαντικές διακρίσεις εντοπίζονται όσον αφορά τη συνείδηση σε σχέση με τη 

σκέψη (εσωτερική ή εξωτερική), την συνείδηση  σε σχέση με την «αυτοσυνείδηση» 

(self-consciousness), τη συνείδηση σε σχέση με την κατάσταση «επαγρύπνησης» 

(wakefulness) και τη συνείδηση σε σχέση με τη γνώση, προκειμένου να τεθεί ένα όσο 

το δυνατόν πιο ξεκάθαρο πλαίσιο ορισμού της συνείδησης (Velmans, 2009). 

 Ο Velmans (2009) καθορίζει την έννοια της συνείδησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η 

                                                           
2
 Για παράδειγμα: Αντί για «έχω συνείδηση αυτού του πράγματος»  κάποιος μπορεί 

να πει «έχω επίγνωση αυτού του πράγματος» και η πρότασή του να έχει το ίδιο 

ακριβώς νόημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να μην διεισδύσουμε βαθύτερα στην 

ανάλυση των παραπάνω όρων. 
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συνείδηση αναφέρεται στην ίδια την εμπειρία και όχι στο αντικείμενο που παρατηρεί 

ή βιώνει το άτομο. «Κάτι συμβαίνει όταν έχουμε συνείδηση, το οποίο δε συμβαίνει 

όταν δεν έχουμε συνείδηση- και κάτι συμβαίνει όταν έχουμε συνείδηση από κάποιο 

πράγμα το οποίο δε συμβαίνει όταν δεν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος» 

(Velmans, 2009, σ.3). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατάστασης είναι η 

ύπαρξη συνείδησης όταν είμαστε ξύπνιοι, σε αντίθεση με την απουσία της όταν 

κοιμόμαστε δίχως να ονειρευόμαστε (Velmans, 2009).     

 Ο Velmans (2009) ορίζει ως αποδεκτή έννοια τη συνείδησης που γίνεται 

κατανοητή ως συνείδηση των φαινομένων (phenomenal consciousness), ενώ θεωρίες 

συνειδητοποίησης που απομακρύνονται από την φαινομενολογία αυτή δε θεωρούνται 

θεωρίες συνείδησης. Για τη συνειδητοποίηση μία διαδικασία μπορεί να είναι 

συνειδητή με 3 τρόπους:  

1. με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να έχει συνείδηση της διαδικασίας,  

2. με την έννοια ότι η λειτουργία της διαδικασίας συνοδεύεται από την 

συνείδηση των αποτελεσμάτων της και  

3. με την έννοια ότι η συνείδηση συνδέει ή περιστασιακά επηρεάζει τη 

διαδικασία (Velmans, 2009, σ.8).  

 Σπουδαία σημασία για την συνείδηση φαίνεται να έχουν τα «φαινόμενα τα 

οποία βιώνουμε» (experienced phenomena) (Velmans, 2009). Χάρη στα φαινόμενα 

τα οποία βιώνουμε μπορούμε να κατανοήσουμε ότι έχουμε συνείδηση, ενώ η απουσία 

τους σηματοδοτεί την έλλειψη της συνείδησης μας (ό.π.).    

 Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί οι οποίες μελετούν τη σχέση μεταξύ 

συνείδησης και εγκεφάλου σε διάφορα επίπεδα (Koch & Tsuchiya, 2007· Place, 

1956· Sperry, 1965). Σύμφωνα με τον Velmans (2009) η σύνδεση του ανθρώπινου 

εγκέφαλου με τη συνείδηση και τη συνειδητοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο το οποίο ερευνάται, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα όμως έως και σήμερα. Ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σε θέση να πραγματοποιεί διάφορες γνωστικές 

διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη για την σύνδεση της συνείδησης ή της 

συνειδητοποίησης με αυτόν (ό.π.). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των 

χρωμάτων: ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα διάφορα χρώματα, ενώ 

μάλιστα κινούμαστε στο δρόμο βάσει αυτής της διεργασίας: περνάμε τον δρόμο με 

πράσινο και σταματάμε με κόκκινο· αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να έχουμε 
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εμπειρία του πράσινου και του κόκκινου χρώματος, γεγονός που επηρεάζεται από την 

εμπειρία φαινομένων σχετικών με την κουλτούρα του κάθε ανθρώπου (ό.π.).  

     

1.2 Αυτοπροσδιορισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες 

«Εάν ακούσουμε προσεκτικά τί έχουν να πουν τα παιδιά, οι ενήλικες μπορούν 

να δομήσουν στηρίγματα για την μάθηση των παιδιών  χωρίς να παίρνουν 

ολοκληρωτικά τον έλεγχο» (Palmer & Wehmeyer, 2002, σ. δεν αναφέρεται
3
). Ο 

αυτοπροσδιορισμός αναφέρεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου και την 

ύπαρξη ευκαιριών, προκειμένου το άτομο να μπορεί να ζει τη ζωή του με τον τρόπο 

που το ίδιο επιλέγει ώστε να του προσφέρει προσωπική ικανοποίηση (Field, Martin, 

Miller, Ward & Wehmeyer, 1998· Wehmeyer & Field, 2007). O Kennedy (2000) 

αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό ως τον «χώρο» που δίνεται στο άτομο έτσι ώστε 

να ριψοκινδυνέψει και να κάνει λάθη, γνωρίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη 

διαθέσιμης βοήθειας σε περίπτωση που θελήσει να τη χρησιμοποιήσει. O Perske 

(1972) (όπως αναφέρεται σε Ward, 2005) , συνήγορος για τα δικαιώματα των ατόμων 

με βαριές αναπηρίες, κάνει λόγο για την «αξιοπρέπεια του κινδύνου» (dignity of risk) 

συνδέοντας τον πραγματικό κόσμο και την καθημερινή ζωή με το ρίσκο, τονίζοντας 

ότι η απαγόρευση  του ρίσκου ισούται με τον «ακρωτηριασμό της υγιούς διαβίωσης».

 Ιστορικά, οι “ρίζες” του αυτοπροσδιορισμού εντοπίζονται στα κινήματα των 

ατόμων με αναπηρία την περίοδο του 1970, μετά την πρώτη εισαγωγή των ατόμων με 

αναπηρία στα δημόσια σχολεία (Ward & Meyer, 1999). Τα παιδιά που φοίτησαν στα 

σχολεία αυτά εξελίχθηκαν σε ενήλικες οι οποίοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση στην τότε κοινωνία (ό.π.). Δάσκαλοι και μαθητές, μαζί, 

διεκδίκησαν το δικαίωμα για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε εκπαίδευση η 

οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τομείς όπως η επαγγελματική αποκατάσταση ή 

και η φοίτηση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση (ό.π.).  Το επόμενο βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση προήλθε από τα κινήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 

και της ανεξάρτητης διαβίωσης, που επηρεασμένα από τα κινήματα Δικαιωμάτων 

των πολιτών, διεκδίκησαν την ισότητα για τα άτομα με αναπηρίες (ό.π.). Η συνείδηση 

                                                           
3
 Το παρόν απόσπασμα αποτελεί μέρος του προλόγου του προγράμματος “A parent’s 

guide to the self-determined learning model for early elementary students” και δε 

διαθέτει αριθμό σελίδας. 
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της καταπίεσης και των περιορισμένων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 

οδήγησε κινητοποίηση τους: η υποστήριξη των προσωπικών τους επιλογών και 

αποφάσεων καθώς και του καθορισμού του τρόπου ζωής τους από τους ίδιους 

αποτέλεσε την πρώτη διεκδίκηση τους σε θέματα αυτοπροσδιορισμού (ό.π.). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την μεταβίβαση ισχύος από το σύστημα στο άτομο, 

επιτρέποντάς του να επιλέξει το ίδιο τον τρόπο που θα ζει και θα δέχεται βοήθεια, 

ακολουθώντας τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του (Pennell, 2001). Ο 

αυτοπροσδιορισμός σύμφωνα με την Pennell (2001) βασίζεται σε 4 αρχές:  

1. Την ελευθερία του ατόμου να σχεδιάζει τη ζωή του έχοντας την 

αναγκαία στήριξη, αλλά όχι την εφαρμογή ενός έτοιμου προγράμματος 

στο άτομο. 

2. Την  εξουσία του ατόμου -ή εξουσιοδοτημένων προσώπων- να 

διαχειρίζεται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά προκειμένου να 

εξασφαλίζει την απαραίτητη για το ίδιο υποστήριξη. 

3. Την υποστήριξη του ατόμου στην καθημερινότητά του με την χρήση 

πόρων ή προσωπικού. 

4. Την ευθύνη του ατόμου με την ανάληψη ενός ενεργού ρόλου στην 

κοινότητα που ζει, τη συμμετοχή σε οργανώσεις, την επαγγελματική 

του αποκατάσταση, τη πνευματική του ανάπτυξη, τη γενική φροντίδα 

άλλων ατόμων που ζουν στην κοινότητα και τη χρήση των δημόσιων 

πόρων του με τρόπο που προάγουν τη ζωή. 

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο αυτοπροσδιορισμός φαίνεται να αποτελεί 

κεντρικό άξονα μελέτης και έρευνας στον τομέα της ειδικής αγωγής (Wehmeyer & 

Field, 2007). Τα αποτελέσματα των ερευνών του αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τα 

άτομα με αναπηρίες αναδεικνύει τη θετική επίδρασή του, καθώς σημειώνεται 

βελτίωση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα τους (ό.π.). Σύμφωνα με έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές με αναπηρίες, οι δεξιότητες του  αυτοπροσδιορισμού 

σχετίζονται άμεσα με την επιτυχία τους στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού παίζει 

σπουδαίο ρόλο σε θέματα υποστήριξης των δικαιωμάτων τους, στην εύρεση βοήθειας 

και στην επιλογή μαθημάτων (Thoma & Getzel, 2005). Ο αυτοπροσδιορισμός είναι 

σημαντικός για όλους τους μαθητές, με ή χωρίς αναπηρία, με ήπια ή βαριά αναπηρία, 
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μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας (Wehmeyer & Field, 2007). Το 2006 υπογράφεται 

η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τον ΟΗΕ
4
, η 

οποία προωθεί τον αυτοπροσδιορισμό στα άτομα με αναπηρία υποδεικνύοντας τις 

κατάλληλες μεθόδους στήριξης και μεταχείρισης τους (“Παγκόσμια ημέρα 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον αυτισμό”, 2016). Επιπρόσθετα, ο 

αυτοπροσδιορισμός φαίνεται να συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα ζωής όσον 

αφορά τα άτομα με νοητική αναπηρία (Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, 

Keith, Schalock, Verdugo & Walsh, 2005· Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

Ο Wehmeyer και ο Shcalock (2001) αναγνώρισαν 4 κύρια χαρακτηριστικά τα οποία 

αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τον αυτοπροσδιορισμό: 

1. Την αυτονομία, που συνδέεται με την εκδήλωση των προτιμήσεων, των 

ενδιαφερόντων του ατόμου σύμφωνα με τις ικανότητές του, δίχως 

εξωτερικές παρεμβάσεις άλλων ατόμων. 

2. Την αυτορρύθμιση, που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

προσαρμόζεται με επιτυχία στο περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, 

γνωρίζοντας τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς την οποία επιλέγει να 

εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση. Η αυτορρύθμιση περιλαμβάνει 3 

στρατηγικές αυτοδιαχείρισης: την αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση 

και την αυτοενίσχυση. Επίσης, σε αυτό τον τομέα υπάγονται δεξιότητες 

όπως ο καθορισμός και η επίτευξη του στόχου, η επίλυση προβλήματος 

και οι στρατηγικές μάθησης μέσω της παρατήρησης. 

3. Την ψυχολογική ενδυνάμωση, που αφορά την λειτουργία του ατόμου με 

βασική πεποίθηση ότι έχει το ίδιο τον έλεγχο των καταστάσεων που είναι 

σημαντικές για αυτό (εσωτερικό κέντρο ελέγχου), ότι κατέχει τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για να πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί 

(αυτοαποτελεσματικότητα) και ότι αναμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα 

από τις δεξιότητες του (προσδοκίες έκβασης). 

4. Την αυτοπραγμάτωση, που σχετίζεται με την γνώση του εαυτού από το 

άτομο σε σχέση με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που 

                                                           
4
 ΟΗΕ: Οργανισμό Ενωμένων Εθνών 
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παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση. Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση 

της αυτοπραγμάτωσης έχει η αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον του και ειδικότερα με τα σημαντικά πρόσωπα (φροντιστές 

κλπ), αφού μέσω αυτών το άτομο μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση σε 

ζητήματα δυνατοτήτων και αδυναμιών του εαυτού του. 

Στην εκδήλωση των παραπάνω ατομικών χαρακτηριστικών επιδρούν 

παράγοντες όπως η ηλικία, η πνευματική αντίληψη και οι ευκαιρίες που δίνονται στο 

άτομο για την ανάπτυξη τους, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να αλλάζουν με την εποχή 

ή το περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο (Wehmeyer & Shcalock, 2001).  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να αναπτύξει το άτομο και τα 

οποία αποτελούν και τα συστατικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer  

1997· Wehmeyer, Sands, Doll & Palmer, 1997· Wehmeyer & Shcalock, 2001) είναι 

τα εξής: 

 Οι δεξιότητες υλοποίησης επιλογών 

 Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

 Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

 Οι δεξιότητες καθορισμού και επίτευξης στόχου 

 Οι δεξιότητες αυτορρύθμισης (αυτοπαρατήρηση,  αυτοαξιολόγηση και 

αυτοενίσχυση) 

 Οι δεξιότητες  ανεξαρτησίας, ασφάλειας και ανάληψης ρίσκων 

 Οι δεξιότητες αυτοδιδασκαλίας 

 Οι δεξιότητες αυτοσυνηγορίας και οι ηγετικές δεξιότητες 

 Το εσωτερικό κέντρο ελέγχου 

 Οι θετικές προσδοκίες και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Η αυτογνωσία και η αυτοεπίγνωση 

Οι δεξιότητες υλοποίησης επιλογών αφορούν την δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες επιλογές από το άτομο, με τέτοιο τρόπο που να 
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εκδηλώνει την επιθυμία ή την ανάγκη του και να μην χαρακτηρίζεται από 

παθητικότητα ή εξαναγκασμό (Stancliffe, 2001).     

 Οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων σχετίζονται με την κατανόηση του πλαισίου 

στο οποίο καλείται να λάβει μία απόφαση το άτομο, την εφαρμογή της διαδικασίας 

λήψης απόφασης, τη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών και την πρόβλεψη των 

πιθανών δυσάρεστων συνεπειών μίας συγκεκριμένης απόφασης (Khemka, Hickson & 

Mallory, 2016).         

 Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων εμπεριέχουν 3 βασικά στάδια τα οποία 

πρέπει να ακολουθήσει το άτομο για να οδηγηθεί στην λύση : την αναγνώριση του 

προβλήματος, την ανάλυση του προβλήματος και την επίλυση του προβλήματος 

(Agran & Wehmeyer, 1999).         

 Οι δεξιότητες καθορισμού και επίτευξης στόχου σχετίζονται άμεσα με την 

αυτορρύθμιση και αφορούν την δυνατότητα τροποποίησης της συμπεριφοράς του 

ατόμου προκειμένου να πετύχει ένα συγκεκριμένο και επιθυμητό για το ίδιο 

αποτέλεσμα (Latham, Ganegoda & Locke, 2011). Σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας φαίνεται να είναι οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες του ατόμου προκειμένου να πετύχει τον στόχο που έχει θέσει, αλλά και η 

δέσμευσή του ως προς την προσπάθεια για επιτυχία του στόχου (ό.π.).  

 Οι δεξιότητες αυτορρύθμισης συμπεριλαμβάνουν τις ικανότητες 

αυτοπαρατήρησης, αυτοαξιολόγησης και αυτοενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση 

της κατάλληλης συμπεριφοράς πραγματοποιείται από το ίδιο το άτομο και όχι από 

κάποιο άλλο πρόσωπο (Hanson, 1996). Βασική προϋπόθεση αποτελεί η γνώση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς, προκειμένου το άτομο να μπορεί να την εφαρμόσει (Carr 

& Punzo, 1993). Με αυτό τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη συμπεριφορά 

και τις πράξεις του προκειμένου να ολοκληρώσει μία δραστηριότητα ή να επιτύχει 

ένα στόχο του (Porter, 2002).        

 Οι δεξιότητες ανεξαρτησίας, ασφάλειας και ανάληψης ρίσκων: η ανεξαρτησία 

αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να πραγματοποιεί μόνο του διάφορες 

δραστηριότητες, αλλά και να συνεργάζεται ή να ακολουθεί οδηγίες σε περίπτωση που 

αυτό είναι απαραίτητο· η κουλτούρα στον τόπο που ζει το άτομο και οι αξίες που 

κυριαρχούν φαίνεται να επηρεάζουν μέσω των προσδοκιών
5
 τους την ανάπτυξη των 

                                                           
5
 Σε ορισμένες κοινωνίες επιδιώκεται η ανεξαρτησία από νεαρή ήδη ηλικία, ενώ σε 

άλλες  αποτελεί αξία η αλληλεξάρτηση του ατόμου με το περιβάλλον του (Porter, 



20 
 

δεξιοτήτων ανεξαρτησίας στα παιδιά (Porter, 2002). Οι δεξιότητες ασφάλειας 

αφορούν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να 

προλαμβάνει, να αποφεύγει ή και να αντιμετωπίζει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται 

ως «επικίνδυνες», όπως: περιπτώσεις πυρκαγιάς, παροχή πρώτων βοηθειών, πρόληψη 

ατυχημάτων, πρόληψη του ενδεχόμενου πτώσης, κατάλληλης μετακίνησης πεζών,  

αυτοπροστασίας και κλήσης τηλεφώνου έκτατης ανάγκης (Jang, Mehta & Dixon, 

2016). Οι δεξιότητες ανάληψης ρίσκων σχετίζονται με τις δεξιότητες λήψης 

αποφάσεων που ενδεχομένως αποτελούν τη βάση ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

ανάληψης ρίσκου, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας στον κίνδυνο, της 

εκτίμησης πιθανοτήτων, και της αντίληψης της ευπάθειας του ατόμου (Boyer, 2006).

 Οι δεξιότητες αυτοδιδασκαλίας συνδέονται με την μέθοδο κατά την οποία ο 

μαθητής χρησιμοποιεί λεκτικές προτροπές τις οποίες έχει διδαχθεί έτσι ώστε να 

κατευθύνει τη συμπεριφορά του ή τις ενέργειές του (Wehmeyer et al., 1997). 

Με τις δεξιότητες αυτοσυνηγορίας το άτομο μπορεί να αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στο σύστημα το οποίο ζει και έχει την ικανότητα 

να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τους άλλους (Wehmeyer et al., 1997), ενώ οι 

ηγετικές δεξιότητες αφορούν την λήψη πρωτοβουλιών από το ίδιο το άτομο (Pennell, 

2001).           

 Τα τελευταία χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού δεν αποτελούν 

δεξιότητες, αλλά στάσεις του ατόμου, προκειμένου να κατανοεί την αξία του εαυτού 

του και της δυναμικής του (Wehmeyer & Shcalock, 2001).    

 Το εσωτερικό κέντρο ελέγχου σχετίζεται με την αντίληψη των επιτυχιών του 

ατόμου ως αποτέλεσμα των δικών του δράσεων και όχι ως αποτέλεσμα άλλων 

παραγόντων, όπως η μοίρα ή η τύχη (εξωτερικό κέντρο ελέγχου) (Mercer & Snell, 

1977· Wehmeyer, 1994).        

 Οι θετικές προσδοκίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν την 

πεποίθηση του ατόμου ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για να επιτύχει ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ότι αφού πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες 

αναμένει την εμφάνιση του επιθυμητού αποτελέσματος (Wehmeyer & Shcalock, 

2001).           

 Η αυτογνωσία και η αυτοεπίγνωση συνδέονται με την επίγνωση του ατόμου σε 

θέματα των δυνατών και των αδύνατων του σημείων, των δυνατοτήτων αλλά και των 

                                                                                                                                                                      

2002). 
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περιορισμών του και το πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να βελτιώσει 

την ποιότητα της ζωής του (Wehmeyer & Shcalock, 2001).  

1.2.1 Άτομα με Αυτισμό/ΔΦΑ και αυτοπροσδιορισμός    

 Τα άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία με την ταυτόχρονη ύπαρξη περιορισμένων ή 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και ενδιαφερόντων (American Psychiatric 

Association, 2013). Κάθε άτομο παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία 

εξαρτώνται από την μορφή του αυτισμού (ήπια έως βαριά) (ό.π), αλλά και από την 

ύπαρξη επιπλέον αναπηριών, όπως η νοητική αναπηρία (Matson & ShoeMaker, 

2009). Υπολογίζεται ότι 50-70% των ατόμων με αυτισμό διαγιγνώσκεται με νοητική 

αναπηρία, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 40% των ατόμων με αυτισμό έχουν βαριά 

νοητική αναπηρία (Fombonne, 2003).      

 Η ανάγκη για την ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αυτισμό/ 

ΔΦΑ συνδέεται άμεσα με την συμπερίληψη της «φωνής» των ατόμων με αυτισμό/ 

ΔΦΑ σε θέματα που τους αφορούν (Ryan, 2016).     

 Οι δυσκολίες στην επικοινωνία και η ιδιαίτερη προσέγγιση του τρόπου 

σκέψης των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ δημιουργούν εμπόδια για την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ (Fullerton & Coyene, 1999). Για 

την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ πάνω σε θέματα αυτοπροσδιορισμού 

προτείνονται τεχνικές οπτικοποίησης των δεδομένων και παροχής κοινωνικών 

πληροφοριών προκειμένου να μπορέσει το άτομο να συμμετέχει σταδιακά στην 

ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του (ό.π).      

 Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του 

αυτοπροσδιορισμού (όπως οι δεξιότητες επιλογής, λήψης αποφάσεων, 

αυτορρύθμισης, καθορισμού και επίτευξης στόχου) σε άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ 

φαίνεται να αποτελεί θέμα μελέτης αρκετών ερευνών (Asaro-Staddler & Staddler, 

2010· Bernard-Opitz, Sriram & Nakhoda-Sapuan, 2001· Griffiths, 2002· Luke, Clare, 

Ring, Redley & Watson, 2012· Moes, 1998· Watanabe & Sturmey, 2003). 
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1.2.2 Προγράμματα και εργαλεία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

αυτοπροσδιορισμού 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά προγράμματα τα οποία 

απευθύνονται σε γονείς ή εκπαιδευτικούς και εστιάζουν στην ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες.   

 Το “A parent’s guide to the self determined learning model for early 

elementary students” είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά εφαρμόστηκε από 

δασκάλους προκειμένου τα παιδιά να διδαχθούν την επίλυση προβλήματος και τον 

καθορισμό στόχου στο σχολείο (Palmer &Wehmeyer, 2002). Έπειτα, όμως, 

αναγνωρίστηκαν τα οφέλη που μπορεί να έχει και η εφαρμογή του από γονείς στα 

παιδιά τους, έτσι ώστε να τα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού τους 

(ό.π.). Οι γονείς, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντα του παιδιού, καλούνται να 

συνεργαστούν με το παιδί και εφαρμόσουν το πρόγραμμα βήμα προς βήμα, με τελικό 

σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων υλοποίησης επιλογών, της λήψης αποφάσεων 

και του καθορισμού στόχου (ό.π.).       

 Προγράμματα όπως το “I’m determined”, το οποίο στηρίζεται κρατικά από το 

τμήμα Εκπαίδευσης της Virginia, έχει ως στόχο την διάδοση της ιδέας του 

αυτοπροσδιορισμού, ενημερώνοντας και παρέχοντας υλικό σε εκπαιδευτικούς, νέους 

και γονείς. Στην ιστοσελίδα τους (http://www.imdetermined.org/) παρέχεται δωρεάν 

υλικό, με εργαλεία, κείμενα, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη για δική του ενημέρωση και εκπαίδευση, ή για 

την εκπαίδευση άλλου ατόμου. Το “I’m determined project” εστιάζει στην παροχή 

άμεσων οδηγιών, μοντέλων που μπορούν να ακολουθήσουν οι γονείς ή οι ειδικοί, αλλά 

και των κατάλληλων ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό (“I’m determined project”, 2016, σ. δεν 

αναφέρεται
6
). Συγκεκριμένα, μέσω του “How self-determined are you? A toolbox of 

resources to help build self-determination skills” παρέχεται ένα εργαλείο το οποίο 

ξεκινά με βασικές γνώσεις προς τους γονείς, όπως τί είναι ο αυτοπροσδιορισμός και 

τί θα πρέπει να γνωρίζουν οι ίδιοι, αναλύοντας τις επιμέρους δεξιότητες που θα 

                                                           
6
 Το παρόν απόσπασμα παρατίθεται πριν την έναρξη του περιεχομένου του 

προγράμματος “How self-determined are you? A toolbox of resources to help build 

self-determination skills” και δε διαθέτει αριθμό σελίδας. 

 

http://www.imdetermined.org/
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πρέπει να αναπτύξει το παιδί για να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού 

και συνεχίζει με δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κάθε δεξιότητα. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ο πίνακας 1 για τη δεξιότητα λήψης επιλογής και απόφασης: 

Πίνακας 1           

Δείγμα από το "How self-determined are you? A Toolbox of resources to help build 

self-determination skills" 

Λήψη επιλογής 

Λήψη απόφασης 

Επιτρέψτε στο παιδί σας να 

πραγματοποιήσει επιλογές/αποφάσεις, 

όπως: 

 Τί να φορέσει στο σχολείο 

(ανάμεσα σε διάφορες επιλογές) 

 Ποια από τις διάφορες επιλογές 

που του δίνονται θα έχει για 

βραδινό 

 Ποια από τις δύο κοινωνικές 

δραστηριότητες θα 

παρακολουθήσει 

  

Μία διαφορετική ιδέα που πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να ενισχυθεί ο 

ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του παιδιού τους, ήταν το 

πρόγραμμα “Foresting self-determination among children and youth with disabilities- 

Ideas from parents for parents” στο οποίο συγκεντρώθηκαν διάφορες μέθοδοι και 

πρακτικές που ήδη ακολουθούσαν και θεωρούσαν επιτυχημένες ορισμένοι γονείς, 

έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες και σε άλλους γονείς παιδιών με αναπηρία μέσω ενός 

«οδηγού» (Weir, Cooney, Walter, Moss, Center & Carter, 2017). Οι γονείς που 

θέλουν να αναπτύξουν τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού τους μπορούν να 

διαμορφώσουν νέες πρακτικές βασισμένες σε αυτές που ήδη αναφέρονται, να τις 

εφαρμόσουν με την αρχική τους μορφή ή να δοκιμάσουν κάτι νέο (ό.π.). Ο οδηγός 

περιλαμβάνει τις δεξιότητες που αποτελούν τον αυτοπροσδιορισμό και τις αναλύει, 

δίνοντας από παράλληλα σύντομες συμβουλές για τις πρακτικές που μπορούν να 

εφαρμόσουν οι γονείς (ό.π.). 
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1.2.3 Ο ρόλος της οικογένειας στον αυτοπροσδιορισμό 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι γονείς φαίνεται να παίζουν ολοένα πιο ενεργό 

ρόλο στα προγράμματα ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού (“I’m determined 

project”, 2016· Palmer &Wehmeyer, 2002· Weir et al., 2017). Αυτό δεν προκαλεί 

έκπληξη αφού η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου φαίνεται να εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την οικογένειά του (Shogren & Turnbull, 2006· Wehmeyer, 

2014) και ιδιαίτερα από τους γονείς του (Field & Hoffman, 1999). Οι γονείς 

ακολουθούν διάφορες στρατηγικές προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες των 

παιδιών τους που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό (Summers, Brotherson, 

Erwin, Maude, Palmer, Haines, Rentier, Peck & Zheng, 2014). Μπορούν να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού του παιδιού τους δουλεύοντας την 

σκέψη εναλλακτικών επιλογών, με την πραγματοποίηση επιλογών, με την αύξηση 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα και με τη στήριξη της μεθόδου 

εκμάθησης μέσω του παιχνιδιού που βασίζεται στα ενδιαφέροντα του παιδιού 

(Palmer & Wehmeyer, 2002). Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς εμπλέκονται 

διαμορφώνοντας τις γνώσεις, τα πιστεύω και ενισχύοντας τις δεξιότητες του 

αυτοπροσδιορισμού στα παιδιά τους, αλλά και παρέχοντας τους το έδαφος και τις 

ευκαιρίες για να εξασκήσουν τις δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού (Field & 

Hoffman, 1999). Στην περίπτωση των γονέων παιδιών με αυτισμό, τα παραπάνω 

στοιχεία φαίνεται να διαθέτουν έναν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, σε σχέση με τις 

οικογένειες παιδιών τυπικής ανάπτυξης (ό.π.).    

 Ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται σχετικά με τις έρευνες του 

αυτοπροσδιορισμού ατόμων με αυτισμό, αφορά την έλλειψη ερευνών που να 

συμπεριλαμβάνουν τις αξιολογήσεις των γονέων, σχετικά με τις ειδικές δεξιότητες 

που συνδέονται με υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Carter, Lane, Cooney, Weir, 

Moss, & Machalicek, 2013). Επίσης, αναφέρεται ότι ακόμη και άτομα με αναπηρίες 

που επιτυγχάνουν την ανεξαρτησία από τους γονείς τους, συχνά εξακολουθούν να 

βιώνουν υπερπροστατευτικότητα και υπερβολικά δομημένα περιβάλλοντα με ευθύνη 

άλλων ατόμων (Wehmeyer, 1992).     

 Προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς να βοηθήσουν με επιτυχία το παιδί τους 

με ΔΦΑ στην φάση την οποία βρίσκεται, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα όραμα για 

το μέλλον του, το οποίο όμως θα βασίζεται στην ενηλικοκεντρική προσέγγιση 

(Webster, Cumming & Rowland, 2017). Αυτό, ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ενέργειες 

των γονέων στο παρόν θα πρέπει να κατευθύνονται από το  στόχο που έχουν θέσει για 
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το μέλλον του παιδιού τους, έτσι ώστε να το εξυπηρετούν στην ενήλικη ζωή του 

(ό.π.).           

 Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται «κοντά» στο παιδί και επομένως 

γνωρίζουν τα δυνατά σημεία του, τα ενδιαφέροντα του και τις ανάγκες του και είναι 

οι πλέον κατάλληλοι για να βοηθήσουν το παιδί έτσι ώστε να θέσει στόχους για το 

μέλλον και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του (Webster, Cumming & Rowland, 

2017). Σε έρευνες που  πραγματοποίησαν οι Webster, Cumming & Rowland (2017), 

ανέδειξαν την χρησιμότητα της υλοποίησης επιλογών αλλά και της λήψης 

αποφάσεων ως εργαλεία τα οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς παιδιών με 

ΔΦΑ για να τα βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. 

 

1.2.4 Αυτοπροσδιορισμός και σεξουαλικότητα 

 Η σεξουαλικότητα και ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι δύο άσχετες μεταξύ 

τους έννοιες. Αρκετές είναι οι έρευνες οι οποίες στηρίζουν την σχέση μεταξύ 

ανεπτυγμένων δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού με μία υγιή σεξουαλικότητα (Smith, 

2007) ή με το δικαίωμα του ατόμου να διαχειρίζεται με τον τρόπο που το ίδιο 

επιθυμεί τη σεξουαλικότητά του (Ueno, 2010).     

 Μάλιστα υπάρχει σύνδεση της σεξουαλικότητας και του αυτοπροσδιορισμού 

ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν την αναπαραγωγική διαδικασία, το 

γάμο και τη δημιουργία οικογένειας (Cook, 1995). Οι ρίζες αυτές της σύνδεσης 

μεταξύ σεξουαλικότητας και αυτοπροσδιορισμού φαίνεται να εντοπίζονται στα 

πλαίσια του φεμινισμού και στην ανάδειξη των σεξουαλικών δικαιωμάτων των 

γυναικών (Cook, 1995· Jansen, 2007· Ueno, 2010).     

 Η Jansen (2007) βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα της 

σεξουαλικότητας και κάνει αναφορά για «σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό» (sexual 

self determination) τον οποίο ορίζει ως «την ελευθερία του ατόμου να λαμβάνει 

ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλική του ζωή έχοντας ως βάση τις 

παγκόσμιες νόρμες των σεξουαλικών δικαιωμάτων» (Jansen, 2007, σελ. 313). 

 Σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, σε έρευνα που αφορά την έκφραση της 

σεξουαλικότητας ατόμων με νοητική αναπηρία βρέθηκε ότι το προσωπικό και οι 

γονείς ήταν αρκετά παρεμβατικοί και δε φαίνονταν έτοιμοι να διαχειριστούν τη 

σεξουαλικότητα των ατόμων, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα για ύπαρξη 

ανάγκης εκπαίδευσης τους (Loftgren-Martenson, 2004). Επίσης, έρευνα που 
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μελέτησε εφήβους με αυτισμό συμφωνεί με τα παραπάνω αποτελέσματα ως προς την 

μη ετοιμότητα των γονέων να αναλάβουν τη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών 

τους (Nichols & Blakeley-Smith, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σεξουαλικότητα 

   Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
7
  

(http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/) 

αναφέρει την σεξουαλικότητα ως μία «κεντρική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής» τονίζοντας την επιρροή που δέχεται από βιολογικούς, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, πολιτικούς, νομικούς, 

ιστορικούς θρησκευτικούς και πνευματικούς παράγοντες. Οι παραπάνω παράγοντες 

μπορεί να αποτελέσουν την αιτία για την μη βίωση ή τη μη έκφραση μίας διάστασης 

της σεξουαλικότητας (ό.π.). «Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα περιλαμβάνει τη 

σεξουαλική γνώση, τα πιστεύω, τις στάσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των 

ατόμων. Έχει να κάνει με την ανατομία, την φυσιολογία και βιοχημεία του 

σεξουαλικού συστήματος των ανθρώπων, με τους ρόλους του φύλου, την ταυτότητα 

και την προσωπικότητα, με τις ατομικές σκέψεις, τα αισθήματα, τη συμπεριφορά και 

τις διαπροσωπικές σχέσεις» (SIECUS, 1996 όπως αναφέρεται στο Απτεσλής, 2012, σ. 

28).           

  Ο όρος «σεξουαλικότητα» συχνά ταυτίζεται με την σεξουαλική επαφή, κάτι 

το οποίο όμως δεν ισχύει, καθώς η σεξουαλική επαφή αποτελεί κομμάτι της 

σεξουαλικότητας, αλλά όχι το όλον της (Απτσελής, 2012). Σύμφωνα με την 

Αμερικάνικη Ένωση Σεξουαλικής Υγείας
8
  (http://www.ashasexualhealth.org/sexual-

health/) η υγιή σεξουαλικότητα σχετίζεται άμεσα με την κατανόηση της 

σεξουαλικότητας ως φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, το οποίο δεν 

περιλαμβάνει μόνο την σεξουαλική συμπεριφορά.      

 Η σεξουαλικότητα χωρίζεται σε στάδια, ανάλογα με την ηλικία και τις 

εκδηλώσεις της σεξουαλικότητας που προκύπτουν (Teaching Sexual Health, 2017): 

 το 1
ο
 στάδιο αφορά την βρεφική ηλικία και σχετίζεται με το άγγιγμα, 

το κούνημα του μωρού, το τάισμα και το κράτημά του.  

 Το 2
ο
 στάδιο αφορά τα νήπια και σχετίζεται με την περιέργεια για το 

σώμα και την εξερεύνηση του.  

 Το 3
ο
 στάδιο αφορά την πρώιμη παιδική ηλικία και τα μοντέλα 

συμπεριφοράς ανάμεσα στους ανθρώπους.  

                                                           
7
 World Health Organization (WHO) 

8
 American Sexual Health Association 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
http://www.ashasexualhealth.org/sexual-health/
http://www.ashasexualhealth.org/sexual-health/
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 Το 4
ο
 στάδιο αφορά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώιμης 

σχολικής ηλικίας και την εκδήλωση περιέργειας για το σώμα τον 

συνομήλικων του άλλου φύλου.  

 Το 5
ο
 στάδιο αφορά τα παιδιά πρώιμης σχολικής ηλικίας και την 

εκδήλωση κοινωνικού ενδιαφέροντος προς άτομα του ίδιου ή του 

αντίθετου φύλου
9
. 

 Το 6
ο 

στάδιο αφορά την προ-εφηβεία και τις σωματικές, 

συναισθηματικές και σεξουαλικές αλλαγές στο σώμα του παιδιού. 

 Το 7
ο
 στάδιο αφορά την εφηβεία και την αντιπαράθεση μεταξύ παιδιού 

και γονέα και την σεξουαλική ωρίμανση μέσω της αυτοϊκανοποίησης. 

 Το 8
ο
 και τελευταίο στάδιο αφορά το πέρασμα από την εφηβεία στην 

ενηλικίωση. Κάθε παιδί (με την παρουσία ή την απουσία μίας 

αναπηρίας) θα βιώσει τα παραπάνω στάδια πιο αργά ή πιο γρήγορα 

μέχρι να φτάσει στο στάδιο της ενηλικίωσης. 

 

2.1 Σεξουαλικότητα και άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ     

 Τα άτομα με αναπηρία φαίνεται πολλές φορές στο παρελθόν να 

χαρακτηρίζονται ως άτομα ασεξουαλικά ή ως άτομα χωρίς σεξουαλικές ανάγκες, με 

αποτέλεσμα η κοινωνία να αρνείται ή να αγνοεί τις σεξουαλικές ανάγκες τους 

(Milligan & Neufeldt, 2001). Τα άτομα με αναπηρία συχνά δέχονται συμπεριφορές οι 

οποίες δεν προάγουν τα δικαιώματα τους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, 

αφού φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως άτομα μειονεκτικής κατηγορίας (ό.π.). 

 Συγκεκριμένα, τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές φαίνεται να βιώνουν 

συναισθήματα ενοχής ή να τείνουν να πιστεύουν ότι κάτι πάει λάθος με τους ίδιους 

λόγω των σεξουαλικών συναισθημάτων τους σε συνδυασμό με την κοινωνική 

καταπίεση που υφίστανται (Milligan & Neufeldt, 2001). Η σεξουαλική εκπαίδευση 

είναι κριτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου (Koller, 

2000). Η διαμόρφωση μίας υγιούς εικόνας για τον εαυτό παίζει σημαντικό ρόλο για 

την αποφυγή της κατάθλιψης και των συναισθημάτων μοναξιάς για τα άτομα με 

                                                           
9
 Και τα δύο θεωρούνται φυσιολογικά. 
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αυτισμό (ό.π.).         

 Μία από τις βασικές δυσκολίες οι οποίες εντοπίζονται στον τομέα της 

σεξουαλικότητας των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ είναι η εκδήλωσή της μέσω μη 

κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι αποτέλεσμα 

των χαμηλών κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας ως στοιχείο του 

αυτισμού, αλλά και της έλλειψης σεξουαλικής εκπαίδευσης (Mehzabin & Stokes, 

2011). Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επαληθεύεται η ύπαρξη σεξουαλικού 

ενδιαφέροντος προς άτομα του αντίθετου ή και του ίδιου φύλου με εκδήλωση 

ακατάλληλων συμπεριφορών, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για ύπαρξη 

κατάλληλης σεξουαλικής εκπαίδευσης προς τα άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ (Hellemans, 

Colson, Verbraeken, Vermeiren & Deboutte, 2007· Stokes & Kaur, 2005). Σύμφωνα 

με τον Geri Newton (2017) η απαγόρευση της σεξουαλικής συνεύρεσης αυξάνει τον 

κίνδυνο για θετική απόκριση σε συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης 

προκειμένου το άτομο να διοχετεύσει τα σεξουαλικά του συναισθήματα.  

 

2.2 Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ 

 Τα άτομα με σωματικές, γνωστικές, ή συναισθηματικές αναπηρίες έχουν 

δικαίωμα στην σεξουαλική εκπαίδευση, τη σεξουαλική υγειονομική περίθαλψη και 

στις ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και σεξουαλική έκφραση. Η οικογένεια, οι 

εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και άλλοι φροντιστές θα πρέπει να 

λάβουν εκπαίδευση στην κατανόηση και την υποστήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης 

και συμπεριφοράς, ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σχετική 

υγειονομική φροντίδα για τα άτομα με αναπηρίες (Sieces, 2001, σ.1 όπως αναφέρεται 

σε Boehning, 2006).         

 Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 

σεξουαλικά ζητήματα άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ είναι η χρήση βίντεο, κοινωνικών 

ιστοριών, εικόνων και η εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες με υπενθυμίσεις 

οριοθέτησης με επαναλήψεις (Newton, 2017· Teaching Sexual Health, 2017).  

 Έρευνες σχετικές με την σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ 

τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονέα και ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού στον τομέα της σεξουαλικότητας (Nichols & Blakeley-Smith, 2009· 

Stokes & Kaur, 2005· Tarnai & Wolfe, 2008· Travers & Tincani, 2010). Η 

σεξουαλική εκπαίδευση είναι δυνατό να γίνει από έναν ειδικό σε συνεργασία με το 



30 
 

παιδί (Sullivan & Caterino, 2008), από έναν ειδικό σε συνεργασία με τους γονείς 

προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι το παιδί τους (Mackin, Loew, 

Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016), ή και από τους δύο: εκπαιδευτές και γονείς 

συμμετέχουν εξίσου στην εκπαίδευση του ατόμου με αυτισμό/ ΔΦΑ (Corona, Fox, 

Christodulu & Worlock, 2016 ).        

 Σταδιακά ολοένα και περισσότερα προγράμματα εστιάζουν στην εκπαίδευση 

των γονέων, προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι τη σεξουαλική εκπαίδευση του 

παιδιού τους (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016· Teaching Sexual 

Health, 2017). Η βάση αυτού εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι γονείς φαίνεται να είναι 

οι πρώτοι που θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους σε σεξουαλικά ζητήματα (Sexuality 

Information and Education Council of the United States 2004). Τα κυρίαρχα 

ευρήματα τα οποία προκύπτουν από τις έρευνες που αφορούν τους γονείς εστιάζουν 

στην αμφιβολία για τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαχείριση της 

σεξουαλικότητας του παιδιού τους, την έλλειψη υλικού και προγραμμάτων για τη 

σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ και την ανησυχία τους για την 

ετοιμότητα του παιδιού τους για σεξουαλική εκπαίδευση (Nichols & Blackeley-

Smith, 2010).        

 

2.3 Η στάση των γονέων ως προς τη σεξουαλικότητα του παιδιού με αυτισμό/ 

ΔΦΑ 

Οι στάσεις των γονέων απέναντι στη σεξουαλικότητα του παιδιού τους, ως 

άτομο με αναπηρία, φαίνεται να επηρεάζεται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

αντιλήψεις του πλαισίου που ζουν (Δήμου, 2008).     

 Για τους γονείς ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ η περίοδος της εφηβείας φαίνεται 

να είναι τόσο δύσκολη, ώστε χαρακτηρίζεται ως «δεύτερη κρίση» για πολλές 

οικογένειες (Nichols & Blackeley-Smith, 2010). Ορισμένες ανησυχίες των γονέων σε 

σχέση με τη σεξουαλικότητα του παιδιού με αυτισμό/ ΔΦΑ αφορούν την 

αυτοικανοποίηση του, την πιθανότητα τραυματισμού, την πιθανότητα ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης καθώς και την πιθανή έναρξη των σεξουαλικών συμπεριφορών ως 

αποτέλεσμα της σεξουαλικής εκπαίδευσης
10

 (Teaching Sexual Health, 2017).  

                                                           
10

  Σύμφωνα με το Teaching Sexual Health (2017) το παραπάνω δεν ισχύει, καθώς το 

άτομο με αυτισμό/ ΔΦΑ με την κατάλληλη σεξουαλική εκπαίδευση είναι ικανό να 
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 Οι έρευνες που αφορούν τις στάσεις των γονέων ως προς τη σεξουαλικότητα 

του παιδιού με αυτισμό/ΔΦΑ είναι ελάχιστες. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι 

Nichols & Blackeley-Smith (2010) όσον αφορά τη στάση των γονέων σε θέματα 

σεξουαλικότητας, βρέθηκε ότι οι γονείς -ανεξαρτήτου ηλικίας και της σοβαρότητας 

του αυτισμού του παιδιού τους- έδειξαν έντονη επιθυμία να έχει το παιδί τους 

ολοκληρωμένες σχέσεις («fulfilling relationships») μεγαλώνοντας, ενώ έδειξαν 

ανησυχία για το ενδεχόμενο το παιδί τους να βιώσει αποτυχία και μοναξιά. Στην ίδια 

έρευνα αξίζει να αναφερθεί ότι τονίστηκε η σημασία της επιλογής (η οποία αποτελεί 

στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού) ως ένα από τα βασικά στοιχεία που μπορούν να 

ενισχύσουν θετικά το μέλλον των νέων με αυτισμό/ ΔΦΑ (ό.π.).    

 Σε έρευνα του Ballan (2012) αναφέρεται ότι η αντίληψη των γονέων για τις 

συμπεριφορές και η δυνατότητα κατανόησης του παιδιού τους εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Ως βασικά θέματα ανησυχίας των 

γονέων αναφέρθηκαν α) η θυματοποίηση των παιδιών τους και β) οι «παρεξηγήσεις» 

(misperceptions) λόγω συγκεκριμένων συμπεριφορών του παιδιού (ό.π.). Νωρίτερα, 

σε άλλη έρευνα που πραγματοποίησε, εντόπισε ως κύριους παράγοντες ανησυχίας 

των γονέων παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές την δυνατότητα εκδήλωσης της 

σεξουαλικότητας με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, τις σωματικές αλλαγές που 

σχετίζονται με την εφηβεία αλλά και θέματα σωματικής υγιεινής όσον αφορά την 

περιοχή των γεννητικών οργάνων (Ballan, 2001).  Το άγχος των γονέων, καθώς και η 

ανησυχία τους για τη σεξουαλικότητα του παιδιού τους μπορεί να τους οδηγήσουν 

στην καταπίεση της σεξουαλικότητας των παιδιών και στην αποτυχία εφοδιασμού 

τους με τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με κατάλληλο τρόπο 

τις επερχόμενες σεξουαλικές εμπειρίες (ό.π.). 

 

2.4 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα    

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της 

συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας των παιδιών με αυτισμό/ΔΦΑ από τους 

                                                                                                                                                                      

επιλέξει το πότε και πώς θα ξεκινήσει την έκφραση της σεξουαλικότητας του, ενώ 

σύμφωνα με τον Newton (2017) ταυτόχρονα μειώνονται οι πιθανότητες του 

φαινομένου της θυματοποίησης λόγω άγνοιας ή ως μοναδική λύση σεξουαλικής 

έκφρασης σε περιπτώσεις σεξουαλικής αποπλάνησης και κακοποίησης. 
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γονείς, μέσα από την καταγραφή των απόψεών τους πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην θεωρία του 

αυτοπροσδιορισμού, αποδίδοντας στη σεξουαλικότητα μία οπτική πιο κοντά στις 

επιλογές του ίδιου του ατόμου, παρά της επιβολής του κοινωνικού του περίγυρου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και τους στόχους της 

έρευνας διατυπώνονται τα παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

προγράμματος συνειδητοποίησης; 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία του 

προγράμματος συνειδητοποίησης; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με τη σεξουαλικότητα; 

 Ποια θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα φαίνεται να δυσκολεύουν 

ιδιαίτερα τους γονείς; 

 Ποια η άποψή τους για τον αυτοπροσδιορισμό και την λήψη αποφάσεων 

των παιδιών τους; 

 Κατά πόσο είναι έτοιμοι οι γονείς να συμμετέχουν σε προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης των παιδιών τους; 

 Ποιες διαφορές θα προέκυπταν στην αντιμετώπιση της σεξουαλικότητας 

αν γινόταν λόγος για τη σεξουαλικότητα παιδιού τυπικής ανάπτυξης; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μεθοδολογία 

 

3.1 Συμμετέχοντες  

Το δείγμα βρέθηκε μέσω του προγράμματος ΜΟΥΣ.Ε.Σ
11

 το οποίο 

πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 

συνολικά 7 (επτά) γονείς αγοριών με αυτισμό/ΔΦΑ ηλικίας από 8 έως 13 ετών. Η 

ηλικία του μικρότερου γονέα ήταν 42 ετών και του μεγαλύτερου 50 ετών. Το επίπεδο 

εκπαίδευσης τους ήταν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (6 γονείς) και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (1 γονέας). Όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονταν, εκτός από έναν γονέα. 

Πρόκειται για 6 μητέρες και 1 πατέρα. Ο πατέρας ο οποίος συμμετέχει στην έρευνα 

είναι σύζυγος μίας από τις μητέρες, επομένως, έχουμε 1 (ένα) ζευγάρι γονέων
12

 και 5 

(πέντε) μητέρες ως δείγμα. Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν από 1 έως 3 

παιδιά.  Μία από τις μητέρες έχει δύο παιδιά με αυτισμό/ ΔΦΑ. Οι υπόλοιποι γονείς 

είτε έχουν κι άλλα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, είτε δεν έχουν άλλα παιδιά. Μία 

επιπλέον παράμετρος η οποία καταγράφηκε είναι εάν το παιδί με ΔΦΑ στο σπίτι 

μοιράζεται ή όχι το δωμάτιο του με κάποιο από τα αδέρφια του –εάν έχει. 

Προϋπόθεση συμμετοχής των γονέων στην έρευνα αποτέλεσε η  ύπαρξη διάγνωσης 

αυτισμού ή ΔΦΑ. 

 

3.2 Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων       

 Το ερευνητικό εργαλείο της παρούσας εργασίας ήταν η συνέντευξη για την 

αρχική και τελική αξιολόγηση. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

ημιδομημένες συνεντεύξεις, προκειμένου να διατηρηθεί ένας κεντρικός άξονας με τις 

θεματικές για τις οποίες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ παράλληλα 

δόθηκε η ελευθερία για έκφραση επιπρόσθετων στοιχείων που οι ίδιοι θεωρούν 

                                                           
11

 ΜΟΥΣικό Εκπαιδευτικό Σύνολο: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει 

χώρα κάθε Κυριακή στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αφορά 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με βάση τη 

μουσική σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπεύθυνη του 

προγράμματος είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής Λευκοθέα Καρτασίδου. 

12
 Είναι και οι δύο γονείς του ίδιου παιδιού το οποίο έχει αυτισμό/ ΔΦΑ. 
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σημαντικά. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις: α) αρχική 

συνέντευξη, πριν την εφαρμογή του προγράμματος «συνειδητοποίησης 

σεξουαλικότητας ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ με βάση τον αυτοπροσδιορισμό» και β) 

μετά την ολοκλήρωσή του με την υλοποίηση της τελικής συνέντευξης. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι εφικτή η σύγκριση των απόψεων των γονέων σε συγκεκριμένες θεματικές  

«πριν» και «μετά» την ολοκλήρωση του προγράμματος και  ο εντοπισμός κοινών 

συνιστωσών που μπορεί να προκύψουν.       

  Η αρχική ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από 3 μέρη: Το πρώτο μέρος 

περιέχει δημογραφικά στοιχεία του παιδιού και του γονέα. To δεύτερο μέρος περιέχει 

ερωτήσεις σχετικές με τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού και κατασκευάστηκε από 

την ερευνήτρια, ενώ για το τρίτο μέρος χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη 

σχετική με τη σεξουαλικότητα των παιδιών από τη Χρηστίδου
13

  (2016).   

 Επιπλέον, για την αξιολόγηση του προγράμματος, μετά τη λήξη του και πριν 

τις τελικές συνεντεύξεις δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος 

στους γονείς, προκειμένου να αξιολογήσουν τη δομή, το περιεχόμενο και την 

διεξαγωγή του προγράμματος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση 

και της τελικής συνέντευξης η ερευνήτρια προχώρησε στην αξιοποίηση των 

καταγεγραμμένων  παρατηρήσεων
14

 των συναντήσεων του προγράμματος και των 

δραστηριοτήτων που συμμετείχαν οι γονείς, προκειμένου να τους δοθεί γραπτό υλικό 

με τις απαντήσεις των ίδιων αλλά και τις απαντήσεις που προκύπτουν με βάση τις 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, χρήσιμες συμβουλές και  απόψεις που 

ακούστηκαν από τους γονείς κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Η ερευνήτρια 

προχώρησε στην δημιουργία εξατομικευμένου υλικού σε μορφή βιβλιαρίου. Σκοπός 

αυτού είναι η μελλοντική υπενθύμιση των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος, η διατήρηση προσωπικού αρχείου των απόψεων των γονέων κατά την 

εξέλιξη του προγράμματος και η σύνδεσή τους με τα δεδομένα επιστημονικών 

προγραμμάτων και ερευνών. 

                                                           
13

 Η ημιδομημένη αυτή συνέντευξη κατασκευάστηκε με σκοπό να καταγραφούν 

απόψεις για άτομα με νοητική αναπηρία, ωστόσο οι ερωτήσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν και σε άλλες αναπηρίες χωρίς προσαρμογές, όπως έγινε και στην 

παρούσα έρευνα για άτομα με αυτισμό/ ΔΦΑ. 

14
 Γίνεται λόγος για συμμετοχική παρατήρηση μέσα από τον ρόλο συντονίστριας της 

ομάδας που είχε αναλάβει η ερευνήτρια. 
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3.3 Διαδικασία   

Αρχικά πραγματοποιήθηκε προσωπική συνάντηση με τον κάθε γονέα, στην 

οποία ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο και τον σκοπό της έρευνας. Αφού 

συμπλήρωσαν τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν και έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το οποίο 

αποδέχονται την ηχογράφηση της συνέντευξης, προκειμένου το περιεχόμενο αυτής να 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη 

συνέντευξη, τα δεδομένα τις οποίας ηχογραφήθηκαν από την ερευνήτρια. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των 7 συνεντεύξεων διάρκειας 25 έως 

45 λεπτών η κάθε μία. Αφού καταγράφηκαν οι απαντήσεις των γονέων, βρέθηκαν 

κοινές ανησυχίες και προβληματισμοί, αλλά και το ξεχωριστό επίπεδο του κάθε γονέα 

σε θέματα αυτοπροσδιορισμού και σεξουαλικότητας, έτσι ώστε να δομηθεί το 

πρόγραμμα.. Τέλος, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος. 

 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ομάδας, έτσι ώστε να 

υπάρχουν οφέλη από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  Το πρόγραμμα βασίζεται στη 

συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το άτομο επηρεάζεται από τα 

συστήματα οποία ζει και έχει ως στόχο την βελτίωση των σχέσεων μέσα ανάμεσα στο 

άτομο και –στη συγκεκριμένη περίπτωση- την οικογένειά του (Social Work License 

Map, 2017). Συνολικά αποτελούνταν από 12 συναντήσεις διάρκειας 1 ώρας η κάθε 

μία. Η πρώτη συνάντηση είχε ως στόχο την γνωριμία μεταξύ των γονέων και τη 

θέσπιση των κανόνων της ομάδας, η δεύτερη και η τρίτη αφορούσαν την έννοια της 

συνείδησης και της συνειδητοποίησης, η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη  συνάντηση 

σχετίζονταν με τον αυτοπροσδιορισμό, ενώ από την έκτη έως και τη δωδέκατη 

συνάντηση θέμα μας αποτέλεσε η σεξουαλικότητα. Στην τελευταία συνάντηση 

πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για το κλείσιμο της ομάδας. Κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος η ερευνήτρια κατέγραφε τις παρουσίες των γονέων ανά 

συνάντηση, συγκέντρωνε το υλικό των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούσαν και –

μετά από κάθε συνάντηση- διατηρούσε αναλυτικές σημειώσεις σχετικές με την 

εξέλιξη της, πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν, απορίες που αναφέρθηκαν από τους 

γονείς, λάθη που οι ίδιοι ανέφεραν ότι συνειδητοποίησαν μέσω του προγράμματος ότι 

έκαναν στο παρελθόν ή αλλαγές που ανέφεραν ότι επήλθαν μέσω του προγράμματος. 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αποτέλεσαν το κύριο υλικό για το εξατομικευμένο 
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βιβλιάριο του κάθε συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα λάμβανε χώρα κάθε Κυριακή πρωί 

σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διήρκησε από τον Οκτώβρη του 

2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017. Κατά τη διάρκεια των διακοπών των 

Χριστουγέννων το πρόγραμμα σταμάτησε για 3 εβδομάδες.    

  Μετά τη λήξη των συναντήσεων δόθηκαν στους γονείς ερωτηματολόγια 

κοινωνικής εγκυρότητας για την αξιολόγηση του προγράμματος. Αφού τα 

συμπλήρωσαν, πραγματοποιήθηκαν οι τελικές συνεντεύξεις, σε ατομικό επίπεδο, 

όπως και στην αρχική συνέντευξη. Οι τελικές συνεντεύξεις είχαν ημιδομημένη μορφή 

-όπως και οι αρχικές- και εστίαζαν στην ανάδειξη των απόψεων των γονέων για τα 

θέματα του αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικότητας μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος συνειδητοποίησης.    

 

3.4 Αξιολόγηση Προγράμματος 

 Για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη: 

ο τρόπος εφαρμογής του προγράμματος (πιθανές αδυναμίες ερευνήτριας), ο χώρος 

και ο χρόνος  υλοποίησης των συναντήσεων. Φυσικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

η διαφορετικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα προσωπικότητας και 

αντίληψης, καθώς και η ατομική ετοιμότητα αποδοχής νέων δεδομένων και 

αντικατάστασης της παλαιάς γνώσης με τη νέα. Τέλος, ως παράγοντας τίθεται και η 

συνεπής ή ασυνεπής συμμετοχή στο πρόγραμμα, προκειμένου οι γονείς να 

κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και η μετάβασή τους από τη μία συνάντηση στην 

άλλη να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Τα παραπάνω λόγω της πιθανής συμβολής 

τους στα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ: Αποτελέσματα 

4.1 Αρχική συνέντευξη  

Κατά την αρχική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε γνωριμία με τον κάθε ένα 

από τους γονείς και έγινε καταγραφή α) των πληροφοριών που αφορούν το παιδί και 

β) ορισμένων δημογραφικών στοιχείων του γονέα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2. 

Πίνακας 2           

Πληροφορίες παιδιού και Δημογραφικά στοιχεία γονέα 

Πληροφορίες για το παιδί 

Φύλο παιδιού:   Αγόρι (7/7) 

Ηλικία παιδιού:   

 8 (1/7) 

 9 (1/7) 

 10 (1/7) 

 11 (1/7) 

 12 (1/7) 

 13 (2/7) 

 Μ.Ο: 10.85
15

 

Αναπηρία:   Αυτισμός (7/7) 

Έτος διάγνωσης: 

 2008 (2/7) 

 2009 (1/7) 

 2010 (1/7) 

 2012 (2/7) 

 2015 (1/7) 

 Μ.Ό
16

: 2011
17

 

 

Πότε ξεκίνησε η παρέμβαση (πχ. Εργοθεραπεία,  

λογοθεραπεία κλπ); 

 Ίδιο έτος με τη διάγνωση (6/7) 

 Από 3 ετών λογοθεραπεία λόγω μη 

ανεπτυγμένης ομιλίας (1/7) 

Υπάρχουν σύνοδα συμπτώματα υγείας; 
 Όχι (6/7) 

 Ναι (1/7) 

Αν ναι προσδιορίστε:  Κρίσεις Ε (1/7) 

Το παιδί λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή; 
 Όχι (5/7) 

 Ναι  (2/7) 

Αν ναι προσδιορίστε: 

 Kepra (1/7) 

 Risperdal (1/7) 

 

Σχολείο που φοιτά: Δημόσιο Ειδικό/ Δημόσιο 

Γενικό/ Ιδιωτικό/ Άλλο: 

 Δημόσιο Γενικό (5/7) 

 Δημόσιο Ειδικό (1/7) 

                                                           
15

 Σε ηλικίες που οι γονείς ανέφεραν «και μισό» (πχ. 10,5) οι ηλικίες 

στρογγυλοποιήθηκαν προς τα πάνω λόγω του ότι οι αρχικές συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν 6 μήνες πριν, το Σεπτέμβρη.  

16
 Μ.Ό: Μέσος Όρος 

17
 Το ακριβές αποτέλεσμα ήταν 2010.57 και η τιμή στρογγυλοποιήθηκε προς τα πάνω 

όπως και στην αναφορά 15. 
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 ΕΕΕΚ (1/7) 

 

Τάξη
18

: 

 Β’ Δημοτικού (2/7) 

 Γ’ Δημοτικού (1/7) 

 Δ’ Δημοτικού (1/7) 

 Α’ Τάξη Β’ Βαθμιας (2/7) 

Αδέρφια: Ναι   Όχι 
 Ναι (6/7) 

 Όχι (1/7) 

Φύλο Αδερφών: 
 Κορίτσι (5/6) 

 Αγόρι και κορίτσι (1/6) 

Ηλικία αδερφών: 

 11 (3/6) 

 12 (1/6) 

 16 (1/6) 

 7 αγόρι και 3 κορίτσι (1/6) 

Το παιδί έχει δικό του δωμάτιο; 
 Ναι (3/7) 

 Όχι (4/7) 

Το παιδί έχει αναπτύξει μη λεκτική επικοινωνία;  Ναι (7/7) 

Το παιδί έχει αναπτύξει λεκτική επικοινωνία;  Ναι (7/7) 

Η επικοινωνία του είναι κατανοητή με το 

περιβάλλον του και τα οικεία του πρόσωπα; 
 Ναι (7/7) 

Η επικοινωνία του είναι κατανοητή από ξένα 

άτομα; 

 Ναι (5/7) 

 Ναι με ορισμένες δυσκολίες (2/7) 

Παρακολουθεί κάποιο άλλο πρόγραμμα πέρα του 

σχολικού προγράμματος; (πχ. Λογοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι κλπ); 

 Ναι (7/7) 

o ΜΟΥΣ.Ε.Σ (7/7) 

o Κολύμβηση (7/7) 

o Χορός (3/7) 

o Μπάσκετ (2/7) 

o Ομάδα κοινωνικοποίησης (2/7) 

o Γυμναστική (2/7) 

o Μουσικό Παιχνίδι (1/7) 

o Δημιουργικό Παιχνίδι (1/7) 

o Ομάδα «Μαθαίνω την Πόλη 

(1/7) 

o Εκμάθηση μουσικού οργάνου 

(1/7) 

o Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης για άτομα με 

ειδικές ανάγκες (1/7) 

 

Δημογραφικά στοιχεία Γονέα 

Ονομ/μο: - 

Ηλικία: 

 42 (2/7) 

 43 (1/7) 

 44 (2/7) 

 46 (1/7) 

 50 (1/7) 

                                                           
18

 Το σύνολο είναι 8 και όχι 7 επειδή έχουμε ένα ζευγάρι γονέων ως συμμετέχοντες 

στην έρευνα και μία μητέρα με δύο παιδιά με αυτισμό/ ΔΦΑ. Στα παραπάνω 

αποτελέσματα μετρώνται κανονικά οι απαντήσεις των γονέων καθώς στόχος είναι ο 

σχηματισμός του προφίλ των συμμετεχόντων και όχι των παιδιών. Επομένως, μπορεί 

να είναι δύο γονείς με το ίδιο παιδί, αλλά επειδή η έρευνα εστιάζει στους γονείς 

αναφέρονται και οι δύο απαντήσεις τους κανονικά. 
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 Μ.Ό: 44.42 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: 
 Τριτοβάθμια (6/7) 

 Δευτεροβάθμια (1/7) 

Επάγγελμα: 

 Δημόσιος Υπάλληλος (4/7) 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος (1/7) 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας (1/7) 

 Οικιακά (1/7) 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η περιγραφή των συμμετεχόντων στην 

παρούσα έρευνα. Έπειτα, αφού συμπλήρωσαν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 

ηχογράφησης
19

, οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις που αφορούν 

στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού (βλ. Πίνακα 3), καθώς και 19 ερωτήσεις σχετικές με 

τη σεξουαλικότητα, χωρισμένες σε 3 μέρη: α) απόψεις σχετικά με την αναπηρία και 

τη σεξουαλικότητα, β) απόψεις σχετικές με την σεξουαλική εκπαίδευση και γ) 

προσωπικές απόψεις για τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους (βλ. Πίνακα 4). 

  

Πίνακας 3  

Αυτοπροσδιορισμός - Αρχική συνέντευξη       

Ερωτήσεις σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό του 

παιδιού 
Απαντήσεις γονέων 

 

1)Μπορεί να επιλέγει αυτό που θέλει/του αρέσει;  

 

Πιστεύετε ότι το περιβάλλον στο σπίτι και το 

σχολείο του δίνει ευκαιρίες για να δηλώνει τις 

επιθυμίες και τις προτιμήσεις του;  

 

 

 

 

 

 

 

Εσείς δίνετε ευκαιρίες; 

Σε ποια πλαίσια;  

Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη για το σχολείο (1/7) 

 Δεν ξέρουν πως να δώσουν στο σχολείο 

(1/7) 

 Πιο περιορισμένα τα πράγματα στο 

σχολείο (1/7) 

 Δεν απάντησε για το σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω ευκαιρίες καθημερινά (7/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

φαγητού (5 /7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

                                                           
19

 Οι ηχογραφήσεις μαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια σε κινητή συσκευή και 

απομαγνητοφωνήθηκαν έπειτα από την ίδια, έτσι ώστε να υπάρχει οικονομία χρόνου, 

αλλά να διατηρηθεί το απόρρητο προς τους γονείς. 
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δραστηριοτήτων (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

ρούχων ( 3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την επιλογή 

βόλτας (3/7) 

 

2) Μπορεί να επιλύει απλά προβλήματα (πχ. Αν 

θέλω να περάσω και με εμποδίζει το έπιπλο να 

πάω από γύρω); 

 

Δίνονται ευκαιρίες να λύσει μόνος του 

προβλήματα τέτοιου τύπου στο σπίτι ή το 

σχολείο; 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες επίλυσης 

προβλήματος; 

Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 

 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Δεν απάντησαν για σχολείο (4/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο (1/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (1/7) 

 Ναι,σε μικροπράγματα στο σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (4/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(1/7) 

 Ναι, δίνω εβδομαδιαία (1/7) 

 Όχι, δε δίνω συχνά (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με εύρεση 

αντικειμένου (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με ρούχα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τη διόρθωση 

αντικειμένων που χρησιμοποιεί το παιδί 

(2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με οργάνωση 

τραπεζιού ( 1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με ακολουθία 

οδηγιών (1/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με πρόληψη και 

αποφυγή προβλημάτων (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με έπιπλο και 

αλλαγή διαδρομής (1/7) 

 

 

3) Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις;  

 

Δίνονται ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων από το 

ίδιο το παιδί στο σπίτι ή το σχολείο; 

 

 

Αν ναι εσείς δίνετε ευκαιρίες στο παιδί για λήψη 

αποφάσεων; Πόσο συχνά; 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Δίνονται μέτρια στο σπίτι (1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο (4/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (2/7) 

 Δεν απάντησε καθόλου για το σχολείο 

(1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (5/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (5/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με φαγητό (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τα ρούχα (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την 
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προσωπική υγιεινή (1/7) 

 

4) Μπορεί να καθορίζει και να πετυχαίνει τους 

στόχους που θέτει; 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες για καθορισμό στόχων και 

προσπάθεια για επίτευξη στο σπίτι ή το σχολείο;  

 

 

 

 

Αν ναι εσείς δίνετε ευκαιρίες για καθορισμό και 

επιτυχία των στόχων; Πόσο συχνά; 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, μπορεί (3/7) 

 Όχι πάντα (1/7) 

 Άμα δε βαριέται (1/7) 

 Δύσκολα (1/7) 

 Τους βάζω εγώ (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Όχι πάντα στο σπίτι (1/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο (2/7) 

 Υποθέτω πως ναι (1/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Βάζαμε στόχους που τους δουλεύαμε 

στο σχολείο στα νήπια (1/7) 

 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(3/7) 

 Ναι, δίνω καθημερινά (2/7) 

 Ναι, δίνω μία φορά στις 10 ημέρες ή ανά 

εβδομάδα (1/7) 

 Ναι δίνω, ανάλογα με το πότε 

εμφανίζεται ευκαιρία και το πόσο 

μεγάλο είναι το πρόβλημα (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με την 

ολοκλήρωση μίας διαδικασίας με την 

ακολουθία επιβράβευσης (2/7)  

 Παραδείγματα που αφορούν τη 

βελτίωση συμπεριφοράς με την 

ακολουθία επιβράβευσης (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων (3/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν την 

ολοκλήρωση δραστηριοτήτων 

προσωπικής υγιεινής (2/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν τη 

βελτίωση σε δραστηριότητες (1/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν τη 

βελτίωση σε θέματα ένδυσης (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την επιλογή 

στο φαγητό ως στόχο (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

δραστηριότητας ως στόχο (1/7) 

 

5) Έχει αναπτύξει ικανότητες αυτορρύθμισης; 

(πχ. να μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, 

να εστιάσει την προσοχή του στην ολοκλήρωση 

μιας εργασίας κλπ) 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες αυτορρύθμισης στο σπίτι ή το 

 

 Ναι, μπορεί (4/7) 

 Δυσκολεύεται (1/7) 

 Δυσκολεύεται με το συναίσθημα της 

χαράς (1/7) 

 Όχι, δε μπορεί (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (5/7) 

 Όχι και τόσο στο σπίτι (2/7) 

 Ναι, δίνονται από το σχολείο (3/7) 
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σχολείο;  

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες αυτορρύθμισης; 

Πόσο συχνά; 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, δίνονται από τη δασκάλα του 

συγκεκριμένα και όχι το σχολείο (2/7) 

 Δεν απάντησε για το σχολείο (1/7) 

 Όχι, δε δίνονται από το σχολείο (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (6/7) 

 

 Ναι, δίνω τουλάχιστον 3 φορές την 

εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με εναλλακτικές 

λύσεις σε πρόβλημα που εμφανίζεται 

(3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με στερεοτυπικές 

συμπεριφορές ως εκτόνωση (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με μείωση 

στερεοτυπικών συμπεριφορών ως μη 

κατάλληλη συμπεριφορά (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με εκτόνωση 

μέσω κίνησης (1/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με εκπαίδευση 

για διατήρηση προσοχής σε μία εργασία 

σχετική με τα μαθήματα του σχολείου 

(2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με αναγνώριση 

συναισθημάτων (1/7) 

 

6) Έχει αναπτύξει ικανότητες αυτοσυνηγορίας; 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας στο σπίτι ή το 

σχολείο;  

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας; 

Πόσο συχνά;  

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, έχει αναπτύξει (4/7) 

 Όχι τόσο πολύ (1/7) 

 Σε μερικά πράγματα (1/7) 

 Μόνο προς τη μαμά του (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Όχι, δεν ήξερα ότι είναι σημαντικό (1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο (4/7) 

 Δε νομίζω (1/7) 

 Όχι δε νομίζω (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Όταν δοθούν αφορμές (3/7) 

 Δε δίνονται συχνά ευκαιρίες (2/7) 

 Δεν το δουλεύουμε συστηματικά (2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

αντιπαραθέσεις και καυγάδες στο σπίτι 

(6/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επίπληξη 

συμμαθητή του (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τραυματισμό 

ή προσποίηση πόνου (1/7) 

 

7) Έχει αναπτύξει ικανότητες για αρχηγία/ να 

παίρνει πρωτοβουλίες;  

 

 

 Ναι, κυρίως για λήψη πρωτοβουλιών 

(6/7) 

 Όχι.. λίγο ίσως (1/7) 

 

 Ναι. δίνονται στο σπίτι (7/7) 
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Δίνονται ευκαιρίες για αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών στο σπίτι ή το σχολείο; 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες για αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών; Πόσο συχνά; 

 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (3/7) 

 Ναι, δίνονται από τις παράλληλες (2/7) 

 Δεν απάντησαν για το σχολείο (2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (3/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(2/7) 

 Ναι, όταν βλέπω ότι αφήνονται (1/7) 

 Ναι, μέσα στον μήνα (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (6/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το φαγητό 

(4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το ντύσιμο 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το που θα 

πάνε βόλτα (1/7) 

 

Κατά την αρχική συνέντευξη οι γονείς πραγματοποιούσαν αρκετά συχνά 

παύσεις ή μπερδεύονταν κατά τη ροή του λόγου, πραγματοποιούσαν αρκετές 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, ενώ η στάση του σώματος ορισμένων γονέων 

παρατηρήθηκε ως αμυντική (σταύρωμα χεριών στο στήθος, μειωμένη οπτική επαφή 

με την ερευνήτρια). Όσον αφορά τις ερωτήσεις του αυτοπροσδιορισμού εντοπίζονται 

οι εξής νόρμες: σχεδόν όλοι οι γονείς δίνουν ευκαιρίες στο σπίτι για θέματα 

αυτοπροσδιορισμού, οι περισσότεροι όμως δε γνωρίζουν καθόλου ή γνωρίζουν 

ελάχιστα τί γίνεται στο σχολείο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι γονείς απαντούν με 

βεβαιότητα για το αν δουλεύονται τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα πιο δημοφιλή παραδείγματα προς χρήση είναι αυτά τα 

οποία σχετίζονται με δραστηριότητες, με το φαγητό, την ένδυση, τη προσωπική 

υγιεινή και τις εξόδους. Από τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού οι γονείς φαίνεται 

να δουλεύουν πιο συχνά την επιλογή, την αυτορρύθμιση και τη λήψη αποφάσεων –με 

αυτή τη σειρά- και σπανιότερα την λήψη πρωτοβουλιών/ αρχηγίας και τον καθορισμό 

και επίτευξη στόχου, ενώ στοιχεία όπως η αυτοσυνηγορία που φαίνεται να ήταν 

άγνωστη σε πολλούς γονείς δουλεύεται με το παιδί σπανιότερα και «Όταν προκύψει». 

Τα δυσκολότερα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού ως προς το βαθμό ανάπτυξής τους 

από το σύνολο των παιδιών φαίνεται να είναι ο καθορισμός και επίτευξη στόχου, η 

αυτορρύθμιση και η αυτοσυνηγορία. Αντιθέτως, όλα τα παιδιά φαίνεται να έχουν 

αναπτύξει δεξιότητες επιλογής, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης. 
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Πίνακας 4 

Σεξουαλικότητα – Αρχική συνέντευξη: Α) Απόψεις σχετικά με την αναπηρία και 

την σεξουαλικότητα 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1) Θεωρείτε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

έχουν ή πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα όσον 

αφορά τη σεξουαλικότητα με άλλα άτομα; 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί; 

 

 Ναι (3/7) 

 Νομίζω ναι (2/7) 

 Ιδανικό θα ήταν, αλλά υπάρχουν 

αμφιβολίες (2/7) 

 

 Ναι, έχει το δικαίωμα (6/7) 

 Δεν απάντησε (1/7)  

 

2)Πιστεύετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

πρέπει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, να 

παντρεύονται και να κάνουν οικογένεια; 

 

 

 

 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί; 

 

 Εξαρτάται από την αναπηρία (3/7) 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (3/7) 

 Προβληματισμός για γάμο (2/7) 

 Συντροφικότητα ναι (1/7) 

 Οικογένεια εξαρτάται την περίπτωση 

(1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7) 

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (3/7) 

 Σεξουαλικές σχέσεις ίσως (1/7) 

 Σύντροφο ναι (1/7) 

 Γάμο και οικογένεια μάλλον όχι (3/7) 

 Γάμο και οικογένεια όχι (1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7)  

 

3)Ποια είναι τα συναισθήματά σας ως γονιός 

ατόμου με αναπηρία; 

 

 

 

Τί σας προβληματίζει περισσότερο και τί θα 

θέτατε ως προτεραιότητα για το παιδί σας; 

 

 Αρνητικά και θετικά μαζί (2/7) 

 Πόνος, λύπη, στεναχώρια (2/7) 

 Παλαιότερα λύπη, πλέον χαρά (1/7) 

 Πίεση (1/7) 

 Ανάπτυξη ευαισθησίας (1/7) 

 

 Τί θα γίνει μετά το θάνατό μου (2/7) 

 Να είναι ευτυχισμένος (1/7) 

 Να ζει σε υγειές πλαίσιο χωρίς 

κακοποίηση (1/7) 

 Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιότητων 

(1/7) 

 Να είναι λειτουργικός και αυτόνομος 

(1/7) 

 Να αναπτύξει φιλικές σχέσεις (1/7) 

 

 Όσον αφορά το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου της σεξουαλικότητας 

σχετικά με τις απόψεις για την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα παρατηρείται 

ιδιαίτερη δυσκολία κατά την απάντηση των ερωτήσεων καθώς κατά την ηχογράφηση 

καταγράφονται μεγάλες παύσεις, αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους γονείς 
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στην ερευνήτρια, ενώ οι απαντήσεις των γονέων δεν είναι απόλυτες ή σίγουρες. Μία 

από τις βασικότερες δυσκολίες των γονέων ήταν όπως αναφέρθηκε η αδυναμία τους 

να φανταστούν το παιδί τους στο μέλλον και την εξέλιξη που μπορεί να έχει. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη ερώτηση, στο πρώτο σκέλος, οι γονείς απαντούν με 

αμφιβολίες, ενώ στην περίπτωση του παιδιού τους σχεδόν όλοι οι γονείς συμφώνησαν 

στην ύπαρξη του δικαιώματος. Πολλοί γονείς ανέφεραν ορισμένες παραμέτρους όπως 

την ανάγκη για ύπαρξη υποστήριξης στο παιδί, αλλά συμφώνησαν στην ύπαρξη 

δικαιώματος. Μία μητέρα δεν απάντησε την ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα που 

αφορούν τη σεξουαλικότητα, πιθανότατα εκλαμβάνοντας τη σεξουαλικότητα ως 

συνώνυμο της σεξουαλικής δραστηριότητας (λάθος το οποίο σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία συμβαίνει συχνά). Ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε ήταν ο εξής: 

-Γιατί γελάτε; 

-Σεξουαλικότητα..; Το αγόρι μου… 

-Περίεργο σας φαίνεται; 

Ε, τώρα για αυτή την ηλικία ναι.. ακόμη ναι..  

[…] 

Επίσης η μητέρα ανέφερε ότι είναι κάτι το οποίο δεν την απασχολεί στο τώρα, καθώς 

«θα έρθει αργότερα», ενώ τόνισε ότι «κάποια πράγματα δε μαθαίνονται και πρέπει να 

σου βγουν από μέσα σου.. εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε θεματάκια..». Η ίδια μητέρα 

κατά τη δεύτερη ερώτηση συγκινήθηκε καθώς φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία στην 

αποδοχή της πιθανότητας μη πραγματοποίησης γάμου και οικογένειας από το παιδί. 

Γενικότερα στη δεύτερη ερώτηση παρατηρείται μία τάση από τους γονείς να 

αποδέχονται πιο εύκολα την πιθανότητα για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων παρά για 

γάμο και δημιουργία οικογένειας. Τέλος, όσον αφορά τα συναισθήματα των ίδιων 

των γονέων αναφέρθηκαν κυρίως αρνητικά ή μεικτά συναισθήματα, ενώ κανένας 

γονέας δεν ανέφερε μόνο θετικά συναισθήματα –με εξαίρεση μία μητέρα η οποία 

σύγκρινε τα συναισθήματα του παρελθόντος με το παρόν. Στο δεύτερο σκέλος της 

τρίτης ερώτησης σχετικά με τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες που 

θέτουν οι γονείς παρατηρείται επικέντρωση σε θέματα αυτονομίας και 

ανεξαρτητοποίησης του παιδιού (απαντήσεις σχετικές με την ανησυχία για μετά το 

θάνατο των γονέων, για αυτονομία, για επαγγελματικές δεξιότητες). 
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Πίνακας 5 

Σεξουαλικότητα – Αρχική συνέντευξη: Β) Απόψεις σχετικές με τη σεξουαλική 

εκπαίδευση 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1) Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση; 

 

 Θετική άποψη (7/7) 

 Σημαντική και για τα παιδιά με 

αναπηρίες και για τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (4/7) 

 

2) Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινάει η 

σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών και  

 

 

 

 

 

ποια τα κατάλληλα άτομα για να την αναλάβουν; 

 

 Από μικρή ηλικία (3/7) 

 Από 5 ετών (1/7) 

 Από τη σχολική ηλικία (1/7) 

 Αρχές εφηβείας (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη (1/7) ΛΕΩ ΓΙΑ 

ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΛΠ 

 

 Γονείς (4/7) 

 

o Γονείς του ιδίου φύλου (2/7) 

 

 Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί (2/7) 

 

 Ψυχολόγοι (2/7) 

 

3)Ποια θέματα πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να 

επεξεργασθούν σε κάποιο πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί θα περιμένατε από ένα τέτοιο πρόγραμμα; 

 

 Σωματογνωσία (3/7) 

 Αυνανισμός (3/7) 

 Εξαρτάται από την ηλικία (2/7) 

 Σεξ (2/7) 

 Προστασία κατά τη σεξουαλική επαφή 

(1/7) 

 Κανόνας εσωρούχου για προφύλαξη από 

σεξουαλική κακοποίηση (1/7) 

 Λειτουργίες σώματος (1/7) 

 

 

 Γνώσεις/ Ενημέρωση (2/7) 

 Εκπαίδευση παιδιών (4/7) 

o Να μάθει το παιδί σχετικά με 

τις λειτουργίες του σώματος και το 

σεξ (1/7) 

o Να οριοθετηθεί το παιδί ως 

προς τον αυνανισμό (1/7) 

o Να τεθούν τα όρια (1/7) 

o Να μάθουν με σωστό τρόπο τα 

παιδιά (1/7) 

o Πρόληψη κινδύνων για το παιδί 

(1/7) 

 

4) Έχετε συμμετάσχει εσείς ή το παιδί σας σε 

κάποιο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Τί κερδίσατε από 

αυτό; 

 

 Όχι (7/7) 
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5)Τί πιστεύετε ότι εμποδίζει κάποιους γονείς να 

συμμετάσχουν με τα παιδιά τους σε προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

 Έλλειψη προγραμμάτων (2/7) 

 Είναι θέμα ταμπού (2/7) 

 Η ντροπή (2/7) 

 Οι προσωπικές αντιλήψεις (1/7) 

 

6) Θα θέλατε στο μέλλον να συμμετέχετε σε 

κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα; Γιατί; 

 

 Ναι (7/7) 

 Για να βοηθήσω το παιδί μου (4/7) 

 Για να ενημερωθώ (1/7) 

 Για να το ενισχύσω (1/7) 

 Δεν απάντησε (1/7) 

 

Κατά το δεύτερο μέρος των ερωτήσεων σχετικά με τις απόψεις για τη 

σεξουαλική εκπαίδευση παρατηρείται ότι όλοι οι γονείς έχουν θετική άποψη για το 

αντικείμενο της σεξουαλικής εκπαίδευσης και ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι 

θα πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Ως καταλληλότερα άτομα υποδεικνύονται οι 

γονείς κι έπειτα οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι. Ως σημαντικά θέματα για ένα 

πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης οι γονείς απάντησαν κυρίως σχετικά με τη 

σωματογνωσία και τον αυνανισμό, ενώ σχετικά με το τί αναμένουν οι ίδιοι οι 

απαντήσεις τους αφορούσαν κυρίως την εκπαίδευση των παιδιών σε διάφορες 

θεματικές και λιγότερο όσον αφορά την ενημέρωση των ίδιων. Κανένας από τους 

γονείς δεν έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, 

ενώ ως βασικούς λόγους μη συμμετοχής γονέων σε τέτοιου είδους προγράμματα οι 

κύριες απαντήσεις αφορούσαν την έλλειψη προγραμμάτων, ότι είναι θέμα ταμπού και 

η ντροπή. Επιπλέον, όλοι οι γονείς αποκρίθηκαν θετικά στο αν θα ήθελαν να 

συμμετέχουν στο μέλλον σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα και ως βασικό κίνητρο 

αναφέρεται η παροχή βοήθειας προς το παιδί τους. 

 

Πίνακας 6 

Σεξουαλικότητα – Αρχική συνέντευξη: Γ) Προσωπικές απόψεις για τη 

σεξουαλικότητα των παιδιών τους 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1)Συζητάτε με το παιδί σας για θέματα 

σεξουαλικότητας; 

 

 Όχι (7/7) 

 

Μετά από διευκρινήσεις ερευνήτριας: 

 Μόνο σωματογνωσία (4/7) 

 Όρια και κοινωνική συμπεριφορά (1/7) 

 

2)Ποια θέματα της σεξουαλικότητας έχετε 

συζητήσει με το παιδί σας; 

 

 

 Σωματογνωσία (3/7) 

 Κανένα (2/7) 
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Τί σας απασχολεί περισσότερο; 

 Κοινωνικούς κανόνες και Όρια (1/7) 

 Κανόνες προστασίας (1/7) 

 Προστασία από αυτοτραυματισμό (1/7) 

 

 Κακοποίηση (4/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Όρια (2/7) 

 Οι σεξουαλικές επαφές στο μέλλον (1/7) 

 

3) Τί σας δυσκολεύει σε μια συζήτηση για τα 

θέματα της σεξουαλικότητας με το παιδί σας; 

 

 Κατανόηση του παιδιού (3/7) 

 Αναφορά σε προσωπικά βιώματα (2/7) 

 Ο τρόπος που θα τα πω (1/7) 

 Τίποτα (1/7) 

 

4) Υπάρχει κάποια πλευρά της σεξουαλικότητας 

του παιδιού σας που νομίζετε ότι δεν επιτρέπετε 

να βιώσει; 

 

 Με δυσκολεύει η ομοφυλοφιλία (3/7) 

 Τίποτα (3/7) 

 Δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη (1/7) 

 

5)Εμφανίζει το παιδί σας σε κάποιο βαθμό 

σεξουαλικές συμπεριφορές; (αγκαλιές, αγγίγματα, 

δημόσιος ή ιδιωτικός αυνανισμός, αφαίρεση 

ρούχων, φιλιά, παραβίαση προσωπικού χώρου – 

υπερβολική εγγύτητα, ακατάλληλος σεξουαλικός 

λόγος, προσπάθεια για συνεύρεση) 

 

 Ναι (5/7) 

 Όχι (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη (1/7) 

 

6) Πώς αισθάνεστε εσείς με την εμφάνιση 

τέτοιων συμπεριφορών και πως το 

αντιμετωπίζετε; 

 

 Θετικά συναισθήματα (3/7) 

 Αρνητικά συναισθήματα (2/7) 

 Φυσιολογικά (1/7) 

 Αρνητικά αν είναι μπροστά σε κόσμο, 

αλλιώς φυσιολογικά (1/7) 

 

 Ενισχύοντας το παιδί την έκφραση (2/7) 

 Οριοθετώντας (5/7) 

 

7) Σας έχει αναφέρει
20

 το παιδί σας ότι το ελκύει 

κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου;  

Πώς αισθανθήκατε; 

 

 Ναι (5/7) 

 Μάλλον όχι (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Θετικά συναισθήματα (3/6
21

) 

 Εξαρτάται από το πως το εκδηλώνει 

προς το κορίτσι (2/6) 

 Εξαρτάται από την ανταπόκριση (1/6) 

 

8)Έχετε συζητήσει με το παιδί σας για θέματα 

ασφάλειας στο σεξ; 

 

 Όχι (7/7) 

 

9) Τί γνωρίζετε για τη σεξουαλική κακοποίηση; 

 

 Δεν περιλαμβάνει μόνο τη σεξουαλική 

επαφή (3/7) 

 Υπάρχει παντού (2/7) 

 Μπορεί να γίνει από συγγενικά πρόσωπα 

(1/7) 

                                                           
20

 Είτε να αναφέρει είτε να δείχνει αδυναμία: η ερώτηση διευκρινιζόταν περαιτέρω 

για γονείς που αρχικά απαντούσαν αρνητικά. 

21
 Το δεύτερο σκέλος δεν πραγματοποιήθηκε στον γονέα που απάντησε αρνητικά. 
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 Υπάρχει κίνδυνος και στο σχολείο (1/7) 

 Θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικοί και δε 

συμβαίνει τόσο συχνά (1/7) 

 

10) Θεωρείτε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

είναι πιο ευάλωτα να πέσουν θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης; 

 

 

Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιον τρόπο προσπαθείτε να προστατέψετε το 

παιδί σας; 

 

 Ναι (6/7) 

 Όχι απαραίτητα (1/7) 

 

 

 Αδυναμία κατανόησης κινδύνου από τα 

παιδιά
22

 (5/7) 

 Δυσκολία αντιμετώπισης περιστατικού 

(2/7) 

 Δυσκολία να πουν τί συνέβη (2/7) 

 Εύκολο να τους χαρακτηρίσουν ψεύτες 

(1/7) 

 Έχουν λίγες σεξουαλικές ευκαιρίες και 

θα ενδώσουν ευκολότερα (1/7) 

 

 Με φυσική παρουσία γονέα (3/7) 

 Με εκμάθηση κανόνων ασφαλείας (3/7) 

 Με έλεγχο του περιβάλλοντος (1/7) 

 

Από το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της σεξουαλικότητας που αφορά τις 

προσωπικές απόψεις για τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους, οι γονείς φαίνεται να 

συνδέουν την έννοια της σεξουαλικότητας με τη σεξουαλική επαφή, αφού όλοι 

απάντησαν αρνητικά στην πρώτη ερώτηση και χρειάστηκε η διευκρίνιση της 

ερευνήτριας προκειμένου να αποδοθούν οι τελικές απαντήσεις. Φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι γονείς έχουν ασχοληθεί με το θέμα της σωματογνωσίας προς το παρόν, 

ενώ ως κύριο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί αναφέρουν τη σεξουαλική 

κακοποίηση. Ως θέματα που φαίνεται να τους δυσκολεύουν σε συζητήσεις για θέματα 

σεξουαλικότητας με το παιδί καταγράφηκαν η δυνατότητα κατανόησης του παιδιού 

κι έπειτα η αναφορά σε προσωπικά βιώματα ως βασικά στοιχεία. Σχετικά με 

ζητήματα πλευράς της σεξουαλικότητας του παιδιού που δεν επιτρέπετε να βιώσει 

σχεδόν οι μισοί γονείς (3/7) απάντησαν ότι τους δυσκολεύει το θέμα της 

ομοφυλοφιλίας. Στην ερώτηση για την εκδήλωση σεξουαλικών συμπεριφορών οι 

περισσότεροι γονείς απάντησαν θετικά, ενώ ανέφεραν κυρίως θετικά ή ουδέτερα 

συναισθήματα (υπό τις κατάλληλες συνθήκες). Ως βασικός τρόπος διαχείρισης της 

έκφρασης της σεξουαλικότητας του παιδιού αναφέρθηκε η οριοθέτηση, με μερικές 

μητέρες να αναφέρουν ότι «Θα του πω να μην με αγκαλιάζει γιατί πονάει η μέση 

                                                           
22

 Οι περισσότεροι γονείς έκαναν αναφορά συγκεκριμένα για παιδιά με αυτισμό και 

τη δυσκολία κατανόησης των προθέσεων του άλλου ή την ύπαρξη κινδύνου 
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μου» ή «Θα του πω να μην με αγκαλιάζει μπροστά σε κόσμο» οριοθετώντας έμμεσα 

τη συμπεριφορά
23

 του παιδιού. Όσον αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε άτομο 

του αντίθετου φύλου η πλειοψηφία των γονέων απάντησε θετικά, με έναν γονέα να 

απαντά αρνητικά και μία μητέρα να τονίζει ότι «Έχει αδυναμία σε 1-2 κοριτσάκια.. 

Αλλά μάλλον είναι κάτι φιλικό επειδή κι αυτές του δείχνουν αδυναμία». Τα 

συναισθήματα των γονέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το άλλο φύλο 

φαίνονται κυρίως θετικά, ενώ αναφέρεται και η ανησυχία για τον τρόπο εκδήλωσης 

του ενδιαφέροντος έτσι ώστε να γίνει με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να μην 

αισθανθεί άσχημα το κορίτσι. Κανένας γονέας δεν έχει συζητήσει για θέματα 

ασφάλειας στο σεξ. Σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση οι γονείς ανέφεραν ότι δεν 

περιορίζεται μόνο στην σεξουαλική επαφή και ότι υπάρχει παντού. Σχεδόν όλοι οι 

γονείς πιστεύουν ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πιο ευάλωτα στο να πέσουν 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και το αποδίδουν κυρίως στην αδυναμία 

κατανόησης του κινδύνου από τα ίδια τα παιδιά. Ως κύρια μέσα προστασίας που 

χρησιμοποιούν οι γονείς αναφέρθηκαν η φυσική παρουσία του γονέα και η εκμάθηση 

των κανόνων ασφαλείας από το παιδί (κλείνω την πόρτα της τουαλέτας, πάω μόνος 

στο μπάνιο κλπ). 

4.2 Πρόγραμμα Σεξουαλικής Συνειδητοποίησης 

 Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασίστηκε στις 

ανάγκες των γονέων, έτσι ώστε οι δραστηριότητες και τα επιμέρους στοιχεία του να 

ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στο δικό τους επίπεδο και στο προφίλ των 

παιδιών τους. Φυσικά, δεν βρίσκονταν όλοι οι γονείς στο ίδιο επίπεδο γνώσεων, 

αντιλήψεων, ούτε τα παιδιά τους είχαν τις ίδιες ανάγκες στη φάση που βρίσκονται. 

Έτσι, επιλέχθηκε ο σχεδιασμός με παροχή βασικών γνώσεων που όπως προκύπτει 

από την αρχική συνέντευξη λείπει από τους γονείς (τόσο σε θέματα 

αυτοπροσδιορισμού όσο και σε θέματα σεξουαλικότητας) και η ταυτόχρονη 

ανάπτυξη των απόψεών τους και επίλυση των αποριών τους εντός της ομάδας. Μία 

από τις προκλήσεις του προγράμματος σε ομάδα ήταν η κάλυψη των διαφόρων 

αναγκών με την ταυτόχρονη συνεργασία των μελών προς μία κατεύθυνση. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μπορεί αρχικά ο σχεδιασμός να διέφερε σε ορισμένες συναντήσεις, 

αλλά εάν δεν ολοκληρωνόταν οι δραστηριότητες πχ λόγω αποριών, τότε η 

                                                           
23

 Ο μητέρες ανέφεραν ότι κατά την αγκαλιά το παιδί πιέζει την περιοχή των 

γεννητικών οργάνων προς αυτές. 
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δραστηριότητες θα συνέχιζαν και στην επόμενη συνάντηση. Το παραπάνω 

πιθανότατα συνέβη είτε λόγω απειρίας της ερευνήτριας, είτε λόγω του ότι ορισμένες 

θεματικές απασχολούσαν ιδιαίτερα τους γονείς και χρειάζονταν μεγαλύτερη 

ανάλυση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα αποτελεί μία πιλοτική πρόταση, η οποία 

είναι δυνατόν να προσαρμοστεί και να δεχθεί μεταβολές ανάλογα με το προφίλ των 

μελών, αλλά και τις δυνατότητες του επαγγελματία που αναλαμβάνει να την 

υλοποιήσει.          

 Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένη ώρα, ενώ τα μέλη της 

ομάδας κάθονταν έτσι ώστε να σχηματίζεται κύκλος.  Κάθε συνάντηση είχε ένα 

βασικό στόχο και οι δραστηριότητες που σχεδιάζονταν κινούνταν ως προς την 

ενίσχυσή του (βλ. Πίνακα 7 έως 18). Ο κάθε συμμετέχοντας παρακολούθησε από 9 

έως 10 συναντήσεις. Κανένας συμμετέχοντας δεν παρακολούθησε και τις 12 

συναντήσεις. Οι περισσότερες απουσίες (4 άτομα) πραγματοποιήθηκαν κατά την 6
η
 

συνάντηση και οι λιγότερες (0 απουσίες) παρουσιάζονται στην 1
η
 και την 9

η
 

συνάντηση.          

 Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 βασικά μέρη: 

 Το Α΄ Μέρος που αφορά 1) τις έννοιες της Συνείδησης και της 

Συνειδητοποίησης και 2) τον Αυτοπροσδιορισμό και  

 Το Β΄ Μέρος που αφορά τη Σεξουαλικότητα 

 

Πίνακας 7 

Πρόγραμμα Γονέων – 1
η
 Συνάντηση: Γνωριμία μελών 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η 

Καλωσόρισμα 

στο πρόγραμμα 

Ενημέρωση των γονέων Ευχαριστίες για τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα και ενημέρωση για 

τη δομή του προγράμματος (12 

συναντήσεις, αρχικά ενασχόληση 

με τους όρους συνειδητοποίησης, 

έπειτα αυτοπροσδιορισμού και 

τέλος σεξουαλικότητας) 

Γνωριμία μεταξύ 

των γονέων 

Γνωριμία των μελών της 

ομάδας μεταξύ τους 

Ονόματα γονέων, επαγγέλματα,  

αναφορά στα παιδιά τους κλπ 

Δημιουργία του 

συμβολαίου της 

ομάδας 

Να δημιουργηθούν οι κανόνες 

της ομάδας και το πλαίσιο 

λειτουργίας του προγράμματος 

από τα ίδια τα μέλη, να 

ενισχυθεί ο ρόλος των μελών 

της ομάδας 

Δημιουργία κανόνων που αφορούν 

την εχεμύθεια, τον 

αλληλοσεβασμό ανάμεσα στα 

μέλη, την έλευση σε συγκεκριμένη 

ώρα κλπ 

Γιατί ομάδες Η κατανόηση της Συζήτηση για τη σημασία 
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γονέων; 

 

σημαντικότητας του ρόλου 

τους, η προετοιμασία για τη 

συνειδητοποίηση των 

αναγκών του παιδιού 

προετοιμασίας των γονέων ως τα 

πρώτα άτομα που θα εκπαιδεύσουν 

το παιδί σε θέματα 

σεξουαλικότητας 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Από την επόμενη συνάντηση 

πρόκειται να ξεκινήσει η 

επεξεργασία της ορολογίας της 

συνείδησης και της 

συνειδητοποίησης 

 

  Κατά την 1
η
 συνάντηση ο στόχος που τέθηκε ήταν η γνωριμία μεταξύ των 

μελών. Αρχικά η συντονίστρια καλωσορίζει τους γονείς στην ομάδα κι έπειτα 

ξεκινούν οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι 

εξής: Ο κάθε συμμετέχοντας με τη σειρά λέει το όνομά του και λίγα πράγματα τα 

οποία ο ίδιος θεωρεί σημαντικό να γνωρίζουμε για τον ίδιο. Ξεκινά η συντονίστρια 

προκειμένου να δώσει το παράδειγμα και να γνωριστεί με την ομάδα. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκε η δημιουργία συμβολαίου της ομάδας από τους ίδιους τους γονείς, 

για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Ακολούθησε μία συζήτηση με τους γονείς 

σχετικά με την επιλογή δημιουργίας ομάδας γονέων και τα πιθανά οφέλη αυτής 

έναντι της ατομικής παρέμβασης.  Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο 

της επόμενης συνάντησης.  

Πίνακας 8 

Πρόγραμμα Γονέων – 2
η
 Συνάντηση: Εισαγωγή σε έννοιες «Συνείδησης» και 

«Συνειδητοποίησης» (Έναρξη Α΄ Μέρους Προγράμματος) 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η 

Καλωσόρισμα 

στο πρόγραμμα 

και ενημέρωση 

για το πρόγραμμα 

Ενημέρωση των γονέων και 

υπενθύμιση κανόνων 

Ενημέρωση για εκκίνηση 

προγράμματος από αυτή τη 

συνάντηση, υπενθύμιση των 

κανόνων που έχουμε θεσπίσει και 

ορισμός του ρόλου του συντονιστή 

από τα μέλη. Η συντονίστρια 

υπενθυμίζει την δυνατότητα 

αποχώρησης των μελών από την 

ομάδα οποιαδήποτε στιγμή 

Συζήτηση  Επίλυση Αποριών, Ανάπτυξη 

σχέσης μεταξύ των μελών 

Η συντονίστρια ρωτά αν υπάρχουν 

θέματα προς συζήτηση ή απορίες 

προς επίλυση πριν ξεκινήσουμε 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες Ι: 

Τί σημαίνει 

συνείδηση; Τί 

συνειδητοποίηση; 

Ποιά η σημασία 

τους; 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς το 

νόημα της συνείδησης και της 

συνειδητοποίησης και την 

αξία της συνειδητοποίησης ως 

έννοια με βάση την οποία 

πρόκειται να κινηθούμε σε 

θέματα αυτοπροσδιορισμού 

και σεξουαλικότητας στο 

φάσμα του αυτισμού 

Δραστηριότητα τύπου 

brainstorming (καταιγισμού 

ιδεών): Οι γονείς καλούνται να 

γράψουν μία λέξη που τους 

έρχεται στο μυαλό για τη λέξη 

«συνείδηση» και  μία για τη λέξη 

«συνειδητοποίηση». Τις 

διαβάζουμε μέσα στην ομάδα. 

Δίνονται συγκεκριμένα 



53 
 

παραδείγματα από την 

συντονίστρια προκειμένου να πουν 

οι γονείς αν υπάρχει παρουσία ή 

απουσία συνείδησης 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

εξετάσουμε την έννοια της 

συνειδητοποίησης σε ζητήματα 

που αφορούν το παιδί 

 

 Κατά τη 2
η
 συνάντηση ο στόχος ο οποίος τέθηκε ήταν η εισαγωγή σε έννοιες 

«Συνείδησης» και «Συνειδητοποίησης». Οι δραστηριότητες οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Μοιράστηκε στους γονείς από μία σελίδα λευκό 

χαρτί και στυλό. Η ερευνήτρια τους καλεί να γράψουν επάνω στη σελίδα το όνομά 

τους και τους ζητά να γράψουν μία λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε 

την λέξη “συνείδηση”. Αφού το γράψουν, καλούνται να κάνουν το ίδιο για τη λέξη 

“συνειδητοποίηση”. Ένας ένας, οι γονείς, παρουσιάζουν τις λέξεις που έγραψαν. 

Έπειτα, η συντονίστρια παρουσιάζει τη συνείδηση και τη συνειδητοποίηση σύμφωνα 

με τον Max Velmans και ενημερώνει τους γονείς για τη διαφορά μεταξύ ενός 

προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας και ενός προγράμματος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, καθώς και το τί αναμένεται από ένα πρόγραμμα όπως αυτό 

που συμμετέχουν.  Η συντονίστρια ρωτά εάν υπάρχουν τυχόν απορίες και δίνονται 2-

3 παραδείγματα προς συζήτηση για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Σε κάθε 

παράδειγμα τα μέλη θα πρέπει να γράψουν την απάντησή τους στο χαρτί που τους 

δόθηκε. Έπειτα ένας προς έναν διαβάζουν τις απαντήσεις τους και δίνεται το επόμενο 

παράδειγμα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα 3 παραδείγματα. 

1. Έχει υποβληθεί κάποιος σε ολική νάρκωση; Θυμάστε την εμπειρία σας; Όταν 

μας ναρκώνουν έχουμε συνείδηση; (απάντηση: όχι, γιατί στην νάρκωση 

υπάρχει απουσία των εσωτερικών και εξωτερικών ερεθισμάτων και το άτομο 

δεν έχει συνείδηση του τί συμβαίνει και υπάρχει απουσία των φαινομένων 

που βιώνει το άτομο (experienced phenomena) 

2. Όταν ονειρευόμαστε έχουμε συνείδηση; (Ναι, γιατί το άτομο έχει οπτικά και 

ακουστικά ερεθίσματα μέσα στο όνειρο και μπορεί να έχει και αισθήματα -

άρα υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, άρα υπάρχει παρουσία 

κατά κάποιον τρόπο “των φαινομένων που βιώνει το άτομο” (experienced 

phenomena). 

3. Εάν κάτσουμε και κοιτάζουμε τον τοίχο χωρίς να σκεφτόμαστε κάτι, έχουμε 
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συνείδηση; (Εξαρτάται. Και ναι και όχι. Γιατί υπάρχει ένα σταθερό οπτικό 

ερέθισμα, το οποίο όμως αν δεν αντιστοιχεί σε εσωτερικό κι εκείνη τη στιγμή 

το άτομο δε μπαίνει σε διαδικασία συνειδητοποίησης -ότι πχ ο τοίχος θέλει 

βάψιμο- και κάθεται απαθές τότε υπάρχει απουσία βίωσης φαινομένου, άρα 

όχι συνειδητοποίηση). 

Στο τέλος οι γονείς ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της επόμενης συνάντησης.  

Πίνακας 9 

Πρόγραμμα Γονέων – 3
η
 Συνάντηση: Κατανόηση της έννοιας της «Συνείδησης» 

και της «Συνειδητοποίησης» 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

3η 

 

 

 

 

 

 

Καλωσόρισμα 

μελών στον 

καινούριο χώρο 

Ενημέρωση των γονέων για 

την χρήση της αίθουσας 335 

ως χώρου των συναντήσεων 

της ομάδας 

Ενημέρωση για πραγματοποίηση 

των υπόλοιπων συναντήσεων από 

σήμερα κι έπειτα στον χώρο της 

αίθουσας 335 

Συζήτηση σε 

σχέση με τη 

συνείδηση και τη 

συνειδητοποίηση 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 2
ης

 και 3
ης

 συνάντησης 

Η συντονίστρια υπενθυμίζει το 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

ομάδας. Καλεί τα μέλη να 

αναφέρουν ότι θυμούνται από την 

προηγούμενη συνάντηση 

Συνειδητοποίηση 

σε σχέση με το 

παιδί 

Να κατανοήσουν οι γονείς την 

έννοια της συνείδησης σε 

σχέση με τους ίδιους και το 

παιδί τους, σε σχέση με τους 

ίδιους και τους άλλους για το 

παιδί τους 

Δραστηριότητα κατά την οποία η 

συντονίστρια παρουσιάζει 

παραδέιγματα ορισμένων 

καταστάσεων και καλεί τους 

γονείς να γράψουν τί 

συνειδητοποιούν 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

εξετάσουμε την έννοια της 

συνειδητοποίησης σε ζητήματα 

που αφορούν το παιδί 

 

 Η 3
η
 συνάντηση είχε ως στόχο την κατανόηση της έννοιας της «συνείδησης» 

και της «συνειδητοποίησης». Αρχικά η συντονίστρια υπενθυμίζει στους γονείς το 

περιεχόμενο της προηγούμενης συνάντησης και τους ρωτά αν υπάρχουν απορίες προς 

επίλυση. Έπειτα η συντονίστρια παρουσιάζει ορισμένες καταστάσεις και καλεί τους 

γονείς στο να γράψουν τί συνειδητοποιούν (συναισθήματα και πράξεις τους αλλά και 

τί λαμβάνουν ως εξωτερικό ερέθισμα και πως το μεταφράζουν) σε σχέση με τις εξής 

καταστάσεις: 

Α' ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 Εάν το παιδί σας φωνάζει και κάνει φασαρία  

 Εάν το παιδί σας αρχίσει να κλαίει  
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 Εάν το παιδί σας ενοχλεί ένα άλλο παιδί 

 

Β' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 Εάν ένας άγνωστος σας δηλώσει την ενόχλησή του από τις φωνές ή τη 

φασαρία που προκαλεί το παιδί σας 

 Εάν ένας γονέας σας πει ότι το παιδί σας του εκδήλωσε την επιθυμία να φέρει 

σήμερα σπίτι σας τον γιο/κόρη του για να παίξουν 

 Εάν ένας φίλος σας, σας έλεγε ότι το παιδί σας του χάλασε ένα αντικείμενο 

αξίας. 

Έπειτα από κάθε παράδειγμα, γίνεται συζήτηση προκειμένου να πουν όλοι οι 

γονείς με τη σειρά το τί έγραψαν ότι συνειδητοποιούν: τί συμβαίνει στους ίδιους 

εκείνη τη στιγμή (συναισθήματα και εξωτερικά ερεθίσματα) και το πως αντιδρούν σε 

αυτό. Στο τέλος η συντονίστρια μαζεύει τα χαρτιά της ομάδας, αφού ενημερώσει ότι 

θα τοποθετηθούν σε φάκελο που θα κρατείται το υλικό. Η συντονίστρια, τέλος, 

ενημερώνει τους γονείς για το περιεχόμενο της επόμενης συνάντησης.  

 

  

Πίνακας 10 

Πρόγραμμα Γονέων – 4
η
 Συνάντηση: Εισαγωγή στον Αυτοπροσδιορισμό 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου 

προηγούμενης 

συναντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 3
ης

 και 4
ης

 συνάντησης 

Συζήτηση σχετικά με τη 

συνείδηση και τη 

συνειδητοποίηση 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙ: 

Αυτοπροσδιορισμός 

(Self 

Determination) 

Τί είναι ο 

αυτοπροσδιορισμός; 

Από ποια μέρη 

αποτελείται; Γιατί 

είναι σημαντικός 

στα ΑμΕΑ και 

συγκεκριμένα στον 

αυτισμό/ ΔΦΑ; 

Ποιος είναι ο ρόλος 

της οικογένειας; 

 

Η κατανόηση της 

σημαντικότητας του 

αυτοπροσδιορισμού, Γνώση 

των επιμέρους στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού 

Η συντονίστρια ρωτά τους γονείς 

αρχικά τί γνωρίζουν οι ίδιοι για 

τον αυτοπροσδιορισμό κι έπειτα 

παρουσιάζει τον ορισμό σύμφωνα 

με το θεωρητικό πλαίσιο. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα 

επιμέρους στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού και εξηγείται 

η ιδιαίτερη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού για τα ΑμΕΑ 
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Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙ: 

Αυτοπροσδιορισμός 

(Self 

Determination) 

Ο 

αυτοπροσδιορισμός 

του παιδιού μου: 

άσκηση 

συνειδητοποίησης 

Ο κάθε γονέας να 

συνειδητοποιήσει τί θεωρεί ο 

ίδιος πιο σημαντικό για το 

παιδί του, τί έχει κατακτήσει 

το ίδιο το παιδί έως τώρα και 

αν τα δύο αυτά ταυτίζονται. 

Εντοπισμός εμποδίων και 

συνειδητοποίηση τυχόν 

δυσκολιών στην προσπάθεια 

για την επίτευξη του 

αυτοπροσδιορισμού. 

Ανατροφοδότηση και από 

άλλους γονείς σε πιθανές 

δυσκολίες που μπορεί να 

προκύπτουν σχετικά με τα 

μέρη του αυτοπροσδιορισμού. 

Καταγραφή πιθανών κοινών 

συνιστωσών που μπορεί να 

προκύψουν.  

Δραστηριότητα κατά την οποία η 

συντονίστρια αφού μοιράσει 

χαρτιά και στυλό στους γονείς 

τους ζητά να γράψουν τα μέρη 

του αυτοπροσδιορισμού (όπως τα 

αναφέρουμε)
24

 και στη συνέχεια 

να τα αριθμήσουν τοποθετώντας 

τα στη σειρά ανάλογα με το πιο 

θεωρούν πιο σημαντικό έως το 

λιγότερο σημαντικό. Έπειτα να 

κάνουν το ίδιο, τοποθετώντας 

αριθμούς αυτή τη φορά σχετικά 

με αυτό το οποίο έχει κατακτήσει 

το παιδί τους περισσότερο ή 

λιγότερο. Έπειτα γίνεται 

συζήτηση σχετικά με πιθανά 

εμπόδια που τίθενται για την 

ανάπτυξη των επιδιωκόμενων 

στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού. 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσουμε με τα μέρη του 

αυτοπροσδιορισμού και την 

ανάλυσή τους 

  

Η 4
η
 συνάντηση είχε ως θέμα την εισαγωγή στον αυτοπροσδιορισμό. Αρχικά η 

συντονίστρια κάνει μία σύντομη υπενθύμιση στο περιεχόμενο της προηγούμενης 

ομάδας προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες και να γίνει εισαγωγή σε νέες έννοιες. 

Τί είναι ο αυτοπροσδιορισμός; Από ποια μέρη αποτελείται; Γιατί είναι σημαντικός στα 

ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα στον αυτισμό/ ΔΦΑ; Ποιος ο ρόλος της οικογένειας; Η 

συντονίστρια ρωτά τί γνωρίζουν οι γονείς για τον αυτοπροσδιορισμό. Έπειτα, η ίδια  

παρουσιάζει τον ορισμό του αυτοπροσδιορισμού, κάνοντας και μία σύντομη αναφορά 

στην ιστορική αναδρομή του όρου. Παρουσιάζονται 2 βίντεο από το National 

Gateway to Self Determination στα οποία ΑΜΕΑ μιλούν για τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού. Στη συνέχεια κατονομάζονται τα επιμέρους στοιχεία που 

αποτελούν την έννοια του αυτοπροσδιορισμού (δυνατότητα επιλογής, δυνατότητα 

επίλυσης προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, καθορισμό και επιτυχία στόχων, 

αυτορρύθμιση, αυτοσυνηγορία, λήψη πρωτοβουλιών/αρχηγίας) και εξηγείται η 

γενικότερη σημασία του ως προς την αυτονομία και την ανεξαρτησία του ατόμου 

(ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ) μέσα από έρευνες που έχουν γίνει. Έπειτα ακολούθησε 

δραστηριότητα με θέμα «Ο αυτοπροσδιορισμός του παιδιού μου: άσκηση 

                                                           
24

 Θα μπορούσε για λόγους ευκολίας και εξοικονόμησης χρόνου να δοθεί χαρτί στο 

οποίο να αναγράφονται ήδη τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού 
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συνειδητοποίησης»: Σε όλους τους γονείς μοιράζονται χαρτιά και τους ζητείται να 

γράψουν τα μέρη του αυτοπροσδιορισμού (όπως αναφέρονται και πάνω) και να τα 

βάλουν σε μία σειρά ανάλογα με το ποιο θεωρούν πιο σημαντικό για το παιδί. Έπειτα, 

αφού γίνει συζήτηση για το τί θεωρεί ο καθένας σημαντικό ως γονέας, τους ζητείται 

να τα βάλουν σε σειρά ανάλογα με το ποιο θεωρούν ότι το παιδί τους έχει κατακτήσει 

καλύτερα έως αυτό που δεν έχει δουλευτεί τόσο. Η συντονίστρια ρωτά στο τέλος, αν 

αυτά τα δύο ταυτίζονται (τί θεωρούν πιο σημαντικό για το παιδί και τί έχει επιτύχει 

καλύτερα το παιδί). Έπειτα, γίνεται συζήτηση σχετικά με τυχόν δυσκολίες που 

θεωρούν οι γονείς ότι  εμποδίζουν στην ανάπτυξη των επιδιωκόμενων μερών του 

αυτοπροσδιορισμού. Τέλος, οι γονείς ενημερώνονται για το περιεχόμενο της 

επόμενης συνάντησης.  

Πίνακας 11 

Πρόγραμμα Γονέων – 5
η
 Συνάντηση: Κατανόηση των στοιχείων του 

Αυτοπροσδιορισμού (Μέρος Α΄) 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 4
ης

 και 5
ης

 συνάντησης 

Συζήτηση σχετικά με τον 

αυτοπροσδιορισμό σε γενικό 

πλαίσιο 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙ: 

Αυτοπροσδιορισμός 

(Self 

Determination) 

 

Συνειδητοποίηση των 

δυνατών σημείων του γονιού, 

των ενδιαφερόντων, των 

προτιμήσεών και των 

αναγκών του, 

συνειδητοποίηση της 

λειτουργίας του 

αυτοπροσδιορισμού στους 

ίδιους τους γονείς, 

προετοιμασία με υλικό για 

πρακτική άσκηση στο σπίτι 

 

Δίνεται πίνακας για τον 

αυτοπροσδιορισμό 

προσαρμοσμένος από την 

ερευνήτρια για τους γονείς. 

Καλούνται να τον 

χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

κατανοήσουν αρχικά την αξία του 

αυτοπροσδιορισμού στον ίδιο 

τους τον εαυτό κι έπειτα στο 

παιδί τους 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙ: 

Αυτοπροσδιορισμός 

(Self 

Determination) 

Αυτοπροσδιορισμός 

Ανάλυση των 

επιμέρους 

στοιχείων που τον 

αποτελούν (Μέρος 

Α΄) 

1. Δυνατότητα 

επιλογής 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της επιλογής, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν οι ίδιοι να 

ενισχύσουν τα παιδιά τους 

μέσω αυτής και να την 

εφαρμόσουν σωστά 

Η συντονίστρια επεξηγεί τη 

διαδικασία της επιλογής και θέτει 

τις προϋποθέσεις της. 

Έπειτα πραγματοποιείται παιχνίδι 

ρόλων ανάμεσα στους γονείς σε 3 

συγκεκριμένες καταστάσεις που 

δίνονται. Ο ένας γονέας μπαίνει 

στον ρόλο του παιδιού και ο 

άλλος φέρεται ως γονέας που 

πρέπει να ενισχύσει την 

δεξιότητα της επιλογής. 

2. Λήψη 

αποφάσεων 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της λήψης 

Η συντονίστρια παρουσιάζει τις 

διαφορές μεταξύ της επιλογής και 
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απόφασης, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν 

οι ίδιοι να ενισχύσουν τα 

παιδιά τους μέσω αυτής και 

να την εφαρμόσουν σωστά 

 

της λήψης απόφασης. 

Πραγματοποιείται δραστηριότητα 

κατά την οποία κάθε γονέας 

γράφει στο χαρτί που του έχει 

δοθεί το πως μπορεί να βοηθήσει 

το παιδί του στη λήψη απόφασης 

σε σχέση με ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα. 

 

3. Επίλυση 

προβλημάτων 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν 

οι ίδιοι να ενισχύσουν τα 

παιδιά τους μέσω αυτής και 

να την εφαρμόσουν σωστά 

 

Η συντονίστρια τονίζει τη 

σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων. 

Πραγματοποιείται δραστηριότητα 

κατά την οποία δίνεται ένα 

παράδειγμα μιας προβληματικής 

κατάστασης και οι γονείς 

καλούνται να απαντήσουν ως 

προς το ποια θα είναι η στάση 

τους και ποιες στρατηγικές θα 

ακολουθήσουν σχετικά με την 

ενίσχυση επίλυσης προβλημάτων. 

 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσουμε με τα μέρη του 

αυτοπροσδιορισμού και την 

ανάλυσή τους 

 

 

 Η 5
η
 συνάντηση είχε ως στόχο την κατανόηση των στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού. Η συντονίστρια αρχικά καλωσορίζει τα μέλη και γίνεται σύντομη 

αναφορά στο περιεχόμενο της προηγούμενης ομάδας που μιλήσαμε για τον 

αυτοπροσδιορισμό γενικά. Λύνονται τυχόν απορίες. Πριν μπούμε στα μέρη του 

αυτοπροσδιορισμού δίνεται ως χρήσιμο εργαλείο για τους γονείς ένας πίνακας 

βασισμένος στο I'm determined project (βλ. Εικόνα 1) ο οποίος έχει προσαρμοστεί 

έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους. Αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να 

κατανοήσουν καλύτερα τον αυτοπροσδιορισμό και τη λειτουργία του στο παιδί, αφού 

πρώτα καλούνται να συνειδητοποιήσουν την αξία του αρχικά για τους ίδιους. 
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Εικόνα 1: Προσαρμοσμένος Πίνακας από I'm determined project “One Pager: Implementation 

Guide (σελ. 15) 

 

 Έπειτα, ξεκινά η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν την έννοια του 

αυτοπροσδιορισμού. Αρχίζουμε με την λήψη επιλογών. Η συντονίστρια ξεκινά με την 

επεξήγηση της διαδικασίας επιλογής και τις προϋποθέσεις της (το άτομο δε μπορεί να 

επιλέγει ανάμεσα σε άγνωστες επιλογές, πρέπει να ξέρει τί του αρέσει για να το 

επιλέξει, ξεκινάμε αρχικά με 2 επιλογές και σταδιακά βάζουμε κι άλλες, πώς είμαστε 

βέβαιοι ότι το άτομο επιλέγει όντως αυτό που θέλει με την αλλαγή θέσης της 

αγαπημένης επιλογής, επιλογή σε τρισδιάστατα αντικείμενα, επιλογή σε κάρτες, 

λεκτική επιλογή). Πραγματοποιείται παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στους γονείς. Στους 

γονείς τίθεται μία κατάσταση από τις παρακάτω και καλούνται να εφαρμόσουν την 

δυνατότητα επιλογής: ο ένας γονέας μπαίνει στον ρόλο του παιδιού και ο άλλος 

φέρεται ως γονέας ο οποίος πρέπει να ενισχύσει την επιλογή. Η συντονίστρια έχει 

πάρει μαζί της κάρτες pecs και μικροαντικείμενα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν οι 

γονείς κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Τα παραδείγματα είναι τα εξής: 

 Ένα παιδί το οποίο δεν έχει αναπτύξει λεκτική επικοινωνία ψάχνει τη 

ντουλάπα του. Το παιδί αναγνωρίζει κάρτες με ρεαλιστικά αντικείμενα. Έχει 

δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσα σε 3 επιλογές κάθε φορά. 
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(Ο γονέας θα πρέπει να πάρει τις κάρτες των ρούχων και να τις δείχνει ανά τρεις στο 

παιδί. Το παιδί επιλέγει κάθε φορά μία κάρτα μέχρι, τελικά, να καταλήξει σε μία. Οι 

κάρτες θα πρέπει να μην είναι με ζωγραφιές, αλλά με ρεαλιστικά αντικείμενα αφού αυτό 

ξέρουμε ότι αναγνωρίζει το παιδί). 

 Ένα παιδί έχει αναπτύξει λεκτική επικοινωνία. Δε γνωρίζουμε ανάμεσα σε 

πόσα πράγματα μπορεί να επιλέξει.  Θέλουμε να το ρωτήσουμε που θέλουμε να πάμε 

βόλτα το απόγευμα. 

(Ο γονέας θα πρέπει να ξεκινήσει από το στάδιο των 2 επιλογών. Για να είναι σίγουρος 

ότι το παιδί επιλέγει αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμεί μπορεί να ξεκινήσει με μία 

σίγουρα αγαπημένη επιλογή του παιδιού ως 1η επιλογή και μετά από λίγη ώρα να 

επαναλάβει την ερώτηση βάζοντάς την ως 2η επιλογή. Οι εναλλακτικές μπορεί να είναι 

επιλογές που δεν αρέσουν στο παιδί για να βεβαιωθούμε. Δεν βάζουμε ως εναλλακτικές 

πράγματα άγνωστα στο παιδί). 

 Ένα παιδί έχει λεκτική επικοινωνία. Δε γνωρίζουμε ανάμεσα σε πόσα 

αντικείμενα μπορεί να επιλέξει. Θέλουμε να το ρωτήσουμε τί θέλει να φάει. 

(Ο γονέας θα πρέπει να ξεκινήσει από το στάδιο των 2 επιλογών. Για να είναι σίγουρος 

ότι το παιδί επιλέγει αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμεί μπορεί να ξεκινήσει με μία 

σίγουρα αγαπημένη επιλογή του παιδιού ως 1η επιλογή και ως 2
η
 μία όχι αρεστή στο 

παιδί επιλογή (πχ σοκολάτα ή μπρόκολο) και μετά από λίγη ώρα να επαναλάβει την 

ερώτηση βάζοντάς την ως 2η επιλογή. Οι εναλλακτικές μπορεί να είναι επιλογές που 

δεν αρέσουν στο παιδί για να βεβαιωθούμε. Δεν βάζουμε ως εναλλακτικές πράγματα 

άγνωστα στο παιδί. Όταν είμαστε σίγουροι ότι το παιδί επιλέγει με επιτυχία ανάμεσα σε 

2 επιλογές προσθέτουμε και μία 3η με τον ίδιο τρόπο (2 μη αρεστές και 1 αρεστή – 2 

αρεστές και 1 μη αρεστή – 3 αρεστές). 

 Ερώτηση προς συζήτηση: Είναι σωστό να μην δώσουμε στο παιδί αυτό που θα 

επιλέξει αφού του δίνουμε δυνατότητα επιλογής; 

 Εφόσον μπαίνουμε στη διαδικασία της προσφοράς επιλογής, το παιδί θα 

πρέπει να μάθει ότι η επιλογή του έχει αντίκρισμα και ότι η εκδήλωση της 

επιλογής είναι τρόπος να επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Δεν 

έχει νόημα να του δίνουμε την επιλογή να διαλέξει κάτι κι έπειτα να μην του 

το δίνουμε. Αυτή μας η ασυνέπεια δηλώνει ματαίωση της επιλογής του 

παιδιού. 
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Έπειτα ακολουθεί η  λήψη αποφάσεων: η συντονίστρια παρουσιάζει τις 

διαφορές μεταξύ της επιλογής και της λήψης απόφασης: στην επιλογή το άτομο απλά 

διαλέγει ανάμεσα σε ορισμένες επιλογές που του δίνονται ενώ στην απόφαση το 

άτομο καλείται να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη διαδικασία. Για την ενδυνάμωση 

της λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται δραστηριότητα βασισμένη στο Foresting 

self-determination among children and youth with disabilities (ideas from parents to 

parents). Επιπρόσθετα, η συντονίστρια τονίζει ότι ενισχύουμε όσο γίνεται τις 

αποφάσεις ζωής, όχι μόνο στο επίπεδο του τί θα φάω/φορέσω, αλλά στο τί κάνω στη 

ζωή μου: πχ σε ποιες δραστηριότητες θέλω να εμπλακώ στην κατασκήνωση, αν θέλω 

να αποκτήσω κατοικίδιο, τί θέλω να κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου κοκ. Το 

παράδειγμα που δίνεται είναι το εξής: Το παιδί πρέπει να αποφασίσει ποια 

δραστηριότητα θα πραγματοποιεί στον ελεύθερό του χρόνο. Ο  κάθε γονέας γράφει 

στο χαρτί που έχει μπροστά του πως μπορεί να βοηθήσει το παιδί κατά τη διαδικασία 

λήψης απόφασης κι έπειτα το παρουσιάζει στην ομάδα. Οι γονείς θα πρέπει να 

δράσουν υπενθυμίζοντας στο παιδί το γιατί πραγματοποιείται η επιλογή, ποια είναι τα 

υπέρ και τα κατά της κάθε απόφασης (μαζί με το παιδί) και μαθαίνοντας στο παιδί το 

“σταματώ-σκέφτομαι-δρω”. Τα δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη είναι τα 

ενδιαφέροντα του παιδιού, τα δυνατά του σημεία, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα 

όνειρα που έχει το ίδιο το παιδί για τον εαυτό του (βλ. Προτιμήσεις) καθώς και το τι 

κερδίζει αν λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση. Συγκεκριμένα για το παράδειγμα: Τί 

του αρέσει να κάνει (μουσική/ αθλητικές δραστηριότητες/ ζωγραφική) και ώρες που 

πραγματοποιείται (πχ το παιδί μπορεί να επιλέξει μουσική αλλά να γίνεται σε ώρα 

που παίζει το αγαπημένο του έργο, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιλέξει 

κάτι άλλο -πχ ζωγραφική- ή αν θα χάσει το έργο. Βοηθάμε το παιδί να λάβει υπόψη 

του τα δεδομένα που έχει για να λάβει μία απόφαση.   

 Σχετικά με την επίλυση προβλήματος η συντονίστρια τονίζει τη σημασία 

ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων: ανάπτυξη προσαρμοστικότητας σε 

διάφορα περιβάλλοντα, αφού έχουν αναπτύξει την ικανότητα να επιλύουν διάφορα 

προβλήματα στο σπίτι και το σχολείο, ενώ αναπτύσσεται η ανταγωνιστικότητα και η 

ανεξαρτησία του παιδιού. Για την επίλυση προβλήματος πραγματοποιείται 

δραστηριότητα βασισμένη στο Foresting self-determination among children and 

youth with disabilities (ideas from parents to parents) και το I'm determined project. 

Παρουσιάζεται μία κατάσταση κατά την οποία το παιδί καλείται να αντιμετωπίσει 

ένα πρόβλημα: Παράδειγμα που δίνεται: εάν μαλώσω με ένα φίλο μου. 
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 Ποια θα πρέπει να είναι η στάση των γονέων και ποιες στρατηγικές μπορούν   

 να χρησιμοποιηθούν σχετικά με την ενίσχυση επίλυσης προβλημάτων; Οι 

 γονείς καλούνται να σκεφτούν και να απαντήσουν, ενώ κρατούν σημειώσεις 

 στο χαρτί που τους έχει δοθεί.   

1.  Οι γονείς θα πρέπει αρχικά να αφήσουν χώρο και χρόνο για να δουν 

εάν  μπορεί το παιδί να διαχειριστεί μόνο του την κατάσταση στην 

οποία αναζητά  λύση. 

2.  Έπειτα, παρεμβαίνουν δίνοντας όχι τη λύση, αλλά τα βήματα τα οποία 

θα  πρέπει να σκεφτεί έτσι ώστε να καταλήξει στη λύση. Μερικές 

μέθοδοι για το  παιδί είναι οι εξής: να σκεφτεί τα θετικά και τα 

αρνητικά της κάθε  κατάστασης κάνοντας υποθετικά σενάρια, να 

σκεφτεί παλαιότερες  καταστάσεις με προβλήματα τα οποία έλυσε και 

να ανακληθεί ο τρόπος  επίλυσης τους για χρήση στο παρόν, οι 

γονείς να δώσουν μερικές λύσεις και  να επιλέξει το παιδί μία από 

αυτές, οι γονείς να ρωτήσουν  συγκεκριμένες  ερωτήσεις που θα 

βοηθήσουν το παιδί να καταλήξει σε μία απάντηση  (σύμφωνα με τη 

βέλτιστη για το ίδιο επιλογή), οι γονείς να ενθαρρύνουν   το παιδί να 

συζητήσει το τί σκέφτεται για την κάθε κατάσταση, ενώ  γενικότερα 

είναι θετικό να εμπλέκουν το παιδί σε οικογενειακές συζητήσεις  που 

μπορεί να προκύπτουν θέματα-προβλήματα προς συζήτηση, έτσι να 

 αναπτυχθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του παιδιού 

(βλέποντας τόσο τους γονείς να συζητούν, αλλά και λαμβάνοντας το 

ίδιο το παιδί μέρος). 

 

Επιπλέον: Τα παιχνίδια ρόλων και οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία για την εξάσκηση στη λύση προβλημάτων με αποδεκτές και μη 

συμπεριφορές σε κάθε περίπτωση και αλλάζοντας τα πρόσωπα κάθε φορά 

(έτσι ώστε να επιτευχθεί η γενίκευση). Οι γονείς μπορούν να φτιάξουν και οι 

ίδιοι σενάρια ή να βρουν έτοιμα στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές.  

 Τέλος, Η συντονίστρια ενημερώνει τους γονείς σχετικά με το περιεχόμενο της 

επόμενης ομάδας.  
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Πίνακας 12 

Πρόγραμμα Γονέων – 6
η
 Συνάντηση: Κατανόηση των στοιχείων του 

Αυτοπροσδιορισμού (Μέρος Β΄) 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 5
ης

 και 6
ης

 συνάντησης 

Συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία 

του αυτοπροσδιορισμού που 

επεξεργαστήκαμε στην 

προηγούμενη συνάντηση 

(δεξιότητες υλοποίησης 

επιλογών, λήψης αποφάσεων και 

επίλυσης προβλημάτων) 

 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙ: 

Αυτοπροσδιορισμός 

(Self 

Determination) 

Ανάλυση των 

επιμέρους 

στοιχείων που τον 

αποτελούν (Μέρος 

Β΄) 

4. Δεξιότητες 

στοχοθεσίας και 

επίτευξης 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της στοχοθεσίας, 

τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τα παιδιά τους, καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν οι ίδιοι να 

ενισχύσουν τα παιδιά τους 

μέσω αυτής και να την 

εφαρμόσουν σωστά 

Η συντονίστρια καλεί τους γονείς 

να σκεφτούν ένα προσωπικό τους 

στόχο και να αναφέρουν τα 

βήματα που πραγματοποίησαν 

προκειμένου να τον πετύχουν. 

Έπειτα, οι γονείς καλούνται να 

κάνουν την ίδια διαδικασία για 

ένα στόχο του παιδιού τους και 

έως και 5 βήματα.  

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των 

γονέων και αναφέρονται μέθοδοι 

ενίσχυσης της δεξιότητας και 

ορισμό και επίτευξη στόχου 

5. Αυτορρύθμιση Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της αυτορρύθμισης, 

τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τα παιδιά τους, καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν οι ίδιοι να 

ενισχύσουν τα παιδιά τους 

μέσω αυτής και να την 

εφαρμόσουν σωστά 

Η συντονίστρια συζητά με τους 

γονείς σχετικά με τεχνικές που 

ακολουθούν οι ίδιοι προκειμένου 

να αυτορυθμιστούν σε μια 

δυσάρεστη κατάσταση.  

Έπειτα οι γονείς καλούνται να 

αναφέρουν τεχνικές που 

ακολουθεί το παιδί τους και τί θα 

έκαναν οι ίδιοι έτσι ώστε να 

ενισχύσουν τις δεξιότητες 

αυτορρύθμισης. 

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των 

γονέων και αναφέρονται μέθοδοι 

ενίσχυσης της δεξιότητας 

αυτορρύθμισης 

 

6. Αυτοσυνηγορία 

και αρχηγία 

 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την αξία της αυτοσυνηγορίας 

και της αρχηγίας και λήψης 

πρωτοβουλιών τόσο για τους 

ίδιους όσο και για τα παιδιά 

τους, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν οι ίδιοι να 

ενισχύσουν τα παιδιά τους 

μέσω αυτής και να την 

εφαρμόσουν σωστά 

 

Η συντονίστρια παρουσιάζει το 

νόημα και τη χρηστικότητα των 

δεξιοτήτων αυτοσυνηγορίας και  

αρχηγίας. 

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σχετικά με τις 

μεθόδους που ακολουθούν 

προκειμένου να ενισχύσουν τις 

παραπάνω δεξιότητες του παιδιού 

τους. 

Η συντονίστρια πραγματοποιεί 

συζήτηση αρχικά για την 

αυτοσυνηγορίας κι έπειτα για την 

αρχηγία/ λήψη πρωτοβουλιών,  

έχοντας ως κεντρικό άξονα ένα 

βασικό ερώτημα με τους γονείς  
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Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη 

σεξουαλικότητα 

 

 Κατά την 6
η
 συνάντηση στόχος ήταν η κατανόηση των στοιχείων  του 

αυτοπροσδιορισμού (μέρος Β΄). Αρχικά η συντονίστρια κάνει μία σύντομη αναφορά 

στο περιεχόμενο της προηγούμενης ομάδας και λύνονται τυχόν απορίες. Έπειτα, 

πραγματοποιούνται δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δεξιότητες στοχοθεσίας 

και επίτευξης. Η συντονίστρια καλεί τους γονείς να σκεφτούν ένα στόχο που έχουν 

θέσει για τον εαυτό τους και να πουν εν συντομία τα βήματα που πραγματοποίησαν 

για να τον πετύχουν. Έπειτα, τους καλεί να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα στοχοθεσίας, 

όπως φαντάζονται ότι αυτό θα μπορούσε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο στην πραγματικότητα και στο δικό τους παιδί. Τους καλώ να γράψουν 

έναν στόχο και ως 5 βήματα. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των γονέων για τα βήματα 

που ακολουθούνται στη στοχοθεσία καθώς και μέθοδοι που μπορούν οι ίδιοι οι γονείς 

να ακολουθήσουν για την ενίσχυση της ικανότητας καθορισμού και επίτευξης στόχου 

από το παιδί σύμφωνα με το Foresting self-determination among children and youth 

with disabilities (ideas from parents to parents): οπτικοποιούμε τους στόχους και τα 

απαιτούμενα βήματα και τα τοποθετούμε σε εμφανές σημείο για το παιδί έτσι ώστε να 

τα βλέπει κατά τη διάρκεια της μέρας, αρχικά θέτουμε μικρούς και βραχυπρόθεσμους 

στόχους μαζί με το παιδί και όσο εξελίσσεται τόσο βάζουμε μεγαλύτερους και 

δυσκολότερους στόχους και σταδιακά και μακροπρόθεσμους, βοηθάμε το παιδί στο να 

θέσει το ίδιο τους στόχους του κι όχι να ακολουθήσει στοχοθεσία που ορίσαμε εμείς για 

το ίδιο, οι στόχοι –αρχικά τουλάχιστον- θα πρέπει να αφορούν τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού έως ότου να κατακτήσει τη διαδικασία στοχοθεσίας, βοηθάμε το παιδί να 

«σπάσει» έναν στόχο στα βήματα που απαιτούνται και το βοηθάμε στο να επικεντρωθεί 

στα βραχυπρόθεσμα βήματα (οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι πιο δύσκολοι και 

απαιτούν πιο εξελιγμένες ικανότητες στοχοθεσίας), βοηθάμε το παιδί να θέτει 

ρεαλιστικούς στόχους, ενισχύουμε το παιδί στο να ζητά βοήθεια για τους στόχους που 

θέλει να πετύχει, συζητάμε για μακροπρόθεσμα σχέδια με το παιδί από μικρή ηλικία (πχ 

τί θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;), εξηγούμε στο παιδί γιατί είναι σημαντικός ο 

συγκεκριμένος στόχος που θέτει και πού θα το βοηθήσει.    

  Η επόμενη δραστηριότητα αφορά την αυτορρύθμιση. Η συντονίστρια ρωτά 
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έναν-έναν τους γονείς τί τους βοηθά να ηρεμούν σε μία αγχωτική/ δυσάρεστη για 

τους ίδιους κατάσταση. Έπειτα, τους ρωτά εάν αυτό το κάνουν ασυνείδητα ή 

συνειδητά προκειμένου να τους βοηθήσει και αν πραγματικά τους ηρεμεί.  Αυτά τα 

στοιχεία παραπέμπουν στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αυτορρύθμιση: την 

αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση.  Στη συνέχεια ρωτά να 

απαντήσουν τί κάνει το παιδί όταν αγχώνεται/ ή όταν βιώνει μία δυσάρεστη για τους 

ίδιους κατάσταση και αν πιστεύουν ότι το παιδί την πραγματοποιεί συνειδητά ή 

ασυνείδητα. Έπειτα, η συντονίστρια ρωτά τους γονείς τί θα έκαναν/κάνουν σε 

περίπτωση μίας αγχωτικής/ δυσάρεστης κατάστασης για το παιδί έτσι ώστε να 

ενισχύσουν τις δεξιότητες αυτορρύθμισης του. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των 

γονέων σχετικά με την αυτορρύθμιση και αναφέρονται μέθοδοι που μπορούν να 

ακολουθήσουν από το Foresting self-determination among children and youth with 

disabilities (ideas from parents to parents): μαθαίνουμε στο παιδί τη σημασία της 

αυτορρύθμισης (το πόσο σημαντικό είναι για το ίδιο και σε τί μπορεί να το βοηθήσει), 

να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν από πριν σε ποιες καταστάσεις θα πρέπει να 

αυτορυθμιστούν (πχ αν ξέρουμε ότι ένα παιδί αγχώνεται με άγνωστο κόσμο και 

πρόκειται να πάμε κάπου που θα υπάρχουν άγνωστοι του το λέμε και το καλούμε να 

χρησιμοποιήσει τις μεθόδους αυτορρύθμισης του πχ. Να έχει μαζί του ένα παιχνίδι του), 

ξεκαθαρίζουμε ποιες είναι οι αποδεκτές και οι μη αποδεκτές συμπεριφορές, κάνουμε 

παιχνίδια ρόλων με καταστάσεις που ξέρουμε ότι δυσκολεύουν το παιδί (πχ να του 

παίρνουν τα παιχνίδια που παίζει) και μαθαίνουμε στο παιδί εναλλακτικές αποδεκτές 

συμπεριφορές), συζητάμε με το παιδί τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους σε άλλους 

και στους ίδιους, χρησιμοποιούμε θετικές εναλλακτικές (πχ αντί για «ΜΗΝ φωνάζεις» 

λέμε «μίλα από μέσα σου» -στον αυτισμό/ ΔΦΑ ενδείκνυται και η χρήση του 1
ου

  

προσώπου- και το βοηθάμε να καταλάβει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη 

μέθοδο ψιθυρίζοντας όλο και πιο σιγά μέχρι να ακούω μόνο εγώ τη φωνή μου), δε λέμε 

ότι μία συμπεριφορά είναι λάθος – βοηθάμε το παιδί λέγοντάς του πως να την 

διορθώσει, χρησιμοποιούμε κοινωνικές ιστορίες για εξάσκηση, οπτικοποιούμε τις 

τεχνικές που βοηθούν το παιδί έτσι ώστε να τις χρησιμοποιεί άμεσα όταν παρουσιάζεται 

ανάγκη, δείχνουμε τεχνικές χαλάρωσης στο παιδί, ενθαρρύνουμε το να ζητά βοήθεια 

όταν είναι αναστατωμένο προκειμένου να χαλαρώσει (έτσι ώστε να του δείξουμε τον 

τρόπο), δίνουμε πολύ σημασία όταν αντιδρά αποδεκτά και ελάχιστη όταν αντιδρά με μη 

αποδεκτό τρόπο, είμαστε σταθεροί στο τί είναι αποδεκτό και τί όχι, θέτουμε στοχοθεσία 

με επιβράβευση για θέματα αυτορρύθμισης, χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα τον εαυτό 
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μας (πχ εάν βρίσουμε σε μία στιγμή θυμού, μπορούμε να πούμε: δεν έπρεπε να βρίσω 

τώρα που θύμωσα. Την επόμενη φορά θα πάρω μία βαθιά ανάσα και θα μετρήσω από 

μέσα μου έως το 10).  Όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτοσυνηγορίας και αρχηγίας 

η συντονίστρια αρχικά εξηγεί στους γονείς για το νόημα της αυτοσυνηγορίας
25

 κι 

έπειτα ζητά από τους γονείς να αξιολογήσουν (0-καθόλου, 1-λίγο, κτλ) για το εάν οι 

ίδιοι: 

1. Τείνουν να υπερασπίζονται άτομα από την οικογένειά τους/ φίλους τους ή και 

αγνώστους σε καταστάσεις που μπορεί να πλήττονται 

2. Παίρνουν πρωτοβουλίες/ θέση αρχηγού σε μία ομάδα. 

 

Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με το εάν κάνουν αυτή τη διαδικασία μπροστά 

στο παιδί, συνειδητά ή όχι (αν ναι μπορούν να πουν παράδειγμα), ή εάν έχουν 

προσπαθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες αυτοσυνηγορίας του παιδιού με κάποιον 

τρόπο (και ποιον), το ίδιο και σε θέματα πρωτοβουλιών αρχηγίας. Έπειτα καλούνται 

να απαντήσουν σε σχέση με το παιδί τους σε αυτά τα 2 ερωτήματα. Ακολουθεί 

σύντομη συζήτηση σχετικά με το «ποιος θα λέγατε ότι είναι ο αρχηγός στο σπίτι» και 

γιατί. Η συντονίστρια ρωτά τους γονείς πως πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το παιδί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοσυνηγορίας και αρχηγίας 

στο παιδί και τους παρουσιάζει ορισμένες μεθόδους βασισμένες στο Foresting self-

determination among children and youth with disabilities (ideas from parents to 

parents): ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράζουν τα θέλω, τις ανάγκες και τα 

συναισθήματά τους, αφήνουμε το παιδί να μιλήσει για τον εαυτό του (πχ σε ένα 

εστιατόριο/καφετέρια να παραγγείλει), εκπαιδεύουμε το παιδί στην αυτοϋπεράσπιση με 

παιχνίδια ρόλων στο σπίτι, λειτουργούμε κλιμακωτά (αρχικά συζητάμε με το παιδί και 

το εξασκούμε στο σπίτι, έπειτα εξασκούμαστε σε πραγματικές συνθήκες που προκύπτουν 

και σταδιακά αφήνουμε χώρο στο παιδί να υπερασπιστεί τον εαυτό του), ενθαρρύνουμε 

το παιδί να υπερασπίζεται τις επιλογές του ακόμη κι αν διαφέρουν από των άλλων 

παιδιών, εξηγείστε στο παιδί τί σημαίνει να είσαι αρχηγός και γιατί είναι σημαντικό, 

βοηθήστε το παιδί σας να αναπτύξει ικανότητες αρχηγίας βάζοντας το σε ομάδες με 

                                                           
25

 Οι ικανότητες αυτοσυνηγορίας και αρχηγίας σχετίζονται με την κατανόηση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μέσα σε ένα σύνολο και την κατανόηση και 

ανάπτυξη σχέσεων μέσα σε μία ομάδα 
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μικρότερα παιδιά και αναθέτοντας να βοηθήσει σε πράγματα που μπορεί και έχει 

εμπειρία (πχ να τους βοηθήσει να κάνουν μία ζωγραφιά, ή να φτιάξουν κρύα σάντουιτς 

κλπ), επιτρέψτε στο παιδί σας να είναι ο αρχηγός (δίνετε ευκαιρίες αρχηγίας στο σπίτι ή 

αλλού). Τέλος, η συντονίστρια ενημέρωσε τους γονείς για το περιεχόμενο της 

επόμενης συνάντησης. 

  

Πίνακας 13 

Πρόγραμμα Γονέων – 7
η
 Συνάντηση: Εισαγωγή στη Σεξουαλικότητα (Β΄ Μέρος 

Προγράμματος) – Συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας σε σχέση με το γονέα 

και με το παιδί 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

7η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση για το 

περιεχόμενο των 

προηγούμενων 

αλλά και των 

επόμενων 

συναντήσεων 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 6
ης

 και 7
ης

 

συνάντησης, Ενημέρωση για 

το περιεχόμενο του Β’ 

Μέρους των συναντήσεων 

(για τη σεξουαλικότητα), 

σύνδεση του Α΄ με το Β΄ 

Μέρος 

 

Σύντομη αναφορά στο Β΄ Μέρος 

των στοιχείων του  

αυτοπροσδιορισμού (στοχοθεσία 

και επίτευξη, αυτορρύθμιση, 

αυτοσυνηγορία και αρχηγία. 

Ενημέρωση για τη δομή του Β΄ 

Μέρους του Προγράμματος 

σχετικά με τη Σεξουαλικότητα 

Εισαγωγή σε 

βασικές έννοιες ΙΙΙ: 

Σεξουαλικότητα 

(Sexuality) 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς τη 

σεξουαλικότητα ως έννοια 

και να συνειδητοποιήσουν τί 

πίστευαν έως τώρα για αυτήν 

και ποια είναι τελικά η αξία 

και οι διαστάσεις της 

 

Η συντονίστρια καλεί τους γονείς 

να σκεφτούν από μια λέξη που 

τους έρχεται στο μυαλό για τη 

λέξη σεξουαλικότητα και να τη 

γράψουν και να πουν τί 

πιστεύουν ότι αυτή περιλαμβάνει. 

Ακολουθεί παρουσίαση 

ορισμένων σχετικών στοιχείων με 

τη σεξουαλικότητα. 

Τέλος πραγματοποιείται 

βιωματική δραστηριότητα (με 

άγγιγμα) για την κατανόηση της 

επιρροής της σεξουαλικότητας 

στους ίδιους τους γονείς. 

 

Ταμπού και 

περιορισμοί: Γνώση 

του εαυτού – 

Επίδραση στο παιδί 

Συνειδητοποίηση 

προσωπικών 

απόψεων και 

αντιλήψεων 

Η συνειδητοποίηση των 

προσωπικών απόψεων του 

κάθε γονέα για τη 

σεξουαλικότητα ως θέμα, η 

συνειδητοποίηση των 

προσωπικών ορίων και 

ταμπού σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα, η 

συνειδητοποίηση του εαυτού 

σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα του παιδιού 

Η συντονίστρια συζητά με τους 

γονείς σχετικά με τα 

συναισθήματα τους για 

συζητήσεις που αφορούν τη 

σεξουαλικότητα και σχετικά με 

τα προσωπικά τους όρια και 

ταμπού.  

Ακολουθεί άσκηση 

συνειδητοποίησης σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα του παιδιού, 

όπου η συντονίστρια δίνει 

συγκεκριμένα παραδείγματα και 

καλεί τους γονείς να απαντήσουν 

γραπτά 
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Ταμπού και 

περιορισμοί: Γνώση 

του εαυτού – 

Επίδραση στο παιδί 

Συνειδητοποίηση 

της συμβολής του 

γονέα στη 

διαμόρφωση της 

σεξουαλικότητας 

του παιδιού 

Να κατανοήσουν οι γονείς 

την άμεση επιρροή τους στη 

διαμόρφωση της 

σεξουαλικότητας των 

παιδιών τους, καθώς και 

θετικών που προκύπτουν από 

τη συνειδητή εμπλοκή τους σε 

αυτή 

Η συντονίστρια συζητά με τους 

γονείς σχετικά με το αν έχουν 

μιλήσει για θέματα 

σεξουαλικότητας με το παιδί 

τους. Έπειτα πραγματοποιείται 

συζήτηση σχετικά με την 

εμπλοκή τους στη διαμόρφωση 

της σεξουαλικότητας των παιδιών 

τους.  

Τέλος, πραγματοποιείται 

συζήτηση σχετικά με τα οφέλη 

από την εμπλοκή των γονέων στη 

σεξουαλικότητα του παιδιού 

 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

ξεκινήσει η σύνδεση μεταξύ 

σεξουαλικότητας και 

αυτοπροσδιορισμού 

 

 Από την 7η συνάντηση ξεκινά το Β΄ Μέρος του Προγράμματος που αφορά τη 

σεξουαλικότητα. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι η εισαγωγή στη σεξουαλικότητα 

– συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας σε σχέση με το γονέα και με το παιδί. Η 

συντονίστρια καλωσορίζει τα μέλη και γίνεται σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο 

της προηγούμενης ομάδας που μιλήσαμε για το Β΄ Μέρος των στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τις δεξιότητες στοχοθεσίας και επίτευξης, 

αυτορρύθμισης και αυτοσυνηγορίας και αρχηγίας. Λύνονται τυχόν απορίες. Έπειτα 

πραγματοποιείται η εισαγωγή στην έννοια της σεξουαλικότητας. Η συντονίστρια 

καλεί τους γονείς να σκεφτούν από μία λέξη που τους έρχεται στο μυαλό για τη λέξη 

σεξουαλικότητα και να τη γράψουν. Αφού τις πουν με τη σειρά, τους ζητώ να πουν ο 

καθένας (σύντομα) τί πιστεύει ότι περιλαμβάνεται στη σεξουαλικότητα. Έπειτα, 

δίνονται ορισμένα στοιχεία για τη σεξουαλικότητα σύμφωνα με το Sexuality and 

Developmental Disability: A Guide for Parents (Calgary health region) και το 

Sexuality and Disability – Guide for Parents (teachingsexualhealth.ca). 

 Η σεξουαλικότητα δεν αφορά μόνο τη σεξουαλική επαφή και τη σεξουαλική 

δραστηριότητα. 

 Η σεξουαλικότητα αφορά και τη γνώση του φύλου (και των ανάλογων ρόλων), 

τη αντίληψη του σώματος και τη σχέση με άλλους, την αντίληψη του ότι 

μεγαλώνουμε και αλλάζουμε με τα χρόνια, ποιοι είμαστε ως άντρες και 

γυναίκες/ αγόρια και κορίτσια, την οικειότητα και το πώς αναπαραγόμαστε.  
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 Στη συνέχεια, η συντονίστρια ζητά από τους γονείς να αγγίξουν τον διπλανό 

τους. 

 Πού αγγίξατε τον διπλανό σας; Γιατί; 

«Το ότι αγγίζεστε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα σημεία, σχετίζεται με την 

γνώση του σώματος σας, των ορίων που έχετε θέσει εσείς ατομικά και μέσα από 

τη κοινωνία και τη κουλτούρα μας. Υπάρχει η αντίληψη του που επιτρέπεται να 

αγγίξω και να με αγγίξουν, υπάρχει η γνώση του σώματος μας, σε ποια σημεία 

νιώθουμε καλά όταν μας αγγίζουν και σε ποια προκαλείται ευχαρίστηση. Υπάρχει 

η γνώση του με ποιον νιώθω οικειότητα και πως αγγίζω κάποιον στον οποίο έχω 

λιγότερη οικειότητα». 

Η επόμενη δραστηριότητα αφορά τα ταμπού και τους περιορισμούς σε σχέση με 

τη γνώση του εαυτού και την επίδραση στο παιδί με τη συνειδητοποίηση προσωπικών 

απόψεων και αντιλήψεων. Η συντονίστρια απευθύνεται στους γονείς και τους ρωτά 

αν κάνουν συζητήσεις σχετικές με τη σεξουαλικότητα με φίλους τους/ άτομα του 

κοντινού τους περιβάλλοντος. Πώς αισθάνονται με την ανάπτυξη τέτοιων θεμάτων με 

το περιβάλλον τους; Είναι άνετοι ή όχι; Γιατί; Ποιο θέμα θα έθεταν ως προσωπικό 

τους όριο και ταμπού όσον αφορά τη σεξουαλικότητα; Ακολουθεί άσκηση 

συνειδητοποίησης σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του παιδιού: 

 Η συντονίστρια ζητά από τους γονείς να γράψουν τί συνειδητοποιούν (ποια τα 

συναισθήματα τους; Τί πράττουν; Ποιο είναι το εξωτερικό ερέθισμα που 

λαμβάνουν και πώς το μεταφράζουν;) στις εξής περιπτώσεις: 

 Εάν το παιδί σας αγγίζει τα γεννητικά του όργανα μπροστά σας 

 Εάν το παιδί σας αγγίζει τα γεννητικά του όργανα μπροστά σε άλλους 

 Εάν το παιδί σας αγγίζει τα γεννητικά του όργανα όταν είναι μόνο του 

Στο ίδιο πλαίσιο (ταμπού και περιορισμοί σε σχέση με τη γνώση του εαυτού και την 

επίδραση στο παιδί) πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σχετικές με τη 

συνειδητοποίηση της συμβολής του γονέα στην διαμόρφωση της σεξουαλικότητας 

του παιδιού. Υλοποιείται συζήτηση σε σχέση με το αν έχουν μιλήσει σχετικά με 

θέματα της σεξουαλικότητας με το παιδί τους. Ο κάθε ένας απαντά ναι ή όχι και μια-

δυο λέξεις ως απάντηση στο «γιατί». Έπειτα η συντονίστρια ρωτά ποιοι γονείς 

πιστεύουν ότι εμπλέκονται στη διαμόρφωση της σεξουαλικότητας του παιδιού τους, 
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να σηκώσουν το χέρι τους. Έπειτα τους αποκαλύπτει ότι σύμφωνα με τη θεωρία σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλοι εμπλέκονται από την ημέρα που το παιδί 

γεννήθηκε.  Τα παιδιά μαθαίνουν από: 

 Από τον τρόπο που αγγίζετε τα παιδιά σας 

 Από τον τρόπο αισθάνονται τα ίδια παιδιά το σώμα τους 

 Από τα πιστεύω της οικογένειάς σας για το τί είναι σωστό και τί όχι 

 Από τις λέξεις που χρησιμοποιείτε και από τις λέξεις που δεν χρησιμοποιείτε 

για τα μέρη του σώματος 

 Από τις σχέσεις που σας βλέπουν να αναπτύσσετε γύρω σας (φίλοι, ζευγάρι, 

οικογένεια κλπ) 

 Από την παρατήρηση του αντρικού και του γυναικείου ρόλου  

 Βλέποντας τηλεόραση 

 Ακούγοντας μουσική 

 Μιλώντας στους φίλους τους 

 

 Έπειτα πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: τί οφέλη υπάρχουν/ μπορούν 

να υπάρξουν κατά τη γνώμη σας από την εμπλοκή του γονέα; 

Η εμπλοκή του γονέα αποτελεί ευκαιρία για τους γονείς. Μιλώντας ο ίδιος ο 

γονέας στο παιδί για θέματα σεξουαλικότητας έχει οφέλη όπως: 

 Επικοινωνούν τις δικές τους αξίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα 

 Παρέχουν σωστές πληροφορίες 

 Καταλαβαίνουν καλύτερα την οπτική του παιδιού τους 

 Απαντούν με ειλικρίνεια και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο κατανοητό στο 

παιδί 

 Μπορούν να ξεκινήσουν τη συζήτηση 

 Προσαρμόζουν την πληροφορία ανάλογα με το επίπεδο κατανόησης, 

το επίπεδο ανάπτυξης, εμπειρίας, γνώσεων και προσωπικότητας του 

παιδιού/ εφήβου 

 Βοηθούν το παιδί να κάνει καλές επιλογές εφόσον είναι δίπλα του 
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Τέλος η συντονίστρια ενημερώνει τους γονείς για το περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης.  

 

Πίνακας 14 

Πρόγραμμα Γονέων – 8
η
 Συνάντηση: Σύνδεση της Σεξουαλικότητας με τον 

Αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (Στάδια 1
ο 

έως 3
ο
)  

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου της 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 7
ης

 και 8
ης

 συνάντησης 

 

Σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης όπου μιλήσαμε για 

τη σεξουαλικότητα και τη 

συνειδητοποίηση σε σχέση με 

τους ίδιους τους γονείς και το 

παιδί  

 

Γιατί μελετάμε την 

σεξουαλικότητα;  

Πώς ο 

αυτοπροσδιορισμός 

επηρεάζει τη 

σεξουαλικότητα; 

 

Να κατανοήσουν οι γονείς τη 

σημασία της ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης των ίδιων για 

θέματα σεξουαλικότητας 

σχετικά με τα παιδιά τους, να 

συνειδητοποιήσουν την 

σύνδεση μεταξύ 

αυτοπροσδιορισμού και 

σεξουαλικότητας σε θέματα 

προστασίας του παιδιού από 

πιθανή σεξουαλική 

κακοποίηση ή παρενόχληση 

 

Η συντονίστρια παρουσιάζει 

στους γονείς ορισμένα ευρήματα 

ερευνών για τη σεξουαλική 

κακοποίηση σχετικά με τα άτομα 

με αναπτυξιακές αναπηρίες και 

συζητά με τους γονείς τη 

σημασία της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης.  

Έπειτα πραγματοποιείται 

δραστηριότητα σύνδεσης των 

βασικών αιτιών της σεξουαλικής 

κακοποίησης με πιθανά 

ελλείμματα σε στοιχεία 

αυτοπροσδιορισμού.  

Τέλος, πραγματοποιείται 

συζήτηση σε σχέση με το ρόλο 

του αυτοπροσδιορισμού στην 

ενίσχυση για τη προστασία από 

τη σεξουαλική κακοποίηση σε 

άτομα με αναπτυξιακές 

αναπηρίες κι έπειτα στο ίδιο τους 

το παιδί 

 

Σύνδεση της 

σεξουαλικότητας 

ανά στάδιο 

Στάδιο 1
ο
: Βρέφη 

(Infants) 

 

Να συνειδητοποιήσουν οι 

γονείς τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού στο 1
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας 

του παιδιού τους, να 

εντοπίσουν δυσκολίες που 

μπορεί να εντοπιστούν σε 

βρέφη με αυτισμό/ ΔΦΑ όσον 

αφορά το 1
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας 

Η συντονίστρια αναφέρει το 

«άγγιγμα» ως στοιχείο της 1
ης

 

φάσης της σεξουαλικότητας και 

πραγματοποιείται δραστηριότητα 

με τους γονείς σε σχέση με 3 

βασικούς άξονες: πού το 

εντοπίζουμε στα βρέφη, τί μπορεί 

να εκδηλώσει ένα βρέφος που να 

έχει κάποια σχέση με τον 

αυτοπροσδιορισμό στο στάδιο 

του αγγίγματος, ποιες δυσκολίες 

εντοπίζονται στο στάδιο του 

αγγίγματος σε βρέφη με αυτισμό/ 

ΔΦΑ 
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Στάδιο 2
ο
: Νήπια 

(Toddlers) 

 

Να συνειδητοποιήσουν οι 

γονείς τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού στο 2
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας 

του παιδιού τους, η 

συνειδητοποίηση της 

συμπεριφοράς των γονέων 

απέναντι στο παιδί σε σχέση 

με το 2
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας και 

προσπάθεια για 

επαναξιολόγηση της 

συμπεριφοράς του ίδιου του 

γονέα στο τότε άμεσα και 

έμμεσα στο τώρα 

 

Η συντονίστρια αναφέρει την 

«εξερεύνηση του σώματος και 

την αυτοϊκανοποίηση» ως 

στοιχεία που συνδέονται με το 2
η
 

φάση της σεξουαλικότητας. 

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σχετικά με το αν 

έχουν εντοπίσει τα παραπάνω 

στοιχεία στο παιδί τους και πως 

αντέδρασαν. Επίσης, τους δίνεται 

η ευκαιρία να επανεξετάσουν τη 

συμπεριφορά τους και να 

αναφέρουν τυχόν αλλαγές που θα 

έκαναν. 

Έπειτα, πραγματοποιείται 

συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία 

του αυτοπροσδιορισμού που 

εντοπίζονται στο παρόν στάδιο 

και τέλος, σχετικά με τις πιθανές  

δυσκολίες που εντοπίζονται στο 

παρόν στάδιο της 

σεξουαλικότητας σε σχέση ε τα 

νήπια με αυτισμό/ΔΦΑ 

 

Στάδιο 3
ο
: Πρώτα 

χρόνια της παιδικής 

ηλικίας (Early 

childhood years) 

 

Η συνειδητοποίηση της 

επιρροής της γονικής 

συμπεριφοράς αλλά και των 

οικογενειακών 

συμπεριφορών ως μοντέλα 

στο 3
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας του παιδιού, 

η σύνδεση του 

αυτοπροσδιορισμού με το 3
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας 

μέσα από παραδείγματα, 

συνειδητοποίηση των 

δυνατοτήτων του «δικού 

μου» παιδιού 

 

Η συντονίστρια αναφέρει τις 

«συμπεριφορές – μοντέλα και την 

παρατήρηση κοντινών προσώπων 

του παιδιού» ως στοιχεία που 

εντοπίζονται στη 3
η
 φάση της 

σεξουαλικότητας.  

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σε σχέση με τη δική 

τους συμπεριφορά αλλά και με 

συμπεριφορές που αφορούν την 

οικογένειά τους. 

Έπειτα πραγματοποιείται 

δραστηριότητα εντοπισμού 

στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού στο παρόν 

στάδιο. 

Τέλος, υλοποιείται 

δραστηριότητα σχετικά με τις 

πιθανές δυσκολίες που 

εντοπίζονται στο 3
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας παιδιών με 

αυτισμό/ΔΦΑ κι έπειτα 

καλούνται να απαντήσουν 

συγκεκριμένα όσον αφορά το 

δικό τους παιδί  

 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσει η σύνδεση μεταξύ 

σεξουαλικότητας και 

αυτοπροσδιορισμού στα επόμενα 

στάδια 
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 Κατά την 8
η
 συνάντηση στόχος τέθηκε η σύνδεση της σεξουαλικότητας με τον 

αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (στα στάδια από το 1
ο
 έως το 3

ο
). Αρχικά η 

συντονίστρια έκανε μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης και λύνονται τυχόν απορίες. Έπειτα αναλύει τους λόγους που μελετάται 

η σεξουαλικότητα καθώς και το πως ο αυτοπροσδιορισμός επηρεάζει τη 

σεξουαλικότητα.  Η συντονίστρια επισημαίνει στους γονείς ορισμένα ευρήματα 

ερευνών όπως αυτά παρουσιάζονται στο Sexuality and Developmental Disability: A 

Guide for Parents (calgary health region) και το Sexuality and Disability – Guide for 

Parents (teachingsexualhealth.ca) σχετικά με τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες 

προκειμένου να συνειδητοποιήσουν σταδιακά το πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση, 

η συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας και η σεξουαλική εκπαίδευση από τους 

ίδιους τους γονείς. Βασικοί οι λόγοι της προστασίας από τη σεξουαλική κακοποίηση, 

όσο καλύτερη η ενημέρωση των παιδιών τόσο καλύτερα τα προφυλάσσουμε: 

 Οι ενήλικες με αναπτυξιακές αναπηρίες έχουν 4 έως 10 περισσότερες 

πιθανότητες να πέσουν θύματα σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης 

 Τα άτομα με αναπηρία (οποιουδήποτε είδους) έχουν πάνω από διπλάσιες 

πιθανότητες να παρενοχληθούν σεξουαλικά  

 Παρόλο που 80% των γυναικών και 60% των ανδρών με αναπτυξιακή 

αναπηρία θα έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά μέχρι τα 18, μόνο 3% των θυτών 

θα πάει φυλακή. 

 

Στο ερώτημα «γιατί τα άτομα με αναπηρία» η απάντηση είναι πολυδιάστατη: 

 Γιατί πολλές φορές χρειάζονται βοήθεια στη προσωπική τους φροντίδα 

και υγιεινή, 

 Γιατί δεν έχουν ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες για να 

μιλήσουν για την κακοποίηση 

 Γιατί μαθαίνουν να λειτουργούν υπό την εξουσία άλλων 

 Γιατί μπορεί να έχουν χαμηλότερη γνωστική λειτουργία 

 Γιατί μπορεί να μην γίνουν πιστευτά όταν αναφέρουν σεξουαλική 

παρενόχληση  
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Έπειτα η συντονίστρια ρωτά τους γονείς αν εντοπίζουν σε κάτι από τα παραπάνω 

ορισμένα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού που αναφέραμε στις προηγούμενες 

συνεδρίες (δεξιότητες επιλογής, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, 

αυτορρύθμισης, στοχοθεσίας, αυτοσυνηγορίας και αρχηγίας): 

 Πιστεύετε ότι θα άλλαζε κάτι αν το άτομο είχε αναπτύξει δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού; Σε ποια από τα παραπάνω το εντοπίζετε; Τους καλώ να 

απαντήσουν γραπτά σε αυτά τα 2 ερωτήματα. 

Πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ο αυτοπροσδιορισμός 

μπορεί να ενισχύσει την προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση σε άτομα με 

αναπτυξιακές αναπηρίες/αυτισμό και τέλος στο ίδιο τους το παιδί.  

 Έπειτα ξεκινά η σύνδεση της σεξουαλικότητας με τον αυτοπροσδιορισμό ανά 

στάδιο. Το 1
ο
 στάδιο αφορά τα βρέφη. Το άγγιγμα είναι η 1

η
 φάση της σεξουαλικότητας 

(Sexuality and Developmental Disability: A Guide for Parents [Calgary health region] 

και το Sexuality and Disability – Guide for Parents [teachingsexualhealth.ca]). 

Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: 

 Πού εντοπίζουμε το άγγιγμα στα βρέφη; Σε ποια πλαίσια; 

 Στο χάδι προς το βρέφος 

 Στο «κούνημα» / νανούρισμα 

 Στο τάισμα 

 Στο πώς το κρατούν 

 

 Τί μπορεί να εκδηλώσει ένα βρέφος σε σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό στο 1
ο
 

αυτό στάδιο, του αγγίγματος; 

 Δυσαρέσκεια μέσω κλάματος (ανάγκη για να διακόψει ή να ξεκινήσει κάτι 

πχ. Να σταματήσουν να το έχουν αγκαλιά / να το πάρουν αγκαλιά κλπ). 

 Προσπάθεια για αλλαγή στάσης του σώματος 

 Άρνηση ταΐσματος – Επίκληση για τάισμα (κλάμα) 

 

 Ποιες οι δυσκολίες που εντοπίζονται στο 1
ο
 στάδιο της σεξουαλικότητας σε 



75 
 

σχέση με τα βρέφη με αυτισμό/ ΔΦΑ
26

; 

 Αισθητηριακές δυσκολίες 

 Δυσκολίες επικοινωνίας (ανταπόκριση στο άγγιγμα, χαμόγελο στον γονέα 

κλπ). 

 

Το 2ο στάδιο αφορά τα νήπια και σχετίζεται με την εξερεύνηση του σώματος και την 

αυτοϊκανοποίηση όσον αφορά τη σεξουαλικότητα (Sexuality and Developmental 

Disability: A Guide for Parents [Calgary health region] και το Sexuality and Disability 

– Guide for Parents [teachingsexualhealth.ca]). Πραγματοποιείται συζήτηση με τους 

γονείς: 

 Έχετε παρατηρήσει τα παιδιά σας να εξερευνούν το σώμα τους; Αν ναι, σε ποια 

ηλικία για 1
η
 φορά; Πώς αντιδράσατε τότε; Αν είχατε την ευκαιρία να 

αντιδράσετε διαφορετικά, θα αλλάζατε κάτι; Τί και γιατί; 

 Τα παιδιά είναι φυσιολογικό να εξερευνούν το σώμα τους και να αντλούν 

ευχαρίστηση από αυτό. Οι γονείς μπορούν να πλαισιώσουν αυτή την 

πρώτη «εξερεύνηση του σώματος» θέτοντας ήδη από μικρή ηλικία το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ανακαλύπτουν το σώμα 

τους (ιδιωτικά και όχι δημόσια, όταν είμαι μόνος κι όχι όταν είναι κι άλλοι 

μπροστά). 

 Δεν απαγορεύουμε, απλά κατευθύνουμε σωστά, έτσι ώστε να μπουν οι 

βάσεις για την έννοια της ιδιωτικότητας. 

 

 Ποια στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού μπορείτε να εντοπίσετε σε αυτό το 

στάδιο; 

 Λήψη απόφασης για το αν θα το κάνει ή όχι 

 Λήψη πρωτοβουλίας για το αν θα ξεκινήσει τη διαδικασία εξερεύνησης 

του σώματός του στο συγκεκριμένο μέρος, τη συγκεκριμένη στιγμή 

 Αυτορρύθμιση για το ότι προσπαθεί να καλύψει μία ανάγκη του εκείνη τη 

στιγμή (ακόμη κι αν δε γνωρίζει ακόμη γνωστικά ότι το πλαίσιο είναι 

λάθος) 

                                                           
26

  Από τον ιστότοπο http://www.srcp.org/pdf_versions/autismDD.pdf/autismDD.pdf  

, ο οποίος ανήκει στο Sexuality Resource Center for Parents (SRCP).   
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 Ποιες οι δυσκολίες που εντοπίζονται στο 2
ο
 στάδιο της σεξουαλικότητας σε 

σχέση με τα νήπια με αυτισμό/ ΔΦA
27

;     

  

 Αισθητηριακές δυσκολίες 

 Δυσκολίες επικοινωνίας (ανταπόκριση στο άγγιγμα, χαμόγελο στον 

γονέα κλπ) 

 Εμμονικές τάσεις
28

 

 

Το 3
ο
 στάδιο της σεξουαλικότητας αφορά τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας (early 

childhood years). Οι συμπεριφορές – μοντέλα και η παρατήρηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των κοντινών προσώπων του παιδιού εντοπίζονται στη 3
η
 φάση της 

σεξουαλικότητας (Sexuality and Developmental Disability: A Guide for Parents 

[Calgary health region] και το Sexuality and Disability – Guide for Parents 

[teachingsexualhealth.ca]). 

Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς. 

 Θα λέγατε ότι είστε διαχυτικοί ως άνθρωποι; 

 Ως σύζυγοι; 

 Ως γονείς (προς τα παιδιά σας); 

 Θα χαρακτηρίζατε την οικογένειά σας ως μία οικογένεια στην οποία τα φιλιά 

και οι αγκαλιές εμφανίζονται σε μεγάλη ή μικρή συχνότητα; Πιο συγκεκριμένα; 

 Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές που 

αναπτύσσονται: άλλες οικογένειες συμπεριφέρονται πιο «τυπικά», ενώ 

άλλες ανταλλάσουν συχνά φιλιά και αγκαλιές. Μην ξεχνάτε ότι αποτελείτε 

πρότυπο για το παιδί και ότι μαθαίνει το πως φερόμαστε σε κοντινά μας 

πρόσωπα μέσω της αλληλεπίδρασής σας. 

 

                                                           
27

  Από τον ιστότοπο http://www.srcp.org/pdf_versions/autismDD.pdf/autismDD.pdf   

ο οποίος ανήκει στο Sexuality Resource Center for Parents (SRCP). 

28
 Από τον ιστότοπο http://www.autismhellas.gr/faq/behaviourtsouri.html , ο οποίος 

ανήκει στο Autism – Asperger Hellas. 

http://www.autismhellas.gr/faq/behaviourtsouri.html
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 Πώς μπορεί να εκφραστεί ο αυτοπροσδιορισμός του παιδιού μέσα από αυτό το 

στάδιο; 

 Στην άρνηση να φιλήσει/ να αγκαλιάσει ένα πρόσωπο (απόφαση) 

 Στην πρωτοβουλία του να αγκαλιάσει ένα μέλος της οικογένειας σας 

 Στην επιλογή (ή πρωτοβουλία/ ή απόφαση) του σε ποιανού αγκαλιά θα 

πάει για να καθίσει 

 Στην υπεράσπιση ενός προσώπου (αυτοσυνηγορία) 

 

 Ποιες οι δυσκολίες που εντοπίζονται και στο 3
ο
 στάδιο της σεξουαλικότητας σε 

σχέση με τα νεαρά παιδιά με αυτισμό/ ΔΦΑ
29

; 

 Αισθητηριακές δυσκολίες (δυσκολία στην αγκαλιά, τα φιλιά) 

 Δυσκολίες επικοινωνίας (ανταπόκριση στο άγγιγμα, την αγκαλιά, στην 

επικοινωνία με τον γονέα κλπ) 

 

 Εσείς προσωπικά έχετε εντοπίσει κάποια τέτοια δυσκολία στο παιδί; Πώς την 

αντιμετωπίσατε; 

 Δεν πιέζουμε το παιδί στο αισθητηριακό του κομμάτι, ιδιαίτερα όταν 

γνωρίζουμε ότι κάτι μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για ξέσπασμα θυμού ή 

κρίση. Σταδιακά μπορούμε να προσπαθήσουμε εναλλακτικές 

συμπεριφορές ή απευαισθητοποίηση. 

Τέλος, η συντονίστρια ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο της 

επόμενης συνάντησης. 

 

Πίνακας 15 

Πρόγραμμα Γονέων – 9
η
 Συνάντηση: Σύνδεση της Σεξουαλικότητας με τον 

Αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (Στάδιο 4
ο 

)  

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου της 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 8
ης

 και 9
ης

 συνάντησης 

 

Σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης όπου μιλήσαμε για 

τη σεξουαλικότητα σε σχέση με 

τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

σύνδεσή τους στα 3 πρώτα 

στάδια της σεξουαλικότητας 

                                                           
29

  Από τον ιστότοπο http://www.srcp.org/pdf_versions/autismDD.pdf/autismDD.pdf  

, ο οποίος ανήκει στο Sexuality Resource Center for Parents (SRCP).   
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8η 

Σύνδεση της 

σεξουαλικότητας 

ανά στάδιο 

Στάδιο 4
ο
: 

Προσχολική και 

Πρώιμη σχολική 

ηλικία  (Pre-school 

and early school 

years) 

 

Να συνειδητοποιήσουν οι 

γονείς τη σημασία του 

αυτοπροσδιορισμού στο 4
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η συνειδητοποίηση της 

συμπεριφοράς των γονέων 

απέναντι στο παιδί σε σχέση 

με το 4
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας και 

προσπάθεια για επιλογή και 

κατανόηση των 

καταλληλότερων μεθόδων 

εκμάθησης των μερών του 

σώματος του παιδιού 

ανάλογα με το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται και τις 

δυνατότητές του 

 

Η συντονίστρια αναφέρει το 

«ενδιαφέρον για το σώμα τους 

και τις διαφορές με το σώμα του 

αντίθετου φύλου» ως στοιχείο της 

4
ης

 φάσης της σεξουαλικότητας 

και την «έναρξη της αντίληψης 

του τί σημαίνει γυναίκα και 

άντρας», καθώς και «ρόλοι του 

ατόμου  ανάλογα με το φύλο».  

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σε σχέση με τις 

γνώσεις σωματογνωσίας των 

παιδιών τους και τις επιλογές των 

ίδιων ως προς την διδασκαλία της 

στα παιδιά τους μέσω της χρήσης 

εικόνων. 

Επίσης πραγματοποιούνται 

δραστηριότητες που αφορούν 

διάφορες συμπεριφορές του 

παιδιού που συνδέονται με τον 

αυτοπροσδιορισμό στο 4
ο
 στάδιο 

της σεξουαλικότητας στο οποίο 

βρισκόμαστε.  

Τέλος, πραγματοποιείται 

συζήτηση α) σχετικά με τον 

εντοπισμό στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα, και 

β) σε σχέση με τη χρησιμότητα 

της χρήσης κατάλληλης 

ορολογίας όσον αφορά τα μέρη 

του σώματος 

 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσει η σύνδεση μεταξύ 

σεξουαλικότητας και 

αυτοπροσδιορισμού στα επόμενα 

στάδια 

 

 

Η 9
η
 συνάντηση αφορούσε την  σύνδεση της σεξουαλικότητας με τον 

αυτοπροσδιορισμό στο 4
ο
 στάδιο: Προσχολική και πρώιμη σχολική ηλικία  (Pre-

school and early school years)
30

. Πριν την έναρξη του 4
ου

 σταδίου έγινε συζήτηση για 

το περιεχόμενο της 8
ης

 συνάντησης και λύθηκαν τυχόν απορίες. 

 Το ενδιαφέρον για το σώμα τους και για τις διαφορές με το σώμα του αντίθετου 

φύλου, η έναρξη της αντίληψης του τί σημαίνει «γυναίκα» και «άντρας» , καθώς 

και οι ρόλοι του ατόμου ανάλογα με το φύλο του εντοπίζονται στη 4
η
 φάση της 

                                                           
30

 Στη συγκεκριμένη συνάντηση αρχικά υπήρχε προγραμματισμός για παρουσίαση 

του 4
ου

 έως και του 6
ου

 σταδίου, κάτι το οποίο δεν έγινε καθώς προέκυψαν πολλές 

απορίες και συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 
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σεξουαλικότητας (Sexuality and Developmental Disability: A Guide for 

Parents [Calgary health region] και το Sexuality and Disability – Guide for 

Parents [teachingsexualhealth.ca]). Πραγματοποιείται συζήτηση με τους 

γονείς: 

 Τα παιδιά σας αναγνωρίζουν τα μέρη τους σώματος τους; 

 Τα παιδιά σας γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ ενός αρσενικού κι ενός θηλυκού 

σώματος;  

 Εάν θα θέλατε να μάθετε στα παιδιά σας τα μέρη του σώματος, σε αυτό το 

στάδιο (4
ο
) που βρισκόμαστε, ποια εικόνα θα επιλέγατε; Γιατί; 

 

  

 Η 2
η
 εικόνα αναφέρει τα μέρη του σώματος, αλλά αποκλείει τη 

γεννητική περιοχή. Έτσι, δε φαίνεται να δίνει τις πληροφορίες που 

χρειάζεται το παιδί σο συγκεκριμένο στάδιο, έτσι ώστε να κατανοήσει 

και τις διαφορές του φύλου. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η 1
η
 

εικόνα  μπορεί να είναι πιο πλήρης, δεν είναι όμως κατάλληλη για όλα 

τα παιδιά. Κάποιο άλλο παιδί μπορεί να έχει δυσκολία στην 

κατανόηση της λόγω του ότι δεν είναι έγχρωμη, ενώ σε άλλα παιδιά 

μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα φωτογραφίες, τρισδιάστατες 

κούκλες κλπ. 
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 Στα παρακάτω σώματα (του αγοριού και του κοριτσιού) ποια σημεία θα 

αναγνώριζαν και με ποια ονομασία; (είτε να τα πουν αν έχουν λόγο είτε να τα 

δείξουν αν δεν έχουν ανεπτυγμένο λόγο).  

 

  

 

 

 Το παιδί σας εκδηλώνει άρνηση στο να φιλήσει/ αγκαλιάσει κάποιον; Πώς το 

διαχειρίζεστε; Η αντίδρασή σας διαφέρει ανάλογα με το εάν το πρόσωπο είναι 

συγγενής, φίλος ή γνωστός; 

 Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει το πως θα πρέπει να φέρεται με την 

οικογένεια του, με φίλους, με γνωστούς και αγνώστους. Είναι πολύ 

σημαντικό να καταλάβουν ότι το σώμα τους ανήκει στους ίδιους και έχουν 

το δικαίωμα να μην αφήσουν κάποιον να τους αγγίξει.  

 

 Αν το παιδί σας προσπαθεί να δει μέσα από τη μπλούζα ή αγγίξει ένα άλλο παιδί 

σε σημεία όπως αυτά των γεννητικών οργάνων, τί συνειδητοποιείτε; Γιατί 

μπορεί να το κάνει αυτό το παιδί; Εσείς πώς αισθάνεστε; Τί κάνετε; 

 Τα παιδιά είναι φυσιολογικό να αρχίσουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 

το σώμα τους και για τις διαφορές του με το σώμα των συνομήλικών του 

που ανήκουν στο αντίθετο φύλο. Στον αυτισμό μπορεί να μην το πουν 

λεκτικά, μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε συμπεριφορές του παιδιού 

που να εκδηλώνουν αυτό το ενδιαφέρον. Έτσι, θα μπορέσουν να 
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κατανοήσουν τί σημαίνει «αγόρι» και «κορίτσι» (και μελλοντικά άντρας 

και γυναίκα) και σταδιακά να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τους ρόλους 

που συνεπάγονται με τα φύλα. Στα παιδιά με αυτισμό θα πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη τις δυσκολίες στην επικοινωνία, τις αισθητηριακές 

δυσκολίες και τις πιθανές εμμονές που μπορεί να επηρεάζουν τις πράξεις 

του παιδιού. 

 Εάν η περιέργειά του οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

οριοθετούμε το παιδί. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα οι 

κοινωνικές ιστορίες έτσι ώστε να υιοθετήσει πιο αποδεκτές συμπεριφορές. 

 

 Ερώτηση προς γονείς:  Ποιο στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού 

εντοπίζετε μέσα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη γνώση του 

σώματος (του ίδιου και των άλλων) στις εξής περιπτώσεις: 

 

- Εάν το παιδί σας ρωτήσει για ένα μέρος του σώματος σας 

- Εάν σας ρωτήσει για ένα μέρος του σώματός του 

- Εάν αγγίζει και σας κάνει νόημα για ένα μέρος του σώματός του/ 

ή του δικού σας 

- Εάν αγγίζει ή κάνει νόημα/ ή ρωτά για ένα σημείο του σώματος 

ενός άλλου παιδιού 

 

 Σε όλα εντοπίζεται η επιλογή (για το ποιο μέρος θα ρωτήσει) και 

η πρωτοβουλία. Εάν το παιδί μάλιστα προσπαθεί να πάρει 

πληροφορίες τότε έχουμε και στοχοθεσία (το παιδί θέλει να 

μάθει κάτι, επομένως πραγματοποιεί τα βήματα προκειμένου να 

αποσπάσει αυτές τις πληροφορίες, ακόμη κι αν τα βήματα αυτά 

δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά). 

 

 Ως γονείς θα πρέπει να δίνετε απαντήσεις με ηρεμία και συγκεκριμένα για 

τα μέρη του σώματος, να χρησιμοποιείτε τη σωστή ορολογία. Οι 



82 
 

ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως αν ρωτούσε το παιδί 

πως δουλεύει οτιδήποτε άλλο (π.χ πώς τρώμε, πως κοιμόμαστε κλπ).  

 

 Ερώτηση προς συζήτηση: Γιατί κατάλληλη ορολογία; Σε τί πιστεύετε 

μπορεί να χρησιμεύει; 

 

 Οι κοινωνικές ιστορίες και η χρήση εικόνων μπορεί να βοηθήσει πολύ το 

παιδί σας να καταλάβει πράγματα για το σώμα του, ανάλογα με το επίπεδό 

του (με σκίτσα ή με φωτογραφίες). 

 

Τέλος αναφέρθηκε ενημερωτικά το περιεχόμενο της επόμενης συνάντησης. 

 

Πίνακας 16 

Πρόγραμμα Γονέων – 10
η
 Συνάντηση: Σύνδεση της Σεξουαλικότητας με τον 

Αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (Στάδιο 5
ο
 έως 7

ο 
) 

 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου της 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 9
ης

 και 10
ης

 

συνάντησης 

 

Σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης όπου μιλήσαμε για 

τη σεξουαλικότητα σε σχέση με 

τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

σύνδεσή τους στο 4
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας 

 

Σύνδεση της 

σεξουαλικότητας 

ανά στάδιο 

Στάδιο 5
ο
: Πρώιμη 

σχολική ηλικία 

(Early school years) 

 

Η συνειδητοποίηση της 

συμβολής του 

αυτοπροσδιορισμού στο 5
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η συνειδητοποίηση του 

τρόπου προσέγγισης προς 

τους συνομήλικους του κάθε 

παιδιού από τον γονέα, η 

συνειδητοποίηση των τρόπων 

ενίσχυσης του παιδιού από 

την πλευρά των γονέων σε 

σχέση με το 5
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας 

 

Η συντονίστρια αναφέρει ότι το 

παρόν στάδιο –το οποίο 

ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια ου 

4
ου

 σταδίου- σχετίζεται με την 

«εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

άτομα του ίδιου ή αντίθετου 

φύλου».  

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σχετικά με τέτοιου 

είδους εκδηλώσεις από την 

πλευρά των παιδιών τους. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται 

δραστηριότητα σχετική με τον 

εντοπισμό στοιχείων του 

αυτοπροσδιορισμού σε 5
ο
 στάδιο 

της σεξουαλικότητας. 

Τέλος, γίνεται συζήτηση σχετικά 

με τη σημασία της 

αυτοπεποίθησης και με πιθανούς 

τρόπους ενίσχυσης της από τους 

γονείς 
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Στάδιο 6
ο
: Έναρξη 

Εφηβείας (Puberty) 

 

Η συνειδητοποίηση της 

συμβολής του 

αυτοπροσδιορισμού στο 6
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η συνειδητοποίηση των 

αναγκών ενός παιδιού 

τυπικής ανάπτυξης και ενός 

παιδιού με αυτισμό/ ΔΦΑ από 

τον γονέα, η ανάδειξη της 

χρησιμότητας του οπτικού 

υλικού (πινακάκι) που 

προτάθηκε κατά την 5
η
 

συνάντηση ως χρήσιμο 

εργαλείο, η συνειδητοποίηση 

των τρόπων ενίσχυσης του 

παιδιού από την πλευρά  των  

γονέων σε σχέση με το 6
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η ενημέρωση για την ύπαρξη 

σχετικού υλικού που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν οι γονείς 
στο παιδί τους. 
 

Η συντονίστρια αναφέρει ότι 

κατά τη διάρκεια του 

μεταβατικού αυτού σταδίου 

εντοπίζονται οι «αλλαγές στο 

σώμα, στα συναισθήματα και τη 

σεξουαλικότητα του ατόμου». Ως 

ηλικίες έναρξης αναφέρονται από 

9-13 έτη.  

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τους γονείς σε σχέση με την 

προετοιμασία την οποία θα 

έκαναν σε ένα παιδί τυπικής 

ανάπτυξης, ένα παιδί με αυτισμό/ 

ΔΦΑ και τέλος συγκεκριμένα για 

το παιδί τους έτσι ώστε να δεχθεί 

τις αλλαγές που αναφέρονται 

παραπάνω. 

Πραγματοποιείται συζήτηση με 

τουε γονείς σχετικά με τη 

χρησιμότητα του πίνακα που 

δόθηκε ενδεικτικά κατά τη 5
η
 

συνάντηση στο παρόν στάδιο. 

Τέλος, πραγματοποιείται 

συζήτηση σχετικά με το ποιο 

στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού 

μπορεί να συμβάλει θετικά στο 

παρόν στάδιο 

 

Στάδιο 7
ο
: Εφηβεία 

(Adolescence)  

 

Η συνειδητοποίηση της 

συμβολής του 

αυτοπροσδιορισμού στο 7
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η συνειδητοποίηση των 

απόψεων των γονέων σχετικά 

με ζητήματα που αφορούν την 

εμφάνιση 

ανεξαρτητοποιημένης 

συμπεριφοράς των παιδιών 

τους, συνειδητοποίησης της 

σημασίας των εννοιών 

«ιδιωτικό και δημόσιο», η 

ανέδειξη των απόψεων των 

γονέων σε σχέση με τα όρια 

που θέτονται ως προς το τί 

είναι «κοινωνικά αποδεκτό», 

η συνειδητοποίηση της 

σημαντικότητας της 

ενημέρωσης όσον αφορά 

θέματα ασφάλειας στο σεξ 

στο παρόν στάδιο 

 

Η συντονίστρια αναφέρει τη 

σύνδεση του 7
ου

 σταδίου με  

«συγκρούσεις ανάμεσα στο παιδί 

και τους γονείς ως ένδειξη 

ανάγκης για ανεξαρτησία» και με 

την εμφάνιση του αυνανισμού.  

Πραγματοποιείται δραστηριότητα 

με τους γονείς κατά την οποία 

απαντούν μέσω βαθμολογίας (0-

10) για το κατά πόσο νιώθουν οι 

ιδιοι άνετα σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα τα οποία δίνονται 

και σχετίζονται με το παρόν 

στάδιο.  

Επίσης, πραγματοποιείται 

συζήτηση για τη σημαντικότητα 

του ρόλου της κατανόησης των 

εννοιών «δημόσιο και ιδιωτικό». 

Έπειτα, δίνονται ορισμένες 

υποθέσεις σχετικές με το παρόν 

στάδιο στις οποίες οι γονείς θα 

πρέπει να εντοπίσουν στοιχεία 

αυτοπροσδιορισμού και να τα 

χαρακτηρίσουν ως κοινωνικά 

αποδεκτά ή μη. 

Τέλος, πραγματοποιείται 

συζήτηση σχετικά με τη 

χρησιμότητα εκπαίδευσης σε 

θέματα που αφορούν τη 

σεξουαλική πράξη καθώς και τις 

προφυλάξεις στο παρόν στάδιο, 

καθώς και τις δυσκολίες ή τη 
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σημαντικότητα των παραπάνω 

για ένα παιδί με αυτισμό / ΔΦΑ. 

 

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσει η σύνδεση μεταξύ του 

8
ου

 σταδίου της σεξουαλικότητας 

και του αυτοπροσδιορισμού 

 

 Κατά τη 10
η
 συνάντηση αρχικά έγινε υπενθύμιση του περιεχομένου της 9

ης
 

συνάντησης και λύθηκαν τυχόν απορίες. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση της 

σεξουαλικότητας με τον αυτοπροσδιορισμό στο 5
ο
, 6

ο
 και 7

ο
 στάδιο: της πρώιμης 

σχολικής ηλικίας, της έναρξης εφηβείας και της εφηβείας. Όσον αφορά το 5
ο
 στάδιο 

της πρώιμης παιδικής ηλικίας, στην ουσία πρόκειται για συνέχεια του 4
ου

 σταδίου. 

Πρόκειται για το στάδιο στο οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον για άτομα του ίδιου ή 

του αντίθετου φύλου. Και τα δύο θεωρούνται φυσιολογικά (Sexuality and 

Developmental Disability: A Guide for Parents [Calgary health region] και το 

Sexuality and Disability – Guide for Parents [teachingsexualhealth.ca]). 

Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: 

 Τα παιδιά σας εκδηλώνουν αδυναμία σε συγκεκριμένα άτομα στο σχολικό ή 

φιλικό τους περιβάλλον; Με ποιον τρόπο; 

 Ποια στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού εντοπίζετε ότι σχετίζονται με τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

- Να μιλήσει/ να προσεγγίσει ένα κορίτσι/αγόρι 

-Να συμμετέχει παίξει με το κορίτσι/αγόρι  

 Η επιλογή (του σε ποιον/ποια θα μιλήσει/προσεγγίσει) 

 Η λήψη πρωτοβουλίας/αρχηγίας, έτσι ώστε για να προσεγγίσει 

το παιδί 

 Η απόφαση του πώς θα το κάνει. 

 

 Με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να ενισχύσετε την αυτοπεποίθηση του 

παιδιού σας; 

 Με την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού, με την 

ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης δίνοντας στο παιδί να αναλάβει 

εργασίες στο σπίτι. 

 Με την συμμετοχή του παιδιού σε ομαδικές δραστηριότητες  και 
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παιχνίδια έτσι ώστε να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

 

Σχετικά με το 6
ο
 στάδιο, στο οποίο εντοπίζεται η έναρξη της εφηβείας (puberty), 

θεωρείται ένα μεταβατικό στάδιο όπου εντοπίζονται οι αλλαγές στο σώμα, στα 

συναισθήματα και στη σεξουαλικότητα του ατόμου: ραγδαία ανάπτυξη του σκελετού, 

αυξημένη σεξουαλική ορμή και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα λόγω των αλλαγών 

αυτών και της αβεβαιότητας του παιδιού για το τί ακριβώς του συμβαίνει. Η έναρξη της 

είναι συνήθως από 9 – 13 ετών (Sexuality and Developmental Disability: A Guide for 

Parents [Calgary health region] και το Sexuality and Disability – Guide for Parents 

[teachingsexualhealth.ca]).Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: 

 Πώς θα προετοιμάζατε ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης γι’ αυτό το στάδιο; 

 Πώς ένα παιδί με αυτισμό/ΔΦΑ;  

 Συγκεκριμένα για το παιδί σας, τί πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το βοηθήσει; 

 Πριν ξεκινήσουν οι αλλαγές είναι χρήσιμο να μιλήσουμε στο παιδί για 

το τί πρόκειται να συμβεί, έτσι ώστε να ξέρει τί ακριβώς να περιμένει. 

Ιδιαίτερα στα παιδιά με αυτισμό/ ΔΦΑ η προετοιμασία είναι σημαντικό 

στάδιο για μία τέτοια αλλαγή. Η χρήση εικόνων
31

, βίντεο και 

κοινωνικών ιστοριών μπορεί να αποδειχθεί πολύ επωφελής και 

μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους γονείς. Αυτό θα 

βοηθήσει το παιδί στην αποφυγή συναισθημάτων σύγχυσης και φόβου 

και στην απόκτηση μίας υγιούς εικόνας για τον εαυτό του, ενώ 

ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση.  

 Ακούτε προσεκτικά αυτά τα οποία σας λένε τα παιδιά σας και επιτρέψτε 

τους να εκφράσουν τον εαυτό και τα συναισθήματά τους 

 Βοηθήστε τα παιδιά σας να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία και να 

τα αναπτύξουν. 

 

 Θυμάστε το πινακάκι του αυτοπροσδιορισμού; Πώς θα μπορούσατε να το 

χρησιμοποιήσετε σε αυτό το στάδιο; 

                                                           
31

 Η συντονίστρια έχει φέρει υλικό το  οποίο δείχνει στους γονείς και το οποίο θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν (ίδιο ή παρόμοιο) και στα δικά τους παιδιά στο 

μέλλον. 
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 Ποιο στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού που έχει αναπτύξει το παιδί μπορεί να το 

βοηθήσει στο στάδιο αυτό; 

 Η αυτορρύθμιση. Το να βρει το παιδί τρόπους να διαχειριστεί αυτά τα 

οποία συμβαίνουν στο σώμα του, έτσι ώστε να μην είναι αρνητικά 

φορτισμένο το ίδιο, αλλά και να είναι αποδεκτά από τον κοινωνικό του 

περίγυρο (αυτό σχετίζεται άμεσα με την οριοθέτηση της αποδεκτής και μη 

αποδεκτής συμπεριφοράς). 

 

Το 7
ο
 στάδιο της εφηβείας ακολουθεί μετά  μεταβατική περίοδο των γρήγορων 

αλλαγών του προηγούμενου σταδίου. Είναι μια περίοδος η οποία μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς (ή και τους 

φροντιστές) ως εκδήλωση της ανάγκης για ανεξαρτησία, ενώ  έχουμε και την 

εμφάνιση του αυνανισμού. Στην ουσία πρόκειται για συνέχεια του 6
ου

 σταδίου 

(Sexuality and Developmental Disability: A Guide for Parents [Calgary health region] 

και το Sexuality and Disability – Guide for Parents [teachingsexualhealth.ca]). 

Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: 

 Πόσο άνετα νιώθετε σε μία κλίμακα από το 0-10 στα εξής: 

-Τα παιδιά σας να επιλέγουν… 

 Το στυλ ντυσίματός τους 

 Το κούρεμα τους και το χτένισμά τους 

 Τους φίλους τους 

 Τις δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μόνα 

(όπως την επίσκεψη στο γιατρό) 

 Να εκδηλώνουν αδυναμία σε συγκεκριμένα άτομα στο σχολικό ή 

φιλικό τους περιβάλλον; 

 

 Είναι πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου το παιδί να μπορέσει να 

νιώσει ότι μπορεί να εκφραστεί ως άτομο ξεχωριστό από εσάς. 

 

 Σε αυτό το στάδιο το παιδί θα πρέπει να έχει κατανοήσει την έννοια του 

«δημόσιου και του ιδιωτικού». Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας; 

 Εφόσον γίνεται λόγος για αυνανισμό και ταυτόχρονα για ανάγκη 
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«ανεξαρτησίας» του ατόμου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο έτσι ώστε 

να τηρεί τους κοινωνικούς κανόνες και να έχει ξεκαθαρίσει τα όρια του 

δημόσιου και του ιδιωτικού και το πως σχετίζονται με τη σεξουαλικότητά 

του. 

Πχ. Μπορώ να κρατήσω το χέρι μίας κοπέλας, ή να την αγκαλιάσω έξω, 

αλλά θα αυνανιστώ μόνος μου στο σπίτι. 

 Ποιο στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού εντοπίζετε στις παρακάτω υποθέσεις; 

Θεωρείτε την έκβασή τους κοινωνικά αποδεκτή; 

-Το παιδί κουνιέται στην καρέκλα του καθώς μιλά σε μια κοπέλα. 

-Το παιδί πιέζει τα πόδια του με τα χέρια του καθώς μιλά σε μία κοπέλα.  

 (Αυτορρύθμιση για πιθανή στύση ή νευρικότητα/ άγχος και στις 2 

περιπτώσεις, είναι αποδεκτή η συμπεριφορά του παιδιού).  

 

-Το παιδί φιλά την κοπέλα του. 

 (Απόφαση αν δέχεται το φιλί, πρωτοβουλία αν το δίνει στην κοπέλα. 

Αποδεκτή συμπεριφορά ανάλογα και το πλαίσιο, αλλά και το κατά 

πόσο το παιδί μπορεί να διαχωρίσει το φιλί από την περαιτέρω 

σεξουαλική δραστηριότητα). 

 

-Το παιδί κρατά το χέρι της κοπέλας του. 

 (Απόφαση εάν δέχεται το κράτημα, πρωτοβουλία εάν το έχει επιδιώξει 

το παιδί, πιθανή αυτορρύθμιση. Αποδεκτή συμπεριφορά). 

- Το παιδί προσπαθεί να αγκαλιάσει την κοπέλα του ενώ εκείνη αρνείται. 

 (Πρωτοβουλία, μη αποδεκτή συμπεριφορά, έλλειψη δεξιοτήτων 

αυτοσυνηγορίας). 

 

 Στο στάδιο αυτό το παιδί θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις πληροφορίες για τη 

σεξουαλική πράξη και άλλους τρόπους έκφρασης της σεξουαλικότητας, μέτρα 

αντισύλληψης, το ρόλο του προφυλακτικού, τη προστασία από τις ασθένειες 

και τις ευθύνες από της τεκνοποίησης. Για ποιο λόγο κατά την άποψη σας; Τί 
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θα βοηθούσε στα παραπάνω για ένα παιδί με αυτισμό/ ΔΦΑ; Τί μπορεί να 

αποτελεί δυσκολία για ένα παιδί με αυτισμό/ ΔΦΑ; 

 

Τέλος, η συντονίστρια ενημερώνει τους γονείς για το περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης. 

 

Πίνακας 17 

Πρόγραμμα Γονέων – 11
η
 Συνάντηση: Σύνδεση της Σεξουαλικότητας με τον 

Αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (Στάδιο 8
ο 

) 
 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11η 

Καλωσόρισμα και 

συζήτηση 

περιεχομένου της 

προηγούμενης 

συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 10
ης

 και 11
ης

 

συνάντησης 

 

Σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης όπου μιλήσαμε για 

τη σεξουαλικότητα σε σχέση με 

τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

σύνδεσή τους στο 5
ο
, 6

ο
 και 7

ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας. 

Λύνονται τυχόν απορίες 

προκειμένου να συνεχίσουμε στο 

επόμενο στάδιο. 

 

Σύνδεση της 

σεξουαλικότητας 

ανά στάδιο 

Στάδιο 8
ο
: 

Ενηλικίωση (Adult) 

Εστιάζοντας σε 

προσωπικές 

απόψεις και 

περιορισμούς 

Η συνειδητοποίηση της 

συμβολής του 

αυτοπροσδιορισμού στο 8
ο
 

στάδιο της σεξουαλικότητας, 

η συνειδητοποίηση των 

συναισθημάτων του γονέα ως 

προς τις μελλοντικές ανάγκες 

και την ενηλικίωση του 

παιδιού του, η 

συνειδητοποίηση των τρόπων 

ενίσχυσης του παιδιού από 

την πλευρά των γονέων σε 

σχέση με το 8
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας 

 

Η συντονίστρια αναφέρει ότι το 

παρόν στάδιο αφορά την 

«ενηλικίωση». Ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη ή μη αναπηρίας τα 

στάδια από το 1
ο
 έως και το 8

ο
 θα 

ακολουθηθούν με αυτή τη σειρά, 

με πιο αργούς ή πιο γρήγορους 

ρυθμούς.  

Πραγματοποιείται δραστηριότητα 

με τους γονείς προκειμένου να 

βαθμολογήσουν το κατά πόσο 

αισθάνονται άνετα α) σε 

καταστάσεις που αφορούν άλλα 

άτομα στο παρόν αλλά και το 

μέλλον β) σε ζητήματα που 

αφορούν δραστηριότητες 

σεξουαλικού περιεχομένου. 

Πραγματοποιείται συζήτηση για 

τα συναισθήματα των γονέων ως 

προς τις παραπάνω περιπτώσεις 

και εντοπίζονται διαφορές που 

μπορεί να προκύπτουν στις 

απόψεις τους σε σχέση με παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. 

Πραγματοποιείται συζήτηση 

ανάμεσα στους γονείς για το τι 

μπορούν να κάνουν για να 

αποδεχθούν πιο εύκολα την 

επερχόμενη ενηλικίωση του 

παιδιού τους. 

Έπειτα, πραγματοποιείται 
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συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί 

να συμβεί σε περίπτωση 

απαγόρευσης των σεξουαλικών 

επαφών σε ένα άτομο με αυτισμό/ 

ΔΦΑ, καθώς και μεθόδους που 

σκέφτονται να ακολουθήσουν οι 

γονείς για την μείωση των 

πιθανοτήτων σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών τους 

  

Ενημέρωση για το 

περιεχόμενο της 

επόμενης 

συνάντησης 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το 

περιεχόμενο της επόμενης 

συνάντησης 

Στην επόμενη συνάντηση θα 

συνεχίσει η σύνδεση μεταξύ του 

8
ου

 σταδίου της σεξουαλικότητας 

και του αυτοπροσδιορισμού ενώ 

θα πραγματοποιηθεί και το 

«κλείσιμο» της ομάδας 

 

 

Η 11
η
 συνάντηση είχε ως στόχο την σύνδεση του 8

ου
 σταδίου της 

σεξουαλικότητας με τον αυτοπροσδιορισμό. Αρχικά έγινε υπενθύμιση του 

περιεχομένου της 10
ης

 συνάντησης και λύθηκαν τυχόν απορίες. Το 8
ο
 στάδιο αφορά 

την ενηλικίωση. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη αναπηρίας  τα στάδια 

ακολουθούνται με τη συγκεκριμένη σειρά, με πιο αργούς ή πιο γρήγορους ρυθμούς, 

μέχρι το παιδί περνώντας από την προεφηβεία και την εφηβεία να γίνει ένας 

σεξουαλικά ώριμος ενήλικας (Sexuality and Developmental Disability: A Guide for 

Parents [Calgary health region] και το Sexuality and Disability – Guide for Parents 

[teachingsexualhealth.ca]). Στο πρώτο μέρος υπήρξε εστίαση στις προσωπικές 

απόψεις και τους περιορισμούς. Πραγματοποιείται συζήτηση με τους γονείς: 

 

 Πόσο άνετα (από το 1 έως και το 10) με την ιδέα ότι: 

1
ο
 κομμάτι: 

-Το παιδί σας περνά ώρα στον προσωπικό του χώρο μόνο του 

-Το παιδί σας έχει εγγύτητα με άλλα παιδιά (ανάλογα με το στάδιο που 

βρίσκεται) πχ. Αγκαλιές τώρα, στην εφηβεία φιλί. 

-Το παιδί σας μένει μόνο του στο δωμάτιο με ένα άλλο παιδί: 

 Στην ηλικία που είναι τώρα 

 Στα 15 του (εφηβεία) 

 Στα 21 του (ενηλικίωση) 
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2
ο
 κομμάτι: 

-Το παιδί σας αυνανίζεται 

-Το παιδί σας φιλά ένα κορίτσι 

-Το παιδί σας έχει στο μέλλον ολοκληρωμένες σχέσεις με μία κοπέλα 

 Θα υπήρχαν διαφορές σε σχέση με το εάν είχατε ένα παιδί τυπικής 

ανάπτυξης; Σε ποια σημεία το εντοπίζετε; Γιατί; 

 Ποια τα συναισθήματά σας για τις παραπάνω περιπτώσεις; Τί σας 

απασχολεί περισσότερο; 

 Τί θα μπορούσατε να κάνετε για να μπορέσετε να αποδεχθείτε την 

επερχόμενη ενηλικίωση του παιδιού; 

 

 Πολύ σημαντικό στάδιο είναι η αποδοχή του ότι ακόμη κι αν το παιδί έχει 

κάποιου είδους αναπηρία, όλοι οι άνθρωποι εξελίσσονται και περνούν από τα 

στάδια της κοινωνικής και σεξουαλικής διαμόρφωσης μέχρι την ενηλικίωση. 

 

 Είναι σημαντική η στήριξη του γονέα ως προς το παιδί με συζητήσεις, με υλικό 

(βίντεο, εικόνες, κοινωνικές ιστορίες) και η ερμηνεία των συμπεριφορών του 

παιδιού με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε ακόμη κι αν δεν υπάρχει λεκτική 

επικοινωνία (για επίλυση πχ αποριών) να μπορέσει ο γονέας να κατευθύνει το 

παιδί βάσει της συμπεριφοράς που εκδήλωσε). Σημαντικά στοιχεία που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι αξίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, η 

οικειότητα, η αυτοπεποίθηση, η φροντίδα και ο σεβασμός. 

 

 Υπενθυμίζουμε ότι ο καθένας μας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αυτισμό/ΔΦΑ έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του κινδύνου (dignity of risk) O 

Kennedy (2000) αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό ως τον «χώρο» που 

δίνεται στο άτομο έτσι ώστε να ριψοκινδυνέψει και να κάνει λάθη, 

γνωρίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη διαθέσιμης βοήθειας σε περίπτωση που 

θελήσει να τη χρησιμοποιήσει. 
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 Τί μπορεί να γίνει εάν απαγορέψουμε σε ένα άτομο με αυτισμό/ ΔΦΑ να έχει 

σεξουαλική επαφή; 

 Σύμφωνα με τον Geri Newton (σε άρθρο του στο Autism Research 

Institute
32

) όταν απαγορεύουμε την σεξουαλική συνεύρεση το άτομο 

προκειμένου να καλύψει τις σεξουαλικές του ανάγκες αυξάνουμε τον 

κίνδυνο για θετική απόκριση σε συμπεριφορές σεξουαλικής 

παρενόχλησης προκειμένου το άτομο να διοχετεύσει τα σεξουαλικά του 

συναισθήματα. 

 Πώς μπορείτε να θωρακίσετε το παιδί σας απέναντι σε τέτοιου είδους 

κρούσματα; 

 Δουλεύετε κάτι σχετικό στην παρούσα φάση; Αν ναι, τί; Αν όχι, πρόκειται να 

δουλέψετε κάτι τέτοιο; Τί ακριβώς; Πότε;  

 

 Η σεξουαλική κακοποίηση αφορά τη δύναμη και την επιβολή εξουσίας από το 

θύτη στο θύμα, όχι το σεξ. Το σεξ είναι ο τρόπος επιβολής. Η εκμάθηση των 

ορίων, του να λέει το παιδί «όχι» και η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού και 

της αυτοπεποίθησης στο παιδί μπορούν να το ενισχύσουν θετικά. 

 

Τέλος, οι γονείς ενημερώθηκαν για τη συνέχεια του 8
ου

 σταδίου και στην επόμενη 

συνάντηση, στην οποία θα πραγματοποιηθούν και δραστηριότητες κλεισίματος της 

ομάδας, καθώς θα είναι και η 12 συνάντηση μας. 

 

Πίνακας 18 

Πρόγραμμα Γονέων – 12
η
 Συνάντηση: Σύνδεση της Σεξουαλικότητας με τον 

Αυτοπροσδιορισμό ανά στάδιο (Στάδιο 8
ο 

) – Σύνοψη – Κλείσιμο Ομάδας
 

Συνάντηση Στάδιο Στόχοι Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλωσόρισμα. 

Συζήτηση 

περιεχομένου της 

προηγούμενης 

συνάντησης και 

συζήτηση για το 

περιεχόμενο της 

12
ης

 και τελευταίας 

μας συνάντησης 

Υπενθύμιση περιεχομένου 

προηγούμενης συνάντησης, 

Επίλυση Αποριών, Σύνδεση 

μεταξύ 11
ης

 και 12
ης

 

συνάντησης, προετοιμασία 

για το κλείσιμο της ομάδας 

 

Σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενο της προηγούμενης 

συνάντησης όπου μιλήσαμε για 

τη σεξουαλικότητα σε σχέση με 

τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

σύνδεσή τους στο 8
ο
 στάδιο της 

σεξουαλικότητας. Λύνονται 

τυχόν απορίες προκειμένου 

ολοκληρώσουμε το 8
ο
 στάδιο. 

Γίνεται σύντομη αναφορά στο 

                                                           
32

  https://www.autism.com/understanding_social_sexual 
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12η 

περιεχόμενο της σημερινής 

συνάντησης. 

 

Σύνδεση της 

σεξουαλικότητας 

ανά στάδιο 

Στάδιο 8
ο
: 

Ενηλικίωση (Adult) 

Αυτοπροσδιορισμός 

και Σεξουαλική 

επαφή 

Η πρακτική κατανόηση της 

συμβολής του 

αυτοπροσδιορισμού σχετικά 

με το σεξουαλικό στάδιο της 

ενηλικίωσης, η προσπάθεια 

για αντίληψη του παιδιού 

τους ενηλικοκεντρικά και ο 

εντοπισμός των προσωπικών 

εμποδίων ως πιθανός 

ανασταλτικός παράγοντας 

στην όσο το δυνατόν 

αυτοπροσδιοριζόμενη εξέλιξη 

του παιδιού 

 

Η συντονίστρια πραγματοποιεί 

δραστηριότητα βασισμένη σε 

βίντεο προκειμένου οι γονείς να 

εντοπίσουν στοιχεία του 

αυτισμού και του 

αυτοπροσδιορισμού κατά την 

συνάντηση δύο ατόμων που 

οδηγεί σε σεξουαλική συνεύρεση 

με θετικά αποτελέσματα και για 

τους δύο. 

Έπειτα, με βάση την παραπάνω 

δραστηριότητα πραγματοποιείται 

συζήτηση σε σχέση με το πως 

φαντάζονται οι γονείς τη 

συγκεκριμένη κατάσταση με το 

παιδί τους στο μέλλον  (πιθανά 

προβλήματα και ανησυχίες και 

πως μπορούν να 

αντιμετωπιστούν). 

Συζήτηση πραγματοποιείται με 

τους γονείς όσον αφορά φράση 

που αναφέρθηκε από άτομα με 

αναπτυξιακές αναπηρίες που 

κάνουν λόγο για «αίσθημα 

κανονικότητας» κατά τη διάρκεια 

της σεξουαλικής επαφής 

  

Σύνοψη τον όσων 

ειπώθηκαν στην 

ομάδα: Προσωπικές 

Απόψεις Γονέων 

 

Οι γονείς να εκφράσουν την 

προσωπική τους άποψη, 

σύντομη επανάληψη και 

υπενθύμιση του περιεχομένου 

του προγράμματος, 

συνειδητοποίηση στάσεων, 

εντυπώσεων και επιρροής του 

προγράμματος στους ίδιους 

 

Η συντονίστρια αναφέρει 

επιγραμματικά το περιεχόμενο 

των συναντήσεων έως και 

σήμερα. Έπειτα, ως 

δραστηριότητα ο κάθε γονέας 

καλείται να γράψει κάτι το οποίο 

του έκανε εντύπωση ή τον 

επηρέασε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Έπειτα τα 

αναφέρουν προφορικά 

 

Κλείσιμο της 

ομάδας 

Τα μέλη της ομάδας να 

ενημερωθούν για το κλείσιμο 

της ομάδας και την ακόλουθη 

διαδικασία των τελικών 

συνεντεύξεων, να υπάρξει 

ανατροφοδότηση και θετική 

ενίσχυση μεταξύ των γονέων 

Η συντονίστρια ενημερώνει για 

το κλείσιμο της ομάδας και την 

επερχόμενη διαδικασία των 

τελικών συνεντεύξεων. 

Ως τελευταία δραστηριότητα 

μοιράζονται στους γονείς χαρτιά 

και κάθε γονέας δέχεται από τους 

υπόλοιπους γονείς ένα θετικό 

σχόλιο το οποίο σχετίζεται με την 

ενίσχυση της θετικής του στάσης 

σε θέματα σεξουαλικότητας του 

παιδιού του. 

 

 

Κατά τη 12
η
 και τελευταία συνάντηση έγινε αναφορά του περιεχομένου της 11

ης
 

συνάντησης καθώς και επίλυση πιθανών αποριών των γονέων. Έπειτα, έγινε σύνδεση 
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του 8
ου

 σταδίου της σεξουαλικότητας που σχετίζεται με την ενηλικίωση με τον 

αυτοπροσδιορισμό (συνέχεια από την προηγούμενη συνάντηση) στα πλαίσια του 

αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικής επαφής. Πραγματοποιείται δραστηριότητα με 

τους γονείς: Η συντονίστρια δείχνει στους γονείς απόσπασμα βίντεο από τη σειρά Big 

Bang Theory, όπου ο Sheldon πρόκειται να έχει για πρώτη φορά σεξουαλική επαφή. 

Οι γονείς θα πρέπει μετά το τέλος του βίντεο να αναφέρουν ποια στοιχεία του 

αυτοπροσδιορισμού εντοπίζουν στο βίντεο από την πλευρά του Sheldon, καθώς και 

στοιχεία του αυτισμού τα οποία εντόπισαν. 

 

 Ακολουθεί συζήτηση για το πώς θα προσαρμόζονταν η συγκεκριμένη 

κατάσταση στο παιδί τους, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για το 

παιδί τους στην παρούσα φάση. Ποια η μεγαλύτερη σας ανησυχία; Τί κάνετε/ 

θα κάνατε γι’ αυτό; 

 

 “Many of my clients have told me that having sex with someone is the only 

time they feel normal… when they are sexual with someone, they are just 

like everyone else – grown up” 
33

 

«Πολλά άτομα έχουν αναφέρει ότι οι στιγμές που αισθάνονται 

¨φυσιολογικά¨ είναι όταν έχουν σεξουαλική επαφή με κάποιον, όπως όλοι οι 

άλλοι «μεγάλοι». 

 Ποια η γνώμη σας για το παραπάνω; Γιατί θα μπορούσε να ισχύει;  

 

Επιπρόσθετα πραγματοποιείται σύνοψη των όσων ειπώθηκαν στην ομάδα σε σχέση 

με τις προσωπικές εντυπώσεις των γονέων. Η συντονίστρια υπενθυμίζει στους γονείς 

το περιεχόμενο των συναντήσεων έως και σήμερα. Οι θεματικές που μας 

απασχόλησαν ήταν:  

 

 Η συνειδητοποίηση 

 Ο αυτοπροσδιορισμός και τα επιμέρους στοιχεία του: 

 Επιλογή  

                                                           
33

  Το παρόν υποστηρίζει ο Geri Newton στο άρθρο του Social/ Sexual Awareness 

(πηγή: https://www.autism.com/understanding_social_sexual ) 

https://www.autism.com/understanding_social_sexual
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 Επίλυση Προβλήματος 

 Λήψη Απόφασης 

 Καθορισμός και επίτευξη στόχων 

 Αυτορρύθμιση 

 Αυτοσυνηγορία 

 Λήψη Πρωτοβουλίας/ Αρχηγία 

 

 Η σεξουαλικότητα ανά στάδιο ηλικίας και συσχέτιση με συμπεριφορές του 

αυτοπροσδιορισμού 

1.Βρεφική ηλικία 

2.Νηπιακή ηλικία 

3.Πρώιμη παιδική ηλικία 

4.Προσχολική και πρώιμη σχολική ηλικία 

5.Πρώιμη σχολική ηλικία 

6.Προεφηβεία 

7.Εφηβεία 

8.Ενηλικίωση 

 

 Ως δραστηριότητα δίνεται να γράψει ο κάθε γονέας από κάτι το οποίο του 

«έμεινε» έντονα ή του έκανε εντύπωση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Έπειτα τα λέμε προφορικά στην ομάδα. 

 

 Ως τελευταία δραστηριότητα μεταξύ των γονέων ζητείται από το κάθε μέλος της 

ομάδας να γράψει ένα θετικό στοιχείο το οποίο εντόπισε σε κάποιο άλλο μέλος 

και το οποίο σχετίζεται με την θετική στάση σε θέματα σεξουαλικότητας στο 

παιδί του, έτσι ώστε να ενισχύσουν ο ένας τον άλλον προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όλοι γράφουν σε όλους. 

 

Τέλος πραγματοποιείται το «κλείσιμο της ομάδας». Η συντονίστρια ενημερώνει τους 

γονείς για την ολοκλήρωση του προγράμματος και τους ευχαριστεί για τη συνεργασία 

τους. 
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4.3 Τελική Συνέντευξη 

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι τελικές 

συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις των τελικών συνεντεύξεων είναι οι ίδιες με αυτές της 

αρχικής συνέντευξης (παραλείποντας τις πληροφορίες του παιδιού και τα 

δημογραφικά στοιχεία του γονέα) προκειμένου να αναδειχθούν τυχόν διαφορές σε 

σχέση με την αρχική συνέντευξη. Επομένως, χρησιμοποιήθηκε πάλι το 

ερωτηματολόγιο του αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικότητας. 

 

Πίνακας 19 

Αυτοπροσδιορισμός - Τελική συνέντευξη       

Ερωτήσεις σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό του 

παιδιού 
Απαντήσεις γονέων 

 

1)Μπορεί να επιλέγει αυτό που θέλει/του αρέσει;  

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι το περιβάλλον στο σπίτι και το 

σχολείο του δίνει ευκαιρίες για να δηλώνει τις 

επιθυμίες και τις προτιμήσεις του;  

 

 

 

Εσείς δίνετε ευκαιρίες; 

Σε ποια πλαίσια;  

Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Όχι πάντα (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (3/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο (1/7) 

 Δεν ξέρουν πως να του δώσουν (1/7) 

 Διεκδικεί, αλλά προσαρμόζεται (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη για το σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω ευκαιρίες καθημερινά (7/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

φαγητού (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

δραστηριοτήτων (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

ρούχων ( 4/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με την επιλογή 

βόλτας (4/7) 

 

 

2) Μπορεί να επιλύει απλά προβλήματα (πχ. Αν 

θέλω να περάσω και με εμποδίζει το έπιπλο να 

πάω από γύρω); 

 

Δίνονται ευκαιρίες να λύσει μόνος του 

προβλήματα τέτοιου τύπου στο σπίτι ή το 

σχολείο; 

 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 

 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (3/7) 

 Δεν απάντησαν για σχολείο (1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο (2/7) 

 Μέτρια (1/7) 
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Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες επίλυσης 

προβλήματος; Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (7/7) 

 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με ρούχα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τη διόρθωση 

αντικειμένων που χρησιμοποιεί το παιδί 

(4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με ατομική 

υγιεινή (3/7) 

 Παραδείγματα θετικής αντιμετώπισης 

εμποδίων (3/7) 

o Παραδείγματα σχετικά με έπιπλο και 

αλλαγή διαδρομής (1/3) 

o Παραδείγματα μετακίνησης εμποδίων 

(1/3)  

o Παράδειγμα σχετικό με αποφυγή 

εμποδίων στη γυμναστική (1/3) 

  

 

3) Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις;  

 

Δίνονται ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων από το 

ίδιο το παιδί στο σπίτι ή το σχολείο; 

 

 

 

Αν ναι εσείς δίνετε ευκαιρίες στο παιδί για λήψη 

αποφάσεων; Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 

 

 

 Ναι, μπορεί (6/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Όχι, δε δίνονται στο σπίτι (1/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (4/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Δεν απάντησε καθόλου για το σχολείο 

(2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (6/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με βόλτα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με φαγητό (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την 

προσωπική υγιεινή (1/7) 

 Με ποιον θέλει να παίξει (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το σχολείο 

(1/7) 

 

4) Μπορεί να καθορίζει και να πετυχαίνει τους 

στόχους που θέτει; 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες για καθορισμό στόχων και 

προσπάθεια για επίτευξη στο σπίτι ή το σχολείο;  

 

 

 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 

 Εξαρτάται από το αν τον ενδιαφέρει 

(1/7) 

 Τους βάζουμε μαζί (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο (2/7) 

 Προσπαθούμε με την παράλληλη (1/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Δουλεύουμε στόχους που αφορούν το 

σχολείο (1/7) 
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Αν ναι εσείς δίνετε ευκαιρίες για καθορισμό και 

επιτυχία των στόχων; Πόσο συχνά; 

 

 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 Ναι, δίνω καθημερινά (3/7) 

 Ναι. δίνω σχεδόν καθημερινά (1/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(1/7) 

 Όχι τόσο συχνά. Πρέπει να δώσουμε κι 

άλλο χώρο στο σχολείο (1/7) 

 Πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία (1/7) 

 

 Παραδείγματα που αφορούν την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την 

ολοκλήρωση των μαθημάτων (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με επιλογή 

δραστηριότητας ως στόχο (3/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν τη 

βελτίωση σε θέματα ένδυσης (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την επιλογή 

στο φαγητό ως στόχο (2/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν την 

ολοκλήρωση δραστηριοτήτων 

προσωπικής υγιεινής (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με την 

ολοκλήρωση μίας διαδικασίας με την 

ακολουθία επιβράβευσης (1/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν τη 

βελτίωση συμπεριφοράς με την 

ακολουθία επιβράβευσης (1/7) 

 

 

5) Έχει αναπτύξει ικανότητες αυτορρύθμισης; 

(πχ. να μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, 

να εστιάσει την προσοχή του στην ολοκλήρωση 

μιας εργασίας κλπ) 

 

Δίνονται ευκαιρίες αυτορρύθμισης στο σπίτι ή το 

σχολείο;  

 

 

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες αυτορρύθμισης; 

Πόσο συχνά; 

 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 

 Δυσκολεύεται, αλλά όσο μεγαλώνει 

βελτιώνεται (1/7) 

 Δυσκολεύεται με το συναίσθημα της 

χαράς (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Δυσκολεύεται η μητέρα λόγω της 

φασαρίας που επικρατεί στη 

συγκεκριμένη κατάσταση (1/7) 

 Ναι, δίνονται από το σχολείο (3/7) 

 Ναι, δίνονται από τη δασκάλα του 

συγκεκριμένα και όχι το σχολείο (2/7) 

 Δεν απάντησε για το σχολείο (1/7) 

 Όχι, δε δίνονται από το σχολείο (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (3/7) 

 Ναι, δίνω καθημερινά ή μερικές φορές 

την εβδομάδα (1/7) 

 Εξαρτάται από τις αντοχές μου (1/7) 

 Όχι τόσο συχνά όσο τα άλλα. Μερικές 

φορές την εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με εναλλακτικές 

λύσεις σε πρόβλημα που εμφανίζεται 

(4/7)  
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 Παραδείγματα σχετικά με 

απευαισθητοποίηση (2/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με λεκτική 

καθοδήγηση για μείωση ακατάλληλων 

συμπεριφορών (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με εκτόνωση 

μέσω κίνησης (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με μείωση 

στερεοτυπικών συμπεριφορών ως μη 

κατάλληλη συμπεριφορά (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με εκπαίδευση 

για διατήρηση προσοχής σε μία εργασία 

σχετική με τα μαθήματα του σχολείου 

(1/7) 

 

 

6) Έχει αναπτύξει ικανότητες αυτοσυνηγορίας; 

 

Δίνονται ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας στο σπίτι ή το 

σχολείο;  

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας; 

Πόσο συχνά;  

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, έχει αναπτύξει (6/7) 

 Σε μερικά πράγματα (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο (3/7) 

 Ναι (1/7) 

 Νομίζω πως ναι, όχι σίγουρα όμως (1/7) 

 Δε νομίζω (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Όταν δοθούν αφορμές (3/7) 

 Δε δίνονται συχνά ευκαιρίες (2/7) 

 Δεν το δουλεύουμε συστηματικά (2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

αντιπαραθέσεις και καυγάδες στο σπίτι 

(7/7) 

 Υπερασπίζεται τα δικαιώματά του (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με σχολείο και  

συμμαθητή του (1/7) 

 

 

7) Έχει αναπτύξει ικανότητες για αρχηγία/ να 

παίρνει πρωτοβουλίες;  

 

Δίνονται ευκαιρίες για αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών στο σπίτι ή το σχολείο; 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε ευκαιρίες για αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών; Πόσο συχνά; 

 

 

Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα παράδειγμα; 

 

 Ναι, κυρίως για λήψη πρωτοβουλιών 

(7/7) 

 

 

 Ναι. δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο (3/7) 

 Ναι, δίνονται από τις παράλληλες (2/7) 

 Δεν απάντησαν για το σχολείο (2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (6/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την εβδομάδα 

(1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (5/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με συμμετοχή 

στο σχολείο (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το φαγητό 

(2/7) 
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 Παραδείγματα σχετικά με το ντύσιμο 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το που θα 

πάνε βόλτα (1/7) 

 

 Κατά την τελική συνέντευξη όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό 

παρατηρούνται τα εξής: γενικότερα οι γονείς ήταν αρκετά χαλαροί ως προς τη στάση 

του σώματός τους (ανεπτυγμένη οπτική επαφή, τα χέρια άγγιζαν στα πόδια ή 

ακουμπούσαν στο γραφείο), δεν έκαναν πολλές παύσεις και έκαναν ελάχιστες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Σε όλα τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού οι γονείς 

φαίνεται να απαντούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τις ευκαιρίες που 

δίνονται στο σπίτι παρά στο σχολείο. Η λήψη πρωτοβουλιών και η επίλυση 

προβλημάτων αποτελούν τις δύο κατηγορίες στις οποίες όλα τα παιδιά έχουν 

αναπτύξει δεξιότητες. Η αυτορρύθμιση και ο καθορισμός και η επιτυχία  των στόχων 

αποτελούν στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού στα οποία τα παιδιά φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πιο συχνά φαίνεται να δίνονται ευκαιρίες σχετικά με την 

υλοποίηση επιλογής και την επίλυση προβλημάτων και ακολουθούν η λήψη 

αποφάσεων και η λήψη πρωτοβουλιών. Σπανιότερα δίνονται ευκαιρίες που 

σχετίζονται με τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων και την αυτορρύθμιση, ενώ 

σπανιότερα όλων φαίνεται να δίνονται ευκαιρίες σχετικές με την αυτοσυνηγορία. 

Συγκεκριμένα, στην αυτοσυνηγορία υπήρξε η παρέμβαση της ερευνήτριας με 

επεξήγηση, καθώς η μητέρα απαντούσε σχετικά με τη δυνατότητα του παιδιού να 

υπερασπίζεται τον εαυτό του μόνο (ενώ η έννοια της αυτοσυνηγορίας εστιάζει στην 

κατανόηση και την υπεράσπιση του άλλου και κατανόηση της ύπαρξης δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων σε ένα σύνολο). Τα περισσότερα παραδείγματα που αναφέρθηκαν 

είχαν ως κύριο θέμα κάποια δραστηριότητα ή την επιλογή βόλτας.  

Πίνακας 20 

Σεξουαλικότητα – Τελική συνέντευξη: Α) Απόψεις σχετικά με την αναπηρία και 

την σεξουαλικότητα 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1) Θεωρείτε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

έχουν ή πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα όσον 

αφορά τη σεξουαλικότητα με άλλα άτομα; 

 

 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί; 

 

 Ναι (5/7) 

 Προβληματισμός για δικαίωμα και 

εξαναγκασμό για έκφραση 

σεξουαλικότητας (1/7) 

 Δεν το σκέφτεται τόσο στο παρόν (1/7) 

 

 Ναι, έχει το δικαίωμα (6/7) 
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 Προβληματισμός κατά πόσο θα πρέπει 

να επέμβει ο γονέας (1/7)  

 

2)Πιστεύετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

πρέπει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, να 

παντρεύονται και να κάνουν οικογένεια; 

 

 

 

 

 

 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί; 

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (7/7) 

 Εξαρτάται από την αναπηρία (4/7) 

 Συντροφικότητα ή γάμος ή 

συγκατοίκηση με ύπαρξη στήριξης (2/7) 

 Εξαρτάται από την στήριξη που θα έχουν 

(1/7) 

 Οικογένεια εξαρτάται την περίπτωση 

(1/7) 

 Οικογένεια μάλλον όχι (3/7) 

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (7/7) 

 Γάμο και οικογένεια όχι (3/7) 

 Σύντροφο ναι (2/7) 

 Σύντροφο ίσως ναι (1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7)  

 

3)Ποια είναι τα συναισθήματά σας ως γονιός 

ατόμου με αναπηρία; 

 

 

 

 

 

Τί σας προβληματίζει περισσότερο και τί θα 

θέτατε ως προτεραιότητα για το παιδί σας; 

 

 Ξεκίνησαν αρνητικά αλλά πλέον είναι 

κυρίως θετικά (4/7) 

 Άγχος και ανησυχία για το μέλλον (3/7) 

 Ξεκίνησαν αρνητικά (κατάθλιψη) αλλά 

είναι κάτι που πρέπει να μπει στην άκρη 

(1/7) 

 

 Τί θα γίνει μετά το θάνατό μου (3/7) 

 Να είναι ευτυχισμένος και να 

αναπτύσσει καλές σχέσεις με τους γύρω 

του (1/7) 

 Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιότητων 

(1/7) 

 Να είναι λειτουργικός και αυτόνομος 

(1/7) 

 Να αναπτύξει φιλικές σχέσεις (1/7) 

 Ανάπτυξη του λόγου για λειτουργική 

επικοινωνία (1/7) 

 

 Όσον αφορά τις απόψεις σχετικά με την αναπηρία και την σεξουαλικότητα οι 

περισσότεροι γονείς υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ή θα πρέπει να 

έχουν ίσα δικαιώματα με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Σχεδόν όλοι οι γονείς 

υποστηρίζουν το ίδιο και για το παιδί τους. Όλοι οι γονείς απάντησαν ότι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις
34

 και το ίδιο υποστήριξαν και 

για τα παιδιά τους. Πολλοί επίσης ανέφεραν ότι παίζει ρόλο ο παράγοντας του είδους 

της αναπηρίας. Αρνητικές φαίνεται να είναι οι στάσεις των γονέων όσον αφορά τη 

σκέψη δημιουργίας οικογένειας από το παιδί τους, ενώ φαίνονται πιο ελαστικοί στην 

ύπαρξη συντρόφου. Σχετικά με την  ερώτηση που αφορά τα συναισθήματα των 

                                                           
34

 Εφόσον είναι κάτι το οποίο επιθυμούν και τους ικανοποιεί σε υγιή πλαίσια 
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γονέων οι περισσότεροι γονείς αναφέρουν ότι πλέον έχουν θετικά συναισθήματα, ενώ 

ως μεγαλύτερη ανησυχία φαίνεται να είναι το τί θα γίνει μετά το θάνατο τον γονέων ή 

ακόμη και δεξιότητες που σχετίζονται με την επιβίωση των παιδιών (αυτόνομη 

διαβίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων). 

Πίνακας 21 

Σεξουαλικότητα – Τελική συνέντευξη: Β) Απόψεις σχετικές με τη σεξουαλική 

εκπαίδευση 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1) Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση; 

 

 Θετική άποψη (7/7) 

 Σημαντική και για τα παιδιά με 

αναπηρίες και για τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (3/7) 

 

 

2) Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινάει η 

σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών και  

 

 

 

 

 

ποια τα κατάλληλα άτομα για να την αναλάβουν; 

 

 Από τη σχολική ηλικία (3/7) 

 Από βρεφική ηλικία (2/7) 

 Έπρεπε ήδη! (1/7) 

 Ανάλογα με την εμφάνιση «σημαδιών» 

στο κάθε παιδί (1/7) 

 

 

 Γονείς (4/7) 

o Ίσως του ίδιου φύλου αν και 

στη δική μου περίπτωση θα 

αναλάβω το γιο μου (2/7) 

 Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί (2/7) 

 Ειδικοί σε θέματα σεξουαλικότητας (2/7) 

 Ψυχολόγοι (1/7) 

 

3)Ποια θέματα πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να 

επεξεργασθούν σε κάποιο πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όλα όσα σχετίζονται με τη 

σεξουαλικότητα (4/7)  

 Θα πρέπει να ξεκινάμε από τη 

σωματογνωσία (5/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Εξαρτάται από την ηλικία (2/7) 

 Σεξ (2/7) 

 Προστασία από σεξουαλική κακοποίηση 

(2/7) 

 Προστασία κατά τη σεξουαλική επαφή 

(1/7) 

 Γνώση των δικαιωμάτων σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα (1/7) 

 Κανόνες υγιεινής (1/7) 
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Τί θα περιμένατε από ένα τέτοιο πρόγραμμα; 

 

 Βοήθεια σε σχέση με το πως να 

διαχειριστώ εγώ τη σεξουαλικότητα του 

παιδιού μου
35

 (3/7) 

 Γνώσεις/ Ενημέρωση (2/7) 

 Εκπαίδευση παιδιών (2/7) 

o Να μάθουν με σωστό τρόπο τα 

παιδιά (1/2) 

o Πρόληψη κινδύνων για το παιδί 

μέσα από την ανάπτυξη των γνώσεων 

του  (1/2) 

 

4) Έχετε συμμετάσχει εσείς ή το παιδί σας σε 

κάποιο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Τί κερδίσατε από 

αυτό; 

 

 Όχι, το παρόν πρόγραμμα ήταν το πρώτο 

που παρακολούθησα σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα ως αντικείμενο (7/7) 

 

5)Τί πιστεύετε ότι εμποδίζει κάποιους γονείς να 

συμμετάσχουν με τα παιδιά τους σε προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

 

 Είναι θέμα ταμπού (5/7) 

 Η ντροπή (2/7) 

 Έλλειψη προγραμμάτων και ενημέρωσης 

(2/7) 

 Οι προσωπικές αντιλήψεις (1/7) 

 

6) Θα θέλατε στο μέλλον να συμμετέχετε σε 

κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα; Γιατί; 

 

 Ναι (7/7) 

 Για να βοηθηθώ (4/7) 

 Γιατί είναι σημαντικό/ απαραίτητο (2/7) 

 Για να βοηθήσω το παιδί μου (1/7) 

 Για να ενημερωθώ (1/7) 

 

 

 Σχετικά με τις απόψεις που αφορούν τη σεξουαλική εκπαίδευση όλοι οι γονείς 

φαίνεται να έχουν θετική άποψη ως προς αυτή, ενώ οι μισοί περίπου αναγνωρίζουν 

την αξία της τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Σχετικά με το πότε θα πρέπει να ξεκινά ως απάντηση δίνεται κυρίως η σχολική ηλικία 

και ακολουθεί η βρεφική ηλικία. Ως καταλληλότερα άτομα για να την αναλάβουν 

αναφέρονται οι γονείς, ενώ οι γονείς που αναφέρουν ως ιδανικό παράγοντα την 

ύπαρξη του ιδίου φύλου καταλήγουν στο ότι στο ίδιο τους το παιδί, αν και αντίθετου 

φύλου, θα αναλάβουν οι ίδιες τη σεξουαλική του εκπαίδευση καθώς αισθάνονται πιο 

άνετα στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων σε σχέση με τους συζύγους τους. Ως 

χρήσιμα θέματα για επεξεργασία σε πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης οι 

περισσότεροι γονείς ανέφεραν όλα τα θέματα ανάλογα με το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το παιδί, συνδέοντας τις εκάστοτε ανάγκες με την ηλικία του παιδιού, ενώ 

οι περισσότεροι επισημαίνουν ως κατάλληλο θέμα έναρξης αυτά που σχετίζονται με 

                                                           
35

 Ουσιαστικά η συγκεκριμένη δήλωση αφορά την χρησιμότητα και τα οφέλη ενός 

προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης στους ίδιους 
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τη σωματογνωσία. Σε σχέση με το τί περιμένουν οι γονείς από ένα τέτοιο πρόγραμμα 

οι απαντήσεις των περισσότερων επικεντρώνονται στα οφέλη αυτής στους ίδιους 

(γνώσεις και βοήθεια με την υπόδειξη τρόπων διαχείρισης). Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα φαίνεται να είναι το πρώτο που παρακολουθούν σε σχέση με τη 

σεξουαλικότητα του παιδιού τους. Ως βασικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των γονέων 

σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν ότι 

θεωρείται θέμα ταμπού. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ήθελαν και στο μέλλον να 

συμμετέχουν σε αντίστοιχο πρόγραμμα, ενώ ως βασικός λόγος απαντάται από τους 

περισσότερους ότι πιστεύουν ότι θα βοηθηθούν οι ίδιοι ως προς την καλύτερη 

κατανόηση και διαχείριση σεξουαλικών ζητημάτων.  

 

Πίνακας 22 

Σεξουαλικότητα – Τελική συνέντευξη: Γ) Προσωπικές απόψεις για τη 

σεξουαλικότητα των παιδιών τους 

Ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα Απαντήσεις γονέων 

 

1)Συζητάτε με το παιδί σας για θέματα 

σεξουαλικότητας; 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε (2/7) 

 Όχι (1/7) 

 

2)Ποια θέματα της σεξουαλικότητας έχετε 

συζητήσει με το παιδί σας; 

 

 

 

 

 

 

 

Τί σας απασχολεί περισσότερο; 

 

 Σωματογνωσία (5/7) 

 Λειτουργίες σώματος (2/7) 

 Φύλο (2/7) 

 Κανένα (2/7) 

 Κοινωνικούς κανόνες και Όρια (2/7) 

 Κανόνες προστασίας (1/7) 

 Εξέλιξη σώματος κατά την ανάπτυξη 

(1/7) 

 

 Κακοποίηση (3/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Κατανόηση (2/7) 

 Οι σεξουαλικές επαφές στο μέλλον (2/7) 

 Η σεξουαλική έκφραση ως βασικό του 

δικαίωμα (1/7) 

 

3) Τί σας δυσκολεύει σε μια συζήτηση για τα 

θέματα της σεξουαλικότητας με το παιδί σας; 

 

 Κατανόηση του παιδιού (3/7) 

 Ο τρόπος που θα τα πω (2/7) 

 Τίποτα (2/7) 

 

4) Υπάρχει κάποια πλευρά της σεξουαλικότητας 

του παιδιού σας που νομίζετε ότι δεν επιτρέπετε 

να βιώσει; 

 

 Τίποτα (4/7) 

 Με δυσκολεύει η ομοφυλοφιλία (3/7) 

 

 

5)Εμφανίζει το παιδί σας σε κάποιο βαθμό 

σεξουαλικές συμπεριφορές; (αγκαλιές, αγγίγματα, 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι (3/7)  
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δημόσιος ή ιδιωτικός αυνανισμός, αφαίρεση 

ρούχων, φιλιά, παραβίαση προσωπικού χώρου – 

υπερβολική εγγύτητα, ακατάλληλος σεξουαλικός 

λόγος, προσπάθεια για συνεύρεση) 

 

6) Πώς αισθάνεστε εσείς με την εμφάνιση 

τέτοιων συμπεριφορών και πως το 

αντιμετωπίζετε; 

 

 Αρνητικά συναισθήματα (3/7) 

 Θετικά συναισθήματα (2/7) 

 Φυσιολογικά (1/7) 

 Εγρήγορση (1/7) 

 

 Οριοθετώντας (4/7) 

 Ενισχύοντας το παιδί την έκφραση (1/7) 

 Με εκπαίδευση (1/7) 

 Θα του εξηγούσα (1/7) 

 

7) Σας έχει αναφέρει
36

 το παιδί σας ότι το ελκύει 

κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου;  

Πώς αισθανθήκατε; 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι (3/7) 

 

 Θετικά συναισθήματα (6/7) 

 Εξαρτάται από το πως το εκδηλώνει 

προς το κορίτσι (1/6) 

 Άσχημα λόγω της στάσης των γονέων 

των κοριτσιών (1/6) 

 

8)Έχετε συζητήσει με το παιδί σας για θέματα 

ασφάλειας στο σεξ; 

 

 Όχι (7/7) 

 

9) Τί γνωρίζετε για τη σεξουαλική κακοποίηση; 

 

 Δεν περιλαμβάνει μόνο τη σεξουαλική 

επαφή (2/7) 

 Υπάρχει παντού (2/7) 

 Μπορεί να γίνει από συγγενικά πρόσωπα 

(1/7) 

 Υπάρχει κίνδυνος και στο σχολείο (1/7) 

 Συμβαίνει συχνά (1/7) 

 Δεν πρέπει να κλείσουμε το παιδί στο 

σπίτι λόγω αυτής αλλά να ενισχύσουμε 

το παιδί (1/7) 

 

10) Θεωρείτε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

είναι πιο ευάλωτα να πέσουν θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης; 

 

Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιον τρόπο προσπαθείτε να προστατέψετε το 

παιδί σας; 

 

 Ναι (6/7) 

 Ίσως τα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει 

λεκτική επικοινωνία (1/7) 

 

 Θεωρούνται ως «εύκολα θύματα» (4/7) 

 Αδυναμία ανάπτυξης 

αυτοπροσδιορισμού (2/7) 

 Δυσκολία να πουν όχι (2/7) 

 Δυσκολία να πουν τί συνέβη (2/7) 

 Εύκολο να τα χαρακτηρίσουν 

υπερβολικά (1/7) 

 Έχουν λίγες σεξουαλικές ευκαιρίες και 

θα ενδώσουν ευκολότερα (1/7) 

 

 Με εκμάθηση κανόνων ασφαλείας (5/7) 

                                                           
36

 Είτε να αναφέρει είτε να δείχνει αδυναμία: η ερώτηση διευκρινιζόταν περαιτέρω 

για γονείς που αρχικά απαντούσαν αρνητικά. 



105 
 

 Με εκπαίδευση σε θέματα δημόσιου και 

ιδιωτικού (4/7) 

 Με φυσική παρουσία γονέα (4/7) 

 Με έλεγχο του περιβάλλοντος (2/7) 

 Με εκπαίδευση σε θέματα ορίων (2/7) 

 

 Σχετικά με τις προσωπικές απόψεις για τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους  

οι γονείς στις τελικές συνεντεύξεις απάντησαν ως εξής: οι περισσότεροι συζητούν με 

τα παιδιά τους για θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, έχοντας ως κύριο θέμα 

τη σωματογνωσία, ενώ οι γονείς ανέφεραν αρκετούς ακόμη τομείς της 

σεξουαλικότητας ως θέματα συζήτησης. Ανάμεσα σε μία ποικιλία θεμάτων που 

φαίνεται να υποστήριξαν οι γονείς ότι τους απασχολούν, οι μισοί σχεδόν ανέφεραν το 

θέμα της κακοποίησης, ενώ ως βασική δυσκολία για τη συζήτηση θεμάτων 

σεξουαλικότητας αναφέρθηκε η κατανόηση του παιδιού. Οι περισσότεροι γονείς 

φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν αρνητικά καμία από τις πλευρές της 

σεξουαλικότητας του παιδιού τους και φαίνονται αρκετά δεκτικοί, ενώ σχεδόν οι 

μισοί  ανέφεραν την  ομοφυλοφιλία ως ζήτημα που θα τους δυσκόλευε.  Σχετικά με 

τον εντοπισμό σεξουαλικών συμπεριφορών στο παιδί οι περισσότεροι απάντησαν ότι 

εντοπίζουν, ενώ οι υπόλοιποι γονείς απάντησαν αρνητικά. Μάλιστα, δύο από τους 

τρεις γονείς που απάντησαν αρνητικά αιτιολόγησαν την απάντησή τους ορίζοντας τις 

συμπεριφορές του παιδιού ως φιλικές και ως τρόπο έκφρασης τον οποίο έμαθε 

μεγαλώνοντας στο συγκεκριμένο οικογενειακό πλαίσιο ως φυσιολογικό (εκδήλωση 

αγκαλιάς). Ως κύρια συναισθήματα που αναφέρθηκαν με την εκδήλωση τέτοιων 

συμπεριφορών παρατηρείται ότι πολλοί γονείς ανέφεραν αρνητικά συναισθήματα που 

σχετίζονταν με μία «άβολη» κατάσταση, ενώ ίδιος αριθμός υποστήριξε ότι 

αισθάνεται θετικά συναισθήματα ή φυσιολογικά. Σχετικά με το αν το παιδί έχει 

αναφέρει ότι το ελκύει άτομο του αντίθετου φύλου οι περισσότεροι γονείς απάντησαν 

θετικά, ενώ σχεδόν όλοι φαίνεται να αισθάνονται θετικά με την παραπάνω πρόταση. 

Κανένας από τους γονείς δεν έχει συζητήσει θέματα ασφάλειας στο σεξ με το παιδί 

του. Στις απαντήσεις σχετικά με το τι γνωρίζουν για τη σεξουαλική κακοποίηση 

υπήρχε ποικιλία απαντήσεων, με κεντρικές το ότι δεν περιλαμβάνει μόνο τη 

σεξουαλική επαφή και το ότι «υπάρχει παντού». Σχεδόν όλοι οι γονείς θεωρούν ότι 

τα άτομα με αναπηρίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ μία μητέρα ανέφερε αυξημένη την πιθανότητα αυτή 

για τα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει λεκτική επικοινωνία. Ως βασικός λόγος 
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αναφέρθηκε ότι τα άτομα με αναπηρία θεωρούνται ως το εύκολο θύμα. Τέλος, όσον 

αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς προσπαθούν να προστατεύσουν το 

παιδί τους οι περισσότεροι ανέφεραν την εκμάθηση κανόνων ασφαλείας και 

ακολούθησαν η εκπαίδευση του παιδιού σε θέματα δημόσιου και ιδιωτικού και η 

φυσική παρουσία του γονέα. 

 

4.2 Ποιοτική Ανάλυση της Έρευνας  

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η αρχική 

συνέντευξη και μετά την ολοκλήρωση του έγινε επανάληψη της διαδικασίας με τις 

ίδιες ερωτήσεις σε μορφή ημιδομημένης συνέντευξης πάντα, προκειμένου να 

αναδειχθούν τυχόν διαφορές που προκύπτουν στα λεγόμενα των γονέων.  

 Στο πρώτο κομμάτι περιλαμβάνονταν τα δημογραφικά στοιχεία του γονέα, 

στο δεύτερο ερωτήσεις σχετικές με τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού και στο τρίτο 

μέρος χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Χρηστίδου (2016).  

 Από τη σύγκριση αρχικής και τελικής συνέντευξης των γονέων ως γενικές 

παρατηρήσεις της ερευνήτριας καταγράφεται η πιο χαλαρή στάση των γονέων κατά 

τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης, κάτι το οποίο πιθανά αποδίδεται και στην 

οικειότητα που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην ίδια και στα μέλη της ομάδας.

 Όσον αφορά τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις, κατά την τελική συνέντευξη 

παρατηρούνται πιο άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από τους γονείς, αιτιολογώντας 

την άποψή τους, λιγότερες ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα, λιγότερες παύσεις 

και λιγότερα επιφωνήματα σκέψης («Εεε..» κτλ). Επίσης, οι γονείς κατά την τελικη 

συνέντευξη απαντούσαν με περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα σε 

σύγκριση με την πρώτη συνέντευξη, ενώ και η ποιότητα των παραδειγμάτων τους 

ήταν πιο ξεκάθαρη ως προς το κάθε αντικείμενο (ιδιαίτερα στις ερωτήσεις των 

στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού). 

4.2.1 Αυτοπροσδιορισμός 

Οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού 

αφορούσαν ορισμένα από τα στοιχεία που αποτελούν τον αυτοπροσδιορισμό: 

δεξιότητες επιλογής, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, 

καθορισμό και επίτευξη στόχου, δεξιότητες αυτορρύθμισης, δεξιότητες συνηγορίας, 

δεξιότητες για αρχηγία/ λήψη πρωτοβουλιών.     
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Πίνακας 23 

Πίνακας σύγκρισης αρχικών και τελικών συνεντεύξεων - Αυτοπροσδιορισμό 

Ερωτήσεις σχετικά με τον 

αυτοπροσδιορισμό του 

παιδιού 

Αρχικές απαντήσεις γονέων Τελικές απαντήσεις γονέων 

 

1)Μπορεί να επιλέγει 

αυτό που θέλει/του 

αρέσει;  

 

Πιστεύετε ότι το 

περιβάλλον στο σπίτι και 

το σχολείο του δίνει 

ευκαιρίες για να δηλώνει 

τις επιθυμίες και τις 

προτιμήσεις του;  

 

 

 

 

 

 

 

Εσείς δίνετε ευκαιρίες; 

Σε ποια πλαίσια;  

Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο 

(1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη για το 

σχολείο (1/7) 

 Δεν ξέρουν πως να δώσουν 

στο σχολείο (1/7) 

 Πιο περιορισμένα τα 

πράγματα στο σχολείο (1/7) 

 Δεν απάντησε για το σχολείο 

(1/7) 

 

 Ναι, δίνω ευκαιρίες 

καθημερινά (7/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή φαγητού (5 /7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή δραστηριοτήτων 

(4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή ρούχων ( 3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την επιλογή βόλτας (3/7) 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Όχι πάντα (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(3/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο 

(1/7) 

 Δεν ξέρουν πως να του 

δώσουν (1/7) 

 Διεκδικεί, αλλά 

προσαρμόζεται (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη για το 

σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω ευκαιρίες 

καθημερινά (7/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή φαγητού (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή δραστηριοτήτων 

(4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή ρούχων ( 4/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με 

την επιλογή βόλτας (4/7) 

 

 

2) Μπορεί να επιλύει 

απλά προβλήματα (πχ. 

Αν θέλω να περάσω και 

με εμποδίζει το έπιπλο να 

πάω από γύρω); 

 

Δίνονται ευκαιρίες να 

λύσει μόνος του 

προβλήματα τέτοιου 

τύπου στο σπίτι ή το 

σχολείο; 

 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 

 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Δεν απάντησαν για σχολείο 

(4/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο 

(1/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(1/7) 

 Ναι,σε μικροπράγματα στο 

σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (4/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 

 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(3/7) 

 Δεν απάντησαν για 

σχολείο (1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το 

σχολείο (2/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά 

(7/7) 
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Αν ναι, εσείς δίνετε 

ευκαιρίες επίλυσης 

προβλήματος; 

Πόσο συχνά; 

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 

εβδομάδα (1/7) 

 Ναι, δίνω εβδομαδιαία (1/7) 

 Όχι, δε δίνω συχνά (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

εύρεση αντικειμένου (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

ρούχα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τη 

διόρθωση αντικειμένων που 

χρησιμοποιεί το παιδί (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

οργάνωση τραπεζιού ( 1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

ακολουθία οδηγιών (1/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με 

πρόληψη και αποφυγή 

προβλημάτων (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

έπιπλο και αλλαγή διαδρομής 

(1/7) 

 

 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

ρούχα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

τη διόρθωση αντικειμένων 

που χρησιμοποιεί το παιδί 

(4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

ατομική υγιεινή (3/7) 

 Παραδείγματα θετικής 

αντιμετώπισης εμποδίων 

(3/7) 

o Παραδείγματα σχετικά με 

έπιπλο και αλλαγή 

διαδρομής (1/3) 

o Παραδείγματα 

μετακίνησης εμποδίων 

(1/3)  

o Παράδειγμα σχετικό με 

αποφυγή εμποδίων στη 

γυμναστική (1/3) 

  

 

3) Μπορεί να λαμβάνει 

αποφάσεις;  

 

Δίνονται ευκαιρίες για 

λήψη αποφάσεων από το 

ίδιο το παιδί στο σπίτι ή 

το σχολείο; 

 

 

Αν ναι εσείς δίνετε 

ευκαιρίες στο παιδί για 

λήψη αποφάσεων; Πόσο 

συχνά; 

 

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 

 

 

 

 Ναι, μπορεί (7/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Δίνονται μέτρια στο σπίτι 

(1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο 

(4/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(2/7) 

 Δεν απάντησε καθόλου για 

το σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (5/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την 

εβδομάδα (2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (5/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

φαγητό (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με τα 

ρούχα (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την προσωπική υγιεινή (1/7) 

 

 Ναι, μπορεί (6/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(6/7) 

 Όχι, δε δίνονται στο σπίτι 

(1/7) μαμα!!! 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(4/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Δεν απάντησε καθόλου για 

το σχολείο (2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά 

(6/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές 

την εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

βόλτα (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

φαγητό (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την προσωπική υγιεινή 

(1/7) 

 Με ποιον θέλει να παίξει 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

το σχολείο (1/7) 

  

 Ναι, μπορεί (3/7) 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 
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4) Μπορεί να καθορίζει 

και να πετυχαίνει τους 

στόχους που θέτει; 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες για 

καθορισμό στόχων και 

προσπάθεια για επίτευξη 

στο σπίτι ή το σχολείο;  

 

 

 

 

Αν ναι εσείς δίνετε 

ευκαιρίες για καθορισμό 

και επιτυχία των στόχων; 

Πόσο συχνά; 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 Όχι πάντα (1/7) 

 Άμα δε βαριέται (1/7) 

 Δύσκολα (1/7) 

 Τους βάζω εγώ (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Όχι πάντα στο σπίτι (1/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο 

(2/7) 

 Υποθέτω πως ναι (1/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Βάζαμε στόχους που τους 

δουλεύαμε στο σχολείο στα 

νήπια (1/7) 

 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την 

εβδομάδα (3/7) 

 Ναι, δίνω καθημερινά (2/7) 

 Ναι, δίνω μία φορά στις 10 

ημέρες ή ανά εβδομάδα (1/7) 

 Ναι δίνω, ανάλογα με το 

πότε εμφανίζεται ευκαιρία 

και το πόσο μεγάλο είναι το 

πρόβλημα (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την ολοκλήρωση μίας 

διαδικασίας με την 

ακολουθία επιβράβευσης 

(2/7)  

 Παραδείγματα που αφορούν 

τη βελτίωση συμπεριφοράς 

με την ακολουθία 

επιβράβευσης (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων (3/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν 

την ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων προσωπικής 

υγιεινής (2/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν 

τη βελτίωση σε 

δραστηριότητες (1/7) 

 Παραδείγματα που αφορούν 

τη βελτίωση σε θέματα 

ένδυσης (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την επιλογή στο φαγητό ως 

στόχο (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή δραστηριότητας ως 

στόχο (1/7) 

 Εξαρτάται από το αν τον 

ενδιαφέρει (1/7) 

 Τους βάζουμε μαζί (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(2/7) 

 Δε γνωρίζω για το σχολείο 

(2/7) 

 Προσπαθούμε με την 

παράλληλη (1/7) 

 Μέτρια (1/7) 

 Δουλεύουμε στόχους που 

αφορούν το σχολείο (1/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά 

(3/7) 

 Ναι. δίνω σχεδόν 

καθημερινά (1/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές 

την εβδομάδα (1/7) 

 Όχι τόσο συχνά. Πρέπει να 

δώσουμε κι άλλο χώρο στο 

σχολείο (1/7) 

 Πλέον έχουμε μπει στη 

διαδικασία (1/7) 

 

 Παραδείγματα που 

αφορούν την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επιλογή δραστηριότητας 

ως στόχο (3/7) 

 Παραδείγματα που 

αφορούν τη βελτίωση σε 

θέματα ένδυσης (3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την επιλογή στο φαγητό 

ως στόχο (2/7) 

 Παραδείγματα που 

αφορούν την ολοκλήρωση 

δραστηριοτήτων 

προσωπικής υγιεινής (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

την ολοκλήρωση μίας 

διαδικασίας με την 

ακολουθία επιβράβευσης 

(1/7) 

 Παραδείγματα που 

αφορούν τη βελτίωση 

συμπεριφοράς με την 

ακολουθία επιβράβευσης 

(1/7) 
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5) Έχει αναπτύξει 

ικανότητες 

αυτορρύθμισης; (πχ. να 

μπορεί να ελέγξει τα 

συναισθήματά του, να 

εστιάσει την προσοχή του 

στην ολοκλήρωση μιας 

εργασίας κλπ) 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες 

αυτορρύθμισης στο σπίτι 

ή το σχολείο;  

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε 

ευκαιρίες αυτορρύθμισης; 

Πόσο συχνά; 

 

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 

 

 Ναι, μπορεί (4/7) 

 Δυσκολεύεται (1/7) 

 Δυσκολεύεται με το 

συναίσθημα της χαράς (1/7) 

 Όχι, δε μπορεί (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (5/7) 

 Όχι και τόσο στο σπίτι (2/7) 

 Ναι, δίνονται από το σχολείο 

(3/7) 

 Ναι, δίνονται από τη 

δασκάλα του συγκεκριμένα 

και όχι το σχολείο (2/7) 

 Δεν απάντησε για το σχολείο 

(1/7) 

 Όχι, δε δίνονται από το 

σχολείο (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (6/7) 

 

 Ναι, δίνω τουλάχιστον 3 

φορές την εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

εναλλακτικές λύσεις σε 

πρόβλημα που εμφανίζεται 

(3/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

στερεοτυπικές συμπεριφορές 

ως εκτόνωση (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

μείωση στερεοτυπικών 

συμπεριφορών ως μη 

κατάλληλη συμπεριφορά 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

εκτόνωση μέσω κίνησης 

(1/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με 

εκπαίδευση για διατήρηση 

προσοχής σε μία εργασία 

σχετική με τα μαθήματα του 

σχολείου (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

αναγνώριση συναισθημάτων 

(1/7) 

 

 Ναι, μπορεί (5/7) 

 Δυσκολεύεται, αλλά όσο 

μεγαλώνει βελτιώνεται 

(1/7) 

 Δυσκολεύεται με το 

συναίσθημα της χαράς 

(1/7) 

 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(6/7) 

 Δυσκολεύεται η μητέρα 

λόγω της φασαρίας που 

επικρατεί στη 

συγκεκριμένη κατάσταση 

(1/7) 

 Ναι, δίνονται από το 

σχολείο (3/7) 

 Ναι, δίνονται από τη 

δασκάλα του 

συγκεκριμένα και όχι το 

σχολείο (2/7) 

 Δεν απάντησε για το 

σχολείο (1/7) 

 Όχι, δε δίνονται από το 

σχολείο (1/7) 

 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά 

(4/7) 

 Ναι, δίνω καθημερινά ή 

μερικές φορές την 

εβδομάδα (1/7) 

 Εξαρτάται από τις αντοχές 

μου (1/7) 

 Όχι τόσο συχνά όσο τα 

άλλα. Μερικές φορές την 

εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

εναλλακτικές λύσεις σε 

πρόβλημα που εμφανίζεται 

(4/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με 

απευαισθητοποίηση (2/7)  

 Παραδείγματα σχετικά με 

λεκτική καθοδήγηση για 

μείωση ακατάλληλων 

συμπεριφορών (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

εκτόνωση μέσω κίνησης 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

μείωση στερεοτυπικών 

συμπεριφορών ως μη 

κατάλληλη συμπεριφορά 

(1/7) 
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 Παραδείγματα σχετικά με 

εκπαίδευση για διατήρηση 

προσοχής σε μία εργασία 

σχετική με τα μαθήματα 

του σχολείου (1/7) 

 

 

6) Έχει αναπτύξει 

ικανότητες 

αυτοσυνηγορίας; 

 

 

Δίνονται ευκαιρίες 

αυτοσυνηγορίας στο σπίτι 

ή το σχολείο;  

 

 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε 

ευκαιρίες 

αυτοσυνηγορίας; Πόσο 

συχνά;  

 

Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 

 Ναι, έχει αναπτύξει (4/7) 

 Όχι τόσο πολύ (1/7) 

 Σε μερικά πράγματα (1/7) 

 Μόνο προς τη μαμά του (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι (6/7) 

 Όχι, δεν ήξερα ότι είναι 

σημαντικό (1/7) 

 Δεν γνωρίζω για το σχολείο 

(4/7) 

 Δε νομίζω (1/7) 

 Όχι δε νομίζω (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Όταν δοθούν αφορμές (3/7) 

 Δε δίνονται συχνά ευκαιρίες 

(2/7) 

 Δεν το δουλεύουμε 

συστηματικά (2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

αντιπαραθέσεις και καυγάδες 

στο σπίτι (6/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

επίπληξη συμμαθητή του 

(1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

τραυματισμό ή προσποίηση 

πόνου (1/7) 

 

 Ναι, έχει αναπτύξει (6/7) 

 Σε μερικά πράγματα (1/7) 

 

 Ναι, δίνονται στο σπίτι 

(7/7) 

 Δεν γνωρίζω για το 

σχολείο (3/7) 

 Ναι (1/7) 

 Νομίζω πως ναι, όχι 

σίγουρα όμως (1/7) 

 Δε νομίζω (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Όταν δοθούν αφορμές 

(3/7) 

 Δε δίνονται συχνά 

ευκαιρίες (2/7) 

 Δεν το δουλεύουμε 

συστηματικά (2/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

αντιπαραθέσεις και 

καυγάδες στο σπίτι (7/7) 

 Υπερασπίζεται τα 

δικαιώματά του (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

σχολείο και  συμμαθητή 

του (1/7) 

 

 

7) Έχει αναπτύξει 

ικανότητες για αρχηγία/ 

να παίρνει πρωτοβουλίες;  

 

Δίνονται ευκαιρίες για 

αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών στο σπίτι 

ή το σχολείο; 

 

Αν ναι, εσείς δίνετε 

ευκαιρίες για 

αρχηγία/λήψη 

πρωτοβουλιών; Πόσο 

συχνά; 

 

 Ναι, κυρίως για λήψη 

πρωτοβουλιών (6/7) 

 Όχι.. λίγο ίσως (1/7) 

 

 Ναι. δίνονται στο σπίτι (7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(3/7) 

 Ναι, δίνονται από τις 

παράλληλες (2/7) 

 Δεν απάντησαν για το 

σχολείο (2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά (3/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές την 

εβδομάδα (2/7) 

 Ναι, όταν βλέπω ότι 

αφήνονται (1/7) 

 Ναι, μέσα στον μήνα (1/7) 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (6/7) 

 

 Ναι, κυρίως για λήψη 

πρωτοβουλιών (7/7) 

 

 

 Ναι. δίνονται στο σπίτι 

(7/7) 

 Ναι, δίνονται στο σχολείο 

(3/7) 

 Ναι, δίνονται από τις 

παράλληλες (2/7) 

 Δεν απάντησαν για το 

σχολείο (2/7) 

 

 Ναι, δίνω καθημερινά 

(6/7) 

 Ναι, δίνω μερικές φορές 

την εβδομάδα (1/7) 

 

 

 Παραδείγματα σχετικά με 

δραστηριότητες (5/7) 
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Μπορείτε να μου 

αναφέρετε ένα 

παράδειγμα; 

 Παραδείγματα σχετικά με το 

φαγητό (4/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το 

ντύσιμο (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με το 

που θα πάνε βόλτα (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

συμμετοχή στο σχολείο 

(2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

το φαγητό (2/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

το ντύσιμο (1/7) 

 Παραδείγματα σχετικά με 

το που θα πάνε βόλτα 

(1/7) 

 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, όσον αφορά τις δεξιότητες 

επιλογής όλοι οι γονείς στην αρχική συνέντευξη αποκρίθηκαν θετικά, ότι δηλαδή το 

παιδί τους μπορεί να επιλέγει αυτό που θέλει/ του αρέσει. Στην τελική συνέντευξη 

παρατηρήθηκε διαφορά σε 3 γονείς οι οποίοι απάντησαν ως εξής: «Ναι, τις πιο πολλές 

φορές διαλέγει», «Μέτρια…», «Όχι πάντα… κάποιες φορές διαλέγει, κάποιες όχι». 

Σχετικά με το αν δίνονται ευκαιρίες για πραγματοποίηση επιλογών στο σπίτι ή το 

σχολείο οι γονείς στην αρχική συνέντευξη απάντησαν θετικά για το σπίτι, ενώ για το 

σχολείο απάντησαν θετικά μόνο 2 γονείς. Άλλοι 2 γονείς απάντησαν ότι «Δε 

γνωρίζω» ή «Δεν είμαι σίγουρη», μία μητέρα απάντησε ότι «Δεν ξέρουν πως να του 

δώσουν τις ευκαιρίες», μία μητέρα απάντησε μόνο για το σπίτι χωρίς να σχολιάσει το 

σχολείο, ενώ ένας γονέας απάντησε ότι «Στο σχολείο είναι πιο περιορισμένα τα 

πράγματα». Στην τελική συνέντευξη οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν σε 3 

γονείς: η μητέρα η οποία δε σχολίασε το αν δίνονται ευκαιρίες για λήψη επιλογών 

στο σχολείο απάντησε ότι «Στο σχολείο πιστεύω ότι διεκδικεί, αλλά προσαρμόζεται..» 

για το παιδί της, γονέας που απάντησε ότι «δεν είμαι σίγουρη για το σχολείο» στην 

αρχική συνέντευξη, στην τελική απάντησε «στο σχολείο πολύ καλά..», ενώ μητέρα η 

οποία απάντησε στην αρχική συνέντευξη ότι «στο σχολείο είναι περιορισμένα τα 

πράγματα», στην τελική απάντησε «στο σχολείο δεν είμαι σίγουρη..». Όσον αφορά τα 

παραδείγματα που έδωσαν οι γονείς, δύο μητέρες στην τελική τους συνέντευξη 

πρόσθεσαν το παράδειγμα της βόλτας ως πιθανή επιλογή για το παιδί τους, κάτι το 

οποίο δεν ανέφεραν στην αρχική τους συνέντευξη. Μία μητέρα στην τελική 

συνέντευξη ανέφερε τη δυνατότητα επιλογής «στο τί θέλει να κάνει το παιδί… αν 

θέλει να διαβάσει τώρα ή αργότερα, αν θέλει να δει υπολογιστή, αν θέλει να πάμε 

κάπου ή δεν θέλει, αν θέλει να φύγουμε από κάποιο χώρο  ή αν θέλει να πάμε σπίτι..» 

ενώ στην αρχική συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα το φαγητό, τα ρούχα ή 

η ταινία. Επιπλέον, μία μητέρα στην τελική συνέντευξη έθεσε το πλαίσιο των 
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δυνατοτήτων των επιλογών των παιδιών λόγω δυσκολίας τήρησης προγράμματος του 

σπιτιού, επισημαίνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για τη 

συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας προσπαθεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες. 

Όσον αφορά τη συχνότητα για τη δυνατότητα λήψης επιλογών όλοι οι γονείς τόσο 

στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη απάντησαν «Καθημερινά».  

 Στην ερώτηση που αφορά τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, όλοι οι γονείς 

και στην αρχική και στην τελική συνέντευξη αποκρίθηκαν θετικά ως προς τη 

δυνατότητα των παιδιών τους να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας και ως 

προς το ότι τους δίνονται ευκαιρίες για επίλυση προβλήματος στο σπίτι. Σχετικά με 

τη δυνατότητα επίλυσης προβλήματος στο σχολείο στην αρχική συνέντευξη 4 

μητέρες δεν σχολίασαν καθόλου την ερώτηση και ανέφεραν μόνο δυνατότητες που 

δίνονται στο σπίτι, ένας γονέας είπε «Δεν ξέρω», ένας «Ναι, μικροπράγματα» κι ένας 

ακόμη αποκρίθηκε θετικά «Ναι». Στην τελική συνέντευξη σε σχέση με το σχολείο 

υπήρξε αλλαγή στην απάντηση «Ναι, μικροπράγματα» σε «Πολύ προστατευμένο 

περιβάλλον.. δεν ξέρω» από ένα γονέα, 2 μητέρες απάντησαν όπως και στην αρχική 

τους συνέντευξη «Δεν ξέρω» και «Ναι» αντίστοιχα, μία δεν σχολίασε την ερώτηση 

για το σχολείο καθόλου ούτε στην τελική συνέντευξη, δύο μητέρες που στην αρχική 

συνέντευξη δε σχολίασαν, στην τελική απάντησαν «Μέτρια»  και «Ναι..στην 

γυμναστική έχουν και εμπόδια να περνάνε..», ενώ η απάντηση «Δεν ξέρω» στην τελική 

συνέντευξη αντικαταστάθηκε από «Νομίζω πως ναι». Στη συχνότητα με την οποία 

δίνονται ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά τους και οι 7 γονείς απάντησαν 

«Καθημερινά» στις τελικές τους συνεντεύξεις, με τους 4 να έχουν απαντήσει το ίδιο 

και στις αρχικές συνεντεύξεις και τους υπόλοιπους 3 να έχουν ως αρχικές απαντήσεις 

«Μερικές φορές τη βδομάδα», «Εβδομαδιαία» και «Όχι συχνά». Στα παραδείγματα τα 

οποία έδωσαν οι γονείς στην τελική συνέντευξη παρατηρούνται τα εξής: μία μητέρα 

αναφέρει ότι «..πλέον τον αφήνω να παιδεύεται λίγο.. καθημερινά […] και σαν μαμά 

παρεμβαίνω πιο συχνά από τον μπαμπά.. πλέον το κατάλαβα ότι δεν πρέπει να τον 

βοηθάω τόσο πολύ, οπότε έχω κάνει λίγο πίσω..», κάτι το οποίο αναφέρει στην αρχική 

της συνέντευξη ότι θα πρέπει να αρχίσει να το κάνει και στην τελική αναφέρει ότι το 

έχει καταλάβει,  μία μητέρα προσθέτει ένα νέο παράδειγμα το οποίο αφορά το 

βούρτσισμα των δοντιών του παιδιού της και στο οποίο δουλεύουν σχετικά με την 

επίλυση προβλήματος, μία ακόμη μητέρα παραθέτει στην τελική συνέντευξη πιο 

πολλά παραδείγματα για την επίλυση προβλήματος σε σχέση με το παιδί της: στην 

αρχική είχε αναφέρει ως επίλυση προβλήματος το να πρέπει να φέρει ένα 
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χαρτομάντιλο στην μικρή του αδερφή, το οποίο αφού το έφερνε το έσκιζε· τα νέα 

παραδείγματα που έδωσε η μητέρα αφορούν το μπάνιο, το βούρτσισμα των δοντιών, 

κούμπωμα ζακέτας, ενώ αναφέρει «Προσπαθώ πλέον να τον αφήνω να κάνει κάποια 

πράγματα μόνος του..», κάτι το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου στην αρχική της 

συνέντευξη
37

. Τέλος, μία ακόμη μητέρα που στην αρχική της συνέντευξη έδωσε για 

παράδειγμα επίλυσης προβλήματος το να πέσει το κλειδί από την πόρτα και να το 

τοποθετήσει το παιδί στη θέση του, στην τελική έδωσε ως παράδειγμα να μπορέσει το 

παιδί να «φτιάξει» τον ανελκυστήρα που έχουν στο σπίτι και «κολλάει» πηγαίνοντας 

από τον πάνω όροφο στον κάτω.       

 Σχετικά με τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων 7 στους 7 γονείς αποκρίθηκαν 

θετικά, ότι δηλαδή τα παιδιά τους μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, τη μία μητέρα να 

υποστηρίζει στην αρχική συνέντευξη ότι «Σε απλά πράγματα θα πει τι θέλει.. αν και 

είναι ¨εύκολος¨
38

..»  και στην τελική να απαντά «Μέτρια..Ναι». Όσον αφορά το εάν 

δίνονται ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων στο σπίτι στην αρχική συνέντευξη 6 στους 7 

γονείς απάντησαν θετικά, ενώ μία μητέρα απάντησε «Μέτρια». Στην τελική 

συνέντευξη σχετική με τις ευκαιρίες για  λήψη αποφάσεων στο σπίτι 6 στους 7 γονείς 

αποκρίθηκαν θετικά ενώ η μητέρα που απάντησε στην αρχική «Μέτρια» απάντησε 

«Όχι, γιατί είναι εύκολο παιδί». Σχετικά με το αν δίνονται ευκαιρίες λήψης 

αποφάσεων από το σχολείο στην αρχική συνέντευξη 2 γονείς απάντησαν θετικά, 4 

γονείς «Δεν ξέρω» και μία μητέρα δε σχολίασε καθόλου το πλαίσιο του σχολείου. 

Στις τελικές συνεντεύξεις 4 γονείς απάντησαν «Ναι», η μητέρα που δεν σχολίασε 

πριν δε σχολίασε ούτε στην τελική συνέντευξη το θέμα του σχολείου, μία μητέρα που 

είπε «Δεν ξέρω» δε σχολίασε επίσης καθόλου το πλαίσιο στην τελική συνέντευξη, 

ενώ μία μητέρα απάντησε «Μέτρια». Όσον αφορά τη συχνότητα για τη λήψη 

αποφάσεων 5 γονείς ανέφεραν «Καθημερινά» και μία μητέρα ανέφερε «Μερικές 

φορές την εβδομάδα» τόσο στις αρχικές όσο και στις τελικές συνεντεύξεις, ενώ ένας 

γονέας ανέφερε «Μερικές φορές τη βδομάδα» στην αρχική συνέντευξη και 

«Καθημερινά» στην τελική. Διαφορές που εντοπίστηκαν στις τελικές συνεντεύξεις σε 

                                                           
37

 Είχε αναφέρει μόνο ότι προσπαθεί να του δώσει ευκαιρίες επίλυσης προβλήματος, 

«αλλά όχι πολλές». 

38
 Η μητέρα διευκρινίζει ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα στις μεταβολές του 

προγράμματος του, στο αν ακυρωθεί μία έξοδος ή έχουν ένα συγκεκριμένο φαγητό 

στο σπίτι. 
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σχέση με τις αρχικές ήταν οι εξής: σε απάντηση «Ναι» στην αρχική συνέντευξη έγινε 

«Ναι, αλλά είναι βραχυπρόθεσμες». Μία μητέρα στην τελική συνέντευξη έδωσε ένα 

επιπλέον παράδειγμα σε σχέση με τη λήψη απόφασης που αφορά το κλείσιμο του 

υπολογιστή από το ίδιο το παιδί εάν παίζει πολύ ώρα, ενώ ένας γονέας υποστήριξε 

στην τελική του συνέντευξη ότι προσπαθεί να έχει το παιδί σε εγρήγορση καθώς 

μέσα από τη λήψη αποφάσεων δουλεύει την ανάπτυξη του λόγου στο παιδί. Τέλος, 

μία μητέρα στην αρχική συνέντευξη έδωσε ως παράδειγμα απόφασης του παιδιού το 

να πάνε να φάνε κάπου έξω, ενώ στην τελική συνέντευξη έδωσε παράδειγμα με 

απόφαση του παιδιού για να πάνε όλοι μαζί κάπου το τριήμερο. Επίσης, συμπλήρωσε 

ότι υλοποιεί τις αποφάσεις του παιδιού έτσι ώστε να έχει αντίκρισμα η λήψη 

απόφασης.           

 Όσον αφορά τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων 3 γονείς απάντησαν 

θετικά «Ναι» στην αρχική και στην τελική συνέντευξη σε σχέση με το αν μπορεί να 

θέτει και να πετυχαίνει τους στόχους του. Οι υπόλοιποι γονείς στην αρχική 

συνέντευξη απάντησαν: «Όχι πάντα», «Άμα δε βαριέται», «Δύσκολα» και «Τους βάζω 

εγώ». Στην τελική συνέντευξη οι παραπάνω γονείς απάντησαν «Εξαρτάται από το αν 

τον ενδιαφέρει», «Σε αυτά που τον ενδιαφέρουν αποδίδει καλύτερα», «Ναι, σε αυτά που 

τον ενδιαφέρουν, σίγουρα ναι!» και «Τους βάζουμε μαζί» σε αντιστοιχία με τα 

παραπάνω. Στην ερώτηση αν δίνεται η δυνατότητα για καθορισμό και επίτευξη 

στόχων στο σπίτι 6 στους 7 γονείς απάντησαν θετικά «Ναι» τόσο στην αρχική 

συνέντευξη όσο και στην τελική, ενώ μία μητέρα που στην αρχική συνέντευξη είχε 

απαντήσει «Όχι πάντα» στην τελική απάντησε «Ναι, αλλά όχι μακροπρόθεσμα». 

Σχετικά με τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων στο σχολείο 2 γονείς απάντησαν 

«Ναι» στην αρχική και στην τελική συνέντευξη, ενώ μία μητέρα δήλωσε στην αρχική 

συνέντευξη «Υποθέτω πως ναι» το οποίο στην τελική συνέντευξη αντικαταστάθηκε 

από το «Δε γνωρίζω ακριβώς». Οι υπόλοιποι γονείς δήλωσαν τα εξής στην αρχική 

τους συνέντευξη: δύο γονείς απάντησαν «Δεν ξέρω», μία μητέρα «Μέτρια», ενώ ένας 

γονέας απάντησε ότι «Στα νήπια βάζαμε στοχοθεσία την οποία δουλεύαμε και στο 

σχολείο». Στην τελική συνέντευξη οι απαντήσεις που δόθηκαν αντίστοιχα ήταν: 

«Προσπαθούμε», «Δεν ξέρω», «Μέτρια», «Δουλεύουμε στόχους που αφορούν στο 

σχολείο», ενώ η μητέρα που είχε δηλώσει στην αρχική συνέντευξη «Υποθέτω πως 

ναι» στην τελική δήλωσε «Δε γνωρίζω ακριβώς». Η συχνότητα με την οποία 

δούλευαν τις δεξιότητες στοχοθεσίας στις αρχικές συνεντεύξεις ήταν οι εξής: 2 γονείς 

δήλωσαν καθημερινά, 3 γονείς δήλωσαν μερικές φορές την εβδομάδα και μία μητέρα 
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«1 φορά στις 10 μέρες ή κάθε βδομάδα». Μία μητέρα δήλωσε «ανάλογα πότε 

εμφανίζεται και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα». Στην τελική συνέντευξη οι 

απαντήσεις τους ήταν οι εξής: ο γονέας που είχε δηλώσει «καθημερινά» στην αρχική, 

στην τελική δήλωσε «Ε, όχι τόσο συχνά.. πρέπει να του δώσουμε πιο πολύ χώρο και 

στο σχολείο», ενώ ο άλλος γονέας που είχε δηλώσει «καθημερινά» στην αρχική έδωσε 

την ίδια απάντηση και στην τελική. Δύο γονείς που απάντησαν «Μερικές φορές μέσα 

στην εβδομάδα» στην αρχική συνέντευξη, στην τελική απάντησαν «Καθημερινά» και 

«Σχεδόν Καθημερινά». Μία μητέρα που στην αρχική συνέντευξη είχε δηλώσει 

«μερικές φορές την εβδομάδα» απάντησε το ίδιο και στην τελική, ενώ η μητέρα που 

είχε δηλώσει ότι αυτό εξαρτάται από το πότε εμφανίζεται το πρόβλημα και το πόσο 

μεγάλο είναι, στην τελική συνέντευξη απάντησε «κάποτε το έκανα συνέχεια το να 

παρακινώ για στόχους, πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία». Μερικές από τις διαφορές 

που σημειώθηκαν σε σχέση με την αρχική και τη τελική συνέντευξη είναι οι εξής: 

ένας γονέας που στην αρχική συνέντευξη απάντησε «στοχοθεσία τί εννοούμε για αυτό 

το παιδί, δεν ξέρω τί είναι στόχος.. στόχος για εμένα είναι να πηγαίνει σχολείο στο 

σχολείο χωρίς να γκρινιάζει..είναι στόχος δικός μου, αλλά όχι δικός του» στην τελική 

συνέντευξη είπε «Πρέπει να δώσουμε πιο.. προσπαθούμε να δώσουμε πιο πολύ χώρο 

και στο σχολείο.. αλλά και εμείς και η παράλληλη.. εγώ ίσως είμαι πιο χαλαρός.. 

Δηλαδή και στα παιχνίδια που πάμε ο στόχος του είναι να φτάσει στην κορυφή. Η μαμά 

του θα του πει πρόσεχε κτλ. Εγώ τον αφήνω.. σκέφτομαι ότι δε θα είμαι πάντα μαζί του. 

Ανεβαίνει σε ένα τοίχο 1 μέτρο ψηλό όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του και έχει ως 

στόχο να περπατήσει από εδώ έως εδώ..ε δεν θα τον κατεβάσω. Θα τον αφήσω να το 

κάνει όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του». Μία μητέρα που στην αρχική συνέντευξη 

είχε πει «Του δίνω ευκαιρίες.. αλλά δεν είναι μια συνειδητή διαδικασία. Πχ τον ρωτάω  

-θέλεις να κάνεις μπάνιο μόνος σου; Μου λέει –θέλω. -Ωραία. Μου λέει: -Θέλω να 

είσαι έξω από το μπάνιο. Του λέω : - Όχι έξω από το μπάνιο, θα είμαι στην πόρτα, θα 

σε επιβλέπω. Οπότε προσπαθώ να το κάνω για να του μάθω και τη διαδικασία του 

παίρνω αποφάσεις, προσπαθώ να τηρήσω αυτό που έχω πει, μαθαίνω να προσπαθώ 

ακόμη κι αν αποτυγχάνω.. Ε.. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Γιατί είναι λίγο 

καλομαθημένος, ξέρει ότι είμαστε εκεί γύρω και τον επιβλέπουμε, οπότε αν δυσκολευτεί 

θα μας φωνάξει.. Του δίνω ευκαιρίες (για στοχοθεσία) όποτε το σηκώνει το νευρικό 

μου σύστημα..» στην τελική συνέντευξη δήλωσε «Εγώ ναι, τον βοηθώ στη 

στοχοθεσία.. Γίνεται 1-2 φορές τη βδομάδα.. επειδή έχε και στοχοθεσίες που αφορούν 

το αύριο και το μεθαύριο.. Παράδειγμα με τα δόντια του.. Για να είμαστε καλοί στον 
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οδοντίατρο και να μην έχουμε σφράγισμα θα πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας». 

Γονέας που στην αρχική συνέντευξη στην ερώτηση για τη στοχοθεσία είπε «Σε 

συνεργασία με κάποιον.. όχι αποκλειστικά μόνος του.. έτσι;» στην τελική συνέντευξη 

είπε ότι δίνουν στο παιδί τον χώρο και βάζει και μόνος του στόχους. Μία μητέρα 

στην τελική συνέντευξη έδωσε ένα επιπλέον παράδειγμα του να κάνει μπάνιο μόνος 

του, πέρα από το να είναι καλός στο σχολείο που το είχε αναφέρει και στην αρχική 

συνέντευξη, ενώ μία άλλη μητέρα που στην αρχική συνέντευξη είχε αναφέρει την 

ανάγκη για στοχοθεσία σε πράγματα όπως πχ το κρέμασμα του μπουφάν στην τελική 

συνέντευξη ανέφερε την ανάγκη για στοχοθεσία με βάση τα ενδιαφέροντα και τα 

ταλέντα του παιδιού. Μία μητέρα η οποία στην αρχική συνέντευξη δεν είχε αναφέρει 

συγκεκριμένο παράδειγμα για τη στοχοθεσία στο σπίτι, στην τελική ανέφερε από 

μόνη της παράδειγμα που αφορά την ενασχόληση του παιδιού με δραστηριότητα 

(ζυμάρι-πλαστελίνη). Τέλος, μητέρα που στην αρχική συνέντευξη για τον καθορισμό 

στόχων είχε πει «Εγώ βάζω στόχους» στην τελική απάντησε «Δεν τους θέτει μόνος 

του.. μαζί..», ενώ σε ερώτηση για το σχολείο το οποίο στην αρχική συνέντευξη είχε 

τεθεί ως στόχος «Να τα πάμε καλά στο σχολείο φέτος και να μην τεμπελιάζει» στην 

τελική συνέντευξη είπε «..έχουμε επικεντρωθεί στα μαθήματα. Από ότι μου λέει η 

κοπέλα (παράλληλη) πάει καλά και σε αυτά.. πάει μόνος του κυλικείο, ψωνίζει, βγάζει 

το μπουφάν του και το αφήνει στη θέση του, ανοίγει την τσάντα και βγάζει μόνος του τα 

βιβλία του.. φέτος έχει πολύ μεγάλη βελτίωση..».    

 Σχετικά με την αυτορρύθμιση 4 στους 7 γονείς απάντησαν θετικά τόσο στην 

αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, ενώ οι υπόλοιποι 3 απάντησαν 

«Δυσκολεύεται», «Δυσκολεύεται με το συναίσθημα της χαράς» και «Όχι» στην αρχική 

συνέντευξη, τα οποία στην τελική διαμορφώθηκαν ως: «Δυσκολεύεται, αλλά όσο 

μεγαλώνει βελτιώνεται..», «Δυσκολεύεται με το συναίσθημα της χαράς..» και «Ναι» 

αντίστοιχα. Στην ερώτηση που αφορά το αν δίνονται ευκαιρίες αυτορρύθμισης στο 

σπίτι 5 στους 7 γονείς απάντησαν θετικά τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

συνέντευξη. Δύο γονείς απάντησαν «Όχι και τόσο» στην αρχική συνέντευξη, ενώ 

στην τελική οι απαντήσεις τους διαμορφώθηκαν σε «Ναι» η μία μητέρα, ενώ η άλλη 

μητέρα ανέφερε τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη ότι γίνεται 

προσπάθεια έτσι ώστε να δίνονται ευκαιρίες αυτορρύθμισης, αλλά «είναι δύσκολο» 

γιατί επηρεάζεται αρνητικά η ίδια λόγω της φασαρίας που επικρατεί στο σπίτι όταν το 

παιδί ταράζεται από κάτι. Σχετικά με το αν δίνονται ευκαιρίες για αυτορρύθμιση στο 

σχολείο 2 γονείς απάντησαν θετικά, τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 
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συνέντευξη, μία μητέρα απάντησε «Ναι» στην αρχική και «Ναι, σε μικρότερο 

βαθμό..», ενώ 2 γονείς τόνισαν ότι δίνονται ευκαιρίες από τη δασκάλα και όχι το 

σχολείο ως σχολείο. Μία μητέρα δε σχολίασε σε καμία από τις 2 συνεντεύξεις τη 

συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ μία άλλη μητέρα απάντησε και στην αρχική και στην 

τελική συνέντευξη «Όχι». Όσον αφορά τη συχνότητα που δίνονται ευκαιρίες για 

αυτορρύθμιση 2 γονείς απάντησαν «Καθημερινά» τόσο στην αρχική όσο και στην 

τελική συνέντευξη. Τέσσερις γονείς που απάντησαν στην αρχική συνέντευξη 

«Καθημερινά» στην τελική δήλωσαν «Όχι τόσο συχνά όσο τα άλλα..», «Εξαρτάται 

από τις αντοχές μου, το πώς θα είναι το παιδί και το τί θα προκύψει», «Όποτε 

προκύψει», «Καθημερινά ή μερικές φορές την εβδομάδα». Μία μητέρα η οποία στην 

αρχική συνέντευξη είχε δηλώσει «Τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα» στην τελική 

απάντησε «Καθημερινά». Διαφορές οι οποίες προέκυψαν στην τελική συνέντευξη 

ήταν οι εξής: μία μητέρα που στην αρχική συνέντευξη ανέφερε ότι θα κάτσει να κάνει 

τα μαθήματά του μετά το σχολείο στην τελική συνέντευξη είπε ότι θα πρέπει να 

ακούσει και να χορέψει 2-3 τραγούδια κι έπειτα θα ασχοληθεί με τα μαθήματα γιατί 

αυτό τον βοηθάει. Μία μητέρα έδωσε ως παράδειγμα για εξάσκηση στην 

αυτορρύθμιση το ότι τα παιδιά βιώνουν την καθημερινότητα στο σπίτι με τους 

καυγάδες και τις φωνές που θα προκύψουν ως ευκαιρία για να μάθουν να 

αυτορυθμίζονται σε διάφορα περιβάλλοντα. Ένας γονέας στην τελική συνέντευξη 

ήξερε τι είναι η αυτορρύθμιση -κάτι το οποίο δε γνώριζε στην αρχική συνέντευξη, 

ενώ μία μητέρα ανέφερε στην τελική συνέντευξη ότι εντόπισε ανάγκη για 

αυτορρύθμιση του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι το οποίο δεν είχε 

παρατηρήσει πριν.          

 Για την αυτοσυνηγορία 4 γονείς απάντησαν θετικά στο αν τα παιδιά τους 

έχουν αναπτύξει ανάλογες δεξιότητες τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

συνέντευξη. Οι υπόλοιποι 3 απάντησαν: «Όχι τόσο πολύ», «Σε μερικά πράγματα» και 

«Μόνο προς τη μαμά του» στην αρχική συνέντευξη, τα οποία στην τελική 

διαμορφώθηκαν σε «Ναι», «Σε συγκεκριμένα πράγματα» και «Πάρα πολύ φέτος!» 

αντίστοιχα. Σχετικά με τον δίνονται ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας στο σπίτι 6 στους 7 

γονείς απάντησαν θετικά τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, ενώ μία 

μητέρα απάντησε στην αρχική συνέντευξη «Όχι συχνά.. Δεν ήξερα ότι είναι σημαντικό! 

Καλά που μου το είπες να αρχίσουμε να το δουλεύουμε κι αυτό!» και στην τελική 

«Ναι». Όσον αφορά το σχολείο και το αν δίνονται ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας 4 γονείς 

απάντησαν «Δε ξέρω» τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, ενώ οι 
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υπόλοιποι 3 απάντησαν στις αρχικές συνεντεύξεις «Όχι, δε νομίζω», «Δε νομίζω» και 

«Όχι» εκ των οποίων στην τελική συνέντευξη άλλαξε μόνο το «Όχι, δε νομίζω» σε 

«Ναι, τον βλέπω..», ενώ οι άλλες 2 απαντήσεις παρέμειναν ίδιες. Η συχνότητα με την 

οποία παρουσιάζονται ευκαιρίες αυτοσυνηγορίας εμπεριέχεται στις απαντήσεις των 

γονέων στις αρχικές συνεντεύξεις: «Όταν δοθούν οι αφορμές και αν», «Συνήθως δεν 

μας παίρνει.. Νομίζω ότι δε μπορεί..», «Όποτε προκύψει», «Σπάνια..», «Τα έριχναν ο 

ένας στον άλλον κυρίως.. θα ρωτούσαν τί έπαθε ο άλλος αν έκλαιγε.. όταν τύχει 

δηλαδή..», «Τώρα τί να σου πω.. δεν είναι κάτι που δουλεύουμε συστηματικά..», «Δε 

δίνονται συχνά για αυτό το… πώς το είπες;» ενώ στις τελικές συνεντεύξεις οι 

απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής αντίστοιχα: « Μία φορά την εβδομάδα περίπου», 

«Εννοείται! Ζητούμενο είναι! Μία – δυο φορές την εβδομάδα!», «Όποτε προκύψει», 

«Μερικές φορές τη βδομάδα», «Όποτε προκύψει..μερικές φορές τη βδομάδα», «Δυο-

τρεις φορές την εβδομάδα, όπως τυχαίνει», «Όποτε δίνεται ευκαιρία το κάνει συχνά..». 

Μερικές από τις διαφορές που προκύπτουν μέσα από τις συνεντεύξεις των γονέων 

είναι οι παρακάτω: μητέρα η οποία είχε απαντήσει για το σχολείο «Μπα δε νομίζω» 

στην τελική συνέντευξη απάντησε «Ναι! Τον βλέπω στο σχολείο αν γίνει κάτι με 

κάποιο παιδάκι κάνει ¨πραγματάκια¨», μία άλλη μητέρα τόνισε στην τελική της 

συνέντευξη «Ναι.. τον παρατηρώ.. Δεν τον παρατηρούσα ως τώρα.. Μετά το 

πρόγραμμα το είδα πιο…», ενώ τέλος μία ακόμη μητέρα παρατήρησε γενίκευση από 

την αυτοσυνηγορία προς την ίδια μόνο και στην αδερφή και στον πατέρα του παιδιού.

 Στην ερώτηση που αφορά τις δεξιότητες αρχηγίας και λήψης πρωτοβουλιών 6 

στους 7 γονείς απάντησαν θετικά (εστιάζοντας κυρίως στις δεξιότητες για λήψη 

πρωτοβουλιών) τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, ενώ μία μητέρα 

απάντησε «Όχι..λίγο ίσως» στην αρχική συνέντευξη και στην τελική «Ναι! Για 

αρχηγία όχι τόσο, για πρωτοβουλία όμως ναι!». Για το αν δίνονται ευκαιρίες στο σπίτι 

και οι 7 γονείς απάντησαν θετικά τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη. 

Στο σχολικό πλαίσιο 2 γονείς απάντησαν θετικά στην αρχική και στην τελική 

συνέντευξη, 2 γονείς απάντησαν «Ναι, από τις παράλληλες», 2 γονείς δε σχολίασαν 

καθόλου την ερώτηση ούτε στη αρχική ούτε στην τελική συνέντευξη, ενώ μία μητέρα 

απάντησε «Ναι» κατά την αρχική συνέντευξη και «Ναι, αλλά όχι τόσο όσο στο σπίτι» 

στην τελική. Σχετικά με τη συχνότητα 3 γονείς δήλωσαν στην αρχική και στην τελική 

τους συνέντευξη ότι δίνονται ευκαιρίες «Καθημερινά», ενώ μία μητέρα δήλωσε στην 

αρχική και στην τελική της συνέντευξη ότι «Συμβαίνει μερικές φορές την εβδομάδα». 

Οι υπόλοιποι 3 γονείς δήλωσαν στην αρχική τους συνέντευξη: «Κάποιες φορές την 
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εβδομάδα.. όταν το σηκώνει το νευρικό μου σύστημα!», «Ανάλογα.. όταν βλέπω ότι 

αφήνονται το κάνω ως εκπαιδευτικό μέσο» και «Μέσα στο μήνα συμβαίνει..», ενώ οι 

απαντήσεις που έδωσαν στην τελική ήταν: «Είναι ζητούμενο για εμάς! Όλα αυτά 

θεωρώ ότι είναι  κομμάτια της ψυχολογικής υγείας ενός παιδιού και για εμάς είναι ότι 

προσπαθούμε να κάνουμε..» για τη πρώτη μητέρα, ενώ οι άλλες 2 μητέρες απάντησαν 

«Καθημερινά». Οι διαφορές που προέκυψαν σχετικά με τα παραδείγματα που έδωσαν 

τους γονείς αφορούσαν τη χρήση ενός επιπλέον παραδείγματος στην τελική 

συνέντευξη από μία μητέρα, η οποία στην αρχική ανέφερε ως παράδειγμα την 

πρωτοβουλία του παιδιού να καθαρίσει τα cd του και στην τελική προστέθηκε το να 

πάρει την πρωτοβουλία να πει ότι θέλει να φάνε έξω σουβλάκια μια μέρα. Επίσης, η 

μητέρα πρόσθεσε στην τελική συνέντευξη τη φράση «Είναι ο αρχηγός του σπιτιού..!» 

ενώ παρουσιάζεται διαφορά και στα εξής σημεία: στην αρχική συνέντευξη αναφέρει 

«Προσπαθώ να τον ενθαρρύνω.. Δεν ανταποκρίνεται πάντα..» ενώ στην τελική 

υποστηρίζει «Προσπαθώ να υλοποιώ τις αποφάσεις του, όταν δεν είναι παράλογες και 

δε γίνεται δικτάτορας!». Μία άλλη μητέρα απαντά στο αν δίνονται ευκαιρίες για λήψη 

αρχηγίας ή πρωτοβουλιών στην αρχική της συνέντευξη: «Συνήθως είναι πιο πολύ 

ομαδικό.. Λειτουργούμε σαν σύνολο», ενώ στην τελική αναφέρει «Τον αφήνουμε να 

διαλέγει κάτι στην τηλεόραση και το βλέπουμε όλοι. Δεν έχει νόημα να επιλέγει μόνο 

κάτι, αλλά να γίνεται κι όλας.. να έχει ουσία αυτό που κάνει.», ενώ αναφέρει επίσης 

«..είπα και στην αδερφή του να κάνει και αυτή πίσω γιατί τώρα ο Παύλος μεγαλώνει 

και θα ζητάει κι αυτός πράγματα». Ένας γονέας ανέφερε από μόνος του παράδειγμα 

που αφορά την λήψη πρωτοβουλίας, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην αρχική του 

συνέντευξη, ενώ μία μητέρα που στην αρχική της συνέντευξη ανέφερε ότι «Τον 

παρακινώ να πάρει κάτι που θέλει..» στην τελική της συνέντευξη η απάντηση της 

ήταν «Τον παροτρύνω να παίρνει πρωτοβουλίες και υλοποιώ αυτό που θέλει για να 

καταλάβει ότι μόνο όταν ζητάω αυτό που θέλω, τότε θα το κερδίσω. Δεν μπορεί ο 

άλλος να μαντέψει τις επιθυμίες και τα θέλω μου». Τέλος, υπήρξε αλλαγή στο 

παράδειγμα που χρησιμοποίησε μία μητέρα: στην αρχική συνέντευξη ανέφερε 

παράδειγμα στο οποίο το παιδί προσέφερε βοήθεια στη μητέρα του για να φτιάξει 

καφέ, ενώ στην τελική χρησιμοποίησε 2 παραδείγματα: στο ένα το παιδί ρώτησε τον 

πατέρα του αν «επικοινώνησε τηλεφωνικά» με ένα φιλικό τους πρόσωπο προκειμένου 

να τους επισκεφθούν για φαγητό και στο άλλο το παιδί σηκώνει από μόνο του το χέρι 

του στο σχολείο για να απαντήσει σε ερωτήσεις εντός τάξης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος.          
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 Συνοπτικά επομένως, συγκρίνοντας την  αρχική και την τελική συνέντευξη σε 

θέματα αυτοπροσδιορισμού παρατηρείται διαφοροποίηση των απαντήσεων των 

γονέων ως προς την ικανότητα των παιδιών τους για πραγματοποίηση επιλογών και 

τη λήψη αποφάσεων με τους γονείς να γίνονται πιο συγκεκριμένοι δίνοντας 

απαντήσεις για το βαθμό που το επιτυγχάνουν («όχι πάντα», «μέτρια»). Άλλη μία 

διαφορά που εντοπίζεται είναι ότι ενώ κατά την αρχική συνέντευξη όλα τα παιδιά 

φαίνεται να έχουν αναπτύξει –σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων- δεξιότητες 

επιλογής, επίλυσης προβλήματος και λήψης απόφασης, στην τελική συνέντευξη οι 

δεξιότητες που φαίνεται να κατέχουν όλα τα παιδιά είναι η λήψη πρωτοβουλιών και η 

επίλυση προβλημάτων. Σε σχέση με τη συχνότητα των ευκαιριών παρατηρείται η 

εξής διαφορά: ενώ αρχικά οι περισσότεροι γονείς αναφέρουν ότι δίνουν συχνότερα 

ευκαιρίες σε ζητήματα επιλογών, αυτορρύθμισης και λήψης αποφάσεων και 

σπανιότερα στη λήψη πρωτοβουλιών, καθορισμό και επίτευξης στόχου και την 

αυτοσυνηγορία, στην τελική συνέντευξη ως συχνότερα αναφέρονται η επιλογή, η 

επίλυση προβλήματος, η λήψη αποφάσεων και η πρωτοβουλία και σπανιότερα ο 

καθορισμός και επίτευξη στόχου, η αυτορρύθμιση και η αυτοσυνηγορία.  Επίσης, 

παρόλο που και στην αρχική και στην τελική συνέντευξη οι γονείς φαίνεται να μη 

γνωρίζουν με ακρίβεια το βαθμό που δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης των στοιχείων 

του αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο –σε αντίθεση με το σπίτι όπου οι απαντήσεις 

είναι σχεδόν απόλυτα θετικές, εντούτοις κατά την τελική συνέντευξη οι γονείς 

φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για το σχολείο και τις ευκαιρίες 

που δίνονται εκεί, ενώ αναφέρουν και παραδείγματα σχετικά με το σχολείο. Όσον 

αφορά τα παραδείγματα που δόθηκαν και στις δύο συνεντεύξεις τα περισσότερα 

παραδείγματα αφορούσαν δραστηριότητες και εξόδους.  

  

4.2.2 Σεξουαλικότητα        

 Στις ερωτήσεις που αφορούσαν θέματα σεξουαλικότητας υπήρχαν 3 βασικοί 

άξονες: 1) απόψεις σχετικά με την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα, 2) απόψεις 

σχετικές με τη σεξουαλική εκπαίδευση και 3) προσωπικές απόψεις για τη 

σεξουαλικότητα των παιδιών τους. 
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Πίνακας 24 

Σεξουαλικότητα – Σύγκριση συνεντεύξεων: Α) Απόψεις σχετικά με την 

αναπηρία και την σεξουαλικότητα 

Ερωτήσεις σχετικά με τη 

σεξουαλικότητα 
Αρχικές απαντήσεις γονέων Τελικές απαντήσεις γονέων 

 

1) Θεωρείτε ότι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες έχουν ή πρέπει 

να έχουν ίσα δικαιώματα όσον 

αφορά τη σεξουαλικότητα με 

άλλα άτομα; 

 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το 

παιδί; 

 

 Ναι (3/7) 

 Νομίζω ναι (2/7) 

 Ιδανικό θα ήταν, αλλά 

υπάρχουν αμφιβολίες (2/7) 

 

 

 

 Ναι, έχει το δικαίωμα (6/7) 

 Δεν απάντησε (1/7)  

 

 Ναι (5/7) 

 Προβληματισμός για 

δικαίωμα και εξαναγκασμό 

για έκφραση 

σεξουαλικότητας (1/7) 

 Δεν το σκέφτεται τόσο στο 

παρόν (1/7) 

 

 Ναι, έχει το δικαίωμα (6/7) 

 Προβληματισμός κατά πόσο 

θα πρέπει να επέμβει ο 

γονέας (1/7)  

 

2)Πιστεύετε ότι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν 

σεξουαλικές σχέσεις, να 

παντρεύονται και να κάνουν 

οικογένεια; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το 

παιδί; 

 

 Εξαρτάται από την αναπηρία 

(3/7) 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (3/7) 

 Προβληματισμός για γάμο 

(2/7) 

 Συντροφικότητα ναι (1/7) 

 Οικογένεια εξαρτάται την 

περίπτωση (1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7) 

 

 

 

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι (3/7) 

 Σεξουαλικές σχέσεις ίσως (1/7) 

 Σύντροφο ναι (1/7) 

 Γάμο και οικογένεια μάλλον 

όχι (3/7) 

 Γάμο και οικογένεια όχι (1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7)  

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι 

(7/7) 

 Εξαρτάται από την αναπηρία 

(4/7) 

 Συντροφικότητα ή γάμος ή 

συγκατοίκηση με ύπαρξη 

στήριξης (2/7) 

 Εξαρτάται από την στήριξη 

που θα έχουν (1/7) 

 Οικογένεια εξαρτάται την 

περίπτωση (1/7) 

 Οικογένεια μάλλον όχι (3/7) 

 

 Σεξουαλικές σχέσεις ναι 

(7/7) 

 Γάμο και οικογένεια όχι 

(3/7) 

 Σύντροφο ναι (2/7) 

 Σύντροφο ίσως ναι (1/7) 

 Οικογένεια όχι (1/7)  

 

3)Ποια είναι τα συναισθήματά 

σας ως γονιός ατόμου με 

αναπηρία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί σας προβληματίζει 

περισσότερο και τί θα θέτατε ως 

προτεραιότητα για το παιδί σας; 

 

 Αρνητικά και θετικά μαζί (2/7) 

 Πόνος, λύπη, στεναχώρια (2/7) 

 Παλαιότερα λύπη, πλέον χαρά 

(1/7) 

 Πίεση (1/7) 

 Ανάπτυξη ευαισθησίας (1/7) 

 

 

 

 

 Τί θα γίνει μετά το θάνατό μου 

(2/7) 

 Να είναι ευτυχισμένος (1/7) 

 Να ζει σε υγειές πλαίσιο χωρίς 

κακοποίηση (1/7) 

 Ανάπτυξη επαγγελματικών 

 

 Ξεκίνησαν αρνητικά αλλά 

πλέον είναι κυρίως θετικά 

(4/7) 

 Άγχος και ανησυχία για το 

μέλλον (3/7) 

 Ξεκίνησαν αρνητικά 

(κατάθλιψη) αλλά είναι κάτι 

που πρέπει να μπει στην 

άκρη (1/7) 

 

 Τί θα γίνει μετά το θάνατό 

μου (3/7) 

 Να είναι ευτυχισμένος και 

να αναπτύσσει καλές σχέσεις 

με τους γύρω του (1/7) 

 Ανάπτυξη επαγγελματικών 
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δεξιότητων (1/7) 

 Να είναι λειτουργικός και 

αυτόνομος (1/7) 

 Να αναπτύξει φιλικές σχέσεις 

(1/7) 

δεξιότητων (1/7) 

 Να είναι λειτουργικός και 

αυτόνομος (1/7) 

 Να αναπτύξει φιλικές 

σχέσεις (1/7) 

 Ανάπτυξη του λόγου για 

λειτουργική επικοινωνία 

(1/7) 

 

 Όσον αφορά τις απόψεις σχετικά με την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα, 

συγκρίνοντας την αρχική και την τελική συνέντευξη ως γενικές παρατηρήσεις 

αναφέρονται οι εξής:  κατά την τελική συνέντευξη περισσότεροι γονείς απαντούν 

θετικά ως προς το ζήτημα των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα. 

Επιπλέον, σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις στην τελική συνέντευξη όλοι οι γονείς 

απαντούν θετικά (ενώ αρχικά ήταν περίπου οι μισοί), ενώ σε σχέση με ζητήματα 

γάμου και οικογένειας κάποιοι φαίνεται να στηρίζουν την ιδέα της ύπαρξης 

συντρόφου με παροχή υποστήριξης (ενώ αρχικά οι απαντήσεις τους ήταν αόριστες 

δείχνοντας τον προβληματισμό τους για την κατάσταση του γάμου). Μικρή αύξηση 

παρατηρείται και στους γονείς που υποστηρίζουν ότι παίζει ρόλο το είδος της 

αναπηρίας για τους άξονες σεξουαλικές σχέσεις, γάμος, οικογένεια. Κατά την τελική 

συνέντευξη όσον αφορά τα συναισθήματα των γονέων υπήρξε αύξηση των θετικών 

συναισθημάτων ενώ αρκετοί γονείς έκαναν αναφορά στην εξέλιξη των 

συναισθημάτων τους από την αρχική διάγνωση του παιδιού τους μέχρι και σήμερα. 

Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η αναφορά συναισθημάτων άγχους που 

σχετίζονται με την ανησυχία για το μέλλον. Τέλος και στις δυο συνεντέυξεις οι γονείς 

φαίνεται να έχουν ως κύρια ανησυχία την πορεία του παιδιού τους μετά το θάνατό 

τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιβίωσή του (δεξιότητες 

αυτόνομης διαβίωσης, επαγγελματική κατάρτιση).     

 Πιο συγκεκριμένα, στo πρώτο σκέλος της πρώτης ερώτησης: «Θεωρείτε ότι τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ή πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά τη 

σεξουαλικότητα με τα άλλα άτομα;  Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί;»  δυο γονείς 

απάντησαν θετικά «Ναι» και «Φυσικά» τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

συνέντευξη και μία μητέρα απάντησε θετικά θέτοντας παράλληλα τους 

προβληματισμούς της και στις 2 συνεντεύξεις: στην αρχική συνέντευξη εστίαζε στην 

ανάγκη για οριοθέτηση και στην τελική  στο άτομο που θα αποτελέσει σύντροφο 

για τα παιδιά έτσι ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Δύο γονείς έδωσαν θετικές 
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απαντήσεις τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, στην τελική 

συνέντευξη όμως παρατηρείται διαφορά ως προς τη βεβαιότητα της απάντησης: 

«Ναι, νομίζω πως ναι..» στην αρχική και «Ναι, αρκεί να μην κινδυνεύουν» στην 

τελική, και «Ναι..Θεωρώ πως ναι..» στην αρχική και «Ναι, θα πρέπει» στην τελική. 

Μία μητέρα που στην αρχική συνέντευξη απάντησε «Δεν τα έχω σκεφτεί πολύ αυτά.. 

Τώρα δηλαδή που με ρωτάς, τώρα.. Ε καλά είναι γενικά στη ζωή τους, μακάρι να τα 

είχαν.. Αλλά δε νομίζω ότι θα τα έχουν» στην τελική συνέντευξη απαντά σκεπτικά 

διαχωρίζοντας το δικαίωμα από την πίεση για ανάδειξη της σεξουαλικότητας λόγω 

της αναπηρίας του ατόμου. Τέλος, μία μητέρα στην αρχική της συνέντευξη τόνισε ότι 

«…ιδανικό θα ήταν να υπάρχει.. Εννοείται.. Να χαρούνε κι αυτοί όπως χαιρόμαστε κι 

εμείς.. Αλλά τώρα, το κατά πόσο είναι εφικτό..», ενώ στην τελική της συνέντευξη 

ανέφερε ότι δεν το σκέφτεται τόσο στο παρόν, εστιάζοντας αμέσως στο επόμενο 

σκέλος της ερώτησης που αφορά το παιδί της και παρουσιάζεται παρακάτω. Στο 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης που αφορά το ίδιο τους το παιδί οι γονείς απάντησαν 

ως εξής: 2 μητέρες αποκρίθηκαν θετικά τόσο στην αρχική όσο και στην τελική τους 

συνέντευξη, με τη μία εκ των 2 να εκφράζει -και στην αρχική και στην τελική 

συνέντευξη- την ανάγκη για έκφραση της σεξουαλικότητας σε ένα υγιές πλαίσιο, ενώ 

μία άλλη εστιάζει στις καταστάσεις. Μία άλλη μητέρα στην αρχική της συνέντευξη 

απάντησε: «Αυτό με πονάει πάρα πολύ Έλενα.. Άρα πιστεύω ότι ναι, πρέπει να έχει κα 

θα ήθελα πάρα πολύ να το έχει καταφέρει να έχει.. ασφαλώς.. ποια μάνα δε θα ήθελε;» 

και στην τελική αναφέρει: «Θέλω να τα έχει και αυτό που παλεύω επειδή έχει μεγάλη 

εξέλιξη, δηλαδή είναι ένα παιδί που έχει κάνει άλματα ίσως καταφέρουμε κάποια 

στιγμή να υπολείπεται λίγων ετών από τους συνομήλικους του.. μπορεί ας πούμε στα 25 

του να είναι στην ηλικία των 18 και να μπορεί να έχει και σεξουαλικές επαφές.. κάπως 

έτσι το σκέφτομαι..». Ένας γονέας στην αρχική συνέντευξη απάντησε «Θα πρέπει να 

έχει δικαιώματα, ναι..Δεν ξέρω αν θα τα έχει, αλλά πρέπει να τα έχει.. […]. Είναι στο 

χέρι του, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι μαζί του.. Τώρα, δύσκολο αυτό που λέω 

αλλά θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω στη σεξουαλικότητά του..[…]. Είναι δύσκολο 

κομμάτι και εμένα με προβληματίζει ήδη.. […] Με προβληματίζουν μόνο τα πρώτα 

βήματά του. […]. Η αρχή είναι το δύσκολο, να καταλάβει τι είναι αυτό, πως είναι αυτό, 

γιατί είναι το άλλο..» και συνέντευξη αναφέρει: «Ναι θα πρέπει […]. Τώρα για τη 

σεξουαλικότητά του θέλει πολλά στάδια για να την αναπτύξει.. Ας πάμε βήμα βήμα να 

ανακαλύψουμε τη σεξουαλικότητα μας, να δούμε τι μας αρέσει, να δούμε σε ποιο φύλο.. 

Θεωρώ πως είναι το γυναικείο.. Θέλει πολλά στάδια.. Δε μπορώ να σου πω τώρα.. 
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[…]. Τώρα δε ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή του». Ένας άλλος γονέας αναφέρει στην 

αρχική συνέντευξη ότι το παιδί του πρέπει να έχει δικαιώματα στη σεξουαλικότητα, 

αλλά εκφράζει απορία σε σχέση με το ποιο άτομο θα μπορούσε να του δώσει την 

ευκαιρία, λόγω της συμπεριφοράς του. Στην τελική συνέντευξη εστιάζει σε 

προσωπικές ενστάσεις: «Για να έχει μια υγιή σεξουαλική ζωή θα πρέπει να τον 

σπρώξεις.. θα πρέπει να τον πας κάπου.. πόσο πρέπει να επέμβεις; […]». Μία μητέρα 

αποκρίθηκε θετικά όπως αναφέρεται και παραπάνω (στο πρώτο σκέλος) εστιάζοντας 

αρχικά στην οριοθέτηση «..ανακαλύπτουνε το σώμα τους ακόμη.. Το οποίο μπορούνε 

να ανακαλύπτουνε, όποτε θέλουνε, αρκεί να μπορούν να πηγαίνουνε στην τουαλέτα 

όμως», ενώ στην τελική συνέντευξη αναφέρει «Έχουν κάθε δικαίωμα απλά πρέπει να 

κριθούν οι καταστάσεις.. αυτό με προβληματίζει». Τέλος, η 7
η
 μητέρα που παραπάνω 

εστίασε αμέσως στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης που αφορά το παιδί, 

πραγματοποίησε τον παρακάτω διάλογο με την ερευνήτρια  κατά τη διάρκεια της 

αρχικής συνέντευξης: 

-Γιατί γελάτε; 

-Σεξουαλικότητα..; Το αγόρι μου… 

-Περίεργο σας φαίνεται; 

Ε, τώρα για αυτή την ηλικία ναι.. ακόμη ναι..  

[…] 

Επίσης η μητέρα ανέφερε ότι είναι κάτι το οποίο δεν την απασχολεί στο τώρα, 

καθώς «θα έρθει αργότερα», ενώ τόνισε ότι «κάποια πράγματα δε μαθαίνονται και 

πρέπει να σου βγουν από μέσα σου.. εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε θεματάκια..». Στην 

τελική συνέντευξη η μητέρα ανέφερε και πάλι ότι δεν την απασχολεί στο τώρα, 

καθώς δε το σκέφτεται ιδιαίτερα, ενώ επιπλέον ανέφερε ότι: «Βέβαια είπαμε ότι 

κάποια πράγματα ξεκινάνε από αυτή την ηλικία πλέον.. Δηλαδή με την όλη ομάδα που 

κάναμε είδα ότι όντως κάποια πράγματα έχουν ξεκινήσει που δεν τα είχα εγώ στο νου 

μου..» αφήνοντας πάλι τον τελευταίο λόγο στο παιδί και στο «πως θα του βγει η 

σεξουαλικότητα».         

 Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα 

πρέπει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, να παντρεύονται και να κάνουν οικογένεια;» οι 

απαντήσεις στην αρχική συνέντευξη διαμορφώθηκαν ως εξής: «Εξαρτάται την 
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αναπηρία», «Να έχουν σεξουαλικές σχέσεις ναι, σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας.. να 

παντρεύονται εφόσον υπάρχει η απαραίτητη στήριξη από το περιβάλλον έτσι ώστε να 

ανταπεξέλθουν, ναι.. Να κάνουν οικογένεια; Σκληρό τώρα αυτό που θα πω.. Εφόσον 

μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους. Μέχρι ένα σημείο.. […]. Είναι πολύ λεπτό θέμα.. 

δεν έχω φτάσει σε συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι εξαρτάται από την περίπτωση.. Αλλά 

και πάλι τί να πεις;…», μία μητέρα ανέφερε τον προβληματισμό της ως προς το ότι η 

ίδια δε θεωρεί ότι είναι σωστό να παντρεύονται, τονίζοντας παράλληλα περιπτώσεις 

ατόμων τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι δεν είχαν πετυχημένους γάμους «Αυτοί ας πούμε 

έπρεπε να παντρευτούν;», μία άλλη μητέρα υποστήριξε την ανάγκη για 

συντροφικότητα και για σεξουαλικές σχέσεις «αρκεί να ξέρουν πως να το κάνουν», 

ενώ στο ζήτημα της οικογένειας και της απόκτησης των παιδιών απάντησε αρνητικά 

λόγω πιθανής κληρονομικότητας και λόγω πιθανής δυσκολίας «να αντιληφθούν ότι 

είναι μεγάλη ευθύνη να κάνεις παιδιά» συμπληρώνοντας όμως παρακάτω «Μπορεί να 

μπορούν τελικά (να μεγαλώσουν ένα παιδί) και να μας αποδείξουν ότι μπορούνε κι 

εμείς να νομίζουμε ότι δεν μπορούν». Ένας γονέας τόνισε ότι η δυνατότητα για γάμο 

και για δημιουργία οικογένειας «εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας, το βαθμό της 

λειτουργικότητας, της αντίληψης και από άλλα πράγματα» εστιάζοντας στη πιθανή 

δυνατότητα ενός ζευγαριού με ελαφρά νοητική αναπηρία να παντρευτεί και να 

δημιουργήσει οικογένεια, κάτι το οποίο δεν πιστεύει ότι είναι σε θέση να κάνει ένα 

άτομο με αυτισμό (για το θέμα της οικογένειας). Μία μητέρα ανέφερε ότι εξαρτάται 

από την αναπηρία και εστιάζοντας στον αυτισμό υποστήριξε ότι «δεν ξέρω σε τι 

επίπεδο μπορεί να φτάσει κάθε παιδί». Τέλος, η συγκεκριμένη ερώτηση φάνηκε να 

δυσκολεύει ιδιαίτερα μία μητέρα η οποία απάντησε «Άλλο μεγάλο θέμα αυτό..» κι 

έπειτα συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης. Στην τελική 

συνέντευξη οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής σε αντιστοιχία: ο πρώτος γονέας 

υποστήριξε ότι εξαρτάται από την αναπηρία, τονίζοντας το δικαίωμα στην έκφραση 

της σεξουαλικότητας τους ή στις σεξουαλικές σχέσεις, αλλά στον τομέα της 

απόκτησης παιδιού απάντησε «Δε νομίζω..». Η μητέρα που είχε αναφέρει «ναι στις 

σεξουαλικές σχέσεις» αλλά τόνισε τον προβληματισμό της σχετικά με τη δημιουργία 

οικογένειας μόνο εφόσον μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, στην τελική 

συνέντευξη υποστήριξε ότι η απόκτηση παιδιού είναι «πικρή ιστορία» γιατί τίθενται 

ερωτήματα σχετικά με την υγεία του παιδιού και ζητήματα που αφορούν το μέλλον 

του παιδιού. Μια μητέρα υποστήριξε ότι  είναι θετική ως προς το να έχουν 

σεξουαλική ζωή διατηρεί όμως και πάλι τα ερωτήματα της για την δημιουργία 
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οικογένειας –όπως και στην αρχική συνέντευξη- ως προς το κατά πόσο είναι έτοιμα 

ακόμη και άτομα τυπικής ανάπτυξης να δημιουργήσουν οικογένεια. Για το ζήτημα 

του γάμου και της συντροφικότητας ανέφερε τις δυσκολίες τις οποίες πιστεύει ότι θα 

υπάρχουν τόσο στην εύρεση συντρόφου, στην πιθανή ύπαρξη αναπηρίας της 

συντρόφου και στην πιθανότητα να επωμιστούν τα αδέρφια την ευθύνη και τη 

φροντίδα τους μετά τον θάνατο των γονιών. Ένας γονέας ανέφερε ότι είναι θετικός 

ως προς την ύπαρξη σεξουαλικών σχέσεων και γάμου, στη δημιουργία οικογένειας 

όμως υποστήριξε ότι «είναι ανάλογα με την κατάστασή τους». Μία μητέρα ανέφερε 

ότι «Εντάξει αυτή η ερώτηση είναι κάπως για την Ελλάδα.. Εξαρτάται από τη στήριξη 

που θα έχουν από τον κοινωνικό περίγυρο.  Από την οικογένεια. Από τους φίλους Από 

όλα.. Από δομές στήριξης.. Από τα πάντα», ενώ έπειτα τόνισε ότι παίζει ρόλο και το 

δυναμικό του κάθε ατόμου. Μία άλλη μητέρα υποστήριξε ότι είναι θετική ως προς τη 

διατήρηση σεξουαλικών σχέσεων «με ενημέρωση και προφυλάξεις». Στον τομέα του 

γάμου και της οικογένειας απάντησε ότι «Πιστεύω πως ναι, έχουν κι αυτοί το 

δικαίωμα, αλλά τώρα πως θα γίνει αυτό..» και τόνισε ότι «είναι ανάλογα με την 

αναπηρία». Η μητέρα η οποία φάνηκε να δυσκολεύεται στην αρχική συνέντευξη, 

στην τελική συνέντευξη απάντησε: «Τώρα αυτό ποικίλλει ανάλογα με την 

περίπτωση..» και «ναι στις σεξουαλικές σχέσεις κάποια στιγμή, που όπως τους μάθαμε 

τους κάνει κι αυτούς να νιώθουν πιο όμορφα κι αυτά ναι.. Αλλά για οικογένεια και 

παιδιά νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο».  Όσον αφορά τη συνέχεια της ερώτησης, στο 

δεύτερο σκέλος της «Τί πιστεύετε για το ίδιο σας το παιδί;» οι γονείς απάντησαν: 

«Εξαρτάται από τον ίδιο.. […]. Σύντροφο θα έλεγα ναι, οικογένεια όχι..» στην αρχική 

και «Σεξουαλικές σχέσεις πιστεύω ότι θα έχει […], αλλά για οικογένεια δε μπορώ να 

στο πω τώρα… να συζήσει ίσως θα το έλεγα πιο εύκολα από το να κάνει παιδιά…» 

στην τελική συνέντευξη, μία μητέρα στην αρχική συνέντευξη απάντησε ότι «δε 

νομίζω ότι θα μπορέσει να παντρευτεί.. δε νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει οικογένεια.. 

[…] μερικές φορές με πληγώνει το γεγονός ότι, θα μπορέσει αυτό το παιδί να φιληθεί 

στο στόμα με αγάπη;..», ενώ στην τελική συνέντευξη απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα 

μπορέσει να διατηρήσει μία σχέση συντροφικότητας και δε θα ήθελα να έχει στην 

ευθύνη του ένα παιδί.. Για τις σεξουαλικές σχέσεις θα ήθελα να έχει, στα πλαίσια του να 

τον ικανοποιεί, να του δίνει χαρά». Μία άλλη μητέρα στην αρχική συνέντευξη απαντά 

«Δεν μπορώ να πω.. Δεν το έχω σκεφτεί καν.. […] Να έχει κάποια σεξουαλική 

σχέση..για μία φορά ίσως. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο..Δεν το έχω σκεφτεί.. Δεν το 

πιστεύω.. Τώρα, σύμφωνα με τη λογική όχι..», ενώ στην τελική συνέντευξη αναφέρει 
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ότι πιο πιθανό θα είναι το παιδί της να αναπτύξει μία σχέση συντροφικότητας με ένα 

κορίτσι του ίδιου «επιπέδου»  –και αυτό με κάποια δυσκολία- από το να μείνουν μαζί 

ή να κάνει οικογένεια. Μητέρα που απάντησε στην αρχική συνέντευξη ότι είναι 

θετική ως προς τις σεξουαλικές σχέσεις, αλλά δεν εκφέρει ακόμη άποψη για τη 

δημιουργία οικογένειας στην τελική αναφέρει «Ελπίζω να μπορούν να είναι σε θέση 

να είναι σύντροφοι. Δε με νοιάζει αν θα παντρευτούν..». Ένας γονέας απάντησε τόσο 

στην αρχική όσο και στην τελική ότι λαμβάνοντας την τωρινή εικόνα του παιδιού του 

πιστεύει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρχουν σεξουαλικές επαφές, αλλά «δεν 

νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ σε θέση οικογένειας, γάμου ή οτιδήποτε άλλο..». Μία 

μητέρα η οποία στην αρχική της συνέντευξη ανέφερε «Ακόμα δε μπορώ να πω.. γιατί 

εξελίσσεται συνεχώς.. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει..», στην 

τελική συνέντευξη υποστήριξε ότι «αν φτάσουμε σε ένα σημείο κάτι να μπορεί να 

κάνει μόνος του... τώρα δεν ξέρω ρε Έλενα.. Ελπίζω.. Έχει το δικαίωμα.. Και κάποια 

στιγμή ίσως είναι εφικτό.. Με τη δική του εξέλιξη.. Τώρα δε ξέρω αν θα μπορεί». 

Τέλος, μητέρα που στην αρχική συνέντευξη απάντησε ότι τη δυσκολεύει η σκέψη της 

οικογένειας κυρίως, στην τελική συνέντευξη διευκρίνισε ότι πιστεύει ότι θα έχει 

σεξουαλικές σχέσεις, αλλά η οικογένεια και τα παιδιά εξακολουθούν να είναι θέματα 

τα οποία θεωρούνται «επικίνδυνα» από την ίδια.     

 Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τα συναισθήματα των συμμετεχόντων ως 

γονείς ατόμων με αναπηρία, ενώ επιπλέον σαν δεύτερη ερώτηση θέτονταν το τί τους 

προβληματίζει περισσότερο και τι θα έβαζαν ως προτεραιότητα για το παιδί τους. 

Όσον αφορά τα συναισθήματα γονέας που στην αρχική συνέντευξη απάντησε ότι «Τα 

συναισθήματα μου είναι όπως αν είχα ένα άλλο παιδί […]. Είναι θετικά, είναι 

ευχάριστα, δεν έχω θέμα προς το παρόν.. […]..υπάρχει και ο θυμός υπάρχει και η χαρά 

και οτιδήποτε άλλο, αλλά σαν να έχω ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης […]. Αν μου έκανες 

αυτή την ερώτηση 4-5 χρόνια πριν θα σου έλεγα δύσκολα.. Πωπω, πώς θα περάσω 3 

ώρες μόνος μαζί του στο σπίτι..», ενώ αργότερα αναγνώρισε ότι το συναίσθημα αυτό 

ως άγχος, κάτι το οποίο πλέον δεν υπάρχει καθώς έχουν βρει τους ρυθμούς τους ως 

οικογένεια. Στην τελική συνέντευξη απάντησε: «Πλέον δε λέω γιατί σε μένα.. Έχω 

σταματήσει. Κάποιες φορές δυσκολεύεσαι, κάποιες στεναχωριέσαι.. Όλα αυτά είναι 

μέσα στο παιχνίδι. Φυσιολογικά πλέον.. Μια χαρά.. Είναι σαν να έχω ένα άλλο παιδί.. 

Αλλά αυτό που με φοβίζει είναι το μέλλον […] Ντρέπεσαι στην αρχή, μετά ντρέπεσαι 

λιγότερο..Μετά δε δίνεις σημασία.. Έχει πολλά στάδια.. […]. Ποτέ δεν είναι πλήρης η 

αποδοχή, πάντα ελπίζεις ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, με μια φαρμακευτική αγωγή.. 
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να βγει το φάρμακο για τον αυτισμό ή το οτιδήποτε..». Μία μητέρα απάντησε στην 

αρχική συνέντευξη «Με πληγώνει  το γεγονός ότι το θέμα της σεξουαλικότητάς του να 

είναι κάτι που θα είναι αντικείμενο μελέτης και ειδικού ενδιαφέροντος και ότι θα 

πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί περισσότερο από ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης», ενώ 

στην τελική συνέντευξη ανέφερε ότι «Υπάρχει μία εξέλιξη στα συναισθήματά μου.. 

Άλλα ήταν στην αρχή και άλλα τώρα… Υπάρχει μεγάλη ευθύνη να είσαι πολύ πιο 

σωστός από ότι αν ήσουν γονέας τυπικού παιδιού. Έχει πολλά σκαμπανευάσματα 

συναισθηματικά.. Έχει από όλα μέσα.. Και χαρά και πίκρα και ματαίωση και 

τρυφερότητα και έγνοια και περηφάνια για ότι έχει κατορθώσει..» και συμπλήρωσε 

όσον αφορά το παρόν «Τώρα είμαι σε μία φάση που το έχω καραποδεχτεί για τα καλά.. 

Τον αγαπάω, τον χαίρομαι, τον καμαρώνω πολλές φορές, θέλω να κάνω ότι καλύτερο 

μπορώ για αυτόν και να του δώσω ευκαιρίες… και είμαι καλά!». Μία άλλη μητέρα, 

στην αρχική της συνέντευξη απάντησε ότι μέσω του παιδιού της έχει γίνει «πιο 

ευαίσθητη σε τέτοιου είδους θέματα» και «καλύτερος άνθρωπος», ενώ στην τελική της 

συνέντευξη είπε: «Ξεκινήσαμε με πολύ πόνο.. Με πολύ πόνο.. Αλλά τώρα τον έχουμε 

οριοθετήσει και αυτόν.. Τώρα αφού ξέρουμε ότι κάποια πράγματα θα είναι έτσι τα 

παλεύουμε.. Τώρα πλέον ζούμε ευτυχισμένα.. Δεν μας επηρεάζει τόσο αυτό..». Η 

επόμενη μητέρα εστίασε στην αρχική της συνέντευξη σε συναισθήματα πόνου, λύπης 

και στεναχώριας ενώ στην τελική της συνέντευξη ανέφερε συναισθήματα άγχους και 

ανησυχίας κυρίως για το μέλλον. Ένας γονέας απάντησε στην αρχική συνέντευξη ότι 

αισθάνεται μεγάλη πίεση, ενώ στην τελική συνέντευξη υποστήριξε ότι «Είναι πολύ 

δύσκολη κατάσταση.. Περνάς από διάφορα στάδια.. Πέφτεις σε κατάθλιψη, αλλά πρέπει 

να την αφήσεις την κατάθλιψη.. Δεν έχεις το δικαίωμα –εγώ θεωρώ- να πέσεις σε 

κατάθλιψη.. Γιατί τα παιδιά αυτά στην Ελλάδα έχουν μόνο τους γονείς τους..[…]. Έχεις 

το πρώτο σοκ, του τί είναι ΔΑΔ
39

 κλπ.. Αλλά και όταν μεγαλώνουν βλέπεις τη διαφορά 

με τους συνομηλίκους.. Ότι οι άλλοι προχωράνε και τα δικά σου παιδιά μένουν πίσω». 

Ένας γονέας στην αρχική συνέντευξη απάντησε ότι έχει ποίκιλλα συναισθήματα, 

θετικά και αρνητικά,  αναφέροντας ότι αφού ξεπεραστεί το πρώτο στάδιο της 

άρνησης από τον γονέα, το επόμενο στάδιο αφορά την αποδοχή και την ενίσχυση του 

παιδιού, ενώ ανέφερε ότι πολλά από τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να 

προκληθούν στο γονέα αφορούν το περιβάλλον και όχι το ίδιο το παιδί. Στην τελική 

συνέντευξη τα συναισθήματα που αναφέρθηκαν ήταν το άγχος, η ανησυχία, ο φόβος 

                                                           
39

 ΔΑΔ: Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 
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και η ανασφάλεια. Τέλος, μία μητέρα απάντησε τόσο στην αρχική όσο και στην 

τελική συνέντευξη ότι τα συναισθήματά της στην αρχή ήταν αρνητικά (πόνος, 

θλίψη), πλέον όμως κυρίως αισθάνεται θετικά συναισθήματα (χαρά, περηφάνια, 

ικανοποίηση). Στην τελική συνέντευξη συγκεκριμένα, διευκρινίζει ότι ακόμα και 

τώρα μπορεί να αισθάνεται κάποια αρνητικά συναισθήματα «Λίγες φορές 

στεναχωριέμαι.. αγωνιώ..», ωστόσο και πάλι τα θετικά συναισθήματα υπερτερούν 

«Παίρνω τέτοια χαρά για αυτά που έχει καταφέρει που είναι περισσότερα τα θετικά 

(συναισθήματα)». Στη δεύτερη ερώτηση που αφορά το τί προβληματίζει περισσότερο 

τους γονείς και το ποιες προτεραιότητες θα έθεταν για το παιδί τους οι γονείς 

απάντησαν ως εξής: ένας γονέας απάντησε στην αρχική συνέντευξη ότι βασικός 

προβληματισμός είναι το τί θα γίνει μετά το θάνατο του ίδιου και της συζύγου και 

έθεσε ως προτεραιότητα την αυτοεξυπηρέτηση, ενώ στην τελική συνέντευξη έθεσε 

ως προβληματισμό του συγκεκριμένα την επικοινωνία του παιδιού και ως 

προτεραιότητα το να μπορεί να χρησιμοποιεί τον λόγο του (γραπτό και προφορικό) 

πέρα από το σχολείο, με σκοπό να επικοινωνεί με τους γύρω του τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες του. Μία μητέρα έθεσε ως βασικό προβληματισμό της και ως προτεραιότητα 

στην αρχική συνέντευξη «να μάθει να ακούει τις ανάγκες του και να χειρίζεται το 

σώμα του, έτσι ώστε να είναι ήρεμος, να είναι ασφαλής σε σχέση με την υγεία του και 

με την εκμετάλλευση.. Κι αν υπήρχε τρόπος να αντλεί χαρά και επικοινωνία από τη 

σεξουαλικότητα του, αυτό θα ήταν ιδανικό», ενώ στην τελική ανέφερε ως 

προτεραιότητα την αυτονομία, την ασφάλεια και την ευτυχία του παιδιού και ως 

προβληματισμό την εξασφάλιση ότι το παιδί δε θα απομονωθεί μέσα στο σπίτι, ότι θα 

έχει δραστηριότητες, ότι θα έρχεται επαφή με τον κόσμο και ότι θα αναπτύξει όσες 

περισσότερες δεξιότητες μπορεί. Μία μητέρα τόνισε κατά την αρχική της συνέντευξη 

ως προτεραιότητα την ευτυχία του παιδιού της, κάτι το οποίο ανέφερε και στην 

τελική της συνέντευξη συμπληρώνοντας «να μπορεί να είναι καλά με τους φίλους του, 

με εμάς.. να κάνει αυτά που θέλει.. αυτά που έχει στο νου του να μπορεί να τα κάνει». 

Ένας γονέας έθεσε ως βασικό προβληματισμό στην αρχική συνέντευξη το να έχει 

φίλους και άτομα γύρω του και να αναπτύξει καλές σχέσεις μαζί τους, ενώ στην 

τελική συνέντευξη ανέφερε ως προβληματισμό «να μπορέσει να μείνει μόνος του, 

όπως το λέμε για όλους τους ανθρώπους.. αν μπορέσει να μείνει μόνος του ίσως 

μπορέσει να κάνει και μια σχέση», ενώ ως προτεραιότητα έθεσε την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης προκειμένου να καταφέρει να μείνει μόνος του. 

Μία μητέρα τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη έθεσε ως κύριο 
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προβληματισμό και προτεραιότητα την επιβίωση σχετικά με το επαγγελματικό 

κομμάτι, ενώ στην τελική συνέντευξη συγκεκριμένα τέθηκε και το ζήτημα του «να 

έχουν ένα επάγγελμα που τους αρέσει» προκειμένου το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν να τους δίνει ικανοποίηση και χαρά. Μητέρα η οποία στην αρχική 

συνέντευξη απάντησε ως προβληματισμό και βασική προτεραιότητα το «να γίνει όσο 

το δυνατόν πιο λειτουργικός και πιο αυτόνομος […]. Να μπορεί να περνάει ευχάριστα, 

να διασκεδάζει, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του..», στην τελική 

συνέντευξη επικεντρώνεται στο «τί θα γίνει όταν δε θα υπάρχω εγώ». Τέλος, μία 

ακόμη μητέρα επισημαίνει ως βασική ανησυχία το «τί θα γίνει όταν εγώ δε θα 

υπάρχω» τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη και έθεσε ως 

προτεραιότητα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης.   

Πίνακας 25 

Σεξουαλικότητα – Σύγκριση συνέντευξων: Β) Απόψεις σχετικές με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση 

Ερωτήσεις 

σχετικά με τη 

σεξουαλικότητα 

Απαντήσεις γονέων Απαντήσεις γονέων 

 

1) Ποια είναι η 

άποψή σας 

σχετικά με τη 

σεξουαλική 

εκπαίδευση; 

 

 Θετική άποψη (7/7) 

 Σημαντική και για τα παιδιά με 

αναπηρίες και για τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (4/7) 

 

 Θετική άποψη (7/7) 

 Σημαντική και για τα παιδιά 

με αναπηρίες και για τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(3/7) 

 

 

2) Πότε πιστεύετε 

ότι πρέπει να 

ξεκινάει η 

σεξουαλική 

εκπαίδευση των 

παιδιών και  

 

 

ποια τα 

κατάλληλα άτομα 

για να την 

αναλάβουν; 

 

 Από μικρή ηλικία (3/7) 

 Από 5 ετών (1/7) 

 Από τη σχολική ηλικία (1/7) 

 Αρχές εφηβείας (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη (1/7) 

 

 

 

 Γονείς (4/7) 

 

o Γονείς του ιδίου 

φύλου (2/7) 

 

 Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 

(2/7) 

 

 Ψυχολόγοι (2/7) 

 

 Από τη σχολική ηλικία (3/7) 

 Από βρεφική ηλικία (2/7) 

 Έπρεπε ήδη! (1/7) 

 Ανάλογα με την εμφάνιση 

«σημαδιών» στο κάθε παιδί 

(1/7) 

 

 

 Γονείς (4/7) 

o Ίσως του ίδιου 

φύλου αν και στη 

δική μου περίπτωση 

θα αναλάβω το γιο 

μου (2/7) 

 Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 

(2/7) 

 Ειδικοί σε θέματα 

σεξουαλικότητας (2/7) 

 Ψυχολόγοι (1/7) 

 

3)Ποια θέματα 

πιστεύετε ότι θα 

 

 Σωματογνωσία (3/7) 

 Αυνανισμός (3/7) 

 

 Όλα όσα σχετίζονται με τη 

σεξουαλικότητα (4/7) 
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ήταν χρήσιμο να 

επεξεργασθούν σε 

κάποιο πρόγραμμα 

σεξουαλικής 

εκπαίδευσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί θα περιμένατε 

από ένα τέτοιο 

πρόγραμμα; 

 Εξαρτάται από την ηλικία (2/7) 

 Σεξ (2/7) 

 Προστασία κατά τη 

σεξουαλική επαφή (1/7) 

 Κανόνας εσωρούχου για 

προφύλαξη από σεξουαλική 

κακοποίηση (1/7) 

 Λειτουργίες σώματος (1/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γνώσεις/ Ενημέρωση (2/7) 

 Εκπαίδευση παιδιών (4/7) 

o Να μάθει το παιδί 

σχετικά με τις λειτουργίες 

του σώματος και το σεξ 

(1/7) 

o Να οριοθετηθεί το 

παιδί ως προς τον 

αυνανισμό (1/7) 

o Να τεθούν τα όρια 

(1/7) 

o Να μάθουν με σωστό 

τρόπο τα παιδιά (1/7) 

o Πρόληψη κινδύνων 

για το παιδί (1/7) 

 Θα πρέπει να ξεκινάμε από 

τη σωματογνωσία (5/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Εξαρτάται από την ηλικία 

(2/7) 

 Σεξ (2/7) 

 Προστασία από σεξουαλική 

κακοποίηση (2/7) 

 Προστασία κατά τη 

σεξουαλική επαφή (1/7) 

 Γνώση των δικαιωμάτων σε 

σχέση με τη σεξουαλικότητα 

(1/7) 

 Κανόνες υγιεινής (1/7) 

 

 

 Βοήθεια σε σχέση με το πως 

να διαχειριστώ εγώ τη 

σεξουαλικότητα του παιδιού 

μου
40

 (3/7) 

 Γνώσεις/ Ενημέρωση (2/7) 

 Εκπαίδευση παιδιών (2/7) 

o Να μάθουν με 

σωστό τρόπο τα παιδιά 

(1/2) 

o Πρόληψη κινδύνων 

για το παιδί μέσα από την 

ανάπτυξη των γνώσεων 

του  (1/2) 

 

4) Έχετε 

συμμετάσχει εσείς 

ή το παιδί σας σε 

κάποιο πρόγραμμα 

σεξουαλικής 

εκπαίδευσης; 

Ποιες ήταν οι 

εντυπώσεις σας; 

Τί κερδίσατε από 

αυτό; 

 

 Όχι (7/7) 

 

 Όχι, το παρόν πρόγραμμα 

ήταν το πρώτο που 

παρακολούθησα σε σχέση με 

τη σεξουαλικότητα ως 

αντικείμενο (7/7) 

 

5)Τί πιστεύετε ότι 

εμποδίζει 

κάποιους γονείς 

να συμμετάσχουν 

με τα παιδιά τους 

σε προγράμματα 

σεξουαλικής 

εκπαίδευσης; 

 

 Έλλειψη προγραμμάτων (2/7) 

 Είναι θέμα ταμπού (2/7) 

 Η ντροπή (2/7) 

 Οι προσωπικές αντιλήψεις 

(1/7) 

 

 Είναι θέμα ταμπού (5/7) 

 Η ντροπή (2/7) 

 Έλλειψη προγραμμάτων και 

ενημέρωσης (2/7) 

 Οι προσωπικές αντιλήψεις 

(1/7) 

 

6) Θα θέλατε στο 

μέλλον να 

συμμετέχετε σε 

 

 Ναι (7/7) 

 Για να βοηθήσω το παιδί μου 

(4/7) 

 

 Ναι (7/7) 

 Για να βοηθηθώ (4/7) 

 Γιατί είναι σημαντικό/ 

                                                           
40

 Ουσιαστικά η συγκεκριμένη δήλωση αφορά την χρησιμότητα και τα οφέλη ενός 

προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης στους ίδιους 
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κάποιο αντίστοιχο 

πρόγραμμα; Γιατί; 
 Για να ενημερωθώ (1/7) 

 Για να το ενισχύσω (1/7) 

 Δεν απάντησε (1/7) 

απαραίτητο (2/7) 

 Για να βοηθήσω το παιδί μου 

(1/7) 

 Για να ενημερωθώ (1/7) 

 

 

 ‘Όσον αφορά τις απόψεις σχετικές με τη σεξουαλική εκπαίδευση που αποτελεί 

το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου της σεξουαλικότητας, γενικότερα 

παρατηρείται μία τάση των γονέων στην τελική συνέντευξη να μεταφέρουν το βάρος 

των απαντήσεων από το παιδί (κάτι το οποίο παρατηρείται αρκετά έντονα στην 

πρώτη συνέντευξη) προς τους ίδιους: αναφέρουν ως κέρδος που προκύπτει από 

τέτοιου είδους προγράμματα το ότι οι ίδιοι βοηθούνται ή αναμένουν να βοηθηθούν 

(βλ. Ερώτηση 3 και Ερώτηση 6 τα δεύτερα σκέλη). Επίσης είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι απαντήσεις των γονέων στην ερώτηση 3 (πρώτο σκέλος) 

αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο του προγράμματος, με αναφορά όλων των σταδίων 

της σεξουαλικότητας και των περιεχομένων της, ενώ ως αρχή τίθεται η 

σωματογνωσία. Επίσης, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα κατά την τελική 

συνέντευξη οι απαντήσεις των γονέων περιέχουν περισσότερες ιδέες και 

παραδείγματα.          

 Αναλυτικότερα, στην πρώτη ερώτηση «Ποια είναι η άποψη σας για τη 

σεξουαλική εκπαίδευση;» και οι 7 γονείς απάντησαν τόσο στην αρχική όσο και στην 

τελική συνέντευξη ότι είναι θετικοί ως προς αυτήν. Τρεις γονείς τόνισαν τη σημασία 

που έχει τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ενώ μία εξ αυτών τη χαρακτήρισε ως «Απαραίτητη!». Μία μητέρα που στην αρχική 

της συνέντευξη τόνισε ότι η ίδια είναι ιδιαίτερα ανοιχτή ως προς αυτό το θέμα αλλά 

δε γνωρίζει πως να το επεξεργαστεί σε σχέση με το παιδί της το οποίο έχει 

διαγνωστεί με ΔΦΑ/ αυτισμό, στην τελική συνέντευξη αναφέρει «να μιλάς ανοιχτά, 

να λύνεις όλες τις απορίες, να μην υπάρχουν ταμπού καθόλου.. Είμαι πάρα πολύ 

ανοιχτή σε αυτό το θέμα». Μία άλλη μητέρα που στην αρχική της συνέντευξη δήλωσε 

«Δεν έχω ιδέα! Ξέρω ότι είναι φλέγον ζήτημα και πραγματικά θέλω να έχω και 

ενημέρωση και να εκπαιδευτώ και και και.. αλλά δε ξέρω περιλαμβάνει!», στην τελική 

της συνέντευξη δήλωσε ότι η σεξουαλική εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο «λείπει». 

Ένας γονέας που αρχικά απάντησε «θα έπρεπε να υπάρχει» στην τελική του 

συνέντευξη ανέφερε «Για αυτό ήρθαμε και σε σένα.. και θα αρχίσουμε να μιλάμε και 

με τη παιδοψυχίατρό του για αυτό.. χρειάζεται, φυσικά!». Τέλος, μία μητέρα που στην 



134 
 

αρχική συνέντευξη υποστήριξε ότι «Καλό είναι να γίνεται» αναφέροντας παράλληλα 

ότι οι ίδιοι ως γονείς δεν είχαν κάτι τέτοιο στα δικά τους σχολεία και δε γνωρίζει 

«πως μπορεί να γίνεται ακριβώς» στην τελική συνέντευξη εκδήλωσε έντονα την 

ανάγκη και το ενδιαφέρον της για επιπλέον πληροφορίες: «Θέλω να κάνω κι άλλη! 

Γιατί αυτό που κάναμε δεν έφτανε..! […] Να ξανακάνουμε ένα..».    

 Στην επόμενη ερώτηση «Πότε πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινά η σεξουαλική 

εκπαίδευση των παιδιών και ποια τα κατάλληλα άτομα για να την αναλάβουν;» οι 

γονείς απάντησαν ως εξής: ένας γονέας ο οποίος στην αρχική συνέντευξη είχε 

απαντήσει «από μικρές ηλικίες στο σχολείο και στο σπίτι» και «οι γονείς» στην τελική 

συνέντευξη δήλωσε «Άλλα πίστευα πριν από σένα και άλλα μετά από σένα.. Τώρα από 

όσα μας έχεις πει – και όντως έχεις δίκιο- από νηπιακή ή βρεφική ηλικία πρέπει να 

ξεκινήσει αυτό το στάδιο..[…]» και «από κάποιους ανθρώπους που έχουν σχέση με το 

χώρο.. Δηλαδή, ένα ψυχίατρο, έναν παιδοψυχίατρο, έναν με ειδικότητα στο 

αντικείμενο, στη σεξουαλικότητα, στο φύλο, στο οτιδήποτε..  Ανθρώπους με γνώσεις». 

Μία μητέρα στην αρχική της συνέντευξη ανέφερε «θα πρέπει να ξεκινάει από το 

σπίτι» και «νομίζω ότι σε όλες τις βαθμίδες θα μπορούσε να γίνει αυτό, από το 

νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο». Ως κατάλληλους για να αναλάβουν το ζήτημα ανέφερε 

«όλους που έχουν γνώση, ευθύνη και συναίσθηση της ευθύνης και ρόλο στη ζωή του 

παιδιού, όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, ¨ειδικά¨ δεν ξέρω τί είναι η ειδική 

εκπαίδευση για να σας πω ποιοι είναι οι ειδικοί». Στην τελική της συνέντευξη 

απάντησε: «Νομίζω από πολύ μικρά.. και με όσα μας είπες και με αυτά που είδαμε με 

τις κούκλες και αυτά.. από τότε που συνειδητοποιούν ότι είναι ανθρωπάκια… σίγουρα 

οι γονείς παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο.. και όλες οι βαθμίδες -από τον παιδικό σταθμό 

μέχρι το λύκειο- θα έπρεπε να βάζουν το λιθαράκι τους». Μία άλλη μητέρα απάντησε 

στην αρχική συνέντευξη ως εξής: «Πότε; Υπάρχει σωστό ¨πότε¨; (Γέλια). Δεν ξέρω.. 

Εάν διαφέρει για τα κορίτσια ή τα αγόρια.. Πιστεύω η συγκυρία είναι που θα σε 

οδηγήσει στο να παρέμβεις ας πούμε.. Να δώσεις μια συμβουλή.. Είτε σε αγόρι, είτε σε 

κορίτσι..» και ως κατάλληλα άτομα ανέφερε «Οι γονείς πιστεύω ως ένα βαθμό μπορεί 

να είναι, αλλά μετά κάποιος ειδικός..». Στην τελική της συνέντευξη υποστήριξε «Όταν 

θα εμφανιστούν αυτά τα σημάδια ότι αρχίζει να αλλάζει ας πούμε ή η φύση προκαλεί 

διάφορα..» και όσον αφορά τα κατάλληλα άτομα «και φυσικά από ειδικούς, με τη 

βοήθεια πάντα των γονέων πιστεύω..». Μητέρα που απάντησε στην αρχική της 

συνέντευξη «Δεν ξέρω.. Μπορεί και από πολύ νωρίς» και για τα κατάλληλα άτομα «Το 

ίδιο φύλο.. Έτσι πίστευα, αλλά τώρα από σήμερα, άρχισα να το ξανασκέφτομαι, τώρα 
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που άκουσα ότι το κάνουν και οι μαμάδες..», στην τελική της συνέντευξη υποστήριξε 

ότι «Ε αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη! Να αρχίσουμε να παίρνουμε τα βιβλία που 

είπατε, να δείχνουμε τα μέρη του σώματος..», ενώ στο δεύτερο ερώτημα για τα 

κατάλληλα άτομα απάντησε «Οι γονείς», θέτοντας στον εαυτό της παράλληλα 

ερώτημα για το κατά πόσο θα ήταν θετικό να εκπαιδευτεί το παιδί από άτομο του 

ιδίου φύλου, ωστόσο επειδή η ίδια θεωρεί ότι είναι πιο «ακομπλεξάριστη» στο ζήτημα 

αυτό αναφέρει ότι μάλλον η ίδια της θα αναλάβει την εκπαίδευση με τη βοήθεια 

ειδικού. Ένας γονέας υποστήριξε τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη 

ως κατάλληλη ηλικία έναρξης «από 5 χρονών» και «από το δημοτικό..» αντίστοιχα. 

Ως κατάλληλους για να αναλάβουν τη σεξουαλική εκπαίδευση ανέφερε τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συγκεκριμένα στην αρχική συνέντευξη ανέφερε: «Οι 

δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς με τη στάση τους..», ενώ στην τελική συνέντευξη 

η απάντηση που δόθηκε ήταν «και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μαζί..». Μία μητέρα 

υποστήριξε τόσο στην αρχική της όσο και στην τελική της συνέντευξη ως κατάλληλη 

ηλικία έναρξης σεξουαλικής εκπαίδευσης τη σχολική ηλικία και ως κατάλληλους 

εκπαιδευτές τους ψυχολόγους εντός σχολικού πλαισίου. Τέλος, μία μητέρα αναφέρει 

σχετικά με την κατάλληλη ηλικία «..πιστεύω ότι γύρω στα 10.. στην εφηβεία.. 

εκεί..[…] αν και τώρα αρχίσουν πολύ πιο μικρά…» και ως κατάλληλα άτομα «άτομα 

του ίδιου φύλου και αργότερα ψυχολόγος» κατά την αρχική της συνέντευξη, ενώ στην 

τελική της δηλώνει «από το δημοτικό.. Τετάρτη – Πέμπτη εκεί..» και «ως κατάλληλα 

άτομα θεωρώ η μαμά στο κορίτσι ο μπαμπάς στο αγόρι.. Αλλά για εμένα πιστεύω ότι 

μπορώ να διαπαιδαγωγήσω και το γιο μου..Και εγώ μάλλον θα το κάνω..».  

 Στην ερώτηση «Ποια θέματα πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να επεξεργαστούν 

σε κάποιο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης; Τί θα περιμένατε από ένα τέτοιο 

πρόγραμμα;» οι γονείς απάντησαν ως εξής: γονέας που στην αρχική του συνέντευξη 

απάντησε ότι τα θέματα θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ηλικία, στην τελική του 

συνέντευξη απάντησε: «Σωματογνωσία.. ξεκινάς από εκεί. Του ίδιου φύλου και του 

άλλου φύλου.. και μετά πας στα στάδια της ψυχολογίας.. Σε αυτή την ηλικία θα είσαι 

έτσι, σε αυτή θα είσαι αλλιώς, σε αυτή κάτι άλλο.. Παιδική ηλικία, αυνανισμός-εφηβική, 

φιλιά, σεξ..», ενώ για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης η απάντηση και στην αρχική 

και στην τελική συνέντευξη ήταν «Γνώσεις» έτσι ώστε να βοηθήσει τα παιδιά. Μία 

μητέρα η οποία στην αρχική συνέντευξη απάντησε και για τα δύο ερωτήματα : 

«Μαθαίνω να θεωρώ φυσιολογικό το σώμα μου και τις εκδηλώσεις του, μαθαίνω ότι 

υπάρχουν τρόποι να καλύψω τις ανάγκες του σώματός μου –σε πρώτη φάση, εφόσον 
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μιλάμε για την εφηβεία ακόμη και μόνος μου, μαθαίνω τι είναι το σεξ και μαθαίνω 

κυρίως τα πλαίσια και τους όρους με τους οποίους παίζεται το παιχνίδι» στην τελική 

συνέντευξη απάντησε «Γνωρίζω το σώμα μου, γνωρίζω πως αυτό εξελίσσεται, ποια 

είναι τα δικαιώματά μου, πως προστατεύω το σώμα μου, πως σέβομαι το σώμα του 

άλλου, πως εκφράζω τις ανάγκες μου.. Με αυτή τη σειρά που τα είπα» για το πρώτο 

ερώτημα και «Θεωρώ ότι (το πρόγραμμα) θα πρέπει να μου μάθει ότι υπάρχουν 

τρόποι, ότι υπάρχουν εργαλεία, ότι υπάρχουν μέθοδοι.. Δηλαδή, να μην κολλήσουμε είτε 

σε δύσκολες έννοιες ή σε ταμπού ή μεθοδολογία.. Ξέρω τί πρέπει να πω πάνω κάτω.. 

Πώς όμως;» για το δεύτερο. Μία άλλη μητέρα στην αρχική συνέντευξη ανέφερε ότι 

έχει ήδη ξεκινήσει με τη σωματογνωσία στο παιδί της και με βασική εκπαίδευση 

προφύλαξης από πιθανή κακοποίηση με τον κανόνα του εσώρουχου «δεν πρέπει 

κανένας να σε ακουμπάει εδώ», «κανένας δε θα σε πειράζει στο βρακάκι σου», ενώ για 

το τί θα περίμενε η ίδια από ένα τέτοιο πρόγραμμα απάντησε «Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι 

συγκεκριμένο στο μυαλό μου.. Απλά θα ήθελα να ενημερωθώ, να δω τί υπάρχει, τί 

μπορώ να κάνω εγώ.. Πέρα από αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου αν υπάρχει κάτι 

άλλο, εξίσου χρήσιμο, να το κάνω.. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, σε διάφορες 

απόψεις..». Στην τελική συνέντευξη οι απαντήσεις της στα δύο ερωτήματα 

διαμορφώθηκαν ως εξής: «Από το απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο: από το γνωρίζω το 

σώμα μου (όχι απλά το τί είναι, αλλά και το τί κάνει σε σχέση με το σεξουαλικό 

κομμάτι) μέχρι και την πράξη» και «Βοήθεια προφανώς.. Έστω μια μικρή βοήθεια.. Να 

ξέρω τί αντιμετωπίζει και να είμαι ενήμερη για το τί συμβαίνει.. Αν μπορώ να βοηθήσω 

καλώς..  Αλλά κυρίως να είμαι ενήμερη για το τι συμβαίνει στο παιδί μου». Μία  

μητέρα απάντησε ότι θεωρεί ως βασικό θέμα επεξεργασίας σε πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης  τον αυνανισμό τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

συνέντευξη, ενώ για τη δεύτερη ερώτηση απάντησε αρχικά: «Να μην το δω αυτό να 

συμβαίνει, δηλαδή το παιδί μου μπροστά σε κόσμο.. (να αυνανίζεται)», ενώ στην 

τελική συνέντευξη ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος: 

-Να μου δώσει διευθύνσεις και τηλέφωνα να παρακολουθώ.. Πες μου πως 

μπορώ να συνεχίσω να εκπαιδεύομαι.. 

-Άρα θέλετε κατεύθυνση κι έπειτα.. 

-Ναι, εννοείται..! 
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Μία μητέρα υποστήριξε κατά την αρχική της συνέντευξη ότι θα πρέπει να 

επεξεργαστούν θέματα που αφορούν τη γνωριμία με το σώμα και την 

αυτοϊκανοποίηση, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ενώ στην τελική της 

συνέντευξη απάντησε: «Πρώτα μαθαίνω το σώμα μου –που δεν το ξέρουν ακόμα 

πολλά παιδιά. Έπειτα κάποιους κανόνες υγιεινής […] και στο τέλος πως γεννιούνται τα 

παιδιά […]». Για το δεύτερο ερώτημα, στην αρχική της συνέντευξη ανέφερε ως 

σημαντικό το θέμα των ορίων (για τα ίδια και για τους άλλους), ενώ στην τελική της 

συνέντευξη απάντησε: «Να πει ξεκάθαρα πράγματα.. Να έχει ένα στόχο το πως θα 

βελτιώσει τη γνώση του παιδιού για το σώμα και τα θέλω του και μετά να δώσει και 

τρόπους να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα του επιβληθούν.. κι αυτό θεωρώ πολύ 

σημαντικό..». Γονέας που στο πρώτο ερώτημα απάντησε «Καταρχήν, πρώτα από όλα η 

γνωριμία με το σώμα μας.. και μετέπειτα η σεξουαλική επαφή που μπορεί να υπάρξει 

ανάμεσα σε 2 άτομα του αντίθετου φύλου» στην αρχική συνέντευξη, στην τελική 

συνέντευξη απάντησε «Όλα, σύμφωνα με τις ηλικιακές κατηγορίες.. Πρώτα η 

αναγνώριση των σημείων του σώματος, δεύτερον οι λειτουργίες των σημείων και μετά 

μεγαλώνοντας.. (και τα υπόλοιπα)». Στο δεύτερο ερώτημα για το τί περιμένει από ένα 

τέτοιο πρόγραμμα και στην αρχική και στην τελική συνέντευξη η απάντηση ήταν «Να 

μάθουν τα παιδιά κάποια πράγματα με το σωστό τρόπο», εστιάζοντας στην πιθανότητα 

οι γονείς να μην ξέρουν πως να απαντήσουν σωστά σε κάποιες ερωτήσεις, 

μπερδεύοντας έτσι το παιδί. Τέλος, μία μητέρα η οποία  στην αρχική συνέντευξη 

απάντησε ότι ως χρήσιμα θέματα θεωρεί το θέμα του αυνανισμού και της 

προστασίας, στην τελική συνέντευξη απάντησε: «Θέματα.. το πως να χειρίζεται τη 

σεξουαλικότητα του.. Όλα αυτά που είπαμε.. Για τον αυνανισμό, γενικά για τις 

αρρώστιες.. Αυτά..». Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, στην αρχική συνέντευξη 

απάντησε ότι περιμένει να μάθει το παιδί τους «κινδύνους» και «τον πιο σωστό τρόπο 

(για να προστατευτεί)» και «να εκπαιδευτεί», ενώ στην τελική συνέντευξη ανέφερε 

ότι είναι χρήσιμη η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα στους 

γονείς, έτσι ώστε να μπορούν να χειριστούν τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους.

 Στην ερώτηση αν έχουν συμμετάσχει ποτέ οι ίδιοι οι γονείς σε πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης όλοι οι γονείς απάντησαν αρνητικά πριν το πρόγραμμα, 

ενώ στην τελική συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέφεραν ότι 

ήταν πρώτη φορά που παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα που αφορά τη 
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σεξουαλικότητα
41

.         

 Για την ερώτηση «Τί πιστεύετε ότι ¨εμποδίζει¨ κάποιους γονείς να 

συμμετάσχουν με τα παιδιά τους σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης;» οι γονείς 

αποκρίθηκαν ως εξής στην αρχική συνέντευξη: «Η ντροπή», «[…] Δε μάθανε από 

παιδιά να συζητάνε το θέμα με τους γονείς τους.. […] με την παρέα τους. Θεωρώ ότι 

μπορεί να υπάρχουν και αντιλήψεις θρησκευτικές πχ, κοινωνικές που θεωρούν το σεξ 

ταμπού και το γεγονός ότι είναι ανεκπαίδευτοι», «Τα ταμπού», «Ιδίως οι μπαμπάδες.. 

Αισθάνονται άβολα […]», «Ε, δε νομίζω να εμποδίζει! Η έλλειψη προγραμμάτων είναι 

περισσότερο..!», «Το ότι δεν υπάρχουν προγράμματα», «Τα παιδικά τους βιώματα.. […] 

όπως έχουν μεγαλώσει […] είναι ταμπού αυτό το θέμα […]» . Στην τελική συνέντευξη 

οι απαντήσεις που δόθηκαν αντίστοιχα ήταν: «Καταρχάς δε γίνονται πολλά 

προγράμματα νομίζω
42

.. […] και η έλλειψη ενημέρωσης», «Η εμπειρία τους-ότι δεν 

έκαναν κάτι ανάλογο ως παιδιά και οι ίδιοι, οι προκαταλήψεις τους, ότι κάποια θέματα 

δεν συζητιούνται ή δε διδάσκονται και ο φόβος τους μην εκτεθούν στους άλλους», 

«Εντάξει, εδώ τους εμποδίζει να δεχθούνε ότι το παιδί τους έχει ¨θέμα¨.. Τώρα το 

σεξουαλικό νομίζω ότι τους έρχεται πάρα πολύ βαρύ.. Τα ταμπού που υπάρχουν βασικά 

στην κοινωνία», «Τα ταμπού στο να μιλάνε για κάποια πράγματα», «Έχουν αφαθεί οι 

γονείς..[…]  Σαν χώρα δεν έχουμε στόχους […]. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Οι γονείς 

είναι κουρασμένοι.. Δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο που λες θα τον κλειδώσω μέσα στο 

σπίτι και αυτή είναι η ζωή μου […]. Δεν υπάρχουν προγράμματα. Δεν υπάρχει ένας 

κοινωνικός λειτουργός να πάει στο σπίτι να του πει αυτό πρέπει να κάνεις.. […]», «Η 

ντροπή, ότι είναι θέμα ταμπού.. Αυτά κυρίως..», «Τα ταμπού τους, η στενοκεφαλιά τους, 

η άρνηση ότι το παιδί τους μεγάλωσε και αναπόφευκτα θα συμμετέχει σε όλο αυτό.. Η 

ντροπή τους για το συγκεκριμένο θέμα.. Ντρέπονται να μιλήσουν στο παιδί..». 

 Στην ερώτηση εάν θα ήθελαν στο μέλλον να συμμετέχουν σε κάποιο 

αντίστοιχο πρόγραμμα όλοι οι γονείς και στις αρχικές, αλλά και στις τελικές 

συνεντεύξεις τους απάντησαν θετικά. Στο ερώτημα «Γιατί;» αποκρίθηκαν ως εξής 

στις αρχικές συνεντεύξεις: «Για να ενημερωθώ σε κάποια πράγματα», «Για να 

μπορέσω να στηρίξω το παιδί μου», «Αν δω ότι βοηθάει εμένα και κατά συνέπεια εγώ 

                                                           
41

 Το παρόν πρόγραμμα είναι πρόγραμμα σεξουαλικής συνειδητοποίησης και όχι 

εκπαίδευσης. 

42
 Ο γονέας τόνισε το γεγονός ότι συνήθως αυτά τα προγράμματα έχουν υψηλό 

κόστος και πολλές φορές απευθύνονται σε συγκεκριμένους κλάδους και όχι σε γονείς. 
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μπορώ να βοηθήσω περισσότερο τα παιδιά..», «Για να βοηθήσω τα παιδιά μου..», 

«Γιατί θέλω να το ενισχύσω (με τη συμμετοχή μου)! Κυρίως αυτό!», «Για να μάθω τους 

κατάλληλους τρόπους να εκπαιδεύσω τα παιδιά μου και για να μάθει και το παιδί 

κάποια πράγματα»
43

. Αντίστοιχα στις τελικές οι απαντήσεις υποστήριξαν: «Για 

απόκτηση γνώσεων.. Για να τις εφαρμόσω στα παιδιά μου..», «Γιατί θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητο.. Γιατί όπως δε χρειάστηκε να μάθω να ταΐζω το παιδί μου, κάπως έτσι –

όπως είπαμε και στο πρόγραμμα- ότι είναι κάτι σαν το φαγητό, σαν την ούρηση, τον 

ύπνο (η σεξουαλικότητα).. και είναι τόσο βασικό!», «Εγώ είμαι της άποψης ότι όσο 

βρίσκεσαι μέσα σε τέτοια πράγματα όλο και κάτι θα ακούσεις που θα σε βοηθήσει 

[…]», «Είναι ωραία βόλτα… και μου αρέσει και η επαφή μεταξύ μας.. […]. Πρέπει να 

συμμετέχεις σε τέτοια πράγματα, να ακούς, να συμμετέχεις, να βλέπεις και άλλα παιδιά.. 

Εγώ πριν από αυτό δεν είχα πάει κάπου.. Τώρα ακούω και τις άλλες μητέρες που έχουν 

πάει και σε άλλα σεμινάρια.. Σε εμένα ήταν το πρώτο πρόγραμμα που έτσι κάθισα και 

μίλησα και με άλλους γονείς.. και είδα και άλλα παιδιά τι κάνουν.. Σημαντικό αυτό», 

«Ναι, γιατί το θεωρώ σημαντικό κομμάτι.. Στην εφηβεία το σημαντικότερο!», «Γιατί 

νομίζω μας βοηθά να καταλάβουμε πολλά πράγματα.. Να βρούμε το σωστό τρόπο να 

μεταδώσουμε στο παιδί... Ίσως να αντιληφθούμε κι εμείς κάποιες λεπτομέρειες που δε 

τις δώσαμε σημασία..», «Γιατί ωφελήθηκα από αυτό στο οποίο συμμετείχα (της 

σεξουαλικής συνειδητοποίησης) και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα βοηθηθώ ακόμη 

περισσότερο..».  

  

Πίνακας 26 

Σεξουαλικότητα – Σύγκριση συνεντεύξεων: Γ) Προσωπικές απόψεις για τη 

σεξουαλικότητα των παιδιών τους 

Ερωτήσεις σχετικά με τη 

σεξουαλικότητα 
Απαντήσεις γονέων Απαντήσεις γονέων 

 

1)Συζητάτε με το παιδί σας για 

θέματα σεξουαλικότητας; 

 

 Όχι (7/7) 

 

Μετά από 

διευκρινήσεις 

ερευνήτριας: 

 Μόνο σωματογνωσία 

(4/7) 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι, αλλά πρέπει να 

αρχίσουμε (2/7) 

 Όχι (1/7) 

                                                           
43

 Από παράληψη της ερευνήτριας η ερώτηση «Γιατί;» δεν απαντήθηκε από την 

τελευταία μητέρα κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης.  



140 
 

 Όρια και κοινωνική 

συμπεριφορά (1/7) 

 

2)Ποια θέματα της 

σεξουαλικότητας έχετε 

συζητήσει με το παιδί σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί σας απασχολεί περισσότερο; 

 

 Σωματογνωσία (3/7) 

 Κανένα (2/7) 

 Κοινωνικούς κανόνες 

και Όρια (1/7) 

 Κανόνες προστασίας 

(1/7) 

 Προστασία από 

αυτοτραυματισμό 

(1/7) 

 

 

 

 

 Κακοποίηση (4/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Όρια (2/7) 

 Οι σεξουαλικές 

επαφές στο μέλλον 

(1/7) 

 

 Σωματογνωσία (5/7) 

 Λειτουργίες σώματος 

(2/7) 

 Φύλο (2/7) 

 Κανένα (2/7) 

 Κοινωνικούς κανόνες 

και Όρια (2/7) 

 Κανόνες προστασίας 

(1/7) 

 Εξέλιξη σώματος κατά 

την ανάπτυξη (1/7) 

 

 Κακοποίηση (3/7) 

 Αυνανισμός (2/7) 

 Κατανόηση (2/7) 

 Οι σεξουαλικές επαφές 

στο μέλλον (2/7) 

 Η σεξουαλική έκφραση 

ως βασικό του 

δικαίωμα (1/7) 

 

3) Τί σας δυσκολεύει σε μια 

συζήτηση για τα θέματα της 

σεξουαλικότητας με το παιδί 

σας; 

 

 Κατανόηση του 

παιδιού (3/7) 

 Αναφορά σε 

προσωπικά βιώματα 

(2/7) 

 Ο τρόπος που θα τα 

πω (1/7) 

 Τίποτα (1/7) 

 

 Κατανόηση του παιδιού 

(3/7) 

 Ο τρόπος που θα τα πω 

(2/7) 

 Τίποτα (2/7) 

 

4) Υπάρχει κάποια πλευρά της 

σεξουαλικότητας του παιδιού 

σας που νομίζετε ότι δεν 

επιτρέπετε να βιώσει; 

 

 Με δυσκολεύει η 

ομοφυλοφιλία (3/7) 

 Τίποτα (3/7) 

 Δεν έχει εκδηλωθεί 

ακόμη (1/7) 

 

 Τίποτα (4/7) 

 Με δυσκολεύει η 

ομοφυλοφιλία (3/7) 

 

 

5)Εμφανίζει το παιδί σας σε 

κάποιο βαθμό σεξουαλικές 

συμπεριφορές; (αγκαλιές, 

αγγίγματα, δημόσιος ή ιδιωτικός 

αυνανισμός, αφαίρεση ρούχων, 

φιλιά, παραβίαση προσωπικού 

χώρου – υπερβολική εγγύτητα, 

ακατάλληλος σεξουαλικός 

λόγος, προσπάθεια για 

συνεύρεση) 

 

 Ναι (5/7) 

 Όχι (1/7) 

 Δεν είμαι σίγουρη 

(1/7) 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι (3/7)  

 

6) Πώς αισθάνεστε εσείς με την 

εμφάνιση τέτοιων 

συμπεριφορών και πως το 

αντιμετωπίζετε; 

 

 Θετικά συναισθήματα 

(3/7) 

 Αρνητικά 

συναισθήματα (2/7) 

 Φυσιολογικά (1/7) 

 Αρνητικά αν είναι 

μπροστά σε κόσμο, 

αλλιώς φυσιολογικά 

 

 Αρνητικά 

συναισθήματα (3/7) 

 Θετικά συναισθήματα 

(2/7) 

 Φυσιολογικά (1/7) 

 Εγρήγορση (1/7) 
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(1/7) 

 

 Οριοθετώντας (5/7) 

 Ενισχύοντας το παιδί 

την έκφραση (2/7) 

 

 

 

 Οριοθετώντας (4/7) 

 Ενισχύοντας το παιδί 

την έκφραση (1/7) 

 Με εκπαίδευση (1/7) 

 Θα του εξηγούσα (1/7) 

 

7) Σας έχει αναφέρει
44

 το παιδί 

σας ότι το ελκύει κάποιο άτομο 

του αντίθετου φύλου;  

 

Πώς αισθανθήκατε; 

 

 Ναι (5/7) 

 Μάλλον όχι (1/7) 

 Όχι (1/7) 

 

 Θετικά συναισθήματα 

(3/6
45

) 

 Εξαρτάται από το πως 

το εκδηλώνει προς το 

κορίτσι (2/6) 

 Εξαρτάται από την 

ανταπόκριση (1/6) 

 

 Ναι (4/7) 

 Όχι (3/7) 

 

 

 Θετικά συναισθήματα 

(6/7) 

 Εξαρτάται από το πως 

το εκδηλώνει προς το 

κορίτσι (1/6) 

 Άσχημα λόγω της 

στάσης των γονέων των 

κοριτσιών (1/6) 

 

8)Έχετε συζητήσει με το παιδί 

σας για θέματα ασφάλειας στο 

σεξ; 

 

 Όχι (7/7) 

 

 Όχι (7/7) 

 

9) Τί γνωρίζετε για τη 

σεξουαλική κακοποίηση; 

 

 Δεν περιλαμβάνει 

μόνο τη σεξουαλική 

επαφή (3/7) 

 Υπάρχει παντού (2/7) 

 Μπορεί να γίνει από 

συγγενικά πρόσωπα 

(1/7) 

 Υπάρχει κίνδυνος και 

στο σχολείο (1/7) 

 Θεωρώ ότι είμαστε 

υπερβολικοί και δε 

συμβαίνει τόσο συχνά 

(1/7) 

 

 Δεν περιλαμβάνει μόνο 

τη σεξουαλική επαφή 

(2/7) 

 Υπάρχει παντού (2/7) 

 Μπορεί να γίνει από 

συγγενικά πρόσωπα 

(1/7) 

 Υπάρχει κίνδυνος και 

στο σχολείο (1/7) 

 Συμβαίνει συχνά (1/7) 

 Δεν πρέπει να 

κλείσουμε το παιδί στο 

σπίτι λόγω αυτής αλλά 

να ενισχύσουμε το 

παιδί (1/7) 

 

10) Θεωρείτε ότι τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες είναι πιο 

ευάλωτα να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής κακοποίησης; 

 

 

Γιατί; 

 

 

 

 Ναι (6/7) 

 Όχι απαραίτητα (1/7) 

 

 

 

 

 Αδυναμία κατανόησης 

κινδύνου από τα 

παιδιά
46

 (5/7) 

 

 Ναι (6/7) 

 Ίσως τα άτομα που δεν 

έχουν αναπτύξει 

λεκτική επικοινωνία 

(1/7) 

 

 Θεωρούνται ως 

«εύκολα θύματα» (4/7) 

                                                           
44

 Είτε να αναφέρει είτε να δείχνει αδυναμία: η ερώτηση διευκρινιζόταν περαιτέρω 

για γονείς που αρχικά απαντούσαν αρνητικά. 

45
 Το δεύτερο σκέλος δεν πραγματοποιήθηκε στον γονέα που απάντησε αρνητικά. 
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Με ποιον τρόπο προσπαθείτε να 

προστατέψετε το παιδί σας; 

 Δυσκολία 

αντιμετώπισης 

περιστατικού (2/7) 

 Δυσκολία να πουν τί 

συνέβη (2/7) 

 Εύκολο να τους 

χαρακτηρίσουν ψεύτες 

(1/7) 

 Έχουν λίγες 

σεξουαλικές ευκαιρίες 

και θα ενδώσουν 

ευκολότερα (1/7) 

 

 

 

 Με φυσική παρουσία 

γονέα (3/7) 

 Με εκμάθηση 

κανόνων ασφαλείας 

(3/7) 

 Με έλεγχο του 

περιβάλλοντος (1/7) 

 Αδυναμία ανάπτυξης 

αυτοπροσδιορισμού 

(2/7) 

 Δυσκολία να πουν όχι 

(2/7) 

 Δυσκολία να πουν τί 

συνέβη (2/7) 

 Εύκολο να τα 

χαρακτηρίσουν 

υπερβολικά (1/7) 

 Έχουν λίγες 

σεξουαλικές ευκαιρίες 

και θα ενδώσουν 

ευκολότερα (1/7) 

 

 Με εκμάθηση κανόνων 

ασφαλείας (5/7) 

 Με εκπαίδευση σε 

θέματα δημόσιου και 

ιδιωτικού (4/7) 

 Με φυσική παρουσία 

γονέα (4/7) 

 Με έλεγχο του 

περιβάλλοντος (2/7) 

 Με εκπαίδευση σε 

θέματα ορίων (2/7) 

 

 

 Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της σεξουαλικότητας εντοπίζονται οι 

προσωπικές απόψεις για την σεξουαλικότητα των παιδιών τους. Ως γενικές 

επισημάνσεις αξίζει να αναφερθούν τα εξής: οι γονείς κατά την τελική συνέντευξη 

έδειξαν να γνωρίζουν τί συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της σεξουαλικότητας, κάτι 

το οποίο μπορούμε να το διακρίνουμε και από την ποικιλία των απαντήσεών τους στο 

δεύτερο ερώτημα. Ως βασικά ζητήματα που έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους οι 

γονείς τόσο κατά την αρχική όσο και κατά την τελική συνέντευξη αναφέρεται η 

σωματογνωσία, ενώ ως κύριο ζήτημα που τους απασχολεί είναι η σεξουαλική 

κακοποίηση. Κύρια δυσκολία κατά την συζήτηση σεξουαλικών ζητημάτων με το 

παιδί αναδεικνύεται και στις δύο συνεντεύξεις η κατανόηση του παιδιού. Οι 

περισσότεροι γονείς απάντησαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια πλευρά της 

σεξουαλικότητας του παιδιού τους που δε του επιτρέπετε να βιώσει, ενώ οι ίδιοι 

γονείς που απάντησαν ότι δυσκολεύονται με την ομοφυλοφιλία κατά την αρχική 

                                                                                                                                                                      
46

 Οι περισσότεροι γονείς έκαναν αναφορά συγκεκριμένα για παιδιά με αυτισμό και 

τη δυσκολία κατανόησης των προθέσεων του άλλου ή την ύπαρξη κινδύνου 



143 
 

συνέντευξη  απάντησαν το ίδιο και στην τελική. Σχετικά με την εμφάνιση των 

σεξουαλικών συμπεριφορών παρατηρείται ότι υπάρχει αύξηση των γονέων στην 

επιλογή όχι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους κατά την τελική συνέντευξη 

παρατήρησαν ότι οι συμπεριφορές των παιδιών τους δεν εντοπίζονται στα πλαίσια 

της σεξουαλικότητας, αλλά στην συμπεριφορά που έχει υιοθετήσει το παιδί από τους 

γονείς και την οικογένειά του (αγκαλιές, χάδια). Κατά τις τελικές συνεντεύξεις οι 

γονείς αναφέρουν κυρίως αρνητικά συναισθήματα με την εκδήλωση των 

συμπεριφορών αυτών που σχετίζονται με μία «άβολη» κατάσταση για τους ίδιους. Η 

αντιμετώπισή τους προς τις σεξουαλικές συμπεριφορές του παιδιού επικεντρώνεται 

τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη σε θέματα οριοθέτησης, με την 

τελική συνέντευξη να υπερτερεί σε ποικιλία των τρόπων που χρησιμοποιούν οι 

γονείς. Σε σχέση με την ένδειξη αδυναμίας ή ιδιαίτερης συμπάθειας σε παιδί του 

άλλου φύλου υπήρξε μείωση των θετικών απαντήσεων κατά την τελική συνέντευξη 

γεγονός που ακολουθείται από αιτιολόγηση μητέρας για «ξεκάθαρα φιλική σχέση» η 

οποία δεν εμπεριέχει κάποιο στοιχείο σεξουαλικότητας. Διαφορά παρατηρείται και 

στα συναισθήματα των γονέων ως προς την ανάπτυξη ιδιαίτερης συμπάθειας προς 

ένα άτομο καθώς σχεδόν όλοι αναφέρουν θετικά συναισθήματα, σε αντίθεση με την 

αρχική τους συνέντευξη. Κανένας γονέας δεν έχει συζητήσει με το παιδί του για 

θέματα προστασίας και ασφάλειας στο σεξ, ούτε στην αρχική ούτε στην τελική 

συνέντευξη. Σε ερώτηση σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και το τι γνωρίζουν 

οι γονείς έδωσαν περισσότερες απαντήσεις κατά τη τελική συνέντευξη. Σχεδόν όλοι 

οι γονείς θεωρούν πιο ευάλωτα τα άτομα με αναπηρίες στο να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής κακοποίησης σε σχέση με άτομα τυπικής ανάπτυξης, τόσο στην αρχική 

όσο και στην τελική τους συνέντευξη ενώ παρατηρείται και η αλλαγή της απάντησης 

μίας μητέρας από «όχι απαραίτητα» σε «ίσως τα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει 

λεκτική επικοινωνία». Μία από τις σημαντικότερες διαφορές που αναδεικνύονται 

είναι η διαφορά ανάμεσα στα αίτια που αναγνωρίζουν οι γονείς για την σεξουαλική 

κακοποίηση των ατόμων με αναπηρία: κατά την αρχική συνέντευξη ως κύρια 

αναφέρονται εσωτερικά αίτια τα οποία συνδέονται με την αδυναμία του παιδιού να 

κατανοήσει τον κίνδυνο, να αντιμετωπίσει το περιστατικό, να πει τι συνέβη. Κατά τις 

τελικές συνεντεύξεις ως κύρια αίτια αναφέρονται αρχικά εξωτερικά-κοινωνικά αίτια 

που σχετίζονται με την αντίληψη του κόσμου για τα παιδιά ως «εύκολα θύματα» και 

ακολουθούν η αδυναμία ανάπτυξης του αυτοπροσδιορισμού, της εκδήλωσης άρνησης 
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και της δυσκολίας τους να πουν τι συνέβη.  Ως βασικοί τρόποι προστασίας κατά την 

αρχική συνέντευξη αναφέρονται σε ίσο βαθμό η φυσική παρουσία και η εκμάθηση 

κανόνων ασφαλείας, ενώ κατά την τελική συνέντευξη σχεδόν όλοι οι γονείς 

αναφέρουν την εκμάθηση κανόνων ασφαλείας και ακολουθούν η εκπαίδευση σε 

ζητήματα που αφορούν το δημόσιο και το ιδιωτικό και η φυσική παρουσία του γονέα.

 Στην πρώτη ερώτηση «Συζητάτε με το παιδί σας για θέματα σεξουαλικότητας;» 

κατά την αρχική συνέντευξη όλοι οι γονείς απάντησαν αρνητικά, ενώ 4 γονείς 

ανέφεραν κατά τη συζήτηση ότι έχουν ασχοληθεί μόνο με τη σωματογνωσία. Μία 

μητέρα ανέφερε το θέμα των ορίων ως θέμα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο χρόνο: 

«προσπαθώ να του μάθω τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς που έχουν να κάνουν με 

τη προστασία του και να μην παραβιάζει τα όρια των άλλων». Στην τελική συνέντευξη 

4 γονείς απάντησαν θετικά –όχι με την έννοια ότι απαραίτητα το ξεκίνησαν τώρα, 

αλλά αναγνωρίζοντας ότι πχ η σωματογνωσία, οι κανόνες εσωρούχου, το φύλο και οι 

ρόλοι του είναι μέρος της σεξουαλικότητας. Οι υπόλοιποι 3 γονείς απάντησαν: «Όχι, 

αλλά πρέπει να αρχίσουμε με το βιβλιαράκι
47

 που είπαμε..», μία μητέρα εστίασε στην 

δυσκολία της να συζητήσει τέτοια θέματα με τα παιδιά της προκειμένου να 

προχωρήσει πέρα από τη σωματογνωσία, καθώς επίσης τόνισε και ότι «δεν υπάρχουν 

και βίντεο εκπαιδευτικά... ίσως δεν το έχω ψάξει αρκετά κι εγώ..», ενώ μία άλλη 

μητέρα απάντησε αρνητικά «Όχι» τονίζοντας τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει για 

αόριστες έννοιες (το παιδί όμως, όπως προκύπτει από την συζήτηση, έχει εκπαιδευτεί 

σε θέματα σωματογνωσίας, προσωπικών ορίων και των εννοιών του δημόσιου και 

του ιδιωτικού
48

).         

 Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση «Ποια θέματα της σεξουαλικότητας έχετε 

συζητήσει με το παιδί σας; Τί σας απασχολεί περισσότερο;» οι γονείς υποστήριξαν τα 

παρακάτω στην αρχική συνέντευξη όσον αφορά το πρώτο ερώτημα: 2 γονείς 

απάντησαν «Κανένα», ένας γονέας απάντησε «Σωματογνωσία και προστασία από 

                                                           
47

 Ένα από τα παραδείγματα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι 

η χρήση βιβλίων με εικόνες προκειμένου να εξηγήσουμε τα μέρη του σώματος, τις 

διαφορές ανά ηλικία με βάση το φύλο κ.ο.κ. 

48
 Πιθανόν η μητέρα να εστίασε στο κομμάτι της συζήτησης καθαρά ως λεκτική 

επικοινωνία και όχι ως γενικότερη επικοινωνία με το παιδί σε θέματα που αφορούν τη 

σεξουαλικότητα. Η συγκεκριμένη ερώτηση θα μπορούσε να τροποποιηθεί στο μέλλον 

για αποφυγή τέτοιων συγχύσεων.  
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αυτοτραυματισμό» (με την επεξήγηση της λειτουργίας των γεννητικών οργάνων), μία 

μητέρα ανέφερε τους κοινωνικούς κανόνες και τα όρια, μία μητέρα ανέφερε τη 

σωματογνωσία και τους κανόνες προστασίας (κανόνας εσωρούχου κλπ), ενώ 2 άλλες 

μητέρες ανέφεραν την αναγνώριση σώματος. Στην τελική συνέντευξη οι απαντήσεις 

που αναφέρθηκαν από τους γονείς ήταν: «Σωματογνωσία και επεξήγηση των 

λειτουργιών για προστασία από αυτοτραυματισμό, διαφορές αγοριών – κοριτσιών, 

σεξουαλικότητα ως προς τα ρούχα (τί φοράνε τα αγόρια και τι τα κορίτσια)», «Από τότε 

που ήταν  μικρό παιδάκι προσπαθούσα να του μάθω τα αγοράκια, τα κοριτσάκια, τί 

έχουν, τί δεν έχουν.. […], προσπαθώ να τον προφυλάξω από τη σεξουαλική 

κακοποίηση λέγοντάς του τον κανόνα του εσωρούχου, ότι ποτέ δεν ξεγυμνωνόμαστε -το 

δημόσιο και το ιδιωτικό που λέγαμε», «Από πέρυσι ξεκινήσαμε.. ήξερε τα λειτουργικά 

αλλά τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα», «Κανένα», «την ασφάλεια κυρίως και τα μέρη 

του σώματος», «Κανένα.. Του δίνω απλά τον χρόνο και το χώρο να ανακαλύψει μόνος 

του το σώμα του και να ικανοποιηθεί στο βαθμό που μπορεί στη φάση που βρίσκεται» 

και «..σε σχέση με το πουλάκι του, ότι μεγάλωσε και έχει τριχοφυΐα, του έχω πει ότι 

μεγάλωσες, γίνεσαι άντρας..είσαι παλικάρι. Βάζουμε αποσμητικό γιατί μυρίζουν οι 

μασχάλες, οι ορμόνες κι αυτά.. στην τουαλέτα βρακιά και τέτοια ποτέ μπροστά στους 

άλλους.. Στο σχολείο πάντα πάμε τουαλέτα με τη δασκάλα, έξω ποτέ με άλλους..μέχρι 

εκεί όμως […]». Στο δεύτερο ερώτημα «Τί σας απασχολεί περισσότερο;» κατά την 

αρχική συνέντευξη 4 γονείς απάντησαν σχετικά με το θέμα της κακοποίησης, εκ των 

οποίων μία μητέρα έθεσε και το θέμα του αυνανισμού, δύο άλλοι γονείς έθεσαν το 

θέμα των ορίων, ενώ μία μητέρα ανέφερε τον αυνανισμό ως προβληματισμό του 

παρόντος και των υγειών σεξουαλικών σχέσεων για το μέλλον. Στην τελική 

συνέντευξη οι γονείς απάντησαν: «Πρώτο της κακοποίησης.. δεύτερο που με 

απασχολεί – αλλά δε με φοβίζει- είναι το πως θα έρθει η εφηβεία, ο αυνανισμός κλπ.. 

[…], «Πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης.. Μετά 

το πρόγραμμα την αναγκαιότητα να εκφραστεί σεξουαλικά αυτό το παιδί όταν έρθει η 

ώρα του, σαν θεμελιώδες δικαίωμα..», «Το κατά πόσο θα καταλάβει ορισμένα 

πράγματα και κατά πόσο θα ωριμάσει το μυαλουδάκι του για τέτοια πράγματα.. Αν θα 

είναι έτοιμος να τα δεχτεί..», «Ο αυνανισμός. Δεν είμαι πουριτανή αλλά δεν μου αρέσει 

για το παιδί γιατί δεν ξέρω πως θα το κάνει.. […] Να ας πούμε σκέφτομαι πως 

βουρτσίζει τα δόντια του
49

 […]», «Προφύλαξη τώρα (από σεξουαλική κακοποίηση) και 

                                                           
49

 Η μητέρα είχε αναφέρει ότι το παιδί μερικές φορές δε βουρτσίζεται σωστά, 
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η προφύλαξη μετά για τεκνοποίηση, να αντιλαμβάνονται τα όρια..», «Ο τρόπος που θα 

του τα εξηγήσω και θα του τα μεταδώσω.. να είναι ο κατάλληλος.. […] Με απασχολεί ο 

βαθμός της κατανόησής του», «Με απασχολεί αν θα πάει με κάποια κοπέλα.. […] και 

πάρα πολύ βέβαια ο κίνδυνος έξω για τη σεξουαλική κακοποίηση».   

 Στην τρίτη ερώτηση «Τί σας δυσκολεύει σε μία συζήτηση για τα θέματα της 

σεξουαλικότητας με το παιδί σας;» οι γονείς κατά την αρχική συνέντευξη απάντησαν: 

«Το να αναφερθώ σε προσωπικά μου βιώματα», «Η κατανόηση», «Κατά πόσο κάποιες 

έννοιες θα μπορέσει να τις κατανοήσει […], να τα συνειδητοποιήσει..», «Τίποτα..! […]. 

Μόνο όταν πάει στο προσωπικό, ο μπαμπάς και η μαμά.. […], «Πως να το πω χωρίς 

να κινδυνεύω να παρεξηγηθώ από τα παιδιά, να τα φοβίσω, ή να το κάνω πολύ 

έυκολο.. είναι ευθύνη.. […]», «Οι δυνατότητες του παιδιού να μιλήσει για αόριστες 

έννοιες», «Δεν θα με δυσκολέψει, θα το κάνω […]. Δεν έχω κανένα πρόβλημα […]...», 

ενώ κατά την τελική συνέντευξη απάντησαν ως εξής: «Το κατά πόσο θα μπορέσει να 

μείνει συγκεντρωμένος σε αυτά που θα του πω.. […] Προς το παρόν καταλαβαίνει 

[…]», «Για την ώρα δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση», «αν μπορέσει να το καταλάβει 

και να το κατανοήσει όλα το ίδιο θα είναι.. εξαρτάται από την αντίδραση του παιδιού 

και το πως θα το δεχτεί», «Όλα! Δε ξέρω πως θα τα καταλάβει.. Δεν έχουμε συζητήσει 

ακόμη, αλλά πώς θα του το πω.. Δεν ξέρω.. Ο τρόπος.. […]», «Να μην τα πω λάθος.. 

Να μην καταλάβουν λάθος.. […]», «Το δυναμικό του και πως θα του το εξηγήσω», 

«Στην παρούσα φάση τίποτα δε με δυσκόλεψε.. Νομίζω ότι δε θα με δυσκολέψει ούτε 

μετά.. Ό,τι είναι θα του το πω. Εμένα σε αυτό δε με δυσκολεύει τίποτα».  

  Όσον αφορά το ερώτημα «Υπάρχει κάποια πλευρά της σεξουαλικότητας 

του παιδιού σας που νομίζετε ότι δεν επιτρέπετε να βιώσει;» 3 γονείς απάντησαν τόσο 

στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη ότι θα τους προβλημάτιζε η 

ομοφυλοφιλία
50

, 3 γονείς απάντησαν τόσο στην αρχική όσο και στην τελική 

συνέντευξη ότι δεν θα είχαν πρόβλημα με κάποια πλευρά της σεξουαλικότητας του 

παιδιού τους, ενώ μία μητέρα αρχικά απάντησε αρνητικά λόγω του ότι «δεν έχει 

εκδηλωθεί ακόμη» και στην τελική συνέντευξη υποστήριξε ότι δεν έχει την εμπειρία 

να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ωστόσο πχ για θέματα ομοφυλοφιλίας τόνισε ότι δε θα είχε 

πρόβλημα αρκεί το παιδί «να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης» και να είναι κάτι 

                                                                                                                                                                      

επομένως στην παρούσα πρόταση φαίνεται να ανησυχεί για το αν το παιδί θα 

αυνανίζεται με τρόπο που δε θα προκαλέσει αυτοτραυματισμό και θα γίνεται σωστά. 

50
 Άλλοι φαίνεται να προβληματίζονται σε μικρότερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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το οποίο του δίνει χαρά.        

 Σχετικά με αν το παιδί εμφανίζει σε κάποιο βαθμό σεξουαλικές συμπεριφορές 

(αγκαλιές, αγγίγματα, αφαίρεση ρούχων, φιλιά, παραβίαση προσωπικού χώρου, 

εγγύτητα, ακατάλληλο σεξουαλικό λόγο, προσπάθεια για συνεύρεση) 3 γονείς 

απάντησαν θετικά τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη, 2 γονείς 

απάντησαν αρνητικά, μία μητέρα απάντησε στην αρχική συνέντευξη ότι έχει 

παρατηρήσει κάποια πράγματα τα οποία δε γνωρίζει αν σχετίζονται με τη 

σεξουαλικότητα και στην τελική απάντησε «Όχι», ενώ μία άλλη μητέρα στην αρχική 

συνέντευξη απάντησε «Νομίζω ότι τελευταία..», ενώ στην τελική απάντησε θετικά 

«Ναι.. […] Λίγο έχει αρχίσει».       

 Στην ερώτηση «Πως αισθάνεστε εσείς με την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών 

και πως το αντιμετωπίζετε;»
51

 οι γονείς απάντησαν στην αρχική συνέντευξη: ένας 

γονέας απάντησε «Δυσκολία» και ότι θα παροτρύνει το παιδί να εκφράσει τη 

σεξουαλικότητα του βοηθώντας όσο μπορεί, ενώ μία μητέρα ανέφερε ως κύριο το 

συναίσθημα της χαράς -τονίζοντας ότι υπάρχουν και συναισθήματα ανησυχίας, λύπης 

και ματαίωσης τα οποία «αφήνει στην άκρη»- υποστηρίζοντας ότι προσπαθεί να το 

αντιμετωπίσει φυσικά, οριοθετώντας «..όταν είμαστε σε ανοιχτό χώρο δε θα κολλάς 

πάνω μου γιατί πονάει η μέση μου». Μία άλλη μητέρα απάντησε σχετικά με το 

γεγονός ότι το παιδί της εκφράζεται προς άλλα μέλη της οικογένειας ή και παιδιά από 

το σχολείο αγκαλιάζοντάς τα λέγοντας ότι της αρέσει και ότι το ενισχύει. Ένας 

γονέας απάντησε ότι «Στεναχωριέμαι που μεγαλώνουν» και ότι το αντιμετωπίζει με 

οριοθέτηση
52

. Μία μητέρα ανέφερε ότι έχει πρόβλημα μόνο όταν είναι μπροστά σε 

κόσμο, διαφορετικά αισθάνεται «πολύ φυσιολογικά» και η αντιμετώπισή της είναι με 

                                                           
51

 Όλοι οι γονείς απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Σε περίπτωση που δεν 

έχουν παρατηρηθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές ακόμη, οι γονείς απάντησαν είτε σε 

σχέση με αυτό που εκλαμβάνουν ως συμπεριφορά που σχετίζεται με τη 

σεξουαλικότητα (πχ αγκαλιά) είτε σε σχέση με το πώς φαντάζονται στο μέλλον μία 

τέτοια κατάσταση (τί συναισθήματα θα τους δημιουργούσε και πως θα την 

αντιμετώπιζαν).  

 
52

 Έγινε αναφορά σε συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη και η μητέρα οριοθέτησε 

το παιδί λέγοντας: «μην ξαπλώνεις, έχουμε κόσμο», χωρίς να γίνει αναφορά στο 

γεγονός πιθανής ύπαρξης στύσης.  
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οριοθέτηση (υπενθύμιση κατάλληλου χώρου και ιδιωτικότητας). Ένας ακόμη γονέας 

ανέφερε ότι αισθάνεται «φυσιολογικά» και ότι αντιμετωπίζει τέτοιες εκδηλώσεις με 

οριοθέτηση, ενώ μία μητέρα δήλωσε για περιστατικό το οποίο συνέβη
53

 ότι της άρεσε 

και η αντιμετώπιση της ήταν θετική, έτσι ώστε να μην θεωρήσει το παιδί ότι έκανε 

κάτι κακό. Στην τελική συνέντευξη οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν αντίστοιχα ως 

εξής: ένας γονέας απάντησε ότι θα αισθανόταν «Άβολα» στην αρχή και ως 

αντιμετώπιση «..θα του εξηγούσαμε […] αν είχαμε πιο μεγάλο πρόβλημα… 

παιδοψυχίατρο, ειδικούς και βλέπουμε..», μία μητέρα απάντησε ότι εκείνη τη στιγμή 

βρίσκεται σε εγρήγορση «..Λέω όπα, νάτο! […]» και ως αντιμετώπιση αναφέρει την 

οριοθέτηση, μία άλλη μητέρα αναφέρει ως συναίσθημα ότι νιώθει χαρά λόγω του ότι 

το παιδί εκφράζεται
54

 μέσω αυτού και είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει, ένας γονέας 

απάντησε ότι θα αισθανόταν «Όχι καλά» σε μία υποθετική κατάσταση εκδήλωσης 

σεξουαλικών συμπεριφορών και ως αντιμετώπιση ανέφερε «Θα του έλεγα αυτά που 

είπαμε για το ιδιωτικό κλπ.. Θα προσπαθούσα ανάλογα τη συμπεριφορά..» και έκανε 

λόγο για οριοθέτηση,  μία μητέρα απάντησε «Άσχημα.. Αλλά δε πρέπει να αισθάνομαι 

άσχημα..» αναφέροντας ως αντιμετώπιση ότι «τους το λέω εκπαιδευτικά», ένας γονέας 

υποστήριξε ότι αισθάνεται «Φυσιολογικά» και το αντιμετωπίζει «δίνοντάς του το 

χώρο και τον χρόνο του», ενώ ορισμένες φορές μπορεί να τον παροτρύνει να μείνει 

μόνος στο δωμάτιό του αν θεωρεί ότι υπάρχει ένταση και αυτό θα τον βοηθήσει να 

αυτορυθμιστεί, ενώ τέλος μία μητέρα ανέφερε ότι χαίρεται και αντιμετωπίζει τέτοιες 

συμπεριφορές με οριοθέτηση.       

 Σχετικά με την ερώτηση «Σας έχει αναφέρει το παιδί σας ότι το ελκύει κάποιο 

άτομο του αντίθετου φύλου; Πώς αισθανθήκατε;» οι γονείς απάντησαν στις αρχικές 

συνεντεύξεις ως εξής: ένας γονέας ανέφερε «Όχι..[…] Πρέπει να ρωτήσω την 

παράλληλη για αυτό.. […]», μία μητέρα υποστήριξε ότι «Του αρέσουν όλες οι 

όμορφες!» και για το συναίσθημα ανέφερε «αν ήταν ένα παιδί το οποίο είχε κάποιες 

πιθανότητες να ανταποκριθεί, θα χαιρόμουν.. […], αν ήταν όμως ένα κοριτσάκι το 
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 Στο συγκεκριμένο περιστατικό το παιδί έδειξε ενδιαφέρον για το αντίθετο φύλο με 

σχόλιο που πραγματοποίησε απευθυνόμενο στον πατέρα, κατά τη διάρκεια προβολής 

μίας ταινίας στην τηλεόραση   

54
 Η μητέρα υποστηρίζει ότι «είναι ένα παιδί το οποίο εκφράζει τη χαρά και τη λύπη 

του», εκφράζει δηλαδή τα συναισθήματά του γενικότερα. Το στάδιο το οποίο στο 

οποίο αναφέρθηκε ότι βρίσκεται αφορά την αγκαλιά με φιλικές προθέσεις. 
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οποίο μάλλον δε θα γύριζε να τον κοιτάξει […] εκεί θα είχα λίγο ένα 

θεματάκι..συναισθηματικό..», μία άλλη μητέρα υποστήριξε ότι «Αδυναμία δείχνει.. στο 

σχολείο ας πούμε σε ένα-δυο κορίτσια.. Επειδή έχει εκλάβει όμως ότι και αυτές του 

έχουν αδυναμία […]» και όσον αφορά το πώς αισθάνθηκε «Α! Πολύ ωραία! (Γέλια). 

Το έμαθαν όλοι!», μία μητέρα απάντησε θετικά «Ναι, από τα νήπια ήταν ερωτευμένος 

με τη Μαρία..  Δε με πείραξε αυτό.. είπα φυσιολογικό είναι.. […] Απλά όταν 

ενδιαφέρεται για ένα κοριτσάκι το πειράζει […]», ένας γονέας ανέφερε «Ναι, συχνά 

πυκνά.. Ωωωω, από τα προνήπια!» και ως προσωπικά συναισθήματα σχετικά με αυτό 

«Ε, γελάω, τί να κάνω; Εντάξει και φοβάμαι μήπως το κοριτσάκι αισθανθεί άσχημα.. 

Γιατί δε ξέρουνε που να σταματήσουνε..», μία μητέρα απάντησε αρνητικά «Όχι», ενώ 

τέλος, μία άλλη μητέρα απάντησε «Ναι, έδειχνε αδυναμία σε ένα κοριτσάκι στο 

Δημοτικό..» και όσον αφορά τα συναισθήματα απάντησε «Ε, μου άρεσε.. θετικά..». 

Στην τελική συνέντευξη οι γονείς απάντησαν ως εξής: ένας γονέας απάντησε «Όχι» 

και σε υποθετική κατάσταση είπε «Θα φοβόμουν πως θα το εξέφραζε αυτό.. προς το 

παιδάκι αυτό.. Δηλαδή να μην ενοχλούσε..», μία μητέρα απάντησε «[…] Ε ναι βέβαια, 

έχει από την Α΄ Δημοτικού..» και «Α, μια χαρά..! Ακόμα γελάω!», μία άλλη μητέρα 

δήλωσε «Τον είδα στο διάλλειμα με ένα από τα κοριτσάκια είχε αγκαλιά, από πάνω το 

χέρι του κι αυτή από κάτω.. αλλά νομίζω ότι ήταν το καθαρά φιλικό.. αλλά χάρηκα 

πάρα πολύ έτσι όπως τους είδα!», ένας γονέας ανέφερε «Έφυγε η Μαρία και του 

αρέσει η Δήμητρα. Να... όταν ήταν στο σχολείο και τον έβαλαν να κάτσει με ένα 

κοριτσάκι έκατσε μια χαρά, όταν έκατσε με τη Δήμητρα έκατσε μισό λεπτό. Ντρεπόταν. 

Ίσως ένιωθε άβολα..» και «Εγώ καλά ένιωσα με αυτό..», μία μητέρα απάντησε θετικά 

και ως προς τα συναισθήματα και τόνισε «Κοίτα.. γελάς.. αλλά δε.. οι μαμάδες των 

κοριτσιών δε το δέχονται.. Έτσι; Γιατί δεν παύουν να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.. 

[…]. Πάντως αισθάνεσαι άσχημα.. Εντάξει.. δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα..», μία 

μητέρα υποστήριξε ότι «Όχι, μόνο σε κάποια φάση που άρχισε να συνειδητοποιεί τη 

λειτουργία των γεννητικών οργάνων –πέρα από την τουαλέτα- προσπαθούσε να 

προσεγγίσει εμάς
55

 έτσι ώστε να τον αγγίξουμε, αλλά οριοθετήθηκε έτσι ώστε να 

γνωρίζει ότι μόνο ο ίδιος αγγίζει τον εαυτό του», ενώ σε υποθετική κατάσταση που θα 

έδειχνε ενδιαφέρον για άτομο του ίδιου φύλου η μητέρα απάντησε «Δεν συμβαίνει… 

αλλά θα χαιρόμουν… Αυτό είναι το ζητούμενο.. Η επικοινωνία». Τέλος, μία ακόμη 

μητέρα απάντησε θετικά και σχετικά με τα συναισθήματα δήλωσε «Ε, χάρηκα..!». 
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 Πρόσωπα της οικογένειας που ανήκουν στο θηλυκό φύλο. 
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 Στην ερώτηση αν έχουν μιλήσει με τα παιδιά τους για θέματα ασφάλειας στο 

σεξ και τρόπους αντισύλληψης, όλοι οι γονείς απάντησαν αρνητικά τόσο κατά την 

αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη.      

 Σχετικά με την ερώτηση «Τί γνωρίζετε για την σεξουαλική κακοποίηση;» οι 

γονείς απάντησαν ως εξής κατά την αρχική συνέντευξη: ένας γονέας ανέφερε 

«..πολλές φορές είναι τα συγγενικά πρόσωπα.[…]. Υπάρχει παντού […].. μπορεί να 

γίνει και από το σύντροφό του […]…κι αυτό που βιώνουν τα νέα παιδιά μικρής ηλικίας 

για μένα κακοποίηση είναι.. Δηλαδή, ένα κορίτσι Γ΄ Γυμνασίου να έχει δοκιμάσει τα 

πάντα..[…]. Βιάζονται πολύ! […] Και αισθητική. Το να μπαίνει ένα παιδί ελεύθερα στο 

ίντερνετ και να βλέπει οτιδήποτε θέλει αυτή τη στιγμή, όπου θέλει, όπως το θέλει και 

ό,τι θέλει, είναι αισθητική σεξ..», μια μητέρα απάντησε «Σημαίνει οποιαδήποτε πράξη 

(από άγγιγμα μέχρι διείσδυση) που γίνεται πρώτα από όλα χωρίς τη συναίνεση του ενός 

από τους δύο. Αυτό.. Μπορεί να συμβεί στον καθένα», μία άλλη μητέρα απάντησε 

«(Γνωρίζω) ότι υπάρχει γύρω μας. Υπάρχει παντού.. Δυστυχώς. Και είναι αυτός ο 

φόβος.. Μακάρι να μην ήταν έτσι βέβαια.. Αλλά.. Το έχεις πάντα στο νου σου, στο πίσω 

μέρος ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή […]. Ποτέ δε ξέρεις», ένας γονέας 

ανέφερε ότι «Ε, δεν είναι μόνο ο βιασμός σεξουαλική κακοποίηση. Ακόμα και τα 

υπονοούμενα σε ένα μικρό παιδί είναι κακοποίηση», μία μητέρα απάντησε ότι 

«Πιστεύω ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί σαν γονείς, ότι έξω υπάρχουν όλο παιδεραστές 

ας πούμε και δεν τα αφήνουμε.. Για μένα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αυτοκίνητα 

παρά οι άνθρωποι. Ωστόσο, εντάξει, παρατηρώ κυρίως στον αυτισμό ότι πηγαίνουν σε 

ακατάλληλα άτομα..και συστήνονται ή δείχνουνε μία κοινωνικότητα στα ακατάλληλα 

άτομα», άλλη μητέρα ανέφερε «από ένα άγγιγμα μέχρι… εννοείται φυσικά η 

σεξουαλική πράξη.. λεκτικά πιστεύω μπορεί να υπάρξει.. ε και φυσικά την  κατακρίνω 

[…]», ενώ τέλος, μητέρα απάντησε ότι «Γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα» και ότι αυτό 

αποτελούσε «μεγάλο φόβο» για το σχολείο με αποτέλεσμα να εκπαιδεύει το παιδί σε 

σχέση με την έννοια της ιδιωτικότητας. Στην τελική συνέντευξη οι απαντήσεις των 

γονέων διαμορφώθηκαν ως εξής: «Γνωρίζω από αυτά που ακούω για τη παιδεραστία.. 

Δε θέλω να διαβάζω περισσότερα για το θέμα.. Γνωρίζω ότι πρέπει να προστατεύονται 

άλλα δε μπορεί να είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι.. Θα είναι και μόνος του να το 

αντιμετωπίσει με κάποιους ανθρώπους..» και έπειτα ο γονέας ανέφερε τους τρόπους 

με τους οποίους προσπαθούν να προστατεύσουν το παιδί
56

, μία μητέρα ανέφερε 
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 Παρουσιάζεται αναλυτικά στην ερώτηση 10. 
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«Μπορεί να προέλθει από άτομα του περιβάλλοντος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει 

βιασμός και μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο –κάνε μου αυτό, πες αυτό, πιάσε μου αυτό, 

δες εκείνο.. ότι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και ότι πρέπει να μάθει το παιδί να έχει 

τα όριά του και να λέει ¨όχι¨», μία άλλη μητέρα υποστηρίζει ότι «Έχω διαβάσει 

πράγματα.. ότι κυκλοφορεί.. από ιστορίες κλπ.. αλλά.. ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα 

στιγμή και οπουδήποτε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο πιστεύω.. ειδικά στο σχολείο..», 

μία μητέρα ανέφερε «Ε, όχι πολλά.. Όσα μιλήσαμε μεταξύ μας στην ομάδα και αυτά 

που φαντάζομαι.. και ότι δεν είναι μόνο η πράξη να γίνει σεξουαλική κακοποίηση..», 

ένας γονέας υποστήριξε ότι «Τη φοβάμαι πάρα πού. Από ότι βλέπω συμβαίνει συχνά.. 

Ξέρω ότι αυτός που την κάνει έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δε θεωρώ ότι μπορεί με 

κάποιο τρόπο να διορθωθεί.. αυτό με προβληματίζει πολύ», μία μητέρα απάντησε «Τι 

γνωρίζω.. τί είναι, ότι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

την αποτρέψουμε..», ενώ μία μητέρα απάντησε ότι γνωρίζει «πάρα πολλά πράγματα, 

ότι υπάρχουν διάφοροι ¨ανώμαλοι¨ και στα σχολεία και έξω..».   

 Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου «Θεωρείτε ότι τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πιο ευάλωτα να πέσουν θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης; Γιατί; Με ποιον τρόπο προσπαθείτε να προστατέψετε το παιδί σας;» 6 

γονείς απάντησαν θετικά στο πρώτο σκέλος της ερώτησης κατά την αρχική και την 

τελική συνέντευξη, ενώ μία μητέρα η οποία στην αρχική συνέντευξη είχε απαντήσει 

«Όχι απαραίτητα..», στην τελική συνέντευξη απάντησε «Ίσως τα άτομα που δεν έχουν 

λεκτική επικοινωνία –γενικότερα- είναι πιο εύκολο να πέσουν θύματα σεξουαλικής 

κακοποίησης». Ως απάντηση στο ερώτημα «Γιατί» οι γονείς στην αρχική συνέντευξη 

απάντησαν «Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα της αντιμετώπισης τόσο πολύ […]» και «..δε 

θα έχει τη δυνατότητα να μου το πει.. Μόνο να μου το δείξει..», ενώ αναφέρει και το 

γεγονός ότι μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί το παιδί δίνοντάς του κάτι το οποίο του 

αρέσει, άλλη απάντηση γονέα ήταν «Γιατί είναι πιο εύπιστα, γιατί οι άλλου θεωρούν 

ότι μπορεί να τα βγάλουν ψεύτες.. […] Γιατί δεν έχουν πολλές ευκαιρίες σεξουαλικής 

ικανοποίησης οπότε τα νομίζουν πιο επιρρεπή..», μία μητέρα ανέφερε «Γιατί υπάρχει 

αδυναμία εκ μέρους τους και μπορεί κάποια πράγματα να μην τα κατανοούν όπως 

πρέπει και κάποιοι να εκμεταλλεύονται αυτές τις αδυναμίες..», ενώ μία άλλη μητέρα 

απάντησε «Είναι πιο εύκολο να τα ξεγελάσεις, να τα χειριστείς, και πιο δύσκολο να 

εκφράσουν αυτό στους γονείς τους ή να το ομολογήσουν ή να το περιγράψουν», ένας 

γονέας ανέφερε «Δεν μπορούν να κατανοήσουν τις προθέσεις του άλλου..[…] και να 

φανταστούν.. […] ειδικά στον αυτισμό..», μία μητέρα απάντησε «Νομίζω το ίδιο 
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εύκολα μπορεί να παρασυρθεί ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και ένα παιδί τυπικής 

ανάπτυξης», ενώ μία άλλη μητέρα ανέφερε ότι «δε μπορεί να αντιληφθεί.. […] ..δεν 

αντιδρά..[…]». Στην τελική συνέντευξη οι αντίστοιχες απαντήσεις ήταν οι εξής: «Για 

ποιο λόγο; για όλα αυτά που είπαμε.. Της αυτογνωσίας, της αυτορρύθμισης,  της 

αυτοεκτίμησης.. Ότι δεν έχουν αναπτυχθεί στο βαθμό που έχουν αναπτυχθεί σε ένα 

τυπικό παιδί με όλον αυτόν τον υπερπροστατευτικό και έτσι δε μπορούμε να αρνηθούμε 

και εύκολα ή δε μπορούμε να.. μπορεί να πέσουν θύματα αντίληψης.. Δηλαδή, αυτά τα 

παιδιά πιστεύουν τους πάντες.. Ειδικά για τον αυτισμό να μιλήσω τώρα.. Δεν μπορούν 

να καταλάβουν ότι ο άλλος θα τους πει ψέμα.. Δηλαδή, αν του πει ο άλλος ¨έλα να 

βγάλουμε τα ρούχα μας να παίξουμε¨ αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην του αρέσει, άλλα 

με την πίεση να το δεχτεί..», «Γιατί μπορεί να μην έχουν μάθει να λένε όχι, γιατί μπορεί 

να έχουν συνηθίσει να παίρνουν άλλα άτομα αποφάσεις γι αυτούς.. Τα μάθαμε.. Τα 

είπαμε.. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορισμού.. Να παίρνουν 

αποφάσεις.. Γιατί μπορεί να χρειάζονται πολύ βοήθεια για να ικανοποιήσουν άλλες 

ανάγκες όπως πλύσιμο ή καθάρισμα κλπ, οπότε έχουν μάθει και κάποιοι άλλοι να 

παίρνουν αποφάσεις για το σώμα τους.. Γιατί μπορεί να είναι ένας τρόπος αποδοχής 

από τους άλλους, γιατί δεν έχουν μάθει το δημόσιο και το ιδιωτικό.. […]», «Γιατί εδώ 

εκμεταλλεύονται […] παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παρασέρνονται, πόσο μάλλον ένα 

τέτοιο παιδί που ξέρουν ότι μπορούν να το εκμεταλλευτούν περισσότερο», « […] ίσως 

επειδή δεν είναι τόσο πονηρεμένα… ίσως επειδή και ο άλλος σκέφτεται πχ για ένα παιδί 

που δεν έχει λόγο ότι ¨πού θα το πει;¨», «Γιατί δε μιλάνε.. Κυρίως στον αυτισμό.. και να 

μιλήσουν δεν καταλαβαίνεις αν είναι υπερβολικά αυτά που λένε..», «Γιατί δεν μπορούν 

να εκφράσουν την άρνησή τους λεκτικά.. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια σωματική 

αντίδραση, είτε θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν.. Αλλά υπάρχει και η ασφάλεια για 

το θύτη ότι δε θα το πουν..» και τέλος «Γιατί δε μπορούν να αποτρέψουν το περιστατικό 

σαν περιστατικό.. Γιατί και οι άλλοι τα θεωρούν εύκολη λεία..». Στο τελευταίο 

υποερώτημα οι γονείς στην αρχική συνέντευξη απάντησαν: «Με το να τον βλέπω.. 

Διά ζώσης.. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τώρα… […] Και το να εμπιστεύομαι, να ξέρω 

αυτούς που πάει, να τους εμπιστεύομαι.. […]. Όχι σε άσχετους..», «Με την εκμάθηση 

αποδεκτά κοινωνικών συμπεριφορών και με τον κανόνα του εσωρούχου», «Έχουμε 

κάνει έναν φράκτη γύρω γύρω (γέλια). Είμαστε σε ¨περιπολίες¨ με βάρδια.. Εντάξει, 

αυτό ως ένα βαθμό μπορεί να γίνει. Ούτε εμείς θα είμαστε δίπλα του μια ζωή, κάποια 

στιγμή θα είναι και μόνος του, αλλά εντάξει.. Ό,τι μπορούμε κάνουμε σαν γονείς..», 

«Προς το παρόν έχουμε πει τα γνωστά: […] να μην πλησιάζει σε άτομα ξένα, να μην 
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ακολουθείς, να μην δέχεσαι δώρα, να μην δέχεσαι γλυκίσματα.. Αυτά», «Είμαι ακόμη 

από πάνω τους και αυτό δεν είναι καλό. Προσπαθώ να κρατάω και αποστάσεις, αλλά 

να είναι ελεγχόμενο από εμένα ακόμη… Ωστόσο, είπαμε… Θα ήθελα να είναι πιο 

ανεξάρτητοι… Να μπορούν να είναι πιο ανεξάρτητοι.», «Με έλεγχο του περιβάλλοντος. 

[…]», «Με το να του τα λέω.. Με συζήτηση προς το παρόν.. […]». Στην τελική 

συνέντευξη αντίστοιχα οι γονείς απάντησαν: «Απλά προσπαθούμε να του πούμε ότι 

κλείνουμε τουαλέτες, δεν πηγαίνω τουαλέτα με ανοιχτές τις πόρτες, μπάνιο κανείς 

μονός σου, με το μπαμπά αύτη τη στιγμή, άλλος όχι, δε σε ακουμπήσει κανένας εκεί.. 

Τέτοια πράγματα. Απλώς τον βλέπω ότι θέλει δουλειά σε αυτό.. Γιατί του αρέσει πολύ η 

αγκαλιά και αγκαλιάζει και ανθρώπους που δεν πρέπει... Όχι ότι απαγορεύεται.. Άλλα 

να το οριοθετήσουμε.. Και στους μεγάλους (δάσκαλους χορού, κλπ) τους έχω πει ότι 

αρχίζουμε και μεγαλώνουμε και πρέπει να μπαίνουν όρια από όλους τριγύρω μας... […] 

απλά αυτό δουλεύουμε.. Δε βγάζουμε τα ρούχα μας, δεν ακούμε κανέναν.. Μόνο έτσι θα 

τον προστατεύσω..», «Μαθαίνοντας του ότι δε σε αγγίζουν άλλοι εκτός από τη μαμά και 

το μπαμπά εκεί, ότι δε κατεβάζουμε το βρακί μας έξω από την τουαλέτα, ότι δεν 

πιάνουμε εκεί που είναι το εσώρουχο, δεν αφήνουμε κάποιον κτλ.. Προσέχουμε στις 

τουαλέτες.. Ενισχύοντας τα όρια», «Με τη φυσική μας παρουσία και με το ότι του 

μάθαμε για το άγγιγμα και την ιδιωτικότητα.. Και αυτό από εδώ και πέρα δε θα 

σταματήσει ποτέ.. Να υπάρχει αυτή η αντίδραση, η αντίσταση αν συμβεί κάτι..», «Με το 

να είμαστε μαζί του και να μην είναι μόνος του.. Τους έχω δείξει αυτό το βιντεάκι με 

τον κανόνα του εσώρουχου και το χέρι.. Προσπαθούμε.. και με αυτά που είπαμε να του 

δείξω εικόνες κλπ.. Αυτό.. Και με την ειδική παιδαγωγό λίγο προσπαθήσαμε όταν 

γεννήθηκε η αδερφή του να του εξηγήσει τις διαφορές για τα αγοράκια και τα 

κοριτσάκια..», «Προσπαθώ να είμαι κοντά τους, χωρίς να είμαι από πάνω τους.. Αλλά 

πάλι δεν αισθάνομαι την ασφάλεια που θα έπρεπε..» ενώ νωρίτερα η μητέρα είχε 

αναφέρει ότι έχει μιλήσει για θέματα «ασφάλειας, τον κανόνα του εσωρούχου, της 

ιδιωτικότητας κλπ», «Πρώτα από όλα δουλεύοντας την ιδιωτικότητα και ότι κάποια 

πράγματα τα κάνω μόνο εγώ στον εαυτό μου και κανένας άλλος και από εκεί και πέρα 

ελέγχω τα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκεται χωρίς εμένα», «Με το να έχω άτομο και 

στο σχολείο και έξω να τον προσέχω... Να είμαι κι εγώ οπού μπορώ.. Και με το να έχει 

μάθει κάποια πράγματα, όπως να κλείνει την πόρτα της τουαλέτας.. Και του χω πει και 

στο σχολείο ότι δεν πλησιάζουμε άλλο άτομο.. Και το έχει καταλάβει αυτό και το 

τσέκαρα.. Με τον φίλο του.. Με φυσική παρουσία και συμβουλές.. Γιατί λέω και με 

ακούει.. Τις συμβουλές μου τις ακούει.. Το βλέπω ότι τα θυμάται..».   
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 Τέλος, ως επιπρόσθετο στοιχείο αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της 

παρατήρησης καταγράφηκε αλλαγή της στάσης των γονέων κατά την αρχική και την 

τελική συνέντευξη, σε στοιχεία όπως η στάση του σώματος (αρχικά σταυρωμένα 

χέρια, μειωμένη βλεμματική επαφή με την ερευνήτρια), η μείωση των παύσεων κατά 

τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης, καθώς και η μείωση των διευκρινιστικών 

ερωτήσεων σχετικά με τα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικότητας. 

 

4.3 Κοινωνική Εγκυρότητα 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποιοτική και προκειμένου να μπορέσει 

να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της πραγματοποιήθηκε μέτρηση 

της κοινωνικής εγκυρότητας. Για την μέτρηση της κοινωνικής εγκυρότητας της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο και συμπλήρωσαν οι γονείς μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος.      

 Συγκεκριμένα, έγινε προσαρμογή του ερωτηματολογίου των Guadalupe, 

Martínez Basurto, Lozada García & Villegas (2005), οι οποίοι μέτρησαν την 

κοινωνική εγκυρότητα μέσω ενός ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε γονείς με 

θέμα τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ερωτηματολόγιο περιέχει 25 

προτάσεις στις οποίες οι γονείς καλούνται να επιλέξουν αν συμφωνούν καθόλου, 

λίγο, μέτρια, πολύ ή πάρα πολύ, σε μορφή κλίμακας Likert.   

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών ανά κατηγορία 

ερωτήσεων. Το καθόλου αντιστοιχεί σε 1 μονάδα, το λίγο σε 2 μονάδες, το μέτρια σε 

3 μονάδες, το πολύ σε 4 και το πάρα πολύ σε 5 μονάδες. Έτσι, όσο πιο κοντά στο 5 

είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων τόσο πιο πολλοί γονείς επέλεξαν ως 

απάντηση το «πάρα πολύ».        

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους γονείς σχετικά με την εκπαιδευτική 

σημασία των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα προγράμματα 

προκύπτει ως εξής: όλες οι απαντήσεις είχαν απόκριση πάνω από το μέσο (>3) με τις 

δηλώσεις 20, 23 και 25 να συγκεντρώνουν τους υψηλότερους μέσους όρους ( >4). 
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Πίνακας 27 

 Η εκπαιδευτική σημασία των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 

Δηλώσεις Μέσος Όρος 

20. Μου άρεσε η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 4,71 

23. Συνειδητοποίησα ότι μπορώ κι εγώ ως γονέας 

να συνεργαστώ με το παιδί μου όσον αφορά τα 

θέματα της σεξουαλικότητάς του 

4,42 

25. Τέτοιου είδους προγράμματα συμβάλουν στη 

βελτίωση της ενήλικης ζωής ατόμων με αυτισμό/ 

ΔΦΑ. 

4,42 

22. Οι αλλαγές στη διαχείριση της σεξουαλικότητας 

του παιδιού μου μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος είναι σημαντικές 

3,85 

19. Με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα 

κατάφερα να συνειδητοποιήσω πως μπορώ να 

βοηθήσω το παιδί μου σε θέματα σεξουαλικότητας 

3,71 

24. Μετά το πρόγραμμα διαχειρίζομαι με 

μεγαλύτερη ευκολία θέματα που αφορούν τη 

σεξουαλικότητα του παιδιού μου 

3,57 

21. Οι συζητήσεις στην ομάδα με βοήθησαν να 

καταλάβω τις σεξουαλικές ανάγκες του παιδιού μου 
3,28 

 

Ο μέσος όρος των βαθμολογιών από τους γονείς όσον αφορά την αποδοχή των 

διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης διαμορφώθηκε ως εξής:  όλες οι 

απαντήσεις είναι άνω του μέσου (>3), ενώ την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν 

οι δηλώσεις 1, 4, 11, 12, 17 και η 16 με βαθμολογία 5/5. Σχετικά με την πρόταση 13 

υπήρχε μεγάλη διασπορά των απαντήσεων, καθώς πολλοί γονείς εξέφρασαν και 

προφορικά στην ερευνήτρια την ανάγκη για περισσότερο χρόνο προκειμένου να 

αναλυθούν περισσότερο οι έννοιες και να δοθεί επιπλέον χώρος για συζήτηση ή την 

ανάγκη για συνέχεια του προγράμματος έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι 

έννοιες του αντικειμένου. 
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Πίνακας 28 

 Αποδοχή των διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης 

Δηλώσεις Μέσος Όρος 

16. Είναι επιθυμητό να πραγματοποιηθούν τέτοιου 

είδους προγράμματα σε γονείς παιδιών με αυτισμό/ 

ΔΦΑ διαφόρων ηλικιών 

5 

11. Μου άρεσε η επικοινωνία με την συντονίστρια 

και τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος 

4,71 

17. Συμφωνώ να ενημερωθώ για το πεδίο 

εφαρμογής της συνειδητοποίησης της  

σεξουαλικότητας του παιδιού μου 

4,42 

12. Είμαι ευχαριστημένος/η με την παρακολούθηση 

του προγράμματος στο παρόν ηλικιακό στάδιο που 

βρίσκεται το παιδί μου 

4,28 

1. Η διαδικασία για την εφαρμογή του 

προγράμματος που μου εξηγήθηκε αρχικά ήταν 

σαφής 

4 

4. Μετά το πρόγραμμα είχα τις κατευθυντήριες για 

το πως να βελτιώσω τη στάση μου σε θέματα 

σχετικά με τη σεξουαλικότητα του παιδιού μου 

4 

3. Η γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος ήταν ακριβής 
3,85 

2. Αυτή η διαδικασία ήταν τις χρήσιμος τρόπος για 

να γνωρίσω τις σεξουαλικές ανάγκες του παιδιού 

μου 

3,71 

13. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν κατάλληλη/ 

επαρκής 3,28 

 

 Ο μέσος όρος των βαθμολογιών από τους γονείς όσον σχετικά με την 

κοινωνική σημασία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των αλλαγών προκύπτει 

ως εξής: όλες οι απαντήσεις είναι άνω του μέσου (>3), ενώ την υψηλότερη 

βαθμολογία συγκέντρωσαν οι δηλώσεις 6, 7 και 10. Η δήλωση 18 φαίνεται να 

συγκεντρώνει το χαμηλότερο μέσο όρο 3, έχοντας όμως και αρκετά υψηλή διασπορά. 

Φαίνεται ότι 3 γονείς παρατήρησαν μέτρια αλλαγή της συμπεριφοράς τους προς το 

παιδί τους κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ένας πολύ μεγάλη βελτίωση, 

ένας πάρα πολύ μεγάλη, ένας λίγη και ένας καθόλου. Σχόλια που ανέφεραν οι γονείς 

που σημείωσαν από μέτρια έως καθόλου στη δήλωση 18 ήταν: «Δε νομίζω να άλλαξα 

κάτι…όπως του φερόμουν και πριν του φέρομαι», «χμμμ… Λίγο θα έλεγα..», «να 

άλλαξε η συμπεριφορά μου..έτσι κι έτσι… όχι ότι του φερόμουν άσχημα…», ενώ 



157 
 

γονείς που παρατήρησαν μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά τους προς το παιδί τους 

ανέφεραν: «Ναι…! Πολύ μεγάλη μάλιστα..!» και «Ναι… πάρα πολύ..!». Η 

συγκεκριμένη δήλωση φαίνεται ότι επηρέασε διαφορετικά τον κάθε γονέα, με τρεις 

γονείς να επιλέγουν το μέτρια και την πλειοψηφία να μοιράζεται ισόποσα στις 

υπόλοιπες απαντήσεις. 

 

Πίνακας 29 

 Κοινωνική σημασία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των αλλαγών 

Δηλώσεις Μέσος Όρος 

6. Για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι 

σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τα θέματα 

που αφορούν τη σεξουαλικότητα των παιδιών 

μας 

4,85 

10. Θα συνιστούσα τέτοιου είδους 

προγράμματα και σε άλλους γονείς 
4,71 

7. Το πρόγραμμα που ακολούθησε μετά την 

αρχική συνέντευξη είχε εκπαιδευτική αξία για 

εμένα σε σχέση με το παιδί μου 

4,28 

8. Η παρακολούθηση του προγράμματος 

άλλαξε την προσέγγιση μου σε θέματα 

σεξουαλικότητας μου ως προς το παιδί μου 

3,85 

15. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

υπήρξε βελτίωση στη σχέσης μου με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

3,85 

9. Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα είχε θετική 

επίδραση στη σχέση με το παιδί μου 
3,42 

14. Οι λεπτομέρειες σχετικές με τη 

σεξουαλικότητα των ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ  

άλλαξαν τον τρόπο που σκεφτόμουν τις 

σεξουαλικές συμπεριφορές του παιδιού μου 

3,28 

5. Παρατήρησα διαφορά στη συμπεριφορά μου 

ως προς τα θέματα σεξουαλικότητας του 

παιδιού μου κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος 

3,14 

18. Κατά τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα η 

συμπεριφορά μου προς το παιδί μου 

βελτιώθηκε 

3 

 

Επομένως, συνολικά,  φαίνεται ότι οι μέσοι όροι των βαθμολογιών είναι από 3 

(μέτρια) έως και 5 (πάρα πολύ) σε όλο το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής 
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εγκυρότητας, με τον μέσο όρο όλου του ερωτηματολογίου στο 3,98 να βρίσκεται 

κοντά στο 4 (πολύ). 

  

  



159 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την επικέντρωση των γονέων αρχικά στον 

εαυτό τους και στην συνειδητοποίηση των δικών τους αντιλήψεων και περιορισμών 

κι έπειτα στην ενεργοποίηση της συνειδητής διαδικασίας αντίληψης των πράξεων του 

παιδιού τόσο σε σχέση με τον αυτοπροσδιορισμό αλλά και με την εκφραζόμενη 

σεξουαλικότητά του στο στάδιο το οποίο βρίσκεται.     

 Μέσω της συστημικής προσέγγισης επιχειρήθηκε η ενίσχυση των γονέων σε 

επίπεδο συνείδησης προκειμένου να κατανοήσουν τον εαυτό και το παιδί τους και 

αρχικά να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των παιδιών τους που σχετίζονται με το 

κομμάτι της σεξουαλικότητας. Η χρήση ομάδων έδωσε την ευκαιρία στους γονείς να 

ανταλλάξουν απόψεις, να δουν περιπτώσεις άλλων παιδιών και το πως οι γονείς 

αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις –ιδίως παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας από 

την ηλικία του παιδιού τους. Βασικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έρευνα ήταν η 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης με τη χρήση ενός σταθερού χώρου και την 

υλοποίηση συμβολαίου της ομάδας, την αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε 

γονέα και την εφαρμογή δεξιοτήτων ενσυναίσθησης από τον ερευνητή προκειμένου 

να αποφθεχθεί η τήρηση κριτικής στάσης προς τους συμμετέχοντες.  

  Η συνειδητοποίηση σύμφωνα με τον Velmans (1996) αποτελεί μια διαδικασία 

η οποία συνδυάζει το εξωτερικό ερέθισμα με την εσωτερική ανταπόκριση του ατόμου 

σε αυτό· για το πρόγραμμα συνειδητοποίησης γονέων είναι απαραίτητος αρχικά ο 

σχεδιασμός με βάση τα ερεθίσματα τα οποία έχουν βιώσει οι γονείς στο παρελθόν ή 

βιώνουν στο παρόν. Η υπόθεση του μέλλοντος αποτέλεσε προσπάθεια της παρούσας 

έρευνας, προκειμένου οι γονείς να κατανοήσουν την αξία της ενηλικοκεντρικής 

προσέγγισης και της προϋπόθεσης ύπαρξης όσο το δυνατόν πιο ανεπτυγμένων 

στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τη διαχείριση της σεξουαλικότητας. 

Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι υπήρχε δυσκολία στην απάντηση 

υποθετικών ερωτήσεων ή ερωτήσεων για το μέλλον, καθώς παρόλο που πολλές φορές 

απαντιόνταν συνοδεύονταν από τις εκφράσεις «δεν ξέρω..», «θα δούμε πώς θα 

εξελιχθεί..», «δε μπορώ να γνωρίζω σίγουρα..», τουλάχιστον όσον αφορά γονείς 

ατόμων με αυτισμό, αφού όπως υποστηρίζουν πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς «δε 

ξέρω πως θα εξελιχθεί στο μέλλον».       

 Βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία του προγράμματος 

φαίνεται να είναι ο χρόνος (διάρκεια) υλοποίησης του προγράμματος, αφού οι γονείς 

τόνισαν αρκετές φορές ότι θα ήθελαν να υπήρχε παραπάνω χρόνος υπό την έννοια 
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των περισσότερων συναντήσεων που θα έχουν ως θέμα τη σεξουαλικότητα. Φυσικά 

ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, τα προσωπικά τους βιώματα, η δεκτικότητά 

τους ως προς το πρόγραμμα και ο βαθμός με τον οποίον συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

(απουσίες σε συναντήσεις).  Η εμπειρία και οι δεξιότητες της συντονίστριας φαίνεται  

να παίζουν ρόλο στο κατά πόσον ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης θα πετύχει τους 

στόχους που έχουν τεθεί ή όχι. Κατά τις αρχικές συνεντεύξεις είναι εμφανής η 

έλλειψη γνώσεων των συμμετεχόντων για το αντικείμενο της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης και η επιθυμία τους να ενημερωθούν, κάνοντας ερωτήσεις ή 

διευκρινίζοντας οι ίδιοι ότι «δε γνωρίζω τι περιλαμβάνει», ενώ στις τελικές οι 

απαντήσεις τους αναδεικνύεται ξεκάθαρα η σημαντικότητα της σεξουαλικότητας και 

της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Διαφορά σημειώθηκε επίσης σε σχέση με την ηλικία 

έναρξης σεξουαλικής εκπαίδευσης, όπου οι γονείς ανέφεραν είτε συγκεκριμένη 

ηλικία είτε μικρότερη σε σχέση με αυτή που είχαν αναφέρει στην αρχική συνέντευξη, 

ενώ ως κατάλληλοι για να την αναλάβουν προσδιορίστηκαν κυρίως «ειδικοί» και οι 

«γονείς», κάτι το οποίο συμφωνεί με τις έρευνες που πραγματοποιούνται σε σχέση με 

τη σεξουαλικότητα (Aunos & Feldman, 2002· Corona, Fox, Christodulu & Worlock, 

2016 ).           

  Ως θέματα επεξεργασίας που πιστεύουν οι γονείς ότι θα πρέπει να 

επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης μετά το πρόγραμμα 

αναφέρθηκαν κυρίως  «ανάλογα με το στάδιο του παιδιού, από το πιο απλό μέχρι και 

την αναπαραγωγή», που συμφωνεί με τη θεωρία (Aunos & Feldman, 2002· Teaching 

Sexual Health, 2017).  Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη σεξουαλικότητα φαίνεται ότι 

πολλοί γονείς στην αρχική συνέντευξη εστίαζαν περισσότερο στις  ανάγκες του 

παιδιού τους στο «τώρα», ενώ κατά την τελική συνέντευξη εκφράζεται η ανάγκη των 

γονέων για συνεχή ενημέρωση και κατά το μέλλον, καθώς το παιδί μεγαλώνει. Οι 

γονείς φαίνεται να αναμένουν βοήθεια και γνώσεις από τα προγράμματα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, ενώ αναφέρθηκαν και περιπτώσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

διαχείρισης σεξουαλικότητας του παιδιού από το ίδιο το παιδί. Κανένας από τους 

συμμετέχοντες δεν είχε συμμετέχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, ενώ ήταν το πρώτο πρόγραμμα σεξουαλικότητας στο οποίο 

συμμετείχαν ποτέ. Συγκεκριμένα, όλοι οι γονείς φαίνεται να πιστεύουν ότι τα άτομα 

με αναπηρίες –γενικότερα- έχουν ή πρέπει να έχουν σεξουαλικά δικαιώματα ίσα με 

άλλα άτομα τόσο στην αρχική όσο και στην τελική συνέντευξη. Κάτι το οποίο το 

πιστεύουν και για τα παιδιά τους. Όσον αφορά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 
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να έχουν σεξουαλικές σχέσεις, να παντρεύονται και να κάνουν οικογένεια όλοι οι 

γονείς απάντησαν θετικά μετά
57

 το πρόγραμμα για τη διατήρηση σεξουαλικών 

σχέσεων και τον γάμο ή τη διατήρηση σχέσης συντροφικότητας, κάτι το οποίο δε 

συμφωνεί με τη θεωρία που υποστηρίζει την «άγνοια για τις σεξουαλικές ανάγκες» 

των ατόμων με αναπηρία (Milligan & Neufeldt, 2001).  Σε θέματα δημιουργίας 

οικογένειας τέθηκαν ζητήματα που εξαρτώνται ανάλογα με την αναπηρία του ατόμου. 

Το πρόγραμμα φαίνεται να συνέβαλε στην διαμόρφωση θετικότερων στάσεων των 

γονέων απέναντι στα παιδιά τους σε σχέση με τους παραπάνω άξονες, αφού 

διατηρώντας στο μυαλό τους την εικόνα του παιδιού τους απάντησαν θετικά για τις 

σεξουαλικές σχέσεις και τη διατήρηση σχέσεων συντροφικότητας στο μέλλον (πάντα 

σύμφωνα με την μελλοντική εξέλιξη του παιδιού και με τις δυσκολίες που αναφέρουν 

οι ίδιοι για το παιδί τους), αλλά ήταν αρνητικοί στο ζήτημα δημιουργίας οικογένειας.  

Ως βασική δυσκολία της συμμετοχής σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης οι 

απαντήσεις των γονέων συμφωνούν με την θεωρία, κάνοντας λόγο κυρίως για 

«ντροπή», «θέμα ταμπού» και «έλλειψη προγραμμάτων» (Aunos & Feldman, 2002). 

Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν τόσο κατά την αρχική όσο και κατά 

την τελική συνέντευξη ότι θα επιθυμούσαν την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης και ενώ αρχικά υποστήριζαν ως βασικό λόγο την επιθυμία 

τους για απλή ενημέρωση προς τέτοια θέματα και να βοηθήσουν το παιδί τους, στην 

τελική συνέντευξη κάνουν αναφορά στη σημαντικότητα της σεξουαλικότητας και για 

το πόσο αναγκαία είναι η εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. Μία ακόμη διαφορά που 

παρατηρήθηκε, είναι ότι ενώ αρχικά οι γονείς θα ήθελαν να παρακολουθήσουν 

πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης για να «βοηθήσουν το παιδί τους» κατά τις 

τελικές συνεντεύξεις το βάρος δόθηκε στο να «βοηθηθούν οι ίδιοι» και να 

κατανοήσουν πράγματα. Παρατηρήθηκε αύξηση και στη θετική απόκριση σχετικά με 

το αν οι γονείς συζητούν με το παιδί τους για θέματα σεξουαλικότητας όπου αρχικά 

όλοι οι γονείς είχαν δηλώσει αρνητικές απαντήσεις και χρειάστηκε η επεξήγηση της 

ερευνήτριας για να προκύψουν 5 θετικές απαντήσεις
58

 κατά την αρχική συνέντευξη, 

ενώ στην τελική υπήρξαν 4 θετικές απαντήσεις (στο ότι ήδη συμβαίνει) και 2 οι 

                                                           
57

 Αρχικά οι θετικές απαντήσεις των γονέων ήταν λιγότερες και οι απαντήσεις 

φαίνεται να εστίαζαν στις δυσκολίες για απόκτηση οικογένειας, παρά στο δικαίωμα 

για διατήρηση σεξουαλικών σχέσεων ή σχέσεων συντροφικότητας.  

58
Δε γνώριζαν ότι η σωματογνωσία συμπεριλαμβάνεται στη σεξουαλικότητα. 
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οποίες είναι θετικές στο να ξεκινήσουν.     

 Θέματα της σεξουαλικότητας που φαίνεται να δυσκολεύουν τους γονείς 

σύμφωνα με την παρούσα έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκπαιδεύσουν τα 

παιδιά τους και η  κατανόηση των παιδιών τους για τέτοιου είδους θέματα. Επίσης, 

ορισμένοι γονείς ανέφεραν ότι  θα τους δυσκόλευε η περίπτωση εκδήλωσης 

ομοφυλοφιλικών τάσεων από το παιδί τους, ενώ ως βασική ανησυχία φαίνεται να 

είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος φαίνεται 

η ανάδειξη ανησυχιών που σχετίζονται με μία υγιή σεξουαλικότητα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων του παιδιού (αυνανισμός και σεξουαλικές επαφές). Χαρακτηριστικό 

είναι το παρακάτω παράδειγμα διαλόγου της ερευνήτριας με μία μητέρα: 

-Τί σας απασχολεί περισσότερο σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του παιδιού σας; 

-Πριν το πρόγραμμα η σεξουαλική κακοποίηση. Μετά το πρόγραμμα η 

δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το παιδί σεξουαλικά ως θεμελιώδες δικαίωμα.. 

Σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό, παρόλο που οι περισσότεροι γονείς 

εκδήλωναν την επιθυμία τους για έναρξη ενασχόλησης με τη σεξουαλικότητα ως 

βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος, εντούτοις προς τις τελευταίες συναντήσεις φάνηκε να 

κατανοούν τη σημαντικότητα ανάπτυξης των στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού και 

τη συμβολή του σε ζητήματα σεξουαλικότητας. Μάλιστα, κατά τη σύγκριση των 

τελικών συνεντεύξεων με τις αρχικές προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα ως 

προς τη συχνότητα των ευκαιριών που δίνονται στα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού 

με αύξηση των ευκαιριών στην επίλυση προβλήματος, τον καθορισμό και επίτευξη 

στόχου, την αυτοσυνηγορία, την λήψη πρωτοβουλιών και αρχηγίας και σχετικά με τη 

λήψη αποφάσεων. Οι γονείς γενικότερα έδειξαν θετική στάση ως προς την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού από τα παιδιά τους, με αύξηση των ευκαιριών 

που δίνονται στο σπίτι μετά το τέλος του προγράμματος. Όσον αφορά το σχολείο, 

λίγοι γονείς ήταν σε θέση να γνωρίζουν σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται σε 

ζητήματα αυτοπροσδιορισμού. Ως ανασταλτικός παράγοντας για προσφορά 

ευκαιριών αναφέρθηκαν τα προσωπικά όρια και αντοχές των γονέων κατά την 

καθημερινότητα.         

 Σε σχέση με το ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το εάν οι γονείς είναι έτοιμοι 

να συμμετέχουν σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης των παιδιών τους, είναι 

φανερό ότι οι γονείς μετά το πρόγραμμα συνειδητοποίησης κατανόησαν τη 
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σεξουαλικότητα ως κομμάτι της καθημερινότητας το οποίο θα εξελίσσεται καθώς το 

παιδί μεγαλώνει και το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά σε σχέση με τις 

ανάγκες του παιδιού και όχι ως απομονωμένο στοιχείο το οποίο θα κληθούν να 

επεξεργαστούν. Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις τους σχετικά με την εκμάθηση 

κοινωνικών συμπεριφορών, των ορίων, της σύνδεσης της σωματογνωσίας με τις 

λειτουργίες του σώματος και τη σταδιακή διεύρυνση των γνώσεων του παιδιού καθώς 

μεγαλώνει και εξελίσσονται οι ανάγκες του, αλλά και από την σύνδεση του 

αυτοπροσδιορισμού με τη σεξουαλικότητα μέσω των αυξημένων ευκαιριών που 

δίνονται στο σπίτι σε σχέση με πριν.  Επιπλέον, οι γονείς μπαίνοντας σε διαδικασία 

ανάπτυξης των γνώσεών τους σε ζητήματα σεξουαλικότητας μπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές των παιδιών τους, αλλά και το πως θα 

πρέπει να κατευθύνουν το παιδί προς θέματα ιδιωτικότητας και οριοθέτησης,  κάτι το 

οποίο φάνηκε και από τους διαλόγους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος.          

 Σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης οι γονείς αναγνωρίζουν την 

ευαλωτότητα των παιδιών με αυτισμό σε ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης και 

πιθανής εκμετάλλευσης κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η έρευνα. Ως βασικοί λόγοι 

αρχικά παρουσιάζονται αίτια που αφορούν την αδυναμία κατανόησης και 

αντιμετώπισης της κατάστασης από το ίδιο το παιδί, ενώ στις τελικές συνεντεύξεις οι 

γονείς υποστήριξαν κυρίως αίτια σχετικά με την αντίληψη του περίγυρου ότι είναι 

«το εύκολο θύμα», αλλά και της σημασίας του ρόλου του αυτοπροσδιορισμού και της 

ανάπτυξής του και της αυτοδιάθεσης. Από το παρόν εύρημα προκύπτει ότι οι γονείς 

συνειδητοποιούν τη σύνδεση του αυτοπροσδιορισμού και της σεξουαλικότητας ως 

δύο στοιχεία που αλληλεπιδρούν και μπορούν να λειτουργήσουν θετικά ως προς την 

ενίσχυση του παιδιού. Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίον προσπαθούν να 

προφυλάξουν το παιδί τους μέσα από την ενίσχυση του ίδιου είναι κάτι το οποίο 

αναδεικνύεται μετά το τέλος του προγράμματος, αφού αρχικά οι γονείς εστίαζαν στην 

προστασία τους μέσω της δικής τους φυσικής παρουσίας. Η θεωρητική βάση 

άλλωστε αναφέρει ότι ένα από τα κύρια σφάλματα που αφορούν τα άτομα με 

αναπηρία είναι η επικράτηση της αντίληψης ότι πρόκειται για «ασεξουαλικά» όντα τα 

οποία δεν έχουν ανάγκη εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να πέφτουν συχνότερα θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης.        

  Επίσης, σημαντική είναι η απάντηση σχετικά με την διατήρηση σεξουαλικών 

επαφών, σχέσης συντροφικότητας ή γάμου και δημιουργίας οικογένειας τα οποία 
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εξαρτώνται από την αναπηρία σύμφωνα με τους γονείς, παρόλο που αρχικά 

απάντησαν θετικά σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν/ ή θα πρέπει να έχουν τα 

άτομα με αναπηρία σε ζητήματα σεξουαλικότητας. Στις τελικές συνεντεύξεις μάλιστα 

αναφέρθηκε το ζήτημα της στήριξης των παιδιών σε ζητήματα συγκατοίκησης ή 

δημιουργίας οικογένειας, κάτι το οποίο αποτελεί προβληματισμό για τα ελληνικά 

δεδομένα.           

 Γενικότερα η χρήση του παρόντος προγράμματος φαίνεται να επηρέασε την 

αντίληψη των γονέων για τη σημαντικότητα του αυτοπροσδιορισμού κάτι το οποίο 

παρατηρείται τόσο από τις απαντήσεις τους κατά τις τελικές συνεντεύξεις όσο και 

από τους σχολιασμούς τους κατά τις τελευταίες συναντήσεις με την ομάδα. Επίσης, 

  Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την ενίσχυση των ερευνών που 

ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα των ΑΜΕΑ, και ειδικότερα των παιδιών με 

αυτισμό/ ΔΦΑ. Αν και πιλοτική, μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της 

σημαντικότητας της συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας των παιδιών με αυτισμό 

από τους γονείς και την αξία της προετοιμασίας τους πριν τη συμμετοχή τους σε ένα 

πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης.       

 Με τη χρήση του μοντέλου  των ομάδων γονέων ενισχύει τις  έρευνες που 

αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων σε ομάδες, χρήσιμο εργαλείο για ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς και επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 

εκπαίδευση των γονέων των ΑΜΕΑ.  

 

5.1 Περιορισμοί Έρευνας 

Βασικοί περιορισμοί της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν το μικρό θεωρητικό 

υπόβαθρο σε σχέση με προγράμματα συνειδητοποίησης γονέων παιδιών με αυτισμό ή 

και εκπαίδευσης γονέων για διαχείριση σεξουαλικότητας παιδιών με αυτισμό/ ΔΦΑ 

καθώς τα περισσότερα προγράμματα εστιάζουν σε παρεμβάσεις στα ίδια τα άτομα με 

αυτισμό/ ΔΦΑ  και μάλιστα κατά την εφηβεία.. Επίσης, λόγω του ότι πρόκειται για 

πιλοτική έρευνα βασισμένη σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης  είναι πιθανόν 

να υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων κατά την εφαρμογή της, κάτι το οποίο σχετίζεται 

με την εμπειρία του εκάστοτε ερευνητή.  Είναι χρήσιμο να αναλογιστούμε επιπλέον 

ότι το παρόν πρόγραμμα σχεδιάστηκε για τα ελληνικά δεδομένα με βάση γονείς που 

ζουν σε αστικό κέντρο. Γονείς άλλων χωρών ή γονείς άλλων περιοχών πιθανότατα 

εμφανίζουν διαφορετικές αντιλήψεις και ανάγκες σε σχέση με ένα τέτοιου είδους 
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πρόγραμμα και θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές μετά την αρχική συνέντευξή τους 

(ή όπως αναφέρθηκε παραπάνω μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων). 

Εσωτερικοί παράγοντες οι οποίοι αποτελούν περιορισμούς είναι ο συγκεκριμένος 

αριθμός συναντήσεων (12) λόγω χρονοδιαγράμματος, ενώ θα μπορούσαν να 

αφιερωθούν περισσότερες συναντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει πιο πολύ χρόνος για 

συζητήσεις μεταξύ των γονέων και πιθανότατα να υπήρχαν και περισσότερες 

διαφορές στα αποτελέσματα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε ως ανάγκη από τους γονείς 

μετά το τέλος του προγράμματος.     

      

5.2 Μελλοντικές προτάσεις       

 Μία μελλοντική πρόταση προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα σε 

μεγαλύτερο δείγμα είναι η χρήση των απαντήσεων της παρούσας ποιοτικής έρευνας 

για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου,  βασισμένο στην ημιδομημένη συνέντευξη 

που δόθηκε ως εργαλείο και με τη χρήση κλίμακας Likert να κατηγοριοποιηθούν οι 

απαντήσεις ενός μεγαλύτερου δείγματος πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος.         

 Κλείνοντας, η  παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει βάση για μελλοντικές 

έρευνες και προγράμματα τα οποία θα εστιάζουν στον αυτοπροσδιορισμό των 

παιδιών με αυτισμό/ ΔΦΑ  και στην εκπαίδευση των γονέων σε σχέση με αυτόν. Η 

παρούσα έρευνα αναδεικνύει την σημασία της συνειδητοποίησης και της υλοποίησης 

προγραμμάτων συνειδητοποίησης σε γονείς, τα οποία βασίζονται στον 

αυτοπροσδιορισμό, συνδέοντας δύο βασικά στοιχεία: την προετοιμασία των γονέων 

για μία θεματική (σεξουαλικότητα) χρησιμοποιώντας ως βάση τον αυτοπροσδιορισμό 

ως απαραίτητο στοιχείο που θα πρέπει να αναπτύξει το παιδί με αναπηρία.  Η 

ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης των αναγκών του παιδιού με βάση τις επιλογές 

και τα θέλω του ίδιου αποτελεί ουσιαστικά την κεντρική ιδέα της παρούσας εργασίας.  

Φαίνεται ότι η χρήση ενός προγράμματος συνειδητοποίησης με βάση τον 

αυτοπροσδιορισμό ενισχύει θετικά τους γονείς και πιθανά τους προετοιμάζει για την 

συμμετοχή τους σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης.  

 Μία πρόταση θα ήταν η συμμετοχή των γονέων που έχουν ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα συνειδητοποίησης και γονέων που δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό, σε 

προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης και η σύγκριση των δύο ομάδων ως προς τις 

απόψεις που διαμόρφωσαν τελικά. Επίσης, προγράμματα συνειδητοποίησης με βάση 
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τον αυτοπροσδιορισμό θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ομάδες γονέων κοριτσιών με 

αυτισμό, σε ομάδες γονέων όπου θα συμμετέχουν ζευγάρια γονέων, σε πιο 

εξατομικευμένη μορφή δουλεύοντας ατομικά με έναν ή και τους δύο γονείς, έτσι 

ώστε να παρατηρηθούν διαφορές σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος σε 

ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο και από την εφαρμογή σε έναν γονέα ή και στους δύο 

γονείς. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η επανάληψη της παρούσας έρευνας σε πατέρες 

προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν διαφορές σε σχέση με τις μητέρες που μπορεί να 

αφορούν το φύλο. Τέλος, σημαντικό θα ήταν να υλοποιηθούν προγράμματα 

συνειδητοποίησης σε γονείς ατόμων με αναπηρίες άλλου είδους όπως πχ. νοητική 

αναπηρία, προκειμένου να καταγραφούν τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν, αλλά 

και αν οι απόψεις των γονέων εν γένη ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την αναπηρία του παιδιού τους. Ιδανικά, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή 

για περαιτέρω έρευνες στο θέμα της συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας των 

παιδιών με αυτισμό/ ΔΦΑ και τη μετέπειτα σύνδεση των αποτελεσμάτων της με τα 

αποτελέσματα που θα παρουσιάσουν οι γονείς συμμετέχοντας σε πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό/ ΔΦΑ και συγκρίνοντάς τα με γονείς 

που δε συμμετείχαν έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφορές. Η εφαρμογή του 

προγράμματος σε μεγαλύτερο δείγμα θα επιτρέψει πιθανότατα την εύρεση κοινών 

παρονομαστών ανάμεσα στους γονείς και την διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά 

με τα δημογραφικά στοιχεία ή με στοιχεία που αντιστοιχούν στις πληροφορίες του 

παιδιού. 
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