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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη μελετώνται οι απόψεις των γονέων με ή χωρίς με παιδιά με 

αυτισμό, σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 

αυτισμό. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πληθώρα ερευνών που να εξετάζει τους δύο αυτούς 

τομείς, έτσι ώστε να είναι εφικτό να υλοποιούνται προγράμματα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης σε άτομα με αυτισμό. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκαν οι απόψεις 80 

γονέων, οι 35 εκ των οποίων έχουν παιδιά με ΔΦΑ, με σκοπό να στηριχθούν σε αυτές οι 

επόμενες μελέτες που θα αφορούν στον σχεδιασμό των σεξουαλικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Για την μελέτη αυτών των απόψεων χρησιμοποιήθηκε ένα 

τροποποιημένο στις απαιτήσεις της παρούσας έρευνας ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, ενώ για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

ανοικτού κώδικα PSPP 1.01. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως οι γονείς κρατούν μια 

ουδέτερη στάση σχετικά με τα σεξουαλικά δικαιώματα και τις αποδεκτές συμπεριφορές 

των ατόμων με ΔΦΑ, ενώ τείνουν να αποδέχονται τα θετικά οφέλη της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, κυρίως όταν αυτή ξεκινά κατά την παιδική ηλικία και είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας των ίδιων των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και τους εξειδικευμένους 

επιστήμονες. Ακόμη, οι γονείς έδειξαν να συμφωνούν απόλυτα με τις προτεινόμενες 

θεματολογίες που τους παρουσιάστηκαν ως απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

κυρίως σε αυτές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα υγιεινής και στην πρόληψη της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Ακόμη, η γονείς συμφώνησαν πως 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν την υλοποίηση της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολείο με κύριο παράγοντα την έλλειψη του 

εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων, καθώς και την ελλιπή επιμόρφωση και 

εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα επομένως της παρούσας 
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έρευνας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι υψίστης σημασίας και είναι δυνατόν 

να βοηθήσουν τους γονείς να τους εμπιστευτούν, ώστε να δημιουργήσουν και να 

υλοποιήσουν προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: σεξουαλικότητα, σεξουαλική εκπαίδευση, απόψεις γονέων, ΔΦΑ 
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 Abstract  

The present study examines the views of parents with or without children with ASD, on 

the sexuality and sexual education of people with ASD. In Greece, there are not many 

studies examining these two areas, so it is possible to implement sex education programs 

in people with autism. For this reason, the views of 80 parents were studied, 35 of whom 

have children with ASD, in order to rely on these next studies that will be related to the 

design of sex education programs. A modified questionnaire with closed-ended questions 

was used to study these views, and the PSPP 1.01 open source software was used to 

analyze the data. The results show that parents take a neutral stance on the sexual rights 

and acceptable behavior of people with ASD, and tend to accept the positive benefits of 

sex education, especially when it begins in childhood and is the result of their own 

cooperation- parents with teachers and specialized scientists. In addition, parents seemed 

to fully agree with the proposed topics that were presented to them as necessary in the 

educational process, especially those related to personal hygiene and the prevention of 

sexual exploitation and abuse. Moreover, parents agreed that there are many factors that 

can hinder the implementation of sex education in school with the main factor being the 

lack of educational materials and programs, as well as the lack of training and 

specialization of teachers. According to the findings of the present study, teacher training 

is of paramount importance and may help parents trust them to create and implement 

sex education programs. 

Key words: sexuality, sex education, parental views, ASD 
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Πρόλογος 

         Η παρούσα έρευνα με τίτλο «Απόψεις γονέων γύρω από τη σεξουαλικότητα και 

τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού», αποτελεί 

την διπλωματική μου εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική 

αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

         Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης και αργότερα κατά την ελάχιστη 

επαγγελματική μου πορεία συνειδητοποίησα ότι η αναφορά των γονέων στη 

σεξουαλικότητα του παιδιού τους, κυρίως αυτών με ΔΦΑ, έπεται μιας μη αποδεκτής 

σεξουαλικής συμπεριφοράς του παιδιού και δεν προηγείται αυτής ως προληπτικός 

παράγοντας απρεπούς σεξουαλικής συμπεριφοράς ή με στόχο την ποιοτική σεξουαλική 

ζωή του ατόμου κατά την ενήλικη ζωή. 

         Κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού μου προγράμματος μελέτησα το 

ερωτηματολόγιο της Χατζέλα Ηλέκτρας- Ευαγγελίας (2018), το οποίο αναφερόταν στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, όσον αφορά στη 

σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Αποφάσισα λοιπόν, να τροποποιήσω το ερωτηματολόγιο αυτό με σκοπό να αναφέρεται 

στις απόψεις των γονέων σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση 

των ατόμων με ΔΦΑ. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πληθώρα ερευνών που να αναφέρεται στη 

σεξουαλικότητα, κυρίως όταν αυτή αφορά στα άτομα με ΔΦΑ, για αυτό το λόγο θεωρώ 

απαραίτητη την ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο αυτό, με σκοπό την δημιουργία 

κατάλληλων προγραμμάτων. 
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και επιβλέπουσά μου κα. Καρτασίδου 

Λευκοθέα, η οποία με καθοδήγησε κατά τη μεταπτυχιακή μου φοίτηση και με στήριξε 

κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας έρευνας, δίνοντας μου τα κατάλληλα 

εφόδια να συνεχίσω την επαγγελματική μου πορεία στον χώρο της ειδικής αγωγής. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα, οι οποίοι αφιέρωσαν ένα κομμάτι του προσωπικού τους χρόνου για να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, καθώς διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή η 

ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους τους δικούς μου 

ανθρώπους, οι οποίοι με υπομονή και αγάπη με στήριξαν κατά την διάρκεια της 

φοίτησής μου και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. 
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Εισαγωγή 

Οι Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) περιλαμβάνουν πέντε διαγνωστικές 

κατηγορίες (Συριοπούλου Δελλή & Κασίμος, 2013) και στο DSM V επισημαίνονται κάποια 

χαρακτηριστικά στοιχεία τους. Τα κυριότερα είναι τα ελλείμματα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία συμπεριλαμβανομένου των ελλειμμάτων στην 

κοινωνική αμοιβαιότητα, οι μη λεκτικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι δεξιότητες για την ανάπτυξη, διατήρηση και 

κατανόηση των σχέσεων και, επιπλέον, επικρατούν οι περιορισμένες-

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (APA, 2013). 

         Στον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ η έλλειψη ευκαιριών στην έκφραση της 

σεξουαλικότητάς τους, αποδεικνύει τον περιορισμό στα δικαιώματα τους, τα οποία 

μετέπειτα οδηγούν σε αδυναμία δημιουργίας και διατήρησης ερωτικών σχέσεων (Wolfe, 

Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2018). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι εμφανής η μεγάλη συχνότητα και 

το μέγεθος των σεξουαλικών συμπεριφορών στα άτομα με ΔΦΑ, η οποία αναδεικνύει ως 

απαραίτητη την αναγνώριση των αναγκών τους  (Sullivan & Caterino, 2008). Για την 

ύπαρξη κοινωνικά αποδεκτών σεξουαλικών συμπεριφορών που διέπονται από ασφάλεια 

για τα άτομα με ΔΦΑ, η προληπτική σεξουαλική εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας. 

(Ballan & Freyer, 2017). 

Τα άτομα με ΔΦΑ, λόγω της αδυναμίας τους σε επικοινωνιακά και κοινωνικά 

ζητήματα, δεν αποκτούν εμπειρίες δημιουργίας σχέσεων και διατήρησης μιας υγιούς 

σεξουαλικής ζωής και, επομένως, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για το φαινόμενο 

της σεξουαλικής κακοποίησης (Swango-Wilson, 2011). Πολλοί από αυτούς ανησυχούν 
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για θέματα χειραγώγησης και ακατάλληλης συμπεριφοράς που παραβιάζουν τον νόμο 

(Hannah & Stagg, 2016). Επιπλέον, η αδυναμία τους για λήψη αποφάσεων και η άρνησή 

τους για σεξουαλική εκπαίδευση τους κάνει περισσότερο επιρρεπείς στη σεξουαλική 

κακοποίηση. Ωστόσο, η κοινωνία δεν μεριμνά επαρκώς για την δημιουργία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα προστάτευαν τα άτομα από τέτοια φαινόμενα 

και, με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα εκτίθενται σε τέτοιου είδους εμπειρίες που 

μελλοντικά καθορίζουν τις σχέσεις τους (Swango-Wilson, 2009). 

Η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά 

των ανθρώπων παγκοσμίως, που όμως παραβιάζεται στον πληθυσμό των ατόμων με 

ΔΦΑ αλλά και άλλων αναπηριών. Το κοινωνικό περιβάλλον και οι προκαταλήψεις αυτού, 

οδηγούν στην δημιουργία συναισθημάτων ανασφάλειας και φοβίας από τους γονείς, με 

αποτέλεσμα να είναι αρνητικοί στη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους (Saxe & 

Flanagan, 2014). 

Στην εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη η άτυπη 

εκπαίδευση, όπως γίνεται στην περίπτωση των συνομηλίκων τους τυπικής ανάπτυξης, οι 

οποίοι μαθαίνουν μέσα από συζητήσεις με τους φίλους τους. Αντιθέτως, είναι αρκετά 

δύσκολο για ένα άτομο με ΔΦΑ να βιώσει και, ύστερα, να μάθει για τη σεξουαλική 

επαφή και τις ερωτικές σχέσεις (Hannah & Stagg, 2016). 

Η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τους κοινωνικούς και 

σεξουαλικούς κανόνες, ώστε να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες δεξιότητες και, είναι 

σημαντικό, να λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των εκπαιδευομένων σχετικά με την 

ενεργή σεξουαλικότητά τους (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2018). 

Επιπλέον, η εκπαίδευση οφείλει να είναι μία δια βίου διαδικασία που ξεκινά από μικρή 
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ηλικία και ανά διαστήματα επανέρχεται στη ζωή του ατόμου (Barnett & Maticka‐Tyndale, 

2015). Από τη φύση της η κοινωνικοσεξουαλική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα φορτισμένη 

και στο πλαίσιο του σχολείου αμφισβητείται συνεχώς σχετικά με τον τρόπο που πρέπει 

να διδάσκεται, με τα άτομα που πρέπει να την παρέχουν, καθώς και με τα θέματα τα 

οποία πρέπει να περιλαμβάνει (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2018). 

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι η αύξηση των γνώσεων και 

της εμπειρίας των ατόμων με ΔΦΑ, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες θυματοποίησης 

του πληθυσμού αυτού (Swango-Wilson, 2011).  

Για την επιτυχία της εκπαιδευτικής εκπαίδευσης   των ατόμων με ΔΦΑ βασικές 

προϋποθέσεις αποτελούν η εκπαίδευση των γονέων στις σεξουαλικές ανάγκες, η 

συνεργασία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή υλικού ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια (Greiert, 2016). Αν δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία με τους γονείς, τότε 

ίσως η εκπαιδευτική διαδικασία παραποιηθεί στο πλαίσιο του σπιτιού, δίνοντας μη 

επιθυμητά αποτελέσματα (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2018). 

Οι γονείς, λοιπόν, πρέπει να αποδεχθούν την διαδικασία της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης   και να επεμβαίνουν σε αυτή σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές των 

παιδιών τους. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτές πρέπει να επικοινωνούν και να είναι 

ξεκάθαροι για την εκπαιδευτική διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, ώστε να 

μειωθούν οι ανησυχίες και οι πεποιθήσεις των γονέων πως τα παιδιά τους δεν είναι 

αρκετά ώριμα και ανεπτυγμένα, για να εκπαιδευτούν στη σεξουαλικότητά τους (Wolfe, 

Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2018). 

Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στην αναγνώριση των συνθηκών 

που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το δικαίωμα του πληθυσμού αυτού στην 
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σεξουαλική εκπαίδευση. Οι απόψεις των γονέων σχετικά με τη σεξουαλικότητα θα 

βοηθήσουν την μελλοντική έρευνα στην αναζήτηση τρόπων με τους οποίους, οι γονείς 

θα ξεπεράσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 

ως αρωγοί της προσπάθειας των εκπαιδευτικών. 

Ακόμη, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων θα γίνει φανερό το χρονικό 

πλαίσιο στο οποίο οι γονείς επιτρέπουν την ένταξη της σεξουαλικής εκπαίδευσης των 

παιδιών τους, η ύπαρξη ή μη εμπιστοσύνης των εξειδικευμένων επιστημόνων και 

εκπαιδευτικών στο χώρο της ειδικής αγωγής, ο βαθμός επιθυμίας τους για εμπλοκή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τα οφέλη που θεωρούν πως μπορεί να προκύψουν, τα θέματα 

που επιθυμούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τα εμπόδια που 

δεν επιτρέπουν την ομαλή διαδικασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης. 

Η μελέτη και η ανάλυση των πεποιθήσεων των γονέων μπορεί να βοηθήσει στην 

αναγνώριση της ύπαρξης ή μη συνειδητοποίησης από μέρους τους της αναγκαιότητας 

της σεξουαλικής εκπαίδευσης, με σκοπό να υλοποιηθούν προγράμματα 

ευαισθητοποίησης του πληθυσμού των γονέων επί του θέματος, πριν από κάθε 

προσπάθεια εκπαίδευσης. Τα εμπόδια που σύμφωνα με τους γονείς μπορεί να 

παρακωλύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να διορθωθούν με σκοπό τη 

δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. 

Ενώ λοιπόν, οι γονείς αποτελούν έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αυτοί επιτρέπουν σε πρώτη φάση την υλοποίηση ή 

μη της σεξουαλικής εκπαίδευσης και παράλληλα λειτουργούν βοηθητικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρήθηκαν ως ο κατάλληλος πληθυσμός για να αποτελέσει 

τους βασικούς ερωτώμενους στην παρούσα έρευνα. 
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Για την καλύτερη δυνατή παροχή πληροφοριών, επιλέχθηκε η χρήση ενός 

ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς μελετώντας τις απόψεις τους για 

την σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία.  Το 

ερωτηματολόγιο αυτό τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της μελέτης αυτής. Για την διευκόλυνση της συγγράφουσας στα χρονικά 

πλαίσια, η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της βολικής 

δειγματοληψίας. Ύστερα από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση των δεδομένων για να βρεθούν οι πεποιθήσεις των γονέων και υλοποιήθηκε 

και επαγωγική στατιστική με σκοπό την εύρεση δημογραφικών στοιχείων που πιθανά 

επηρεάζουν τις απόψεις των γονέων.  

Όσον αφορά στη δομή της παρούσας έρευνας, αυτή αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο σχετίζεται με την ανασκόπηση της ήδη 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η οποία αναφέρεται στον ΔΦΑ και στην σεξουαλικότητα, τα 

σεξουαλικά δικαιώματα, στον σεξουαλικό προσανατολισμό, στην προβληματική 

σεξουαλική συμπεριφορά, στη σεξουαλική κακοποίηση, στους λόγους αναγκαιότητας 

της σεξουαλικής εκπαίδευσης, στους φορείς που είναι εφικτό να την αναλάβουν και 

στους τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στα θέματα που μπορούν να 

ενταχθούν σε αυτή και στα θετικά της αποτελέσματα. Ακόμη, γίνεται μια αναφορά στους 

γονείς και στον τρόπο που αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σκοποί και τα ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε στην έρευνα και συγκεκριμένα, η ερευνητική στρατηγική που 
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ακολουθήθηκε, οι συμμετέχοντες και τα δημογραφικά τους στοιχεία, η διαδικασία και το 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, ο δείκτης Cronbach΄s alpha (a), ο τρόπος ανάλυσης των 

δεδομένων, καθώς και τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, καθώς και οι πίνακες που συνοψίζουν τα 

αποτελέσματα αυτά. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας εμφανίζεται η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν από την παρούσα έρευνα εν συγκρίσει με αυτά 

της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας αλλά και τα συμπεράσματα στα οποία απαντώνται 

τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας. Ακόμη 

παρατίθενται οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων αυτής και για μελλοντικές έρευνες. 

Στο τέλος της παρούσας έρευνας παρουσιάζεται αναλυτικά η ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και το παράρτημα όπου βρίσκεται το ερωτηματολόγιο 

της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.1. Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: όρος, ορισμός και χαρακτηριστικά   

Οι Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) περιλαμβάνουν πέντε διαγνωστικές 

κατηγορίες: Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Rett, Παιδική Διάχυτη 

Αποδιοργανωτική Διαταραχή και Αναπτυξιακή Διαταραχή μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς 

(Συριοπούλου Δελλή & Κασίμος, 2013· American Psychiatric Association, 2013). Στην 5η 

έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών- DSM V 

(2013) καταργείται το σύνδρομο Asperger ως ξεχωριστή υποκατηγορία. Τα κριτήρια που 

επισημαίνονται ως χαρακτηριστικά στοιχεία του αυτισμού είναι οι περιορισμένες-

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (APA, 2013). 

Επιπλέον, για την διάγνωση της ΔΦΑ θα πρέπει τα συμπτώματα του ατόμου να έχουν 

εκδηλωθεί κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, να προκαλούν κλινικά ελλείμματα 

στην καθημερινή λειτουργικότητα και επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία συμπεριλαμβανομένου των ελλειμμάτων στην 

κοινωνική αμοιβαιότητα, τις μη λεκτικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, και τις δεξιότητες για την ανάπτυξη, 

διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων (APA, 2013).  

Εφόσον στην τελευταία έκδοση του DSM V προτείνεται ο όρος διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού, στην παρούσα εργασία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο όρος 

αυτισμός ταυτόσημα με τον παραπάνω όρο.  

Τα περιορισμένα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ επιβεβαιώνονται από την 

έλλειψη ευκαιριών στην έκφραση της σεξουαλικότητάς τους και στη δημιουργία και 
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διατήρηση ερωτικών σχέσεων μετέπειτα (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & 

Ruiz, 2019). 

1.2. Σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ 

 «Η σεξουαλικότητα είναι μια κεντρική πτυχή του να είσαι άνθρωπος σε όλη τη 

ζωή. Περιλαμβάνει το φύλο, την ταυτότητα και τους ρόλους των φύλων, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τον ερωτισμό, την ευχαρίστηση, την οικειότητα και την αναπαραγωγή. 

Η σεξουαλικότητα αντιμετωπίζεται και εκφράζεται σε σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυμίες, 

πεποιθήσεις, συμπεριφορές, αξίες, συμπεριφορές, πρακτικές, ρόλους και σχέσεις. Ενώ η 

σεξουαλικότητα μπορεί να περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαστάσεις, δεν λαμβάνεται 

πάντοτε εμπειρικά ούτε εκφράζεται. Η σεξουαλικότητα επηρεάζεται από την 

αλληλεπίδραση των βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, 

πολιτιστικών, νομικών, ιστορικών, θρησκευτικών και πνευματικών παραγόντων.» (World 

Health Organization, 2015, σελ 5). 

Η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελούν ένα ανθρώπινο 

δικαίωμα σε διεθνές επίπεδο (Rowe & Wright, 2017). Σύμφωνα με τους Lee, Florez, 

Tariman, McCarter και Riesche (2015), η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου 

επηρεάζεται από τις οικογενειακές αξίες, τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους, τα 

επίπεδα κοινωνικοποίησης τους, τον ρόλο των δύο φύλων, την έλλειψη πληροφοριών 

και γνώσεων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα. Η εμπλοκή στη σεξουαλικότητα και 

στη σεξουαλική εκπαίδευση του ατόμου είναι απαραίτητη, καθώς, σε αντίθετη 

περίπτωση, το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε κοινωνικό αποκλεισμό (Rowe & Wright, 

2017). 
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Συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό, η σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ δεν 

έχει διερευνηθεί εκτενώς (Mehzabin & Stokes, 2011· Ousley  & Mesibov, 1991). Το 

γεγονός αυτό, ίσως φανερώνει την απροθυμία της κοινωνίας να ασχοληθεί με 

σεξουαλικά ζητήματα (Ousley  & Mesibov, 1991). Η σεξουαλικότητα στη σημερινή 

κοινωνία αποτελεί ένα θέμα ταμπού, κυρίως όταν αφορά σε άτομα με αναπτυξιακές 

αναπηρίες (Bedard, Zhang & Zucker, 2010). Ωστόσο, φαίνεται να ανησυχούν για τη 

συγκεκριμένη θεματολογία οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα 

των ατόμων με αναπηρία (Ousley  & Mesibov, 1991).  

Αποτελεί αναγκαιότητα, λοιπόν, η διερεύνηση της σεξουαλικότητας, καθώς δεν 

είναι σαφής ο τρόπος, με τον οποίο τα άτομα με ΔΦΑ λαμβάνουν και, κυρίως, 

εφαρμόζουν τους αποδεκτούς κανόνες κοινωνικής και σεξουαλικής συμπεριφοράς 

(Mehzabin & Stokes, 2011).  

Επιπλέον, από τη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι εμφανής η επιθυμία των 

ατόμων με ΔΦΑ να αποτελούν μέρος σεξουαλικών εμπειριών και σχέσεων (Mehnzabin & 

Stokes, 2011). Ωστόσο, όπως είδαμε, δεν υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη 

σεξουαλικότητα τους (Stokes & Kaur, 2005).  

Η άγνοια που αφορά στη σεξουαλικότητα του ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε 

επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι έφηβοι πρέπει να παίρνουν όσο το δυνατόν πιο 

σαφείς πληροφορίες που αφορούν σε κάθε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας και 

αντισύλληψης (Feldmann & Middleman, 2002). Γι' αυτόν τον λόγο, απαραίτητη είναι η  

δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (McDaniels & Fleming, 2016).  
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Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της ενεργούς σεξουαλικής ζωής κατά την εφηβεία 

μπορεί να αποτρέψει μία μετέπειτα δυσλειτουργική σεξουαλική ζωή (Lee, Florez, 

Tariman, McCarter & Riesche, 2015). Σύμφωνοι με αυτό είναι και οι McDaniels και 

Fleming (2016), που υποστηρίζουν ότι η κατάλληλα προσανατολισμένη σεξουαλική 

εκπαίδευση αποτελεί αδιαμφισβήτητη ανάγκη των έφηβων ατόμων και μπορεί να 

αποτρέψει διάφορες δυσλειτουργικές συμπεριφορές και προβλήματα κατά την 

ενηλικίωση. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Mehnzabin και Stokes (2011), που δημιουργήθηκε 

με τη σύγκριση μίας ομάδας νεαρών ατόμων με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας και μίας 

ομάδας νεαρών ατόμων τυπικής ανάπτυξης, τα άτομα με ΔΦΑ εξέφρασαν την ανάγκη 

τους για τυπική σεξουαλική εκπαίδευση. Σε αντίθετη περίπτωση, η σεξουαλική 

εκπαίδευση των ατόμων πραγματοποιείται από φίλους και συνομηλίκους και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως λανθασμένη ή ακατάλληλη. 

Είναι γνωστό πως τα άτομα με ΔΦΑ εκλείπουν σε επικοινωνιακές δεξιότητες, 

γεγονός που δεν τους επιτρέπει την ενεργή κοινωνική και κατ΄ επέκταση σεξουαλική ζωή 

(Mehnzabin & Stokes, 2011). Η ψυχοσυναισθηματική κοινωνικοποίηση του ατόμου 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μέσα σε κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία το άτομο 

μαθαίνει και βιώνει την σεξουαλικότητα και τις σχέσεις του. Η σεξουαλική συμπεριφορά 

λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί από τυπική/κατάλληλη ή άτυπη/ακατάλληλη έως και 

παράνομη (Dekker, van der Vegt, van der Ende, Tick, Louwerse, Maras & Greaves-Lord, 

2017). 

Οι γνώσεις που παρέχονται  σε ενήλικες και έφηβους με ΔΦΑ όσον αφορά στη 

σεξουαλική υγεία, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο (Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck 
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& Van Nieuwenhuizen, 2013). Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός πως οι 

δημοσιοποιημένες έρευνες χαρακτηρίζονται από μεθοδολογικούς περιορισμούς, όπως 

για παράδειγμα είναι ο  μικρός αριθμός συμμετεχόντων, η αναφορά σε άτομα χαμηλής 

κοινωνικής και σεξουαλικής λειτουργικότητας, η παροχή πληροφοριών από τους 

φροντιστές αντί των ίδιων των ατόμων με αυτισμό, η επικέντρωση σε προβληματικές 

συμπεριφορές, αλλά και οι συγκρίσεις ανάμεσα σε πληθυσμούς ατόμων με ΔΦΑ και με 

νοητική αναπηρία (Byers, Nichols & Voyer, 2013). 

Ακόμη ένας παράγοντας για την περιορισμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τη 

σεξουαλική υγεία των ατόμων με ΔΦΑ είναι η απουσία της ολικής διερεύνηση του 

τομέα. Η σεξουαλική υγεία εμπεριέχει την κατηγορία της σεξουαλικής συμπεριφοράς, 

την κατηγορία της σεξουαλικής αυτοτέλειας και, τέλος, την κατηγορία της σεξουαλικής 

κοινωνικοποίησης. Φαίνεται λοιπόν, πως η έρευνα εστιάζει την προσοχή της στην 

τελευταία κατηγορία που σχετίζεται με τους κοινωνικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα 

την ελλιπή κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ και κατ΄ επέκταση των ίδιων των ατόμων με ΔΦΑ (Dewinter, Vermeiren, 

Vanwesenbeeck & van Nieuwenhuizen, 2013). 

Η σεξουαλικότητα αποτελεί μία καίρια πτυχή στην ανάπτυξη των ατόμων με 

αυτισμό, και φαίνεται να εκφράζεται ως επιθυμία των ίδιων (Dewinter, Vermeiren, 

Vanwesenbeeck & van Nieuwenhuizen, 2013). Ωστόσο, σε έρευνα του McNaughtan 

(2017), έγινε εμφανής η περιορισμένη συμμετοχή σε ραντεβού του πληθυσμού αυτού 

συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό, παρότι σε κάθε περίπτωση εκφράστηκε η ίδια 

επιθυμία. 
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Σύμφωνα με τους Byers, Nichols και Voyer (2013) οι λόγοι στους οποίους 

οφείλεται η μικρή συχνότητα της εμπλοκής των ατόμων με ΔΦΑ στη σεξουαλική 

δραστηριότητα, είναι η δυσκολία τους στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην 

επικοινωνία, οι συνεχείς αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις του παρελθόντος αλλά και η 

διαθεσιμότητα ενός εταίρου. 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ αποτελεί μία πολύπλοκη 

διαδικασία για τους επαγγελματίες. Αρχικά, τα ίδια τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν 

μεγάλη ανησυχία, όταν βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης συντρόφου (Mehzabin & 

Stokes, 2011· Byers, Nichols & Voyer, 2013· Hellemans, Colson, Verbraeken, Vermeiren & 

Deboutte, 2007).  Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για τους ίδιους αποτελεί η 

αδυναμία τους να αποκωδικοποιήσουν τις ερωτικές ενδείξεις ενός ατόμου (Mehzabin & 

Stokes, 2011). Για παράδειγμα, στην πλειονότητα των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται το 

χαμόγελο να αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόμου που είναι πρόθυμο για ερωτική 

σχέση, καθώς και ένα στοργικό άγγιγμα που πιθανά αποτελούν φιλικές χειρονομίες 

(McNaughtan, 2017). Μία επιπλέον δυσκολία εμφανίζεται στην κατανόηση αφηρημένων 

εννοιών, και έχει ως αποτέλεσμα τη σύγχυση του ατόμου, λόγω της αδυναμίας του να 

αποκωδικοποιήσει την επιθυμία του άλλου (Mehzabin & Stokes, 2011). 

Το αυξημένο άγχος των ατόμων με ΔΦΑ έχει ως αποτέλεσμα  συμπεριφορές που 

δείχνουν απροθυμία στην εμπλοκή τους σε ερωτικές σχέσεις, γιατί φοβούνται να έρθουν 

αντιμέτωποι με τους κινδύνους που συνοδεύουν οι σχέσεις αυτές (Mehzabin & Stokes, 

2011). Όμως, η σεξουαλικότητα στην σύγχρονη κοινωνία, αποτελεί σημαντικό 

αναπτυξιακό τομέα για αυτούς, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον τυπικό πληθυσμό 

(Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck & van Nieuwenhuizen, 2013). 
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Επιπλέον, οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται να ανησυχούν σχετικά με την 

σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς πιστεύουν πως μπορεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία να αποτελέσει την έναρξη μίας περιόδου πρόσθετων προβλημάτων λόγω της 

αύξησης του ενδιαφέροντος του παιδιού τους για την σεξουαλικότητα του (Ousley  & 

Mesibov, 1991). 

Λόγω των κοινωνικών ελλειμμάτων των ατόμων με ΔΦΑ γίνεται εμφανής η 

διαφορά που προκύπτει στον πληθυσμό αυτό συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό. Τα 

άτομα με ΔΦΑ είναι πρόθυμοι να μιλήσουν κυρίως στους γονείς τους για ένα άτομο, στο 

οποίο βρίσκουν ερωτικό ενδιαφέρον, σε αντίθεση με τους συνομηλίκους τους που όταν 

αισθάνονται ερωτική έλξη για κάποιον το συζητούν με τους φίλους τους (McNaughtan, 

2017). 

Ένας τρόπος εξομάλυνσης των διαφορών που εμφανίζονται στη σεξουαλικότητα 

και στην σεξουαλική ζωή των ατόμων με ΔΦΑ σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό είναι τα 

εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά, πρέπει να 

ενισχύουν την κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την συναισθηματική 

διαχείριση, ώστε τα άτομα με ΔΦΑ να ξεπεράσουν την ανησυχία σε θέματα που 

αφορούν στη σεξουαλικότητά τους (Mehzabin & Stokes, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ψυχοσυναισθηματική αυτοτέλεια του 

ατόμου, η οποία συμπεριλαμβάνει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και τη γνώση, 

φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία μίας 

κατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς (Dekker, van der Vegt, van der Ende, Tick, 

Louwerse, Maras & Greaves-Lord, 2017). 
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Σε πολλές μελέτες φαίνεται ο αυνανισμός να αποτελεί έναν τρόπο μη 

προβληματικής σεξουαλικής εκφρασης που δεν επεμβαίνει σε άλλες πτυχές της ζωής του 

ατόμου (Byers, Nichols & Voyer, 2013· Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck & van 

Nieuwenhuizen, 2013· Ousley  & Mesibov, 1991). 

Σε έρευνα των Stokes και Kaur (2005), αποδείχθηκε πως όταν η εκπαίδευση και η 

ηλικία είναι κατάλληλη, τότε τα άτομα με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας έχουν τις ίδιες 

γνώσεις με τους συνομηλίκους τους για τη σεξουαλικότητα και τα ζητήματα προσωπικού 

απορρήτου. Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με την σημαντικότητα της 

σεξουαλικής ζωής στα άτομα με ΔΦΑ κάνει αναγκαία την δημιουργία εξατομικευμένων 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στη σεξουαλική 

εκπαίδευση και θα αξιολογούνται βάσει των αποτελεσμάτων τους (Hellemans, Colson, 

Verbraeken, Vermeiren, & Deboutte, 2007). 

Η πτυχή της ενηλικίωσης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο δικαίωμα του 

ανθρώπου. Μέσα σε αυτό εμπλέκονται ζητήματα ιδιωτικής ζωής, και για αυτόν τον λόγο 

η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να τα συμπεριλαμβάνει και η κοινωνία να τα ενισχύει. 

Η κατάλληλη υποστήριξη των ατόμων με ΔΦΑ στη ενεργή σεξουαλική ζωή αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα τους και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Tissot, 2009). 

1.2.1. Σεξουαλικός Προσανατολισμός και προβληματική συμπεριφορά  

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ή αλλιώς, η σεξουαλική ταυτότητα ενός ατόμου 

με ΔΦΑ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μπορεί 

να διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον τυπικό 
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πληθυσμό (Bedard, Zhang & Zucker, 2010). Οι ειδικοί παιδαγωγοί πρέπει να γνωρίζουν, 

ότι οι μαθητές τους έχουν προσωπική σεξουαλική ταυτότητα και ότι αυτή οφείλει να 

αναγνωριστεί στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά (Morgan, Mancl, Kaffar & Ferreira, 2011). 

Ένας απλουστευμένος διαχωρισμός της σεξουαλικής ταυτότητας γίνεται σε 

έρευνα των  Hellemans, Colson, Verbraeken, Vermeiren, και Deboutte, (2007), όπου σε 

έναν πίνακα δίνονται 4 κατηγορίες. Σύμφωνα με την παραπάνω ερεύνα, λοιπόν, ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός χωρίζεται στην κατηγορία του ασαφή σεξουαλικού 

προσδιορισμού του ατόμου, του ετεροφυλόφιλου, του ομοφυλόφιλου και, τέλος, του 

αμφιφυλόφιλου ατόμου. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί άτυπα στα άτομα με 

αυτισμό, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού έργου (Tissot, 2009). Για τους επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής 

αγωγής η αναζήτηση της σεξουαλικής ταυτότητας του ατόμου αποτελεί μία ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία, για αυτό και οφείλει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη και 

εξατομικευμένη στην εκάστοτε περίπτωση (Morgan, Mancl, Kaffar & Ferreira, 2011). 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών για αυτή τη θεματολογία, 

ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή, καθώς οι 

περισσότερες γνώσεις προκύπτουν από μελέτες περίπτωσης και δεν μπορούν να δώσουν 

απαντήσεις για όλες τις περιπτώσεις (Bedard, Zhang & Zucker, 2010). 

Ακόμη ένας παράγοντας που κάνει περισσότερο περίπλοκη τη δουλειά των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι η στάση της κοινωνίας και, κυρίως, οι προσωπικές 

πεποιθήσεις των γονέων και των φροντιστών του ατόμου με ΔΦΑ (Tissot, 2009). 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία, λοιπόν, αρχικά οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα 

των ατόμων με ΔΦΑ κατά τη διαδικασία της ανακάλυψης της σεξουαλικής τους 

ταυτότητας (Tissot, 2009). Επιπλέον, κατά την ανακάλυψη της σεξουαλικής ταυτότητας, 

τα άτομα βρίσκονται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της ανάπτυξής τους, όπου οι 

εκπαιδευτές τους πρέπει να τους προστατέψουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο 

(Morgan, Mancl, Kaffar & Ferreira, 2011). 

Όπως προαναφέρθηκε, τα κοινωνικά ελλείμματα των ατόμων με ΔΦΑ μπορεί να 

αποτελέσουν εμπόδιο στην ένταξη τους στην κοινωνία αλλά και κάποιες φορές στην ίδια 

τους την οικογένεια (Plexousakis, Georgiadi & Kourkoutas, (2011). Επιπλέον, μπορεί να 

έχουν ως αποτέλεσμα την κακοποίηση ή την παραμέληση στην παιδική ηλικία. Οι 

περιορισμένες κοινωνικές τους γνώσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστηρικτικών 

διαπροσωπικών σχέσεων έχουν ως αποτέλεσμα την εδραίωση χαμηλής αυτοπεποίθησης 

και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στην εφηβική και ενήλικη ζωή (Bleil Walters, 

Hughes, Sutton, Marshall, Crothers, Lehman, ... & Huang, 2013). 

Αξιοσημείωτες είναι κάποιες συσχετίσεις που βρέθηκαν σε έρευνα των Bleil 

Walters, Hughes, Sutton, Marshall, Crothers, Lehman, ... και Huang (2013), οι οποίες 

εμφανίζονται σχετικά με τους σεξουαλικούς παραβάτες ως άτομα με ΔΦΑ ή ως άτομα 

τυπικής ανάπτυξης. Οι έφηβοι με ΔΦΑ είχαν χαμηλό ή μέτριο ιστορικό συναισθηματικής 

κακοποίησης και μέτρια ή χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής και σωματικής αμέλειας 

από τις οικογένειές τους, σε αντίθεση με τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης που είχαν 

μηδενικό ιστορικό συναισθηματικής κακοποίησης και ελάχιστη συναισθηματική και 

σωματική αμέλεια. Επιπλέον, στους πρώτους εμφανίζονται σημαντικά περισσότερα 

καταθλιπτικά συμπτώματα  από τους δεύτερους. 
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Η έλλειψη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την 

ατομική προσπάθεια των ατόμων με ΔΦΑ να ανακαλύψουν την σεξουαλική τους 

ταυτότητα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά 

(Fourie, Kotzé & Van der Westhuizen, 2017). Σύμφωνος με την παραπάνω θεωρία είναι ο 

Watters (2018), ο οποίος στην ερευνά του υποστηρίζει πως η εμφάνιση της 

προβληματικής σεξουαλικής συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στοιχείων. 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία η έκθεση σε σεξουαλικό υλικό, το κίνητρο για την 

σεξουαλική συμμετοχή, τα ελλείμματα της σεξουαλικής εκπαίδευσης   που εμφανίζονται 

ως πρωταρχικά συστατικά, σε συνδυασμό με την δημιουργία ευκαιριών μπορούν να 

οδηγήσουν σε προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά. Το μοντέλο αυτό δεν 

αποδεικνύει κάποια συσχέτιση των πρωταρχικών στοιχείων, ωστόσο υποστηρίζει πως η 

εμφάνιση ενός από αυτά όταν ακολουθείται από ευκαιρίες πιθανά οδηγεί σε 

προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά. 

Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές κινήσεις 

και συμπεριφορές που κατά την εφηβική, κυρίως, ηλικία μπορεί να εμπεριέχουν 

σεξουαλικές πράξεις. Οι πράξεις αυτές, λόγω της αίσθησης που παρέχουν, η οποία είναι 

αρεστή από τον πληθυσμό, μπορεί να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την γνώση ότι 

αποτελούν ακατάλληλη συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο το 

άτομο με ΔΦΑ είναι πιθανό να εμπλακεί σε καταχρηστική συμπεριφορά που 

περιλαμβάνει την επιδειξιομανία, την ηδονοβλεψία, την παιδεραστία, τις παραφιλίες και 

στην χειρότερη περίπτωση την σεξουαλική επίθεση (Ray, Marks & Bray-Garretson, 2004). 

Ταυτόχρονα, η ενασχόληση με το διαδίκτυο, όπως συμβαίνει και στον τυπικό 

πληθυσμό, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα των ατόμων με 



29 
 

αυτισμό. Η σεξουαλική προσέλκυση των εφήβων μέσω του διαδικτύου είναι δεδομένη, 

και όταν αυτή έχει ως στόχο τον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ που αποτελούν ευπαθή 

ομάδα, τότε μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Η αναζήτηση ενός εταίρου, 

η απόρριψη, η κοινωνική απομόνωση, τα καταθλιπτικά συμπτώματα και η έλλειψη 

σεξουαλικής γνώσης αποτελούν κάποιους από τους παράγοντες που οδηγούν τα άτομα 

με ΔΦΑ στην αναζήτηση συντρόφου με κύρια πηγή το διαδίκτυο (Normand & 

Sallafranque‐St‐Louis, 2016). 

Παράλληλα, η απουσία της γνώσης μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση μιας 

ακατάλληλης συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία με τη σειρά της θέτει σε 

κίνδυνο τον έφηβο με ΔΦΑ είτε να αναπτύξει ο ίδιος ανάρμοστη σεξουαλική 

συμπεριφορά είτε να αποτελέσει το θύμα σεξουαλικής κακοποίησης (Visser, Greaves-

Lord, Tick, Verhulst, Maras, & van der Vegt, 2017). Παράγοντες για την εμφάνιση 

προβληματικών σεξουαλικών συμπεριφορών αποτελούν επίσης το άγχος του ατόμου, η 

δυσκολία του στη δημιουργία σχέσεων αλλά και η ίδια η αναπηρία του (Griffin-Shelley, 

2010). Ακόμη μία σημαντική πληροφορία είναι η συσχέτιση των υψηλών επιπέδων 

μητρικού στρες με την καταθλιπτική συμπτωματολογία στην ενήλικη ζωή του ατόμου 

(Bleil Walters, Hughes, Sutton, Marshall, Crothers, Lehman, ... & Huang, 2013). 

Οι ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές στον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ 

ποικίλλουν όπως και στον τυπικό πληθυσμό. Οι συμπεριφορές αυτές περιλαμβάνουν 

ακατάλληλη επαφή με άλλα άτομα, άγγιγμα σε ιδιωτικές περιοχές του σώματος 

δημοσίως, δημόσιος αυνανισμός αλλά και συζήτηση από εφήβους με ΔΦΑ για 

σεξουαλικά θέματα με τρόπο που δεν αρμόζει στην ηλικία τους (Stokes & Kaur, 2005). 
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Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα άτομα με ΔΦΑ θα πρέπει να κατανοούν τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σεξουαλικές ή ερωτικές σχέσεις. Βασικά συστατικά 

στοιχεία όπως ο τρόπος έναρξης μιας τέτοιας σχέσης, η αμοιβαία συναίνεση που απαιτεί 

την ικανότητα αποκωδικοποίησης των συμπεριφορών ενός άλλου ατόμου, η 

ιδιωτικότητα και πότε αυτή μπορεί να ξεπεραστεί, η σεξουαλικότητα και η νομοθεσία 

γύρω από αυτήν, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση, πάνω στην οποία τα άτομα με ΔΦΑ 

θα κατανοήσουν την αποδεκτή και την καταχρηστική σεξουαλική συμπεριφορά (Ray, 

Marks & Bray-Garretson, 2004). 

Σημαντικό είναι να επισημανθεί, το γεγονός πως οι εκπαιδευτές δεν προσπαθούν 

ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να προσπαθούν, να μετατρέψουν τα άτομα με ΔΦΑ σε 

άτομα τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα βάσει του δυναμικού τους οι εκπαιδευτές θα πρέπει 

να τους δώσουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες, μέσα στις 

οποίες θα είναι ευτυχισμένα, υγιή και θα έχουν μία παραγωγική ζωή με σεξουαλικές 

πράξεις που δεν καταχράζονται ή κακοποιούν σεξουαλικά άλλους ανθρώπους (Ray, 

Marks & Bray-Garretson, 2004). 

Για τα άτομα με ΔΦΑ οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να 

διαμορφωθεί στο εκάστοτε άτομο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του με 

ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων μελλοντικών 

καταστάσεων  (Higgs & Carter, 2015). 

Απαραίτητη, φαίνεται να είναι η περαιτέρω έρευνα σχετικά με το εάν τα άτομα 

με ΔΦΑ γνωρίζουν τους κανόνες των κατάλληλων και μη σεξουαλικών συμπεριφορών 

αλλά και εάν μπορούν να λειτουργήσουν βάσει αυτών των κανόνων μέσα στην κοινωνία 

(Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst, Maras, & van der Vegt, 2017). Επιπλέον, πρέπει να 
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εξεταστεί μελλοντικά ο τρόπος με τον οποίο οι οικογένειες, η κοινωνία και τα ίδια τα 

άτομα με ΔΦΑ μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε επώδυνα και τραυματικά 

προβλήματα (Griffin-Shelley, 2010). 

Η μελλοντική έρευνα επίσης μπορεί να εστιάσει, στον εντοπισμό ειδικών 

επικίνδυνων παραγόντων για την εμφάνιση ακατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

Με την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ σχετικά με αυτούς τους παράγοντες οι 

επιστήμονες που ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα τους θα μπορούν να προβλέψουν 

και να προλάβουν την εμφάνιση τέτοιων συμπεριφορών  (Fourie, Kotzé, & Van der 

Westhuizen, 2017). 

1.3. Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό 

Στη βιβλιογραφία είναι εμφανής η αύξηση του ποσοστού των ατόμων με 

αυτισμό, ωστόσο αν και  τα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα του 

πληθυσμού αυτού έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστήμης, φαίνεται πως δεν έχει 

πραγματοποιηθεί εκτενής έρευνα σε αυτόν τον τομέα (Sullivan & Caterino, 2008· Harris, 

2017· Littner, Littner & Bae, 2017). Η σεξουαλικότητα, καθώς και η σεξουαλική 

εκπαίδευση αποτελούν θέματα συναισθηματικά και ηθικά που σχετίζονται με την 

ψυχολογική ευημερία και την υγιή διαβίωση (Sullivan & Caterino, 2008). Απαραίτητες, 

λοιπόν, φαίνεται να είναι οι συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης από επιστήμονες στις 

οικογένειες των ατόμων με αυτισμό, αλλά και οι συχνές εμφανίσεις του πληθυσμού στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον 

ΔΦΑ και την υγιή σεξουαλική ζωή (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 
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Η σεξουαλικότητα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλου του πληθυσμού, 

ανεξαρτήτως της σοβαρότητας της αναπηρίας ενός ατόμου μέσα στην κοινωνία (Sullivan 

& Caterino, 2008· Tullis & Zangrillo, 2013). Ως επί των πλείστων τα άτομα με ΔΦΑ 

παρουσιάζουν κοινωνικά ελλείμματα (Tarnai & Wolfe, 2008· Tullis & Zangrillo, 2013· 

Harris, 2017· Sullivan & Caterino, 2008). Λόγω των κοινωνικών αυτών ελλειμμάτων, τα 

άτομα με ΔΦΑ δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της άτυπης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Travers & Tincani, 2010). Επιπλέον οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και οι 

δυσκολίες που παρουσιάζουν επικοινωνιακά αποτελούν τροχοπέδη στην δημιουργία και 

στην διατήρηση σχέσεων (Littner, Littner  & Bae, 2017· Tullis & Zangrillo, 2013). Τα άτομα 

με ΔΦΑ παρουσιάζουν μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη σεξουαλική τους 

ανάπτυξη συγκριτικά με τα άτομα του τυπικού πληθυσμού (Klett & Turan, 2012). Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει πρωτίστως να ενισχύουν τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες του πληθυσμού και, εν συνεχεία, να τον εκπαιδεύουν 

κατάλληλα για τη δημιουργία σχέσεων και ρομαντικών ραντεβού (Cheak-Zamora, Teti, 

Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015).  

Η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική ανάγκη και οφείλει να είναι 

οργανωμένη και εξατομικευμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου 

(Travers & Tincani, 2010· Littner, Littner  & Bae, 2017· Tullis & Zangrillo, 2013). Σύμφωνοι 

με τις παραπάνω διατυπώσεις είναι και οι Sullivan και Caterino (2008), οι οποίοι 

τονίζουν, επίσης, την μεγάλη ανάγκη των ατόμων με ΔΦΑ να κατανοήσουν τη 

σεξουαλικότητά τους που αποτελεί έναν τομέα υψίστης σημασίας. Με την κατάλληλη 

εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση τα άτομα με ΔΦΑ θα μπορέσουν να 

εξαλείψουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν μια υγιή κοινωνική και σεξουαλική ζωή 
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(Sullivan & Caterino, 2008· Klett & Turan, 2012). Αυτή με τη σειρά της θα εξασφαλίσει μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής αφενός για τα ίδια τα άτομα με ΔΦΑ και αφετέρου για τις 

οικογένειές τους (Harris, 2017). Η κατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά τους επιτρέπει 

αντίστοιχα την κοινωνική ένταξη (Sullivan & Caterino, 2008). 

Οι έφηβοι και οι ενήλικες με ΔΦΑ υπόκεινται σε μία φυσιολογική εξέλιξη που 

τους οδηγεί στην σεξουαλική αφύπνιση λόγω της εφηβείας, της συναισθηματικής 

εμπειρίας και των ορμονικών τους αλλαγών (Tullis & Zangrillo, 2013· Plexousakis, 

Georgiadi & Kourkoutas, 2011). Η περίοδος της εφηβείας αποτελεί πρόκληση για τον 

πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό, καθώς αποτελεί σημείο μετάβασης στην ενηλικίωση, 

κατά την οποία προκύπτουν διάφορες σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 

αλλαγές (Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst, Maras & van der Vegt, 2015). Η ενεργή 

συμμετοχή των ατόμων με ΔΦΑ στις ερωτικές σχέσεις ήδη από την εφηβική ζωή είναι 

υψίστης σημασίας, ώστε να εξοικειωθούν με αντίστοιχες εμπειρίες και έτσι να 

δημιουργήσουν μελλοντικά ως ενήλικες μία υγιή σεξουαλική ζωή (Cheak-Zamora, Teti, 

Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015).  Η ηλικία έναρξης της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

ποικίλλει ανάλογα με το άτομο. Η ανάπτυξη σχέσεων με τους συνομηλίκους και η 

αντιμετώπιση συναισθηματικών, φυσιολογικών, κοινωνικών και σεξουαλικών πτυχών 

μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη για τον πληθυσμό αυτό σε εφήβους και ενήλικες. Ακόμη, 

ορισμένες συμπεριφορές, όπως είναι για παράδειγμα ο δημόσιος αυνανισμός, μπορεί  

να είναι χρόνια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν (Sullivan & Caterino, 2008).  

Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα άτομα με ΔΦΑ έχουν την ίδια σεξουαλική 

έκφραση με τους άλλους. Οι συμπεριφορές που ερμηνεύονται από την κοινωνία ως 

σεξουαλικές μπορεί για τα άτομα με ΔΦΑ να έχουν εντελώς διαφορετική σημασία 
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(Rosqvist, 2014). Γι αυτόν τον λόγο, η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι μία δια 

βίου διαδικασία, η οποία θα είναι πιο συστηματική κατά τη νεανική ηλικία (Barnett & 

Maticka‐Tyndale, 2015). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, καθίσταται αδύνατη η 

κατανόηση και η ανάπτυξη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, η κατανόηση των 

συναισθηματικών και των σωματικών αλλαγών για τα άτομα με ΔΦΑ (Sullivan & 

Caterino, 2008). 

Τα άτομα με ΔΦΑ δείχνουν μεγάλη επιθυμία για να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν ρομαντικές σχέσεις και οικογένεια, όμως τους είναι δύσκολο να 

συζητήσουν για τα παραπάνω θέματα λόγω του άγχους τους και της αίσθησης 

απόρριψης από έναν ενδεχόμενο σύντροφο. (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & 

Beversdorf, 2015). Επιπλέον, οι ευκαιρίες για σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης είναι περισσότερες λόγω της πρόσβασής τους σε ομότιμες ομάδες όπου εκεί 

ενισχύονται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της τυπικής σεξουαλικής εκπαίδευσης  . 

Αντίθετα, για τα άτομα με ΔΦΑ η δημιουργία κοινωνικών ομάδων και δεσμών τους 

προκαλεί υψηλά επίπεδα άγχους. Καταλήγοντας έτσι στην απομόνωση χάνουν ευκαιρίες 

για συζήτηση που αφορούν σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας που ίσως θα 

μπορούσαν να καλύψουν τις ανεπάρκειες της τυπικής σεξουαλικής εκπαίδευσης 

(Hannah & Stagg, 2016· Sullivan & Caterino, 2008). 

Η σεξουαλικότητα είναι διαφορετική από τις σχέσεις φιλίας, καθώς σε αυτήν 

εντάσσεται μία σωματική οικειότητα και μία μακροπρόθεσμη συναισθηματική δέσμευση 

που δεν λαμβάνεται υπόψη στις σχέσεις φιλίας (Tullis & Zangrillo, 2013). Μεγάλη 

σημασία έχει να μπορούν τα άτομα με ΔΦΑ να εκφράζουν την σεξουαλικότητά τους και 

να συνάπτουν σχέσεις με τους δικούς τους όρους (Rosqvist, 2014). Ωστόσο, περιγράφουν 
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κάποιες δυσκολίες για την έναρξη και διατήρηση σχέσεων, όπως η άγνοια του τρόπου με 

τον οποίο μπορούν να μιλήσουν με το αντίθετο φύλο, και αισθάνονται νευρικοί για μία 

ενδεχόμενη απόρριψη (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015).  

Η σεξουαλικότητα περιλαμβάνει πολλαπλές ανάγκες που χωρίζονται σε σωματική 

ευχαρίστηση, χαλάρωση και ανάγκη για κοινωνική επαφή και συναίσθημα. Για τα άτομα 

με ΔΦΑ μπορεί η σωματική ευχαρίστηση, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, να 

αποτελεί δύσκολο κομμάτι λόγω της ευαισθησίας τους στην αφή. Οι σωστές 

στρατηγικές, ωστόσο, τους βοηθούν για μία λειτουργική σεξουαλική ζωή (Rosqvist, 2014· 

Barnett & Maticka‐Tyndale, 2015).  

Σύμφωνα με τους Travers & Tincani (2010), τα άτομα με ΔΦΑ πρέπει να 

λαμβάνουν σεξουαλική εκπαίδευση για να προληφθεί η σεξουαλική κακοποίηση του 

πληθυσμού αλλά και η ακατάλληλη προκλητική συμπεριφορά που μπορεί να εμφανίσει 

ο πληθυσμός αυτός, να διευκολυνθούν οι ρομαντικές τους σχέσεις, οι διαδικασίες ενός 

ενδεχόμενου γάμου και απόκτησης παιδιών, και, τέλος, να προωθηθεί η υγεία και ο 

υγιής τρόπος ζωής. 

Ανησυχία προκαλεί η σεξουαλική κακοποίηση για τα άτομα με ΔΦΑ στον τομέα 

της σεξουαλικής υγείας (Harris, 2017· Hannah & Stagg, 2016). Η έλλειψη προσοχής για 

την ανάπτυξη σεξουαλικών δεξιοτήτων στα άτομα με αναπηρία έχει αυξήσει τον κίνδυνο 

κακοποίησης του πληθυσμού. Καθώς εκτίθενται σε σεξουαλικές εμπειρίες, οι 

αντιδράσεις τους σε αυτές δημιουργούν το πρότυπο για τις μελλοντικές τους σχέσεις 

(Swango-Wilson, 2011). Οι ψυχολόγοι φαίνεται να πιστεύουν ότι τα άτομα με ΔΦΑ 

μπορούν να εμφανίσουν επιθετική συμπεριφορά όταν διεγερθούν σεξουαλικά και ότι, 

αν δεν λάβουν σεξουαλική εκπαίδευση, θα αυξηθούν τα προβλήματα στην επικοινωνία 
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τους. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αν δεν λάβουν σεξουαλική 

εκπαίδευση τότε τα επίπεδα άγχους τους θα είναι πολύ μεγαλύτερα (Bekirogullari, 

Gulsen & Soyturk, 2011).  

Συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και 

επίθεσης εξαιτίας των φραγμών επικοινωνίας και της στενής σχέσης των ατόμων με τους 

κακοποιούς τους (Swango-Wilson, 2011). Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένας 

μηχανισμός για τη μείωση της ευπάθειας στη σεξουαλική κακοποίηση, ενισχύει τη 

θετική σεξουαλικότητα, τη λήψη αποφάσεων και την ενδυνάμωση των ατόμων να δρουν 

σύμφωνα με τις δικές τους αποφάσεις για την προαγωγή της προσωπικής υγείας και 

ευεξίας (Swango-Wilson, 2011). 

Λόγω της καθυστερημένης κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των ατόμων με 

αυτισμό, δεν είναι εύκολη η κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευτών, αν οι 

πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί έχουν γίνει αντιληπτές (Harris, 2017). Το άτομο 

που πρόκειται να αναλάβει την εκπαίδευση μπορεί να είναι ειδικός παιδαγωγός, 

ψυχολόγος, γονέας ή άλλα μέλη προσωπικού και εξαρτάται από την εκάστοτε ανάγκη 

του παιδιού (Sullivan & Caterino, 2008). 

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν τον τομέα της σεξουαλικότητας των ατόμων με αυτισμό, ανάλογα με τα 

επίπεδα κατανόησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και επίγνωσης που αυτά βρίσκονται 

(Sullivan & Caterino, 2008). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε πως δεν ένιωθαν 

ικανοί να εκπαιδεύσουν σεξουαλικά ένα άτομο με αυτισμό, καθώς δεν ήταν κατάλληλα 
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καταρτισμένοι (Howard‐Barr, Rienzo, Pigg Jr & James, 2005· Kalyva, 2010). Οι φροντιστές, 

οι εκπαιδευτικοί και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι, ώστε να συζητούν για τη σεξουαλική υγεία με τους νέους ενήλικες με 

αυτισμό. Αυτοί πρέπει να έχουν τη γνώση, την αυτοπεποίθηση, την άνεση και την 

εκπαίδευση για αυτές τις συζητήσεις (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 

2015).  

Εφόσον δεν υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

σεξουαλικότητα των ατόμων με αυτισμό, η συνεργασία του πληθυσμού αυτού με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής θα βοηθούσε στην προσαρμογή προγραμμάτων 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζεται πως πρέπει να υλοποιείται κατά τη 

φοίτηση στο δημοτικό και γυμνάσιο Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί υγείας θα μπορούσαν να 

συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για να δημιουργήσουν άλλα 

προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης (Howard‐Barr, Rienzo, Pigg Jr & James, 2005). 

Το επίπεδο ενημέρωσης των σχολικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής πρέπει να αυξηθεί σε θέματα που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού, καθώς και με την κατάλληλη σεξουαλική αγωγή που πρέπει να 

λαμβάνουν (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011· Sullivan & Caterino, 2008). Η μελέτη 

του Swango-Wilson (2011) υποδηλώνει την ανάγκη για όσους εργάζονται με τον 

πληθυσμό αυτό να συνεχίσουν να αποκτούν γνώση αλλά και να μαθαίνουν τον τρόπο 

σωστής αξιοποίησης των γνώσεων αυτών στα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής.  

Απαραίτητη είναι η συμμετοχή των γονέων και των φροντιστών των ατόμων με 

ΔΦΑ κατά τη σεξουαλική τους εκπαίδευση, εφόσον αποτελούν τους πιο σημαντικούς 

υποστηρικτές τους (Harris, 2017· Greiert, 2016). Από τη φύση της η κοινωνική και η 
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σεξουαλική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, και έχει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση την διαφάνεια και την επικοινωνία με τους γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση, 

δεν είναι εύκολο για τους γονείς να μην ανησυχούν ή να μην έχουν την πεποίθηση πως 

τα άτομα δεν είναι αρκετά ώριμα και αναπτυγμένα, ώστε να εκπαιδευτούν σε αυτόν τον 

τομέα (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2019). 

Οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

συμπληρωματικά σε αυτή που παρέχεται στο σχολείο. Οι θεματικές που προκύπτουν 

τους φέρνουν συχνά σε δύσκολη θέση, γεγονός που πρέπει να ξεπεραστεί για να 

λειτουργήσει η εκπαιδευτική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Harris, 2017). Η 

συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτές είναι ο μόνος τρόπος να παραχθεί 

σεξουαλική εκπαίδευση με ποιοτικά αποτελέσματα (Travers & Tincani, 2010). Είναι 

ευκολότερη η χρήση δομημένων προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για να 

διδάξουν τα άτομα με αυτισμό, λόγω της δυσκολίας του θέματος της σεξουαλικότητας 

και της οριοθέτησής του. Για αυτόν τον λόγο σημαντική είναι η εξέταση και προσαρμογή 

του περιεχομένου αυτών των προγραμμάτων (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner 

& Ruiz, 2019· Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

Οι γονείς και οι δάσκαλοι εφόσον καταρτιστούν κατάλληλα, μπορούν να 

βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να προετοιμαστούν για τη δημιουργία υγιών σχέσεων 

και για τη προστασία από επικίνδυνες καταστάσεις (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 

2011· Sullivan & Caterino, 2008). Μαζί με τους γονείς και τους φροντιστές οι φίλοι 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με 

τη σεξουαλικότητα (Saxe & Flanagan, 2014). 
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Για τη σεξουαλική αγωγή των ατόμων με ΔΦΑ δεν έχει υπάρξει πληθώρα 

ερευνών, ωστόσο, έχουν δομηθεί αρκετά προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης (Klett 

& Turan, 2012). Αν και θα έπρεπε να ξεκινάει από νεαρή ηλικία η σεξουαλική 

εκπαίδευση του παιδιού φαίνεται πως ως επί των πλείστων οι γονείς και οι εκπαιδευτές 

παρεμβαίνουν εφόσον εμφανιστεί η απρεπής σεξουαλική συμπεριφορά (Littner, Littner 

& Bae, 2017). 

Οι δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

αποφασίζονται βάσει των αναγκών του ατόμου από την ομάδα εκπαιδευτών του και την 

οικογένεια του αλλά, κυρίως, από τις επιθυμίες του ίδιου του εκπαιδευομένου (Travers 

& Tincani, 2010· Swango-Wilson, 2009). Οι περιοχές που πρέπει να βελτιωθούν πρόκειται 

να έρθουν ως αποτέλεσμα αξιολογήσεων και για την εκπαίδευση τους θα χρειαστεί μία 

προσωποκεντρική προσέγγιση (Hatton & Tector, 2010). Οι εκάστοτε γνώσεις πρέπει να 

λαμβάνονται από τους μαθητές με διαφορετικούς τρόπους για να είναι σίγουρο πως 

έχουν κατανοηθεί.  Το δύσκολο έργο της σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ  

αν δεν δομηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε ηθική ή συναισθηματική 

απόρριψη (Tullis & Zangrillo, 2013). 

Περιορισμένη φαίνεται να είναι η εμπειρική εφαρμογή της πληθώρας των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών που έχουν δομηθεί για την σεξουαλική 

εκπαίδευση (Tullis & Zangrillo, 2013). Επιπλέον, η σεξουαλική εκπαίδευση δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε ένα περιβάλλον αλλά να επιδιώκεται η γενίκευση των δεξιοτήτων σε όλα 

τα πλαίσια που εμπλέκεται το άτομο με την βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

καθώς ευκαιρίες για διδασκαλία δίνονται σε όλα τα περιβάλλοντα οποιαδήποτε στιγμή 

(Ballan & Freyer, 2017). Βοηθητικό θα ήταν αν μετά την εκπαιδευτική διαδικασία 
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ακολουθούσαν συνεντεύξεις, που θα αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015). 

Μία μέθοδος που φαίνεται να αποτελεί κύριο εργαλείο των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής είναι οι κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες είναι τόσο απλές στη χρήση που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους γονείς των ατόμων με ΔΦΑ με σκοπό την 

εκπαίδευσή τους σε σεξουαλικά θέματα ή θέματα υγιεινής (Klett & Turan, 2012). Οι 

κοινωνικές ιστορίες αποτελούν ένα σχετικό εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί στη 

μοναδικότητα του ατόμου αλλά και σε πληθώρα θεματολογίας κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Ballan & Freyer, 2017). Είναι σημαντικό να είναι εξατομικευμένες ιστορίες 

και να αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (Tarnai & Wolfe, 2008). Αν και 

η μέθοδος αυτή, αναδεικνύεται ως πολλά υποσχόμενη παρεμβατική μέθοδος, κυρίως 

στον τομέα της σεξουαλικής αγωγής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που να 

αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα τους ως εργαλεία στη σεξουαλική εκπαίδευση 

(Harris, 2017· Klett & Turan, 2012· Tarnai & Wolfe, 2008). Προτείνεται η εμπλοκή των 

ίδιων των μαθητών στην δημιουργία της ιστορίας και την ανατροφοδότηση του σε 

πραγματικές συνθήκες.  

Ταυτόχρονα, τα διαδραστικά παιχνίδια, το παιχνίδι ρόλων, τα παιχνίδια μέσα 

στην τάξη, η παντομίμα και οι τέχνες είναι μερικές μέθοδοι μέσω των οποίων μπορεί να 

υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο 

(Littner, Littner  & Bae, 2017). Κάποιες άλλες στρατηγικές είναι η κυριολεκτική δήλωση 

αυτού που χρειάζονται αλλά και ο προγραμματισμός της διαδικασίας της σεξουαλικής 

επαφής (Barnett & Maticka‐Tyndale, 2015). Ένα στοιχείο της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

είναι η βιωματική γνώση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Harris, 2017). Επιπλέον 
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στρατηγικές συμπληρωματικά με τις παραπάνω, αποτελούν το οπτικοποιημένο υλικό, τα 

παραδείγματα πραγματικών γεγονότων, η συζήτηση στην τάξη, η επανάληψη, οι άμεσες 

και λεπτομερείς διευκρινίσεις και, τέλος, η ανάλυση έργου δηλαδή το σπάσιμο 

πληροφοριών σε μετρήσιμα βήματα (Greiert, 2016).  

Τα κύρια θέματα της σεξουαλικής εκπαίδευσης   για άτομα με ΔΦΑ εμπεριέχουν 

τις προσαρμογές διαφόρων προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με 

περιορισμένη γλωσσική και γνωστική ικανότητα. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να 

εμπεριέχουν και μεθόδους αντιμετώπισης της οικογενειακής και κοινωνικής άγνοιας στα 

θέματα αυτά με τον τρόπο, το μέρος, το χρόνο και το αντικείμενο προς διδαχή (Littner, 

Littner  & Bae, 2017). Η εκπαιδευτική διαδικασία για τη σεξουαλική επαφή και τη 

σεξουαλικότητα στα σχολεία πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε άτομο με αυτισμό. Το 

πρόγραμμα πρέπει να ενσωματώνει διάφορα χαρακτηριστικά των ατόμων όπως είναι η 

δυσκαμψία στη σκέψη, οι δυσκολίες στην ενσωμάτωση σε ομάδες συνομηλίκων και στην 

κατανόηση των προθέσεων των άλλων (Hannah & Stagg, 2016). 

Σκοπός της σεξουαλικής εκπαίδευσης   θα πρέπει να είναι η ανεξάρτητη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τα ραντεβού, τις σεξουαλικές σχέσεις και τον γάμο (Tullis & 

Zangrillo, 2013). Σημαντική, επίσης, αλλά αυξημένης δυσκολίας είναι η ενημέρωση 

σχετικά με τη γνωριμία, το ραντεβού, τα συναισθήματα και τους κανόνες προστασίας 

(Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015). 

Σύμφωνα με τους Littner, Littner και Bae (2017), η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει 

να έχει προληπτικό χαρακτήρα και όχι παρεμβατικό. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία 

προτείνει θεματικές που θα πρέπει να περικλείονται στη σεξουαλική εκπαίδευση, όπως 

τη γνώση του σώματος, την ανάπτυξη και τη σεξουαλική ωρίμανση, τη σεξουαλική 
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συμπεριφορά, την αναπαραγωγή, την αντισύλληψη, τους δημόσιους κανόνες και το 

ιδιωτικό απόρρητο, τον γάμο, την πρόληψη της κατάχρησης, την αποσαφήνιση αξιών, τη 

λήψη αποφάσεων, τις δεξιότητες επικοινωνίας, το φύλο, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό και τη σεξουαλική υγεία. 

Από την άλλη μεριά οι Bekirogullari, Gulsen και Soyturk (2011), ορίζουν ως 

θεματικές της σεξουαλικής εκπαίδευσης πρωτίστως τη γνώση του σώματος και τον 

τρόπο με τον οποίο οι σεξουαλικοί όροι ανταποκρίνονται σε αυτό. Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως οι καθρέφτες, το γραπτό και οπτικοποιημένο υλικό. Ο 

στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα στα δύο 

φύλα, όπως είναι η κατανόηση της εμμηνόρροιας των κοριτσιών και η νυχτερινή 

εκσπερμάτωση των αγοριών (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

 Για τα άτομα με αυτισμό, όσον αφορά στον αυνανισμό οι ψυχολόγοι 

υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον εφόσον δεν 

γνωρίζουν τι οφείλουν να κάνουν, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υποστηρίζουν 

ότι αποτελεί μία φυσιολογική συμπεριφορά που πρέπει να οριοθετηθεί, ώστε να 

πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το ιδιωτικό απόρρητο (Bekirogullari, Gulsen & 

Soyturk, 2011). 

Οι Sullivan και Caterino (2008), προτείνουν μία συνολική προσέγγιση της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ως θέματα τα μέρη του 

σώματος και τη λειτουργία τους, τη φυσική ωρίμανση, την προσωπική υγιεινή, την 

αυτοφροντίδα, την υγεία, την κατάλληλη σεξουαλική και κοινωνική συμπεριφορά, τα 

θέματα ιδιωτικής ζωής, την κατανόηση συναισθημάτων και παρορμήσεων, την 

αυτοεικόνα, την πρόληψη της κακοποίησης και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 



43 
 

Τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης για μαθητές με ΔΦΑ υψηλής 

λειτουργικότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν θέματα, όπως η ανατομία και η 

φυσιολογία, η εφηβεία και η εφηβική ανάπτυξη, η ταυτότητα, η εγκυμοσύνη και η 

αναπαραγωγή, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ο HIV, οι υγιείς σχέσεις, η 

προσωπική ασφάλεια, τα νομικά ζητήματα, οι κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας 

και των ερωτικών σχέσεων, η γνώση σεξουαλικής κακοποίησης και οι αισθητηριακές 

ανάγκες (Greiert, 2016). 

Οι ερευνητές Travers και Tincani (2010), συμφωνούν με τις παραπάνω 

θεματολογίες εστιάζοντας κυρίως στην γνώση του σώματος, τις κοινωνικές δεξιότητες, 

τις ερωτικές σχέσεις, την τήρηση των κοινωνικών κανόνων και τα δικαιώματα σχετικά με 

την αναπαραγωγή και τη γονική μέριμνα. 

Συνήθως δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κακοποίηση, την θυματοποίηση, 

την βία, την παρενόχληση και την σεξουαλική ενέργεια με σύντροφο ή χωρίς, δίχως να 

εμβαθύνεται η τελευταία θεματολογία (αυνανισμός). Επιπλέον, δεν προσδιορίζεται η 

σεξουαλική δυσλειτουργία και η σεξουαλική φαντασία, ενώ σπάνια γίνεται αναφορά 

στην έκτρωση, την ομοφυλοφιλία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό (Wolfe, Wertalik, 

Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2019). 

Σε έρευνα των Plexousakis, Georgiadi και Kourkoutas (2011), έγιναν εμφανή τα 

θετικά αποτελέσματα της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η σεξουαλική εκπαίδευση ανέπτυξε 

δεξιότητες όπως η ωριμότητα και η αυτονομία, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση 

συναισθημάτων σύγχυσης, αμηχανίας, άγχους, απομόνωσης, θυμού και φόβου, η 

διαχείριση σχέσεων με συνομηλίκους και με την οικογένεια. Το άτομο γίνεται πιο 

ανοιχτό στη σεξουαλικότητά του, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, εκφράζει τα 
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συναισθήματά του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις και, τέλος, μπορεί 

να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε περίπτωση σεξουαλικής θυματοποίησης (Plexousakis, 

Georgiadi & Kourkoutas, 2011).  

Πρωταρχικής σημασίας είναι για τον φροντιστή η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών (Swango-Wilson, 2011). Με την εμπλοκή σε μία νέα σχέση δίνεται η 

ευκαιρία στους νέους με ΔΦΑ να μάθουν νέες δεξιότητες, να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση για τη σεξουαλικότητά τους και να αυξήσουν την ευχαρίστηση προς την 

ευαισθησία που νιώθουν κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα (Byers, Nichols & Voyer, 

2013). Επιπλέον για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι 

σημαντικό να καταλάβουν πως η σχέσεις οδηγούν τα άτομα σε ψυχική υγεία (Hatton & 

Tector, 2010). 

1.4. Γονείς των παιδιών με ΔΦΑ και σεξουαλική εκπαίδευση  

Οι οικογένειες των ατόμων με ΔΦΑ εργάζονται σκληρά για να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις που προκύπτουν σε καθημερινή βάση, γεγονός που εντείνεται κατά την 

περίοδο της εφηβείας του μέλους της οικογένειας με αυτισμό. Για τον λόγο αυτό, 

δημιουργούνται ρουτίνες καθημερινότητας, βάσει των αναγκών του ατόμου με ΔΦΑ και 

των δυνατοτήτων των οικογενειών (Bagatell, 2016).  

Οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ έχουν την ανάγκη να αποφύγουν τα στερεότυπα 

και τον στιγματισμό των παιδιών τους και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως έναν 

τρόπο ενίσχυσης αυτής της επιθυμίας. Για αυτόν τον λόγο, είναι δύσκολο για τους γονείς 

να φανταστούν την πιθανότητα πως το παιδί τους είναι δυνατόν να αποκτήσει 

μελλοντικά μία ρομαντική σχέση, κυρίως, όταν αυτό δεν έχει υψηλές κοινωνικές και 
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επικοινωνιακές δεξιότητες (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016· Ballan, 

2012). Παρόμοια, οι γονείς έχουν την πεποίθηση ότι τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να 

επωφεληθούν από την σεξουαλική εκπαίδευση αναλογικά με το λεκτικό τους επίπεδο 

(Ruble & Dalrymple, 1993). Ακόμη, φαίνεται να θεωρούν πως τα παιδιά τους θα 

εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους μέσω του αυνανισμού και όχι μέσα από τη 

δημιουργία σχέσης με έναν σύντροφο (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 

2016). 

Ο κοινός παράγοντας που απασχολεί τους ερευνητές σχετικά με τη σεξουαλική 

εκπαίδευση και τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ είναι οι ανησυχίες των γονέων 

τους (Corona, Fox, Christodulu & Worlock, 2016· Sullivan & Caterino, 2008· Holmes, Himle 

& Strassberg, 2016), οι οποίες εμφανίζονται πιο έντονα στις οικογένειες των ατόμων με 

ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας (Stokes & Kaur, 2005). Μεγάλη ανησυχία των γονέων 

φαίνεται να επικεντρώνεται στην σεξουαλική θυματοποίηση του πληθυσμού των 

ατόμων με ΔΦΑ (Sullivan & Caterino, 2008· Holmes, Himle & Strassberg, 2016· Ballan, 

2012· Ruble & Dalrymple, 1993). Από την άλλη μεριά, φαίνεται να τους προβληματίζει η 

στάση των παιδιών τους απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον, η οποία μπορεί να 

αποτελέσει προκλητική συμπεριφορά (Ballan, 2012). Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς 

ανησυχούν για τα ακατάλληλα αγγίγματα προς τους άλλους αλλά και για δημόσια 

αγγίγματα σε δικά τους ιδιωτικά μέρη (Corona, Fox, Christodulu & Worlock, 2016). 

Σημαντική είναι, επίσης, η άποψη και η στάση της κοινωνίας απέναντι στα παιδιά τους 

(Holmes, Himle & Strassberg, 2016· Ruble & Dalrymple, 1993). Τέλος, ένα ζήτημα που 

προβληματίζει τους γονείς των ατόμων με ΔΦΑ είναι η σεξουαλική υγεία των παιδιών 

τους (Holmes, Himle & Strassberg, 2016· Ruble & Dalrymple, 1993). 
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Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί των γονέων, ως πληροφορίες μπορούν να 

βοηθήσουν τους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη δημιουργία και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών σεξουαλικών προγραμμάτων, ώστε να καθησυχάσουν τους γονείς και να 

τους παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη (Holmes, Himle & Strassberg, 2016).  

Οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ γνωρίζουν την ανάγκη ή το ενδιαφέρον των 

παιδιών τους να δημιουργήσουν σεξουαλικές ή ρομαντικές σχέσεις, αλλά και την 

αδυναμία τους να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τέτοιες αλληλεπιδράσεις (Corona, Fox, 

Christodulu & Worlock, 2016). Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως η 

σεξουαλική εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από το γυμνάσιο, 

φαίνεται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα καθώς το παιδί τους 

γίνεται ενήλικας (Ruble & Dalrymple, 1993). Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως η 

ανάγκη των οικογενειών για την σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους πηγάζει, 

κυρίως, από την ανάγκη τους να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους για τους 

σεξουαλικούς κινδύνους παρά να παρέχουν στα παιδιά τους δυνατότητα για μια υγιή 

σεξουαλική ζωή κατά την ενήλικη ζωή (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 

2016). 

 Είναι εμφανής, επομένως, η ανάγκη για τη δημιουργία στοχευμένων 

εκπαιδευτικών σεξουαλικών προγραμμάτων για τα άτομα με ΔΦΑ που θα εστιάζουν και 

στην αποτελεσματικότητα των γονέων, όσον αφορά στην επικοινωνία τους με τα παιδιά 

τους (Ballan, 2012). Οι γονείς έχουν την ανάγκη να υποστηριχθούν από τους 

επαγγελματίες της σεξουαλικής εκπαίδευσης και μέσω των γνώσεων αλλά και των 

κατευθύνσεων τους σε κατάλληλους πόρους για την εκπαιδευτική παρέμβαση (Mackin, 

Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016· Ballan, 2012).  
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 Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς προτού ενταχθούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία να μάθουν τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν στο παιδί τους για 

τη σεξουαλική ζωή με σύντροφο ή χωρίς, να τους διδάξουν θέματα ασφαλείας, να 

χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά εργαλεία, να συζητούν με άλλους γονείς και να λαμβάνουν 

τις εμπειρίες τους (Nichols & Blakeley-Smith, 2009).  

Επιπλέον, απαραίτητη είναι η διαδικασία της ενημέρωσης των γονέων για τα 

θέματα, τα οποία πρόκειται να συζητηθούν ή να διδαχθούν κατά τη διάρκεια του 

σεξουαλικού εκπαιδευτικού προγράμματος (Littner, Littner  & Bae, 2017· Travers & 

Tincani, 2010). Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η οικογένεια προετοιμάζεται για όσα 

πρόκειται να συζητηθούν μετά την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου μειώνονται οι 

πιθανότητες αντιπαράθεσης ενώ, παράλληλα, ενισχύεται η συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Travers & Tincani, 2010).  

Είναι πιθανόν να δημιουργηθούν διαφωνίες ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τις 

οικογένειες των ατόμων με ΔΦΑ σχετικά με τη θεματολογία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και για αυτό η σε βάθος επικοινωνία τους κρίνεται υψίστης σημασίας. Αν οι 

γονείς, ύστερα από την ενημέρωση για τη σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού τους δεν 

επιθυμούν την υλοποίησή της, τότε ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να προχωρήσει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία γιατί θα οδηγηθεί σε αλλοιωμένα αποτελέσματα (Sullivan & 

Caterino, 2008). 

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί περισσότερες 

συζητήσεις στο σπίτι και συμβάλει στην ενθάρρυνση της υγιούς και ασφαλούς 

σεξουαλικής ανάπτυξης (Weaver, Byers, Sears, Cohen & Randall, 2001· Miller, Kotchick, 

Dorsey, Forehand & Ham, 1998). Ακόμη με την αύξηση της επικοινωνίας μειώνεται η 
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ανησυχία των γονέων για τα θέματα σεξουαλικής φύσης (Corona, Fox, Christodulu & 

Worlock, 2016). Με την κατάλληλη υποστήριξη και γνώση, τα άτομα με ΔΦΑ 

αναπτύσσονται στην εφηβεία και την ενηλικίωση με την ικανότητα να ξεκινούν και να 

διατηρούν ώριμες και υγιείς σεξουαλικές σχέσεις (Ballan, 2012). 

1.5. Σεξουαλική κακοποίηση 

Τα ποσοστά διάγνωσης του αυτισμού αυξάνονται και ταυτόχρονα τα ποσοστά 

σεξουαλικής θυματοποίησης είναι υψηλά στον πληθυσμό αυτόν. Παρά του γεγονότος 

πως παρέχονται αρκετοί πόροι για τα άτομα με αυτισμό, σπανίως αυτοί αξιοποιούνται 

στη σεξουαλική εκπαίδευση (Harris, 2017). 

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων αποτελεί ένα υψίστης σημασίας 

κοινωνικό πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο. Ο φόβος, τα ψυχολογικά προβλήματα, το 

άγχος, η μετατραυματική διαταραχή άγχους, διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, και 

τέλος, οι απρεπείς σεξουαλικές συμπεριφορές αποτελούν απότοκο της σεξουαλικής 

κακοποίησης ενός ατόμου σε μικρή αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία (Macdonald, Higgins, 

Ramchandani, Valentine, Bronger, Klein, ... & Taylor, 2012). 

Η σεξουαλική κακοποίηση φαίνεται να μην γνωστοποιείται στην κοινωνία των 

ενηλίκων, κυρίως στους εκπαιδευτές αλλά και στο νομικό σύστημα. Η γνωστοποίηση 

μιας τέτοιας κατάστασης από τα ίδια τα κακοποιημένα παιδιά είναι μία σύνθετη 

διαδικασία που συνήθως πραγματοποιείται στον φιλικό κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι 

παράγοντες, όπως η συχνότητα της σεξουαλικής κακοποίησης, η σχέση του ατόμου με 

τον δράστη, οι οικογενειακή δομή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το 



49 
 

παιδί, είναι αυτοί που ορίζουν το επίπεδο της δυσκολίας του παιδιού να γνωστοποιήσει 

αυτό που του συμβαίνει (Priebe & Svedin, 2008).  

Ανησυχία προκαλεί η αδυναμία των ατόμων με ΔΦΑ να απορρίψουν ένα αίτημα 

για ραντεβού από άλλο άτομο, ενώ θα αναζητήσουν περιστασιακές αιτίες για την 

αποφυγή του ραντεβού χωρίς την ειλικρινή έκφραση της έλλειψης ενδιαφέροντος αλλά 

και η απόκρυψη του ραντεβού αυτού από τους φίλους τους. Η ανάγκη τους για 

μυστικοπάθεια με σκοπό την ικανοποίηση ενός άλλου ατόμου μπορεί τους οδηγήσει σε 

ευάλωτες καταστάσεις, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση (McNaughtan, 2017). 

         Σε έρευνα των Jespersen, Lalumière & Seto, (2009) υποστηρίχθηκε και 

αποδείχθηκε μία υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί 

σεξουαλική κακοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα παιδί υποστεί σεξουαλική 

κακοποίηση είναι πιθανότερο να αποτελέσει σεξουαλικό παραβάτη κατά την ενήλικη 

ζωή συγκριτικά με ένα παιδί που δεν έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με 

την παραπάνω έρευνα, η σεξουαλική κακοποίηση δύναται να περιοριστεί μέσω 

προγραμμάτων πρόληψης ή αποκατάστασης των συμπτωμάτων που αυτή αποφέρει. 

Από τη βιβλιογραφία γίνεται εμφανές πως η σεξουαλική κακοποίηση στην 

παιδική ηλικία ενός ατόμου, δημιουργεί συνθήκες όπου το άτομο σε μεγαλύτερη ηλικία 

διατρέχει τον κίνδυνο να εμφανίσει επιπλέον ιατρικές, ψυχολογικές, συμπεριφορικές και 

σεξουαλικές διαταραχές. Περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που τα σεξουαλικά 

κακοποιημένα παιδιά μπορεί να είναι ευάλωτα κατά την ενήλικη ζωή είναι η κατάθλιψη, 

το άγχος, οι διατροφικές διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, η αυτοτραυματική συμπεριφορά, η κατάχρηση ουσιών, η σεξουαλική 
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δυσλειτουργία ή η εμπλοκή σε καταχρηστική σεξουαλική συμπεριφορά, η κοινωνική 

δυσλειτουργία, τα διαπροσωπικά προβλήματα και ο θυμός (Maniglio, 2009). 

         Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην δημιουργία και 

εδραίωση ακατάλληλων συμπεριφορών είναι η ελλιπής ενημέρωση. Είναι πιθανό να μην 

γίνεται πλήρως αντιληπτή ή να υποτιμάται η επικινδυνότητα ανάρμοστων σεξουαλικών 

συμπεριφορών. Η έλλειψη πληροφόρησης λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο είτε 

να υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είτε να αποτελέσει ο ίδιος την πηγή ανάρμοστης 

σεξουαλικής συμπεριφοράς εις βάρος ενός άλλου ατόμου (Visser, Greaves-Lord, Tick, 

Verhulst, Maras & van der Vegt, 2017). 

Στην περίπτωση, στην οποία τα άτομα με ΔΦΑ αποτελούν τα θύματα της 

σεξουαλικής κακοποίησης, οι κοινωνικές υπηρεσίες και το σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν και να την αντιμετωπίσουν. Αυτό 

συμβαίνει λόγω της αδυναμίας των ατόμων με ΔΦΑ να καταθέσουν πληροφορίες που 

σχετίζονται με την ημερομηνία, την τοποθεσία και την ταυτότητα του κακοποιού τους. 

Για την καλύτερη επίλυση αυτού του προβλήματος, οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν 

καταρτισμένους επιστήμονες στα θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή αναπηρία, 

στην σεξουαλικότητα και στην σεξουαλική παραβατικότητα (Baladerian, 1991). 

Από την βιβλιογραφία αποδεικνύεται πως συχνά η σεξουαλική κακοποίηση σε 

άτομα με αναπηρίες επαναλαμβάνεται τις περισσότερες φορές  και δημιουργεί 

σημαντικά προβλήματα στη ζωή τους. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι δράστες 

είναι συχνά μέλη της οικογένειας ή γνωστοί αλλά και εργαζόμενοι υπηρεσιών που 

εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία (Mansell, Sobsey, Wilgosh & Zawallich, 1996). Τα 

υψηλά ποσοστά κακοποίησης στον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ δείχνουν την 
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αναγκαιότητα της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης του πληθυσμού αυτού. Η 

έκφραση, η σκέψη και η εξερεύνηση αυτού του θέματος από το ίδιο το άτομο οφείλει να 

είναι καλά εδραιωμένες ευκαιρίες στη ζωή του (Bedard, Zhang & Zucker, 2010). 

Φαίνεται πως οι έρευνες σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ και 

την εγκληματικότητα στο συγκεκριμένο τομέα έχουν αυξηθεί. Η παρουσία του αυτισμού 

δεν αυξάνει τις πιθανότητες για εμφάνιση της παραβατικής συμπεριφοράς, ωστόσο έχει 

εντοπιστεί μία σχέση μεταξύ τους (Higgs & Carter, 2015). 

Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει την 

μεγαλύτερη εμπλοκή των ατόμων με ΔΦΑ σε αδικήματα συγκριτικά με τον πληθυσμό 

τυπικής ανάπτυξης. Από την άλλη όμως, αφενός αποδεικνύεται πως τα άτομα με ΔΦΑ 

αντιπροσωπεύονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης σε υπερβολικό βαθμό, αφετέρου 

όμως δεν ανιχνεύονται πάντοτε τα στοιχεία του αυτισμού στον πληθυσμό των 

παραβατών. Έρευνες σχετικές με τέτοια θέματα θα ήταν χρήσιμες ώστε να γίνει 

ξεκάθαρο το μέγεθος του προβλήματος, με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσιών που θα 

αξιολογούν και θα αντιμετωπίζουν ποιοτικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα του 

εκάστοτε ατόμου (Mouridsen, 2012). 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως λόγω της ανομοιογένειας του 

πληθυσμού δεν είναι αποδεκτό να γίνονται δηλώσεις που να υποδηλώνουν την σχέση 

των ατόμων με ΔΦΑ και τη σεξουαλική κακοποίηση (Sutton, Hughes, Huang, Lehman, 

Paserba, Talkington, ... & Marshall, 2013). 

 Σε περιπτώσεις, ωστόσο, που αυτή η σχέση εμφανίζεται, το σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού των ατόμων με 
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αυτισμό. Τα προγράμματα αποκατάστασης για τα άτομα που είναι σεξουαλικοί 

παραβάτες απαιτούν την απόδοση προσωπικών πληροφοριών και την αλληλεπίδραση 

με μία ομάδα, δηλαδή δραστηριότητες στις οποίες τα άτομα με ΔΦΑ δεν μπορούν να 

αποδώσουν στο μέγιστο λόγω της δυσκολίας τους στην επικοινωνία. Γι αυτόν τον λόγο, 

οι επιστήμονες οφείλουν να δημιουργήσουν παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ατόμων με ΔΦΑ με σκοπό τη μείωση του κινδύνου της υποτροπής στη 

σεξουαλική παραβατικότητα. Απαιτούνται λοιπόν, καλύτερες και πιο στοχευμένες 

αξιολογήσεις αλλά και περισσότερες έρευνες για την πραγμάτωση των στόχων τέτοιων 

προγραμμάτων αποκατάστασης και για τον εντοπισμό της κατάλληλης χρονικής στιγμής 

που θα πρέπει να υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά (Higgs & Carter, 2015). 

Οι σεξουαλικοί παραβάτες με αυτισμό, θα πρέπει να εντάσσονται σε 

διαφοροποιημένα προγράμματα αποκατάστασης από αυτά που απευθύνονται στον 

τυπικό πληθυσμό με σκοπό την αποκατάσταση των κοινωνικών τους ελλειμμάτων και 

την παροχή ουσιαστικής γνώσης. Οφείλουν λοιπόν, να εντάσσουν στρατηγικές μάθησης 

που εξυπηρετούν τον πληθυσμό αυτό, όπως είναι η οπτικοποίηση του υλικού και να 

περιορίσουν την επαφή τους με παραβάτες του τυπικού πληθυσμού στοχεύοντας σε 

καλύτερα αποτελέσματα, εφόσον αυτή θα αποφέρει αντίθετα θεραπευτικά 

αποτελέσματα από τα επιθυμητά (Sutton, Hughes, Huang, Lehman, Paserba, Talkington, 

... & Marshall, 2013). 

Τα άτομα με αναπηρία που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

δυσκολεύονται να εντοπίσουν υπηρεσίες αποκατάστασης που μπορούν να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες τους (Mansell, Sobsey, Wilgosh & Zawallich, 1996). Αυτό 

για την κοινωνία σημαίνει πως χρήζει βελτίωσης στον τρόπο που παρέχεται η καλύτερη 
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πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης ενός συνομηλίκου 

που αποτελεί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και τον τρόπο διαμεσολάβησης σε 

ένα άτομο που μπορεί να του παρέχει την κατάλληλη βοήθεια (Priebe & Svedin, 2008). 

Η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αποκατάστασης του παιδιού τους θα 

βοηθούσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του σπιτιού και θα ανακούφιζε τις 

ανησυχίες τους. Απαραίτητη επιπλέον είναι η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου όσον 

αφορά στα κακοποιημένα άτομα με αναπηρία. Πέραν όμως της σημαντικότητας της 

αποκατάστασης μίας τέτοια περίπτωσης, εξίσου σημαντική είναι και η πρόληψη και 

έγκαιρη παρέμβαση για την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσα στο πλαίσιο της 

κοινωνίας (Mansell, Sobsey, Wilgosh & Zawallich, 1996). 

1.6. Σκοποί της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει την αναγκαιότητα της έρευνας στο 

πεδίο της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ. Στην 

Ελλάδα ο αριθμός των επιστημονικών ερευνών, οι οποίες αφορούν στα δικαιώματα της 

σεξουαλικής ζωής των ατόμων με ΔΦΑ και, γενικότερα, με αναπηρία είναι πολύ 

περιορισμένος. Όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία που μελετήθηκε, το οικογενειακό 

περιβάλλον συνήθως αποτελεί τροχοπέδη στην σεξουαλική ζωή και εκπαίδευση του 

πληθυσμού αυτού. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την ανάδειξη 

των απόψεων των γονέων με και χωρίς παιδιά με ΔΦΑ, όσον αφορά στο συγκεκριμένο 

θέμα. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα προς μελέτη διαμορφώνονται ως εξής: 
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1. Αποδέχονται οι γονείς των δύο ομάδων τα σεξουαλικά δικαιώματα των ατόμων με 

ΔΦΑ; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ; 

3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου; 

4. Ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά 

με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

2.1. Ερευνητική Στρατηγική  

  Το θέμα της παρούσας έρευνας μελετήθηκε μέσω μίας ποσοτικής εμπειρικής 

έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο έχει κατασκευαστεί αυτοσχέδια από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Χατζέλα Ηλέκτρα- Ευαγγελία (2018) στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας, για την 

μελέτη σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, όσον 

αφορά στη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο έχει ελεγχθεί για την αξιοπιστία, και 

συγκεκριμένα για την εσωτερική του συνέπεια και στην αρχική αλλά και στην 

τροποποιημένη του μορφή. Η συγγράφουσα, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, 

πραγματοποίησε τις κατάλληλες μετατροπές, ώστε να ανταποκρίνεται στην θεματολογία 

της παρούσας μελέτης που αφορά στις απόψεις των γονέων με παιδιά με ΔΦΑ ή τυπικής 

ανάπτυξης σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 

ΔΦΑ.  

2.2. Συμμετέχοντες  

 Συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούν 80 γονείς, οι 35 εκ των 

οποίων έχουν παιδιά με ΔΦΑ, ενώ οι υπόλοιποι 45 έχουν παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1 – Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

  

 Από τον πίνακα γίνονται εμφανή τα παρακάτω στοιχεία των συμμετεχόντων. 

Από τους γονείς οι 22 (27,5%) είναι άνδρες, ενώ οι 58 (72,5%) είναι γυναίκες. Όσον 

αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων οι 40 (52,64%) είναι μικρότεροι ή ίσοι με 45 

ετών, ενώ οι 36 (47,37%) είναι άνω των 45 ετών.  

 Σχετικά με τις σπουδές των γονέων, φαίνεται πως 1 γονέας (1,25%) είναι 

απόφοιτος δημοτικού, 3 γονείς (3,75%) είναι απόφοιτοι γυμνασίου και 17 γονείς 

Μεταβλητές  
Κατηγορίες 

 
Πλήθος 

(Ν) 
Ποσοστό 

(%) 

Φύλο 

Άνδρας 22 27,5 

Γυναίκα 58 72,5 

 Ηλικία 

<= 45 40 52,64 

>45 36 47,37 

Μόρφωση/ Σπουδές 

Απόφοιτος/η Δημοτικού 1 1,25 

Απόφοιτος/η Γυμνασίου 3 3,75 

Απόφοιτος/η Λυκείου/ εξατάξιου Γυμνασίου 17 21,25 

Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής 10 12,5 

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 39 48,75 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 10 12,5 

Επαγγελματική κατάσταση 

Ιδιωτικός/η Υπάλληλος 18 22,5 

Δημόσιος/α Υπάλληλος 33 41,25 

Ελεύθερος/η Επαγγελματίας 9 11,25 

Συνταξιούχος 3 3,75 

Άνεργος/η 17 21,25 

Αριθμός τέκνων 

1 25 31,25 

2 39 48,75 

3 13 16,25 

4 3 3,75 

Το παιδί σας έχει διαγνωστεί 
με ΔΦΑ 

Ναι 35 43,75 

Όχι 45 56,25 

Ηλικία παιδιού 

2-10 14 40 

10-17 10 28,57 

17 και άνω 10 28,57 

Σειρά γέννησης του παιδιού 
στο οποίο αναφέρεστε 

1ο 16 48,48 

2ο 14 42,42 

3ο 3 9,09 

4ο 0 0 

Ύπαρξη τέκνου με άλλη 
αναπηρία 

Όχι 69 93,24 

Ναι 5 6,76 

Έχετε συγγενή ή φίλο με ΔΦΑ 
στο κοντινό σας περιβάλλον 

Όχι 48 62,34 

Ναι 29 37,66 

Έχετε λάβει ποτέ ενημέρωση 
γύρω από τη σεξουαλικότητα 
και τη σεξουαλική εκπαίδευση 

Όχι 61 78,21 

Ναι 17 21,79 
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(21,25%) απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Ακόμη 10 γονείς (12,5%) είναι 

απόφοιτοι τεχνικής σχολής, 39 (48,75%) πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 10 (12,5%) κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Όσον αφορά στην επαγγελματική τους κατάσταση οι 18 

(22,5%) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι 33 (41,25%) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 9 

(11,25%) ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 3 (3,75%) συνταξιούχοι και, τέλος, οι 17 (21,25%) 

είναι άνεργοι. 

 Ως προς τον αριθμό των παιδιών που έχουν οι 25 (31,25%) έχουν 1 παιδί, οι 39 

(48,75%) έχουν 2 παιδιά, οι 13 (16,25%) έχουν 3 και οι 3 (3,75%) 4 παιδιά. Από το σύνολο 

των συμμετεχόντων οι 35 (43,75%) έχουν παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΔΦΑ, ενώ οι 

45 (56,25%) έχουν παιδιά που δεν έχουν διαγνωστεί με ΔΦΑ. Από αυτούς που τα παιδιά 

τους έχουν διαγνωστεί με ΔΦΑ, οι 14 (40%) έχουν παιδιά ηλικίας 2 ως 10 ετών, οι 10 

(28,57%) έχουν παιδιά ηλικίας από 10 ως 17 ετών, ενώ οι υπόλοιποι 10 (28,57%) έχουν 

παιδιά ηλικίας 17 ετών και άνω. Επιπλέον στην ίδια κατηγορία γονέων οι 16 (48,48%) 

αναφέρουν πως το πρώτο τους παιδί έχει διαγνωστεί με ΔΦΑ, οι 14 (42,42%) το δεύτερο 

και οι 3 (9,09%) το τρίτο. 

 Σχετικά με την ύπαρξη άλλου παιδιού με άλλη αναπηρία οι 69 (93,24%) 

δηλώνουν αρνητικοί, ενώ οι 5 (6,76%) θετικοί. Επιπλέον, στην ερώτηση εάν έχουν 

συγγενή ή φίλο στο κοντινό τους περιβάλλον με ΔΦΑ, οι 48 (62,34%) απάντησαν 

αρνητικά, ενώ οι 29 (37,66%) θετικά. 

 Στην τελευταία ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση γύρω από τη σεξουαλικότητα 

και τη σεξουαλική εκπαίδευση οι 61 (78,21%) είπαν πως δεν έχουν ενημερωθεί ενώ οι 17 

(21,79%) είπαν πως έχουν ενημερωθεί.   
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2.3.Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησαν να διανέμονται τα ερωτηματολόγια σε γονείς 

του Ν. Θεσσαλονίκης, με την τεχνική της δειγματοληψίας ευκολίας, κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες διαλέγονται από ένα τμήμα του πληθυσμού που μελετάται στο οποίο 

μπορεί ο ερευνητής να έχει εύκολα πρόσβαση (Αγγελής και Δημάκη, 2011). Η διανομή 

των ερωτηματολογίων έγινε προσωπικά από την ερευνήτρια και ολοκληρώθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2020. Σε κάθε γονέα αρχικά, γινόταν ξεκάθαρη η τήρηση της ανωνυμίας 

του και ύστερα, ενημερωνόταν σχετικά με τον σκοπό της έρευνας καθώς και για το 

ερωτηματολόγιο και το χρόνο που θα διαρκούσε η συμπλήρωσή του. Κάποιοι από τους 

γονείς επιθυμούσαν να συμπληρώσουν την ίδια στιγμή το ερωτηματολόγιο και να το 

επιστρέψουν, ενώ κάποιοι άλλοι επιθυμούσαν να το πάρουν στο σπίτι τους και να το 

επιστρέψουν μέσα στις επόμενες ημέρες.  

2.4. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο ξεκινά με ένα ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς, στο 

οποίο γίνεται η ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα του ερευνητή, τη θεματολογία των 

ερωτήσεων που ακολουθούν και τους καθησυχάζει σχετικά με την ανωνυμία που 

πρόκειται να τηρηθεί.  

 Αμέσως μετά ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 

πρόκειται να απαντηθούν οι επόμενες κλίμακες. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι 

κλειστού τύπου της κλίμακας Likert από το 1 μέχρι το 5, σύμφωνα με την οποία η 

απάντηση 1 δηλώνει «Διαφωνώ απόλυτα», η 2 δηλώνει «Μάλλον διαφωνώ», η 3 

δηλώνει «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», η 4 δηλώνει «Μάλλον συμφωνώ» και η 5 

δηλώνει «Συμφωνώ απόλυτα». 
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 Στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν 3 βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος, το οποίο 

ονομάζεται «Σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΦΑ», αποτελεί την πρώτη κλίμακα του 

ερωτηματολογίου. Οι 18 ερωτήσεις που εμπεριέχει καλούν τους γονείς να δηλώσουν τον 

βαθμό με τον οποίο συμφωνούν με διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που καλούνται να 

βαθμολογήσουν, αφορούν στα σεξουαλικά δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ για τη 

δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων, τη σεξουαλική συμπεριφορά, τον γάμο, την 

απόκτηση γόνων και την ανατροφή αυτών, την δημόσια ή ιδιωτική έκφραση της 

σεξουαλικότητας με σύντροφο ή χωρίς, αλλά και δύο θεμελιωμένους μύθους σχετικά με 

τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ, που θέλουν τα άτομα να παρουσιάζουν 

ισχυρότερες από το γενικό πληθυσμό σεξουαλικές ορμές ή απουσία σεξουαλικών 

ενδιαφερόντων και επιθυμιών.  

 Το δεύτερο μέρος, το οποίο ονομάζεται «Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με 

ΔΦΑ», αποτελείται από τρείς κλίμακες. 

Η πρώτη κλίμακα εμπεριέχει 17 ερωτήσεις που καλούν τους γονείς να δηλώσουν 

τον βαθμό με τον οποίο συμφωνούν με διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που 

καλούνται να βαθμολογήσουν οι γονείς σχετίζονται με την ηλικία της έναρξης της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, τα άτομα που την αναλαμβάνουν, τα θετικά ή αρνητικά 

αποτελέσματα που αυτή μπορεί να επιφέρει αλλά και η αναγκαιότητα αυτής στα άτομα 

με ΔΦΑ.  

Η δεύτερη κλίμακα εμπεριέχει 11 ερωτήσεις που καλούν τους γονείς να 

δηλώσουν τον βαθμό με τον οποίο συμφωνούν στη συμπερίληψη της εκάστοτε 
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θεματολογίας που δίνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία της σεξουαλικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι θεματολογίες που δίνονται είναι η ανθρώπινη φυσιολογία, η εφηβεία, 

η προσωπική υγιεινή, οι ανθρώπινες σχέσεις, η αναπαραγωγή, η σεξουαλική 

κακοποίηση, η σεξουαλική επαφή, ο αυνανισμός, η αντισύλληψη, οι κατάλληλες 

συμπεριφορές και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 

Η τρίτη και τελευταία κλίμακα εμπεριέχει 10 ερωτήσεις που καλούν τους γονείς 

να δηλώσουν τον βαθμό με τον οποίο συμφωνούν σχετικά με τους παράγοντες που είναι 

ικανοί να αποτελέσουν εμπόδιο κατά την παροχή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο 

σχολικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που δίνονται είναι οι προκαταλήψεις, 

τα ταμπού, η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου, η επιμόρφωση των ειδικών, το 

εκπαιδευτικό υλικό, ο χρόνος, οι αρνητικές αντιδράσεις, η αμηχανία και, τέλος, οι 

κοινωνικές δεξιότητες.  

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο ονομάζεται 

«Δημογραφικά στοιχεία» αποτελείται από 11 ερωτήσεις και καλεί τους γονείς να 

συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς με επιλογή απάντησης ή 

συμπλήρωση δηλώνουν, το φύλο και την ηλικία τους, τις σπουδές τους, το επάγγελμά 

τους, τον αριθμό των παιδιών τους κι αν κάποιο από αυτά έχει διαγνωστεί με ΔΦΑ. Στην 

περίπτωση που το παιδί τους έχει διαγνωστεί με ΔΦΑ, συμπληρώνουν επιπλέον το φύλο 

και την ηλικία του παιδιού τους αλλά και τη σειρά γέννησής του. Επιπλέον, οι γονείς 

συμπληρώνουν αν έχουν άλλο παιδί με αναπηρία, αν έχουν κάποιον συγγενή ή φίλο με 

ΔΦΑ στο περιβάλλον τους και, τέλος, αν έχουν ενημερωθεί ποτέ γύρω από τη 

σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση. 
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Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του τροποποιημένου ερωτηματολογίου ως προς 

την εσωτερική συνοχή καταγράφηκε σε καθεμία από τις παραπάνω κλίμακες ο δείκτης 

Cronbach΄s alpha (a).  

Πίνακας 2 - Cronbach's Alpha 

 
Κλίμακα  Πρώτη Δεύτερη Τρίτη Τέταρτη 

 
Cronbach's Alpha 0,8 0,57 0,89 0,91 

 

Στην πρώτη κλίμακα (Πίνακας 2) που αφορά στην σεξουαλικότητα των ατόμων με 

ΔΦΑ, ο δείκτης Cronbach΄s a βρέθηκε α=0,8. Στην δεύτερη σε σειρά κλίμακα που 

σχετίζεται με τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ ο δείκτης  Cronbach΄s a 

βρέθηκε α=0,57, ενώ στην τρίτη που σχετίζεται με τα θέματα που πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα άτομα με ΔΦΑ ο δείκτης 

βρέθηκε α=0,89. Στην τελευταία κλίμακα που αφορά τους παράγοντες που μπορούν να 

δημιουργήσουν εμπόδια στην παροχή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολείο ο 

δείκτης Cronbach΄s a βρέθηκε α=0,91. Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν πως στην τέταρτη 

κλίμακα η αξιοπιστία με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας κρίνεται ως εξαιρετική, 

στην πρώτη και τρίτη κλίμακα ως καλή, ενώ στην δεύτερη κλίμακα κρίνεται ως φτωχή. 

Παρόλο που στην δεύτερη κλίμακα η αξιοπιστία θεωρείται φτωχή χρειάζεται να 

αναφερθεί η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει αφενός ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία έναρξης και τους τρόπους με τους 

οποίους θα έπρεπε να παρέχεται σεξουαλική εκπαίδευση και αφετέρου (απαντήσεις που 

σε κάποιο βαθμό είναι αμοιβαία αποκλειόμενες μεταξύ τους), και αφετέρου ερωτήσεις 

για τα οφέλη της σεξουαλικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να είναι λογικό να δίνει 

χαμηλή τιμή, καθώς εμπεριέχει δύο υποκατηγορίες ερωτήσεων. 
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2.5. Ανάλυση των δεδομένων 

  Προκειμένου να αναλυθούν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα PSPP 1.01. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση περιγραφικής στατιστικής όπου, για κάθε ερώτηση, καταγράφηκαν οι μέσοι 

όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, το εύρος των απαντήσεων, όπως αποτυπώνεται από τις 

μέγιστες και ελάχιστες τιμές, καθώς και οι ελλείπουσες τιμές. Στην συνέχεια, τα 

δημογραφικά στοιχειά ομαδοποιήθηκαν, όπου ήταν εφικτό, προκειμένου να ελεγχθεί 

εάν και κατά πόσο διαφέρουν οι απαντήσεις βάσει των διάφορων δημογραφικών 

στοιχείων των συμμετεχόντων. Η εν λόγω διαδικασία ομαδοποίησης έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη, τόσο την ύπαρξη ευδιάκριτου νοήματος για την εκάστοτε ομαδοποίηση, όσο και 

το μέγεθος των αντίστοιχων υποομάδων του δείγματος που προέκυψαν από αυτή 

προκειμένου να αποφευχθούν ακραίες περιπτώσεις υποομάδας με μικρό μέγεθος. Με 

βάση αυτά τα κριτήρια, κάθε δημογραφικός παράγοντας (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση 

κλπ.) μετατράπηκε μεταβλητή που παίρνει δύο πιθανές τιμές. Τέλος, βάσει αυτών των 

κατηγοριοποιήσεων, διεξάχθηκε έλεγχος ισότητας των μέσων για τις διάφορες 

απαντήσεις, με τη χρήση t-στατιστικών (students t-test). 

2.6. Προβλήματα στη διεξαγωγή της έρευνας 

 Κατά τη διανομή των ερωτηματολογίων, οι γονείς στην πλειονότητά τους έκαναν 

ερωτήσεις σχετικά με την ανομοιομορφία του πληθυσμού των ατόμων με ΔΦΑ. Σε κάθε 

περίπτωση γινόταν ξεκάθαρο πως η ανομοιομορφία του πληθυσμού αποτελεί έναν 

παράγοντα που δεν μπορούν να παραβλέψουν κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως στην περίπτωση των γονέων, οι 

οποίοι έχουν παιδιά με ΔΦΑ, ήταν δυσκολότερο να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
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θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς όλοι έδειξαν την ανάγκη να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες του δικού τους παιδιού.  

 Άλλη μία δυσκολία προέκυψε κατά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, καθώς 

κάποιοι από τους γονείς δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ενώ άλλοι που είχαν 

παιδιά με ΔΦΑ ήρθαν σε δύσκολη θέση και τελικά δεν επιθυμούσαν να συμπληρώσουν 

το ερωτηματολόγιο. Επομένως, ενώ μοιράστηκαν 90 ερωτηματολόγια επέστρεψαν τα 80. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.1. Σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΦΑ 

 Η πρώτη κλίμακα του ερωτηματολογίου, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις που αφορούν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με 

ΔΦΑ. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις σχετίζονται με τα δικαιώματα, τις συμπεριφορές και 

τους μύθους που αφορούν τα άτομα με ΔΦΑ σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους. Τα 

αποτελέσματα της κλίμακας αυτής που αφορούν στους μέσους όρους και στις τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων των γονέων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.  

Πίνακας 3 – Σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις 
παρακάτω δηλώσεις όσον αφορά στη 
σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ; 

Πλήθος 
έγκυρων 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ο ιδιωτικός αυνανισμός είναι αποδεκτός για 
ένα άτομο με ΔΦΑ. 80 1 5 4,51 0,84 

Η ετεροφυλοφιλική συμπεριφορά είναι 
αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ. 79 1 5 4,24 0,99 

Τα σύντομα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο είναι 
αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 80 1 5 4,22 0,86 

Η ιδιωτική σεξουαλική επαφή είναι 
αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ. 80 1 5 4,17 0,96 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν τα ίδια δικαιώματα 
με τους συνομηλίκους τους του γενικού 
πληθυσμού στη δημιουργία σεξουαλικών 
σχέσεων. 80 2 5 4,1 1,03 

Τα σύντομα φιλιά δημοσίως είναι αποδεκτά 
για δύο άτομα με ΔΦΑ. 80 1 5 3,92 1,13 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 
αποφασίζουν για τη σεξουαλική τους 
συμπεριφορά, όπως οι συνομήλικοί τους 
του γενικού πληθυσμού. 80 1 5 3,91 1,1 

Τα παρατεταμένα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο 
είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 79 1 5 3,82 1,05 

Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε 
ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο 
άτομα με ΔΦΑ. 79 1 5 3,8 1,02 

Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά είναι 
αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ. 78 1 5 3,63 1,3 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 
παντρεύονται όπως οι συνομήλικοί τους 
του γενικού πληθυσμού. 79 1 5 3,56 1,23 

Τα παρατεταμένα φιλιά δημοσίως είναι 
αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 79 1 5 3,14 1,12 
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Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 
αναθρέψουν παιδιά όπως οι συνομήλικοί 
τους του γενικού πληθυσμού. 80 1 5 3,09 1,31 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 
αποκτήσουν παιδιά όπως οι συνομήλικοί 
τους του γενικού πληθυσμού. 80 1 5 3,04 1,29 

Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν 
ισχυρότερες σεξουαλικές ορμές από το 
γενικό πληθυσμό. 80 1 5 2,9 1,06 

Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως 
είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 79 1 5 2,66 1,19 

Τα άτομα με ΔΦΑ είναι κυρίως αθώα, χωρίς 
σεξουαλικά ενδιαφέροντα και επιθυμίες. 80 1 5 2,13 1,05 

Οι δημόσιες αρχές έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίσουν τη στείρωση των ατόμων με 
ΔΦΑ, σα μέσο προστασίας τους από 
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 80 1 5 1,68 1,17 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως οι γονείς τείνουν προς το «συμφωνώ 

απόλυτα» με τον μεγαλύτερο μέσο όρο 4,5 πως «Ο ιδιωτικός αυνανισμός είναι 

αποδεκτός για ένα άτομο με ΔΦΑ». Ακόμη οι γονείς μάλλον συμφωνούν στις απόψεις 

πως «Η ετεροφυλοφιλική συμπεριφορά είναι αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ» και πως 

«Τα σύντομα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» με μέσο 

όρο 4,2, ενώ την ίδια άποψη με μέσο όρο 4,1 έχουν για το ότι «Η ιδιωτική σεξουαλική 

επαφή είναι αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ» και ότι «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους συνομηλίκους τους του γενικού πληθυσμού στη δημιουργία 

σεξουαλικών σχέσεων».  

Με μικρότερο μέσο όρο 3,9, οι γονείς πολύ κοντά στο «μάλλον συμφωνώ» 

βαθμολόγησαν τις ερωτήσεις «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για τη 

σεξουαλική τους συμπεριφορά, όπως οι συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού» και 

«Τα σύντομα φιλιά δημοσίως είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ». Επιπλέον, οι 

γονείς έχουν την τάση με μέσο όρο 3,8 να συμφωνούν ότι «Τα παρατεταμένα φιλιά σε 

ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» και ότι «Τα παρατεταμένα φιλιά 
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και χάδια σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ», ενώ τείνουν να 

συμφωνούν ότι «Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά είναι αποδεκτή για δύο άτομα με 

ΔΦΑ» και ότι «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να παντρεύονται όπως οι συνομήλικοί 

τους του γενικού πληθυσμού» με μικρότερους μέσους όρους 3,6 και 3,5 αντίστοιχα.  

Επιπλέον, οι γονείς σύμφωνα με τις απαντήσεις τους δείχνουν πως ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν με τη δήλωση ότι «Τα παρατεταμένα φιλιά δημοσίως είναι 

αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» με μέσο όρο 3,1, ενώ την ίδια απάντηση δίνουν στις 

δηλώσεις ότι «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν παιδιά όπως οι 

συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού» και ότι «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα 

να αναθρέψουν παιδιά όπως οι συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού» με τον ίδιο 

μέσο όρο 3.  

Από τις απαντήσεις των γονέων, επίσης, φαίνεται πως ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν στην δήλωση πως «Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν ισχυρότερες 

σεξουαλικές ορμές από το γενικό πληθυσμό» με μέσο όρο 2,9, ενώ έχουν την τάση να 

απαντούν το ίδιο στην δήλωση ότι «Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως είναι 

αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» με μέσο όρο 2,6.  

Τέλος, οι γονείς με μέσο όρο 2,1 δηλώνουν πως μάλλον διαφωνούν στο ότι «Τα 

άτομα με ΔΦΑ είναι κυρίως αθώα, χωρίς σεξουαλικά ενδιαφέροντα και επιθυμίες», ενώ 

διαφωνούν απόλυτα με τάση να διαφωνούν πως «Οι δημόσιες αρχές έχουν το δικαίωμα 

να αποφασίσουν τη στείρωση των ατόμων με ΔΦΑ, σαν μέσο προστασίας τους από 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες» με μέσο όρο 1,6. 
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3.2. Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με ΔΦΑ 

 Η δεύτερη κλίμακα του ερωτηματολογίου και πρώτη της ενότητας της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

17 ερωτήσεις που αφορούν στη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. 

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις σχετίζονται με την ηλικία της έναρξης της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, τα άτομα που την αναλαμβάνουν, τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που 

αυτή μπορεί να επιφέρει αλλά και η αναγκαιότητα αυτής στα άτομα με ΔΦΑ. Τα 

αποτελέσματα της κλίμακας αυτής που αφορούν στους μέσους όρους και στις τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων των γονέων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.  

Πίνακας 4 – Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με ΔΦΑ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω 
δηλώσεις όσον αφορά στη σεξουαλική 
εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ; 

Πλήθος 
έγκυρων 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι αναγκαία. 80 3 5 4,66 0,64 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται σε 
συνδυασμό γονέων, σχολείου και ειδικών 
κέντρων. 80 1 5 4,65 0,78 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο 
για σεξουαλική εκμετάλλευση/ 
κακοποίηση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 78 1 5 4,64 0,85 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατάλληλη έκφραση των σεξουαλικών 
αναγκών τους και μείωση των ακατάλληλων 
συμπεριφορών, πχ δημόσιο αυνανισμό ή 
σεξουαλική επιθετική συμπεριφορά. 80 1 5 4,61 0,77 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στη 
διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και αξιών 
των ίδιων γύρω από τη σεξουαλικότητά τους 
και τον εαυτό τους. 80 2 5 4,55 0,69 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να αυξήσει τις 
κοινωνικοσεξουαλικές γνώσεις για την υγεία 
και ασφάλειά τους. 80 1 5 4,46 0,86 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στη 
δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών 
σχέσεων. 79 1 5 4,27 0,86 
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Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται σε 
συνεργασία γονέων και σχολείου. 79 1 5 4,25 1,06 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από ειδικά 
κέντρα με εξειδικευμένους επιστήμονες 
υγείας. 78 1 5 4,15 1,11 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην παιδική ηλικία (6-
12 ετών). 80 1 5 3,79 1,37 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από το 
σχολείο. 79 1 5 3,37 1,11 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην εφηβεία (12-18 
ετών). 80 1 5 3,16 1,49 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από τους 
γονείς του. 80 1 5 2,83 1,16 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να αυξήσει τη σεξουαλική 
τους δραστηριότητα και τις ορμές τους και να 
οδηγήσει σε πρόωρη ενασχόλησή τους με το 
σεξ. 78 1 5 2,5 1,04 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση 
επιθετικότητας με τη λήψη και επιλογή από 
μέρους τους υπεύθυνων αποφάσεων και 
επιλογών για τη σεξουαλική τους 
συμπεριφορά και ζωή. 80 1 5 2,3 1,04 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην ενήλικη ζωή (18+ 
ετών). 80 1 5 1,95 1,19 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ δε χρειάζεται γιατί τα άτομα αυτά δεν 
έχουν σεξουαλικές επιθυμίες ή/και 
σεξουαλική ζωή. 80 1 5 1,39 0,88 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται εμφανές πως οι γονείς, σύμφωνα με όσα 

δήλωσαν, έχουν την τάση να συμφωνούν απόλυτα με μέσο όρο 4,6 στις δηλώσεις ότι «Η 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι αναγκαία», ότι «Η σεξουαλική 

εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται σε συνδυασμό γονέων, 

σχολείου και ειδικών κέντρων», ότι  «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα 

μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση, 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες» και, τέλος, ότι «Η 
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σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάλληλη 

έκφραση των σεξουαλικών αναγκών τους και μείωση των ακατάλληλων συμπεριφορών, 

πχ δημόσιο αυνανισμό ή σεξουαλική επιθετική συμπεριφορά». 

Επίσης, οι γονείς δείχνουν να συμφωνούν με τάση να συμφωνούν απόλυτα με 

μέσο όρο 4,5 στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα 

μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και αξιών των ίδιων 

γύρω από τη σεξουαλικότητά τους και τον εαυτό τους» και με μέσο όρο 4,4 στη δήλωση 

ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να αυξήσει τις 

κοινωνικοσεξουαλικές γνώσεις για την υγεία και ασφάλειά τους». 

Ακόμη, με μέσο όρο 4,2 οι γονείς δηλώνουν πως μάλλον συμφωνούν με τη 

δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να 

γίνεται σε συνεργασία γονέων και σχολείου» και ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση 

διαπροσωπικών σχέσεων». Στην δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 

ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από ειδικά κέντρα με εξειδικευμένους επιστήμονες 

υγείας» οι γονείς φαίνεται να συμφωνούν με μέσο όρο 4,1.  

Στην δήλωση «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά 

στην παιδική ηλικία (6-12 ετών)» οι γονείς φαίνεται πως ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν με τάση να συμφωνούν με μέσο όρο 3,7. Επιπλέον οι γονείς με μέσο όρο 3,1 

ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην εφηβεία (12-18 ετών)», ενώ στηρίζουν την ίδια 

άποψη με λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο 3,3 στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από το σχολείο».  
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Μέσα από τον πίνακα επίσης φαίνεται πως οι γονείς με μέσο όρο 2,8 ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν στην δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων 

με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από τους γονείς του», ενώ με μικρότερο μέσο όρο 

2,5 τείνουν προς την ίδια απάντηση στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να αυξήσει τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και τις 

ορμές τους και να οδηγήσει σε πρόωρη ενασχόλησή τους με το σεξ».  

Επιπλέον, οι γονείς φαίνεται να διαφωνούν με τη δήλωση ότι «Η σεξουαλική 

εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην ενήλικη ζωή (18+ ετών)» με μέσο 

όρο 1,95. 

Τέλος, οι γονείς δήλωσαν πως μάλλον διαφωνούν στη δήλωση πως «Η 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση 

επιθετικότητας με τη λήψη και επιλογή από μέρους τους υπεύθυνων αποφάσεων και 

επιλογών για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά και ζωή» με μέσο όρο 2,3, ενώ 

διαφωνούν απόλυτα με μέσο όρο 1,3 στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ δε χρειάζεται γιατί τα άτομα αυτά δεν έχουν σεξουαλικές επιθυμίες 

ή/και σεξουαλική ζωή». 

Η δεύτερη κλίμακα της σεξουαλικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει 11 θέματα που 

θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με ΔΦΑ. 

Τα αποτελέσματα της κλίμακας αυτής που αφορούν στους μέσους όρους και στις τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων των γονέων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5 – Θεματολογία σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το να 
συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα 
στη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 
ΔΦΑ στο σχολείο; 

Πλήθος 
έγκυρων 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστ
η τιμή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Προσωπική φροντίδα υγιεινής. 79 3 5 4,82 0,45 

Σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση και 
πρόληψή της (αναζήτηση βοήθειας, 
διαπραγμάτευση και ικανότητα συναίνεσης, 
άρνηση, διαφορά ξένων, γνωστών και φίλων). 80 2 5 4,8 0,51 

Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες 
για τη δόμησή τους (επικοινωνία, φιλίες, 
οικογένεια, ρομαντικές σχέσεις). 80 3 5 4,76 0,51 

Αποφυγή υιοθέτησης ακατάλληλων 
συμπεριφορών (γνώση προσωπικών ορίων, 
διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού χώρου). 80 3 5 4,75 0,54 

Αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 79 3 5 4,7 0,61 

Αλλαγές της εφηβείας (εμμηνόρροια 
τριχοφυΐα, κτλ). 80 3 5 4,63 0,58 

Ανθρώπινη αναπηρία και φυσιολογία 
(διαφορές άντρα-γυναίκα, ονομασία μελών). 80 2 5 4,58 0,63 

Αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη, τοκετός. 80 1 5 4,5 0,86 

Σεξουαλική επαφή και διάφορες μορφές 
σεξουαλικής συμπεριφοράς. 80 2 5 4,4 0,87 

Σεξουαλικός προσανατολισμός. 80 1 5 4,39 0,89 

Αυνανισμός. 80 1 5 4,28 1,06 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι γονείς απάντησαν σχετικά με όλες 

τις θεματολογίες πως μάλλον συμφωνούν με τάση να συμφωνούν απόλυτα στη 

συμπερίληψη των θεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του σχολείου. Οι 

θεματολογίες που σημείωσαν το μεγαλύτερο μέσο όρο 4,8 είναι η «Προσωπική 

φροντίδα υγιεινής» και η «Σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση και πρόληψή της 

(αναζήτηση βοήθειας, διαπραγμάτευση και ικανότητα συναίνεσης, άρνηση, διαφορά 

ξένων, γνωστών και φίλων)». Με λίγο μικρότερο μέσο όρο 4,7 οι γονείς έχουν την τάση 

να συμφωνούν απόλυτα με την ένταξη των θεμάτων που αφορούν τις «Ανθρώπινες 

σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες για τη δόμησή τους (επικοινωνία, φιλίες, οικογένεια, 

ρομαντικές σχέσεις)», την «Αποφυγή υιοθέτησης ακατάλληλων συμπεριφορών (γνώση 
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προσωπικών ορίων, διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού χώρου)» και την «Αντισύλληψη, 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες».  

Ο αμέσως μικρότερος μέσος όρος 4,6 βρίσκει τους γονείς να έχουν την τάση να 

συμφωνούν απόλυτα με το θέμα που αφορά τις «Αλλαγές της εφηβείας (εμμηνόρροια 

τριχοφυΐα, κτλ)», ενώ με μικρότερο μέσο όρο 4,5 δηλώνουν πως έχουν την ίδια άποψη 

για την ένταξη των θεμάτων που αφορούν την «Ανθρώπινη αναπηρία και φυσιολογία 

(διαφορές άντρα-γυναίκα, ονομασία μελών)» και την «Αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη, 

τοκετός».  

Τέλος, οι γονείς δήλωσαν πως μάλλον συμφωνούν στην ένταξη των θεμάτων που 

σχετίζονται με την «Σεξουαλική επαφή και διάφορες μορφές σεξουαλικής 

συμπεριφοράς» με μέσο όρο 4,4, με τον «Σεξουαλικό προσανατολισμό» με μέσο όρο 4,3 

και, τέλος, τον «Αυνανισμό» με μέσο όρο 4,2.  

Η τρίτη κλίμακα της σεξουαλικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει 10 παράγοντες που 

είναι δυνατόν να δημιουργήσουν εμπόδια στην σεξουαλική εκπαίδευση στο πλαίσιο του 

σχολείου. Τα αποτελέσματα της κλίμακας αυτής που αφορούν στους μέσους όρους και 

στις τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των γονέων παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 6. 

Πίνακας 6 – Εμπόδια της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι 
παρακάτω παράγοντες θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν εμπόδια στην παροχή 
σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολείο; 

Πλήθος 
έγκυρων 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστ
η τιμή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελλείψεις σε αναλυτικά προγράμματα και 
παιδαγωγικό υλικό. 80 1 5 4,34 0,91 

Ελλιπής επιμόρφωση/ εξειδίκευση των 
εκπαιδευτικών. 80 1 5 4,3 0,91 

Επίπεδο Γνωστικής Ανάπτυξης. 79 1 5 4,25 0,93 

Προκαταλήψεις γύρω από τη 
σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική 80 1 5 4,22 0,95 



73 
 

εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. 

Ταμπού γύρω από το θέμα. 80 1 5 4,15 1,01 

Κοινωνικές Δεξιότητες/ 
Προσαρμοστική Συμπεριφορά 80 1 5 3,98 0,95 

Αντιδράσεις από γονείς και συναδέλφους. 80 1 5 3,9 1,16 

Έλλειψη διδακτικού χρόνου. 80 1 5 3,84 1,16 

Αμηχανία εκπαιδευτικών. 80 1 5 3,7 1,24 

Αμηχανία μαθητή. 80 1 5 3,55 1,18 

 

 Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι παράγοντες που βρίσκουν σύμφωνους 

τους γονείς ότι αποτελούν εμπόδια στην σεξουαλική εκπαίδευση είναι με τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο 4,3 οι «Ελλείψεις σε αναλυτικά προγράμματα και παιδαγωγικό 

υλικό» και η «Ελλιπής επιμόρφωση/ εξειδίκευση των εκπαιδευτικών». Με λίγο 

μικρότερο μέσο όρο 4,2 τα δυο θέματα που βρίσκουν σύμφωνους τους γονείς ότι μπορεί 

να αποτελέσουν εμπόδια είναι οι «Προκαταλήψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ» και το «Επίπεδο Γνωστικής Ανάπτυξης». Οι 

Επίσης, οι γονείς μάλλον συμφωνούν με τα «Ταμπού γύρω από το θέμα» με μέσο όρο 

4,1.  

 Με μικρότερους μέσους όρους αλλά πολύ κοντά με το να συμφωνήσουν 

δηλώνουν οι γονείς για τα εμπόδια που αφορούν στις «Κοινωνικές 

Δεξιότητες/Προσαρμοστική Συμπεριφορά» και στις «Αντιδράσεις από γονείς και 

συναδέλφους» με μέσο όρο 3,9, αλλά και στις «Έλλειψη διδακτικού χρόνου» και στην 

«Αμηχανία εκπαιδευτικών» με μέσους όρους 3,8 και 3,7 αντίστοιχα. Ως τελευταίος 

παράγοντας τέθηκε από τους γονείς η «Αμηχανία μαθητή» με μέσο όρο 3,5, που δηλώνει 

πως ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με τάση να συμφωνούν για το αν ο παράγοντας 

αυτός μπορεί να εμποδίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Τέλος, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7) παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε κλίμακα ξεχωριστά.   

Πίνακας 7 – Μέσοι όροι συμφωνίας συμμετεχόντων  

Κλίμακα M.O T.A 

Πρώτη 3,473244167 1,094035064 

Δεύτερη 3,619467514 0,992591796 

Τρίτη 4,725589758 0,761610067 

Τέταρτη 4,022816456 1,040511377 

 

Όσον αφορά στην τρίτη κλίμακα, σχετικά με τα θέματα τα οποία θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης, 

οι συμμετέχοντες δηλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας με μέσο όρο 4,7 

δείχνοντας πως συμφωνούν απόλυτα με την συμπερίληψη της πλειονότητας των 

θεμάτων που παρουσιάζονται στην κλίμακα αυτή. 

Για την  τελευταία κλίμακα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν συμφωνία με μέσο όρο 4. 

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία κλίμακα του ερωτηματολογίου οι γονείς της έρευνας 

φαίνεται να συμφωνούν με τα εμπόδια κατά την παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης που 

παρουσιάζονται ως δηλώσεις σε αυτήν. 

Σχετικά με τη δεύτερη κλίμακα του ερωτηματολογίου που σχετίζεται με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται πως οι γονείς συμφωνούν με 

μεγαλύτερο ποσοστό στις δηλώσεις που παρουσιάζονται. Πιο συγκεκριμένα οι γονείς με 

μέσο όρο 3,6 φαίνεται πως είναι ουδέτεροι ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης και ως προς τα αποτελέσματά της με τάση να συμφωνούν στις 

δηλώσει που αυτή η κλίμακα εμπεριέχει.  
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Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν να είναι ουδέτεροι ως προς τις 

δηλώσεις που παρουσιάζει η πρώτη κλίμακα του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα οι 

συμμετέχοντες με μέσο όρο συμφωνίας 3,4 φαίνεται πως ούτε συμφωνούν αλλά ούτε 

και διαφωνούν με τα διάφορα δικαιώματα για τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ, 

τους μύθους που κυκλοφορούν γύρω από αυτή και τις αποδεκτές από την κοινωνία 

σεξουαλικές συμπεριφορές. 

3.3. Επαγωγική Στατιστική 

Για την πραγματοποίηση της επαγωγικής στατιστικής, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, προηγήθηκαν κάποιες ομαδοποιήσεις στα δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων για εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 

απαντήσεις αυτών. Κάθε δημογραφικός παράγοντας (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση κλπ.) 

μετατράπηκε μεταβλητή που παίρνει δύο πιθανές τιμές. Βάσει αυτών των 

κατηγοριοποιήσεων, διεξάχθηκε έλεγχος ισότητας των μέσων για τις διάφορες 

απαντήσεις, με τη χρήση t-στατιστικών (students t-test). 

3.3.1. Έλεγχοι t-test  

Για τους ελέγχους ισότητας των μέσων, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test 

ισότητας των μέσων (για δύο κατηγορίες). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας για 

τους παρακάτω ελέγχους ορίστηκε 5% (p=0,05). Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται 

μόνο οι περιπτώσεις όπου οι διαφορές των μέσων βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές ή 

οριακά απορρίφθηκε η σημαντικότητα τους. 

Φύλο 
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 Με σκοπό να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο το φύλο ασκεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test, ώστε διακριθούν οι διαφορές των γυναικών 

και των ανδρών ανάμεσα στις απόψεις των συμμετεχόντων. Στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 8) γίνεται εμφανές ότι στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, 

υπήρξε μόνο σε δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 8 – Φύλο συμμετεχόντων και διαφορές 

 

Στην πρώτη κλίμακα που αφορά στη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ, οι 

άνδρες φάνηκε να συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες στην δήλωση ότι «Τα 

παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» 

(t=2,06, df=77, p=0,043).  

 Στην δεύτερη κλίμακα, η οποία σχετίζεται με την σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με ΔΦΑ, φάνηκε πως ξανά οι άνδρες συμφώνησαν περισσότερο από τις γυναίκες 

στη δήλωση ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να 

αυξήσει τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και τις ορμές τους και να οδηγήσει σε 

πρόωρη ενασχόλησή τους με το σεξ» (t=3,05, df=76, p=0,003).  

Ηλικία  

Κλίμακες Δηλώσεις t df P 
Γυναίκες Άντρες 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Σεξουαλικότητα  Τα παρατεταμένα φιλιά και 
χάδια δημοσίως είναι 
αποδεκτά για δύο άτομα με 
ΔΦΑ. 2,06 77 0,043 2,49 1,15 3,09 1,19 

Σεξουαλική 
εκπαίδευση  

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε 
να αυξήσει τη σεξουαλική τους 
δραστηριότητα και τις ορμές 
τους και να οδηγήσει σε 
πρόωρη ενασχόλησή τους με το 
σεξ. 3,05 76 0,003 2,29 0,97 3,05 1,05 
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 Με σκοπό να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο η ηλικία ασκεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test, ώστε διακριθούν οι διαφορές ανάμεσα στις 

απόψεις των συμμετεχόντων. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) παρουσιάζονται οι δύο 

ομάδες (γονείς εως και 45 ετών – γονείς άνω των 45 ετών) που δημιουργήθηκαν 

προκειμένου να μελετηθεί ο παράγοντας της ηλικίας και οι απαντήσεις τους. 

Πίνακας 9 – Ηλικία και διαφορές  

Κλίμακες Δηλώσεις t df P 
Εως και 45 Άνω των 45 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Σεξουαλικότητα  Τα άτομα με ΔΦΑ 
παρουσιάζουν ισχυρότερες 
σεξουαλικές ορμές από το 
γενικό πληθυσμό. 2,37 74 0,02 3,2 0,99 2,64 1,07 

Σεξουαλική 
εκπαίδευση  

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να 
ξεκινά στην ενήλικη ζωή (18+ 
ετών). -2,77 74 0,007 1,6 0,84 2,31 1,35 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ είναι 
προτιμότερο να γίνεται από 
τους γονείς του. -2,24 74 0,028 2,52 1,04 3,08 1,13 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ είναι 
προτιμότερο να γίνεται από το 
σχολείο. -2,37 73 0,021 3,05 1,26 3,64 0,83 

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε αύξηση 
επιθετικότητας με τη λήψη και 
επιλογή από μέρους τους 
υπεύθυνων αποφάσεων και 
επιλογών για τη σεξουαλική 
τους συμπεριφορά και ζωή. -2,32 74 0,023 2,08 0,8 2,58 1,11 

Θέματα  Σεξουαλικός προσανατολισμός 2,03 74 0,051 4,58 0,71 4,17 1,03 

Εμπόδια  Ταμπού γύρω από το θέμα.  2,03 74 0,046 4,35 0,89 3,89 1,09 

  

Στην πρώτη κλίμακα της σεξουαλικότητας φαίνεται πως η δήλωση «Τα άτομα με 

ΔΦΑ παρουσιάζουν ισχυρότερες σεξουαλικές ορμές από το γενικό πληθυσμό», βρίσκει 

την ομάδα των μικρότερων ηλικιακά (εως και 45 ετών) περισσότερο σύμφωνους από 

τους μεγαλύτερους τους (άνω των 45 ετών) (t=2,37, df=74, p=0,02). 
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 Στην δεύτερη κλίμακα που αφορά στην σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 

ΔΦΑ, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των δύο 

ομάδων. Ως επί των πλείστων οι δηλώσεις που εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρήκαν περισσότερο σύμφωνους τους μεγαλύτερους σε ηλικία (άνω των 45 

ετών) και είναι οι εξής:  

• «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην ενήλικη 

ζωή (18+ ετών)» (t=-2,77, df=74, p=0,007) 

• «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από 

τους γονείς του» (t=-2,24, df=74, p=0,028) 

• «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ είναι προτιμότερο να γίνεται από 

το σχολείο» (t=-2,37, df=73, p=0,021) 

• «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αύξηση επιθετικότητας με τη λήψη και επιλογή από μέρους τους υπεύθυνων 

αποφάσεων και επιλογών για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά και ζωή» (t=2,32, 

df=74, p=0,023)      

Στην τρίτη κλίμακα που αναφέρεται στα θέματα που θα πρέπει κατά την άποψη 

των γονέων να συμπεριλαμβάνονται κατά τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με 

ΔΦΑ στο σχολικό πλαίσιο, η δήλωση «Σεξουαλικός προσανατολισμός» εμφανίζει μια 

οριακά μη σημαντική διαφορά, με τους γονείς που είναι εώς και 45 ετών να συμφωνούν 

περισσότερο από τους μεγαλύτερους (t=2,03, df=74, p=0,051). 

Αντίθετα, στην τέταρτη κλίμακα που αφορά στους παράγοντες που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης στο 

σχολείο, οι μικρότεροι ηλικιακά γονείς (εως και 45 ετών) σύμφωνα με τις απαντήσεις 
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τους συμφωνούν περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία (άνω των 45 ετών) στη 

δήλωση «Ταμπού γύρω από το θέμα» (t=2,03, df=74, p=0,046). 

Μόρφωση/ Σπουδές  

 Με σκοπό να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο το μορφωτικό επίπεδο ασκεί 

στατιστικά σημαντική διαφορά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test, ώστε διακριθούν οι 

διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των συμμετεχόντων. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

10) παρουσιάζονται οι δύο ομάδες (γονείς με ανώτερη μόρφωση – γονείς με κατώτερη 

μόρφωση) που δημιουργήθηκαν προκειμένου να μελετηθεί ο παράγοντας του 

μορφωτικού επιπέδου και οι απαντήσεις τους. 

Πίνακας 10 – Μόρφωση και διαφορές  

Κλίμακες Δηλώσεις t df P 

Ανώτερη 
μόρφωση 

Κατώτερη 
Μόρφωση 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Σεξουαλικότητα Τα σύντομα φιλιά σε ιδιωτικό 
χώρο είναι αποδεκτά για δύο 
άτομα με ΔΦΑ. 1,82 77 0,073 4,35 0,91 4 0,73 

Τα σύντομα φιλιά δημοσίως 
είναι αποδεκτά για δύο άτομα 
με ΔΦΑ. 1,94 76 0,057 4 1,03 3,53 1,04 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν 
δικαίωμα να αποκτήσουν 
παιδιά όπως οι συνομήλικοί 
τους του γενικού πληθυσμού. 2,5 77 0,015 3,29 1,32 2,58 1,09 

Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν 
δικαίωμα να αναθρέψουν 
παιδιά όπως οι συνομήλικοί 
τους του γενικού πληθυσμού. 2,75 77 0,007 3,38 1,33 2,58 1,12 

Τα παρατεταμένα φιλιά και 
χάδια σε ιδιωτικό χώρο είναι 
αποδεκτά για δύο άτομα με 
ΔΦΑ. 2,3 76 0,024 4 0,99 3,47 1,01 

Σεξουαλική 
εκπαίδευση  

Η σεξουαλική εκπαίδευση των 
ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να 
ξεκινά στην ενήλικη ζωή (18+ 
ετών). -2.77 77 0,049 1,75 0,89 2,29 1,51 

 



80 
 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απόψεις των γονέων σύμφωνα με το μορφωτικό τους επίπεδο, υπήρξε σε κάποιες 

δηλώσεις της πρώτης κλίμακας που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με 

ΔΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι δηλώσεις που εμφάνισαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρήκαν περισσότερο σύμφωνους τους γονείς με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο 

και είναι οι εξής:  

• «Τα σύντομα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» 

(t=1,82 df=77, p=0,073) 

• «Τα σύντομα φιλιά δημοσίως είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ» (t=-

1,94, df=76, p=0,057)  

• «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν παιδιά όπως οι 

συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού» (t=-2,5, df=77, p=0,015) 

• «Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να αναθρέψουν παιδιά όπως οι 

συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού» (t=-2,75, df=77, p=0,007) 

• «Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτά για δύο 

άτομα με ΔΦΑ» (t=-2,3, df=76, p=0,024) 

Στην δεύτερη κλίμακα που αναφέρεται στη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων 

με ΔΦΑ, η δήλωση «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά 

στην ενήλικη ζωή (18+ ετών)» εμφ00ανίζει μια οριακά μη σημαντική διαφορά, με τους 

γονείς που έχουν κατώτερη μόρφωση να συμφωνούν περισσότερο (t=-2,77, df=77, 

p=0,049). 

Ύπαρξη ή απουσία τέκνου με  ΔΦΑ 
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Με σκοπό να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο η ύπαρξη ή η απουσία τέκνου με ΔΦΑ 

ασκεί στατιστικά σημαντική διαφορά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος t-test, ώστε 

διακριθούν οι διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των συμμετεχόντων. Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 11) παρουσιάζονται οι διαφορές των δύο ομάδων. 

Πίνακας 11 – Ύπαρξη τέκνου με ΔΦΑ ή χωρίς 

Κλίμακες Δηλώσεις t df p 

Έχει παιδί με 
ΔΦΑ 

Δεν έχει παιδί 
με ΔΦΑ 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Σεξουαλικότητα Οι δημόσιες αρχές έχουν το 
δικαίωμα να αποφασίσουν τη 
στείρωση των ατόμων με 
ΔΦΑ, σα μέσο προστασίας 
τους από ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνες.  -2,31 78 0,024 1,34 0,76 1,93 1,36 

Τα άτομα με ΔΦΑ 
παρουσιάζουν ισχυρότερες 
σεξουαλικές ορμές από το 
γενικό πληθυσμό. -2,06 78 0,043 2,63 1,09 3,11 1,01 

Τα παρατεταμένα φιλιά και 
χάδια δημοσίως είναι 
αποδεκτά για δύο άτομα με 
ΔΦΑ. -3,02 77 0,003 2,23 0,91 3 1,28 

Σεξουαλική 
εκπαίδευση 

Η σεξουαλική εκπαίδευση 
των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει 
να ξεκινά στην παιδική ηλικία 
(6-12 ετών). -2,85 78 0,006 3,31 1,35 4,16 1,28 

Η σεξουαλική εκπαίδευση 
των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει 
να ξεκινά στην εφηβεία (12-
18 ετών). 2,73 78 0,008 3,66 1,3 2,78 1,52 

Η σεξουαλική εκπαίδευση 
των ατόμων με ΔΦΑ θα 
μπορούσε να βοηθήσει στη 
δημιουργία και διατήρηση 
διαπροσωπικών σχέσεων.  -1,89 77 0,062 4,06 0,95 4,42 0,75 

Θέματα  Αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη, 
τοκετός. -2,59 78 0,012 4,23 1,06 4,71 0,59 

Σεξουαλική επαφή και 
διάφορες μορφές 
σεξουαλικής συμπεριφοράς. -2,71 78 0,008 4,11 0,87 4,62 0,81 

Σεξουαλικός 
Προσανατολισμός. -3,07 78 0,003 4,06 1,03 4,64 0,68 

Εμπόδια  Κοινωνικές Δεξιότητες/ 
Προσαρμοστική Συμπεριφορά 1.89 78 0.063 4.2 0.72 3.8 1.08 

 



82 
 

 Στην πρώτη κλίμακα που αφορά στη σεξουαλικότητα, φαίνεται πως οι γονείς που 

δεν έχουν παιδί με ΔΦΑ είναι περισσότερο σύμφωνοι με τις παρακάτω δηλώσεις: 

• «Οι δημόσιες αρχές έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν τη στείρωση των 

ατόμων με ΔΦΑ, σα μέσο προστασίας τους από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες» (t=-

2,31, df=78, p=0,024) 

• «Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν ισχυρότερες σεξουαλικές ορμές από το γενικό 

πληθυσμό» (t=-2,06, df=78, p=0,043) 

• «Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως είναι αποδεκτά για δύο άτομα με 

ΔΦΑ» (t=-3,02, df=77, p=0,003) 

Στην δεύτερη κλίμακα του ερωτηματολογίου σχετικά με τη σεξουαλική εκπαίδευση 

των ατόμων με ΔΦΑ βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε δυο δηλώσεις. Η 

δήλωση πως «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην 

παιδική ηλικία (6-12 ετών)» (t=-2,85, df=78, p=0,006), βρήκε περισσότερο σύμφωνους 

τους γονείς που δεν έχουν παιδί με ΔΦΑ, με τους γονείς με παιδιά με ΔΦΑ ούτε να 

συμφωνούν ούτε να διαφωνούν. Αντίστοιχα, και η δήλωση «Η σεξουαλική εκπαίδευση 

των ατόμων με ΔΦΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση 

διαπροσωπικών σχέσεων» (t=-1,89, df=77, p=0,062) βρήκε περισσότερο σύμφωνους 

τους γονείς που δεν έχουν παιδί με ΔΦΑ απ’ οτι τους γονείς που έχουν. Αντίθετα, στη 

δήλωση «Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ πρέπει να ξεκινά στην εφηβεία 

(12-18 ετών)» (t=2,73, df=78, p=0,008), βρέθηκαν οι γονείς με παιδιά με ΔΦΑ να είναι 

περισσότερο σύμφωνοι από αυτούς που δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ με την τάση ούτε να 

συμφωνούν ούτε να διαφωνούν.   
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Στην τρίτη κλίμακα που αφορά στη συμπερίληψη θεμάτων στη σεξουαλική 

εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ στο πλαίσιο του σχολείου, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε τρείς δηλώσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες των γονέων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι γονείς που έχουν παιδί με ΔΦΑ δήλωσαν «μάλλον συμφωνώ», ενώ οι 

γονείς που δεν έχουν παιδί με ΔΦΑ είχαν την τάση να συμφωνούν απόλυτα στις 

παρακάτω δηλώσεις: 

• «Αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη, τοκετός» (t=-2,59, df=78, p=0,012) 

• «Σεξουαλική επαφή και διάφορες μορφές σεξουαλικής συμπεριφοράς» (t=-

2,71, df=78, p=0,008) 

• «Σεξουαλικός Προσανατολισμός» (t=-3,07, df=78, p=0,003) 

Στην τέταρτη κλίμακα των παραγόντων που μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδιο 

στην σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ στο σχολικό πλαίσιο, η δήλωση 

«Κοινωνικές δεξιότητες/ Προσαρμοστική συμπεριφορά» (t=-1,89, df=78, p=0,063) 

βρέθηκε να είναι οριακά μη σημαντική στατιστικά, με τους γονείς που έχουν παιδί με 

ΔΦΑ να τείνουν να τις θεωρούν, ως ένα παράγοντα που θεωρείται εμπόδιο στη 

σεξουαλική εκπαίδευση  περισσότερο από τους γονείς που δεν έχουν παιδί με ΔΦΑ. 

Τέλος, για να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο τα δημογραφικά στοιχεία που 

μελετήθηκαν επηρέασαν με στατιστικά σημαντική διαφορά τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε έλεγχος t- test σε όλες τις κλίμακες του 

ερωτηματολογίου. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 12) παρουσιάζονται μόνο τα 

στοιχεία που έδωσαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 
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Πίνακας 12- Δημογραφικά στοιχεία και κλίμακες     
Ναι Όχι  

T df p Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Ανώτερο επίπεδο μόρφωσης (Διαφοροποίηση στην  
 κλίμακα 1) 

2,2 76 0,031 3,56 0,56 3,30 0,43 

Ηλικία έως και 45 ετών (Διαφοροποίηση στην  
 κλίμακα 2) 

-2,15 73 0,034 3,55 0,56 3,72 0,53 

Ύπαρξη παιδιού με ΔΦΑ (Διαφοροποίηση στην  
 κλίμακα 3) 

-2,4 78 0,019 4,45 0,48 4,71 0,48 

 

 Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η διαφοροποίηση που προέκυψε με 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην πρώτη κλίμακα σχετίζεται με το επίπεδο μόρφωσης 

των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς που είχαν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης 

έδειξαν να είναι ουδέτεροι στις δηλώσεις της κλίμακας αυτής με την τάση να 

συμφωνούν, ενώ οι γονείς με κατώτερο μορφωτικό επίπεδο δήλωσαν πως ούτε 

συμφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν με τις δηλώσεις της κλίμακας που αφορά στη 

σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ (t=2,2, df=76, p=0,031). 

 Για την δεύτερη κλίμακα, η διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

προέκυψε βάσει της ηλικίας τους. Πιο συγκεκριμένα οι γονείς και των δύο ομάδων 

έδειξαν να είναι ουδέτεροι με την τάση να συμφωνούν ως προς τις δηλώσεις της 

κλίμακας που σχετίζεται με την σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Ωστόσο, οι 

γονείς κάτω των 45 ετών δήλωσαν να συμφωνούν με μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με 

τους γονείς άνω των 45 ετών (t=-2,15, df=73, p=0,034). 

 Η τελευταία διαφοροποίηση που προέκυψε κατά τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων προέκυψε στην τρίτη κλίμακα από τον διαχωρισμό των γονέων σε όσους 

έχουν ή δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς που έχουν παιδιά με ΔΦΑ 

απάντησαν πως μάλλον συμφωνούν σχετικά με τα θέματα που παρουσιάζονται στην 

κλίμακα αυτή ως προς την ένταξη τους στην σεξουαλική εκπαίδευση, ενώ οι γονείς χωρίς 
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παιδιά με ΔΦΑ είχαν την τάση να συμφωνήσουν απόλυτα στα θέματα αυτά (t=-2,4, 

df=78, p=0,019). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.1. Συζήτηση 

Απόψεις γονέων για τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ  

         Συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό, η σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ δεν 

έχει διερευνηθεί εκτενώς (Mehzabin & Stokes, 2011· Ousley  & Mesibov, 1991). Οι 

απόψεις των γονέων για τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ γίνονται εμφανής μέσα 

από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της πρώτης κλίμακας του ερωτηματολογίου. Η 

κλίμακα αυτή αναφέρεται στα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ σχετικά με τη 

σεξουαλικότητά τους, σε δύο μύθους σχετικά με αυτήν και, τέλος, στην αποδοχή ή μη 

διαφόρων σεξουαλικών συμπεριφορών του πληθυσμού αυτού. 

         Όσον αφορά σε αυτήν την κλίμακα, φάνηκε πως οι γονείς ανώτερου μορφωτικού 

επιπέδου είναι περισσότερο υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΦΑ εν 

συγκρίσει με τους γονείς κατώτερου μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι κράτησαν μία 

ουδέτερη στάση στις απαντήσεις τους. Η διαφορά αυτή ίσως έγκειται στην ικανότητα 

των περισσότερο μορφωμένων γονέων να αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως μία 

διαδικασία, που δεν έχει ως στόχο την μετατροπή των ατόμων με ΔΦΑ σε άτομα τυπικής 

ανάπτυξης, αλλά την απόκτηση κατάλληλων στρατηγικών στη ζωή τους που θα τους 

παρέχουν μία ευτυχισμένη, υγιή και παραγωγική ζωή με σεξουαλικές πράξεις που δεν 

καταχράζονται ή κακοποιούν σεξουαλικά άλλους ανθρώπους (Ray, Marks & Bray-

Garretson, 2004). 
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Ο περιορισμένος αριθμός των ευκαιριών που δίνεται στα άτομα με ΔΦΑ να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις αποδεικνύει τα περιορισμένα δικαιώματα 

του πληθυσμού στην σεξουαλικότητα (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 

2019). Ωστόσο, στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ 

φαίνεται πως οι γονείς, σύμφωνα με όσα δηλώνουν, είναι σύμφωνοι με την ισότητα των 

δικαιωμάτων του πληθυσμού αυτού με τους συνομηλίκους τους. 

Σύμφωνα με τους Lee, Florez, Tariman, McCarter και Riesche (2015), η 

σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου είναι δυνατόν να επηρεαστεί μεταξύ άλλων και 

από παράγοντες που σχετίζονται με τις οικογενειακές αξίες και τις σχέσεις των παιδιών 

με τους γονείς τους. Στην παρούσα έρευνα φαίνεται πως οι γονείς αναγνωρίζουν το 

δικαίωμα των ατόμων με ΔΦΑ να αποφασίζουν για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά και 

να παντρεύονται όπως ακριβώς και ο τυπικός πληθυσμός. Σύμφωνοι με την παραπάνω 

άποψη είναι και οι Travers & Tincani (2010), καθώς θεωρούν πως με την κατάλληλη 

εκπαίδευση τα άτομα με ΔΦΑ μπορούν να διευκολυνθούν στη δημιουργία ρομαντικών 

σχέσεων, ενός γάμου και μιας οικογένειας, με την οποία θα προωθηθεί η υγεία και ο 

υγιής τρόπος ζωής. 

Ενώ λοιπόν, οι γονείς είναι σύμφωνοι με τα παραπάνω, δείχνουν να κρατούν μία 

ουδέτερη στάση ως προς τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ, όταν αυτά αφορούν την 

απόκτηση και ανατροφή παιδιών. Αυτό ίσως να οφείλεται στην άγνοια των προσωπικών 

αναγκών των ατόμων με αυτισμό, καθώς αυτά δείχνουν μεγάλη επιθυμία για να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ρομαντικές σχέσεις και οικογένεια, όμως τους είναι 

δύσκολο να συζητήσουν για τα παραπάνω θέματα λόγω του άγχους τους και της 
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αίσθησης απόρριψης από έναν ενδεχόμενο σύντροφο (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, 

Farmer & Beversdorf, 2015).  

         Αντίθετα, σχετικά με τη δικαιοδοσία των δημοσίων αρχών να αποφασίζουν τη 

στείρωση των ατόμων με ΔΦΑ με σκοπό την προστασία του πληθυσμού από 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι γονείς όπως φαίνεται δηλώνουν αντίθετοι σε αυτό. 

Κυρίως οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με ΔΦΑ φαίνεται πως διαφωνούν απόλυτα, 

αλλά και οι γονείς χωρίς παιδιά με ΔΦΑ δηλώνουν αντίθετοι στη δήλωση αυτή. Αυτή η 

απόλυτη στάση των γονέων  μπορεί ίσως να οφείλεται στην ανάγκη των  γονέων να 

προστατέψουν τα παιδιά τους ως προς το δικαίωμά τους να κάνουν οικογένεια.  

Ακόμη, στην κλίμακα αυτή ζητείται η άποψη των γονέων σχετικά με δύο 

αντίθετους μύθους, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εδραιωθεί για τα άτομα με ΔΦΑ. Η 

πρώτη δήλωση εμφανίζει τα άτομα με ΔΦΑ να παρουσιάζουν ισχυρότερες σεξουαλικές 

ορμές από τον τυπικό πληθυσμό, και βρίσκει ουδέτερους τους γονείς ως προς το σύνολό 

τους. Για τη δήλωση αυτή ουδέτερη στάση κράτησαν κυρίως τα άτομα που ήταν έως 45 

ετών αλλά και αυτά που δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ, ενώ υπήρξε μία διαφοροποίηση στις 

απόψεις τους με τους μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς και τους γονείς με παιδιά με ΔΦΑ, 

οι οποίοι δήλωσαν αρνητικοί τείνοντας σε μία επίσης ουδέτερη στάση. Αυτή η ουδέτερη 

στάση των γονέων απέναντι στον συγκεκριμένο μύθο πιθανόν να οφείλεται στην 

παρουσία ακατάλληλων σεξουαλικών συμπεριφορών των ατόμων με αυτισμό, όπως 

είναι η ακατάλληλη επαφή με άλλα άτομα, το άγγιγμα σε ιδιωτικές περιοχές του 

σώματος δημοσίως, δημόσιος αυνανισμός αλλά και συζήτηση από εφήβους με ΔΦΑ για 

σεξουαλικά θέματα με τρόπο που δεν αρμόζει στην ηλικία τους (Stokes & Kaur, 2005). Οι 
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συμπεριφορές αυτές επομένως είναι δυνατόν να δημιουργήσουν την εντύπωση της 

ανεξέλεγκτης σεξουαλικής επιθυμίας. 

Επιπλέον, σχετικά με τον αντίθετο μύθο περί σεξουαλικής αθωότητας και 

απουσίας σεξουαλικών ενδιαφερόντων και επιθυμιών του πληθυσμού με ΔΦΑ, οι γονείς 

στο σύνολό τους φάνηκαν πως είναι αντίθετοι ως προς τη δήλωση αυτή. Φαίνεται πως 

πιθανόν οι γονείς αναγνωρίζουν την ύπαρξη σεξουαλικών επιθυμιών των ατόμων με 

ΔΦΑ χωρίς να επηρεάζονται από την ύπαρξη της αναπηρίας ως ανασταλτικό για τη 

σεξουαλικότητα παράγοντα.  

Ως τελευταία κατηγορία στην κλίμακα αυτή της σεξουαλικότητας αποτέλεσαν 

κάποιες δηλώσεις σχετικά με σεξουαλικές συμπεριφορές των ατόμων με ΔΦΑ και ο 

βαθμός στον οποίο αυτές είναι αποδεκτές από τους γονείς.  

Τα σύντομα φιλιά από δύο άτομα με ΔΦΑ είναι εξίσου αποδεκτά από το σύνολο 

των γονέων και σε ιδιωτικό αλλά και σε δημόσιο χώρο. Το ίδιο ισχύει για τα 

παρατεταμένα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο, καθώς και τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε 

ιδιωτικό χώρο για δύο άτομα με ΔΦΑ. Ωστόσο, τα παρατεταμένα φιλιά και τα 

παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως δεν βρίσκουν ούτε σύμφωνους αλλά ούτε και 

αντίθετους τους γονείς στο σύνολό τους. Ωστόσο, αυτή η ουδέτερη στάση των γονέων 

σχετικά με την παρατεταμένη διάρκεια φιλιών και χαδιών σε δημόσιο χώρο ίσως 

οφείλεται στην ανάγκη των γονέων να κρατούν σε ιδιωτικό επίπεδο τη σεξουαλικότητα 

των παιδιών τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον τυπικό πληθυσμό. Με την 

εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά με ΔΦΑ είναι εφικτό να κατανοήσουν τα βασικά 

συστατικά στοιχεία των σεξουαλικών σχέσεων, κυρίως τον τρόπο έναρξης μιας τέτοιας 

σχέσης, την αμοιβαία συναίνεση και την ιδιωτικότητα και πότε αυτή μπορεί να 
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ξεπεραστεί. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τα άτομα με ΔΦΑ να κατανοήσουν την 

αποδεκτή και την καταχρηστική σεξουαλική συμπεριφορά (Ray, Marks & Bray-Garretson, 

2004). 

Οι παραπάνω δηλώσεις φαίνεται να δίχασαν των πληθυσμό των γονέων ως προς 

τις απόψεις τους, όταν αυτές εξετάστηκαν ως προς τα δημογραφικά τους στοιχεία. 

Σχετικά με τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε δημόσιο χώρο υπήρξε μία 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι άντρες έδειξαν να έχουν ουδέτερη στάση επί 

του θέματος, ενώ οι γυναίκες φαίνεται πως διαφωνούν. Τα σύντομα φιλιά δύο ατόμων 

με ΔΦΑ βρίσκουν τους γονείς με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο σύμφωνους, κυρίως όταν 

αυτά συμβαίνουν σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, οι γονείς με κατώτερη μόρφωση είναι 

σύμφωνοι με την αποδοχή της παραπάνω κατάστασης σε ιδιωτικό χώρο, όμως δείχνουν 

να είναι ουδέτεροι όταν αυτή συμβαίνει δημοσίως. Παρόμοιες φαίνεται να είναι οι 

απόψεις τους για την αποδοχή των παρατεταμένων φιλιών και χαδιών ανάμεσα σε δύο 

άτομα με ΔΦΑ σε ιδιωτικό χώρο. Η δήλωση αυτή βρίσκει τους γονείς με ανώτερο 

μορφωτικό επίπεδο μάλλον σύμφωνους, ενώ τους γονείς με κατώτερη μόρφωση με 

ουδέτερη στάση. 

Επιπλέον, ο μέσος όρος των γονέων με παιδιά με ΔΦΑ φαίνεται να μην συμφωνεί 

με την αποδοχή των παρατεταμένων φιλιών και χαδιών σε δημόσιο χώρο για δύο άτομα 

με ΔΦΑ, ενώ ο μέσος της άλλης ομάδας των γονέων χωρίς παιδιά με ΔΦΑ παρουσιάζει 

μία ουδέτερη στάση επί του θέματος. Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω της ανάγκης των 

γονέων των παιδιών με ΔΦΑ να τα προστατέψουν από την περιθωριοποίηση του 

πληθυσμού από το κοινωνικό πλαίσιο, η οποία τροφοδοτείται όταν τα παιδιά τους δεν 

εφαρμόζουν τους κανόνες πρέπουσας συμπεριφοράς  (Ballan, 2012). 
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Το σύνολο των γονέων, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις τους μάλλον συμφωνούν 

με την σεξουαλική επαφή δύο ατόμων με ΔΦΑ σε ιδιωτικό χώρο, ενώ συμφωνούν 

απόλυτα με τον ιδιωτικό αυνανισμό ως σεξουαλική πράξη. Όπως φαίνεται οι γονείς 

εμφανίζουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την έκφραση της σεξουαλικότητας των παιδιών 

τους μέσω του αυνανισμού παρά μέσα από τη δημιουργία μιας σχέσης με σύντροφο 

(Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016). Σε πολλές μελέτες φαίνεται ο 

αυνανισμός να αποτελεί έναν τρόπο μη προβληματικής σεξουαλικής έκφρασης που 

θεωρείται πιο ασφαλής εφόσον δεν επεμβαίνει σε άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου 

(Byers, Nichols & Voyer, 2013· Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck & van 

Nieuwenhuizen, 2013· Ousley  & Mesibov, 1991).  

Εξίσου σύμφωνοι έδειξαν να είναι οι γονείς  με την ετεροφυλοφιλική 

συμπεριφορά των ατόμων με ΔΦΑ, καθώς και με την ομοφυλοφιλική αν και με 

μικρότερο ποσοστό συμφωνίας. Στη βιβλιογραφία φαίνεται πως η ανακάλυψη της 

σεξουαλικής ταυτότητας από τους εκπαιδευτές που σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων 

με ΔΦΑ παρακωλύεται από δυσκολίες που προκύπτουν από τη στάση και τις προσωπικές 

πεποιθήσεις των γονέων και των φροντιστών του ατόμου με ΔΦΑ (Tissot, 2009), και 

αποτελεί μία ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία που οφείλει να προστατεύει τα άτομα με 

ΔΦΑ από τον οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο (Morgan, Mancl, Kaffar & 

Ferreira, 2011), Ωστόσο, οι γονείς της παρούσας έρευνας εμφανίζονται θετικοί στην 

παρουσία μιας μη ετεροφυλοφιλικής συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός ενός ατόμου με ΔΦΑ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Bedard, Zhang & Zucker, 2010· Morgan, Mancl, Kaffar & 

Ferreira, 2011), και να πληροί τις προϋποθέσεις ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

έργου (Tissot, 2009).  
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Απόψεις γονέων για τη σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με ΔΦΑ  

Οι απόψεις των γονέων για τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ, 

μελετήθηκε βάσει των αποτελεσμάτων της δεύτερης κλίμακας του ερωτηματολογίου. Η 

κλίμακα αυτή σχετίζεται με την κατάλληλη ηλικία έναρξης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τα κατάλληλα πρόσωπα παροχής της, τα αποτελέσματα που αυτή μπορεί 

να αποφέρει και, τέλος, την αναγκαιότητα ή μη αυτής.  

Για την συγκεκριμένη κλίμακα φαίνεται πως ο ομάδα των γονέων με ηλικία άνω 

των 45 ετών έδειξε να συμφωνεί περισσότερο με τις δηλώσεις που περιέχονται σε 

αυτήν. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός της ανάπτυξης των παιδιών τους τα οποία 

είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και, επομένως, πιθανόν να έχουν δει τα οφέλη αυτής της 

εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Σύμφωνα με τους Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol και 

Christensen (2016), η ανάγκη των γονέων για την σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών 

τους έχει ως κύριο παράγοντα την διαχείριση των δικών τους ανησυχιών για τους 

σεξουαλικούς κινδύνους παρά την δυνατότητα για μια υγιή σεξουαλική ζωή κατά την 

ενήλικη ζωή. 

Η ψυχοσυναισθηματική κοινωνικοποίηση του ατόμου περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση μέσα σε κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία το άτομο μαθαίνει και 

βιώνει την σεξουαλικότητα και τις σχέσεις του. Η σεξουαλική συμπεριφορά λοιπόν, 

μπορεί να χαρακτηριστεί από τυπική/κατάλληλη ή άτυπη/ακατάλληλη έως και 

παράνομη (Dekker, van der Vegt, van der Ende, Tick, Louwerse, Maras, ... & Greaves-Lord, 

2017), επομένως τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες 

κατά τη σεξουαλική τους ανάπτυξη συγκριτικά με τα άτομα του τυπικού πληθυσμού 

(Klett & Turan, 2012). Είναι γνωστό πως εκλείπουν σε επικοινωνιακές δεξιότητες, 
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γεγονός που δεν τους επιτρέπει την ενεργή κοινωνική και κατ΄ επέκταση σεξουαλική ζωή 

(Mehnzabin & Stokes, 2011), ενώ οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και οι δυσκολίες 

που παρουσιάζουν επικοινωνιακά αποτελούν τροχοπέδη στην δημιουργία και στην 

διατήρηση σχέσεων (Littner, Littner  & Bae, 2017· Tullis & Zangrillo, 2013).  

Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει πρωτίστως να ενισχύουν τις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του πληθυσμού και, εν συνεχεία, να τον 

εκπαιδεύουν κατάλληλα για τη δημιουργία σχέσεων και ρομαντικών ραντεβού (Cheak-

Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015).  

Σχετικά με την ηλικία έναρξης της σεξουαλικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 

φαίνεται πως οι γονείς συμφωνούν περισσότερο με την έναρξη της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης κατά την παιδική ηλικία. Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως 

η σεξουαλική εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από το γυμνάσιο, 

φαίνεται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα καθώς το παιδί τους 

γίνεται ενήλικας (Ruble & Dalrymple, 1993), και πως η σεξουαλική εκπαίδευση ως επί 

των πλείστων έπεται της απρεπής σεξουαλικής συμπεριφοράς (Littner, Littner & Bae, 

2017).  

Ωστόσο, με την παιδική ηλικία να είναι ως πλέον κατάλληλη για την έναρξη της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης γίνεται ένας διαχωρισμός στα άτομα που έχουν παιδιά με 

ΔΦΑ από τα άτομα που δεν έχουν. Οι γονείς με παιδιά με ΔΦΑ δεν είναι ούτε σύμφωνοι 

αλλά ούτε και αντίθετοι σε αυτή την ηλικία, ενώ οι γονείς της άλλης ομάδας μάλλον 

συμφωνούν πως η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει κατά την παιδική ηλικία. 

Αυτή η διαφορά, ίσως οφείλεται στην αμηχανία των γονέων να ασχοληθούν με τη 

σεξουαλικότητα των παιδιών τους όταν αυτά ακόμα βρίσκονται σε παιδική ηλικία, ένα 
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δεδομένο που οι γονείς που δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ δεν χρειάζεται να λάβουν υπόψη 

μέχρι την εφηβική περίοδο κατά την ανατροφή των παιδιών τους. 

Αντίθετα, στο σενάριο έναρξης της σεξουαλικής εκπαίδευσης κατά την εφηβική 

ηλικία οι γονείς με παιδιά με ΔΦΑ έχουν την τάση να συμφωνούν, ενώ οι γονείς με 

παιδιά χωρίς ΔΦΑ δείχνουν μία ουδέτερη στάση προς αυτήν. Σχετικά με όσα δήλωσαν οι 

γονείς στο σύνολό τους δεν είναι σύμφωνοι αλλά ούτε και αντίθετοι στην άποψη ότι 

αυτή πρέπει να ξεκινάει κατά την περίοδο της εφηβείας. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται 

από την βιβλιογραφία, η ενίσχυση της ενεργούς σεξουαλικής ζωής κατά την εφηβεία 

μπορεί να αποτρέψει μία μετέπειτα δυσλειτουργική σεξουαλική ζωή (Lee, Florez, 

Tariman, McCarter & Riesche, 2015), και αποτελεί αδιαμφισβήτητη ανάγκη των εφήβων 

με ΔΦΑ με σκοπό να αποτραπούν δυσλειτουργικές συμπεριφορές και προβλήματα κατά 

την ενηλικίωση (McDaniels και Fleming, 2016).  

Η έναρξη της σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ κατά την ενήλική 

ζωή, βρίσκει τους γονείς να διαφωνούν. Η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με ΔΦΑ στις 

ερωτικές σχέσεις ήδη από την εφηβική ζωή είναι υψίστης σημασίας, ώστε να 

εξοικειωθούν με αντίστοιχες εμπειρίες και να αποκτήσουν μία υγιή σεξουαλική ζωή κατά 

την ενηλικίωση (Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015). 

Η διαφορά που προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι ότι οι 

γονείς μικρότερης ηλικίας έως 45 ετών έδειξαν να είναι απολύτως αντίθετοι στην 

δήλωση πως η αυτή πρέπει να ξεκινάει στην ενήλικη ζωή, ενώ οι γονείς μεγαλύτερης 

ηλικίας απλώς διαφώνησαν στη δήλωση αυτή. Η ίδια διαφορά υπήρξε και όταν οι 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο. Οι 

γονείς με ανώτερη μόρφωση έδειξαν να διαφωνούν απόλυτα με την τάση να διαφωνούν 
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στην περίοδο έναρξης κατά την ενηλικίωση ενώ οι γονείς με κατώτερη μόρφωση έδειξαν 

να διαφωνούν. Αυτή η απόλυτη στάση των γονέων ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και 

μικρότερης ηλικίας, ίσως οφείλεται στις ανάδειξη της σεξουαλικής ζωής ως αναφαίρετο 

δικαίωμα του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη έμφαση. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι μία δια βίου διαδικασία, η οποία θα 

είναι πιο συστηματική κατά τη νεανική ηλικία (Barnett & Maticka‐Tyndale, 2015). 

Διαφορετικά δεν είναι εφικτή η κατανόηση και η ανάπτυξη κοινωνικά αποδεκτών 

συμπεριφορών, η κατανόηση των συναισθηματικών και των σωματικών αλλαγών για τα 

άτομα με ΔΦΑ (Sullivan & Caterino, 2008). 

Το επόμενο θέμα της ενότητας αυτής σχετίζεται με τα πρόσωπα παροχής της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ. Αυτά σύμφωνα με την κλίμακα μπορεί 

να είναι οι γονείς, το σχολείο, η συνεργασία αυτών, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες 

υγείας και, τέλος, η συνεργασία όλων των παραπάνω. Σύμφωνα με τους Sullivan και 

Caterino (2008), το άτομο που πρόκειται να αναλάβει την εκπαίδευση εξαρτάται από την 

εκάστοτε ανάγκη του παιδιού και μπορεί να είναι ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος, 

γονέας ή άλλα μέλη του προσωπικού. 

Η παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης από την συνεργασία των γονέων, του 

σχολείου, και των ειδικών κέντρων με εξειδικευμένους επιστήμονες ήταν η συνθήκη που 

βρήκε απόλυτα σύμφωνους τους γονείς. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στην 

ανάγκη των γονέων να στηριχτούν στους ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα 

καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους ίδιους που γνωρίζουν 

καλύτερα το παιδί στις καταλληλότερες μεθόδους σεξουαλικής εκπαίδευσης. Οι γονείς 

και οι δάσκαλοι ύστερα από την δική τους κατάρτιση είναι εφικτό να βοηθήσουν τα 
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άτομα με αναπηρία να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις και να προστατευτούν από 

επικίνδυνες καταστάσεις (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011· Sullivan & Caterino, 

2008).  

Η σεξουαλική εκπαίδευση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την επικοινωνία με 

τους γονείς διαφορετικά, δεν είναι εύκολο για αυτούς να αποβάλλουν τις ανησυχίες τους 

σχετικά με τον τομέα αυτό (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2019). 

Αντίθετα, η συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακουφίζει τις 

ανησυχίες τους (Mansell, Sobsey, Wilgosh & Zawallich, 1996).  

 Επίσης, οι γονείς της παρούσας έρευνας φαίνεται να συμφώνησαν με την 

παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης από τους γονείς σε συνεργασία με το σχολείο, καθώς 

και με την παροχή αυτής μεμονωμένα από τους επιστήμονες υγείας. Ωστόσο, φαίνεται 

ότι  η συμμετοχή των γονέων και των φροντιστών των ατόμων με ΔΦΑ κατά τη 

σεξουαλική τους εκπαίδευση είναι απαραίτητη, εφόσον αποτελούν τους πιο 

σημαντικούς υποστηρικτές τους (Harris, 2017· Greiert, 2016). Επιπλέον, η σεξουαλική 

εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται σε ένα περιβάλλον αλλά να επιδιώκεται η 

γενίκευση των δεξιοτήτων σε όλα τα πλαίσια που εμπλέκεται το άτομο με την βοήθεια 

του οικογενειακού περιβάλλοντος (Ballan & Freyer, 2017). Συνεπώς, η συνεργασία των 

γονέων με τους εκπαιδευτές είναι ο μόνος τρόπος να παραχθεί σεξουαλική εκπαίδευση 

με ποιοτικά αποτελέσματα (Travers & Tincani, 2010).  

Ωστόσο, ουδέτεροι φάνηκε πως ήταν οι γονείς απέναντι στην άποψη ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους ή από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου του εκάστοτε παιδιού. Η στάση αυτή των γονέων ίσως 

μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι ούτε οι ίδιοι αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί 
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των σχολείων, έχουν τις γνώσεις ή το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την παροχή μιας 

τέτοιας εκπαίδευσης. Οι γονείς έχουν την ανάγκη να υποστηριχθούν από τους 

επαγγελματίες της σεξουαλικής εκπαίδευσης και μέσω των γνώσεων αλλά και των 

κατευθύνσεων τους σε κατάλληλους πόρους για την εκπαιδευτική παρέμβαση (Mackin, 

Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016· Ballan, 2012). Εφόσον όμως, δεν υπάρχει 

πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την σεξουαλικότητα των ατόμων με 

αυτισμό, η συνεργασία του πληθυσμού αυτού με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

θα βοηθούσε στην προσαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης και οι 

εκπαιδευτικοί υγείας θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής για να δημιουργήσουν άλλα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης 

(Howard‐Barr, Rienzo, Pigg Jr & James, 2005). 

Ουδέτεροι στις δύο συνθήκες, όπου το σχολείο ή οι γονείς είναι κατάλληλοι ως 

προς την σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ, φαίνεται να είναι οι γονείς με 

ηλικία εως και 45 ετών. Ωστόσο, οι γονείς άνω των 45 ετών, ενώ παραμένουν ουδέτεροι 

στην παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης από τους γονείς, δείχνουν να τείνουν να 

συμφωνήσουν με την παροχή αυτής από το σχολικό πλαίσιο, δείχνοντας έτσι μία 

προτίμηση στις γνώσεις των εκπαιδευτικών.   

Το επόμενο θέμα το οποίο διερευνήθηκε στην κλίμακα αυτή αναφέρεται στα 

αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να επιφέρει η σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα με 

αυτισμό. 

Η έλλειψη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την 

ατομική προσπάθεια των ατόμων με ΔΦΑ να ανακαλύψουν την σεξουαλική τους 

ταυτότητα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά 
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(Fourie, Kotzé & Van der Westhuizen, 2017· Watters, 2018). Ακόμη ένας σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην δημιουργία και εδραίωση ακατάλληλων 

συμπεριφορών είναι η ελλιπής ενημέρωση (Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst, Maras & 

van der Vegt, 2017). Τα άτομα με ΔΦΑ αδυνατούν να απορρίψουν ένα αίτημα για 

ραντεβού, με σκοπό την ικανοποίηση ενός άλλου ατόμου, γεγονός που μπορεί να τους 

οδηγήσει σε ευάλωτες καταστάσεις, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση (McNaughtan, 

2017). Η έλλειψη πληροφόρησης λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο είτε να υποστεί 

σεξουαλική κακοποίηση είτε να αποτελέσει ο ίδιος την πηγή ανάρμοστης σεξουαλικής 

συμπεριφοράς εις βάρος ενός άλλου ατόμου (Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst, Maras 

& van der Vegt, 2017). Με την κατάλληλη εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση τα 

άτομα με ΔΦΑ θα μπορέσουν να εξαλείψουν τις δυσκολίες και να αποκτήσουν μια υγιή 

κοινωνική και σεξουαλική ζωή (Sullivan & Caterino, 2008· Klett & Turan, 2012). Η 

σεξουαλική εκπαίδευση επομένως, είναι δυνατόν να μειώσει τον κίνδυνο της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων και, τέλος, ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών όσον αφορά στα άτομα με ΔΦΑ. 

Απόλυτα σύμφωνοι με την παραπάνω δήλωση είναι και οι συμμετέχοντες της παρούσας 

έρευνας. 

Απόλυτη συμφωνία εξέφρασαν, επίσης, οι γονείς της έρευνας με την βοήθεια 

που η σεξουαλική εκπαίδευση είναι δυνατόν να προσφέρει στην κατάλληλη έκφραση 

των σεξουαλικών αναγκών των ατόμων με ΔΦΑ, μειώνοντας παράλληλα τις ακατάλληλες 

σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως παραδείγματος χάριν είναι ο δημόσιος αυνανισμός 

και η επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά. Όπως φαίνεται και στην βιβλιογραφία, οι 

ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές στον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ 

ποικίλλουν όπως και στον τυπικό πληθυσμό (Stokes & Kaur, 2005). Η σεξουαλική 
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εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική ανάγκη και οφείλει να είναι οργανωμένη και 

εξατομικευμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (Travers & Tincani, 2010· 

Littner, Littner  & Bae, 2017· Tullis & Zangrillo, 2013). Η κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά επιτρέπει στα άτομα με ΔΦΑ να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο (Sullivan 

& Caterino, 2008). Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, όσον αφορά στον αυνανισμό, η 

εκπαιδευτική διαδικασία θα βοηθήσει το άτομο με ΔΦΑ, να οριοθετήσει τη 

συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι απολύτως φυσιολογική ώστε να πραγματοποιείται 

πάντοτε σύμφωνα με το ιδιωτικό απόρρητο (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

Ίδια άποψη φαίνεται πως έχουν οι γονείς για την διαμόρφωση θετικότερων 

στάσεων και αξιών από τα ίδια τα άτομα με ΔΦΑ για τη σεξουαλικότητα και τον εαυτό 

τους, ως απότοκο της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Αυτή με τη σειρά της θα εξασφαλίσει 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής αφενός για τα ίδια τα άτομα με ΔΦΑ και αφετέρου για τις 

οικογένειές τους (Harris, 2017). Η παραπάνω δήλωση που βρίσκει σύμφωνους τους 

γονείς φαίνεται επίσης να στηρίζεται από την βιβλιογραφία. Ένας τρόπος εξομάλυνσης 

των διαφορών που εμφανίζονται στη σεξουαλικότητα και στην σεξουαλική ζωή των 

ατόμων με ΔΦΑ σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό είναι τα εξατομικευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά, πρέπει να ενισχύουν την κατάλληλη 

κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την συναισθηματική διαχείριση, ώστε τα άτομα με 

ΔΦΑ να ξεπεράσουν την ανησυχία σε θέματα που αφορούν στη σεξουαλικότητά τους 

(Mehzabin & Stokes, 2011). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ψυχοσυναισθηματική 

αυτοτέλεια του ατόμου, η οποία συμπεριλαμβάνει την αυτοεκτίμηση, την 

αυτοπεποίθηση και τη γνώση, φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει απαραίτητη 

προϋπόθεση για την δημιουργία μιας κατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς (Dekker, 

van der Vegt, van der Ende, Tick, Louwerse, Maras, ... & Greaves-Lord, 2017).Το άτομο 
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γίνεται πιο ανοιχτό στη σεξουαλικότητά του, με περισσότερη αυτοπεποίθηση, εκφράζει 

τα συναισθήματά του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις και, τέλος, 

μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε περίπτωση σεξουαλικής θυματοποίησης 

(Plexousakis, Georgiadi & Kourkoutas, 2011).  

Ωστόσο, τα άτομα με ΔΦΑ περιγράφουν κάποιες δυσκολίες για την έναρξη και 

διατήρηση σχέσεων, όπως η άγνοια του τρόπου με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν με 

το αντίθετο φύλο, και αισθάνονται νευρικοί για μία ενδεχόμενη απόρριψη (Cheak-

Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015). Συμφωνία φαίνεται επίσης να 

υπάρχει στην ικανότητα της σεξουαλικής εκπαίδευσης να βοηθήσει στη δημιουργία 

αλλά και στη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων με ΔΦΑ, και από την 

άλλη μεριά να αυξήσει τις κοινωνικοσεξουαλικές τους γνώσεις για την υγεία τους και την 

ασφάλειά τους. Οι γονείς των παιδιών με ΔΦΑ έδειξαν να παρουσιάζουν συμφωνία σε 

μεγαλύτερο βαθμό.  

Στην άποψη ότι η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ μπορεί να αυξήσει 

τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και τις ορμές τους, καθώς και να έχει ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη ενασχόλησή τους με το σεξ, οι ερωτώμενοι φαίνεται να παρουσιάζουν μία 

ουδέτερη στάση. Σε μία επιπλέον διερεύνηση των απαντήσεων βρέθηκε πως ουδέτερος, 

κυρίως είναι ο ανδρικός πληθυσμός, ενώ ο γυναικείος φαίνεται να διαφωνεί με τη 

παραπάνω άποψη. Η στάση αυτή των γονέων επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με την οποία οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται να ανησυχούν σχετικά με 

την σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς πιστεύουν πως μπορεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελέσει την έναρξη μιας περιόδου πρόσθετων 

προβλημάτων λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος του παιδιού τους για την 
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σεξουαλικότητα του (Ousley  & Mesibov, 1991). Αυτή ίσως είναι μια άποψη που 

προκύπτει από την αμηχανία των γονέων να ασχοληθούν με τη σεξουαλικότητα του 

παιδιού τους, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη σεξουαλικών ορμών στα 

άτομα με ΔΦΑ από την φύση τους και δεν βασίζεται σε καμία έρευνα που να 

αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ φαίνεται να ανησυχούν σχετικά 

με την σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς πιστεύουν πως μπορεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελέσει την έναρξη μίας περιόδου πρόσθετων 

προβλημάτων λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος του παιδιού τους για την 

σεξουαλικότητα του (Ousley  & Mesibov, 1991). 

 Στον αντίποδα αυτών των ανησυχιών, οι Sullivan και Caterino (2008), τονίζουν 

την μεγάλη ανάγκη των ατόμων με ΔΦΑ να κατανοήσουν τη σεξουαλικότητά τους που 

αποτελεί έναν τομέα υψίστης σημασίας. 

         Η δήλωση που παρουσιάζει την λήψη υπεύθυνων αποφάσεων από τα ίδια τα 

άτομα με ΔΦΑ για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά και ζωή, ως πιθανό αίτιο εμφάνισης 

και αύξησης της επιθετικής συμπεριφοράς, βρίσκει αντίθετους τους γονείς στο σύνολό 

τους. Την άποψη αυτή φαίνεται να έχουν κυρίως όσοι είναι μικρότεροι σε ηλικία, ενώ 

αυτοί που ξεπερνούν το 45 έτος της ηλικίας τους φαίνεται να παρουσιάζουν μία 

ουδέτερη στάση. Εξάλλου, και στην βιβλιογραφία γίνεται εμφανές ότι η εκπαίδευση 

αναγνωρίζεται ως ένας μηχανισμός για τη μείωση της ευπάθειας στη σεξουαλική 

κακοποίηση, ενισχύει τη θετική σεξουαλικότητα, τη λήψη αποφάσεων και την 

ενδυνάμωση των ατόμων να δρουν σύμφωνα με τις δικές τους αποφάσεις με σκοπό να 

προαχθεί η προσωπική υγεία και ευεξία (Swango-Wilson, 2011). 
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Στο τελευταίο μέρος της κλίμακας αυτής που εξετάστηκε η αναγκαιότητα η μη της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης οι γονείς στο σύνολό τους είχαν μία ξεκάθαρη θέση. Η 

αναγκαιότητα της σεξουαλικής εκπαίδευσης για τα άτομα με ΔΦΑ βρίσκει τους γονείς 

απόλυτα σύμφωνους, ενώ απόλυτα αντίθετους τους βρίσκει η άποψη ότι τα άτομα με 

ΔΦΑ δεν χρειάζονται σεξουαλική εκπαίδευση, εφόσον ο πληθυσμός αυτός δεν 

παρουσιάζει σεξουαλικές επιθυμίες και σεξουαλική ζωή. Τα άτομα με ΔΦΑ 

παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές κινήσεις και συμπεριφορές που 

κατά την εφηβική, κυρίως, ηλικία μπορεί να εμπεριέχουν σεξουαλικές πράξεις. Οι 

πράξεις αυτές, λόγω της αίσθησης που παρέχουν, η οποία είναι αρεστή από τον 

πληθυσμό, μπορεί να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την γνώση ότι αποτελούν ακατάλληλη 

συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο το άτομο με ΔΦΑ είναι πιθανό 

να εμπλακεί σε καταχρηστική συμπεριφορά που περιλαμβάνει την επιδειξιομανία, την 

ηδονοβλεψία, την παιδεραστία, τις παραφιλίες και στην χειρότερη περίπτωση την 

σεξουαλική επίθεση (Ray, Marks & Bray-Garretson, 2004). Αυτή η θέση αποδεικνύει την 

ύπαρξη σεξουαλικών επιθυμιών στα άτομα με ΔΦΑ ήδη από την περίοδο της εφηβείας. 

Η πτυχή της ενηλικίωσης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο δικαίωμα του 

ανθρώπου. Μέσα σε αυτό εμπλέκονται ζητήματα ιδιωτικής ζωής, και για αυτόν τον λόγο 

η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να τα συμπεριλαμβάνει και η κοινωνία να τα ενισχύει. 

Η κατάλληλη υποστήριξη των ατόμων με ΔΦΑ στη ενεργή σεξουαλική ζωή αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα τους και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Tissot, 2009). 

Απόψεις γονέων για τα θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης  
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         Στην τρίτη κλίμακα μελετήθηκαν οι απόψεις των γονέων για τα θέματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η κλίμακα αυτή παρουσιάζει μία σειρά από θέματα, τα οποία 

μπορούν να ενταχθούν στη σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα με ΔΦΑ στο σχολικό 

πλαίσιο. Είναι εμφανές, ότι οι συμμετέχοντες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμφωνίας με την τάση να συμφωνούν απόλυτα στις δηλώσεις της κλίμακας αυτής.  

Εξαιτίας της δυσκολίας του θέματος της σεξουαλικής εκπαίδευσης και της οριοθέτησης 

αυτού είναι πιο εύκολη η χρήση δομημένων προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν 

κατάλληλα προσαρμοσμένα τα θέματα που θα περιέχονται σε αυτά (Wolfe, Wertalik, 

Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2019· Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). Οι 

δεξιότητες που διδάσκονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να 

αποφασίζονται βάσει των αναγκών του ατόμου από την ομάδα εκπαιδευτών του και την 

οικογένεια του αλλά, κυρίως, από τις επιθυμίες του ίδιου του εκπαιδευομένου (Swango-

Wilson, 2009· Travers & Tincani, 2010), και να αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους 

(Hatton & Tector, 2010).  

         Οι απαντήσεις στην συγκεκριμένη κλίμακα διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την 

ύπαρξη ή μη παιδιού με ΔΦΑ στην οικογένεια των ερωτώμενων. Οι γονείς με παιδιά με 

ΔΦΑ δηλώνουν πως συμφωνούν με τα θέματα της κλίμακας αυτής, όσον αφορά στην 

ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενώ, οι γονείς που δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ 

φάνηκε να έχουν την τάση να συμφωνούν απόλυτα στις δηλώσεις αυτές. 

Οι θεματικές που προκύπτουν φέρνουν τους γονείς συχνά σε δύσκολη θέση, 

γεγονός που πρέπει να ξεπεραστεί για να λειτουργήσει η εκπαιδευτική διαδικασία με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Harris, 2017). Σκοπός της σεξουαλικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να είναι η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από το ίδιο το άτομο με ΔΦΑ για τα 
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θέματα σεξουαλικής ζωής (Tullis & Zangrillo, 2013). Σύμφωνα με τους Littner, Littner και 

Bae (2017), η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να έχει προληπτικό χαρακτήρα και όχι 

παρεμβατικό. Η θεωρία αυτή προτείνει θεματικές που θα πρέπει να περικλείονται στη 

σεξουαλική εκπαίδευση, όπως τη γνώση του σώματος, την ανάπτυξη και τη σεξουαλική 

ωρίμανση, τη σεξουαλική συμπεριφορά, την αναπαραγωγή, την αντισύλληψη, τους 

δημόσιους κανόνες και το ιδιωτικό απόρρητο, τον γάμο, την πρόληψη της κατάχρησης, 

την αποσαφήνιση αξιών, τη λήψη αποφάσεων, τις δεξιότητες επικοινωνίας, το φύλο, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σεξουαλική υγεία. 

         Οι ερωτώμενοι, σύμφωνα με όσα δήλωσαν σχετικά με τα θέματα που θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη σεξουαλικότητα των 

ατόμων με ΔΦΑ, φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με την ένταξη θεμάτων που αφορούν 

την ανθρώπινη αναπηρία και φυσιολογία. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνούν με θέματα που 

αφορούν στη διαφορά των δύο φύλων ή την σωματογνωσία.  Ο στόχος αυτών των 

προγραμμάτων είναι η αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως είναι η 

κατανόηση της εμμηνόρροιας των κοριτσιών και η νυχτερινή εκσπερμάτωση των 

αγοριών (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

Ακόμη ένα θέμα, στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα οι γονείς που 

συμμετείχαν στην έρευνα, είναι οι αλλαγές που προκύπτουν στο ανθρώπινο σώμα κατά 

τη διάρκεια της εφηβικής τους ηλικίας. Η εμμηνόρροια ή τριχοφυΐα είναι παραδείγματα 

από τις αλλαγές του σώματος των εφήβων με ΔΦΑ στη συγκεκριμένη περίοδο. Την ίδια 

άποψη στο μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας έδειξαν να έχουν οι γονείς σχετικά με 

θέματα που αφορούν στην προσωπική φροντίδα υγιεινής. Παρομοίως, Οι Sullivan και 

Caterino (2008), προτείνουν μία συνολική προσέγγιση της σεξουαλικής εκπαίδευσης, η 
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οποία πρέπει να περιλαμβάνει ως θέματα τα μέρη του σώματος και τη λειτουργία τους, 

τη φυσική ωρίμανση, την προσωπική υγιεινή, την αυτοφροντίδα, την υγεία, την 

κατάλληλη σεξουαλική και κοινωνική συμπεριφορά, τα θέματα ιδιωτικής ζωής, την 

κατανόηση συναισθημάτων και παρορμήσεων, την αυτοεικόνα, την πρόληψη της 

κακοποίησης και τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Τα ζητήματα ανθρωπίνων σχέσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να 

αποτελούν ακόμη ένα θέμα στο οποίο οι ερωτώμενοι συμφώνησαν απόλυτα, σχετικά με 

την εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ στο πλαίσιο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι 

γονείς συμφώνησαν στην εκπαίδευση θεμάτων που αφορούν στην επικοινωνία, τη 

φιλική και ρομαντική σχέση, καθώς και την οικογενειακή σχέση. Σύμφωνα με τους Byers, 

Nichols και Voyer (2013) οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η μικρή συχνότητα της 

εμπλοκής των ατόμων με ΔΦΑ στη σεξουαλική δραστηριότητα, είναι η δυσκολία τους 

στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην επικοινωνία, οι συνεχείς αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις του παρελθόντος αλλά και η διαθεσιμότητα ενός εταίρου. 

Πιθανόν αυτός είναι ο λόγος που οι γονείς επιθυμούν να ενταχθούν παρόμοια θέματα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βάσει των όσων απάντησαν οι ερωτώμενοι, φαίνεται πως η σεξουαλική επαφή, 

οι διάφορες μορφές σεξουαλικής συμπεριφοράς καθώς και ο αυνανισμός αποτελούν 

θέματα που οι γονείς συμφωνούν να παρέχονται ως ξεχωριστές ενότητες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία γίνεται εμφανές 

ότι οι γονείς θεωρούν πως τα παιδιά τους θα εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους μέσω 

του αυνανισμού και όχι μέσα από τη δημιουργία σχέσης με έναν σύντροφο (Mackin, 

Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016), ίσως επειδή ο αυνανισμός να αποτελεί έναν 
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τρόπο μη προβληματικής σεξουαλικής έκφρασης που δεν επεμβαίνει σε άλλες πτυχές 

της ζωής του ατόμου (Byers, Nichols & Voyer, 2013· Dewinter, Vermeiren, 

Vanwesenbeeck & van Nieuwenhuizen, 2013· Ousley  & Mesibov, 1991). 

Ακόμη μεγαλύτερη συμφωνία από το σύνολο των γονέων φαίνεται να υπάρχει 

στα θέματα που αφορούν στην αναπαραγωγική διαδικασία, την εγκυμοσύνη και τον 

τοκετό. Σύμφωνος με τα παραπάνω θέματα είναι και ο Greiert (2016), οποίος 

αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τρία παραπάνω θέματα ως απαραίτητα κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με ΔΦΑ υψηλής λειτουργικότητας. 

Η διαφορά των γονέων για τα θέματα της σεξουαλικής επαφής και 

συμπεριφοράς, καθώς και αυτά της αναπαραγωγικής διαδικασίας, παρουσιάστηκε βάσει 

της ύπαρξής ή μη παιδιών με ΔΦΑ, οι οποίοι όσα έχουν παιδιά με ΔΦΑ είναι μάλλον 

σύμφωνοι, ενώ όσοι δεν έχουν την τάση να συμφωνούν απόλυτα. 

Επιπλέον, οι γονείς φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση ή κακοποίηση των ατόμων με ΔΦΑ ως θέμα της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

που λαμβάνει ο πληθυσμός αυτός στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και ο τρόπος που αυτή 

μπορεί να προληφθεί. Πιο συγκεκριμένα, η αναζήτηση βοήθειας, ή διαπραγμάτευση ή η 

ικανότητα συναίνεσης, η άρνηση και η διάκριση του αγνώστου, του γνωστού και του 

φίλου, φαίνεται να είναι θέματα που οι γονείς πιστεύουν πως πρέπει να ενταχθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η σημασία των παραπάνω θεμάτων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποδεικνύεται και από την βιβλιογραφία επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των 

γονέων των ατόμων με ΔΦΑ. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων αποτελεί 

ένα υψίστης σημασίας κοινωνικό πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο (Macdonald, Higgins, 

Ramchandani, Valentine, Bronger, Klein, ... & Taylor, 2012), και προκαλεί ανησυχία στον 
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τομέα της σεξουαλικής υγείας (Harris, 2017· Hannah & Stagg, 2016). Η έλλειψη προσοχής 

για την ανάπτυξη σεξουαλικών δεξιοτήτων στα άτομα με αναπηρία έχει αυξήσει τον 

κίνδυνο κακοποίησης του πληθυσμού, καθώς και να εκτεθούν σε σεξουαλικές εμπειρίες, 

οι οποίες θα αποτελέσουν το πρότυπο για τις μελλοντικές τους σχέσεις (Swango-Wilson, 

2011). Ανησυχία επίσης προκαλεί η δυσκολία εντοπισμού περιστατικών σεξουαλικής 

κακοποίησης και επίθεσης εξαιτίας των φραγμών επικοινωνίας και της στενής σχέσης 

των ατόμων με τους κακοποιούς τους (Swango-Wilson, 2011). 

Η αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οι ανεπιθύμητες 

εγκυμοσύνες, καθώς και η αποφυγή υιοθέτησης ακατάλληλων συμπεριφορών, όπως η 

διάκριση του ιδιωτικού από τον δημόσιο χώρο και η γνώση των προσωπικών ορίων, 

αποτελούν επιπλέον θέματα, στα οποία οι γονείς έδειξαν να συμφωνούν περισσότερο 

από άλλα για την ένταξή τους στην σεξουαλική εκπαίδευση. Ένα ζήτημα που 

προβληματίζει τους γονείς των ατόμων με ΔΦΑ είναι η σεξουαλική υγεία των παιδιών 

τους (Holmes, Himle & Strassberg, 2016· Ruble & Dalrymple, 1993). Οι ερευνητές Travers 

και Tincani (2010), προτείνουν κάποιες θεματολογίες εστιάζοντας κυρίως στην γνώση 

του σώματος, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις ερωτικές σχέσεις, την τήρηση των 

κοινωνικών κανόνων και τα δικαιώματα σχετικά με την αναπαραγωγή και τη γονική 

μέριμνα. Η άγνοια που αφορά στη σεξουαλικότητα του ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε 

επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι έφηβοι πρέπει να παίρνουν όσο το δυνατόν πιο 

ξεκάθαρες και στοχευμένες πληροφορίες που αφορούν σε κάθε μορφή σεξουαλικής 

δραστηριότητας και αντισύλληψης (Feldmann & Middleman, 2002). 

Τέλος, το θέμα που συμφώνησαν οι γονείς σχετικά με την ένταξή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασίας της σεξουαλικότητας είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 
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Σχετικά με το θέμα αυτό, οι γονείς εως και 45 ετών, καθώς και οι γονείς χωρίς παιδιά με 

ΔΦΑ φαίνεται να έχουν την τάση να συμφωνούν απόλυτα με την θεματική του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα άτομα 

με ΔΦΑ, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς άνω των 45 ετών και οι γονείς με παιδιά με 

ΔΦΑ φαίνεται μάλλον να συμφωνούν. Όμως, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός σπάνια εντάσσεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

σεξουαλικής ζωής (Wolfe, Wertalik, Domire Monaco, Gardner & Ruiz, 2019). 

Απόψεις γονέων για τα εμπόδια στην παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης 

Στην τέταρτη κλίμακα που αποτελεί την τελευταία του ερωτηματολογίου 

μελετώνται οι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο. Φαίνεται πως οι γονείς 

συμφώνησαν με τις δηλώσεις της κλίμακας αυτής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 

αποδοχή της σεξουαλικότητας των ατόμων με ΔΦΑ αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση για 

τους γονείς τους, ειδικά στην περίπτωση όπου το άτομο με ΔΦΑ εκλείπει σε κοινωνικές 

και επικοινωνιακές δεξιότητες. Όμως εξαιτίας της ανάγκης των γονέων να αποφευχθούν 

τα στερεότυπα και ο στιγματισμός των παιδιών τους αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση 

ως έναν τρόπο ενίσχυσης της επιθυμίας τους για τη δημιουργία σχέσεων (Mackin, Loew, 

Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016· Ballan, 2012). 

         Όσον αφορά στους παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 

εμπόδια κατά την παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο, οι γονείς, 

όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, συμφωνούν ότι αυτές μπορεί να είναι οι 

προκαταλήψεις γύρω από την σεξουαλική εκπαίδευση και την σεξουαλικότητα των 

ατόμων με ΔΦΑ, καθώς και τα ταμπού γύρω από το θέμα. Σχετικά με την ύπαρξη των 
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ταμπού οι μικρότεροι γονείς δήλωσαν πως μάλλον συμφωνούν ενώ οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία γονείς έδειξαν πως είναι ουδέτεροι με την τάση να συμφωνούν στην παραπάνω 

δήλωση. Στην βιβλιογραφία επιβεβαιώνεται ότι η σεξουαλικότητα στη σημερινή 

κοινωνία αποτελεί ένα θέμα ταμπού, κυρίως όταν αφορά σε άτομα με αναπτυξιακές 

αναπηρίες (Bedard, Zhang & Zucker, 2010). Αποδεικνύεται πως η στάση της κοινωνίας 

και, κυρίως, οι προσωπικές πεποιθήσεις των γονέων και των φροντιστών του ατόμου με 

ΔΦΑ κάνουν περισσότερο πολύπλοκη τη δουλειά των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

(Tissot, 2009). Ενώ λοιπόν, στη βιβλιογραφία είναι εμφανής η αύξηση του ποσοστού των 

ατόμων με ΔΦΑ και τα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα του πληθυσμού 

αυτού έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστήμης, φαίνεται πως δεν έχει 

πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα στον τομέα της σεξουαλικότητας (Sullivan & 

Caterino, 2008· Harris, 2017· Littner, Littner & Bae, 2017). 

Φαίνεται επίσης, πως εμπόδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να 

αποτελέσει το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου με ΔΦΑ αλλά και οι 

κοινωνικές δεξιότητες ή η προσαρμοστική συμπεριφορά που αυτό μπορεί να 

παρουσιάζει, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ερωτώμενοι. Αυτή ήταν η τελευταία δήλωση 

που φάνηκε να διαχωρίζει τον πληθυσμό των συμμετεχόντων ανάλογα με τη διάγνωση 

των παιδιών τους, στην οποία οι γονείς με παιδιά με ΔΦΑ ήταν μάλλον σύμφωνοι, ενώ οι 

γονείς με παιδιά χωρίς ΔΦΑ ήταν ουδέτεροι με την τάση να συμφωνούν. Αυτή η στάση 

των γονέων, επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία. Σε έρευνα των Ruble & 

Dalrymple (1993), οι γονείς εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι τα παιδιά με ΔΦΑ μπορούν να 

επωφεληθούν από την σεξουαλική εκπαίδευση αναλογικά με το λεκτικό τους επίπεδο. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως εξαιτίας της καθυστερημένης κοινωνικής και 

γνωστικής ανάπτυξης των ατόμων με αυτισμό, δεν είναι εύκολη η κατανόηση από την 
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πλευρά των εκπαιδευτών, αν οι πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί έχουν γίνει 

αντιληπτές (Harris, 2017), γι αυτό και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι 

να αντιμετωπίσουν τον τομέα της σεξουαλικότητας των ατόμων με αυτισμό, ανάλογα με 

τα επίπεδα κατανόησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και επίγνωσης που αυτά βρίσκονται 

(Sullivan & Caterino, 2008). 

Σχετικά με όσα προσφέρει το σχολικό πλαίσιο στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

γονείς συμφώνησαν ότι η ελλιπής επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, το 

ελλιπές παιδαγωγικό υλικό και τα αναλυτικά προγράμματα αλλά, κυρίως, η έλλειψη 

διδακτικού χρόνου μπορούν να παρακωλύσουν το έργο των εκπαιδευτικών κατά τη 

σεξουαλική εκπαίδευση. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται πως η 

ανησυχία αυτή των γονέων για την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται 

(Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck & van Nieuwenhuizen, 2013· Swango-Wilson, 

2011· Cheak-Zamora, Teti, Petroski, Farmer & Beversdorf, 2015), και αναγνωρίζεται 

μάλιστα και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Howard‐Barr, Rienzo, Pigg Jr & James, 

2005· Kalyva, 2010). Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, το επίπεδο ενημέρωσης των σχολικών 

ψυχολόγων και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρέπει να αυξηθεί σε θέματα που 

σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς και με την κατάλληλη 

σεξουαλική αγωγή που πρέπει να λαμβάνουν (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011· 

Sullivan & Caterino, 2008). 

Από την άλλη μεριά, σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται για την 

σεξουαλική εκπαίδευση, φαίνεται πως η έρευνα αναφέρεται κατά κόρων στην κοινωνική 

ιστορία ως μέσο σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η κοινωνική ιστορία είναι εφικτό με την 

κατάλληλη παρέμβαση του εκπαιδευτικού να αποτελέσει ένα εξατομικευμένο 
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πρόγραμμα παρέμβασης (Ballan & Freyer, 2017· Klett & Turan, 2012· Tarnai & Wolfe, 

2008), το οποίο ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι παρέχει θετικά 

αποτελέσματα ως εργαλείο σεξουαλικής εκπαίδευσης (Harris, 2017· Klett & Turan, 2012· 

Tarnai & Wolfe, 2008). Επιπλέον, ως μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης στη 

σεξουαλικότητα του ατόμου παρουσιάζονται τα διαδραστικά παιχνίδια, το παιχνίδι 

ρόλων, τα παιχνίδια μέσα στην τάξη, η παντομίμα και οι τέχνες (Littner, Littner  & Bae, 

2017), η βιωματική γνώση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Harris, 2017), η 

κυριολεκτική δήλωση αυτού που χρειάζονται τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, αλλά και ο 

προγραμματισμός της διαδικασίας της σεξουαλικής επαφής (Barnett & Maticka‐Tyndale, 

2015), και, τέλος, το οπτικοποιημένο υλικό, τα παραδείγματα πραγματικών γεγονότων, η 

συζήτηση στην τάξη, η επανάληψη, οι άμεσες και λεπτομερείς διευκρινίσεις και, τέλος, η 

ανάλυση έργου δηλαδή το σπάσιμο πληροφοριών σε μετρήσιμα βήματα (Greiert, 2016). 

Μπορούμε, επομένως, να υποθέσουμε ότι η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και 

διδακτικού χρόνου, ίσως να είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών και πως με την κατάλληλη επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί θα καταφέρουν 

να διαχειριστούν και να δημιουργήσουν εξατομικευμένο υλικό για τον εκάστοτε μαθητή. 

Σημαντική δυσκολία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί σύμφωνα με 

όσα δήλωσαν οι ερωτώμενοι, η αντίδραση των γονέων και των συναδέλφων, όταν 

πραγματοποιείται προσπάθεια σεξουαλικής εκπαίδευσης, καθώς και η αμηχανία τόσο 

του εκπαιδευτή όσο και του μαθητή με ΔΦΑ. Και στην βιβλιογραφία επιβεβαιώνεται η 

αμηχανία των γονέων και οι αντιδράσεις ή οι διαφωνίες που μπορεί να δημιουργηθούν 

κατά την σεξουαλική εκπαίδευση (Corona, Fox, Christodulu & Worlock, 2016· Holmes, 

Himle & Strassberg, 2016· Stokes & Kaur, 2005· Sullivan & Caterino, 2008), και για τον 
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λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτών 

(Ballan, 2012· Holmes, Himle & Strassberg, 2016· Littner, Littner & Bae, 2017· Ruble & 

Dalrymple, 1993· Sullivan & Caterino, 2008· Travers & Tincani, 2010). Επιπλέον, 

επιβεβαιώνεται και η αμηχανία των ίδιων των ατόμων με ΔΦΑ κατά την σεξουαλική 

εκπαίδευση (Hellemans, Colson, Verbraeken, Vermeiren & Deboutte, 2007· Mehzabin & 

Stokes, 2011· Byers, Nichols & Voyer, 2013), η οποία θεωρείται ότι κατευνάζεται ύστερα 

από την σεξουαλική εκπαίδευση, οπότε και τα επίπεδα άγχους τους θα είναι πολύ 

χαμηλότερα (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

Η σεξουαλικότητα, καθώς και η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελούν θέματα 

συναισθηματικά και ηθικά που σχετίζονται με την ψυχολογική ευημερία και την υγιή 

διαβίωση (Sullivan & Caterino, 2008). Απαραίτητες, λοιπόν, φαίνεται να είναι οι 

συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης από επιστήμονες στις οικογένειες των ατόμων με 

αυτισμό, αλλά και οι συχνές εμφανίσεις του πληθυσμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον ΔΦΑ και την υγιή 

σεξουαλική ζωή (Bekirogullari, Gulsen & Soyturk, 2011). 

4.2. Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με στόχο να αναδείξει τις απόψεις των 

γονέων που έχουν ή δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη 

σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Οι γονείς παρουσιάζουν σημαντικές 

ανησυχίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους (Holmes, Himle & Strassberg, 

2016), και ενώ γνωρίζουν την επιθυμία των παιδιών τους για τη σεξουαλικότητά τους 

(Corona, Fox, Christodulu & Worlock, 2016), σπανίως μπορούν να φανταστούν το παιδί 

τους σε μία ρομαντική σχέση, και επιπλέον, εστιάζουν την προσοχή τους στην απόκλιση 
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πιθανών αρνητικών συνεπειών της σεξουαλικότητας παρά στην δημιουργία μιας υγιούς 

σεξουαλικής ζωής (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol & Christensen, 2016).  

Από την μελέτη της βιβλιογραφίας θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός 

ερευνών που να ασχολείται με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αυτισμό. Θεωρήθηκε, 

λοιπόν, απαραίτητο να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με το θέμα αυτό, 

καθώς αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία οποιασδήποτε 

προσπάθειας για σεξουαλική εκπαίδευση, μέσα από τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1.   Αποδέχονται οι γονείς των δύο ομάδων τα σεξουαλικά δικαιώματα των ατόμων 

με ΔΦΑ; 

2.   Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ; 

3.   Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου; 

4.   Ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων επηρεάζουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ; 

4.2.1. Αποδοχή σεξουαλικών δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΦΑ  

 Σχετικά με τα δικαιώματα που αφορούν στη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ 

φαίνεται πως οι δύο ομάδες των γονέων σπανίως διαφοροποιείται σε σχέση με την 

ύπαρξη ή μη τέκνου με ΔΦΑ. Κυρίως η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών, με στόχο την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

για την υγιή σεξουαλική έκφραση. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε πως οι γονείς 
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αντιμετωπίζουν ισάξια τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ συγκριτικά με αυτά του 

τυπικού πληθυσμού. 

 Από την μία μεριά οι γονείς της παρούσας έρευνας, όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσματά της, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ σχετικά με τις 

αποφάσεις που τα ίδια μπορούν να παίρνουν για τη σεξουαλικότητά τους και σχετικά με 

τον γάμο τους με έναν σύντροφο. Ωστόσο, κρατούν μια ουδέτερη στάση σχετικά με το 

δικαίωμά τους ως προς την απόκτηση και την ανατροφή παιδιών, σε αντίθεση με την 

προσωπική ανάγκη των ίδιων να δημιουργήσουν οικογένεια.  

 Από την άλλη μεριά, το δικαίωμα των δημοσίων αρχών να στειρώνει τα άτομα με 

ΔΦΑ βρήκε τους γονείς στο σύνολό τους αντίθετους, με τους γονείς που έχουν παιδιά με 

ΔΦΑ να διαφωνούν κατηγορηματικά σε μια τέτοια συνθήκη, θέλοντας να διασφαλίσουν 

το δικαίωμα των παιδιών τους στην δημιουργία οικογένειας.  

Οι γονείς σε σχέση με διάφορες σεξουαλικές συμπεριφορές των ατόμων με ΔΦΑ 

που αφορούν σε φιλιά ή χάδια με έναν σύντροφο έδειξαν να έχουν μία θετική στάση στο 

σύνολό τους. Όμως, στις περιπτώσεις όπου οι συμπεριφορές αυτές θεωρητικά ήταν 

παρατεταμένες και, κυρίως, σε ένα δημόσιο πλαίσιο, φάνηκαν να αλλάζουν την άποψη 

των γονέων σχετικά με την αποδοχή τέτοιων επιλογών. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, οι 

γονείς δεν εξέφρασαν μία αντίθετη στάση σχετικά με τις συμπεριφορές αυτές.  

Αξίζει να αναφερθούμε στην συνθήκη όπου δύο άτομα με ΔΦΑ επιλέγουν τα 

παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε δημόσιο χώρο. Φάνηκε πως στην περίπτωση αυτή, οι 

γονείς των ατόμων με ΔΦΑ έδειξαν μια πιο αυστηρή στάση και αρνήθηκαν την αποδοχή 

μιας τέτοιας κατάστασης, ενώ οι γονείς που δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ φάνηκε να μην 

συμφωνούν αλλά ωστόσο, δεν διαφώνησαν σε μια τέτοια πιθανή συνθήκη. Ίσως, η 
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διαφορά αυτή πηγάζει από την ανάγκη των γονέων με παιδιά με ΔΦΑ να αποκλείσουν το 

ενδεχόμενο της σεξουαλικής έκφρασης παρουσία του κοινωνικού περιγύρου, ο οποίος 

λόγω της αναπηρία του ατόμου είναι πιθανό να την αποδοκιμάσει.  

Απόλυτα σύμφωνους βρίσκει τους γονείς η συνθήκη κατά την οποία τα παιδιά με 

ΔΦΑ εκφράζουν την σεξουαλικότητά τους μέσα από τον αυνανισμό σε έναν ιδιωτικό 

χώρο. Η συνθήκη αυτή φάνηκε να είναι περισσότερο αποδεκτή από την σεξουαλική 

πράξη με έναν σύντροφο από το σύνολο των γονέων. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε 

να δούμε την προτίμηση σε έναν περισσότερο περιορισμένο και, κατά τη γνώμη των 

γονέων, ασφαλή τρόπο σεξουαλικής έκφρασης που αφορά καθαρά στην εκπαίδευση των 

παιδιών, χωρίς να εμπλέκονται άλλα άτομα σε αυτή. Επιπλέον, σχετικά με την 

ετεροφυλοφιλική και την ομοφυλοφιλική συμπεριφορά φάνηκε πως οι γονείς σέβονται 

και τις δύο περιπτώσεις, με μία προτίμηση στην ετεροφυλοφιλική συμπεριφορά.  

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γονείς δεν ενστερνίζονται 

την άποψη ότι τα άτομα με ΔΦΑ έχουν ισχυρότερες σεξουαλικές ορμές από τον τυπικό 

πληθυσμό, ενώ φαίνεται να είναι ξεκάθαρο για αυτούς ότι ο πληθυσμός αυτός είναι 

αθώος χωρίς σεξουαλικά ενδιαφέρονται. 

Βλέποντας λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς, όπως 

ισχυρίζονται, αποδέχονται συνολικά τα δικαιώματα του πληθυσμού αυτού, είτε έχουν 

είτε δεν έχουν οι ίδιοι παιδί με αυτισμό, όταν αυτά συγκρίνονται με τα δικαιώματα του 

τυπικού πληθυσμού. Περισσότερη, ωστόσο επιφύλαξη έδειξαν οι γονείς των ατόμων με 

ΔΦΑ, οι οποίοι θέλοντας να προστατέψουν τα παιδιά τους από τη γνώμη και την 

απόρριψη της κοινωνίας, προτιμούν να περιοριστεί η σεξουαλική έκφραση των παιδιών 

τους σε ιδιωτικούς κυρίως χώρους και ενδεχομένως στον αυνανισμό. 
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4.2.2. Απόψεις των γονέων σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ 

 Σχετικά με τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με ΔΦΑ, οι 

γονείς έκαναν ξεκάθαρη τη θέση τους ως προς την αναγκαιότητά τους. Πέρα από τις 

δυσκολίες που, όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία, μπορεί να αντιμετωπίζει ένας 

γονέας σχετικά με τη σεξουαλικότητα του παιδιού του, οι γονείς της παρούσας έρευνας 

έδειξαν να στηρίζουν απόλυτα την υλοποίηση προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης 

για τα άτομα με αυτισμό. Ωστόσο, η θετική αυτή στήριξη στην σεξουαλική εκπαίδευση 

δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι υλοποιείται και σε πρακτικό επίπεδο. 

 Σχετικά, λοιπόν, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων 

θεώρησαν ως κατάλληλη περίοδο έναρξης την παιδική ηλικία. Στην περίπτωση των 

γονέων που έχουν οι ίδιοι παιδιά με ΔΦΑ, φάνηκε να υπάρχει μια διστακτικότητα 

σχετικά με την παιδική ηλικία ως κατάλληλη περίοδο έναρξης της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, συμφωνώντας με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις η σεξουαλική εκπαίδευση έπεται μιας ανάρμοστης 

σεξουαλικής συμπεριφοράς. Αυτή η αντίληψη βέβαια μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της 

άγνοιας των γονέων για τη σημασία της έναρξης αυτής κατά την παιδική ηλικία, αλλά και 

της αμηχανίας τους σχετικά με θέματα σεξουαλικής φύσης. 

Όσον αφορά στα κατάλληλα πρόσωπα παροχής της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

έγινε αντιληπτό ότι οι γονείς της παρούσας έρευνας επικροτούν την συνεργασία της 

οικογένειας, των σχολείων και των ειδικών κέντρων με εξειδικευμένους επιστήμονες. 

Από την βιβλιογραφία αλλά και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει 

ότι τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τις 
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επιστημονικές γνώσεις των ειδικών επαγγελματιών, αλλά και, χωρίς την συνεργασία και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου και της οικογένειας. Βλέπουμε λοιπόν, την 

ανάγκη των γονέων να στηριχτούν σε επιστήμονες που γνωρίζουν καλά τη διαδικασία 

της σεξουαλικής εκπαίδευσης, πιθανόν λόγω της αδυναμίας τους να διαχειριστούν το 

θέμα αυτό αφενός με το παιδί τους και αφετέρου με τους ίδιους τους εαυτούς τους, 

καθώς η σεξουαλικότητα αποτελεί ακόμα θέμα ταμπού στην κοινωνία. 

 Ακόμη, η άποψη των γονέων όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους φαίνεται 

να θετική έως και απόλυτα υποστηρικτική, κυρίως από τους γονείς που δεν έχουν παιδιά 

με ΔΦΑ, στην ποικιλία θεμάτων που προτείνεται από τους ερευνητές ως κατάλληλη για 

την σεξουαλική εκπαίδευση και που τους παρουσιάστηκε στον εργαλείο της παρούσας 

έρευνας. Η ανθρώπινη αναπηρία και φυσιολογία, οι αλλαγές που προκύπτουν κατά την 

εφηβική ηλικία, η προσωπική φροντίδα για την υγιεινή, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι 

κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούν, η αναπαραγωγή, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός, η 

σεξουαλική εκμετάλλευση και η πρόληψή της, η αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, και, τέλος, η πρόληψη 

ακατάλληλων συμπεριφορών είναι τα θέματα στα οποία υπήρξε απόλυτη υποστήριξη 

από τους γονείς. Θετικοί, επίσης, ήταν οι γονείς στην ένταξη της σεξουαλικής επαφής και 

τις διάφορες μορφές σεξουαλικής συμπεριφοράς, του αυνανισμού και του σεξουαλικού 

προσανατολισμού ως θέματα που πρέπει να εντάσσονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 Σχετικά με την υλοποίηση κατάλληλων και εξατομικευμένων σεξουαλικών 

προγραμμάτων, οι γονείς της παρούσας έρευνας φαίνεται πως συμφωνούν με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα θετικά τους αποτελέσματα. Η αύξηση 
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κατάλληλων και η μείωση ακατάλληλων σεξουαλικών συμπεριφορών, η διαμόρφωση 

θετικότερων στάσεων και αξιών από τα ίδια τα άτομα με ΔΦΑ για την σεξουαλικότητα 

και τον εαυτό τους, η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων 

και η αύξηση κοινωνικο-σεξουαλικών γνώσεων για την υγεία και την ασφάλειά τους, 

είναι κάποια από τα αποτελέσματα που οι γονείς και οι ερευνητές συμφωνούν πως 

προκύπτουν από την κατάλληλη σεξουαλική εκπαίδευση. Αντίθετα, οι γονείς δεν 

αποδέχονται ούτε απορρίπτουν την περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση ενός 

σεξουαλικού προγράμματος εκπαίδευσης αποτελεί έναυσμα αύξησης της 

σεξουαλικότητας και πρόωρης ενασχόλησης με την σεξουαλική επαφή. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

γονέων ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεξουαλικών προγραμμάτων είναι αναγκαίος και 

οφείλει να ξεκινά κατά την παιδική ηλικία, μέσα από τη συνεργασία των εξειδικευμένων 

επιστημόνων, των εκπαιδευτικών του σχολείου και, τέλος, της οικογένειας, με πληθώρα 

εκπαιδευτικής θεματολογίας. Ασφαλώς, για την υλοποίηση κάθε προσπάθειας 

σεξουαλικής εκπαίδευσης προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της σεξουαλικότητας του 

παιδιού τους αλλά και η συνειδητοποίηση από μεριάς των γονέων της σημασίας αυτής 

στη ζωή του παιδιού τους. 

4.2.3.  Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου 

 Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν, επίσης, οι παράγοντες που σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Την μεγαλύτερη συμφωνία 

έδειξαν οι γονείς στην έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων και παιδαγωγικού υλικού 
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αλλά και στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως παράγοντες, οι οποίοι δεν 

επιτρέπουν την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία της σεξουαλικής αγωγής. Είναι πιθανό η 

τελευταία περίπτωση να αποτελεί και τον παράγοντα που αν αντιμετωπιστεί θα 

αποτελέσει και την λύση για τους περισσότερους από τους παράγοντες που εμποδίζουν 

την ομαλή λειτουργία της σεξουαλικής εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

Ακόμη, φαίνεται πως τους γονείς τους απασχολεί η γνωστική ανάπτυξη του 

μαθητή, οι μειωμένες ενδεχομένως κοινωνικές του δεξιότητες και η έλλειψη διδακτικού 

χρόνου. 

Επιπλέον, οι προκαταλήψεις και τα ταμπού γύρω από την σεξουαλικότητα και τη 

σεξουαλική εκπαίδευση φαίνεται πως γίνονται αντιληπτές από τους γονείς. Οι 

παράγοντες αυτοί θεωρούνται από τους γονείς της παρούσας έρευνας αλλά και από την 

επιστημονική κοινότητα σημαντικά ανασταλτικοί παράγοντες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, καθώς δεν επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό αλλά και στο παιδί να μπορέσουν 

να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να γενικεύσουν τις γνώσεις που 

επιδιώκεται να κατακτηθούν σε όλα τα πλαίσια που ο μαθητής εμπλέκεται. Το 

αποτέλεσμα αυτών αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

βρίσκουν τις αντιδράσεις των γονέων και των συναδέλφων των εκπαιδευτικών, καθώς 

και την αμηχανία του ίδιου του εκπαιδευτικού και του μαθητή παράγοντες αναστολής 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

4.2.4. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων επηρεάζουν τις απόψεις τους σχετικά 

με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

 Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που φαίνεται να 

επηρεάζουν τις απόψεις που έχουν για τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική 
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εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, σημαντικό είναι το γεγονός, ότι ο παράγοντας που 

συνέβαλε περισσότερο στη διαφοροποίηση των απαντήσεων είναι η ύπαρξη ή μη ενός 

τέκνου με αναπηρία. Ωστόσο, αν και αποτελεί τον μείζονα παράγοντα διαφοροποίησης 

επηρεάζει σε μικρό ποσοστό τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Αυτό ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων το σύνολο των γονέων 

παρουσιάστηκε με θετικό και υποστηρικτικό τρόπο απέναντι στα σεξουαλικά 

δικαιώματα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ.  

Αξίζει να αναφερθούμε στην πιο συντηρητική στάση των γονέων που έχουν 

παιδιά με ΔΦΑ σε κάποιες δηλώσεις σε σύγκριση με τους γονείς που δεν έχουν παιδιά 

με αυτισμό, οι οποίες προκύπτουν από την αδυναμία των γονέων με παιδιά με ΔΦΑ να 

αποδεχθούν πραγματικά την σημασία της σεξουαλικότητας στη ζωή του παιδιού τους.  

Σχετικά με τον τρόπο έκφρασης της σεξουαλικότητάς τους, οι γονείς έδειξαν 

αντίθετοι στην θεωρία της ύπαρξης πιο ισχυρών σεξουαλικών ορμών των ατόμων με 

ΔΦΑ συγκριτικά με τον τυπικό πληθυσμό, όμως φάνηκε ότι κράτησαν μία πιο αυστηρή 

στάση στη συνθήκη που περιέγραφε παρατεταμένα φιλιά και χάδια δύο ατόμων με ΔΦΑ 

σε δημόσιο χώρο καθώς ήταν αντίθετοι σε αυτήν, ενώ οι γονείς χωρίς παιδιά με ΔΦΑ 

ήταν απολύτως ουδέτεροι. Επιπλέον, σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ, 

οι γονείς του πληθυσμού αυτού φάνηκαν πιο προστατευτικοί και εντελώς αρνητικοί 

απέναντι στο δικαίωμα των δημοσίων αρχών να προχωρούν σε διαδικασίες στείρωσης 

για να αποτρέψουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.  

Άλλη μία σημαντική διαφορά των δύο ομάδων εμφανίστηκε στην σεξουαλική 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ηλικία έναρξής της. Οι γονείς με παιδιά με ΔΦΑ 

έδειξαν να προτιμούν περισσότερο την εφηβική ηλικία ως κατάλληλη περίοδο έναρξης 
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της σεξουαλικής εκπαίδευσης, ενώ οι γονείς χωρίς παιδιά με ΔΦΑ την παιδική ηλικία. 

Πιθανώς αυτή η διαφορά οφείλεται στις ανησυχίες και τους φόβους που, όπως είδαμε, 

καλούνται οι γονείς των ατόμων με ΔΦΑ να διαχειριστούν κυρίως σε θέματα ταμπού 

συνδυαστικά με την αναπηρία του παιδιού τους.  

Ακόμη, σχετικά με τα θέματα που μπορούν να ενταχθούν στην σεξουαλική 

εκπαιδευτική διαδικασία, στο σύνολό τους οι γονείς είχαν μία θετική στάση σε όλες τις 

προτεινόμενες θεματολογίες. Ωστόσο, φάνηκε πως σε αυτές που αφορούσαν στα 

θέματα αναπαραγωγής, στη σεξουαλική επαφή και στον σεξουαλικό προσανατολισμό, 

ενώ οι γονείς που δεν είχαν παιδιά με ΔΦΑ έδειξαν να συμφωνούν απόλυτα, οι γονείς με 

παιδιά με ΔΦΑ έδειξαν πως απλώς συμφώνησαν στις παραπάνω θεματικές χωρίς να 

είναι απόλυτα σύμφωνοι για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Τέλος, ως πιθανός παράγοντας παρακώλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αναδείχθηκε και από τις δύο ομάδες το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων 

με ΔΦΑ, με τους γονείς με παιδιά με ΔΦΑ να είναι περισσότερο σύμφωνοι σε αυτό. 

 Ένας ακόμη δημογραφικός παράγοντας που φαίνεται να επηρέασε τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν η ηλικία τους, κυρίως στον τομέα της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης. Οι μικρότεροι σε ηλικία γονείς, κάτω των 45 ετών, ήταν περισσότερο 

αρνητικοί στην συνθήκη της έναρξης της σεξουαλικής εκπαίδευσης κατά την ενήλικη ζωή 

και λιγότερο θετικοί από τους μεγαλύτερους σε ηλικία για την παροχή αυτής από το 

οικογενειακό ή το σχολικό πλαίσιο. Φαίνεται πως πιθανά οι μικρότεροι σε ηλικία γονείς 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σημασία της εκπαίδευσης από μικρή ηλικία από 

εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι σε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο 

μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων των παιδιών με ΔΦΑ. 
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 Επιπλέον, σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ, οι γονείς 

μεγαλύτερης ηλικίας έδειξαν να έχουν μικρότερα ποσοστά συμφωνίας στην θεωρία της 

ύπαρξης ισχυρότερων σεξουαλικών ορμών από τον γενικό πληθυσμό. Τέλος, οι γονείς 

μικρότερης ηλικίας φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των θεμάτων ταμπού 

για τη σεξουαλική εκπαίδευση και, κυρίως, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό που 

οφείλει σύμφωνα με αυτούς να εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον 

έδειξαν αρκετά μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας με τα παραπάνω.  

 Όσον αφορά στην διαφοροποίηση των συμμετεχόντων σύμφωνα με το επίπεδο 

μόρφωσής τους, γίνεται εμφανές ότι οι γονείς με ανώτεροι μόρφωση ήταν μεγαλύτεροι 

υποστηρικτές των σεξουαλικών δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΦΑ σε σχέση με την 

ομάδα γονέων κατώτερης μόρφωσης. Τα σύντομα φιλιά είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό 

επίπεδο, τα ιδιωτικά παρατεταμένα φιλιά και χάδια αλλά και η απόκτηση και ανατροφή 

παιδιών από άτομα με ΔΦΑ ήταν περισσότερο αποδεκτή από τα άτομα ανώτερου 

μορφωτικού επιπέδου. Η άποψη αυτή των γονέων ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, 

πιθανώς να οφείλεται στην εμπιστοσύνη της ομάδας αυτής στην εκπαίδευση. Βλέποντας 

την έρευνα να εξελίσσεται και τα αποτελέσματα αυτής, ίσως θεωρούν ότι με την 

κατάλληλη εκπαίδευση, κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υλοποιηθεί με 

τον κατάλληλο τρόπο.  Από την άλλη μεριά, ίσως για τους ίδιους λόγους φάνηκε πως οι 

γονείς της ομάδας αυτής έδειξαν μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας από την άλλη σχετικά 

με την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την ενήλικη ζωή. 

 Σχετικά με την επιρροή του φύλου ως παράγοντας διαφοροποίησης των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων βρέθηκαν μόλις δύο συνθήκες με σημαντική διαφορά. 

Οι γυναίκες σχετικά με τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε δημόσιο χώρο έδειξαν μια 
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πιο αυστηρή στάση και διαφώνησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες, οι οποίοι 

φάνηκαν ουδέτεροι στη συνθήκη αυτή. Ακόμη, ως τελευταία διαφορά των δύο φύλων 

ήταν η πιθανότητα αύξησης της σεξουαλικής ορμής των ατόμων με ΔΦΑ και της 

πρόωρης ενασχόλησής τους με το σεξ, ύστερα από την σεξουαλική εκπαίδευση, η οποία 

φαίνεται πως άφησε ουδέτερους τους άνδρες, ενώ βρήκε αντίθετο τον γυναικείο 

πληθυσμό.  

 Αξίζει να αναφερθεί πως το 78% του πληθυσμού των συμμετεχόντων δεν είχαν 

ενημερωθεί στη ζωή τους σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση 

των ατόμων με ΔΦΑ, ωστόσο ως επί των πλείστων έδειξαν σε μια θετική στάση απέναντι 

στα δικαιώματα των ατόμων με ΔΦΑ και στα θέματα που προτείνονται για ένταξη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

4.3. Περιορισμοί της έρευνας  

 Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να αναδείξει τις απόψεις των γονέων σχετικά 

με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. Στην Ελλάδα 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που να αφορούν σε θέματα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, κυρίως για τα άτομα με ΔΦΑ, καθώς η σεξουαλικότητα αλλά και το θέμα 

της αναπηρίας αποτελούν ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Λόγω αυτού, είναι πιθανό οι 

γονείς να μην ήταν απόλυτα ειλικρινείς με τις απαντήσεις τους κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου.  

 Επιπλέον, το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν ήταν αρκετά μεγάλο και 

επιλέχθηκε μέσω της τεχνικής της βολικής δειγματοληψίας, μην επιτρέποντας στα 

αποτελέσματα της να γενικευθούν αποτυπώνοντας τις απόψεις του συνόλου των 
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γονέων. Ακόμη, λόγω της δυσκολίας να βρεθούν γονείς, κυρίως ατόμων με αυτισμό, 

ώστε να απαντήσουν σχετικά με θέματα σεξουαλικότητας και αναπηρίας, δεν υπήρξε η 

δυνατότητα να μελετηθούν γονείς με παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος αλλά 

και φύλου. Επομένως, θα ήταν βοηθητικό να πραγματοποιηθεί έρευνα που να συγκρίνει 

τις απόψεις μεταξύ των γονέων που έχουν διαφορετικού φύλου παιδιά ή διαφορετικής 

ηλικίας. 

 Τέλος, ο πιο σημαντικός περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να θεωρηθεί το 

γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη σχετικά με την ανομοιομορφία του πληθυσμού των 

ατόμων με αυτισμό. Οι περισσότεροι γονείς κατά την παραλαβή του ερωτηματολογίου 

αναρωτήθηκαν σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

σχετίζονται με έναν ανομοιογενή πληθυσμό που δεν έχει ίδιας έντασης χαρακτηριστικά 

σε όλο του το φάσμα. Επόμενες έρευνες, λοιπόν, θα μπορούσαν να μελετήσουν την 

διαφορά που προκύπτει στους γονείς σχετικά με τις απόψεις τους για άτομα με ΔΦΑ 

υψηλής ή χαμηλής λειτουργικότητας.  

4.4. Προτάσεις για αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 Στην παρούσα έρευνα αναδείχθηκαν οι απόψεις των γονέων που είτε έχουν είτε 

δεν έχουν παιδιά με ΔΦΑ σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση 

των ατόμων με αυτισμό. Από τα αποτελέσματα δεν είναι σε όλους τους γονείς ξεκάθαρα 

τα δικαιώματα του πληθυσμού σε σχέση με την σεξουαλικότητά τους. Ακόμη, σχετικά με 

τις συμπεριφορές των ατόμων με ΔΦΑ που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητά τους δεν 

είναι ξεκάθαρη η θέση των γονέων όσον αφορά στην αποδοχή ή απόρριψη αυτών. Αυτές 

οι συνθήκες αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία σεμιναρίων, 

επιμορφώσεων και ομαδικών συναντήσεων γονέων, που θα απευθύνονται σε γονείς και 
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θα τους ευαισθητοποιούν σχετικά με τη σημαντικότητα της τήρησης των δικαιωμάτων 

των παιδιών με αυτισμό.  

  Είναι υψίστης σημασίας οι γονείς να ευαισθητοποιούνται σχετικά με την 

σεξουαλικότητα του παιδιού τους, ποια θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει η 

σεξουαλική εκπαίδευση, καθώς και σε ποιό βαθμό αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μην 

διστάζουν να την ξεκινήσουν στον κατάλληλο χρόνο με τους κατάλληλους παρόχους 

σεξουαλικής εκπαίδευσης. Γι αυτό τον λόγο τα σεμινάρια ή συναντήσεις γονέων στα 

διάφορα πλαίσια που το παιδί εμπλέκεται οφείλουν να εδραιωθούν ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, όπου οι γονείς να μπορούν να επικοινωνήσουν με εξειδικευμένους 

επιστήμονες ώστε να γίνουν ξεκάθαρες οι απαιτήσεις της σεξουαλικής εκπαίδευσης.  

Στην παρούσα εργασία επίσης, έγινε εμφανές ότι οι γονείς επιθυμούν την ένταξη 

όλων των θεμάτων που προτάθηκαν κατά τη σεξουαλική εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν 

έδειξαν να αψηφούν τα εμπόδια δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία ενός 

προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Για την μείωση του άγχους 

λοιπόν, των γονέων σχετικά με τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών κρίνεται 

απαραίτητη, με σκοπό να μπορούν να εξατομικεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία στον 

εκάστοτε μαθητή, δίνοντας του ανάλογα με τις δυνατότητες του τα κατάλληλα εφόδια, 

αλλά και να διαχειρίζονται τα εμπόδια που είναι πιθανό να προκύπτουν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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4.5. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 Στην Ελλάδα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς το θέμα της σεξουαλικότητας και της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης για τα άτομα με αυτισμό. Προς το παρόν η εκπαίδευση του 

παιδιού και η έκφραση της σεξουαλικότητάς του έγκειται καθαρά στην διάθεση του 

γονέα, ο οποίος λόγω της ελλιπής του ενημέρωσης δεν θεωρεί ως προτεραιότητα την 

σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού του μέχρι να εμφανιστεί μία τέτοιου είδους 

προβληματική συμπεριφορά. 

 Φαίνεται πως στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν μελετηθεί οι απόψεις των 

γονέων σχετικά με την σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών με 

ΔΦΑ. Ωστόσο δεν έχει μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι εφικτό να 

ευαισθητοποιηθούν οι γονείς σχετικά με αυτό το θέμα και να καθησυχαστούν σχετικά με 

τις φοβίες που παρουσιάζουν για την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς κρίνεται απαραίτητη για την 

αποδοτική σεξουαλική εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να αναλύει 

συγκριτικά τις απόψεις των δύο ομάδων. Στόχος πρέπει να είναι η απόκλιση στις 

απόψεις των δύο πληθυσμών, ώστε να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Η ανομοιογένεια του πληθυσμού δεν επιτρέπει την γενίκευση των διάφορων 

χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΦΑ. Κυρίως για τον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ 

υψηλής λειτουργικότητας έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες που αναδεικνύουν 

τους τρόπους σεξουαλικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, για τον πληθυσμό των ατόμων με ΔΦΑ 

χαμηλής λειτουργικότητας δεν υπάρχει πληθώρα ερευνών που να δίνει πληροφορίες 

σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο παροχής της. Σημαντικό είναι λοιπόν, να εξεταστεί ο 
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πληθυσμός αυτός ως αυτόνομη ομάδα με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική 

σεξουαλική εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

«Απόψεις γονέων γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των 

ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού» 

Αγαπητοί γονείς, 

Ονομάζομαι Φωτεινή - Χρυσάνθη Τζιριβήλα και είμαι φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε γονείς με παιδιά με 

ή χωρίς αναπηρία και έχει σχεδιαστεί για τη διερεύνηση των απόψεών τους για την 

σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με Διαταραχές Φάσματος 

Αυτισμού. Οι Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού ως ορισμός στο παρακάτω 

ερωτηματολόγιο χάριν συντομίας αναγράφεται ως ΔΦΑ. Παρακαλείσθε να απαντήσετε 

σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια, ακολουθώντας τις οδηγίες. Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές. Η συμμετοχή σας είναι 

οικειοθελής, ανώνυμη και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 10 λεπτά περίπου. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

για τη συνεργασία σας και τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει περισσότερο τη γνώμη 

σας (παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις):  

 

1= Διαφωνώ απόλυτα  

2= Μάλλον διαφωνώ  

3= Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4= Μάλλον συμφωνώ 

5= Συμφωνώ απόλυτα  

Δ
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νώ
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λυ
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Α΄ Μέρος: Σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΦΑ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις όσον αφορά στη 

σεξουαλικότητα των ατόμων με ΔΦΑ; 

1.Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν τα ίδια δικαιώματα με 

τους συνομηλίκους τους του γενικού πληθυσμού 

στη δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων. 

 

1 

 

2 3 4 5 

2.Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 

αποφασίζουν για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά, 

όπως οι συνομήλικοί τους του γενικού πληθυσμού. 

 

1 2 3 4 5 

3.Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 1 2 3 4 5 
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παντρεύονται όπως οι συνομήλικοί τους του 

γενικού πληθυσμού. 

 

4.Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν 

παιδιά όπως οι συνομήλικοί τους του γενικού 

πληθυσμού. 

 

1 2 3 4 5 

5.Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δικαίωμα να 

αναθρέψουν παιδιά όπως οι συνομήλικοί τους του 

γενικού πληθυσμού. 

 

1 2 3 4 5 

6.Οι δημόσιες αρχές έχουν το δικαίωμα να 

αποφασίσουν τη στείρωση των ατόμων με ΔΦΑ, σα 

μέσο προστασίας τους από ανεπιθύμητες 

εγκυμοσύνες.  

 

1 2 3 4 5 

7.Τα άτομα με ΔΦΑ παρουσιάζουν ισχυρότερες 

σεξουαλικές ορμές από το γενικό πληθυσμό. 

 

1 2 3 4 5 

8.Τα άτομα με ΔΦΑ είναι κυρίως αθώα, χωρίς 

σεξουαλικά ενδιαφέροντα και επιθυμίες. 

 

1 2 3 4 5 

9.Τα σύντομα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο είναι 1 2 3 4 5 
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αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

10.Τα σύντομα φιλιά δημοσίως είναι αποδεκτά για 

δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

11.Τα παρατεταμένα φιλιά σε ιδιωτικό χώρο είναι 

αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

12.Τα παρατεταμένα φιλιά δημοσίως είναι 

αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

13.Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια σε ιδιωτικό 

χώρο είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

14.Τα παρατεταμένα φιλιά και χάδια δημοσίως 

είναι αποδεκτά για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

15.Η ιδιωτική σεξουαλική επαφή είναι αποδεκτή 

για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 

16.Ο ιδιωτικός αυνανισμός είναι αποδεκτός για ένα 

άτομο με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 
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17.Η ετεροφυλοφιλική συμπεριφορά είναι 

αποδεκτή για δύο άτομα με ΔΦΑ.  

 

1 2 3 4 5 

18.Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά είναι αποδεκτή 

για δύο άτομα με ΔΦΑ. 

 

1 2 3 4 5 
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Β΄ Μέρος: Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με ΔΦΑ 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις όσον αφορά στη σεξουαλική 

εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ; 

19.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

πρέπει να ξεκινά στην παιδική ηλικία (6-12 ετών). 

 

1 

 

2 3 4 5 

20.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

πρέπει να ξεκινά στην εφηβεία (12-18 ετών). 

 

1 2 3 4 5 

21.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

πρέπει να ξεκινά στην ενήλικη ζωή (18+ ετών). 

 

1 2 3 4 5 

22.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

είναι προτιμότερο να γίνεται από τους γονείς του. 

 

1 2 3 4 5 

23.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

είναι προτιμότερο να γίνεται από το σχολείο. 

 

1 2 3 4 5 

24.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

είναι προτιμότερο να γίνεται σε συνεργασία γονέων 

και σχολείου. 

 

1 2 3 4 5 

25.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 1 2 3 4 5 
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είναι προτιμότερο να γίνεται από ειδικά κέντρα με 

εξειδικευμένους επιστήμονες υγείας. 

 

26. Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

είναι προτιμότερο να γίνεται σε συνδυασμό 

γονέων, σχολείου και ειδικών κέντρων. 

 

1 2 3 4 5 

27.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο για 

σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση, 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 

 

1 2 3 4 5 

28.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάλληλη έκφραση 

των σεξουαλικών αναγκών τους και μείωση των 

ακατάλληλων συμπεριφορών, πχ δημόσιο 

αυνανισμό ή σεξουαλική επιθετική συμπεριφορά. 

 

1 2 3 4 5 

29.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση 

επιθετικότητας με τη λήψη και επιλογή από μέρους 

τους υπεύθυνων αποφάσεων και επιλογών για τη 

1 2 3 4 5 
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σεξουαλική τους συμπεριφορά και ζωή. 

 

30.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία και 

διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων.  

 

1 2 3 4 5 

31.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση 

θετικότερων στάσεων και αξιών των ίδιων γύρω 

από τη σεξουαλικότητά τους και τον εαυτό τους. 

 

1 2 3 4 5 

32.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να αυξήσει τις κοινωνικοσεξουαλικές 

γνώσεις για την υγεία και ασφάλειά τους. 

  

1 2 3 4 5 

33.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

θα μπορούσε να αυξήσει τη σεξουαλική τους 

δραστηριότητα και τις ορμές τους και να οδηγήσει 

σε πρόωρη ενασχόλησή τους με το σεξ. 

 

1 2 3 4 5 

34.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

είναι αναγκαία. 

 

1 2 3 4 5 
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35.Η σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ 

δε χρειάζεται γιατί τα άτομα αυτά δεν έχουν 

σεξουαλικές επιθυμίες ή/και σεξουαλική ζωή.  

 

1 2 3 4 5 

 

36.Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα 

στη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ στο σχολείο; 

Α) Ανθρώπινη αναπηρία και φυσιολογία (διαφορές 

άντρα-γυναίκα, ονομασία μελών). 

 

1 

 

2 3 4 5 

Β) Αλλαγές της εφηβείας (εμμηνόρροια τριχοφυΐα, 

κτλ). 

 

1 2 3 4 5 

Γ) Προσωπική φροντίδα υγιεινής. 

 

1 2 3 4 5 

Δ) Ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες 

για τη δόμησή τους (επικοινωνία, φιλίες, 

οικογένεια, ρομαντικές σχέσεις). 

 

1 2 3 4 5 

Ε) Αναπαραγωγή, εγκυμοσύνη, τοκετός. 

 

1 2 3 4 5 

Στ) Σεξουαλική εκμετάλλευση/κακοποίηση και 

πρόληψή της (αναζήτηση βοήθειας, 

1 2 3 4 5 
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διαπραγμάτευση και ικανότητα συναίνεσης, 

άρνηση, διαφορά ξένων, γνωστών και φίλων). 

 

Ζ) Σεξουαλική επαφή και διάφορες μορφές 

σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

 

1 2 3 4 5 

Η) Αυνανισμός. 

 

1 2 3 4 5 

Θ) Αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 

 

1 2 3 4 5 

Ι) Αποφυγή υιοθέτησης ακατάλληλων 

συμπεριφορών (γνώση προσωπικών ορίων, 

διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού χώρου). 

 

1 2 3 4 5 

Κ) Σεξουαλικός προσανατολισμός. 

 

1 2 3 4 5 

 

37.Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι παρακάτω παράγοντες θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν εμπόδια στην παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης στο σχολείο; 

Α) Προκαταλήψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα και 

τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΦΑ. 

 

1 

 

2 3 4 5 



148 
 

Β) Ταμπού γύρω από το θέμα.  

 

1 2 3 4 5 

Γ) Επίπεδο Γνωστικής Ανάπτυξης. 

 

1 2 3 4 5 

Δ) Ελλιπής επιμόρφωση/ εξειδίκευση των 

εκπαιδευτικών. 

 

1 2 3 4 5 

Ε) Ελλείψεις σε αναλυτικά προγράμματα και 

παιδαγωγικό υλικό. 

 

1 2 3 4 5 

Στ) Έλλειψη διδακτικού χρόνου. 

 

1 2 3 4 5 

Ζ) Αντιδράσεις από γονείς και συναδέλφους. 

 

1 2 3 4 5 

Η) Αμηχανία εκπαιδευτικών. 

 

1 2 3 4 5 

Θ) Αμηχανία μαθητή. 

 

1 2 3 4 5 

Ι) Κοινωνικές Δεξιότητες/ 

Προσαρμοστική Συμπεριφορά 

1 2 3 4 5 
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Γ΄ Μέρος: Δημογραφικά στοιχεία 

Παρακαλώ συμπληρώστε ή σημειώστε με Χ στο κατάλληλο κουτάκι στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1. Φύλο: 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

2. Ηλικία: …. 

3. Μόρφωση/ Σπουδές 

 Απόφοιτος/η Δημοτικού  

 Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

 Απόφοιτος/η Λυκείου/ εξατάξιου Γυμνασίου 

 Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής  

 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 

4. Επαγγελματική κατάσταση: 

 Ιδιωτικός/η Υπάλληλος 

 Δημόσιος/α Υπάλληλος 

 Ελεύθερος/η Επαγγελματίας 

 Συνταξιούχος  

 Άνεργος/η 
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5. Αριθμός τέκνων: 

 1 

 2 

 3 

 4 και άνω  

6. Το παιδί σας έχει διαγνωστεί με ΔΦΑ: 

 Ναι 

 Όχι  

 

• Φύλο παιδιού: 

 Αγόρι  

 Κορίτσι 

 

• Ηλικία παιδιού: …. 

 

• Σειρά γέννησης του παιδιού στο οποίο αναφέρεστε: 

 1ο  

 2ο 

 3ο 

 4ο  

 Άλλο: 

7. Ύπαρξη τέκνου με άλλη αναπηρία. 
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 Ναι 

 Όχι 

8. Αν ναι, δηλώστε…………………………………………………………………………….. 

9. Έχετε συγγενή ή φίλο με ΔΦΑ στο κοντινό σας περιβάλλον; 

 Ναι 

 Όχι 

10. Έχετε λάβει ποτέ ενημέρωση γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική 

εκπαίδευση; 

 Ναι 

 Όχι 

11. Αν ναι, από πού και για πόσο χρονικό διάστημα;  

……………………………………………………………………………………………….. 

 


