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Η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση
γίνεται εύκολα!
Εγχειρίδιο για Γονείς
10 -12 ΕΤΩΝ

Εισαγωγή

Αγαπητοί γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες, χαιρόμαστε που η προσφορά μας
προσέλκυσε το ενδιαφέρον σας. Αυτό σημαίνει ότι ανήκετε στους ενήλικες
που θέλουν να καθοδηγήσουν τα παιδιά με σωστό τρόπο και με ασφάλεια στο
δρόμο τους ως την ενηλικίωση, καθως και στον τομέα της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό. Επειδή: πολύ λίγοι ενήλικες
έχουν μάθει να μιλούν φυσικά για θέματα όπως το σώμα, την αγάπη, την
σεξουαλικότητα και την ταυτότητα. Κάθε άτομο έχει το δικό του «σακίδιο
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» - μερικά είναι γεμάτα, αλλά άλλα είναι τελείως άδεια.
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε κάθε «θήκη» του σακιδίου
σας - έτσι ώστε να μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν
τα παιδιά σας κατά την παιδική τους ηλικία και την εφηβεία τους και είναι
πιθανό να σας ρωτήσουν μόνο όταν συνειδητοποιήσουν ότι λαμβάνουν απαντήσεις.
Ως ενήλικο μέλος της οικογένειας, είστε ο πρώτος συνομιλητής για τα παιδιά
σας - ακόμη και αν έχουν άτομα που εμπλέκονται στο νηπιαγωγείο ή / και το
σχολείο που παρέχουν κατάλληλες για την ηλικία και ευαίσθητες πληροφορίες. Εσείς είστε εκείνοι, που ονομάζετε πρώτοι όλα τα μέρη του σώματος όταν
αλλάζετε ρούχα στο παιδί σας ή παραλείπετε κάποια, και που πιθανώς απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα με τις φράσεις «είσαι ακόμα
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πολύ μικρός/ή για αυτό» ή «ενδιαφέρουσα ερώτηση, πρέπει να σκεφτώ πώς
να την απαντήσω».
Όσο πιο γρήγορα αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τα θέματα του σώματος, της
αγάπης, της σχέσης, της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας ως κανονικά
καθημερινά θέματα, τόσο πιο εύκολο είναι για εσάς - αλλά και τα παιδιά σας.
Όσο μεγαλώνουν εκείνα, τόσο πιο αμήχανες γίνονται οι «συζητήσεις σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης». Δεν είναι ασυνήθιστο και οι δύο πλευρές να ανακουφίζονται όταν μια τέτοιου είδους συζήτηση φτάσει στο τέλος της. Η
προσεκτική καθοδήγηση των παιδιών είναι πιο ωφέλιμη. Τα παιδιά που έχουν
μάθει ότι μπορούν να έρθουν σε εσάς με τις ερωτήσεις τους και να λάβουν
σοβαρές καθώς και πραγματικές απαντήσεις, θα συνεχίσουν επίσης να
απευθύνονται σε εσάς.
Οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Επομένως, είναι ακόμη πιο
σημαντικό να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τυχόν αρνητικές στάσεις απέναντι
στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (είτε μέσω της δικής σας ανατροφής ή επιρροής των μέσων ενημέρωσης). Θα θέλαμε να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο.
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα σημαντικό μέρος της πρόληψης της
κακοποίησης επειδή παρέχει στα παιδιά λέξεις και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκφραστούν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως παραφορτώσετε τα παιδιά σας μέσω της
κατάλληλης για την ηλικία τους και στοργικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης,
ή μήπως τους στερήσετε την «αθωότητα» τους: τα απαλλάσσετε από την
άγνοιά τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα από την αρχή, λόγω του φύλου τους, και όχι
μόνο μετά την εφηβεία. Η παιδική σεξουαλικότητα δεν πρέπει να συγκρίνεται
με τη σεξουαλικότητα των ενηλίκων, αλλά χαρακτηρίζεται κυρίως από παιχνιδιάρικη, παιδική περιέργεια. Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την παιδική εξερεύνηση του σώματος, την επιθυμία
να βλέπουν και να δείχνουν καθώς και να κάνουν ερωτήσεις. Τα παιδιά ενδιαφέρονται από μικρή ηλικία για τις διαφορές μεταξύ των φύλων και το πώς
δημιουργήθηκαν.
Η ευαίσθητη και κατάλληλη για ανηλίκους απάντηση των ερωτήσεων δεν
«σεξουαλικοποιεί» τα παιδιά. Τα βοηθά να βρουν μια κοινή γλώσσα. Με
αυτόν τον τρόπο, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ενισχύει την αυτοπεποίθησή
τους και τα προστατεύει από επιθέσεις, καθώς μπορούν να αντιληφθούν τις
σεξουαλικές πράξεις πιο γρήγορα.
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Και τα παιδιά που δεν φαίνεται να έχουν ερωτήσεις; Ίσως οι ερωτήσεις
«παρακούστηκαν» ή θεωρήθηκαν «προχωρημένες»... Τα παιδιά έχουν πολύ
οξείες «κεραίες» και ξέρουν σε ποιον να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους. Εάν
η δίψα τους για γνώση δεν ικανοποιηθεί από τους ενήλικες, θα βρουν γρήγορα άλλους τρόπους (μεγαλύτερα αδέλφια, μέσα ενημέρωσης ...). Ένα εκπαιδευτικό βιβλίο ή ένας ιστότοπος είναι πάντα μια καλή εισαγωγή στο θέμα.
Είναι σημαντικό να αφιερώσετε κάποιο χρόνο εκ των προτέρων και να δείτε
αν οι εκπομπές, οι εικόνες, οι ταινίες και η γλώσσα φαίνονται κατάλληλες για
εσάς.
Κανένας ενήλικας δεν μπορεί να αποφύγει να κάνει κάποια μορφή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης: ξεκινώντας με την ονομασία όλων των μελών του
σώματος όταν αλλάζει ρούχα στο παιδί του. Το πώς και αν απαντάτε σε μια
ερώτηση αργότερα δείχνει στο παιδί τη στάση και τις αξίες σας. Η συζήτηση
για τα θέματα που θα βρείτε εδώ σχετίζεται πάντα με μία στάση που βασίζεται
στις αξίες, τις οποίες μεταβιβάζετε στα παιδιά σας. Είναι επομένως λογικό να
σκεφτόμαστε αυτές τις αξίες σε πρώιμο στάδιο.
Μισό λεπτάκι: πώς, πότε, πού λάβατε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και από
ποιον; Ποια θέματα προέκυψαν; Ποια παραλήφθηκαν (και γιατί); Πώς θα
μπορούσε να γίνει καλύτερα; Είχατε εσείς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
που θα θέλατε να έχει το παιδί σας; Οχι; Τότε ανήκετε στην απόλυτη πλειοψηφία. Τα καλά νέα: μπορείτε να το βελτιώσετε! Και εδώ ακριβώς θέλουμε να
βοηθήσουμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα να γίνετε επαγγελματίας σε όλα αυτά τα
θέματα. Δώστε στον εαυτό σας ένα χρονικό περιθώριο για την περίπτωση
που δεν έχετε υπόψη σας μια κατάλληλη απάντηση όταν το παιδί σας σας
ρωτήσει κάτι. Να είστε αυθεντικοί λέγοντας, για παράδειγμα, «Οι γονείς μου
δεν με διαπαιδαγώγησαν σωστά, αλλά εγώ θέλω να το βελτιώσω». Προμηθευτείτε βιβλία που είναι κατάλληλα για την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα ή/και
ρίξτε μια ματιά στην App μας.
Και γιατί τόσο νωρίς;
▶

Επειδή τα παιδιά ενδιαφέρονται πολύ νωρίς για τις διαφορές μεταξύ των
δύο φύλων. Δεν πρόκειται μόνο για τα αγόρια ή τα κορίτσια, αλλά για την
αντίληψη της διαφορετικής θηλυκότητας και της αρρενωπότητας. Με τον
αστερίσκο * ή τον αστερίσκο φύλου, χρησιμοποιούμε, και σε αυτό το εγχειρίδιο, ένα ύφος γραφής ευαίσθητο ως προς τη διάσταση του φύλου,
το οποίο καθίσταται σαφές επίσης και σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να καταταχθούν στο σύστημα των δύο φύλων.

▶

Επειδή τα παιδιά θέλουν να μάθουν από πού «προέρχονται».
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▶

Επειδή ακούνε σεξουαλικούς όρους/λέξεις στο νηπιαγωγείο και το σχολείο και δεν μπορούν να τους αντιληφθούν.

▶

Επειδή έρχονται από πολύ νωρίς αντιμέτωπα με σεξουαλικό περιεχόμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (από διαφημιστικές αφίσες, τηλεοπτικές διαφημίσεις έως πορνό σε ψηφιακά μέσα) και ειδικότερα το πορνό
δεν θα έπρεπε να είναι το πρώτο σημείο εισαγωγής στο θέμα.

▶

Επειδή η γνώση ενδυναμώνει τα παιδιά όταν συναντούν / αντιλαμβάνονται την ποικιλομορφία των φύλων στην καθημερινή ζωή. Τα παιδιά αποδέχονται την ποικιλομορφία / τους διαφορετικούς τρόπους ζωής όταν
γνωρίζουν για αυτό και αυτό είναι σημαντικό για την καλή συνύπαρξη
στην κοινωνία μας.

▶

Επειδή τα παιδιά που έχουν δεχτεί καλή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
αργότερα ως έφηβοι, δίνουν στον εαυτό τους πολύ περισσότερο χρόνο
για να κάνουν σεξ για πρώτη φορά, επειδή ξέρουν περίπου τι να περιμένουν και δεν επηρεάζονται από την ομήγυρη. Τα παιδιά καθίστανται
ικανά και είναι πιο υπεύθυνα στα θέματα της αγάπης, της σεξουαλικότητας και των σχέσεων.

▶

Επειδή τα παιδιά που έχουν δεχτεί καλή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
προστατεύονται καλύτερα από τις σεξουαλικές επιθέσεις: έχουν ονόματα
για όλα τα μέρη του σώματός τους (μπορούν έτσι να εκφραστούν νωρίτερα αν κάποιος χαϊδέψει τα γεννητικά τους όργανα, για παράδειγμα) και
γνωρίζουν πότε είναι θεμιτή η σεξουαλική δράση - δηλαδή σε μεγαλύτερους εφήβους ή ενήλικες, όταν θέλουν και οι δύο. Και ότι δεν επιτρέπεται
να το κάνει κάποιος με παιδιά.

▶

Επειδή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά
δομικά στοιχεία για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Η πλειονότητα των δραστών προέρχεται από το στενό κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών, επομένως μια προειδοποίηση για τους «κακούς
αγνώστους» δεν είναι αρκετή.

Παρεμπιπτόντως, είναι φυσιολογικό να προκαλεί ντροπή στα παιδιά η συζήτηση για το θέμα αυτό, όταν δεν είναι συνηθισμένα σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Μπορούν να γελάσουν! Και μπορούν να αηδιάσουν: Ενθαρρύνετε τα
παιδιά σας να αισθάνονται έτσι, λέγοντάς τους ξεκάθαρα: «Ως παιδί, δεν
μπορείς να φανταστείς ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι ωραίο - κανείς δεν
πρέπει να το κάνει με ένα παιδί!» Έτσι, χωρίς να φοβίσετε το παιδί, έχετε
καταφέρει να ενσωματώσετε την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών σε μία εκπαιδευτική συζήτηση.
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Τι ρόλο παίζει η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη σε αυτό;
Κατά κύριο λόγο ισχύει πως κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό. Μερικά παιδιά
ενδιαφέρονται ήδη από νωρίς για αυτά τα θέματα, άλλα λίγο αργότερα. Όπως
και με άλλα ζητήματα στη ζωή. Εάν ακούτε το παιδί σας και προσέχετε ποια
είναι τα ενδιαφέροντά του, θα μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε πότε είναι
έτοιμο και για πιο πράγμα. Με βιβλία ή άλλα παιδικά παιχνίδια (για παράδειγμα κούκλες με γεννητικά όργανα ή παζλ που απεικονίζουν διαφορετικές οικογενειακούς τύπους) μπορείτε να προσφέρετε στο παιδί σας τα θέματα σχεδόν
παράλληλα.
Αυτό το εγχειρίδιο χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες με βάση τα πρότυπα
της ΠΟΥ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: 4-6 ετών, 7-9
ετών και 10-12 ετών. Τα όρια των ηλικιακών ομάδων είναι σχετικά και δεν
εμπίπτουν όλα τα βήματα μάθησης εντός της καθορισμένης ηλικίας.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τι εξέλιξη και τι τομείς ενδιαφέροντος μπορούν
να αναμένονται για κάθε ηλικιακή ομάδα και τι είδους γονική υποστήριξη σχετίζεται με αυτές. Τα στοιχεία ηλικίας είναι κατά προσέγγιση, κανένα παιδί δεν
αντιστοιχεί σε νόρμες.
▶

Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες ονομασίες
των μελών του σώματος, ειδικά των γεννητικών οργάνων. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τεχνικούς όρους σε πρώιμο
στάδιο. Στην ελληνική γλώσσα, παραδείγματα αυτού είναι
«πέος» και «αιδοίο».

▶

Τα παιδιά γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των φύλων, τόσο

0-4 ετών

σωματικά όσο και κοινωνικά.
▶

Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν και να εκφράσουν διαφορετικά συναισθήματα καθώς και να εκφράσουν επιθυμίες και
ανάγκες.

▶

Μαθαίνουν την πρώτη τους προσωπική υγιεινή και την εφαρμόζουν.

▶

Αναπτύσσουν μια θετική στάση απέναντι στο σώμα τους και
μπορούν να εκφράσουν τις επιθυμίες και τα όριά τους, για
παράδειγμα στα παιχνίδια εξερεύνησης του σώματος.

▶

Αναπτύσσουν μία αρχική ιδέα και αντίληψη σχετικά με τα οικογενειακά μοντέλα και τους διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας.
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▶

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις σωματικές διαφορές ανάλογα με
την ηλικία: Τα σώματα των παιδιών φαίνονται διαφορετικά
από τα ενήλικα (π.χ. τριχοφυΐα, σχήμα σώματος, στήθος).

▶

Θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με τη γονιμότητα και την
αναπαραγωγή.

4-6 ετών

▶

Θα λάβουν γνώσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη, τη γέννηση
και τα μωρά καθώς και το τέλος της ζωής.

▶

Αναπτύσσουν τη δική τους ταυτότητα φύλου.

▶

Μπορούν να αντιληφθούν και να ξεχωρίσουν τα συναισθήματα (π.χ. ζήλια, θυμό, φόβο, απογοήτευση).

▶

Μαθαίνουν ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι «καλοί» στα παιδιά
και πότε πρέπει/μπορούν να λάβουν υποστήριξη από
κάποιον ενήλικα.

▶

Για αυτά πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα προστασίας
της ιδιωτικότητας και της ανάπτυξης της αίσθησης της ντροπής.

▶

Η σωματική γνώση γίνεται πιο συγκεκριμένη: εμμηνόρροια,
εκσπερμάτωση, ατομικές διαφορές στη μακροχρόνια ανάπτυξη. Βιολογικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ ανδρών και
γυναικών, καθώς και γνώση της διαφορετικότητας των φύλων.

7-9 ετών

▶

Θα λάβουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και μια γενική ιδέα της αντισύλληψης.

▶

Έχουν γνώση διαφορετικών σχέσεων αναφορικά με την
αγάπη, τη φιλία κ.λπ. Μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να
κάνουν φιλίες και συγχρόνως να σέβονται τους άλλους.

▶

Έτσι προκύπτει μια περαιτέρω σταθεροποίηση και ανάλυση
των συναισθημάτων.

▶

Η αίσθηση της ντροπής και η ιδιωτικότητα διαδραματίζουν
ολοένα και σημαντικότερο ρόλο.

▶

Τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να είναι γνωστά στα παιδιά.
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▶

Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τις γνώσεις του σώματος,
τις εικόνες του σώματος και τις παρεμβάσεις στο σώμα
(ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περιτομή στα αγόρια, μέτρα αλλαγής φύλου σε ίντερσεξ παιδιά,
διαταραχές διατροφής, τατουάζ / piercing). Η περιγραφή της
στάσης του σώματος επηρεάζεται από την υγεία, την αυτοεικόνα και τη συμπεριφορά.

▶

Έχουν γνώση του αυνανισμού.

▶

Διευρύνουν την αντίληψη και τη διαχείριση των δικών τους

10-12 ετών

συναισθημάτων καθώς και των άλλων, όπως η ζήλια.
▶

Γνωρίζουν τις συνέπειες της εγκυμοσύνης (γονικότητα, αλλαγές σχέσης). Έρχονται αντιμέτωπα με το ζήτημα της εγκυμοσύνης στις σχέσεις των ομοφυλόφιλων και το ζήτημα της
στειρότητας.

▶

Βγαίνουν για ραντεβού και βιώνουν το φλερτ.

▶

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή το διαδίκτυο και να αντιλαμβάνονται τους
πιθανούς κινδύνους (για παράδειγμα, πρέπει να χτίστουν πιο
γερά θεμέλια και να εμβαθύνουν στο θέμα της συναναστροφής με φωτογραφίες/συνομιλίες ). Έχουν μια βασική γνώση
για τη σεξουαλικότητα/ το διαδίκτυο /εικόνες σώματος στα
μέσα ενημέρωσης.

▶

Το θέμα των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων συζητείται περαιτέρω και συγκεκριμενοποιείται.
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Θεματικό μέρος
Σώμα
Πολλά παιδιά αισθάνονται όλο και πιο άβολα με το σώμα τους σε αυτήν την
ηλικία, ειδικά όταν τα σημάδια της εφηβείας εμφανίζονται. Σκεφτείτε πώς αισθανθήκατε εσείς τότε, ποιες ήταν οι επιθυμίες και οι φόβοι σας, τι κάνατε για
τα ενοχλητικά σπυράκια, από πού λάβατε τις απαντήσεις σας σε φλέγοντα
ερωτήματα - και μιλήστε ανοιχτά για αυτά με το παιδί σας. Τέτοιες συνομιλίες
είναι συνήθως πολύ χρήσιμες για τα παιδιά, επειδή δεν αφορούν τον εαυτό
τους και μαθαίνουν ότι το ίδιο συνέβη και στους γονείς τους.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς να ξεκινήσετε μια συζήτηση για την
εφηβεία.
«Κατά την εφηβεία υπάρχουν πολλές σωμαμτικές αλλαγές. Κάποιες
αλλαγές τις παρατηρείτε επειδή γίνονται ορατές. Κάποιες άλλες δεν
είναι ορατές και γίνονται μέσα στο σώμα σας. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για την αρχή της εφηβείας. Για να γίνει αυτό, η υπόφυση ένας αδένας στη βάση του εγκεφάλου - δίνει στο σώμα το προβάδισμα
για να αυξήσει την παραγωγή ορισμένων χημικών ουσιών -των ορμονών. Οι φυσικές αλλαγές που παρατηρείτε στον εαυτό σας προκαλούνται κυρίως από αυτές τις ορμόνες. Όλα τα παιδιά φτάνουν στην εφηβεία. Κάποια νωρίτερα, κάποια αργότερα. Είναι σαν σε ένα πάρτι
όπου δεν έρχονται όλοι ταυτόχρονα, αλλά σε κάποιο σημείο όλοι είναι
εκεί.»
Όλα τα παιδιά αναζητούν απαντήσεις που αφορούν το σώμα τους. Επίσης
έχουν ερωτήσεις σχετικά με το σώμα και την ανάπτυξη άλλων φύλων. Τις
ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να τις λαμβάνουν όλα τα φύλα. Αυτό είναι
σημαντικό για τη δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης. Είναι συναρπαστικό για
τα παιδιά το να αποκτούν γνώσεις για τα σώματά τους αλλά και των άλλων.
Τα ακόλουθα συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σώματος των
περισσότερων ανθρώπων κατά την εφηβεία:
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Σώμα κοριτσιού
Στα κορίτσια, οι ορμόνες οιστρογόνο και
προγεστίνη, που παράγονται στις ωοθήκες, είναι υπεύθυνες για τις σωματικές
αλλαγές κατά την εφηβεία. Η τριχοφυΐα
στη μασχάλη, καθώς και η ηβική τριχοφυΐα αρχίζουν να πυκνώνουν. Το
σώμα γίνεται πιο θηλυκό: τα στήθη
αρχίζουν να μεγαλώνουν, οι γοφοί γίνονται πιο φαρδείς και τα κορίτσια
αποκτούν μέση. Η ωρίμανση των ωαρίων, η οποία ξεκινά στις ωοθήκες, αρχικά
δεν είναι ορατή στο κορίτσι. Από εδώ και
πέρα, ένα κορίτσι μπορεί να μείνει έγκυος·
τώρα είναι σεξουαλικά ώριμη. Για κάθε κορίτσι αυτή η αλλαγή γίνεται ορατή όταν η
έμμηνος ρύση εμφανίζεται για πρώτη
φορά ως αποτέλεσμα της πρώτης ωρίμανσης των ωαρίων.
Τα κορίτσια που έχουν την πρώτη τους περίοδο νωρίς, συχνά αισθάνονται μόνα τους ως προς το ζήτημα, επειδή δεν
μπορούν ακόμα να το συζητήσουν με τις φίλες τους, των οποίων το αναπτυξιακό βήμα εξακολουθεί να εκκρεμεί.
Η εμμηναρχή, ή η πρώτη εμμηνορροϊκή περίοδος, ξεκινά στα περισσότερα
κορίτσια στην ηλικία 11 έως 15 ετών. Πριν από αυτό, οι λεγόμενες «λευκές
εκκρίσεις» - ένα γαλακτώδες-λευκό υγρό - μπορεί να βγει από τον κόλπο: ως
«προάγγελος» της πρώτης αιμορραγίας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κορίτσια
είχαν πάντα ωοθήκες με χιλιάδες αυγά στην κοιλιά τους. Αυτά τα ωάρια είναι
σε ένα είδος «αδρανοποίησης» έως ότου το κορίτσι φτάσει στην εφηβεία. Στη
συνέχεια, οι ορμόνες (διαβιβαστικές ουσίες) διασφαλίζουν ότι τα κύτταρα των
ωαρίων ενεργοποιούνται. Η ωορρηξία είναι αρχικά ανώμαλη, αλλά η περίοδος γίνεται κανονική μετά από 6-24 μήνες κατά μέσο όρο.
Γυναικολόγος
Η έναρξη της περιόδου σας δεν αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί εξέταση, αλλά σημαίνει πως όλα λειτουργούν ομαλά στο σώμα. Μόλις
γίνει προσπάθεια σεξουαλικής επαφής, θα πρέπει να διεξαχθεί γυναικολογική
εξέταση και συζήτηση για αντισύλληψη. Πρέπει επίσης να συζητηθεί το θέμα
για ασφαλές σεξ, δηλαδή η αποφυγή σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων.
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Υγιεινή του σώματος
Για τον καθαρισμό του αιδοίου (στις πτυχές του δέρματος μπορεί να συσσωρευτεί σμήγμα, μια κιτρινωπή / λευκή ουσία φτιαγμένη από λίπος) αρκεί καθαρό νερό και, εάν είναι απαραίτητο, ένα πανί. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σαπούνι με ουδέτερο pH. Οι λοσιόν και τα σπρέι για την
ευαίσθητη περιοχή είναι περιττά και επικίνδυνα για την υγεία, πράγμα που
σημαίνει ότι η κολπική περιοχή μπορεί να διαταραχθεί και το αιδοίο και ο κόλπος να αρχίσουν να έχουν φαγούρα.
Κατά την περίοδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σερβιέτα για να εμποδίσετε
το αίμα να εισέλθει στο εσώρουχό σας, καθώς και ταμπόν ή κύπελλα της εμμήνου ρύσεως.
Μιλώντας για την εμμηνόρροια σε πρώιμο στάδιο και κάνοντας ψώνια για την
προσωπική υγιεινή, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας για τη σχολική
τσάντα, σώζει δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι σερβιέτες πρέπει να είναι ελεύθερα
προσβάσιμες. Για τα περισσότερα κορίτσια, η σκέψη της εισαγωγής ταμπόν
στον κόλπο τους είναι ακόμη σχετικά αδιανόητη. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο τα περισσότερα χρησιμοποιούν αρχικά σερβιέτα εάν η αιμορραγία είναι
μεγάλη. Τα ταμπόν είναι αντικείμενα για τα οποία πρέπει να γίνει, όμως, συζήτηση (ως προς το μέγεθος, την εισαγωγή, τη σωστή εφαρμογή), αλλά μην
πιέσετε το παιδί σας να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά μην τα εμποδίζετε κιόλας να
το κάνουν όταν έρθει η ώρα για αυτά. Ωστόσο, τα ταμπόν βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης και των μέσων ενημέρωσης εδώ και κάποιο χρονικό
διάστημα, καθώς ενέχουν τον κίνδυνο μόλυνσης, ειδικά εάν παραμένουν στο
σώμα για πολλές ωρες. Τα περισσότερα ταμπόν υπόκεινται λεύκανση με
χλωρίνη και επομένως είναι επικίνδυνα για την υγεία. Επιπλέον, όχι μόνο
απορροφούν το εμμηνορροϊκό αίμα, αλλά και τμήματα του κολπικού βλεννογόνου. Αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η περίοδος συμβαίνει περίπου 500
φορές στη ζωή των γυναικών και ως εκ τούτου ξοδεύονται πολλά χρήματα και
παράγονται σκουπίδια, είναι μερικές φορές σημαντικό μειονέκτημα που κάνει
όλο και περισσότερους ανθρώπους να καταφεύγουν σε εναλλακτική μηνιαία
υγιεινή: για παράδειγμα, υφασμάτινη σερβιέτα πολλαπλών χρήσεων,
εσώρουχο της περιόδου και ανθεκτικά κύπελλα περιόδου.
Ο μύθος «παρθενικός υμένας»
Πολλά κορίτσια φοβούνται ότι η χρήση ταμπόν θα σκίσει τον «παρθενικό
υμένα». Απομακρύνετε τον φόβο μακριά από το παιδί σας: δεν υπάρχει μεμβράνη που κλείνει την κολπική είσοδο. Υπάρχει μία λεπτή μεμβράνη, ο
υμένας, η οποία, ωστόσο, σε πολύ λίγα κορίτσια αιμορραγεί κατά την πρώτη
διεισδυτική σεξουαλική επαφή.
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Ο μύθος «πονάει πάντα την πρώτη φορά»
Δυστυχώς, αυτή η πρόταση παραμένει ως «κανόνας», γεγονός που οδηγεί
τους νέους να πιστεύουν ότι αυτό είναι απλώς μέρος της πρώτης διεισδυτικής
σεξουαλικής επαφής. Σε πολύ λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί ότι ο παρθενικός υμένας (βλ. παραπάνω) καλύπτει μέρος του κολπικού
ανοίγματος και στη συνέχεια σχίζεται. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, οι μύες του κόλπου συστέλλονται αντί να χαλαρώνουν.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα κορίτσι δεν είναι έτοιμο, είναι
πολύ ενθουσιασμένο, δεν είναι πολύ υγρό, είναι φοβισμένο κ.λπ. Ένα σημαντικό μήνυμα εδώ είναι απλά να αφήσετε περισσότερο χρόνο.

Εσωτερικό σώμα
Μερικά άτομα γεννιούνται με ενδοφυλλικά γεννητικά όργανα . Η συντριπτική
πλειοψηφία των ιντερ ατόμων το συναντούν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια
της ζωής τους - περίπου κατά την εφηβεία, όταν οι ορμόνες προκαλούν το
σώμα να αλλάξει προς μια κατεύθυνση που ενδεχομένως να μην περίμενε
κανείς: π.χ. έναρξη ή απουσία αλλαγής της φωνής, περίοδος, ανάπτυξη μαστού, ανάπτυξη γενειάδων / τριχοφυΐας, ανάπτυξη του στυτικού ιστού. Περίπου 1,7 τοις εκατό του πληθυσμού έχει ιντερ σεξουαλικά χαρακτηριστικά.

Σώμα αγοριού
Στα αγόρια, παράγεται η ορμόνη τεστοστερόνης στους όρχεις. Μία ορατή φυσική αλλαγή στα αγόρια είναι η αυξημένη ανάπτυξη των τριχών του σώματος.
Ξεκινά η ανάπτυξη των γενειάδων. Οι τρίχες αρχίζουν να πυκνώνουν στις
μασχάλες και στο όσχεο. Επιπλέον, το σώμα γίνεται πιο αρρενωπό: οι ώμοι
γίνονται πλατύτεροι. Μια ακουστική αλλαγή είναι το σπάσιμο της φωνής. Η
παραγωγή σπερματοζωαρίων πραγματοποιείται στο σώμα χωρίς να γίνεται
ορατή. Αυτό συμβαίνει στους όρχεις και σημαίνει ότι από τώρα και στο εξής
ένα αγόρι μπορεί να τεκνοποιήσει. Γίνεται αντιληπτό όταν συμβαίνει εκσπερμάτωση για πρώτη φορά.
«Τα αγόρια έχουν την πρώτη τους εκσπερμάτωση» - και συνήθως δεν
είναι προετοιμασμένα για αυτήν.
Αλλάξτε το αυτό και ανακουφίστε το παιδί σας, το οποίο μπορεί να πιστεύει
ότι έχει βρέξει ξανά το κρεβάτι του:
«Όταν τα αγόρια φτάσουν στην εφηβεία, οι όρχεις αρχίζουν να παράγουν σπερματοζωάρια. Αυτό συμβαίνει συνεχώς μέχρι το τέλος της
ζωής του. Τα σπερματοζωάρια αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. Όταν
αυτές οι «αποθήκες» είναι γεμάτες, εκατομμύρια σπερματοζωάρια που
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αναμιγνύονται με ένα υγρό βγαίνουν από το πέος. Η ποσότητα είναι
περίπου μία κουταλιά της σούπας. Η πρώτη φορά συμβαίνει συνήθως
μεταξύ των 11 και των 15 ετών.»
Από την πρώτη εκσπερμάτωση είναι ώριμα σεξουαλικά.
Υγιεινή του σώματος
Συζητήστε πώς να πλένετε σωστά την περιοχή των γεννητικών οργάνων για
να αποφύγετε το σμήγμα (μια κιτρινωπή / λευκή ουσία που παράγεται από
λίπος): η ακροβυστία πρέπει να τραβηχτεί προς τα πίσω και ο βάλανος να
καθαριστεί με το χέρι και καθαρό νερό. Εάν το τράβηγμα πονάει, μπορεί να
είναι ένδειξη σύσφιξης της ακροβυστίας. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί με έναν
ουρολόγο.
Αλλαγή φωνής
Τα αγόρια έχουν αλλαγές στις φωνές τους. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει
κάποιο διάστημα και θα συνοδεύεται από βραχνάδες και τσιρίδες. Ακόμα και
τα κορίτσια έχουν αλλαγές στις φωνές τους. Αλλά αυτό είναι τόσο περιορισμένο που δεν είναι αισθητό. Ωστόσο, η φωνή των κοριτσιών γίνεται επίσης
βαθύτερη.
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Όλα τα σώματα
Προσωπική υγιεινή γενικά
Η προσωπική υγιεινή είναι τώρα πιο σημαντική. Επειδή κατά την εφηβεία, το
δέρμα είναι πιθανό να γίνει λιπαρό, ιδρώνετε περισσότερο, μπορεί να αναπτυχθούν σπυράκια και να αλλάξει η μυρωδιά του σώματος. Αυτές είναι συνέπειες της παραγωγής σμήγματος, η οποία διεγείρεται από ορμονικές αλλαγές στο σώμα. Συζητήστε με το παιδί σας για το γεγονός ότι η μυρωδιά του
σώματος από τον ιδρώτα τους τα κάνει να πρέπει να πλένονται πιο συχνά.
Εάν έχετε σπυράκια ή ακμή, επισκεφτείτε έναν δερματολόγο για να αποφύγετε τα σημάδια.
Σεξουαλική διέγερση
Οι άνθρωποι διεγείρονται σεξουαλικά μέσω φαντασιώσεων ή οπτικών ερεθισμάτων (αληθινά σώματα, πορνογραφία). Ο κόλπος γίνεται υγρός, τα χείλη
του αιδοίου και η κλειτορίδα διογκώνονται και οι θηλές γίνονται δύσκαμπτες.
Ο στυτικός ιστός του πέους γεμίζει με αίμα και το ανορθώνει. Η αναπνοή γίνεται ταχύτερη, η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός αυξάνονται.
Πολλά αγόρια δεν μπορούν να κρύψουν τη σεξουαλική τους διέγερση - η στύση δεν είναι ακόμη ελεγχόμενη και τους συμβαίνει στις πιο ενοχλητικές καταστάσεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλική ευχαρίστηση, αλλά είναι
επίσης μια αντίδραση σε φυσικά ερεθίσματα (η λεγόμενη «πρωινή στύση»).
Αυνανισμός
Είναι σημαντικό να μην το αξιολογείτε ή ακόμη και να το απαγορεύετε τελείως
ως ενήλικες. Ο αυνανισμός είναι ένας τρόπος να ανακαλύψει και να απολαύσει κανείς το σώμα του και τη σεξουαλική του ικανοποίηση. Ο αυνανισμός
είναι σεξ με τον εαυτό μας και δεν προκαλεί σωματική ή ψυχική βλάβη με
κανέναν τρόπο - ας αφήσουμε επιτέλους τους μύθους των παππούδων μας
πίσω μας!
Σεξουαλικότητα και Μέσα Ενημέρωσης
Τα παιδιά μας σήμερα έρχονται σε επαφή με την πορνογραφία πολύ νωρίς:
μόλις αποκτήσουν πρόσβαση σε smartphone, tablet ή υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, έρχονται αντιμέτωπα με αυτήν. Και δεν χρειάζεται καν να
είναι οι δικές τους συσκευές. Δεν μπορείτε να τα προστατεύσετε από αυτό.
Αλλά προετοιμαστείτε για αυτό: το να προετοιμάσετε μια στοργική βάση από
νωρίς σε σχέση με τη δυνατότητα συζήτησης των σεξουαλικών ζητημάτων, το
να απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις τους και επίσης να απευθύνεστε στον εαυ-
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τό σας εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τα παιδιά πιστεύουν ότι βλέπουν ένα
ντοκιμαντέρ όταν βλέπουν ένα πορνό, σκεπτόμενα: «Έτσι λειτουργεί το σεξ».
Μιλήστε στο παιδί σας για το γεγονός ότι το σεξ είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται όταν το θέλουν και οι δύο και είναι ωραίο και για
τους δύο. Αυτό που βλέπει κανείς στα βίντεο δεν έχει καμία σχέση. Εκείνο
εξυπηρετεί τις φαντασιώσεις άλλων ανθρώπων.
Πιθανότατα θα προσπαθήσετε να βάλετε κάποια προστασία ή ένα φίλτρο στις
συσκευές σας ή να βάλετε έναν οικογενειακό υπολογιστή στο σαλόνι σας:
αυτές είναι σημαντικές προφυλάξεις. Και όμως ούτε αυτό θα σταματήσει την
επαφή με την πορνογραφία - ίσως να το καταφέρουν μέσω άλλων παιδιών.
Μείνετε σε επαφή με το παιδί σας, να δείχνετε ενδιαφέρον για αυτό που κοιτάζει. Τουλάχιστον έτσι θα φανεί εάν καταφέρατε να κάνετε το θέμα της σεξουαλικότητας συζητήσιμο ως ανεξερεύνητο θέμα - γιατί τότε το παιδί σας θα
έρχεται σε εσάς για καιρό με σχετικές ερωτήσεις.
Εικόνες σώματος
Μέσω του κόσμου των
μέσων
ενημέρωσης,
στον οποίο τα παιδιά
εκτίθενται από νεαρή ηλικία, υιοθετούν ορισμένα
ιδανικά: πώς πρέπει να
μοιάζουν τα αγόρια και
πώς πρέπει τα κορίτσια;
Αυτά τα ήδη ανέφικτα ιδανικά, τα οποία συχνά δημιουργούνται από το photoshop, εκθέτουν
τους νέους σε υψηλές προσδοκίες: να μοιάζουν με ένα μοντέλο
που παρουσιάζεται ως στόχος.
Πολλοί νέοι κάνουν διάφορα γι
'αυτό: δίαιτες που μπορούν να
οδηγήσουν σε διατροφικές διαταραχές,
συμπληρώματα
διατροφής,
υπερβολική
άσκηση στο γυμναστήριο και,
συχνά στην εφηβεία, την επιθυμία χειρουργικής προσαρμογής του σώματος
σύμφωνα με τα ιδανικά.
Όσο νωρίτερα μάθουν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται το σώμα τους ως κάτι το
ξεχωριστό, να αισθάνονται καλά μέσα σε αυτό, να το φροντίζουν σωστά, να
τους αρέσουν πολλά (αν όχι όλα) από τα μέρη του, να δέχονται τα υπόλοιπα,

16

τόσο πιο εύκολο θα είναι για αυτά κατά την εφηβεία. Σε τελική ανάλυση, η
εφηβεία είναι μια περίοδος που δεν μπορεί κανείς να ξέρει πώς θα μοιάζει το
σώμα «μετά» από αυτήν: όλα μεγαλώνουν, ξεφυτρώνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό. Κάνετε το παιδί σας να καταλάβει ότι είναι μοναδικό - ότι όλα τα σώματα είναι μοναδικά. Παρακολουθήστε
μαζί βίντεο που δείχνουν πόσο πολύ μπορούν να αλλάξουν τα άτομα στην
οθόνη και ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Σεξουαλικές δραστηριότητες, αντισύλληψη και ασφαλές σεξ
Μιλήστε στο παιδί σας για την αντισύλληψη ακόμη και σε αυτήν την ηλικία.
Όχι γιατί θα το χρειαστεί στο εγγύς μέλλον (ο μέσος όρος ηλικίας σε όλη την
Ευρώπη είναι η ηλικία των 18,5 ετών σύμφωνα με την έκθεση Durex 2015),
αλλά - αντίθετα - επειδή είναι ακόμα πολύ μακριά.
Η ακόλουθη δήλωση είναι σημαντική και ανακουφιστική για τα κορίτσια:
«Εσύ αποφασίζεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την πρώτη σου
φορά. Βασίσου στα συναισθήματά σου και μην αφήσεις κανέναν να σε
πιέσει! Είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι λίγο ανήσυχη και ανασφαλής.
Εάν αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα, ίσως να μην είσαι ακόμα
έτοιμη για σεξ. Ίσως να πρέπει να περιμένεις. Αλλά η πρώτη φορά
μπορεί επίσης να είναι συναρπαστική. Βοηθά εάν εσύ και ο σύντροφός σου δίνετε αρκετό χρόνο ο ένας στον άλλον και παραμένετε ανενόχλητοι. Μιλήστε ο ένας στον άλλο για το τι θέλετε και πώς αισθάνεστε.»
Φυσικά, ούτε τα αγόρια πρέπει να αφήσουν τον εαυτό τους να πιεστεί να
κάνει κάτι, ούτε από φίλους ούτε από τα μέσα ενημέρωσης.
«Αν ένας άντρας και μια γυναίκα θέλουν να κάνουν σεξ χωρίς αυτό να
προκαλέσει εγκυμοσύνη, πρέπει να χρησιμοποιήσουν αντισύλληψη.
Για παράδειγμα, η γυναίκα μπορεί να πάρει το χάπι, ο άντρας προφυλακτικό.»
Ασφαλές σεξ
Οι ομοφυλόφιλοι και οι ετεροφυλόφιλοι έφηβοι που θέλουν να γίνουν σεξουαλικά ενεργοί χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις και πώς μπορούν να προστατευθούν από αυτές. Πρέπει επίσης
να ξέρουν πού να απευθυνθούν εάν αισθανθούν κνησμό ή δυσάρεστη εκροή.
Η χρήση προφυλακτικών πρέπει να γίνει γνωστή στους νέους. Συχνά βρίσκονται χρησιμοποιημένα προφυλακτικά σε παιδικές χαρές και χώρους στάθμευσης και τα παιδιά τα γνωρίζουν από το σούπερ μάρκετ ή τις δημόσιες τουα-
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λέτες. Είναι το μόνο αντισυλληπτικό που προστατεύει από ασθένειες τόσο
κατά την ετεροφυλόφιλη όσο και την ομοφυλοφιλική επαφή. Οι μεμβράνες για
στοματικό σεξ αναλαμβάνουν αυτή τη λειτουργία κατά τη διάρκεια του κολπικού στοματικού σεξ. Εάν έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε ένα συμβουλευτικό κέντρο που προσφέρει εργαστήρια σεξουαλικής εκπαίδευσης, επωφεληθείτε από την προσφορά. Οι νέοι το βρίσκουν συχνά ευκολότερο να μιλούν
με άτομα εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος σχετικά με αυτά τα θέματα.
Μια επίσκεψη σε ένα συμβουλευτικό κέντρο ή γυναικολογική διαβούλευση
πρέπει να πραγματοποιηθεί εάν ένα ζευγάρι προτίθεται να γίνει σεξουαλικά
ενεργό. Εδώ, παρουσιάζονται στους νέους τα εν λόγω αντισυλληπτικά με τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και, εάν είναι απαραίτητο, τους τα
συνταγογραφούν για ορμονική αντισύλληψη. Το θέμα για ασφαλές σεξ
πρέπει επίσης να συζητηθεί.

18

Ταυτότητα
Ο «διαφορετικός» σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου
δεν είναι ασθένεια
Γιατί και πότε ένα άτομο διαπιστώνει ποιον αγαπά είναι προσωπικό και αποτέλεσμα συναισθημάτων. Οι συνθήκες που καθορίζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου είναι διαφορετικές. Αλλά αυτό που μπορεί να ειπωθεί σε κάθε περίπτωση είναι ότι: δεν προκύπτει ούτε μέσω κοινωνικοποίησης
ούτε μέσω γονεϊκής ανατροφής, ούτε μέσω αποπλάνησης. Η ιδέα ότι μια γυναίκα μπορεί να γίνει λεσβία επειδή είδε λεσβιακά ζευγάρια ή ότι ένας άντρας
μπορεί να γίνει γκέι επειδή μιλούσαν για ομοφυλόφιλους στην τάξη έχει αντικρουστεί επιστημονικά. Ούτε εσείς ως γονέας δεν μπορείτε επηρεάσετε τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του παιδιού σας. Κάτι το
οποίο έχει συζητηθεί και εξακολουθεί να συζητείται παγκοσμίως ακόμα και
σήμερα είναι ότι η ομοφυλοφιλία είναι μια ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί
με ορισμένες θεραπείες. Κάτι τέτοιο επίσης δεν ισχύει. Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας) διέγραψε την ομοφυλοφιλία από τον παγκόσμιο κατάλογο υγείας (ICD 10) το 1992. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρείται από ιατρικής
ή νόμικης απόψεως ασθένεια. Το να είναι επίσης κανείς τρανς δεν είναι
κάποια ασθένεια, αλλά απλώς το συναίσθημα ότι το βιολογικά καθορισμένο
φύλο δεν ταιριάζει με τα συναισθήματα του ατόμου. Αυτό συμφωνείται στον
νέο κατάλογο υγείας του ΠΟΥ (ICD 11), ο οποίος ισχύει από το 2022, και μιλά
για ασυμφωνία των φύλων, δηλαδή την έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του
σώματος και της αίσθησης του φύλου.
Coming-Out: „To come out of the closet“ είναι ένας αγγλο-αμερικανικός ιδιωματισμός και κυριολεκτικά σημαίνει «να βγαίνεις από την
ντουλάπα». Το μεταφερόμενο νόημα είναι το να μην κρύβεται κανείς
πια, αλλά να είναι ανοιχτός για τη σεξουαλική του ταυτότητα. Το
coming-out χωρίζεται συχνά σε δύο φάσεις: από τη μία πλευρά, το
εσωτερικό coming-out, δηλαδή η επίγνωση και η αποδοχή, από την
άλλη πλευρά, το εξωτερικό coming-out, δηλαδή το να το μοιραστεί κανείς με τους γύρω του. Το coming-out αναφέρεται επίσης σε άτομα
που είναι ασέξουαλ, αμφιφυλόφιλα, πανσέξουαλ και τρανς.
Το εσωτερικό coming-out ενός παιδιού μπορεί να ξεκινήσει πολύ νωρίς. Από
την ηλικία των 10, το παιδί έχει την αίσθηση ότι «είναι διαφορετικό». Δεν είναι
ασυνήθιστο να μην γνωρίζουν τα παιδιά ορισμούς και να προσπαθούν να
απωθήσουν τα πραγματικά τους συναισθήματα για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα ή να κάνουν τη δική τους έρευνα στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορούν επίσης να λάβουν διαστρεβλωμένες πληροφορίες. Για να το
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αποτρέψετε αυτό, μπορείτε να παρέχετε στο παιδί σας πληροφορίες σχετικά
με τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και τις ταυτότητες φύλου σε πρώιμο στάδιο και, συνεπώς, να τους βοηθήσετε να τις κατανοήσουν. Αυτού του
είδους συνομιλία δεν πρέπει να γίνεται μόνο όταν κάτι αρχίζει να φαίνεται
«διαφορετικό» - μια ανοιχτή προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα στην οικογένειά
σας οδηγεί στην αποδοχή του φύλου και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας,
ενισχύει το παιδί σας και βοηθά στην οικοδόμηση μιας ανοιχτής και χωρίς
διακρίσεις κοινωνίας.

Οι νέοι χρειάζονται οικογενειακή υποστήριξη και προστασία από διακρίσεις
Το κεντρικό θέμα της (προ-) εφηβείας είναι η εύρεση της ταυτότητας μας. Η
αυτοαντίληψη που ανέπτυξε ο γιος/η κόρη σας στην παιδική ηλικία αναθεωρείται και πιθανώς άλλαζει. Τα παιδιά αναπτύσσουν την πολύ προσωπική σεξουαλική τους ταυτότητα. Με αυτό συνδέεται το αίσθημα της ελευθερίας, της
αίσθησης άνεσης στο ίδιο τους το σώμα και της αναγνώρισής τους ως ανεξάρτητου ατόμου. Σε αυτήν την περίπλοκη διαδικασία, τα παιδιά βοηθούνται
από μια ανοιχτή συζήτηση για την κοινωνία και τις αντίστοιχες αξίες και κανόνες της. Αυτό απαιτεί υποστήριξη από εσάς και από άλλα μέλη της οικογένειας.
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Συζητήστε για τα συναισθήματα με τα παιδιά σας και βοηθήστε τα να
διαμορφώσουν τις απόψεις τους. Παρέχετε υποστήριξη και ειλικρινή
σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο τα υποστηρίζετε στην ανάπτυξη του δικού
τους συστήματος αξιών. Αντιμετωπίστε το παιδί σας και σεβαστείτε τις
αξίες και τις προτεραιότητές του, ακόμα κι αν δεν τις εγκρίνετε απαραίτητα, π.χ. εάν θέλουν να ντυθούν με τρόπο που υποδηλώνει άτυπο
φύλο, που εκδηλώνει τα χόμπι/τις φιλοδοξίες καριέρας και δεν θέλουν
να συμμορφωθούν σε τυχόν στερεότυπα.
Όλα τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ωστόσο, τα παιδιά και οι νέοι queer αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλες προκλήσεις. Διότι μόνο εκείνοι που αποκλίνουν από τον κοινωνικό κανόνα, σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας, πρέπει να το παραδεχτούν, δηλαδή να
κάνουν coming-out. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι οι ετεροφυλόφιλοι άνθρωποι
κάνουν coming-out φυσικά μόνιμα χωρίς αυτό να αξιολογείται: τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια περπατούν χέρι-χέρι δημόσια και φιλιούνται στον δρόμο, ο
δάσκαλος μιλάει για τη σύζυγό του ή το κορίτσι χορεύει με το αγόρι στη ντίσκο.
Ο όρος queer χρησιμοποιείται για άτομα, των οποίων ο σεξουαλικός
προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου τους δεν αντιστοιχεί στον κοινωνικό κανόνα. Υπό αυτόν τον όρο εννοούνται επίσης τα άτομα που
δεν ανταποκρίνονται στα κοινά πρότυπα με την εμφάνιση και/ή τη συμπεριφορά τους.
Σπάνια εμφανίζονται νέοι queers. Ούτε προβάλλονται στο κοινό, ούτε μπορείς να βρει κανείς για αυτούς σε σχολικά βιβλία, ταινίες σε εκπομπές κλπ.
Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά για το coming-out τους,
γιατί δεν είναι εύκολο. Επειδή το «να είσαι διαφορετικός» από ό, τι επιτρέπει
ο κοινωνικός κανόνας, εξακολουθεί να σχετίζεται με εμπειρίες διακρίσεων και
βίας.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρώτησε 140.000 queer ανθρώπους σε 30 χώρες και δημοσίευσε μια πανευρωπαϊκή μελέτη στις 14
Μαΐου 2020. Διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, ότι το 62% των ερωτηθέντων
κρατούν μυστικό τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους. Ωστόσο, υπήρχαν επίσης θετικά ευρήματα: κάθε δεύτερο άτομο
που ρωτήθηκε δήλωσε ότι υπάρχουν συμμαθητές ή δάσκαλοι στο σχολείο
που υποστηρίζουν το φύλο και τη σεξουαλική ποικιλομορφία.
Υπάρχουν πολλές μορφές διακρίσεων, σε σχέση με ζητήματα φύλου,
όπως:
Σεξισμός: Διάκριση βάσει της πεποίθησης ότι το ένα φύλο είναι εγγε-
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νώς ανώτερο από το άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφορά
άτομα με γυναικείο σώμα και άτομα που ταυτίζονται ως κορίτσια επειδή απεικονίζονται ως πιο αδύναμα ή λιγότερο ευφυή από τους άνδρες.
Εχθρότητα κατά των τρανς* ατόμων: Διάκριση κατά του τρόπου ζωής
και έκφρασης μεταξύ των φύλων, καθώς και της ποικιλομορφίας του
σώματος και των φύλων.
Εχθρότητα κατά των τρανς*/τρανσφοβία: Διάκριση κατά των τρανς*
ατόμων καθώς και έντονη αποστροφή στην τρανσεξουαλικότητα και
στα άτομα που εκφράζουν ανοιχτά την τρανς-ταυτότητα του φύλου
τους.
Αμφιφοβία, ομοφοβία / εχθρότητα κατά των ομοφυλόφιλων: Διάκριση
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.
Η διάκριση είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά
και οι νέοι δεν κάνουν coming-out και κρύβουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι
λόγοι περιλαμβάνουν φόβο απώλειας φίλων ή εκφοβισμού. Τα παιδιά που
έχουν μια θετική εικόνα του σώματός τους και είναι πεπεισμένα ότι είναι πολύτιμα, μπορούν να διαχειριστούν ευκολότερα αυτήν την κατάσταση. Το να
γνωρίζουν τα παιδιά ότι δεν είναι μόνα τους και ότι έχουν αξία έτσι όπως είναι
τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Επιπλέον, φαίνεται να
είναι χρήσιμο, ειδικά για τους νέους, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ανοιχτοί για την queer-ύπαρξή τους.
Αναζητήστε μαζί με τα παιδιά σας για διακεκριμένα queer πρότυπα σε
ταινίες, στην τέχνη, στον αθλητισμό και στην πολιτική. Μερικά παραδείγματα είναι η καλλιτέχνης Frida Kahlo, ο πολυτάλαντος Leonardo
da Vinci, ο ζωγράφος και ποιητής Michelangelo, η τενίστρια Martina
Navratilova, ο επιχειρηματίας Tim Cook, η συγγραφέας Virginia
Woolf, ο συνθέτης Peter Tchaikovsky, ο ροκ σταρ David Bowie ή η
ηθοποιός Kristen Stewart. Στο βιβλίο "Queer Heroes" των Arabelle
Sicardi και Sarah Tanat-Jones, παρουσιάζονται 53 queer ήρωες, που
είναι κατάλληλοι για την ηλικία των παιδιών, στα γερμανικά ή στα αγγλικά. Ενθαρρύνετε το παιδί σας στο «επιτρέπεται να είμαι ο εαυτός
μου».
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Συναισθήματα
Σε αυτήν την ηλικία ξεκινά η εφηβεία, η οποία είναι μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης και δεν αφορά μόνο τη σωματική ανάπτυξη. Η εφηβεία φέρνει μαζί της
πολύ δραστικές αλλαγές που είναι συγκινητικές τόσο για τα παιδιά όσο και
για τους γονείς. Από τη μία πλευρά, οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο, κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο επίσης με
πόνο, διαμάχη και θλίψη. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά στην εφηβεία
χρειάζονται ακόμη τους γονείς να τους παρέχουν αγάπη κατά τη μετάβαση
στην ενήλικη ζωή.
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι το παιδί σας αμφισβητεί όλο και περισσότερο
τους οικογενειακούς κανόνες στο σπίτι. Απαιτούν επίσης τη δική τους ελευθερία επιλογής και θέτουν όρια ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζονται σαν «μικρά παιδιά». Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να κλείνονται στο δωμάτιό τους ή σε
ένα ιδιωτικό μέρος. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να αυξήσουν την ένταση μεταξύ σας και του παιδιού. Τώρα ο στόχος είναι να προσαρμοστείτε εσείς στην
κατάσταση του παιδιού και όχι το αντίστροφο. Πολλά παιδιά δεν καταλαβαίνουν από μόνα τους τι τους συμβαίνει και αργότερα μετανιώνουν αν έχουν
φερθεί ξεροκέφαλα χωρίς να μπορούν να το παραδεχτούν. Κατά την εφηβεία,
οι συνδέσεις μεταξύ των μεμονωμένων νευρικών δεσμίδων στον εγκέφαλο
αναμορφώνονται και ξαναχτίζονται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει και
να εντείνει τους γνωστούς συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς ερεθισμούς . Όταν τα παιδιά αναστατώνονται, δεν υπάρχει κακή θέληση πίσω από
αυτό. Τα νεύρα είναι κυριολεκτικά κενά και οι αλλαγές στη διάθεση είναι καθημερινές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα παιδιά χρειάζονται
ειδικό προσανατολισμό και επομένως κανόνες καθώς και σαφώς κατανόηση
εκ μέρους των οικείων τους. Είναι συχνά χρήσιμο να μην επαναπροσδιορίζουμε τους κανόνες ξανά και ξανά. Αντ 'αυτού, επικοινωνήστε με διαφάνεια,
έτσι ώστε η αιτία των κανόνων να ξανά γίνει αντιληπτή.
Οι σχέσεις αλλάζουν
Ως αποτέλεσμα των αναφερόμενων ορμονικών αλλαγών, τα παιδιά γίνονται
σεξουαλικά ώριμα και βιώνουν τον έρωτα και τις ερωτικές φαντασιώσεις με
διαφορετικό τρόπο από πριν. Οι σεξουαλικές παρορμήσεις γίνονται πιο επείγουσες και ο αυνανισμός αποκτά σημασία . Πραγματοποιούνται επίσης οι
πρώτες προσεγγίσεις και οι σχέσεις αγάπης μεταξύ των νέων. Οι νέοι βγαίνουν έξω, κρατούνται χέρι χέρι και φιλιούνται. Τις περισσότερες φορές, οι νέοι
δεν είναι τόσο δραστήριοι όσο θα περίμεναν οι ενήλικες. Ωστόσο, οι νέοι συνήθως δεν θέλουν να τους προσεγγίσουν σχετικά με αυτά τα θέματα. Συχνά
αντιδρούν με έναν περιφρονητικό ή ενοχλημένο τρόπο. Σεβαστείτε την οριο-
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θέτηση και να χαίρεστε για τις νέες εμπειρίες που έχει τώρα το παιδί σας.
Ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
Οι νέοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ψάχνονται. Αυτό επηρεάζει επίσης τις φιλίες από την παιδική ηλικία, οι οποίες μερικές φορές διαλύονται
προσωρινά ή μόνιμα. Νέες σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ των νέων. Πολλοί
νέοι, λόγω των ανασφαλειών τους, δεν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή
και δοκιμάζουν το mainstream. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί
να προκύψει εκφοβισμός. Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή βίας που διαπράττεται συχνά και σκόπιμα εναντίον ανθρώπων που φαίνονται πιο ανυπεράσπιστοι από άλλους. Σε αυτό υπάρχει ένα σαφές μοτίβο όσων εμπλέκονται. Από
τη μία πλευρά υπάρχει ο εκφοβιστής και ο υποστηρικτής (που ενισχύει ή βοηθά) και από την άλλη το θύμα και πιθανώς κάποιος υπερασπιστής. Στο μεταξύ υπάρχουν τρίτοι που παρατηρούν και χαίρονται που δεν είναι εκείνοι τα
θύματα. Εάν το παιδί σας, σε οποιοδήποτε ρόλο, εκφράζεται για εκφοβισμό
σε μια ομάδα, είναι σημαντικό να παρέμβετε.
Υπάρχουν παιδιά και νέοι που δεν αντιστοιχούν στον υποτιθέμενο κοινωνικό
κανόνα. Αυτά τα παιδιά συχνά υφίστανται διακρίσεις και βία .
Ο εκφοβισμός συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους: σωματικά, λεκτικά ή ψυχικά. Ο σωματικός
εκφοβισμός εκδηλώνεται με το χτύπημα, το σπρώξιμο, το φτύσιμο και άλλα
παρόμοια. Η προσβολή, η παρενόχληση ή η μεταχείριση κάποιου με περιφρόνηση γίνεται συνήθως λεκτικά ή στο Διαδίκτυο. Ο ψυχολογικός εκφοβισμός, από την άλλη πλευρά, εκδηλώνεται, για παράδειγμα, με γελοιοποίηση,
απειλή, εκφοβισμό ή διάδοση φήμων για κάποιον.
Υποψία εκφοβισμού - Εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει
εκφοβισμό ή βιώνει σωματική ή ψυχολογική βία, μεταβείτε σε ένα τοπικό συμβουλευτικό κέντρο για παιδιά και νέους. Μερικές φορές
υπάρχει επίσης κοινωνική εργασία στο σχολείο. Αυτό θα μπορούσε να
είναι το κατάλληλο μέρος για να λάβουν βοήθεια. Υποστηρίξτε το παιδί
σας και αναζητήστε βοήθεια μαζί.
Ο εκφοβισμός στο Διαδίκτυο αυξάνεται ολοένα μέσω της διαδικτυακής δραστηριότητας. Εκεί, οι νέοι προσβάλλονται σκόπιμα, απειλούνται, εκτίθενται ή
παρενοχλούνται από γνωστά ή άγνωστα άτομα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικών μέσων επικοινωνίας, όπως το smartphone.
Τα συναισθήματα και οι διαθέσεις των νέων αλλάζουν γρήγορα και, για τους
τρίτους, συνήθως χωρίς προφανή λόγο. Ακόμα και μικρά πράγματα μπορούν
να προκαλέσουν παρορμητικές αντιδράσεις. Η αναδιάρθρωση του εγκεφάλου
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καθιστά όλο και πιο δύσκολη την ταξινόμηση των συναισθημάτων του
ατόμου. Είναι σημαντικό να διατηρείτε επαφή με το παιδί σας κατά τη διάρκεια αυτής της ειδικής περιόδου. Αυτό θα καθορίσει το πώς θα εξελιχθεί μακροπρόθεσμα η σχέση σας με το παιδί. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης το να
λέτε ένα σαφές «όχι» στο παιδί σε ορισμένες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα
να πρέπει να επισημάνετε ότι αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση σας. Να αναφέρεστε πάντα στη συμπεριφορά του παιδιού και όχι στο άτομο καθεαυτό.
Για παράδειγμα, λέγοντας:
«Δεν πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι σωστή από την πλευρά
σου, επειδή έχεις αγνοήσει τις συμφωνίες μας».
Αυτό δείχνει καθαρά τη στάση σας απέναντι στη συμπεριφορά του παιδιού
σας. Μαζί με μία εξήγηση της αιτίας, η αντίδραση γίνεται διαφανής για το παιδί.
Σε περίπτωση διαμάχης, τα επιχειρήματα, οι κανόνες και οι προκύπτουσες
αποφάσεις πρέπει να επικοινωνούνται με διαφάνεια. Αυτός είναι ο μόνος
τρόπος για να καταλάβουν οι νέοι την απόφαση. Πάνω από όλα αυτά υπάρχει
συχνά η ερώτηση «πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση μαζί;». Σε δύσκολες
στιγμές, οι οικείοι πρέπει να διαπραγματεύονται κανόνες και να κάνουν συμβιβασμούς. Το πόσο μακριά πηγαίνετε εξαρτάται από εσάς. Οι γονείς πρέπει
να είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να κατανοήσουν τα συναισθήματα του
παιδιού και όχι να τα προειδοποιήσουν. Επίσης, δεν συνιστάνται οι συμβουλές, τα σχόλια ή η εύρεση άμεσων λύσεων σε ένα πρόβλημα.
Επίσης, αποδεχτείτε τη συγγνώμη από το παιδί σας και μην έχετε μνησικακίες. Αυτό μπορεί να είναι πολύ προσβλητικό για το παιδί. Δύο πράγματα είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για κάθε παιδί (πριν από την εφηβεία): ότι αισθάνεται
πως ακούγεται και κατανοείται. Εάν εξακολουθείτε να είστε αυθεντικοί και
στοργικοί απέναντι στο παιδί σας, τότε έχετε καλές προϋποθέσεις να περνάτε
τον χρόνο μαζί.
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Αγάπη
Ειδικά κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα συναισθήματα είναι έντονα και μπορούν να μπερδέψουν ή να υπερφορτώσουν τα παιδιά . Η λαχτάρα για το
πρώτο φιλί, η πρώτη φορά που κάνουμε σεξ ή το να αποκτούν έναν σταθερό
σύντροφο είναι απολύτως φυσιολογικά. Το ενδιαφέρον για την αγάπη και το
σεξ γίνεται πιο έντονο. Οι έφηβοι θέλουν να έχουν περισσότερο έλεγχο του
εαυτού τους, της ερωτικής τους ζωής και της σεξουαλικότητάς τους. Όσο περισσότερο παρεμβαίνετε ως γονέας και θέτετε απαγορεύσεις, τόσο λιγότερο
θα μοιράζεται το παιδί σας μαζί σας πράγματα. Προσπαθήστε να αποδεχτείτε
την επιλογή του συντρόφου του παιδιού σας, ακόμα κι αν δεν σας αρέσει. Η
παρέμβαση στη σχέση και το απόρρητο έχει νόημα μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι
η σχέση θα βλάψει το παιδί σας.
Η πρώτη φορά
Ακόμα κι αν οι πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες και η πρώτη σεξουαλική επαφή
του παιδιού σας βρίσκεται ακόμα στο μέλλον , η εκπαίδευση σχετικά με το
σεξ, την αντισύλληψη, την εγκυμοσύνη, τις σχέσεις και την αγάπη πρέπει ήδη
να ξεκινήσει. Πολλά παιδιά ανησυχούν για το πώς θα είναι η πρώτη φορά, αν
πονάει, αν θα έχει βρεθεί ο σωστός σύντροφος ή πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Το παιδί σας πρέπει να γνωρίζει το εξής: να μην κάνει ποτέ κάτι που δεν
του αρέσει. Να μπορεί να αποδεχτεί το «όχι» από αυτόν που έχει απέναντί
του. Να προχωρήσει μόνο όσο θέλει και να μην αφήσει τον εαυτό του να πιεστεί. Ενημερώστε το παιδί σας ότι η εγκυμοσύνη είναι πιθανή ήδη από την
πρώτη του σεξουαλική επαφή. Επομένως, είναι σημαντικό το παιδί σας να
ενημερωθεί για την αντισύλληψη . Θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσετε προσεκτικά το παιδί σας σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες - συγκεκριμένα το πώς μπορεί να προστατευτεί.
Οι δικές σας εμπειρίες, στάσεις και αξίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών σας. Συχνά οι αξίες και οι ιδέες μεταβιβάζονται στα παιδιά
απερίσκεπτα και ασυνείδητα. Ως γονέας, μπορείτε να σκεφτείτε πότε ήταν η
πρώτη σας φορά και πώς αισθανθήκατε τότε. Ποια ήταν η εμπειρία σας; Τι θα
θέλατε να διδάξετε στο παιδί σας για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις; Μπορούν φίλοι να κοιμούνται με το παιδί σας; Πώς και από ποιον λάβατε σεξουαλική εκπαίδευση; Τι σας έλειπε, τι σας βοήθησε;
Η εφηβεία είναι μία ιδιαίτερα τεταμένη περίοδος για τους γκέι, τις λεσβίες ή
τα αμφιφυλόφιλα παιδιά. Κατά το τέλος της παιδικής ηλικίας, ο προσανατολισμός για τους ομοφυλόφιλους ήταν ένα μάλλον ασαφές συναίσθημα, με την
εφηβεία αρχίζει σταδιακά να βεβαιώνεται. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται υπο-
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στήριξη και, πάνω απ 'όλα, αποδοχή από τους γονείς τους. Ως γονέας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συνηθίσετε τη νέα κατάσταση. Κάντε ερωτήσεις στο
παιδί σας και ακούστε ούτως ώστε να εξοικειωθείτε με τον πιθανώς άγνωστο
κόσμο.
Ο αυνανισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εξερευνήσουν, να αισθανθούν και να
ανακαλύψουν το σώμα τους. Αυτός ο τομέας της ζωής είναι εξαιρετικά οικείος
για τα παιδιά. Μπορούν να παρατηρηθούν διαφορές στη συμπεριφορά του
αυνανισμού μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, ειδικά τα κορίτσια έχουν μικρή
σεξουαλική εμπειρία με τον αυνανισμό. Τα αγόρια αυνανίζονται συχνά κατά
τη διάρκεια ή μετά την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού.

Πορνογραφικό υλικό και sexting
Η επαφή με πορνογραφικό ή σεξουαλικό υλικό πραγματοποιείται όλο και νωρίτερα και μέσω πολλών «οδών». Η συναναστροφή πραγματοποιείται συνήθως μέσω smartphone ή κινητού τηλεφώνου, φορητού υπολογιστή ή σταθερού υπολογιστή. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα, τα παιδιά μπορούν να έρθουν ακούσια σε επαφή με σεξουαλικές εικόνες. Οι έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά λαμβάνουν ή προωθούν ερωτικές εικόνες ή βίντεο αρκετά
συχνά.
Το sexting είναι η ιδιωτική ανταλλαγή ερωτικών φωτογραφιών των
εμπλεκόμενων την παρούσα στιγμή. Οι ερωτικές φωτογραφίες λαμβάνονται συνήθως μέσω smartphone και αποστέλλονται στο άτομοστόχο ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Οι εικόνες μπορούν να
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σταλούν με διάφορους τρόπους, μέσω WhatsApp, ως MMS ή σε
εφαρμογές όπως το Snapchat, το Facebook ή το Instagram. Η πρόθεση του sexting είναι να παρουσιάσει κανείς τον εαυτό του με ερωτικό
και διεγερτικό τρόπο και να το μοιραστεί με κάποιο άλλο άτομο. Ο
όρος sexting δεν είναι ευρέως διαδεδομένος στους νέους, τείνουν να
αποκαλούν αυτού του είδους τα μηνύματα «σέξι φωτογραφίες / selfies
/ πόζες ή γυμνό».
Εκπαιδεύστε το παιδί σας νωρίς πριν μπορέσει να έρθει σε επαφή με την
πορνογραφία. Τότε μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα αυτό που έχει δει. Δεν είναι δυνατή η προστασία των παιδιών από την πορνογραφία. Ακόμα κι αν δεν
αγοράσετε στο παιδί σας smartphone ή δεν έχετε υπολογιστή στο σπίτι, εκείνα θα εξακολουθούν να έχουν επαφή με άλλα παιδιά. Μείνετε ενημερωμένοι
με αυτό που το παιδί σας έχει δει. Συζητήστε με το παιδί σας για το γεγονός
ότι η πορνογραφία δεν απεικονίζει «πραγματικό σεξ», αλλά μάλλον σεξουαλικές φαντασιώσεις και βία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Το sexting είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που συμβαίνει κυρίως σε μια
σχέση. Ωστόσο, συμβαίνει επίσης ότι το υλικό αποστέλλεται κάπου αλλού
χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου του ατόμου. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν
τους κινδύνους του sexting και να μπορούν να αντιμετωπίζουν κριτικά τις κοινωνικές και ηθικές πτυχές, τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση. Το sexting
μπορεί επίσης να είναι μέρος του σεξουαλικού πειραματισμού των εφήβων.
Στις selfies στήνεται το σώμα και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για
την ανάπτυξη σεξουαλικών ταυτοτήτων στους εφήβους. Εδώ μπορεί να δοκιμαστούν οι κανόνες ομορφιάς ή ελκυστικότητα του καθενός. Τα παιδιά πρέπει
να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν
χωρίς άδεια. Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο δεν επιτρέπεται επίσης να προωθούνται ή να εμφανίζονται χωρίς συγκατάθεση.
Σεξουαλική βία
Η σεξουαλική βία είναι οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη που πραγματοποιείται στα παιδιά ή μπροστά τους έναντι της θέλησής τους, για την
οποία δεν μπορούν εν γνώσει τους να συναινέσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δράστης εκμεταλλεύεται μια θέση εξουσίας για να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες σε βάρος του παιδιού. Οι ενέργειες ποικίλλουν: η λεκτική παρενόχληση, η ηδονοβλεπτική συμπεριφορά, η
επαφή με την περιοχή των γεννητικών οργάνων ή το στήθος μέχρι σοβαρές επιθέσεις όπως ο βιασμός είναι μεταξύ αυτών.
Η εκπαίδευση και η πρόληψη της σεξουαλικής βίας είναι σημαντική ακόμη και
πριν από τα εφηβικά χρόνια. Τα σεξουαλικά όρια θέτονται κυρίως από κορί-
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τσια, αλλά αυτό μπορεί να αφορά έμμεσα και τα άλλα φύλα. Τα θύματα συχνά
θέτονται ύπο πίεση από τους δράστες υποδεικνύοντας ότι κάτι κακό θα τους
συμβεί εάν σπάσουν τη σιωπή τους και εμπιστευτούν κάποιον άλλον. Ως γονέας, πρέπει να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και να πιστεύετε το παιδί σας όταν
κάνει υπαινιγμούς για σεξουαλική βία. Να γνωρίζετε ότι η σεξουαλική βία
συμβαίνει συχνά εντός της οικογένειας ή του φιλικού περιβάλλοντος. Μείνετε
ήρεμοι και αποφασίστε μαζί με το παιδί σας τι πρέπει να γίνει. Λάβετε βοήθεια
και υποστήριξη από επαγγελματίες και οργανισμούς.
Η συμπεριφορά των παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία ποικίλλει σε
μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ηλικία και την προσωπικότητά τους. Μόνο λίγα
παιδιά το λένε ευθέως όταν έχουν υποστεί σεξουαλική βία· τείνουν να κάνουν
υποδείξεις επειδή δεν βρίσκουν τα σωστά λόγια για το συμβάν. Γι 'αυτό ακριβώς οι υποδείξεις δεν γίνονται αντιληπτές. Εάν έχετε την αίσθηση ότι το παιδί
σας υπέστη κακοποίηση, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη, να το εξετάσετε και να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από κέντρα συμβουλών.
Εάν έχετε την αίσθηση ότι το παιδί σας υπέστη κακοποίηση, θα πρέπει
να το λάβετε σοβαρά υπόψη και να το διερευνήσετε.
Βρείτε κάποιον που εμπιστεύεστε με τον οποίο μπορείτε να το μοιραστείτε.
Δείξτε στο παιδί σας ότι μπορεί να σας μιλήσει.
Πείτε ότι ανησυχείτε επειδή είδατε πάνω του ορισμένες αλλαγές.
Μείνετε ήρεμοι και δώστε στο παιδί σας την άδεια να μοιραστεί μαζί
σας καλά αλλά και κακά μυστικά. Εξηγήστε του ότι η λήψη βοήθειας
δεν είναι κάρφωμα ή προδοσία. Κάντε το παιδί σας να αισθάνεται ότι
το πιστεύετε.
Μην πιέζετε το παιδί σας.
Καταστήστε σαφές ότι γνωρίζετε για τα ζητήματα άγχους και ότι είστε
ψυχικά δυνατοί να αντιμετωπίσετε τα πάντα.
Ποτέ μην έρχεστε αντιμέτωποι με τον πιθανό δράστη ή την πιθανή
δράστιδα.
Αναζητήστε βοήθεια και υποστήριξη σε κέντρα συμβουλών και γραμμές βοήθειας. Διευκρινίστε εάν πρέπει να ενημερωθεί η διεύθυνση του
νηπιαγωγείου ή το προσωπικό από παρόμοιο ίδρυμα.
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Εφαρμογή για παιδιά

ΑΥΤΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ!
Το σώμα μου, τα συναισθήματά μου

Με την εφαρμογή μας, τα παιδιά ανακαλύπτουν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το σώμα, τα συναισθήματα και τον σεβασμό με διασκε-δαστικό, παιχνιδιάρικο και με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους.

Κατεβάστε την
εφαρμογή τώρα
δωρεάν και
δοκιμάστε την!

Σχετικά με το έργο
Οργανισμοί-Εταίροι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιε
́χονται σε αυτήν.
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