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Γονεοκεντρική vs Παιδοκεντρική κοινωνία



6-16 ετών:

η χρυσή δεκαετία 
στη σχέση γονιού-παιδιού

Θάνος Ασκητής



Ο έφηβος «ψάχνει» να βρει τον εαυτό του με…

➢Ανασφάλειες και φοβίες
➢Αντίδραση
➢Παρορμητικότητα
➢Εκνευρισμό
➢Ανάγκη για κατανόηση 
➢ Συναισθηματικές διακυμάνσεις
(θυμός, άγχος, απογοήτευση)

➢Ευαισθησία
➢Εγωκεντρικότητα
➢Ανάγκη ανεξαρτησίας
➢Αυθορμητισμό
➢Εκρηκτικότητα
➢Ανάγκη για αποδοχή 

και αναγνώριση
➢Διεκδικητικότητα



Η κοινωνία καθορίζει τα γονεϊκά πρότυπα ανατροφής, 
τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού 
σε επίπεδο:

• Συναισθηματικό  

• Γνωστικό

• Κοινωνικό

• Ακαδημαϊκό

Κοινωνία, γονιός, παιδί, σχολείο: μια αμφίδρομη σχέση 

Checa, P., & Abundis-Gutierrez, A. (2018). Parenting styles, 
academic achievement and the influence of culture. 

Psychology and Psychotherapy: Research Study

Ενδιάμεσος σταθμός των τριών μερών 
είναι το σχολείο, 

όπου το παιδί μαθαίνει να προσαρμόζεται 
για να γίνει αποδεκτό  και ενταγμένο

στην «μεγάλη» κοινωνία των ενηλίκων. 



Τι ορίζουμε ως γονεοκεντρική κοινωνία

Η γονεοκεντρική κοινωνία διακρίνεται από:

• Όρια (σεβασμός)

• Διαπραγμάτευση 
(υπευθυνότητα-δέσμευση)

• Στόχευση 
(διακριτοί ρόλοι, γονείς-πρότυπα) 

Οι γονείς καθοδηγούν το παιδί, 
το διδάσκουν και το ενισχύουν 

στην πορεία του προς την αυτονομία.

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021



Συναισθηματική 
σύνδεση Οριοθέτηση

Γονεοκεντρικό μοντέλο ανατροφής 



• Επικοινωνεί με το παιδί 
πάνω στη γλώσσα της αλήθειας

• Του εξηγεί ότι τίποτα δεν του δίνεται 
γιατί του ανήκει, αλλά του προσφέρεται

• Ενισχύει την αξία του, το επιβραβεύει
για αυτό που κάνει και όχι για αυτό που θα κάνει

• Προάγει την αυτονομία του

• Κοινό μέτωπο: 
Οι γονείς δεν αλληλοακυρώνονται, 
αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους

Η στάση του γονέα βάσει του γονεοκεντρικού μοντέλου ανατροφής

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021



Δύο πράγματα πρέπει να παίρνουν 
τα παιδιά από τους γονείς τους: 

ρίζες και φτερά.

Βόλφγκανγκ Γκαίτε (1749-1832), 
Γερμανός ποιητής & φιλόσοφος



Όταν «απογαλακτιστεί» από τους γονείς, 
δηλαδή δεν τους χρειάζεται 

για να υπάρξει μέσα στην κοινωνία.

Το άτομο θεωρείται ενταγμένο στο κοινωνικό δίκτυο 
όταν συνδυάζει 3 παράγοντες: 

1. Οικονομική επάρκεια-επαγγελματική αναγνώριση

2. Συναισθηματική σύνδεση

3. Δημιουργία οικογένειας

Πότε το άτομο θεωρείται αυτόνομο;

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021



Παιδοκεντρική ορίζεται η κοινωνία
όπου οι ενήλικες-γονείς δεν οριοθετούν 

τη συμπεριφορά των παιδιών τους,
τα οποία κατέχουν 

την απόλυτη κυριαρχία.

Τι ορίζουμε ως παιδοκεντρική κοινωνία

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021



Η Ελληνική οικογένεια 
είναι παιδοκεντρική.



• Υπερπροστατεύει το παιδί
(φοβικός)

• Δεν θέτει όρια (ενοχικός)

• Μαθαίνει στο παιδί:
«Ό,τι έχω εγώ είναι δικό σου»

• Ακυρώνει τις προσωπικές του επιθυμίες 

Η στάση του παιδοκεντρικού γονέα

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2021



1. Αγχώδης και καταθλιπτική 
συμπτωματολογία

2. Χαμηλή αυτοπεποίθηση-
αυτοεκτίμηση

3. Επικίνδυνες συμπεριφορές 
(χρήση ουσιών, αλκοόλ)

4. Μειωμένος αυτοέλεγχος

Επιπτώσεις της ελλιπούς οριοθέτησης στο παιδί 

Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer 
look at a well-known concept. Journal of child and family studies.

Masud, H., Ahmad, M. S., Cho, K. W., & Fakhr, Z. (2019). Parenting 
Styles and Aggression Among Young Adolescents: A Systematic 

Review of Literature. Community Mental Health Journal.



Επιπτώσεις της ελλιπούς οριοθέτησης στο παιδί 

Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer 
look at a well-known concept. Journal of child and family studies.

5. Τάσεις εγωκεντρισμού

6. Σχολική παραβατικότητα

7. Μειωμένες σχολικές επιδόσεις

8. Mειωμένες κοινωνικές δεξιότητες 
και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Masud, H., Ahmad, M. S., Cho, K. W., & Fakhr, Z. (2019). Parenting 
Styles and Aggression Among Young Adolescents: A Systematic 

Review of Literature. Community Mental Health Journal.



Σεξουαλικότητα και εφηβεία



Εφηβεία 

α) βιολογική εξέλιξη (ανάπτυξη)

β) συναισθηματική ωρίμανση (οριοθέτηση)

γ) τη σεξουαλική αφύπνιση (πραγμάτωση)

Η προσωπικότητα οριοθετείται                                   
στην εφηβική περίοδο 

και ολοκληρώνεται με την:



«Ακούω» τα συναισθήματα του παιδιού μου

«Στέκομαι» δίπλα του

«Συζητώ» μαζί του με ενσυναίσθηση

«Ενισχύω» την αυτοπεποίθησή του

Ο ρόλος του γονιού απέναντι στον έφηβο: 

Θάνος Ασκητής, 2008



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

• Βιολογικό
• Ψυχολογικό
• Κοινωνικό Tρανς (transgender)

Άτομο του οποίου η ταυτότητα φύλου
δεν συμβαδίζει με το φύλο 

που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. 

Cisgender/ Cis

Άτομο του οποίου η ταυτότητα φύλου 
δεν διαφέρει από το φύλο 

που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του. 

Bradford, N. J., & Catalpa, J. M. (2018). Social and psychological 
heterogeneity among binary transgender, non-binary 

transgender, and cisgender individuals. Psychology & Sexuality.



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

• Βιολογικό
• Ψυχολογικό
• Κοινωνικό

Cheung, A. S., Leemaqz, S. Y., Wong, J. W. P., Chew, D., Ooi, O., 
Cundill, P., … Pang, K. C. (2020). Non-Binary and Binary Gender 

Identity in Australian Trans and Gender Diverse Individuals. 
Archives of Sexual Behavior.

Non-binary 

Άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται
βάσει της δυαδικότητας του φύλου

(άνδρας, γυναίκα). 



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

• Βιολογικό
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• Κοινωνικό

Cheung, A. S., Leemaqz, S. Y., Wong, J. W. P., Chew, D., Ooi, O., 
Cundill, P., … Pang, K. C. (2020). Non-Binary and Binary Gender 

Identity in Australian Trans and Gender Diverse Individuals. 
Archives of Sexual Behavior.

Non-binary 

Άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται
βάσει της δυαδικότητας του φύλου

(άνδρας, γυναίκα). 

Όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει:

• Agender

Ταυτότητα φύλου κατά την οποία το άτομο 
αισθάνεται ότι δεν έχει φύλο.



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 
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Cheung, A. S., Leemaqz, S. Y., Wong, J. W. P., Chew, D., Ooi, O., 
Cundill, P., … Pang, K. C. (2020). Non-Binary and Binary Gender 

Identity in Australian Trans and Gender Diverse Individuals. 
Archives of Sexual Behavior.

Non-binary 

Άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται
βάσει της δυαδικότητας του φύλου

(άνδρας, γυναίκα). 

Όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει:

• Agender

Ταυτότητα φύλου κατά την οποία το άτομο 
αισθάνεται ότι δεν έχει φύλο.

• Genderfluid

Άτομο το οποίο βιώνει την ταυτότητα φύλου* του 
ως ρευστή ή εναλλασσόμενη.



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

• Βιολογικό
• Ψυχολογικό
• Κοινωνικό

Cheung, A. S., Leemaqz, S. Y., Wong, J. W. P., Chew, D., Ooi, O., 
Cundill, P., … Pang, K. C. (2020). Non-Binary and Binary Gender 

Identity in Australian Trans and Gender Diverse Individuals. 
Archives of Sexual Behavior.

Non-binary 

Άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται
βάσει της δυαδικότητας του φύλου

(άνδρας, γυναίκα). 

Όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει:

• Agender

Ταυτότητα φύλου κατά την οποία το άτομο 
αισθάνεται ότι δεν έχει φύλο.

• Genderfluid

Άτομο το οποίο βιώνει την ταυτότητα φύλου* του 
ως ρευστή ή εναλλασσόμενη.

• Genderneutral

Είναι η ουδέτερη έκφραση φύλου*, 
που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί 
ούτε ως στερεοτυπικά «αρρενωπή» 
ούτε στερεοτυπικά «θηλυκή».

• Queer

Το άτομο δεν αποδέχεται τις παραδοσιακές 
ετεροκανονικές έννοιες του φύλου 
και της σεξουαλικότητας.



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ: 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΟΡΓΑΣΜΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• Ετεροφυλοφιλία
• Ομοφυλοφιλία
• Αμφιφυλοφιλία
• Ασεξουαλικότητα



Η σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας:

ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΟΝΕΙΡΩΞΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΦΟΡΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ



Ρομαντισμός

Απομυθοποίηση

Σεξουαλική 
ολοκλήρωση



Το 52% έχει 
ολοκληρώσει 
σεξουαλικά 

μέχρι τα 15 έτη

ΕΠΙΨΥ, 2018



Σε 4.141 μαθητές εφηβικής ηλικίας από 245 
σχολικές μονάδες της χώρας:

•22% των εφήβων την τελευταία φορά που είχαν 
σεξουαλική επαφή δεν έλαβαν κανένα μέτρο 
προφύλαξης»

•1 στα 6 αγόρια (16,7%) και 1 στα 4 κορίτσια 
(25%) ανέφεραν ότι δεν χρησιμοποίησαν 
προφυλακτικό οι ίδιοι ή ο σύντροφός τους

Σεξ χωρίς προφύλαξη

Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, 2018



Εφηβικές ανησυχίες

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ

ΦΟΒΟΙ

ΑΓΩΝΙΕΣ



Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή;

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα 
και η διαφυλική συμπεριφορά,

ως αγωγή 
πρέπει να είναι μάθημα 

από τα 6 -12.

Η παθολογία 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας 
π.χ. ΣΜΝ, κακοποίηση, βιασμός, 

παρενόχληση, τοξικές ουσίες, 
πρώιμη σεξουαλική εμπλοκή 

πρέπει να είναι μάθημα 
(β’ μέρος σεξουαλικής αγωγής 12-15)



Μετά τα 15…

Το τρένο έφυγε και αρχίζει το ταξίδι…!



ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΗΡΘΕ Η 
ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ…

ΦΥΣΙΚΑ! ΡΩΤΗΣΕ ΜΕ, 
ΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ;…



Social media και σεξουαλικές συμπεριφορές

Facebook
E- mails

Cybersex

Sexting
Snapchat

Chatroom

Πορνό



Διαδίκτυο και χρήση πορνό στην εφηβική ηλικία

Ο έφηβος ενημερώνεται σχετικά
με τα σεξουαλικά θέματα 

από το διαδίκτυο!

Το πορνό «σκοτώνει» το ονειρικό 
του εφήβου και τον πραγματώνει 

στην σεξιστική εμπλοκή 



Διαδίκτυο και χρήση πορνό στην εφηβική ηλικία

Ο έφηβος ενημερώνεται σχετικά
με τα σεξουαλικά θέματα 

από το διαδίκτυο!



Ανάλυση δεδομένων σε περισσότερα από 40.000 
παιδιά 9-16 ετών από 26 χώρες συμμετείχαν κατέληξε:

•η αναζήτηση σεξουαλικού υλικού ξεκινά 
στην ηλικιακή ομάδα των 11 – 13 ετών, 

• 30% των παιδιών έχουν δει σεξουαλικό υλικό 
τους τελευταίους 12 μήνες, είτε online είτε offline

Madigan, S., Villani, V., Azzopardi, C., Laut, D., Smith, T., Temple, J. R., ... & Dimitropoulos, G. (2018). The prevalence of unwanted 
online sexual exposure and solicitation among youth: a meta-analysis. Journal of Adolescent Health.

Διαδίκτυο και χρήση πορνό στην εφηβεία



Ανησυχίες γονιού για την πρώτη φορά 
του παιδιού του…

?

Υπάρχει σωστή (φυσιολογική) ηλικία;



Οι γονείς δεν μιλούν στα παιδιά τους
για το σεξ επειδή:

➢ Φοβούνται ότι θα τους «βάλουν ιδέες» 
και θα τα οδηγήσουν στην πρόωρη σεξουαλική
δραστηριότητα

➢ Ντρέπονται ή νιώθουν άβολα

➢ Νιώθουν ότι οι γνώσεις τους δεν είναι επαρκείς 
και ότι μπορεί να πουν κάτι λάθος

➢ Δεν έχουν επαρκή χρόνο

➢ Η δική τους εμπειρία – οι δικοί τους γονείς δεν 
μιλούσαν για αυτά τα θέματα



«Όταν εσύ θα φύγεις,              
τα μάτια που γέννησες                

και που μεγάλωσες,             
θα βλέπουν μέσα απ’ τα δικά σου: 

συναισθήματα, σκέψεις                                       
και οράματα…»

Θάνος Ασκητής

Γονιέ…



1. Να διαβάζεις τα πάντα.

Ένας σημαντικός άνθρωπος…



1. Να διαβάζεις τα πάντα.

Ένας σημαντικός άνθρωπος…

2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.



Ένας σημαντικός άνθρωπος…

2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.



1. Να διαβάζεις τα πάντα.

Ένας σημαντικός άνθρωπος…

2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.4. Να ανήκεις σε ομάδα.



1. Να διαβάζεις τα πάντα.

Ένας σημαντικός άνθρωπος…

2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.4. Να ανήκεις σε ομάδα.5.   Να αναγνωρίζεις τα λάθη σου.



1. Να διαβάζεις τα πάντα.
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2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.4. Να ανήκεις σε ομάδα.5.   Να αναγνωρίζεις τα λάθη σου.
6.   Να σέβεσαι πάντα, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, 

αυτούς που σε βοήθησαν και σε στήριξαν.
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7.   Να επιλέγεις ανθρώπους που σε ανεβάζουν 
και σε κάνουν να νιώθεις καλά.



1. Να διαβάζεις τα πάντα.

Ένας σημαντικός άνθρωπος…

2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.4. Να ανήκεις σε ομάδα.5.   Να αναγνωρίζεις τα λάθη σου.
6.   Να σέβεσαι πάντα, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, 

αυτούς που σε βοήθησαν και σε στήριξαν.
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και σε κάνουν να νιώθεις καλά.

8. Να έχεις στόχους και να μάχεσαι γι’ αυτούς.
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6.   Να σέβεσαι πάντα, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, 

αυτούς που σε βοήθησαν και σε στήριξαν.

7.   Να επιλέγεις ανθρώπους που σε ανεβάζουν 
και σε κάνουν να νιώθεις καλά.

8. Να έχεις στόχους και να μάχεσαι γι’ αυτούς.9. Να μαθαίνεις στο καινούριο 
και να μην τα ξέρεις όλα.
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2. Να έχεις μέντορες που θα σε εμπνεύσουν.3. Να αγαπάς τους ανθρώπους.4. Να ανήκεις σε ομάδα.5.   Να αναγνωρίζεις τα λάθη σου.
6.   Να σέβεσαι πάντα, όσο ψηλά κι αν φτάσεις, 

αυτούς που σε βοήθησαν και σε στήριξαν.

7.   Να επιλέγεις ανθρώπους που σε ανεβάζουν 
και σε κάνουν να νιώθεις καλά.

8. Να έχεις στόχους και να μάχεσαι γι’ αυτούς.9. Να μαθαίνεις στο καινούριο 
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10. Να έχεις τύχη γιατί τολμάς!



Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
για την σεξουαλικότητα στην εφηβεία



Διατίθεται Δωρεάν στο site 
του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας:

https://askitis.gr









Το σεξ είναι ζωή 

και 

ο έρωτας δικαίωμα

Θάνος Ασκητής, 1987



www.askitis.gr
institute@askitis.gr

Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 16:00

Δωρεάν Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας

210 – 7.79.79.79

http://www.askitis.gr/home

