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6-16 χρονών,
η χρυσή δεκαετία 

στη σχέση 
γονιού-παιδιού

Θάνος Ε. Ασκητής, 2001
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ: 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΟΡΓΑΣΜΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ• Βιολογικό
• Ψυχολογικό
• Κοινωνικό

• Ετεροφυλοφιλία
• Ομοφυλοφιλία
• Αμφιφυλοφιλία
• Ασεξουαλικότητα



Γονεϊκή προστασία 
Αθωότητα παιδικής ηλικίας

Ευθύνη και συνέπεια

Μετά τα 10-12 έτη ο έφηβος περνά:

Μυστικισμό 
Αύξηση της εξωστρέφειας 

Σωματική αλλαγή 
Σεξουαλική αφύπνιση



• Η διαφορετικότητα

• Η αποδοχή τους

• Ο θαυμασμός τους

• Εγωκεντρικότητα

της αναγνώρισης

Αναλυτική παρατήρηση
και συνεχής ενασχόληση

ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

ΑΥΤΟΕΡΩΤΙΣΜΟΣ

ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ



Είμαι εντάξει; Είμαι όμορφη;



Η σεξουαλική αφύπνιση της εφηβείας:

ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΟΝΕΙΡΩΞΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Σεξουαλικό ενδιαφέρον



O έφηβος ζει 
το «εδώ και τώρα»!



Η εφηβεία 
«πύλη» εισόδου 

για τον εθισμό…

- Διαδίκτυο
- Καπνός
- Αλκοόλ
- Κάνναβη (χασίς)



• Δεν επικοινωνεί, δεν εκφράζεται

• Νιώθει πως αποκτά δύναμη και επιρροή  

• Χάνει την προσωπική του σκέψη

• Ενισχύει τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά του

• Ζει σε έναν πλασματικό κόσμο

Πώς επιδρά η υπέρμετρη χρήση διαδικτύου στον έφηβο 

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2018

To 37% των εφήβων εμφανίζει 
στοιχεία διαδικτυακής εξάρτησης 

(έναντι 13% το 2013).
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής , 2020



• Δεν επικοινωνεί, δεν εκφράζεται
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• Χάνει την προσωπική του σκέψη
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Πώς επιδρά η υπέρμετρη χρήση διαδικτύου στον έφηβο 

Όσο «χάνεται» 
στο διαδίκτυο… 

Τόσο χάνει 
την πραγματικότητα!

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2018

To 37% των εφήβων εμφανίζει 
στοιχεία διαδικτυακής εξάρτησης 

(έναντι 13% το 2013).
Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής , 2020



Προβάλλει παθολογικές καταστάσεις 

Επηρεάζει τις προσδοκίες των δύο φύλων για την 
εικόνα τους

Λανθασμένες αντιλήψεις και μηνύματα – Μείωση 
αναστολών

Προκαλεί σύγχυση σεξουαλικού ρόλου/ σεξουαλικής 
ταυτότητας

Φόβος εθισμού στο διαδικτυακό πορνό / αυτοϊκανοποίηση

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Από πού ενημερώνονται οι έφηβοι για το σεξ;

Ν= 252 (ηλικιακό εύρος: 16-22 χρ.)

❑ Διαδίκτυο 55% 

❑ Τηλεόραση 17%

❑ Φίλοι 15%

❑ Περιοδικά lifestyle 10%

❑ Οικογένεια 3%

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2022



Ποιους και τι περιλαμβάνει η σεξουαλική αγωγή;



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. 
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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. 

Η σεξουαλική αγωγή 
ξεκινάει από τους γονείς
και περνάει στο σχολείο.

Οι γονείς είναι σύμμαχοι 
όταν ξέρουν τι θα μάθουν 

τα παιδιά τους.



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)



Οι γονείς μπροστά στη σεξουαλικότητα του παιδιού…



Συναισθηματική 
σύνδεση Οριοθέτηση

Η ισορροπία στη σχέση γονιού-παιδιού



Συναισθηματική 
σύνδεση Οριοθέτηση

Η ισορροπία στη σχέση γονιού-παιδιού

Ανάμεσα στον γονιό και τον έφηβο 
δεν υπάρχει φιλία. 

Υπάρχει γονεϊκή «συμμαχία».



1. Ταυτοποίηση του φύλου του παιδιού του 
(όμοιο - διαφορετικό)

2. Ενίσχυση του ρόλου του φύλου

3. Οριοθέτηση της γονεϊκής διαχείρισης 
και του χώρου

4. Δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα 
του παιδιού του

5. Ενημέρωση για την ψυχική και βιολογική 
ανάπτυξη του παιδιού (σε συνεργασία 
με τον παιδίατρο και το σχολείο)

Γονείς



«Ακούω» τα συναισθήματα του παιδιού μου

«Στέκομαι» δίπλα του

«Συζητώ» μαζί του με ενσυναίσθηση

«Ενισχύω» την αυτοπεποίθησή του 

του. 

Ο ρόλος του γονιού απέναντι στον έφηβο: 

Θάνος Ασκητής, 2008



O ρόλος του εκπαιδευτικού



Σχολείο:

1. Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής σε παιδιά 

6-12 ετών και εφήβους 12-15 ετών.

2. Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

Αγωγής Υγείας

3. Εκπαίδευση γονέων σε θέματα 

σεξουαλικότητας - διαφυλικών σχέσεων

4. Διαδραστική επικοινωνία ειδικών θεμάτων



2. Σχολικός 
Ψυχολόγος

1. Γονιός
και Γονιός

3. Σεξουαλική 
Αγωγή

Μάθε τις αλήθειες…



Η Σημασία της Σεξουαλικής Αγωγής



Πρόληψη
Prevention

Εκπαίδευση
Education

Οριοθέτηση
Compliance

Η γνώση μας ενώνει:

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2018



• 26,4% εφήβων-μαθητών είχε τουλάχιστον 
μία ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή

• 1 στους 4 είχε την πρώτη του ολοκληρωμένη 
σεξουαλική επαφή στην ηλικία των 14 ετών ή 
νωρίτερα και 1 στους 10 στην ηλικία των 13 ετών 
ή νωρίτερα

➢ Το 18,3% των εφήβων δεν έκαναν χρήση 
προφυλακτικού

➢ Το 5,9% αναφέρει χρήση αντισυλληπτικού χαπιού

Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται 
με την υγεία των 15χρονων έφηβων-μαθητών»

(Έρευνα: Health Behaviour in School-aged Children/WHO του ΕΠΙΨΥ, 2018



Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ:

Στην αύξηση της χρήσης του προφυλακτικού 
και των αντισυλληπτικών χαπιών!

Στην μείωση του αριθμού των σεξουαλικών 
συντρόφων και την αύξηση της αυτοφροντίδας!

Στην καθυστέρηση της έναρξης της σεξουαλικής 
δραστηριότητας των εφήβων.

Pound, P., Langford, R., & Campbell, R. (2016). What do young people think about their school-based sex and 
relationship education? A qualitative synthesis of young people's views and experiences. BMJ open, 6(9), 

e011329.

Rankin, H. A., LoSasso, M. D., Schwartz, M. D., & Beth, I. (2016). Exploring the 
Feasibility of Incorporating Sexual Education into Routine Adolescent Office Visits



Ηλικία και ευαλωτότητα στους 
σεξουαλικούς κινδύνους

Διαδικτυακή έρευνα:
Facebook και site Ι.Ψ.Σ.Υ.

Ν= 369 (66% γυναίκες)

Μ.Ο. ηλικίας: 45 έτη 
42% έγγαμοι
40% έχουν παιδιά

Δεκέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023

Αποτελέσματα Ι.Ψ.Σ.Υ.



Ποια ηλικιακή περίοδο θεωρείτε ότι είναι η πιο ευάλωτη 
για τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω από την σεξουαλικότητα;

9%



Σε ανοικτό διαγωνισμό,  που πραγματοποιήθηκε το 2006 από το Υπουργείο 
Παιδείας, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ανέθεσε τη συγγραφή εκπαιδευτικού 

υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αναφερόμενο στην Ψυχική 
Υγεία και στη Σεξουαλική Αγωγή, στην Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής 

και Σεξουαλικής Υγείας

Το 2008 εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας εγκεκριμένα από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εγχειρίδια, τα οποία, όμως,

δεν έφτασαν ποτέ στις τάξεις.



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Για μαθητές 6 – 8 ετών Για μαθητές 8 – 12 ετών



ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Για μαθητές 6 – 8 ετών Για μαθητές 8 – 12 ετών



Διατίθεται Δωρεάν στο site 
του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας:

https://askitis.gr



Αλήθεια Ψέμα 

Σωστό Λάθος 

Τα 4 
κλειδιά 

της ζωής μας

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2022



Το σεξ είναι ζωή 

και 

ο έρωτας δικαίωμα..

Θάνος Ασκητής, 1987
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