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Το Genderhood συστάθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το 2020 η έδρα του βρίσκεται στην 
Αθήνα. Είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα µε εξειδίκευση σε θέµατα έµφυλης ισότητας για το 
παιδί. 

Όραµά µας αποτελεί ένας κόσµος µε ελεύθερη έκφραση των φύλων. Αποστολή µας είναι η ενδυνάµω-
ση κοινοτήτων όλων των ηλικιών µε σκοπό να λάβουν δεξιότητες, ώστε να συνδιαµορφώσουν µία 
κοινωνία έµφυλης ισότητας. Για να το πετύχουµε, έχουµε ως αξίες την ενδυνάµωση όλων των συντελε-
στών της οργάνωσης (προσωπικό, συνεργαζόµενα µέρη, ωφελούµενο πληθυσµό), τη συνέπεια στα 
µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούµε, την άµεση επικοινωνία, το σεβασµό στη διαφορετικότη-
τα και τη δηµιουργία καινοτόµων εργαλείων για την κοινωνική αλλαγή.

Έχοντας ως πυρήνα το παιδί, προσεγγίζουµε ολιστικά όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτό, κυρίως 
γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και ενήλικες που προσβλέπουν στην ελεύθερη έκφραση όλων των 
φύλων.

Σχεδιάζουµε εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πλαίσιο των δράσεων για το Παιδί & Πρόληψη. Παράλ-
ληλα, δραστηριοποιούµαστε στους παρακάτω τοµείς: Ενδυνάµωση & Ενήλικες, Σχολείο & Επιµόρφω-
ση, Κοινωνία & Ευαισθητοποίηση, Πολιτισµός & Φύλο. Η τεχνογνωσία της διεπιστηµονικής οµάδας 
δηµιουργεί καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις µε ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Έτσι, δίνεται προτε-
ραιότητα στην ενεργό συµµετοχή για την επίλυση έµφυλων καταπιέσεων που αντιµετωπίζουν οι εκάστο-
τε οµάδες-στόχοι.

Περισσότερα για εµάς και το έργο µας:

    https://genderhood.org/
    Genderhood
    genderhood

ΛΙγα λΟγια για εµΑς...
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Αγαπητέ και αγαπητή γονέα, κηδεµόνα, έµπιστε και έµπιστη ενήλικα του παιδιού, 

Καλως όρισες! Το Συναι/no είναι το πρώτο εκπαιδευτικό κουτί/εργαλείο στην Ελλάδα που εκπαιδεύει παιδιά 6-12 
ετών και τους γονείς/κηδεµόνες τους στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συναίνεσης.

Με το ξέσπασµα του κινήµατος #MeToo, έχει αρχίσει να γίνεται λόγος για τη συναίνεση, µία έννοια κρίσιµη, αλλά 
µε διάφορες σηµασίες. Στο εγχειρίδιο που κρατάς θα σου παρουσιάσουµε τη συναίνεση ως µία δεξιότητα και στάση 
ζωής που καθορίζει πολλαπλές πλευρές της καθηµερινότητας. Αποκτώντας τη συναίνεση ως δεξιότητα και εξασκώντας 
την καθηµερινά, οδηγούµαστε µαζί σε µία κοινωνία ισότητας και σεβασµού προς κάθε ατοµικότητα. Βέβαια, φαντάζει 
αρκετά δυσνόητη και κάποιες φορές αµφιλεγόµενη. Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση είναι κάτι που µαθαίνουµε ήδη 
από το νηπιαγωγείο: η ιδέα ότι οφείλουµε να σεβόµαστε τόσο τα δικά µας όρια, όσο και των άλλων ατόµων προκειµέ-
νου να είµαστε ασφαλείς, να διατηρούµε την αξιοπρέπειά µας και να οικοδοµούµε υγιείς σχέσεις.

Το πρώτο µέρος αυτού του οδηγού έχει ως στόχο να σε εξοπλίσει µε γνώσεις σχετικά µε τη σηµαντικότητα της σωµατι-
κής αυτονοµίας και των προεκτάσεών της στη συζήτηση για τη συναίνεση.

Στο δεύτερο µέρος θα βρεις τεχνικές πρόληψης πιθανής κακοποίησης στα παιδιά· τι µπορείς να κάνεις όταν πρόκειται 
για την προστασία του παιδιού από πιθανή κακοποίηση. 

Παράλληλα, σε όλο το εγχειρίδιο, θα βλέπεις πληροφορίες και µικρά tips που θα σε παρακινήσουν να κάνεις 
συζητήσεις µε το παιδί ή τα παιδιά σου σχετικά µε την προσωπική ασφάλεια και την εξάσκηση της συναίνεσης στην 
καθηµερινότητα.

Βλέπεις,εµείς οι ενήλικες, ως σηµαντικοί άνθρωποι στη ζωή των παιδιών, κυρίαρχος ρόλος µας είναι να τα κρατάµε 
ασφαλή. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν µπορούµε να είµαστε µαζί τους 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, αυτό που 
µπορούµε να κάνουµε είναι να οικοδοµήσουµε την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, παρέχοντάς τους εργαλεία για 
την αναγνώριση µη ασφαλών καταστάσεων και την άµεση αντίδρασή τους, όταν βρίσκονται αντιµέτωπα µε τέτοιες 
καταστάσεις.

Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές Κακοποίησης Παιδιών, Χαµόγελο του Παιδιού
Αύξηση στις καταγγελίες διαδικτυακής παιδικής κακοποίησης. Στατιστικά στοιχεία 2019-2020 της 
SafeLine

Αντίθετα µε αυτό που ίσως φαντάζεσαι, η συζήτηση για τη συναίνεση δεν είναι µια συζήτηση που γίνεται µόνο σε µία 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Είναι, θα λέγαµε, στάση ζωής, µία συνεχής συζήτηση στην οποία επανερχόµαστε ξανά 
και ξανά. Ξεκινώντας τη συζήτηση για τη συναίνεση νωρίς, από το πρώτο κιόλας έτος, προσαρµόζοντας το λεξιλόγιο 
ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο και την ηλικία του παιδιού, δηµιουργείται αίσθηµα ασφάλειας στο παιδί. Έτσι, το 
παιδί ξέρει ότι µπορεί να βοηθηθεί, όταν απευθυνθεί σε εσάς, σε περίπτωση που του συµβεί κάτι. 

Σκέψου πως, αν δεν κάνεις εσύ αυτήν τη συζήτηση µε το παιδί, πιθανόν να την κάνει κάποιο άλλο άτοµο, 
όχι τόσο κατάλληλο και αξιόπιστο.

Η Μόνικα Ριβέρα, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια για τη σεξουαλική βία στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του Κολοράντο, 
στην οµιλία της στο TEDxCSU µε τίτλο Body Sovereignty and Kids: How we can cultivate a culture of consent, αναφέ-
ρει: "Χρειάζεται να διδάξουµε στα παιδιά ότι τα σώµατα των άλλων ανθρώπων δεν υπάρχουν για να µας υπηρετούν 
και το αντίστροφο. ∆εν χρειάζεται να εµπλακείτε σε µια συζήτηση µε βάση το φύλο, προκειµένου να µιλήσετε για την 
κατανόηση και την θέσπιση των δικών σας ορίων ή το σεβασµό των άλλων".

Ουσιαστικά, κατανόηση της συναίνεσης σηµαίνει να έχεις αποκτήσει τις δεξιότητες, το θάρρος και το σεβασµό ώστε 
να µπορείς να επικοινωνείς µε ένα άλλο άτοµο για τα πράγµατα που σου είναι σηµαντικά, δίνοντας επιλογές. Η 
ανάδειξη της κατανόησης και της συναίνεσης σε δεξιότητα ζωής προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους τρόπους να 
κατανοούν και να σέβονται τόσο τις δικές τους επιθυµίες, όσο και εκείνες των άλλων ανθρώπων.

Τώρα που πήρες µία ιδέα για το τι θα συζητήσουµε, τι λες;
Συνεχίζουµε;
 

Προλογος
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Η καλλιέργεια της συναίνεσης είναι µία σηµαντική 
δεξιότητα που τα παιδιά είναι ωφέλιµο να µάθουν 
από µικρή ηλικία. Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες 
διαπροσωπικές σχέσεις µε την οικογένεια, τις παρέες 
συνοµηλίκων και, τελικά, τους ερωτικούς συντρό-
φους. 

Είναι αρκετά περίπλοκο να δώσουµε έναν ορισµό 
για τη συναίνεση που να περιλαµβάνει όλες τις εκφάν-
σεις της. Φυσικά, δεν σχετίζεται µόνο µε το σεξ, αν 
και ένα µεγάλο κοµµάτι της αφορά και αυτό. Η κατα-
νόηση της συναίνεσης σηµαίνει ότι ένα άτοµο έχει τις 
δεξιότητες να εγκαταλείψει µία κατάσταση στην 
οποία δεν αισθάνεται άνετα. Εάν δηλαδή τύχει να 
αισθανθεί άβολα σε οποιοδήποτε, σηµείο, το κλειδί 
είναι να γνωρίζει ότι έχει το δικαίωµα να σταµατήσει. 
Σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο δείχνουµε σεβα-
σµό στον εαυτό µας και στους άλλους ανθρώπους. 

Η συναίνεση έχει έξι (6) χρυσά χαρακτηριστικά. 
Είναι πάντα:
- ελεύθερη
- ενηµερωµένη
- αναστρέψιµη
- ενθουσιώδης
- υποχρεωτική
- συγκεκριµένη

Τι ειναι η συναινεση;

Όχι.

(Σιωπή)

Θέλω λίγο χρόνο ακόµη.

Εµµµ, µπορεί.

Ίσως.

Μµµµ...

∆εν θέλω.

Σίγουρα όχι.

Άσε µε να το σκεφτώ λίγο.

Ίσως αργότερα. 

Άλλαξα γνώµη.

Νιώθω λίγο άβολα.

∆εν έχω πολλή όρεξη.

Όχι, ευχαριστώ.

Σταµάτα.

Με τίποτα.

Μη συναινεση Συναινεση
Ναι.

Εννοείται.

Φυσικά και θέλω.

Ναι, σίγουρα.

Εντάξει!

Έχω ενθουσιαστεί µε αυτή την ιδέα.

Θα το ήθελα πολύ αυτό. 

Γιούχου!

Μου αρέσει αυτό.

Θέλω να κάνω αυτό τώρα.

Κι’ άλλο.

Νιώθω ωραία µε αυτό.

Θα ήθελες να...

Ναι παρακαλώ.

Συνέχισε.

Οπωσδήποτε.

Μην ξεχνάς πως το “όχι” σηµαίνει πάντα “όχι”
και η απουσία του “όχι” δεν ισοδυναµεί µε “ναι”!

Πώς ∆ΕΝ µοιάζει η συναίνεση Πώς µοιάζει η συναίνεση

Τώρα που έχεις µια καλύτερη ιδέα για το τι συνιστά συναίνεση
και τι όχι, ας δούµε και κάποια παραδείγµατα καθηµερινότητας:

Για να επικοινωνήσουµε, χρειάζεται να µιλάµε την ίδια γλώσσα, 
οπότε ας δούµε κάποιες λέξεις και φράσεις που δηλώνουν 
παρουσία ή απουσία συναίνεσης:

Φράση κλειδί: ∆ώσε επιλογές! 4

Πάρε ζακέτα θα κρυώσεις.

∆ώσ΄ µου ένα φιλάκι.

Βάλε το φόρεµα, είσαι κορίτσι.

Αφού είπες πως θα το κάνεις.

Έλα µωρέ, µην κάνεις έτσι. 
Σε πειράζω, επειδή σ’ αγαπάω.

Θα ‘ρθεις και θα παραρθείς. 
Το έχουµε συµφωνήσει από χθες.

Μου υποσχέθηκες πως θα πάµε.

Έχει λίγο κρύο έξω. 
Θα ήθελες να πάρεις µια ζακέτα µαζί σου;

Πώς θα ήθελες να (απο)χαιρετιστούµε;

Τι θα ήθελες να φορέσεις σήµερα; 
Τι σε βολεύει πιο πολύ: Αυτό ή αυτό;

Είναι εντάξει αν άλλαξες γνώµη.

Σου ζητώ συγγνώµη αν υπήρξα παρεµβατικός/παραβιαστική/
ενοχλητικό και δεν σεβάστηκα τα όριά σου.Πώς µπορώ να επανορθώσω;

Σέβοµαι την απόφασή σου, ας µείνουµε εδώ.

Καταλαβαίνω πως δεν θέλεις να έρθεις αλλά είναι ανάγκη να πάµε.
Τι θα σε έκανε να νιώσεις πιο άνετα;



αµερος



Η συναίνεση πηγαίνει χέρι-χέρι µε τη σωµατική αυτονοµία και τη 
δυνατότητα αυτενέργειας και δεν µπορεί η µία να υπάρχει όταν 
απουσιάζει η άλλη. Για να κατανοήσεις τη συναίνεση, χρειάζεται 
πρώτα να εξηγήσουµε γιατί η κυριαρχία στο σώµα µας είναι 
σηµαντική και απαραίτητη.

Η αυτονοµία του σώµατος είναι το δικαίωµα για ένα άτοµο να 
είναι υπεύθυνο για ό,τι συµβαίνει στο σώµα του χωρίς εξωτερική 
επιρροή ή εξαναγκασµό. Η σωµατική αυτονοµία είναι ζωτικής 
σηµασίας για κάθε άνθρωπο και κανείς δεν έχει το δικαίωµα να 
την παραβιάζει. Βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναι-
σθηµατικών δεξιοτήτων του παιδιού, όπως η ευαισθησία και η 
ενσυναίσθηση προς άλλα άτοµα και η ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης και της αυτοεικόνας. Κάτω από τη µεγάλη οµπρέλα της σωµα-
τικής αυτονοµίας υπάρχουν πολλές ιδέες και πρακτικές που θα 
αποσαφηνίσουµε στη συνέχεια. 

Πολλοί επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιάτρων, 
πιστεύουν ότι η εκπαίδευση στην αυτονοµία του σώµατος και τη 
συναίνεση είναι επίσης ένα σηµαντικό εργαλείο για την πρόληψη 
της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η κατανόηση της 
αυτονοµίας του σώµατος και της συναίνεσης σε νεαρή ηλικία 
µπορεί να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να µιλήσει και να πει 
"ΟΧΙ" σε περίπτωση κακοποίησης. Μπορεί επίσης να εξοπλίσει 
τα παιδιά στην αποκάλυψη µιας κακοποίησης

Σωµατικη αυτονοµια, 
αυτενεργεια και συναινεση

1. 
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Κατακτώντας την έννοια της σωµατικής αυτονοµίας, το παιδί κατα-
νοεί πως έχει τον έλεγχο για οτιδήποτε συµβαίνει στο σώµα του, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποιος µπορεί να το αγγίξει. Αυτή η 
διαδικασία µάλιστα µπορεί να ξεκινήσει από τον πρώτο κιόλας 
χρόνο ζωής του παιδιού. Πέρα από τα άτοµα που το ίδιο το παιδί 
επιλέγει, κανένα άλλο άτοµο δεν θα έπρεπε να το αγγίξει ή, µεγα-
λώνοντας, να το δει γυµνό χωρίς την συγκατάθεσή του. Τα 
παιδιά, ακόµη και τα βρέφη, είναι σε επαφή µε τον εαυτό τους, 
πριν παρέµβουµε εµείς, και γνωρίζουν πολύ καλά τι θέλουν και 
τι όχι, τι τους αρέσει και τι όχι. Χρειάζεται να το σεβόµαστε, 
ακόµα και όταν είναι σε προλεκτική ηλικία, π.χ., αποτραβιούνται 
από ένα άγγιγµα που τους φέρνει δυσφορία. Μιλώντας γι' αυτή 
την ιδέα από µικρή ηλικία, χρησιµοποιώντας τη σωστή ονοµασία 
για τα µέρη του σώµατος και εκπαιδεύοντας το παιδί στα µέρη 
του σώµατός του που είναι "ιδιωτικά", το βοηθάµε να καταλάβει 
και να αναγνωρίσει τι είναι επιτρεπτό και τι όχι.

Η κατανόηση και ο σεβασµός προς το δικό µας σώµα έχει ως 
επέκταση το σεβασµό προς τα σώµατα και των άλλων ανθρώ-
πων. Εκπαιδεύοντας το παιδί σου στη σωµατική αυτονοµία, δεν 
του µαθαίνεις µόνο να λέει “όχι”, αλλά του µαθαίνεις πολλές 
δεξιότητες που σχετίζονται µε τη συναίνεση, όπως το να ακούει 
ενεργητικά, να βεβαιώνεται πως έχει καταλάβει σωστά πριν 
προχωρήσει σε µια ενέργεια, να νιώθει άνετα να µιλήσει για το 
σώµα του και για κάτι που το ενόχλησε ή του άρεσε κλπ.

Θέµατα όπως η συναίνεση και το ακατάλληλο άγγιγµα µπορεί 
µερικές φορές να είναι ακόµη και τροµακτικά για ένα παιδί. Τα 
παιδιά, όπως και οι ενήλικες, γνωρίζουν αν ένα άγγιγµα τους 
είναι ανεκτό και επιθυµητό ή άβολο και παρεµβατικό. Είναι σηµα-
ντικό να εµπιστευτείς το παιδί σε αυτό, καθώς το άγγιγµα, ακόµα 
και από ανθρώπους που αγαπάµε, µπορεί να είναι δυσάρεστο ή 
και ενοχλητικό. Βοήθησε το παιδί στο να αναγνωρίζει τα ακατάλ-
ληλα αγγίγµατα από όπου και αν προέρχονται. Η αλήθεια είναι 
ότι πολλά είδη αγγίγµατος είναι σηµαντικά για την υγιή συναισθη-
µατική ανάπτυξη. Το σηµαντικό εδώ είναι να αποφασίζουν πάντα 
τα παιδιά για το είδος του αγγίγµατος που δέχονται και οδηγός 
να είναι το πώς τα κάνει αυτό να νιώθουν. Ο καθένας και η καθε-
µία µας αποφασίζει για τον εαυτό του και την εαυτή της πώς 
νιώθει.

Το σωµα µου µου ανηκει
1Α. 

Παίξτε ένα παιχνίδι που περιλαµβά-
νει συχνή σωµατική επαφή (π.χ. 
γαργαλητό, κυνηγητό) και πείτε 
απότοµα “σταµάτα”. Παρατηρείστε 
τις αντιδράσεις του παιδιού και 
συζητήστε µαζί του για τα όρια στο 
παιχνίδι. 

Βοήθησε το παιδί να βρει µία υγιή 
και ισορροπηµένη εικόνα για το 
σώµα και τις διαπροσωπικές, 
στενές σχέσεις.

Tips
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Μάθε στα παιδιά ότι ο τρόπος µε 
τον οποίο αλλάζει το σώµα τους 
είναι υπέροχος, αλλά µπορεί 
µερικές φορές να προκαλεί σύγχυ-
ση. Ο τρόπος µε τον οποίο µιλάς 
για αυτές τις αλλαγές -είτε πρόκειται 
για δόντια είτε για σπυράκια και 
τρίχες στο εφηβαίο- θα δείξει την 
προθυµία σου να µιλήσεις και για 
άλλα ευαίσθητα θέµατα.

Σκέψου πόσες φορές έχεις “σπρώ-
ξει” ποσότητες φαγητού στο στόµα 
του παιδιού σου και το έχεις 
αναγκάσει να φάει παραπάνω από 
όσο θέλει.

Να είσαι άµεση/άµεσος και να 
απαντάς σε οποιεσδήποτε ερωτή-
σεις µπορεί να έχει το παιδί σου, 
χωρίς ντροπή ή αµηχανία. Και πάλι, 
αν το πρώτο σου ένστικτο είναι να 
σωπάσεις  επειδή ντρέπεσαι, 
εξασκήσου µέχρι να µπορείς να 
συµπεριφερθείς σαν να είναι µία 
απλή ερώτηση (π.χ. γιατί το παγωτό 
είναι γλυκό).

Tips

Από τη στιγµή που το σώµα µάς ανήκει ως ολότητα, όλα 
τα σηµεία του είναι ιδιωτικά. Για κοινωνικούς και πολιτισµι-
κούς λόγους, κάποια σηµεία του σώµατος τα προφυλάσ-
σουµε από κοινή θέα και από αγγίγµατα άλλων, εφόσον 
δεν τα επιθυµούµε. Αυτά εννοούµε εδώ ως ιδιωτικά. Τα 
παιδιά οφείλουν από µικρή ηλικία να γνωρίζουν τα σωστά 
ονόµατα για τα µέρη του σώµατός τους, συµπεριλαµβανο-
µένων και των γεννητικών τους οργάνων. Μάθε τους πως 
το αιδοίο, ο κόλπος, ο πρωκτός ή ποπός, οι όρχεις, το 
πέος, το στήθος και οι θηλές, ονοµάζονται “ιδιωτικά µέρη 
του σώµατος” και είναι αυτά που καλύπτει το µαγιό. Η 
χρήση χαριτωµένων υποκοριστικών υποδηλώνει στα 
παιδιά ότι τα γεννητικά τους όργανα είναι κάτι ντροπιαστι-
κό που κρατάµε µυστικό και δεν µιλάµε για αυτό. ∆εν 
είναι! Οι σωστοί χαρακτηρισµοί καταρρίπτουν το 
στίγµα και συντελούν στην ανάπτυξη παιδιών που 
δεν ντρέπονται να µιλάνε για το σώµα τους µε τους 
γονείς τους και, κατ’ επέκταση, έφηβες και εφήβους που 
δεν φοβούνται να επικοινωνήσουν ανοιχτά και ξεκάθαρα 
µε την ερωτική τους σχέση. Στοιχεία βασικά για την 
οικοδόµηση υγιών και ασφαλών διαπροσωπικών σχέσε-
ων στο παρόν και το µέλλον των παιδιών µας. Η εγκατά-
λειψη των υποκοριστικών προάγει τη θετική εικόνα του 
σώµατος, την αυτοπεποίθηση και την επικοινωνία γονέ-
ων-παιδιών. Επίσης, για τα µικρότερα παιδιά αποτελεί 
διαδικασία προετοιµασίας, ώστε να αναφέρουν πιθανή 
σεξουαλική κακοποίηση ή ακόµη και να οδηγηθούν στη 
διαδικασία αποκάλυψης και ίσως, νοµικής προστασίας.

Στα ιδιωτικά µέρη ενός παιδιού, πέρα από τα αναπαρα-
γωγικά όργανα, ανήκει και το στόµα του.

τα ιδιωτικα µερη
1β. 
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2. 
Συναισθηµα:
η πυλη
της συναινεσης
Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής ενός 
παιδιού, είναι πολύ χρήσιµο να του 
προσφέρουµε το χώρο, ώστε όλες οι 
κοινωνικοσυναισθηµατικές δεξιότητες να 
µπορέσουν να ευδοκιµήσουν. Η συναισθη-
µατική νοηµοσύνη και η ενσυναίσθηση 
επιτρέπουν πρώτα την κατανόηση των 
δικών µας συναισθηµάτων και έπειτα την 
κατανόηση και το σεβασµό των συναισθη-
µάτων των άλλων.



Άκου το παιδί και συζήτα µαζί του πώς αισθάνεσαι σε 
διάφορες στιγµές της ηµέρας. Πολύ συχνά οι ενήλι-
κες προσπαθούµε να αποθαρρύνουµε τα παιδιά από 
την εκδήλωση θλίψης, θυµού ή δυσφορίας. Όµως, το 
να µάθουν να αναγνωρίζουν αυτά τα συναισθήµατα 
µπορεί να τους βοηθήσει να υπερασπιστούν τον 
εαυτό τους όταν πληγώνονται. Επίσης, αναπτύσσουν 
ενσυναίσθηση και αναγνωρίζουν παρόµοια συναισθή-
µατα σε άλλα άτοµα σε περιπτώσεις που οι πράξεις 
τους κάνουν τους άλλους να νιώσουν άβολα. Αν ένα 
παιδί είναι λυπηµένο, είναι πολύ πιθανό να του 
πούµε: "Μην κλαις, δεν είναι τόσο χάλια" ή “∆εν 
κλαίµε για τέτοια πράγµατα, µόνο για τα σηµαντικά”. 
Ακόµη µπορεί να προσπαθήσουµε να του αποσπά-
σουµε την προσοχή πολύ γρήγορα, ώστε να µην 
εστιάσει στην εµπειρία της θλίψης. Ωστόσο, η έκφρα-
ση θλίψης ή θυµού είναι σηµαντική για την ανάπτυξη 
ενός παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα 
συναισθήµατα. 

Συζήτα µε το παιδί για το πώς είναι να είναι χαρούµε-
νο, λυπηµένο, θυµωµένο, ενθουσιασµένο κλπ. Για να 
το καταφέρεις αυτό οφείλεις να είσαι εσύ πρώτα σε 
επαφή µε το συναίσθηµά σου και να το εκφράζεις 
στην καθηµερινότητά σου. Έτσι, και το παιδί θα 
αποκτήσει το κατάλληλο λεξιλόγιο να εκφράζει ό,τι 
του συµβαίνει. Ενθάρρυνε το παιδί να µιλήσει για τα 
συναισθήµατά του, τον τρόπο που τα βιώνει και τα 
εκφράζει µέσα από καθηµερινές δραστηριότητες, 
όπως: “Ένιωσα λύπη όταν τσακώθηκα µε την παρέα 
µου”, “Αγχώθηκα/Ντράπηκα πολύ όταν µε σήκωσε 
ο δάσκαλος στον πίνακα και δεν ήξερα την απάντη-
ση”, “Χάρηκα πολύ που θα πάµε ταξίδι…”. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα µπορεί να λεκτικοποιήσει πώς 
ένιωσε/νιώθει αν δεχτεί κάποια επιθετική συµπεριφο-
ρά, π.χ. σχολικό εκφοβισµό, ανάρµοστο άγγιγµα, 
βία κλπ.

Ενθάρρυνέ το να σου µιλήσει για αυτά που το 
κάνουν να νιώθει καλά ή όχι. “Σου αρέσει να 
σε γαργαλάνε; Σου αρέσει να ζαλίζεσαι; Τι 
άλλο; Τι σε κάνει να µην αισθάνεσαι καλά; Το 
να είσαι άρρωστο, ίσως; Ή όταν ένα άλλο παιδί 
σε πληγώνει;” Άφησε χώρο στο παιδί σου να 
µιλήσει για οτιδήποτε άλλο του έρχεται στο 
µυαλό.

Μάθε στο παιδί ότι οι συµπεριφορές του επηρε-
άζουν τους γύρω του. Αυτό µπορείς να το κάνεις 
µε απλούς τρόπους, οπουδήποτε. Ζήτησέ του να 
παρατηρήσει πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, όταν 
οι άλλοι κάνουν θόρυβο ή πετούν σκουπίδια. 
Ρώτησέ το τι πιστεύει ότι θα συµβεί ως αποτέλε-
σµα. Θα φοβηθεί κάποιος; Συζητήστε το πότε 
είναι καλές στιγµές για να κάνει θόρυβο και 
ποιοι είναι καλοί χώροι για να κάνει ακαταστα-
σία.

Μην πειράζεις το παιδί για τις φιλίες του µε 
αγόρια και κορίτσια ή για το ότι είναι ερωτευµέ-
νο. Ό,τι κι αν νιώθει είναι εντάξει και µέρος της 
ανάπτυξής του. Αν η φιλία του µε κάποιον άλλο 
άνθρωπο µοιάζει µε φλερτ, µην το αναφέρεις. 
Μπορείς να του κάνεις ανοιχτές ερωτήσεις 
όπως: "Πώς πάει η φιλία σου µε την Ιωάννα;" και 
να είσαι προετοιµασµένη και προετοιµασµένος 
να µιλήσετε  ή να µη µιλήσετε  γι' αυτό.

Tips

Αναγνωριση
συναισθηµατων

2Α.
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Εξασκήσου µε το παιδί για το τι θα 
µπορούσε να κάνει αν βρεθεί σε µια 
συνθήκη που το κάνει να νιώθει 
άβολα και αµήχανα.

Ενθάρρυνε το παιδί στην εξάσκηση 
της συναίνεσης (π.χ. ”Ρώτα πρώτα 
πριν αγκαλιάσεις κάποιον”) αλλά και 
το σεβασµό στο “όχι”.

∆είξε πως είσαι ανοιχτή και ανοιχτός 
σε διάλογο µε το παιδί και µπορεί να 
σε εµπιστευτεί· πως το να µιλάς για 
αυτά τα θέµατα σου είναι ευχάριστο, 
χωρίς όµως να πιέζεις για απαντή-
σεις. 

Υπενθύµισε στο παιδί πως ένα ‘ΟΧΙ’ 
είναι πάντα ‘ΟΧΙ’. 

Tips

Το παιδί γνωρίζει το σώµα και τις ανάγκες του καλύτερα 
από εµάς τους ενήλικες. Εµείς βρισκόµαστε στο πλάι του 
παιδιού ως βοηθοί στην έκφραση αυτών των αναγκών 
του. Έτσι, όταν παίζετε και εκείνο σου πει “σταµάτα” ή 
“όχι άλλο”, ή “δεν θέλω” κ.ο.κ., οφείλεις να σταµατήσεις 
αµέσως και να µιλήσεις µε το παιδί για αυτό. 

Για παράδειγµα:
- Μου είπες να σταµατήσω και σταµάτησα. Σέβοµαι τα 
όριά σου και τα ακούω. Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό;
- Θέλεις να σταµατήσουµε τελείως το παιχνίδι ή να κάνου-
µε ένα διάλειµµα;
- Έκανα κάτι που σε ενόχλησε; Με συγχωρείς. Θα ήθελα 
να το ξέρω για να µην το επαναλάβω όταν ξαναπαίξουµε. 
- Σου ζητώ συγνώµη αν παραβίασα τα όριά σου. Τι χρειά-
ζεσαι;
- Πώς ένιωσες όταν σταµάτησα αµέσως µόλις µου το 
ζήτησες; 

Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά µιλώντας στα 
παιδιά ισότιµα και µε ειλικρίνεια τους δηµιουργούµε 
εµπιστοσύνη και ασφάλεια. Ταυτόχρονα, γινόµαστε 
ένας ενήλικας “πρότυπο” και τους δείχνουµε ωφέλιµα 
µοτίβα συµπεριφοράς.

oταν λeω oχι,
σηµαiνει πως δε θeλω

2b.



Μίλησε στο παιδί για το συναίσθηµα της ασφάλειας και της ανασφάλει-
ας. Είναι κάτι που τα νεότερα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν. 
Συζητήστε ενδεχόµενα ή καταστάσεις που το παιδί θα ένιωθε ανασφά-
λεια:

Ανασφάλεια:
Όταν µένω µόνο µου σπίτι το βράδυ, όταν µε σπρώχνουν δίπλα σε µία 
απότοµη κατηφόρα, όταν περπατάω το βράδυ σε σκοτεινούς δρόµους. 

Ασφάλεια:
Όταν δε νιώθω καλά και παίρνω µία αγκαλιά από τη µαµά ή τον παππού 
µου, όταν παίζω µε το κατοικίδιο µου ή µε την καλύτερή µου φίλη,  όταν 
έρχονται να µε πάρουν από φιλικό σπίτι αργά το βράδυ και δεν χρειάζε-
ται να περπατήσω. 

Η ασφάλεια φέρνει συναισθήµατα χαράς, ευφορίας και µια αίσθηση 
ζεστασιάς. Αντιθέτως, η ανασφάλεια φέρνει συναισθήµατα φόβου, 
άγχους, αγωνίας και ανακάτεµα στο στοµάχι. Είναι σηµαντικό το παιδί 
να κατανοήσει αυτή τη διαφορά, ώστε να µπορεί να αναγνωρίσει αν 
κάποιο περιβάλλον είναι ασφαλές ή όχι. Έτσι, αν βρεθεί σε µία κατάστα-
ση που νιώσει ανασφάλεια, είναι πιθανότερο να µπορεί να διαφύγει 
και να αναζητήσει βοήθεια γρήγορα. 

Ενθάρρυνε το παιδί να λεκτικοποιήσει τον τρόπο που το σώµα του 
αντιδρά, όταν νιώθει ασφάλεια και ανασφάλεια.  

Μπορείς να δοκιµάσεις να το ρωτήσεις κάτι από τα παρακάτω:
Πώς γνωρίζεις ότι είσαι/αισθάνεσαι ασφαλής/ανασφαλής;
Πώς νιώθεις τώρα που σε έχω αγκαλιά; Πού το εντοπίζεις στο σώµα 
σου; 
Πώς ένιωσες όταν έµεινες µόνος σου στο σπίτι; Εµένα καµιά φορά µε 
τροµάζει και µε κάνει να νιώθω άσχηµα στο στοµάχι µου.
Είναι πολύ διασκεδαστικό να παίζεις µε το φίλο σου. Σε βλέπω που 
χαµογελάς. Είσαι χαρούµενη;
Όταν ήµουν µικρή φοβόµουν να µείνω µόνη µου στο σκοτάδι. Εσύ πώς 
νιώθεις όταν συµβαίνει αυτό;
Έχεις παρατηρήσει αν νιώθεις… όταν συµβαίνει…; Τι είναι αυτό το 
διαφορετικό που συµβαίνει; Ξεκινά από την κοιλιά/το κεφάλι;

Ασφαλεια 
και ανασφαλεια

2γ. 

Ξεκαθάρισε πως η οικειό-
τητα είναι κάτι θετικό και 
ευχάριστο.

Tips

12
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3.
Η συναiνεση:
απo την 
εσωστρeφεια
στην εξωστρeφεια
Μέχρι στιγµής είδαµε πόσο σηµαντική 
είναι η αναγνώριση του συναισθήµατός 
µας για να ξέρουµε τι µας κάνει να αισθα-
νόµαστε ευχάριστα και τι όχι. Αφού το 
πρώτο βήµα είναι να αντιληφθεί το άτοµο 
πώς νιώθει, ας δούµε πώς µπορεί να περά-
σει στο δεύτερο βήµα. Αυτό περιλαµβάνει 
την έκφραση της δυσφορίας, δηλαδή την 
έλλειψη συναίνεσης.

13
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Μερικά παιδιά λατρεύουν τις αγκαλιές και τα χάδια! Άλλα πάλι 
µπορεί να βρίσκουν αυτές τις µορφές σωµατικής στοργής άβολες 
ή αγχωτικές. Σε αυτή την κατηγορία µπορεί να συµπεριλαµβάνο-
νται παιδιά µε ευαισθησίες στην αφή και µικρή ανοχή σε αγγίγ-
µατα ή διαφορές στην αισθητηριακή επεξεργασία. 

Πώς συµπεριφέρεσαι όταν φιλικά πρόσωπα, συγγενείς ή 
“ξένοι” θέλουν να αγκαλιάσουν και να φιλήσουν το παιδί σου; 
Ίσως από ευγένεια να τους ενθαρρύνεις, χωρίς να γνωρίζεις πώς 
νιώθει το παιδί για αυτό. Ωστόσο, αναγκάζοντας το παιδί να 
φιλήσει, να αγκαλιάσει ή να κάτσει στα πόδια ενός θείου ή µιας 
φίλης, το µήνυµα που παίρνει είναι πως το σώµα του δεν είναι 
εντελώς δικό του και δεν µπορεί πάντα να αποφασίζει εκείνο για 
αυτό. Την επόµενη φορά, λοιπόν, αντί να πεις: “Πήγαινε και 
δώσε αγκαλιά και φιλί στη γιαγιά”, δοκίµασε να ρωτήσεις: “Πώς 
θέλεις να χαιρετήσεις σήµερα τη γιαγιά;”. Τα παιδιά είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό να επιλέγουν, στο πλαίσιο της ενθάρ-
ρυνσης της αυτενέργειάς τους, το επίπεδο εξοικείωσης που 
νιώθουν.

Αυτό αναπόφευκτα τα βοηθά να καταλάβουν ότι δε χρειάζεται 
να πλησιάζουν τόσο κοντά σε άλλους ανθρώπους, αν δεν το 
θέλουν ή αν τα κάνει να νιώθουν άβολα. Τα βοηθά επίσης να 
αφουγκραστούν τις ανάγκες τους, να αναπτύξουν αυτογνωσία, 
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, να θέσουν όρια αλλά και να 
σεβαστούν τα όρια των άλλων, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
και την ενσυναίσθησή τους.

Είναι σηµαντικό να εξηγηθεί στα παιδιά γιατί δεν είναι πάντα 
επιτρεπτό ένα άγγιγµα, καθώς µπορεί να βιώσουν απόρριψη 
στην άρνηση µιας αγκαλιάς ή ενος χαδιού. Μπορείς να καθρε-
φτίσεις στο παιδί αυτή την αίσθηση της απόρριψης. Αν, για παρά-
δειγµα, το παιδί σου αρνείται µία αγκαλιά, µπορείς να του πεις: 
“Ξέρω ότι µε αγαπάς ακόµα και αν δεν θέλεις να µε αγκαλιά-
σεις”. Αυτή η δήλωση δείχνει ότι το σωµατικό άγγιγµα σε αυτή 
τη σχέση δεν είναι κακό ή λάθος, απλώς αυτήν τη στιγµή δεν 
θέλει το σωµατικό άγγιγµα.

Τέλος, µπορείς να µάθεις στο παιδί ότι η συναίνεση λειτουργεί 
αµφίδροµα. ∆ε  θέλουν όλα τα άτοµα να χαιρετούν µε αγκαλιά 
και φιλί. Μάθε του να ρωτά πάντα τους φίλους και τις φίλες του 
αν τους αρέσει η αγκαλιά, προτού προχωρήσε.

Ενθάρρυνέ το να µιλήσει για πράγµα-
τα ή/και καταστάσεις που το κάνουν 
να αισθάνεται άσχηµα και όµορφα. 
“Σου αρέσει να σε γαργαλάνε;” “Σου 
αρέσει να ζαλίζεσαι;” “Πότε δεν 
αισθάνεσαι καλά; Το να είσαι άρρω-
στος/άρρωστη, ίσως; Ή όταν ένα 
άλλο παιδί σε πληγώνει;”.  Άφησε 
χώρο στο παιδί σου να µιλήσει για 
οτιδήποτε άλλο µπορεί να σκεφτεί.
 
Μάθε στα παιδιά να σταµατούν το 
παιχνίδι τους κάθε τόσο για να 
ελέγχουν το ένα το άλλο. Μάθε τα να 
παίρνουν ένα διάλειµµα “time out” 
κάθε τόσο, για να βεβαιωθούν ότι 
όλοι και όλες αισθάνονται καλά.

Βοήθησε τα παιδιά να ερµηνεύσουν 
αυτά που βλέπουν στην παιδική χαρά 
και τις συµπεριφορές των φίλων τους. 
Ρώτησε τι θα µπορούσαν να κάνουν ή 
τι θα µπορούσαν να είχαν κάνει 
διαφορετικά για να βοηθήσουν. 
Παίξτε ένα παιχνίδι "προσοµοίωσης" 
στο σπίτι, σε περίπτωση που σου πει 
ότι είδε εκφοβισµό, αποφεύγοντας 
λεκτική ή/και σωµατική επιθετικότητα. 
Στόχος είναι να δώσεις µια λύση και 
όχι να δηµιουργηθεί τραύµα.

Tips

Αγκαλιες, φιλια, χαδια
3Α.

14



B15

Ενθάρρυνε το παιδί να παρακολου-
θεί τις εκφράσεις του προσώπου του 
άλλου ατόµου κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού, για να είναι σίγουρο ότι 
όλα είναι χαρούµενα και στην ”ίδια 
σελίδα”.

Μοιράσου δικά σου βιώµατα

Tips

Ένα ζωτικό µέρος της εκπαίδευσης στη σωµατική αυτονο-
µία είναι, επίσης, η εκπαίδευση των φίλων, της οικογέ-
νειάς σου και του ευρύτερου κοινωνικού σου περίγυρου 
στη σωµατική αυτονοµία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζε-
ται ότι η γιαγιά, ο θείος, η φίλη δεν θα προσβάλλονται, 
όταν δεν παίρνουν φιλί. Ενηµέρωσε τους ενήλικες του 
κοινωνικού κύκλου σου ότι δεν µπορούν να απαιτούν από 
τα παιδιά φιλιά ή να κάθονται στην αγκαλιά ή τα πόδια 
τους και µπορείς να τους δείξεις εναλλακτικές λύσεις 
(νεύµα, χορός, τραγούδι κλπ.). 

Παράλληλα, ενηµέρωσέ τους πως εκπαιδεύεις ή έχεις 
εκπαιδεύσει το παιδί στα παρακάτω:
- Χρήση της σωστής ορολογίας των ιδιωτικών του µερών.
- Αυτονοµία του σώµατός του.
- Μοίρασµα µυστικών
και ζήτησε να ενθαρρύνουν το παιδί προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Είναι πολύ πιθανό κάποιοι άνθρωποι του κύκλου σου να 
µη σε πάρουν στα σοβαρά και να προσπαθήσουν να µειώ-
σουν αυτήν την προσπάθεια τονίζοντας πως δεν είναι 
σηµαντικό και απαραίτητο αυτό που κάνεις. Κάτι που 
ακούµε συχνά είναι το εξής: “Και εµείς που µεγαλώσαµε 
έτσι, τι πάθαµε; Μια χαρά είµαστε”. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις θα χρειαστεί να επιµείνεις και να το επαναλάβεις 
όσες φορές χρειαστεί.  

ΚοινωνικΟς
ΠερΙγυρος

3b.
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Μεγάλο και σηµαντικό κοµµάτι στην εκπαίδευση της συναίνε-
σης είναι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και κακο-
ποιητικών συµπεριφορών ευρύτερα. Ένας από τους λόγους 
που αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τη συναίνεση και να 
δηµιουργήσουµε το Συναι/no ήταν πρωτίστως η παρακολούθη-
ση των ανησυχητικά αυξανόµενων κρουσµάτων ενδοοικο-
γενειακής βίας µέσα στη συνθήκη εγκλωβισµού που 
έφερε η πανδηµία του Covid-19. “Οι αρνητικές συνέπειες 
της ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά περιλαµβάνουν την 
άµεση ή έµµεση έκθεση στη βία, τη βίαιη ή απειλητική συµπερι-
φορά, συµπεριλαµβανοµένων του εξευτελισµού, του εκφοβι-
σµού και των ενεργειών ελέγχου. Αυτά τα βιώµατα δηµιουρ-
γούν αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά και περιλαµβάνουν τον 
αυξηµένο κίνδυνο ψυχολογικών, κοινωνικών και προβληµάτων 
συµπεριφοράς” (Σουσάνα Παύλου, 2020). 

Είναι αλήθεια ότι σε πολλά παιδιά-θύµατα κακοποίησης, ιδιαίτε-
ρα σεξουαλικής κακοποίησης, καλλιεργείται συστηµατικά από 
το θύτη η αίσθηση ότι συναινούν και τα ίδια µε κάποιον τρόπο 
σε αυτό που τους συµβαίνει. “Είσαι τόσο γλυκιά… δεν µπορώ 
να σου αντισταθώ…” ή “Σου άξιζε µία τέτοια συµπεριφο-
ρά…”. Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν για τα παιδιά να µπορούν 
να εξερευνήσουν σε βάθος τα συναισθήµατά τους και να κατα-
νοήσουν τους κανόνες και κώδικες κοινωνικής συµπεριφοράς 
γύρω από τα θέµατα ιδιωτικότητας και προστασίας. Είναι σηµα-
ντικό για ένα παιδί να νιώσει ότι δεν φταίει ποτέ το ίδιο, όταν 
τα πράγµατα δεν είναι καλά.

Σε αυτήν την ενότητα, λοιπόν, συγκεντρώσαµε κάποιους 
απλούς  τρόπους και τεχνικές που θα βοηθήσουν εσένα 
και το παιδί στην πρόληψη ή/και στην καταγγελία ενός 
κακοποιητικού περιστατικού.

Προληψη
κακοποιησης

1.
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Το δίκτυο ασφάλειας περιλαµβάνει τρεις (3) έως πέντε (5) 
ενήλικες τους οποίους το παιδί µπορεί να εµπιστευτεί και να 
πει οτιδήποτε. Είναι καθοριστικής σηµασίας να επιλέξει το 
παιδί ποιους και ποιες εµπιστεύεται να µπουν στο δίκτυο 
ασφάλειάς του. Εσύ µπορείς να είσαι η καλύτερη ή ο καλύτε-
ρος βοηθός σε αυτήν τη διαδικασία. ∆εν µπορείς, όµως, σε 
καµία περίπτωση να επιλέξεις εσύ τους ενήλικες του δικτύου 
ασφαλείας αντί για το παιδί. Τότε πιθανά δεν θα µπορέσει να 
τους εµπιστευτεί και να τους εκµυστηρευτεί κάτι που ίσως 
συµβεί. Το δίκτυο ασφάλειας, πέρα από γονείς/κηδεµόνες, 
µπορεί να συµπεριλαµβάνει µία οικογενειακή φίλη, τον 
παππού, τη δασκάλα/καθηγήτρια στο σχολείο, τον θείο. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρεις στο παιδί ότι µπορεί να υπάρ-
χουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν "λάθος πράγµατα". 
Προσπάθησε να βρεις έναν τρόπο να µιλήσεις, για αυτό 
χωρίς να τροµάξεις το παιδί, π.χ. "∆εν είναι µόνο οι άγνωστοι 
που µπορεί να µας κάνουν κακό, αλλά υπάρχουν και άνθρω-
ποι πονηροί.". Μπορείς να εξηγήσεις ότι, αν κάποιος άλλος 
άνθρωπος κάνει ή θέλει να κάνει κάτι µε το σώµα του 
παιδιού, µπορεί και είναι εντάξει να πει ΟΧΙ. Εξήγησέ στο 
παιδί ότι, αν κάποιο άτοµο παραβιάσει τη σωµατική του αυτο-
νοµία ή το αγγίξει σε µια ιδιωτική περιοχή, δεν είναι λάθος 
του ίδιου του παιδιού, αλλά είναι ζωτικής σηµασίας να το πει 
σε έναν ενήλικα του δικτύου του.

∆υστυχώς, στα περισσότερα παιδιά που πέφτουν θύµατα 
κακοποίησης, είναι σύνηθες ο θύτης να ανήκει στον κύκλο 
τους. Συχνά είναι άτοµο που ήδη γνωρίζουν και πιθανότανα-
να τους αρέσει να περνούν χρόνο µαζί του. Έτσι, είναι σηµα-
ντικό να µάθουµε στα παιδιά ότι δεν πειράζει να λένε όχι, 
ακόµα και σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι ενδιαφέρονται 
για εκείνα και τα νοιάζονται.

∆ικτυο 
ασφαλειας

1α.

Αφού εξηγήσεις και ενηµερώσεις το 
παιδί γιατί χρειάζεται ένα δίκτυο 
ασφάλειας και ποιά είναι η σηµαντι-
κότητά του, ρώτα τους ενήλικες που 
επέλεξε, αν θα ήθελαν να είναι 
µέρος αυτού του δικτύου. Αν απαντή-
σουν αρνητικά ή µε αµφιθυµία, τότε 
δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι για το 
δίκτυο ασφάλειας του παιδιού σου.

Σηµειωση

Εξήγησε πως είναι πάντα εντάξει 
να πει σε έναν ενήλικα του δικτύ-
ου του αν συνέβη κάτι που του 
ήταν δυσάρεστο ή παραβιαστικό. 

Tips
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Μην τα παρατήσεις αν δεν 
έχεις ανταπόκριση ή δεν 
πάρεις απαντήσεις σε ερωτή-
µατα. Προσπάθησε ξανά µε 
αγάπη και σεβασµό.

Tips

Τα µυστικά σχεδόν πάντα  προϋποθέτουν φόβο ή ντροπή και αρνητι-
κές επιπτώσεις όταν αποκαλύπτονται. Ιδανικά, η καλλιέργεια ενός 
πλαισίου εµπιστοσύνης και ανοιχτής συζήτησης είναι πάντα προτιµό-
τερη από την καλλιέργεια µιας κουλτούρας µυστικών. Συζήτα 
ανοιχτά µε το παιδί τι είναι ένα µυστικό και µε ποιον τρόπο διαφέρει 
από µία χαρούµενη έκπληξη.

Τα ασφαλή µυστικά είναι χαρούµενες εκπλήξεις που αποκαλύπτο-
νται σύντοµα· όπως τα δώρα γενεθλίων και τα χριστουγεννιάτικα 
δώρα, δηλαδή πράγµατα που µας κάνουν να νιώθουµε χαρά και 
ευτυχία. 

Τα επικίνδυνα µυστικά είναι αυτά που µας προκαλούν στεναχώρια ή 
πόνο/σφίξιµο στην κοιλιά και το στοµάχι. Μπορεί να µας βλάψουν 
ή να δηµιουργήσουν το φόβο για κάτι κακό που µπορεί να συµβεί 
σε κάποιο άλλο άτοµο. Τα µυστικά είναι αναγκαίο να ειπωθούν 
ακόµη και αν έχει ειπωθεί ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Η συζήτηση για 
τα µυστικά και τις εκπλήξεις είναι ένας τρόπος να ενθαρρύνεις τα 
παιδιά να µοιραστούν δυσάρεστα γεγονότα για τα οποία νωρίτερα 
τους ζητήθηκε να µη µιλήσουν γι’ αυτά (π.χ. ένα παραβιαστικό 
περιστατικό, η προβολή πορνό και γυµνών φωτογραφιών κλπ). 
Αυτή η πληροφορία µπορεί να κρατήσει και άλλα παιδιά ασφαλή. 
Αν ένα άλλο παιδί, στο φιλικό περιβάλλον του παιδιού σου, του 
εκµυστηρευτεί ένα µυστικό π.χ “ο τάδε µε άγγιξε στο τάδε ιδιωτικό 
σηµείο”, το παιδί σου πρέπει να έρθει να σου το πει.

Μπορείς να φτιάξεις κάποια σενάρια µυστικών και εκπλήξεων στα 
οποία θα δώσεις χώρο στο παιδί να αλληλεπιδράσει µε αυτά και να 
συζητήσετε παρέα ποια συνιστούν µυστικά και ποια όχι, ποια αξίζει 
να αναφέρει στο δίκτυο ασφάλειάς του κ,λ,π. (π.χ. Η συµµαθήτριά 
µου µου είπε ότι αγαπάει τον Κώστα και θα του γράψει ένα γράµ-
µα/η δασκάλα µού τράβηξε το χέρι επειδή έκανα λάθος την άσκη-
ση/ο συµµαθητής µου µου έδειξε το πέος του/η αδερφή µου 
έφαγε γλυκό, ενώ η µαµά είχε πει όχι/ο νονός µου είπε πως θα 
πάρει ένα λάπτοπ στο αδερφάκι µου για τα γενέθλιά του). 

οχι στα µυστικα,
ναι στις ευχαριστες εκπληξεις

1b.
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Μάθε στα παιδιά να χρησιµοποιούν 
λέξεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού τόσο µε εσένα, όσο 
και µε τους φίλους και φίλες τους. Σε 
αυτή την ηλικία, το να λένε "ΟΧΙ" 
µπορεί να είναι µέρος του παιχνι-
διού, οπότε χρειάζεται να έχουν µια 
δεύτερη λέξη που θα σταµατά κάθε 
δραστηριότητα που τα ενοχλεί, όπως 
“σοκολάτα” ή “το εννοώ”. 

Ενηµέρωσε το παιδί πως αν κάποιο 
άτοµο, εκτός του δικτύου, το πλησιά-
σει και του ζητήσει να τον ακολουθή-
σει ή να το µεταφέρει κάπου, αυτό 
σηµαίνει ότι µπορεί είναι µια επείγου-
σα συνθήκη και το άτοµο θα πρέπει 
να γνωρίζει και να αποκαλύψει 
αµέσως την κωδική λέξη. Αν δεν 
αποκαλύψει νωρίς την κωδική λέξη, 
δεν είναι άτοµο εµπιστοσύνης και το 
παιδί σε καµία περίπτωση δεν πρέπει 
να το ακολουθήσει. 

Tips

Η κωδική λέξη αποτελεί µία µικρή λέξη (ή φράση) που κάθε 
φορά που το παιδί την προσφωνεί, σηµατοδοτεί την ύπαρξη 
κινδύνου. Για παράδειγµα, στέλνεις το παιδί σου να κοιµηθεί σε 
φιλικό σπίτι και εκείνο σε καλεί και λέει “σύννεφο” (έστω πως 
αυτή είναι η κωδική λέξη). Το παιδί εκείνη τη στιγµή δηλώνει 
πως βιώνει ανασφάλεια ή πως κάτι έχει συµβεί και ένας ενήλι-
κας του δικτύου ασφάλειας χρειάζεται να φτάσει άµεσα εκεί 
όπου βρίσκεται. Η κωδική λέξη µπορεί να είναι οτιδήποτε· 
αποφύγετε ωστόσο κάτι που κάποιος δράστης θα µπορούσε να 
γνωρίζει ή να µαντέψει (π.χ. όνοµα κατοικιδίου, ηµεροµηνία 
γέννησης κ,λ,π.). Γνωστοποίησε τη λέξη ΜΟΝΟ στο δίκτυο 
ασφάλειας και µην τη µοιράζεσαι µε άλλους συγγενείς ή φίλες 
και φίλους. Το ίδιο χρειάζεται να κάνει και το παιδί. Σε περίπτω-
ση που µοιραστείτε την κωδική λέξη µε κάποιο άτοµο εκτός του 
δικτύου, θα χρειαστεί µετά να την αλλάξετε. Υπενθυµίζουµε πως 
στην πλειονότητα των περιστατικών κακοποίησης, οι κακοποιη-
τές είναι άτοµα που γνωρίζουν προσωπικά το παιδί και σχετίζο-
νται µαζί του και καλό θα είναι να εφαρµόσετε όλες τις 
µεθόδους για να τους προλάβετε.

κωδικη λεξη
1γ.

20
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Αναγνωρίστε στο παιδί τη διάθεση 
και πρόθεση να µοιραστεί ένα δύσκο-
λο για εκείνο θέµα, π.χ. “Σε ευχαρι-
στώ που µε εµπιστεύτηκες µε αυτό 
που σου συνέβη”

TipsΤα προειδοποιητικά σηµάδια είναι κάτι που χρειάζεται να 
συζητήσεις µε το παιδί ξανά και ξανά µέχρι να σιγουρευ-
τείς πως τα αναγνωρίζει όταν συµβαίνουν. Τα προειδοποιη-
τικά σηµάδια (διαφάνεια 2) είναι µικρά καµπανάκια που 
µας στέλνει το σώµα µας όταν νιώθουµε ανασφάλεια.
 
Μπορεί να είναι ταχυκαρδία, ανακάτεµα στο στοµάχι, 
ιδρωµένες παλάµες κ,λ,π. Συζήτα µαζί µε το παιδί για 
αυτά τα σηµάδια και ενθάρρυνέ το να µοιραστεί και άλλα 
σηµάδια που ίσως έχει παρατηρήσει στο σώµα του. Παρό-
τρυνέ το να δίνει προσοχή στο πώς το κάνει να νιώθει ένα 
άγγιγµα. Ακόµη και αν ένα άγγιγµα το κάνει να νιώθει 
όµορφα, αλλά βιώσει ένα από τα προειδοποιητικά σηµά-
δια, τότε αυτού του είδους το άγγιγµα δεν είναι επιτρεπτό. 

Προειδοποιητικα σηµαδια
1δ.

οταν νιωθω ανασφαλεια, 
το σωµα µου µου το λεει. 
Να πως: 

• τα φρύδια ιδρώνουν 

• τα µάτια δακρύζουν 

• η καρδιά χτυπάει δυνατά

• το δέρµα ανατριχιάζει

• οι παλάµες ιδρώνουν 

• το στοµάχι ανακατεύεται 

• όλα τρέµουν

• τα πόδια (µου) δεν (µε) κρατάνε 

• ανάγκη για τουαλέτα.
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Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών χειρίζονται µε άνεση το διαδίκτυο και µπορεί να επιθυµήσουν να 
χρησιµοποιήσουν τα µέσα κοινωνικά δικτύωσης και επικοινωνίας. Μπορεί επίσης να προσπαθήσουν 
να αναζητήσουν ακατάλληλο για την ηλικία τους υλικό που παρουσιάζει εικόνες βίας ή εκφοβισµού 
ή µία αρκετά διαστρεβλωµένη εικόνα για τον έρωτα, την οικειότητα, το σεξ και τα σωµατικά στερεότυ-
πα. Γι’ αυτόν το λόγο φρόντισε όλες οι συσκευές που χρησιµοποιεί το παιδί να έχουν γονικό έλεγχο 
(parental control) και συζητήστε µαζί µε το παιδί τους λόγους που έθεσες αυτούς τους περιορισµούς 
στη χρήση αυτών των µέσων. Απέφυγε όσο το δυνατόν τη χρήση των παραπάνω σε ιδιωτικό χώρο  
(π.χ. στο υπνοδωµάτιό του) ή ρύθµισέ τα να κλείνουν την ώρα του ύπνου.

Όταν αγοράζεις σε ένα παιδί ή ένα νεαρό άτοµο ένα κινητό τηλέφωνο, βεβαιώσου ότι η συσκευή 
που αγοράζεις είναι κατάλληλη για την ηλικία και την εµπειρία του, ενώ παράλληλα συνιστάται η 
τοποθέτηση ενός µπλοκαρίσµατος στο τηλέφωνο. Έτσι, διασφαλίζεις µερικώς ότι δεν θα “σκοντάψει” 
σε τίποτα ακατάλληλο για την ηλικία του.

Συµφώνησε ένα σχέδιο µε το παιδί σε περίπτωση που κάποιο άτοµο προσπαθήσει να επικοινωνήσει 
µαζί του στο διαδίκτυο και υπενθύµιζέ του συχνάτο γεγονός ότι δεν είναι όλοι και όλες αυτό που είναι 
ή λένε ότι είναι στο διαδίκτυο. Παράλληλα, προετοιµάσου σε περίπτωση που το παιδί πέσει σε κάτι 
που παρακολουθείς εσύ και ετοιµάσου για τέτοιες πιθανές συζητήσεις. 

Οι έφηβες και έφηβοι θέλουν και ζητούν περισσότερη ανεξαρτησία και ελευθερία κατά τη χρήση του 
διαδικτύου. Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το δίκτυο των διαδικτυακών 
“φίλων”, αυξάνεται. Αυτή η ηλικιακή οµάδα µπορεί επίσης να προσπαθήσει να εξερευνήσει ακατάλ-
ληλο υλικό. Ενώ, σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιο δύσκολη η αυστηρή εποπτεία του τι κάνουν οι 
έφηβοι και έφηβες στο διαδίκτυο, είναι ζωτικής σηµασίας να παραµένεις σε επαφή µαζί τους και να 
µιλάτε συχνά για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τους κινδύνους και τον τρόπο αποφυγής τους. 

Στην εφηβεία, ο µεγάλος βαθµός ανασφάλειας εντοπίζεται στις αλλαγές που βιώνει το παιδί στο 
σώµα του. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση του παιδιού και βοήθησέ το να αποκτήσει µια υγιή σχέση µε 
το σώµα και την αυτοεικόνα του.

Χρηση διαδικτυου
και µεσων κοινωνικης δικτυωσης

1ε.
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Αν δυσκολεύεσαι να βρεις την κατάλ-
ληλη στιγµή να µιλήσεις για κάτι 
τέτοιο, άδραξε την ευκαιρία από κάτι 
αντίστοιχο που θα προβληθεί στα 
ΜΜΕ ή σε µία ταινία.

Χτίσε την αυτοεκτίµησή του. Στις 
µεγαλύτερες ηλικίες, ο σχολικός 
εκφοβισµός µετατοπίζεται και στοχεύ-
ει συγκεκριµένα την ταυτότητα και η 
αυτοεκτίµηση του παιδιού αρχίζει να 
πέφτει κατακόρυφα γύρω στην ηλικία 
των 12 ετών. Μέχρι την ηλικία των 
17 ετών, το 78% των κοριτσιών 
αναφέρουν ότι µισούν το σώµα τους.

Υπενθύµισε στο παιδί σου ότι όλα 
όσα περνάει είναι φυσιολογικά, η 
ενηλικίωση συµβαίνει σε όλες και 
όλους µας και είναι µέρος της ζωής.

Tips

 - "∆ιατήρησε προσωπικές πληροφορίες, όπως το ονοµατε-
πώνυµό σου, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και το 
σχολείο που πηγαίνεις για τον εαυτό σου".
- "Κράτα τις φωτογραφίες του σώµατός σου προσωπικές".
- "Συναντάς προσωπικά µόνο φίλους που γνωρίζεις εκτός 
σύνδεσης".
- "Να είσαι προσεκτικός και προσεκτική µε τα άτοµα που 
επικοινωνείς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και µη µιλάς 
σε κανέναν και καµία που σε κάνει να αισθάνεσαι 
άβολα".
- "Ενηµέρωσε αµέσως έναν ενήλικα του δικτύου ασφά-
λειάς σου, σε περίπτωση που νιώσεις ανασφάλεια σε µια 
επικοινωνία".  
- "Να θυµάσαι ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτό που 
φαίνονται ή λένε ότι είναι στο διαδίκτυο".

Σηµαντικά πράγµατα που πρέπει να διδάξεις
στο παιδί σχετικά µε την ασφάλεια στο διαδίκτυο:
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Αντιµετώπιση
Σε περίπτωση που το παιδί εκµυστηρευτεί σε σένα ή σε έναν 
από τους ενήλικες του δικτύου ασφάλειας κάποιο περιστατικό 
παρενόχλησης ή κακοποίησης, καθησύχασε και υποστήριξε το 
παιδί, χρησιµοποιώντας δηλώσεις όπως:

- “Σε πιστεύω”.
- “Σου υπόσχοµαι πως θα το κοιτάξω και θα σε ενηµερώσω για το τι 
θα συµβεί στη συνέχεια”.
- “Ήσουν πολύ γενναίος για να µιλήσεις σχετικά µ’ αυτό”.
- “Είµαι πολύ ευχαριστηµένη που βρίσκεις το θάρρος να µου µιλάς 
σχετικά µε αυτό”.
- “Λυπάµαι που σου συνέβη αυτό”.
- “Θα κάνω οτιδήποτε µπορώ ώστε να σε βοηθήσω”.
- "Μου είπες µια πολύ σκληρή ιστορία για τον φίλο σου που χτυπήθη-
κε. Καταλαβαίνω ότι φοβήθηκες να επέµβεις. Αν γυρίζαµε την ταινία 
πίσω, τι νοµίζεις ότι θα µπορούσες να κάνεις για να βοηθήσεις την 
επόµενη φορά, αν δεις να συµβαίνει κάτι τέτοιο;" Αυτοσχεδιάστε µαζί 
τα πάντα.

Απόφυγε σχόλια σχετικά µε το γεγονός, περιλαµβάνοντας 
εκείνα που αναφέρονται στον αποδιδόµενο ως δράστη ή στην 
επίδραση της κακοποίησης, όπως:

- “Πώς µπορείς να λες τέτοια πράγµατα σχετικά µε…;”
- “Τι ψεύτρα!”
- “Αυτός ο απαίσιος άνθρωπος έχει καταστρέψει τη ζωή σου”.
- “Πώς του/της επέτρεψες να κάνει αυτά τα πράγµατα σ΄εσένα;”
- “Γιατί δεν µου το είπες προηγουµένως;”
 Μην κάνεις κανένα σχόλιο σχετικά µε την ταυτότητα του ύποπτου 
δράστη και απάντησε στις ερωτήσεις του παιδιού όσο το δυνατόν πιο 
απλά και ειλικρινά
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Αντι επιλογου
- Άφησε ελεύθερο το παιδί να διαλέξει τα ρούχα που θέλει να φορέσει, ακόµη κι αν δε 
συµφωνείς 100% πάντα. 
- ∆ώσε επιλογές στον κάθε χαιρετισµό (αγκαλιά, φιλί, χειραψία, νεύµα µε το κεφάλι) και 
άφησε το παιδί να επιλέξει ελεύθερα µε ποιον τρόπο θα ήθελε να προχωρήσει. Τα παιδιά δεν 
θέλουν πάντα αγκαλιά και αυτό είναι εντάξει. ∆εν σηµαίνει πως µας αγαπάνε λιγότερο. ∆ες 
εδώ έναν εύστοχο τρόπο χαιρετισµού. Μπορείτε να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο στο σπίτι και 
να προσθέσετε και άλλους τρόπους (π.χ. νεύµα από µακριά, τραγούδι, φιλί, χειραψία κ.λ.π.).
- ∆εν κρατάµε µυστικά, κρατάµε µυστικές µόνο ευχάριστες εκπλήξεις.
- Μάθε στο παιδί, όσο νωρίτερα γίνεται, να πλένει, να καθαρίζει, να περιποιείται µόνο του 
(και να µιλάει για) το σώµα του χρησιµοποιώντας τα σωστά ονόµατα. 
- Εξήγησε πως, αν κάποιο άτοµο κάνει ή θέλει να κάνει κάτι µε το σώµα του παιδιού και εκείνο 
δεν θέλει, µπορεί να πει “όχι” και να το µοιραστεί µε το δίκτυο ασφάλειάς του. Μάθε στο 
παιδί πως είναι απολύτως αποδεκτό να λέει “όχι” ακόµη και σε άτοµα που συµπαθεί και 
αγαπά. Ναι, αυτό µπορεί να περιλαµβάνει και εσένα.
- Εξήγησε πως, αν κάποιο άτοµο - ενήλικας ή µη - παραβεί τα όρια του παιδιού και προχωρή-
σει σε κάτι που το κάνει να νιώσει άσχηµα και να βιώσει τα προειδοποιητικά σηµάδια, δεν 
είναι λάθος του και ούτε θα έπρεπε να ντρέπεται που συνέβη. Αντιθέτως, χρειάζεται να το 
αναφέρει όσο πιο σύντοµα γίνεται σε έναν ενήλικα του δικτύου ασφάλειάς του. 
- Ο ψηφιακός κόσµος αποτελεί πλέον προέκταση του φυσικού και είναι σηµαντικό να καταλά-
βεις τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης και επικοινωνίας.
- Εξασκήστε ως οικογένεια τη συναίνεση καθηµερινά δίνοντας ευκαιρίες στο παιδί και σε 
εσένα να πείτε “ναι” και “όχι” µέσα στη µέρα, όπως: “Θέλεις να σου χτενίσω τα µαλλιά;” ή 
“Μπορώ να σε πάρω µια αγκαλιά;” ή “Χρειάζεσαι βοήθεια µε τα µαθήµατά σου;” ή “Θέλεις 
να πάµε παρέα µια βόλτα;” και “Θα ήθελες να µου µιλήσεις για τη µέρα σου;”
- Εµπιστεύσου και άκου το παιδί σου! Εκείνο γνωρίζει τι ανάγκες έχει και τι χρειάζε-
ται. Μην ξεχνάς ότι εσύ είσαι βοηθός στην ανάπτυξή του.

Θυµήσου επίσης τα ακόλουθα…
- Τα παιδιά µιµούνται τους ενήλικες. Μηνύµατα, στάσεις και αρχές περνάς στο παιδί µε το δικό 
σου παράδειγµα. 
- ∆ώσε σηµασία τόσο στη λεκτική όσο και στη µη λεκτική συµπεριφορά σου. Το παιδί παίρνει 
µηνύµατα, τόσο µέσα απ' όσα του λες, όσο και µέσα από όσα δεν εκφράζεις λεκτικά, αλλά 
του δείχνεις µε το ύφος, τη διάθεση, τις κινήσεις και τις πράξεις σου.
- Ένα βλέµµα, ένα άγγιγµα, η στάση του σώµατός σου “διδάσκουν” το παιδί χωρίς εσύ να το 
καταλαβαίνεις.

https://www.youtube.com/watch?v=Oiv0kIc01Ys
https://www.youtube.com/watch?v=Oiv0kIc01Ys
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Αν µετά από όσα είπαµε συνεχίζει να σε δυσκολεύει το ξεκίνηµα της συζήτησης, σου έχουµε 
καλά νέα! Η Κόκκινη Αλεπού συγκέντρωσε για εµάς βιβλία που αφορούν την καλλιέργεια 
σε δεξιότητες συναίνεσης και την κατανόηση της σωµατικής αυτονοµίας. Ένα βιβλίο είναι 
πάντα µια καλή αφορµή για συζήτηση.

1. Εγώ, το σώµα µου και οι άλλοι – Εκδ. Ψυχογιός 5+ 
2. Παίζω µε τον Φρίξο και µαθαίνω για το σώµα µου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα σεξουαλικής αγωγής για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, 
Εκδ. Πατάκη, 5+ 
3. Ας µιλήσουµε για µελισσούλες και λουλουδάκια - Molly Potter – Εκδ. Μεταίχµιο 5+ 
4. Η Ντανιέλα λέει όχι! – Εκδ. Ψυχογιός, 5+ 
5. Το σώµα µου είναι δικό µου – Εκδ. Ψυχογιός, 5+
6. Μόνο αν θέλω – Εκδ. Μίνωας, 5+ 
7. Εγώ είµαι Εγώ… και µου αρέσω! - 101 δραστηριότητες για την ενίσχυση της αυτοεκτίµη-
σης των παιδιών, Εκδ. Μεταίχµιο, 7+ 
8. Μα… τι µου συµβαίνει; - Ένα βιβλίο για την ανάπτυξη και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
Εκδ. Μεταίχµιο, 9+ 
9. Για κορίτσια. Αποκλειστικά! – Οδηγός εφηβείας, Εκδ. Μεταίχµιο 9+ 
10. Για αγόρια. Αποκλειστικά! – Οδηγός εφηβείας, Εκδ. Μεταίχµιο 9+ 
11. Ας µιλήσουµε για το σεξ - Χάρρις Χ. Ρόµπι, Εκδ. Πατάκη, 9+
12. Γίνε φίλος/η µε τον εαυτό σου. Η αυτοπεποίθηση - Οδηγίες χρήσης, Εκδ. Πατάκη, 12+ 
13. “Θέλεις να µιλήσουµε για τη συναίνεση;” Justin Hancock, Εκδ. Παπαδόπουλος

Βοηθητικο υλικο:
Συνεχισε να εξερευνας τη συναινεση
∆ιαβασε βιβλια µε το παιδι

https://kokkinialepou.gr/
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Αν δεν ξέρεις πώς να πρωτοξεκινήσεις τη συζήτηση, σου παραθέτουµε κάποιες προτάσεις που 
µπορείς να χρησιµοποιήσεις. Οι συζητήσεις αυτές µπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγµή. Μπο-
ρείς να χρησιµοποιήσεις µία (1) ή πέντε (5) µαζί τη φορά. Οι απαντήσεις που έχουµε δώσει σε 
κάθε συνθήκη είναι ενδεικτικές. Νιώσε την ελευθερία να τις αξιοποιήσεις όπως θέλεις και να 
καθοδηγήσεις τη συζήτηση µε τρόπο εποικοδοµητικό και για τους/τις δυο σας. Σκοπός είναι να 
εµπλακείς σε έναν ανοιχτό διάλογο µε το παιδί για το σώµα και τις διαθέσεις του, να του µάθεις 
πράγµατα χωρίς διδακτισµούς και να είσαι ειλικρινής. Προσάρµοσε τις κάρτες συζήτησης και το 
λεξιλόγιο ανάλογα µε την ηλικία και το αναπτυξιακό πλαίσιο του παιδιού. Καθώς το παιδί σου 
µεγαλώνει, η συζήτηση µπορεί επίσης να γίνεται ωριµότερη, να αλλάζει και να εξελίσσεται. Είναι 
απολύτως δεκτό να µην έχεις όλες τις απαντήσεις. Έτσι, όταν δε γνωρίζεις την απάντηση µιας 
ερώτησης, ένα “δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και θα επανέλθω αργότερα” αρκεί. Με την προϋπόθεση 
φυσικά να επανέλθεις στη συζήτηση και να µην την αφήσεις µετέωρη.

Οι συζητήσεις για τα σώµατα και τη σεξουαλικότητα χρειάζεται να είναι συνεχείς, εξαιρετικά 
ανοιχτές και συνεχώς εξελισσόµενες. Ποτέ µην αποφεύγεις µια ερώτηση και µην κάνεις το παιδί 
σου να αισθάνεται άσχηµα όταν τη διατυπώνει, ακόµα κι αν σου φαίνεται περίεργο ή άβολο. Το 
καλύτερο πράγµα για τα παιδιά είναι η ικανότητά τους να κάνουν ερωτήσεις που µας φέρνουν σε 
αµηχανία ή ντρεπόµαστε να κάνουµε. Να είσαι χαρούµενη και χαρούµενος για αυτές τις ερωτή-
σεις και να έχεις το διάλογο ανοιχτό.

Καρτες Συζητησης



καρτα 7

Τέλεια! Θα το µοιραστείς µε έναν ενήλικα 
του δικτύου ασφάλειάς σου αµέσως και θα 
συνεχίσεις να το λες µέχρι να σε πιστέψει. 

Τι θα έκανες αν ένα µεγαλύτερο 
άτοµο ή ενήλικας σε αγγίξει στα 
ιδιωτικά σου µέρη και σου πει να το 
κρατήσεις µυστικό;

Μπράβο, πολύ σωστά! Ακόµη και αν σου 
πει όλα αυτά, εσύ πρέπει να το πεις αµέσως 
σε έναν ενήλικα από το δίκτυο ασφάλειας 
σου. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να το πεις.

Τι θα έκανες αν σου έλεγε πως, σε 
περίπτωση που πεις το µυστικό, θα 
κάνει κακό στη µαµά ή στο σκυλάκι 
σου; Θα πρέπει ακόµη να πεις το µυστι-
κό; Αν σου πει πως κανείς δεν θα σε 
πιστέψει; Θα πρέπει ακόµη να πεις το 
µυστικό;

καρτα 2
Τι κάνεις όταν κάποιο άτοµο
σε σπρώξει ή έρθει µέσα
στον προσωπικό σου χώρο
χωρίς να ρωτήσει
αν είναι εντάξει;

Καλή απάντηση! Μπορείς να πεις 
δυνατά “Όχι” ή “Σταµάτα!” ή 
“Αυτό είναι το δικό µου σώµα/το 
δικό µου όριο/ο δικός µου χώρος 
και µου ανήκει. ∆εν έχεις κανένα 
δικαίωµα να  µπεις.”

καρτα 5
Πού βρίσκονται
τα ιδιωτικά σου µέρη;

Πολύ σωστά! Είναι όλα τα σηµεία του 
σώµατός σου που “κρύβει” το µαγιό σου. 
Ωστόσο να θυµάσαι πως όλα σου τα 
σηµεία είναι ιδιωτικά, δηλαδή δικά σου, 
αλλά κάποια από αυτά δεν τα αφήνουµε 
σε κοινή θέα και δεν αφήνουµε κανένα 
άλλο άτοµο να τα αγγίζει, εφόσον δεν το 
θέλουµε. Αυτά ονοµάζουµε ιδιωτικά.

Μπορείς να τα ονοµάσεις;
Ναι! Είναι το στήθος, οι θηλές, ο 
πρωκτός, το πέος, ο κόλπος, το αιδοίο. Το 
στόµα σου είναι επίσης ιδιωτικό σηµείο. 

καρτα 1
Όταν πας στον οδοντίατρο, 
τι πρέπει να σε ρωτήσει πριν
προχωρήσει στην εξέταση; 

Πολύ σωστά! Η οδοντίατρος 
πρέπει να σε ρωτήσει αν είναι 
εντάξει να κοιτάξει µέσα στο στόµα 
σου. Οφείλει να πάρει τη συγκατά-
θεσή σου. Αυτό σηµαίνει πως 
χρειάζεται να σε ρωτήσει αν είσαι 
εντάξει και αν συµφωνείς µε αυτό 
που θα συµβεί.

ΕΚΤΥΠΩΣΕ - ΚΟΨΕ - ΠΑΙΞΕ

καρτα 6

Ακριβώς! Πρέπει αµέσως να το πεις 
σε έναν ενήλικα του δικτύου ασφά-
λειάς σου. Μπορείς επίσης να 
βγάλεις το χέρι σου µπροστά έτσι 
και να πεις “Όχι!” σε αυτό το άτοµο 
και έπειτα να τρέξεις πολύ γρήγορα 
και να το πεις!

Μπορεί οποιοσδήποτε ή 
οποιαδήποτε να αγγίξει τα 
ιδιωτικά σου µέρη;
Τι θα πρέπει να κάνεις αν 
κάποιος σε αγγίξει σε αυτά 
τα σηµεία; 

καρτα 4
Τι είναι δηµόσιος χώρος; Μπορείς
να αναφέρεις παραδείγµατα;

Εκεί όπου πολλοί άνθρωποι µοιράζονται 
και υπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι 
δηµόσιος χώρος. Όπως, για παράδειγµα, 
το πάρκο, η παιδική χαρά, η καφετέρια, 
το σούπερ µάρκετ.

Τι είναι ιδιωτικός χώρος; Μπορείς
να αναφέρεις παραδείγµατα;
Ναι! Ο ιδιωτικός χώρος είναι για σένα και 
µόνο. Όπως, για παράδειγµα, το δωµάτιό 
σου και το µπάνιο/τουαλέτα. Έχεις το δικαίω-
µα να ζητήσεις από τους άλλους να µην 
µπουν στο δωµάτιό σου, αν θέλεις να µείνεις 
µε τον εαυτό σου και να έχεις ιδιωτικότητα.

καρτα 3
Αν ένας ενήλικας ή ένα άλλο
παιδί από το σχολείο 
θελήσει να σε φιλήσει ή 
να σε αγκαλιάσει και εσύ 
δεν θέλεις,
τι µπορείς να κάνεις;

Μπορείς να κάνεις χειραψία ή 
αγκαλιά ή να πεις απλά “γεια” 
χωρίς σωµατική επαφή.

καρτα 8
Ποια είναι τα 
προειδοποιητικά σηµάδια;

Σωστά! Μπορεί να έχεις ιδρωµένες 
παλάµες, τρέµουλο στα πόδια, 
κόµπο στο στοµάχι και ίσως νιώθεις 
πως θέλεις να βάλεις τα κλάµατα. 

Εξαιρετικά! Το είπες σε έναν ενήλικα 
του δικτύου ασφάλειάς σου.

Έχεις νιώσει προειδοποιητι-
κά σηµάδια; 
Τι συνέβη και σε έκανε να 
νιώσεις µε αυτόν τον τρόπο; 
Τι έκανες; 

Τις κάρτες συζήτησης µπορείς 
να τις εκτυπώσεις, να τις 
κόψεις ή ακόµη να προσθέ-
σεις και άλλες. Ας γίνουν ένα 
διασκεδαστικό και εκπαιδευτι-
κό παιχνίδι για εσένα και το 
παιδί.



καρτα 13
Μερικές φορές µπορεί να µας 
αγγίξουν στα ιδιωτικά µας µέρη και να 
µας κάνει να νιώσουµε όµορφα, αλλά 
παράλληλα να βιώνουµε και τα προει-
δοποιητικά σηµάδια. Αυτό µπορεί να 
φανεί αρκετά µπερδεµένο, αλλά να 
θυµάσαι πως, ακόµη και αν το άγγιγ-
µα σε κάνει να νιώσεις καλά, κανείς 
δεν πρέπει να αγγίξει τα ιδιωτικά σου 
µέρη µε αυτόν τον τρόπο. 
Τι µπορείς να κάνεις αν αυτό συµβεί 
σε σένα; 

Ακριβώς! Να το πεις σε έναν ενήλικα 
που εµπιστεύεσαι από το δίκτυο ασφά-
λειάς σου.

καρτα 12
Πότε είναι εντάξει για έναν 
ενήλικα να αγγίξει τα ιδιωτικά 
σου µέρη; 

Πολύ σωστά. Αν µία γιατρος ή ένας 
νοσηλευτής χρειαστεί να εξετάσει τα 
ιδιωτικά σου µέρη, επειδή δεν 
νιώθεις καλά ΑΛΛΑ µόνο όταν ένας 
ενήλικας που εµπιστεύεσαι βρίσκε-
ται µαζί σου. Φυσικά, όταν είµαστε 
µωρά, οι γονείς/κηδεµόνες µάς 
πλένουν τα ιδιωτικά µας µέρη, αλλά 
µεγαλώνοντας µπορούµε να το 
κάνουµε εµείς και όποτε χρειαζόµα-
στε βοήθεια, να τη ζητήσουµε.

καρτα 11
Τι πρέπει να κάνεις αν σου 
δείξουν ή δεις φωτογραφίες 
µε τα ιδιωτικά µέρη του σώµα-
τος;

Πολύ σωστά! Το συζητάς µε έναν 
ενήλικα του δικτύου ασφάλειάς σου.

Κρατάς µυστικό το γεγονός 
πως είδες τέτοιου είδους 
εικόνες;

Καλή απάντηση! Ποτέ δε κρατάς 
τέτοιου είδους µυστικά. Οφείλεις να 
το πεις σε έναν ενήλικα του ∆ικτύου 
Ασφάλειάς σου. 

καρτα 14
Πώς νιώθεις αν κάποιο άλλο 
άτοµο σε σπρώξει; 
Πώς νιώθεις όταν παίζεις µε το 
“κολλητάρι” σου; 
Πώς νιώθεις όταν ανεβαίνεις σε 
έναν πολύ ψηλό κτίριο και 
κοιτάζεις κάτω;
Επέκτεινε τις απαντήσεις του 
παιδιού προσθέτοντας 

π.χ. Τι εννοείς όταν λές πως…; 
Πού το νιώθεις αυτό στο σώµα 
σου…;

καρτα 15
Νιώθεις συναισθήµατα φόβου 
µερικές φορές; 
Πότε φοβάσαι; 
Πού το νιώθεις/εντοπίζεις στο σώµα 
σου; 
Τι µπορείς να κάνεις αν φοβάσαι; 

Πώς νιώθεις όταν θυµώνεις/έχεις 
στενοχωρηθεί; 
Πού το νιώθεις/εντοπίζεις στο σώµα 
σου; 
Τι σε κάνει να θυµώνεις/στενοχωρεί;

Πώς νιώθεις όταν είσαι χαρούµενη/-
χαρούµενος;
Πού το νιώθεις/εντοπίζεις στο σώµα 
σου; 
Τι σε κανει χαρούµενο/χαρούµενη; 

καρτα 10
Θα ένιωθες καλά κρατώντας 
µυστικά που σε κάνουν να 
νιώθεις άσχηµα και άβολα; 
Τι θα έκανες αν σου έλεγαν να 
κρατήσεις ένα τέτοιου είδους 
µυστικό; 

Ακριβώς! Είναι σηµαντικό να το πεις 
σε έναν ενήλικα του δικτύου ασφά-
λειάς σου.

Έχεις κρατήσει ποτέ µυστικό 
που σε έκανε να νιώσεις 
άβολα και αµήχανα; 
Τι έκανες;

καρτα 9

Ναι! Φυσικά και µπορείς να πεις 
“Όχι!” αν κάνουν κάτι που δεν 
σου αρέσει ή ενεργοποιεί τα 
προειδοποιητικά σηµάδια σου. 

Επιτρέπεται να πεις όχι 
σε έναν ενήλικα ή σε ένα 
µεγαλύτερο παιδί από 
εσένα;

*∆ηµιούργησε τη δική σου κάρτα.*∆ηµιούργησε τη δική σου κάρτα.
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αυτενέργεια: Η ικανότητα κάθε ατόµου να πράττει ενεργητικά και µε ελεύθερη βούληση. 

βιωµένη αίσθηση (somatic experiencing): Είναι ένα σωµατικά επικεντρωµένο µοντέλο 
θεραπείας, που δηµιουργήθηκε από τον Dr. Peter Levine, και βοηθά στη θεραπεία τραύµατος και 
άλλων διαταραχών. Η βιωµένη αίσθηση είναι η αίσθηση µίας συγκεκριµένης εµπειρίας/τραύµατος 
που έχω αποθηκεύσει στη µνήµη του σώµατός µου.

διάκριση: Η άνιση συµπεριφορά ή µεταχείριση ατόµων ή οµάδων µε κριτήριο τη διαφορετικότητά 
τους. Εκτός από άµεση, η διάκριση µπορεί να είναι και έµµεση, π.χ. πρακτικές ή πολιτικές που 
φαίνονται “ουδέτερες” ή “δίκαιες”, επειδή συµπεριφέρονται σε όλους µε τον ίδιο τρόπο, µπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες για συγκεκριµένες οµάδες.

έµφυλη βία: Είναι ένας γενικός όρος για κάθε είδος διάκρισης ή επιβλαβούς συµπεριφοράς η 
οποία απευθύνεται ενάντια σε κάποιο πρόσωπο βάσει του (πραγµατικού ή αντιλαµβανόµενου) 
κοινωνικού φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισµού. Η έµφυλη βία µπορεί να είναι σωµατική, 
σεξουαλική, ψυχολογική, οικονοµική ή κοινωνικο-πολιτισµική. 

έµφυλη ισότητα: Ή αλλιώς ισότητα των φύλων. Η απόδοση ίσης αξίας στους ρόλους των γυναι-
κών και των ανδρών που καταλήγει στο να είναι ικανά και τα δύο φύλα να συµβάλλουν και να 
επωφελούνται ισότιµα από οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και πολιτικές εξελίξεις µέσα στην 
κοινωνία. 

ενδοοικογενειακή βία: Η βία η οποία διαπράττεται µέσα στο πλαίσιο µιας συµβίωσης/ενός 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Μπορεί, επίσης, να ονοµαστεί και ενδόµυχη βία, όταν ένας σύζυγος 
ή σύντροφος είναι βίαιος προς την ενδόµυχη σχέση του. Αυτό περιλαµβάνει τόσο τις ετεροφυλοφιλι-
κές σχέσεις, όσο και τις ιδίου φύλου σχέσεις ή, ακόµα, και πρώην συντρόφους και συζύγους. Η 
βία µέσα στην οικογένεια µπορεί να εµφανίζεται µε µορφές όπως είναι η ψυχολογική βία, η οικονο-
µική εκµετάλλευση, η σωµατική και η σεξουαλική κακοποίηση.

µορφές έµφυλης βίας: Η βία είναι ένα πολύπλοκο ζήτηµα και η κατηγοριοποίηση διαφορετι-
κών “τύπων” δεν µπορεί ποτέ να είναι ακριβής. Γενικά, η βία διακρίνεται σε πέντε αλληλένδετους 
τύπους: σωµατική, λεκτική, σεξουαλική (σεξουαλικοποιηµένη), ψυχολογική και κοινωνικοοικονοµι-
κή. Στην πραγµατικότητα, κάποιες από τις πολλές µορφές µπορεί να είναι ταυτόχρονα παρούσες, 
ιδιαίτερα σε σχέσεις κακοποίησης. Όλες οι µορφές µπορεί να εµφανίζονται και στην ιδιωτική ζωή 
και στη δηµόσια, να διαπράττονται από άγνωστα άτοµα σε δηµόσιους χώρους ή από οργανισµούς, 
θεσµούς και κράτη. 

συναίνεση: “Η ελευθερία που έχεις να επιλέξεις αν θα συµφωνήσεις να κάνεις κάτι ή όχι: µε τον 
εαυτό σου, µε κάποιον άλλον, µε µια οµάδα, παντού στον κόσµο.” (Justin Hancock, 2021).

φύλο: Το φύλο αναφέρεται σε ένα φάσµα κοινωνικών χαρακτηριστικών/ρόλων/συµπεριφο-
ρών/εκφράσεων και ταυτοτήτων µε τα οποία ταυτίζεται ένα άτοµο.

ψυχική ανθεκτικότητα: H ικανότητα ανάκαµψης από τις δυσκολίες, η ικανότητα αντοχής στις 
αντιξοότητες.

Γλωσσaρι
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ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥ
∆ιάλεξε 5 ενήλικες που εµπιστεύεσαι και θέλεις να συµπεριλά-
βεις στο δίκτυο ασφάλειάς σου. Έπειτα τοποθέτησε αυτό το χαρτί 
σε χώρο που σου είναι εύκολα προσβάσιµος, όπως το σαλόνι ή 
το δωµάτιό σου.
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ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥ
∆ιάλεξε 5 ενήλικες που εµπιστεύεσαι και θέλεις να συµπεριλά-
βεις στο δίκτυο ασφάλειάς σου. Βρες φωτογραφίες τους και 
κόλλησέ'τες στους κενούς κύκλους. Έπειτα τοποθέτησε αυτό το 
χαρτί σε χώρο που σου είναι εύκολα προσβάσιµος, όπως το 
σαλόνι ή το δωµάτιό σου. 
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προειδοποιητικα σηµαδια
Οταν νιωθω ανασφαλεια, 
το σωµα µου µου το λεει. 
Να πως: 

 τα φρύδια ιδρώνουν 

τα µάτια δακρύζουν

η καρδιά χτυπάει 

δυνατά

το δέρµα 

ανατριχιάζει
οι παλάµες 

ιδρώνουν

το στοµάχι 

ανακατεύεται 

όλα τρέµουν

τα πόδια (µου) 

δεν (µε) κρατάνε 

ανάγκη για 

τουαλέτα
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