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“Sexuality is often the source 

of our deepest oppression, it is 

also often the source of our 

deepest pain‟. 

 

«Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη 

ζπρλά ε πεγή ηεο βαζχηεξεο 

θαηαπίεζήο καο, είλαη επίζεο 

ζπρλά ε πεγή ησλ πην βαζηψλ 

πφλσλ καο». 

 

Anne Finger, Wayne State 

University, Detroit, US. 
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ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ έξεπλά κνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε ηε Γίγισζζε Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε. Δπίζεο, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην νχιε ππξίδσλα -

Γεψξγην γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημή ηνπ κέζα απφ επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα 

θαη παξαηεξήζεηο, θαζψο θαη ηα άιια δπν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηηο θπξίεο 

Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία θαη Σζαθηξίδνπ Διέλε γηα ηηο πνιχ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη 

νδεγίεο ηνπο. Σνπο επραξηζηψ φινπο απφ θαξδηάο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο 

απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ ππάξρνπλ 

ηδηαίηεξεο κειέηεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Ζ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαο ην 

ζέκα απηφ, έρεη ζθνπφ λα θσηίζεη θάπνηεο πηπρέο ηνπ. 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 47 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο (νκάδα ζηφρνο) θαη 

58 εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (νκάδα ειέγρνπ). Όινη ηνπο εξγάζηεθαλ 

ζην λνκφ Θεζπξσηίαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία έγηλε κε ην SPSS (Statistical Package for Social Sciences, version 21.0 - 

ηαηηζηηθφ παθέην εθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο).  

Απφ ηελ έξεπλά καο, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά έρνπλ ζεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, αλ θαη 

θάλεθε φηη ην 25% απφ απηνχο αγλνεί ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ ζεμνπαιηθόηεηα. 

Χζηφζν, πιήζνο δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαίλεηαη φηη επηδξά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ηνπο θαη έλα κέξνο δηαδεδνκέλσλ κχζσλ 

θαη ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ  θξχβεηαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηηο ζηάζεηο 

θάπνησλ απφ απηνχο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζεμνπαιηθφηεηα, λνεηηθή αλαπεξία, ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 
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ABSTRACT 

 

 

In Greek literature there are no specific studies on the views and attitudes of 

special education teachers towards sexuality of people with intellectual disability.  

This study aims at exploring several aspects of this issue. 

The sample consisted of 47 special education teachers (target group) and 58 

general education teachers (control group). All of them worked in the region of 

Thesprotia during the school year 2015-16. Data collection was conducted with the 

use of a relevant questionnaire and the statistical analysis of its results was performed 

using the SPSS software (Statistical Package for Social Sciences- version 21.0 -

Statistical for Social Sciences application package). 

It was revealed that teachers generally have positive attitudes towards 

sexuality of people with intellectual disabilities, although it appeared that a percentage 

of 25% ignore the meaning of the term “sexuality”. However, there is evidence that 

various demographic factors play a statistically significant role in shaping their 

attitudes, which in some cases are affected by some widespread myths and 

stereotypes. 

 

 

Keywords: sexuality, intellectual disability, teachers‟ attitudes 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
ηελ επνρή καο ε ζεμνπαιηθφηεηα (κε ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο) βξίζθεηαη 

παληνχ, αλ θαη κέρξη ην 19
ν
αη δελ κπνξνχζεο θαλ λα ηελ αλαθέξεηο. Καηά θαηξνχο 

έρεη ζπγθεληξψζεη αληηθαηηθά  ζρφιηα θαη θξίζεηο. Απφ ηε κία ε θξάζε ηνπ Boy 

George, (ηξαγνπδηζηήο ησλ Culture Club): “I‟d rather have a cup of tea than sex” θαη 

ζηνλ αληίπνδα ε κφληκε θαη θαζεκεξηλή πξνβνιή ηεο απφ ηα ΜΜΔ κε ηξφπν πνπ 

ζρεδφλ ηε ζενπνηνχλ θαη ηελ πξνβάιινπλ σο ππέξηαην αγαζφ (Shakespeare, 2000).  

 Έλαο απφ ηνπο πνιχ δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, 

ππνζηεξίδεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε (Απηεζιήο, 2012)  αλ θαη απηφο 

είλαη έλαο κφλν απφ ηνπο πνιινχο θαη πινχζηνπο ηξφπνπο εθδήισζήο ηεο  (Cugota 

Mateaus, 2008). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO, 2015) ζεσξεί ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

σο κηα θεληξηθή πηπρή ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ εθηφο απφ ηε 

ζεμνπαιηθή πξάμε εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ζθέςεηο, θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο, 

πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο, ξφινπο θαη ζρέζεηο. Αλ θαη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο δηαζηάζεηο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη 

φιεο παξνχζεο. ηε ζεμνπαιηθφηεηα αιιειεπηδξνχλ βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, 

θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, πνιηηηζηηθνί, λνκηθνί, ηζηνξηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη 

πλεπκαηηθνί παξάγνληεο. Δπηπιένλ εκπεξηέρεη θαη κηα δπλακηθή δηάζηαζε, αθνχ ε 

νπηηθή γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά καο αιιάδεη θάζε ζηηγκή σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ 

εκπεηξηψλ καο (Koller, 2000). 

 

Ο δξφκνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ έθθξαζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ήηαλ αλέθαζελ έλαο δχζθνινο δξφκνο, πνπ γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ήηαλ πάληα δπζθνιφηεξνο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). 

Σν θίλεκα ηεο επγνληθήο, απφ ην 1880 σο ην 1940 επέβαιε ηε δηακνλή ζε 

θνηηψλεο αλά θχιν, ηε ζηείξσζε 60.000 αηφκσλ ζε 40 πεξίπνπ πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ 

θαη ηελ απαγφξεπζε γάκσλ. Ζ θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί απφ ηφηε. Ζ δηεθδίθεζε 

γεληθφηεξα πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ε ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ 

δηάθνξα θηλήκαηα ζηνλ θφζκν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, είρε σο απνηέιεζκα λα 
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αιιάμεη ε ζηάζε αξθεηψλ αλζξψπσλ (Kempton & Kahn, 1991). Μέρξη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ φκσο, ζπγθεληξσλφηαλ θπξίσο ζε φηη είρε λα 

θάλεη κε ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, φπσο ε 

πξφζβαζε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, νη δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ εξγαζία. Απφ 

ηφηε άξρηζε ζηγά ζηγά λα κπαίλεη ζην πεδίν ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ε ηδησηηθή 

δσή ηνπο, φπσο  ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο γηα ηα αλάπεξα άηνκα (Shakespeare, 

2000). 

Σα ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ  γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία εδξαίσζαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θάπνηνπο κχζνπο (Kempton & Kahn, 

1991).   Απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε έλαλ δηαδεδνκέλν κχζν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη   άηνκα κε αλεμέιεγθηε libido, κε θηελψδε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη  «ππάλζξσπνη» (Ballan, 2001). ηνλ αληίπνδα ηνπ κχζνπ ηεο 

ππεξζεμνπαιηθόηεηαο, βξίζθεηαη ν κχζνο ηεο άξλεζεο θάζε κνξθήο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Έηζη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη αζεμνπαιηθά. Ζ ζεμνπαιηθή ηνπο 

αζσφηεηα δελ ηνπο επηηξέπεη λα κάζνπλ θαη λα σξηκάζνπλ ζρεηηθά (Ballan, 2001) θαη 

θαζηζηνχλ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο  άρξεζηε θαη επηθίλδπλε 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). 

Οη κχζνη πνπ παξνπζηάζακε πην πάλσ, αιιά θαη κηα ζεηξά άιισλ 

δηαδεδνκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα απηψλ ησλ αηφκσλ πνπ 

παξνπζηάδνπκε μερσξηζηά ζην 3
ν
 θεθάιαην, απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη απνηεινχλ ζήκεξα παξσρεκέλεο αληηιήςεηο. Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη νξκέο, είλαη θαη απηά ζεμνπαιηθά φληα. 

Αθνινπζνχλ ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη βηψλνπλ ηηο ίδηεο απνγνεηεχζεηο, άγρε θαη 

καηαηψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αλαπεξίαο ηνπο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Πνιιέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «παζνινγηθέο» ή «παξεθθιίζεηο», 

νθείινληαη ζηελ θαηαπίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζηελ έιιεηςε επθαηξηψλ ή ηελ 

άγλνηα ηξφπσλ έθθξαζήο ηεο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). 

 

Ζ έξεπλα γηα ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ εηδηθά ζηελ Διιάδα, δελ είλαη εθηεηακέλε. Τπάξρνπλ  κειέηεο γηα 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ (Νηηζφπνπινο, 1992
.
 Εψληνπ-ηδέξε, 1996

.
 

Γήκνπ, 2008), ηε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ αηφκσλ κε ΝΑ (Παλάηθαο  & Κπξηάθε 

2003
.
 Απηεζιήο, 2012) ή γηα ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο ζε ζρέζε κε 

ηε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Μειηηδάλε, 2008).   ε 
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ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, αλαθέξεηαη 

κφλν ε έξεπλα ησλ   Καξέιινπ & Trueman (1999), πνπ δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο 

εξγαδνκέλσλ ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε ΝΑ.  ην 

εμσηεξηθφ ζαθψο ε εηθφλα  είλαη θαιχηεξε, κηα θαη ην ζέκα απηφ έρεη ζρεηηθά 

εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν (Bazzo, 2007
. 
Gilmore & Chambers, 2010

.
 Meaney-Tavares & 

Gavidia-Payne, 2012
.
 Young, Gore  & McCarthy, 2012). 

Έλαο  ιφγνο πνπ θαζηζηά πεξηνξηζκέλεο ηέηνηεο έξεπλεο ζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ε έιιεηςε ελφο ζηαζκηζκέλνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζα 

επηηξέπεη άκεζε ζχγθξηζε ησλ εξεπλψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κηα πιεζπζκηαθή 

νκάδα είλαη πην αλεθηηθή απφ θάπνηα άιιε (Απηεζιήο, 2012). ην εμσηεξηθφ 

εληνπίζηεθαλ 2 εξγαιεία κέηξεζεο ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σν SMRAI (Sexuality and Mental Retardation Attitude 

Inventory) πνπ ζρεδίαζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ν Brantlinger (Bazzo, 2007) θαη ην 

ASQ–ID (Attitudes to Sexuality Questionnaire  - Individuals with an Intellectual 

Disability) πνπ ζρεδίαζαλ νη Cuskelly & Bryde ην 2004 (Cuskelly & Gilmore, 2007). 

  ε γεληθέο γξακκέο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ θξνληίδεη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ζπλήζσο ζεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ελψ παιηφηεξα νη 

ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο (Καξέιινπ & Trueman, 1999 
.
 Cuskelly & 

Gilmore, 2007 
.
 Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). Γελ ζπκθσλνχλ φκσο 

πάληα φιεο νη έξεπλεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε 

απηψλ ησλ ζηάζεσλ. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ν παξάγνληαο «θχιν» 

ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) δελ επηδξά ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε ζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne,  2012), 

ελψ άιιεο αλαθέξνπλ φηη ην θχιν εηδηθά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ επηδξά ζεκαληηθά θαη 

κάιηζηα ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ ζηάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα 

ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ (Young, Gore & McCarthy,  2012).  Άιιεο έξεπλεο έρνπλ 

εληνπίζεη δηαθνξέο κεηαμχ ρσξψλ (Bazzo, 2007) θαη πνιιέο ηνλίδνπλ φηη ε λεαξή 

ειηθία θαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο δηακφξθσζεο 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne,  2012), ηδίσο ν παξάγνληαο ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο (Young, Gore & McCarthy,  2012).  

 

ηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο πξέπεη λα δίλνληαη ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 
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εληζρχνληαο αληίζηνηρα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηφ κπνξεί λα απνηειεί νπηνπία ζε 

κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο ε ζεκεξηλή, αιιά ε επηζηεκνληθή έξεπλα νθείιεη 

λα πξνρσξάεη αλεπεξέαζηε, αλαδεηψληαο αθφκα θαη ηελ νπηνπία. Γηα ηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ έρνπλ ζρεδηαζηεί πνιιά πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο. Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα απηψλ ησλ 

αηφκσλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα ηα πινπνηήζνπλ, ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, πνιιέο θνξέο 

ζεκαληηθφηεξν θαη απφ απηφ ησλ γνλέσλ νη νπνίνη θάπνηεο θνξέο κε ηε ζπληεξεηηθή 

ηνπο ζηάζε εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Παλάηθαο 

& Κπξηάθε, 2003).  Έηζη παξακέλεη σο πνιχ ζεκαληηθφ  ην γεγνλφο φηη νη ζηάζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, επεξεάδνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε ζηάζε πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). 

 

Δπεηδή  δελ ππήξρε ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ, φπσο αλαθέξεηαη πην αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

έξεπλαο, επηιέρζεθε ε θαηαζθεπή δηθνχ καο εξσηεκαηνιφγηνπ, ην νπνίν αξρηθά 

δφζεθε πηινηηθά ζε 20 εθπαηδεπηηθνχο (10 εηδηθήο + 10 γεληθήο). Αθνχ έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, ζηε ζπλέρεηα δφζεθε ζε 47 άηνκα ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη ζε 

58 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε σο νκάδα ειέγρνπ (εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο). Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο, 105 άηνκα, εξγάζηεθε ην ζρνιηθφ έηνο 

2015-16 ζην λνκφ Θεζπξσηίαο. 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε ε  δηεξεχλεζε  ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζε δνκέο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ λ. Θεζπξσηίαο (νκάδα 

ζηφρνο) γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ), φπσο 

αλαθέξεηαη πην θάησ: 

1. Οη απφςεηο ηνπο  γηα ηνλ φξν ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηηο φςεηο απηήο ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζηα άηνκα κε ΝΑ. 

2. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο πην δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 
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3. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε δηαδεδνκέλεο απφςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

4. Οη απφςεηο ηνπο γηα ην πνηα είλαη ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

5. Πψο ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζε επηπηψζεηο απφ ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

6. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο θαη ζηάζεηο ζα δηεξεπλεζνχλ αλ είλαη ζχκθσλεο κε 

απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία σο απνδεθηό θαη νξζό, 

Αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζηάζεηο κεηαμχ ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

(«ηππηθήο») αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

Καη ηέινο, αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 2 νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

 

 ην πξψην θεθάιαην  παξνπζηάδεηαη ε  βηβιηνγξαθία γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ζην δεχηεξν γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία. ην ηξίην θεθάιαην 

αθνινπζεί κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ν ζθνπφο θαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ην δείγκα, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, ε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζην ηειεπηαίν αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο,  νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή έξεπλα. ην παξάξηεκα 

ππάξρεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο θαη ε δνκή ηνπ 

δείγκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ 

 

Αλαδεηψληαο ηνλ φξν «ζεμνπαιηθόηεηα» ζην google, εληνπίδνληαη πεξίπνπ 

354 ρηιηάδεο αλαθνξέο. Γελ απνηειεί βέβαηα ζεκεξηλή αλαθάιπςε, αληίζεηα ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη ηελ ίδηα ειηθία κε ηνλ 

άλζξσπν πάλσ ζηε γε. Βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αηφκνπ θαη επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Γηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο πνιιψλ επηζηεκψλ θαη αγαπεκέλν ζέκα ηερλψλ 

φπσο ε δσγξαθηθή, ε πνίεζε, ε ινγνηερλία, ν ρνξφο, ε κνπζηθή, ν θηλεκαηνγξάθνο. 

ηε λνεκαηνδφηεζή ηεο ππεηζέξρνληαη πνιιέο κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε 

ηζηνξηθή επνρή, ε θνηλσληθή ηάμε, ν ηφπνο πνπ δνχκε, νη ςπρνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ. Έηζη είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί κηα ηππνπνηεκέλε απάληεζε γηα ην ηη 

αθξηβψο είλαη.  

Δλδερνκέλσο ην πέξαζκα ηνπ φξνπ ζεμνπαιηθόηεηα θαη ε ρξήζε ηνπ ζην 

θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην λα νθείιεηαη ζην Φξφηλη, ζηνλ παηέξα ηεο ςπραλάιπζεο. 

Αθφκα θαη γηα ηνλ ίδην ην Φξφηλη δελ ήηαλ εχθνιν λα νξίζεη ηε ζεκαζία θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ιέμεο. Αξρηθά εζηίαζε ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε, αθήλνληαο έμσ απφ ηνλ νξηζκφ πξάμεηο φπσο έλα θηιί, έλα ράδη ή έλα 

βιέκκα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θαη ρσξίο ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Έηζη ζην 

έξγν ηνπ «Τξία δνθίκηα γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα» εηζάγεη έλαλ επξχηεξν φξν, ηε 

Λίκπηλην,  πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά πιένλ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ελζηίθηνπ θαη ησλ 

κνξθψλ ηνπ, φπσο ηηο εξσηηθέο επηινγέο θαη ηε δηακφξθσζε ραξαθηήξσλ κε βάζε ηε 

ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο (Freud, 2013).   

Δδψ είλαη απαξαίηεηε κία δηάθξηζε αλάκεζα ζην sex (ζεμνπαιηθή επαθή)  θαη 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα, δχν φξνπο κε πνιιαπιά λνήκαηα. Έλαο απφ ηνπο πνιχ 

δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ππνζηεξίδεη ηελ ηαχηηζή ηεο κε ην 

sex. Κάηη πνπ κπνξεί λα ηζρχεη ελ κέξεη, ρσξίο φκσο λα ηζρχεη ε πιήξεο ηαχηηζε ησλ 

φξσλ (Απηεζιήο, 2012). Σν sex αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε (ηελ εξσηηθή) ή ζηε 

βηνινγηθή θαηεγνξία (αξζεληθφ ή ζειπθφ). Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη κηα επξχηεξε 

έλλνηα θαζψο αλαθέξεηαη ζε φια απηά ηα πξνζσπηθά ζεμνπαιηθά αηζζήκαηα πνπ 

δηαθξίλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν (θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζηε θξάζε «ε 
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ζεμνπαιηθφηεηά κνπ»). Δπίζεο πεξηιακβάλεη πνιιέο φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο φπσο 

ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο, ηηο ζρέζεηο ησλ δπν θχισλ αιιά θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

(Spronk, 2014). Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε ηειηθά είλαη έλαο κφλν απφ ηνπο πνιινχο θαη 

πινχζηνπο ηξφπνπο εθδήισζεο ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο (Cugota Mateaus, 

2008). 

Έλαο ακεξηθάλνο ςπρίαηξνο, γλσζηφο γηα ηε δνπιεηά ηνπ ζηελ αλζξψπηλε 

ζεμνπαιηθφηεηα, αθηεξψλεη ζε έλα βηβιίν ηνπ νιφθιεξν ην πξψην θεθάιαην 

πξνζπαζψληαο λα ηελ νξίζεη. Αλαγλσξίδεη φηη δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο θαη φηη 

πνιιέο θνξέο απνδίδνπκε έλα πξνζσπηθφ λφεκα ή θάπνηεο άιιεο θνξέο απιά 

ππνθξηλφκαζηε φηη γλσξίδνπκε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα εζηηάζνπλ ζηελ 

αλαηνκία, ηελ αλαπαξαγσγή, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζε θάπνηα αζζέλεηα 

(«ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ απνηειεί πξφβιεκα»). Οη έκπνξνη θαη ην κάξθεηηλγθ ζα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίηεπμε ζθνπψλ, θάηη πνιχ δηαδεδνκέλν ζηε ζχγρξνλε 

επνρή. Σειηθά ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα σο κηα παληαρνχ παξνχζα θαη 

παληαρνχ εκπιεθφκελε ηδηφηεηα, έλα πνιπδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζε 

αλζξψπηλεο χπαξμεο (Levine, 1992).  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO, 2015) ζεσξεί ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

σο κηα θεληξηθή πηπρή ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Γίλεη έλαλ γεληθφ νξηζκφ 

πνπ πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ηα πάληα. Αλαθέξεη φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα 

πξαγκαηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ζθέςεηο, θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο, 

πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο, ξφινπο θαη ζρέζεηο. Αλ θαη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φιεο απηέο ηηο δηαζηάζεηο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη 

φιεο παξνχζεο. ηε ζεμνπαιηθφηεηα αιιειεπηδξνχλ βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, 

θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, πνιηηηζηηθνί, λνκηθνί, ηζηνξηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη 

πλεπκαηηθνί παξάγνληεο. 

Άιινη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ πην απιφ νξηζκφ, πεξηγξάθνληάο 

ηελ σο «κηα θνίηε όπνπ θπινύλ αηζζήζεηο θαη αηζζήκαηα» (Cugota Mateaus, ζ.6, 

2008). Άιινη  έδσζαλ κηα πην ζχλζεηε εξκελεία. Ζ Koller ζεσξεί ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Πεξηιακβάλεη κέζα ηεο ηελ 

απηνεηθφλα, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο, ζηάζεηο, απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο. Σνλίδεη ζηνλ 

νξηζκφ ηεο κηα δπλακηθή δηάζηαζε, αλαθέξνληαο φηη ε νπηηθή γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά 

καο αιιάδεη θάζε ζηηγκή σο απνηέιεζκα εκπεηξηψλ, ηππηθήο ή άηππεο εθπαίδεπζεο 

(2000).  Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ζπλδέεηαη  κε ηελ ςπρνινγηθή αλάγθε λα είλαη θάπνηνο 

αξεζηφο θαη απνδεθηφο, λα δίλεη αιιά θαη λα δέρεηαη ζηνξγή, λα αηζζάλεηαη φηη αμίδεη 
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θαη φηη είλαη ειθπζηηθφο, λα κνηξάδεηαη ζθέςεηο θαη αηζζήκαηα. Σαπηφρξνλα είλαη θαη 

κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία εληαγκέλε ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη ην θνηλσληθφ 

θχιν, ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη νη κειινληηθέο θηινδνμίεο 

(Murphy & Elias, 2006). 

Οξηζκέλεο θνξέο ηνλίζηεθε ε ηδέα ηεο ελφξκεζεο θαη ηνπ ελζηίθηνπ - φρη 

ζπλεηδεηνχ πάληα - κε ηε θξνυδηθή έλλνηα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε επηζπκηψλ 

(Goldstein  & McBride, 1979) σο θπξίαξρν ζηνηρείν ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. Άιιεο 

θνξέο πάιη, ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνλίζηεθε θαη ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκελν, φπνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο  επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηεο. Γελ είλαη 

αδηάθνξε απφ  ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο (Blum, 1997), ε θπιή 

θαη ε εζληθφηεηα ή ην εηζφδεκα θαη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ (Blum et al, 

2000). Μαζαίλεηαη θνηλσληθά, ζρεκαηνπνηείηαη θαη ηζρπξνπνηείηαη εληφο θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, φπσο ε νηθνγέλεηα, ε επξχηεξε θνηλφηεηα, ην ζρνιείν ή παξέεο 

ζπλνκειίθσλ (Suris, Resnick, Cassuto,  & Blum, 1996). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε ζεμνπαιηθφηεηα αλαθέξεηαη ζαλ έκθπηε νξκή 

θαη θπζηθή ηάζε, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα έζλε, ηηο θνηλσλίεο, ηηο επνρέο θαη απφ 

πνιηηηζηηθέο επηδξάζεηο (Ναζηάθνπ, 1996). Πεξηγξάθεηαη ζαλ κηα ιέμε πνπ 

ππνδειψλεη ηαπηφρξνλα  ηε δηαθνξά ησλ δπν θχισλ (sex / seco = ηέκλσ) αιιά θαη 

ηελ ακνηβαία έιμε κεηαμχ ηνπο. Αλαπηχζζεηαη απφ ηε γέλλεζε θαη κέζα απφ κηα 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη δηαπνηίδεη φιν ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ (Κξνπζηαιάθεο, 

1996). Ο Κηληήο (1996) επίζεο αλαθέξεη ηε ζεκαζία βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ε 

Εψληνπ – ηδέξε (1996) φηη επεξεάδεη ηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο ελέξγεηέο 

καο. Μαο δίλεη ηελ εκπεηξία επηζπκίαο θαη ραξάο, δεκηνπξγεί ζρέζεηο  θαη θαηλνχξηεο 

δσέο  θαη δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία 

πξαγκαηψλεηαη θαη ππάξρεη. 
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1.2 ΣΑΓΗΑ ΦΤΥΟΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία. 

Κακία φκσο δελ ηφληζε φζν ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ Freud ηε ζεκαζία ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ (Μειηηδάλε, 2008).  Ο 

Freud πξνζπάζεζε λα ζεξαπεχζεη ηηο λεπξψζεηο θαη ηα αίηηά ηνπο, ζεσξψληαο  φηη 

πνιιέο απφ ηηο παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ 

παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

νξκήο, ηεο libido (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 1, 1985). Ο Γησζαθάη αλαθέξεη φηη κφλν 

ε ςπραλάιπζε ηνπ έδσζε έλα ζρήκα εξκελείαο ηεο ςπρνζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ, ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πνξείαο. Αλ θαη έρεη αξθεηά 

αδχλαηα ζεκεία, εληνχηνηο  εμεγεί πνιιά απφ ηα θίλεηξα, πνπ έρνπλ ηα αίηηά ηνπο 

ζηνλ αζπλείδεην ςπρηθφ θφζκν (2010).  

Ζ ζεσξία ηνπ Freud έθαλε απνδεθηή ηελ άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα αξρίδεη 

κε ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζπλερίδεηαη ζε φιε ηνπ ηε δσή κέζα απφ πέληε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηά ηα νπνία επηιέγεηαη δηαθνξεηηθή εξσηνγελή δψλε ηνπ 

ζψκαηνο πνπ ζπλδπάδεηαη κε δηαθνξεηηθή αληίζηνηρα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Αλησλνπνχινπ, 1997).  Πξηλ απφ ην Freud ήηαλ γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ηα παηδηά 

είλαη ζεμνπαιηθψο νπδέηεξα κέρξη ηελ σξίκαλζε ησλ γελλεηηθψλ αδέλσλ.  Τπάξρνπλ 

βέβαηα θαη ζήκεξα γνλείο πνπ δελ ζέινπλ λα απνδερηνχλ πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ή 

ζθέθηνληαη ηα παηδηά ηνπο, αλ θαη έρεη απνδεηρηεί πιένλ φηη ε ζεμνπαιηθή νξκή δελ 

εκθαλίδεηαη κηα κέξα μαθληθά ζηελ εθεβεία, αιιά πνιχ λσξίηεξα (Herbert, 1996). 

Σα ζηάδηα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Φξφηλη πνπ ζα παξνπζηάζνπκε, είλαη ίδηα γηα 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε δηαθνξέο φρη ζηελ αιιεινπρία, αιιά ζην ρξφλν σξίκαλζεο 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ. 

ηε βξεθηθή ειηθία θαηά ην ζηνκαηηθό ζηάδην (1ν έηνο)  είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε δφκεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

βξέθνπο, κε θπξίαξρε ηε κνξθή ηεο κεηέξαο ζηελ φιε δηαδηθαζία 

(Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 1, 1985).  Ο Freud ζηε βξεθηθή ειηθία ζπλδέεη ηελ 

άληιεζε επραξίζηεζεο (εδνλή) θπξίσο κε ηηο αηζζήζεηο πνπ δέρεηαη ην βξέθνο απφ 

ην ζηφκα  θαη ηελ αθή. ε πνιιά βξέθε έρεη παξαηεξεζεί ζηχζε θαηά ηε ζηηγκή ηνπ 

ζειαζκνχ, λα πηπηιίδνπλ ηα δάρηπιά ηνπο ή λα ρατδεχνπλ θάπνην απαιφ αληηθείκελν. 

Αιιά θαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά έρεη παξαηεξεζεί φηαλ είλαη θνπξαζκέλα ή θάηη δελ 



                                                                                                                                            22 

«πάεη θαιά», λα βάδνπλ ηα δάρηπιά ηνπο ζην ζηφκα (παιηλδξφκεζε), θάηη πνπ 

θάλνπλ θαη άηνκα ζε πνιχ κεγαιχηεξε ειηθία φηαλ έρνπλ βαξηά λνεηηθή αλαπεξία 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). 

Σν βξέθνο δελ έρεη αίζζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ νξίσλ. Σαπηίδεη ηα φξηά ηνπ 

κε ηα φξηα ηνπ θφζκνπ. Μέζσ ηνπ δέξκαηφο ηνπ φκσο θαη ησλ ραδηψλ πνπ ζα δερηεί, 

ζα αληηιεθζεί απηά ηα φξηα θαη ζα νηθνδνκήζεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, αξθεί λα αλαθέξνπκε  φηη ζε άηνκα δηαηαξαγκέλα ςπρηθά 

παξαηεξνχκε ηε «κε απαξηίσζε ησλ νξίσλ» (Γησζαθάη,  ζει. 54, 2010).   

Ζ απνζηέξεζε θξνληίδαο, αζθάιεηαο θαη ζηνξγήο ζε απηή ηελ πξψηκε θάζε, 

έρεη ζπλδεζεί κε αλψξηκεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή 

καο. Ζ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ απνδεδεηγκέλα ληψζνπλ ηα βξέθε θαη ησλ δπν 

θχισλ, κπνξεί λα θηάζεη θάπνηεο θνξέο κέρξη ηνλ νξγαζκφ (ρσξίο βέβαηα 

εθζπεξκάησζε γηα ηα αγφξηα). Πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε αληηκεηψπηζε απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ζπκφ θαη απζηεξέο απαγνξεχζεηο θαη φρη σο έλα θπζηθφ 

ζηνηρείν ηεο αλάπηπμήο, ζπλδέεηαη κε κηα ελειηθίσζε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ελνρέο, 

θνβίεο θαη άγρε ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο (Αλησλνπνχινπ, 1997).   

ε πην πξαθηηθφ επίπεδν αθφκα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη θάπνηεο 

ζπλήζεηεο ηειηθά δελ είλαη ηφζν νπδέηεξεο. Ζ απνκάθξπλζε ησλ βξεθψλ απφ ηηο 

κεηέξεο πνπ ζπκβαίλεη ζηα καηεπηήξηα γηα παξάδεηγκα, δελ εληζρχεη ην ζσζηφ δέζηκν 

ηνπ βξέθνπο κε ηε κακά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζπλήζεηα πνιιψλ κακάδσλ λα 

ηαΐδνπλ ηα βξέθε ζηελ θνχληα ρσξίο λα ηα έρνπλ αγθαιηά ή λα ηαΐδνπλ δηαθνξεηηθά 

άηνκα ηα βξέθε. Ζ αλεπαξθήο θξνληίδα γεληθφηεξα δηακνξθψλεη έλα αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο, θφβνπ θαη ζπκνχ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Μπνξεί έλα παηδί λα γίλεη επηζεηηθφ θαη λεπξηθφ. Δπίζεο κπνξεί λα 

γίλεη παζεηηθφ θαη κέζα απφ ην ςπρνινγηθφ κεραληζκφ ηεο απφζπξζεο, λα 

απνηξαβερηεί ζε νπζίεο (αιθνφι, λαξθσηηθά). Σέινο πνιινί ζεσξνχλ φηη νη 

ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνπο αλζξψπνπο, έρνπλ ηηο απαξρέο ηνπο 

ζε απηή ηε πεξίνδν ηεο δσήο καο (Γησζαθάη, 2010).    

Οη ςπραλαιπηέο επίζεο πηζηεχνπλ φηη ε ππέξκεηξε ηθαλνπνίεζε ή ε 

απνζηέξεζε ζε απηφ ην ζηάδην (ζηνκαηηθφ) κπνξεί λα έρεη κφληκεο ζπλέπεηεο. Σν 

βξέθνο σο ελήιηθαο κπνξεί λα αλαπηχμεη έλαλ αηζηφδνμν ραξαθηήξα θαη ηελ εηθφλα 

ελφο δεζηνχ θαη γελλαηφδσξνπ θφζκνπ ή έλαλ απαηζηφδνμν ραξαθηήξα θαη κηα 

εληχπσζε γηα έλαλ θφζκν ερζξηθφ. Ζ ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε είλαη ινηπφλ 

άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ην κειινληηθφ καο ραξαθηήξα (Stevens, 1994). 
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ην πξσθηηθό (2o -3o έηνο) ζηάδην (ρσξίο λα έρεη εγθαηαιεηθζεί ε ζηνκαηηθή 

πεξηνρή)  ην παηδί ζηξέθεηαη ζηελ πξσθηηθή δψλε σο εζηία έληαζεο θαη ηθαλνπνίεζεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985).  Καηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζθηγθηήξσλ ην 

παηδί αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ ηθαλνπνηεί ή ηεο 

αληηζηέθεηαη (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Δίλαη ην ζηάδην εθείλν πνπ ζα αλαπηπρζεί 

ε απηνλνκία ή ν αξλεηηζκφο, πιεγψλνληαο ηνπο γνλείο πνπ απαηηνχλ έληνλα ηε 

ζπκκφξθσζε (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985).   

Δίλαη κία δχζθνιε ειηθία γηα ην κηθξφ παηδί, γηαηί δηαπηζηψλεη φηη πιένλ δελ 

έρεη κφλν δηθαηψκαηα. Ζ θνηλσλία, κέζσ ηεο κεηέξαο, ζα πξνζπαζήζεη λα 

ραιηλαγσγήζεη ηα έλζηηθηα θαη λα ην πξνεηνηκάζεη γηα ηνλ θαλνληθφ θφζκν 

(Γησζαθάη, 2010). ηε θάζε απηή (terrible twos) ηεο δσήο ηνπ ην παηδί ζα εθθξάζεη 

γεληθφηεξα κηα άξλεζε θαη κηα ελαληίσζε κε εθξήμεηο ζπκνχ θαη νξγήο  (Suinn, 

2001).  

Ζ «αλεζπρία» θπξίσο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ γηα ηελ εθδήισζε ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθφηεηαο  λα ηε ζεσξεί παξέθθιηζε απφ ην νκαιφ, ην θπζηθφ θαη ην εζηθφ, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε εληνιψλ (Αλησλνπνχινπ, 1997). Έηζη αλ ε κεηέξα 

είλαη απζηεξή θαη δελ έρεη αξκνληθέο ζρέζεηο, ην παηδί θαη‟ επέθηαζε ζα αληηζηαζεί 

ζηνλ έιεγρν θαη ζηε ρξήζε ηνπαιέηαο κε θαηαθξάηεζε ή ζα ηα θάλεη «φπνπ θαη 

φπνηε» ζέιεη σο πξάμε αληίζηαζεο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).  Ζ ππεξβνιηθή 

απζηεξφηεηα ελδέρεηαη λα νδεγεί άιινηε ζε ππνηαθηηθνχο ραξαθηήξεο, κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ππεξβνιηθά ππάθνπνπο ή ζε ζπκσκέλα θαη δχζθνια 

παηδηά. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ φξηα ειαζηηθά, πνπ ην παηδί ζα κπνξεί λα ηα 

απνδερηεί επθνιφηεξα αλ ππάξρεη δέζηκν ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε κεηέξα  (Γησζαθάη, 

2010). 

ην θαιιηθό ζηάδην (3ν – 7ν έηνο) ην παηδί δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα 

γελλεηηθά ηνπ φξγαλα, επραξηζηηέηαη κε απηήλ ηελ εμεξεχλεζε θαη ηθαλνπνηείηαη 

απλαληδφκελν ή «ηξίβεηαη» (ζε καμηιάξηα, γσλίεο απφ έπηπια). Σν Τπεξεγψ (ζχλνιν 

θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηη πξέπεη θαη ην ηη είλαη απνδεθηφ) αξρίδεη ηψξα λα 

δηακνξθψλεηαη. Μηα ήξεκε ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ απέλαληη ζην παηδί ζα 

βνεζήζεη λα μεπεξαζηεί απηή ε ζπκπεξηθνξά κε ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςή ηεο 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003), δηαθνξεηηθά νη ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο νδεγνχλ ην 

παηδί ζηε ζθέςε φηη ην ζψκα είλαη θάηη θαθφ ή δεκηνπξγεί ληξνπή (Calderone & 

Johnson, 1990). 
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Ζ πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ γηα ζεμνπαιηθά δεηήκαηα μαθληάδεη ηνπο γνλείο. 

Γχζθνιεο εξσηήζεηο γχξσ απφ ην «πψο» (Απηεζιήο, 2012) ή εξσηήκαηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ θαη ην γπκλφ ζψκα (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 

2003) θέξλνπλ ηνπο κεγάινπο ζε δχζθνιε ζέζε. Ζ πεξηέξγεηα απηή φκσο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, γηαηί ζα ηα νδεγήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηειηθά ηα ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ ηνπο θαη λα θάλνπλ δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα γελλεηηθά 

φξγαλα (Αλησλνπνχινπ, 1997) εληζρχνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ θαη ηνπο 

ξφινπο πνπ πξνθχπηνπλ (Κψηζε, 2014). 

Απηφ ζα πξνζδψζεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ έλλνηα «θχιν», θάηη απαξαίηεην 

γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ. Πην πξηλ ε δηάθξηζε γηλφηαλ κε 

εμσηεξηθά (ξνχρα, ρηέληζκα, θσλή) θαη φρη αλαηνκηθά (γελλεηηθά φξγαλα) 

ραξαθηεξηζηηθά. Άξα ην θχιν γηα ην παηδί «άιιαδε» αλάινγα κε ην ληχζηκν, ην 

καιιί ή ηελ νκηιία θάπνηνπ. Σψξα φκσο ζην 5ν κε 6ν έηνο ην παηδί αλαθαιχπηεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ θχινπ (Καξαζαλάζε – Καηζανχλνπ, 1996) θαη ηελ παγίσζε ηεο 

ηδέαο ηνπ ηη ζεκαίλεη λα είζαη άληξαο ή γπλαίθα, ηη ζπκπεξηθνξέο ηαηξηάδνπλ ζην 

θάζε θχιν, πνηα παηρλίδηα, ηη ξνχρα θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο (Calderone & Johnson, 

1990). 

Σν παηδί ζα ζηξέςεη ηελ αγάπε ηνπ ζην γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. 

Αηζζήκαηα ελνρήο γηα απηέο ηηο αηκνκηθηηθέο δηαζέζεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην 

Οηδηπφδεην χκπιεγκα (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985) φπνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα 

απφ έλαλ απηνεξσηηζκφ, ζπλαληά πιένλ ηνλ πξννξηζκφ ηεο θαη γίλεηαη 

εηεξνζεμνπαιηθή (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ παηδηνχ 

γλσξίδεη ηελ πην έληνλε θάζε ηεο. H κεηέξα γηα ην αγφξη ήηαλ σο ηψξα πεγή εδνλήο 

σο κεξηθφ αληηθείκελν (part object). Πιένλ φκσο αλαθαιχπηεη φηη απηή ε γπλαίθα 

κπνξεί λα ηνπ δψζεη επραξίζηεζε νιφθιεξε. Αληίζηνηρα θαη ην θνξίηζη αλαθαιχπηεη 

κηα δηεγεξηηθή επαθή κε ηνλ παηέξα ηνπ. Όια απηά εθδειψλνληαη πνιιέο θνξέο κε 

ηξφπν πνπ θέξλνπλ ζε ακεραλία ηνπο γνλείο (Γησζαθάη, 2010). Έηζη κπαίλεη ιίγν 

αζπλείδεηα ζηελ αξρή ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ ε ζθέςε φηη «πξέπεη λα εμαθαλίζεη ηνλ 

αληίπαιν» (Γησζαθάη, ζ. 143, 2010) θαη μεθηλάεη ην Οηδηπφδεην χκπιεγκα. 

ην Οηδηπφδεην χκπιεγκα εκπεξηέρεηαη κηα ακθηζπκηθή ζηάζε: ηαχηηζε – 

ερζξφηεηα (Stevens, 1987). Σν αγφξη γηα παξάδεηγκα, απφ ηε κηα ηνπνζεηεί ηνλ 

παηέξα ηνπ ζε έλα βάζξν ζαλ έλαλ ήξσα πνπ ζαπκάδεη θαη ζέιεη λα ηαπηηζηεί καδί 

ηνπ θαη απφ ηελ άιιε επηζπκεί λα ηνλ εμαθαλίζεη (Herbert, 1996). Ζ παηξνθηνλία 

φπσο πίζηεπε ν Φξφηλη δελ ήηαλ ζπκπησκαηηθά  θπξίαξρν ζέκα ζε έξγα θιαζηθήο 
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ινγνηερλίαο, φπσο ηνπ νθνθιή (Οηδίπνπο ηχξαλλνο), ηνπ αίμπεξ θαη ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη (Stevens, 1987).   

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιχζε ηνπ Οηδηπφδεηνπ ζα παίμεη ην άγρνο ηνπ 

επλνπρηζκνχ (Nasio, 2004). Σν αγφξη δηαπηζηψλεη φηη δελ έρνπλ φινη ηειηθά πένο θαη 

ίζσο ηνπ ζπκβεί φηη θαη ζηα θνξίηζηα (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Οη ιεθηηθέο 

απεηιέο πνπ δέρεηαη θπξίσο γηα πξάμεηο κε ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηδίσο απφ 

ηνλ παηέξα, ζα ζρεκαηίζνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ Τπεξεγψ. Όιν απηφ ην άγρνο, νη 

απαγνξεχζεηο θαη ν θφβνο ηεο ηηκσξίαο δεκηνπξγνχλ ην άγρνο ηνπ επλνπρηζκνχ. ε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξεγψ (ελνρέο), ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο κεηέξαο σο αληηθείκελν πφζνπ θαη ηελ ηαχηηζε κε ηνλ παηέξα 

(Stevens, 1987).  Δίλαη έλα είδνο ακπληηθήο ηαχηηζεο πνπ ζθνπφ έρεη ηελ απνθπγή 

κηαο ηηκσξίαο. Ζ ηαχηηζε ζα εληζρπζεί φηαλ ν παηέξαο έρεη κηα θπξηαξρηθή παξνπζία 

θαη θαληάδεη δπλαηφο ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ (Herbert, 1996). Με ηελ ηαχηηζε ην παηδί 

ζα ελζσκαηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νκφθπινπ γνλέα θαη ηνπο εζηθνχο θαλφλεο. 

Πξνζπαζεί έηζη λα ηθαλνπνηήζεη έκκεζα πιένλ ηηο αηκνκηθηηθέο δηαζέζεηο 

ηαπηηδφκελν κε ηνλ νκφθπιν γνλέα, έρνληαο σο αληηζηάζκηζκα ζηε γνλετθή ηζρχ ηε 

ζθέςε φηη ν γνλέαο δελ ζα είλαη επηζεηηθφο πξνο έλα παηδί πνπ ηνπ κνηάδεη ηφζν 

(Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 3, 1985).    

ηα θνξίηζηα ν δξφκνο είλαη θάπσο δηαθνξεηηθφο. Σν κηθξφ θνξίηζη φηαλ 

εληνπίδεη ηηο νξγαληθέο δηαθνξέο ζηα γελλεηηθά φξγαλα ησλ δπν θχισλ, βηψλεη απηφ 

πνπ ν Φξφηλη πεξηέγξαςε σο θζφλν ηνπ πένπο. Γηα ηε ζέζε ηνπ απηή ν Φξφηλη έρεη 

δερζεί επηθξίζεηο αθφκα θαη απφ νπαδνχο ηεο ςπραλάιπζεο (Γησζαθάη, 2010).       

Πεξηθξνλεί ηε κεηέξα πνπ δελ ηελ εθνδίαζε κε έλα θαιιφ θαη ζηξέθεηαη ζηνλ 

παηέξα σο αληηθείκελν πφζνπ. ηε ζεηηθή έθβαζε απηήο ηεο πνξείαο, αθνινπζεί ε 

παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο ζειπθφηεηαο  (Nasio, 2004).   

Ζ ηειηθή έθβαζε απηψλ ησλ ζχλζεησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ βηψλεη 

ην παηδί, ζα δηακνξθψζεη θαζνξηζηηθά ηελ απξηαλή,  ςπρνζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

θαη ζα είλαη ζεηηθή κέζσ ηεο πεηπρεκέλεο ηαχηηζεο κε ην γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Όηαλ απηά ηα ζπκπιέγκαηα δελ ιπζνχλ επηηπρψο, ην 

θνξίηζη παξακέλεη θνιιεκέλν ζηνλ κπακπά ηνπ θαη ην αγφξη ζηε κακά ηνπ. Ζ κε 

ιχζε ηνπ Οηδηπνδεηαθνχ έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί λα γπξλάεη ζην παξειζφλ 

(απηνεξσηηθέο  ζρέζεηο) θαη λα γίλεηαη ππεξβνιηθά απλαληζηηθφ. ηηο γπλαίθεο απηφ 

εθδειψλεηαη κε δπζθνιία ζηνλ νξγαζκφ, αλ θαη ην ζέινπλ θαη κε άξλεζε ηεο 
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ζεμνπαιηθήο πξάμεο, ελψ ζηνπο άληξεο κε πξνβιήκαηα ζηχζεο απφ λεαξή ειηθία ζε 

κεγάια πνζνζηά (Γησζαθάη, 2010).       

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηεο ιαλζάλνπζαο ζεμνπαιηθόηεηαο (7ν – 

11ν έηνο). Σν παηδί έρεη θαιχηεξν έιεγρν ησλ ελνξκήζεψλ ηνπ (ζεμνπαιηθψλ θαη 

επηζεηηθψλ) θαη  κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, θάηη πνπ ίζσο εμεγεί θαη ηηο απμεκέλεο 

ηθαλφηεηεο γηα κάζεζε  (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 3, 1985). Με ηελ ελίζρπζε ηνπ 

Τπεξεγψ εκθαλίδνληαη αηζζήκαηα ληξνπήο θαη ν Φξφηλη ζεσξνχζε πσο ζε απηή ηελ 

ειηθία ζα βξνχκε ηηο ξίδεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ, βαζηζκέλνπ 

ζε πςειά ηδεψδε ή ηελ πξνδηάζεζε γηα ηηο λεπξψζεηο (Stevens, 1987).  

Οη ζπλαλαζηξνθέο γίλνληαη ιηγφηεξν εηεξφθπιεο θαη ηα παηδηά εληάζζνληαη 

ζε νκφθπιεο παξέεο. Μέζα ζε απηέο ζα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην θχιν ηνπο θαη ζα ελζσκαηψζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 3, 1985).  ηελ ειηθία απηή ε θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

«θχινπ» είλαη πιήξεο. Ο Moreno αλαθέξεη επίζεο κείσζε ησλ εηεξφθπισλ επαθψλ 

ζην ζηάδην ηεο ιαλζάλνπζαο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη κέρξη ηα 9 – 10 έηε ην «ζρίζκα» 

είλαη ζρεδφλ πιήξεο (Καξαζαλάζε – Καηζανχλνπ, 1996). 

Αλ θαη ν Φξφηλη πίζηεπε πσο ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηψξα βξίζθεηαη 

ζε κηα ιαλζάλνπζα θάζε θαη εθδειψλεηαη κε πην θνηλσληθνπνηεκέλν  ηξφπν, πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη θάλεη ιάζνο (Herbert, 1996). Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ 

αχμεζε ηνπ απηνεξσηηζκνχ κέζσ ηνπ απλαληζκνχ, νκνθπινθηιηθέο θαη εηεξνθπιηθέο 

πξάμεηο εμεξεχλεζεο ηνπ ζψκαηνο, έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ ηε ζπλήζεηα ησλ παηδηψλ 

λα γδχλνληαη θαη λα παίδνπλ παηρλίδηα ξφισλ απφ ην 8ν έηνο, θαζψο θαη έξεπλα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή ζε πνζνζηφ 5% πξηλ ηα 12 έηε (Αλησλνπνχινπ, 

1997). Ο Kinsey ζηηο γλσζηέο ηνπ έξεπλεο πνπ θαηέγξαςε ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1940 αλαθέξεη φηη 55% ηνπ 

δείγκαηνο είραλ ζεμνπαιηθέο «επαθέο» πξηλ απφ ηελ εθεβεία (Herbert, 1996). 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη αθφκα θαη ζε απζηεξέο επνρέο, ε θαηαζηνιή δελ 

εκπφδηζε ηελ εθδήισζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Σελ έζηξεςε φκσο λα γίλεηαη κε έλαλ 

ηξφπν πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ αηζζήκαηα ακαξηίαο θαη ληξνπήο. Απηφ ηδίσο ζηα 

θνξίηζηα, φηαλ ελειηθησζνχλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζεμνπαιηθή ςπρξφηεηα (φ. π.). 

Σα ζεηηθά αηζζήκαηα θαη ν ζεβαζκφο γηα ην ζψκα απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνπ 

αλαπηχζζεη ην παηδί ζε έλα πεξηβάιινλ απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο, έρεη βξεζεί φηη 

κεηψλεη απηνθαηαζηξνθηθέο πξάμεηο ή ελέξγεηεο κε ζθνπφ λα βιάςεη άιινπο 

κεγαιψλνληαο (Αλησλνπνχινπ, 1997).       
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ην ηέινο είλαη ην ζηάδην εηεξόθπιεο ζεμνπαιηθόηεηαο (12ν έηνο θαη άλσ) 

πνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξνεθεβηθή, θαηά ηελ νπνία νη 

ζσκαηηθέο αιιαγέο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ζηελ εθεβηθή, πνπ έρνπκε παξαγσγή γελλεηηθψλ θπηηάξσλ θαη ζηε 

κεηεθεβηθή φπνπ έρνπκε πιήξε αλάπηπμε ησλ ζεμνπαιηθψλ νξγάλσλ (Μάλνο, 2000). 

Δίλαη έλα ζηάδην πνπ ν έθεβνο βηψλεη έληνλεο αιιαγέο ζε βηνζσκαηηθφ θαη 

ςπρνπλεπκαηηθφ επίπεδν (Κνπξθνχηαο, 2001): ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο φπσο ηάζε 

γηα απνκφλσζε, αλία, λεπξηθφηεηα, επζπγθηλεζία, αληίδξαζε θαη ελαληίσζε ζε θάζε 

κνξθή εμνπζίαο, νλεηξνπφιεζε, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 

4, 1985), ηάζεηο αλεμαξηεηνπνίεζεο, έληνλεο εληάζεηο κε ηνπο γνλείο (Απηεζιήο, 

2012), αλεζπρία γηα ηελ εηθφλα ηνπ, αθφκα θαη γηα ην ληχζηκν. Όκσο γηα ηνλ έθεβν 

ην ληχζηκν είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη απνηππψλεη ηε ζρέζε θαη ηελ 

εηθφλα πνπ έρεη γη απηφ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ην παξνπζηάδεη (άβνια θαη 

ακήραλα ή άλεηα). Δπίζεο είλαη θαη έλα ζηνηρείν ακθηζβήηεζεο ηεο επηθξαηνχζαο 

εζηθήο πνπ πξνβάιιεη ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσλία (Κνπξθνχηαο, 2001).   

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα πιένλ αλαθαιχπηεη νξηζηηθά ηνλ ηειηθφ ηεο πξννξηζκφ θαη 

έρνπκε αχμεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ελδηαθεξφλησλ (Αλησλνπνχινπ, 1997). Ζ θάζε 

απηή ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ήβεο, θαηλφκελν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε 

βηνινγηθή δηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ απηήο  (Κνπξθνχηαο, 2001). Ζ είζνδνο ζηελ ήβε 

γίλεηαη ζηα αγφξηα κε ηελ εθζπεξκάησζε θαη ζηα θνξίηζηα κε ηελ έκκελε ξχζε. Γελ 

ππάξρεη έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ θαηψθιη εηζφδνπ ζηελ ήβε. ηα αγφξηα γηα παξάδεηγκα 

έρεη βξεζεί κηα θπζηνινγηθή απφθιηζε ζηελ έλαξμε πνπ κπνξεί λα θηάλεη θαη ηα 5 

έηε, απφ ην 11ν σο ην 16ν έηνο (Herbert, 1996).    

Απφ ηε κηα ην ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ ησλ εθήβσλ κπνξεί λα απμάλεηαη, απφ 

ηελ άιιε φκσο είλαη ειάρηζηεο νη εθδειψζεηο  εθείλεο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο απφ 

ηελ  θνηλσλία. Αλέθαζελ ηζηνξηθά ππήξραλ απφπεηξεο αθφκα θαη κνξθσκέλσλ 

αλζξψπσλ (γηαηξνί) λα θαηαζηείινπλ ηέηνηεο εθδειψζεηο, πνπ ηηο ζεσξνχζαλ 

«αξξψζηηα». ε κηα απφ απηέο ηηο απφπεηξεο έρεη ηε ξίδα ηεο ε δεκηνπξγία γλσζηψλ 

δεκεηξηαθψλ απφ ηνλ J. H. Kellog γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο 

(Αλησλνπνχινπ, 1997). 

Μηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ θνξπθψλεηαη ζηελ εθεβεία είλαη ν 

απλαληζκφο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). ε έξεπλα ηνπ 1987 νη Atwood θαη 

Gagnon αλέθεξαλ φηη ζπλεζίδεηαη απφ ην 90% ησλ αγνξηψλ θαη ην 80% ησλ 

θνξηηζηψλ. Αλ θαη πνιινί εηδηθνί ζήκεξα πηζηεχνπλ φηη είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 
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πξέπεη λα δηδάζθεηαη (Αλησλνπνχινπ, 1997), φηη «είλαη αληίδνην ζηα άγρε θαη ζηηο 

καηαηψζεηο ηνπ εθήβνπ θαη ζπλήζσο απνηειεί ην πξψην βήκα πξνο ηε ζεμνπαιηθή 

ελειηθίσζε» (Κνπξθνχηαο, 2001), εληνχηνηο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο θαη ν δπηηθφο 

πνιηηηζκφο θπξίσο, ην ζπλδχαζαλ κε ηελ ακαξηία, βαξηέο αζζέλεηεο θαη εζηθέο 

ζπλέπεηεο   (Herbert, 1996). Δπηπιένλ ν θάζε έθεβνο έρεη λα ππνζηεί θαη ηηο φπνηεο 

ελνρέο πνπ δεκηνπξγνχλ ε απνδνθηκαζία θαη ηα εηξσληθά ζρφιηα απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν (Αλησλνπνχινπ, 1997). Μηα άιιε κνξθή ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(ζπαληφηεξε) πνπ έρεη παξαηεξεζεί είλαη ε νκνθπινθηιηθή, θάησ απφ πεξηζηάζεηο 

φκσο πνπ ζπάληα ζα νδεγήζνπλ ζε κφληκε επηινγή  (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).   

Σα θηιηά θαη ηα ράδηα είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ εθήβσλ. Απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο θαη απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ αλαδεηψληαο εθηφο νηθνγέλεηαο ηα εξσηηθά θαη θνηλσληθά 

πξφηππα (Αλησλνπνχινπ, 1997). Οη έθεβνη σξηκάδνληαο δηακνξθψλνπλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ζπληξφθνπ ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο (Καξαζαλάζε – Καηζανχλνπ, 1996). 

Δπίζεο ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη λα εξσηεπηεί έλαο έθεβνο θάπνηνλ ελήιηθα 

πνπ ζαπκάδεη, ρσξίο ζπλήζσο λα ην νκνινγήζεη (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).   

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαθέξνληαη 

νινθιεξσκέλεο επαθέο κεηαμχ εθήβσλ φπσο ζηηο έξεπλεο ησλ Kinsey θαη Sorenson 

(Αλησλνπνχινπ, 1997). ε πξφζθαηε έξεπλα θαη ζηελ Διιάδα πνπ έγηλε απφ ηε 

Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ «Αιεμάλδξα» ζε 1.538 καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζηελ Αηηηθή, βξέζεθε φηη ην 16% είρε νινθιεξσκέλε επαθή ζε 

αλαινγία 3 αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη θαη ε κέζε ειηθία έλαξμεο απηψλ ήηαλ ηα 14 έηε 

(Γηαλλάξνπ, 2014). Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο φκσο εθήβνπο, ζπλδένπλ ηηο 

πξψηεο ηνπο εκπεηξίεο κε ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, απνγνήηεπζεο, ελνρήο θαη ακεραλίαο 

(Αλησλνπνχινπ, 1997). 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα 

θαη πσο νη έθεβνη έρνπλ αλάγθε απφ άθζνλε ζηνξγή θαη θαηαλφεζε (Herbert, 1996), 

απνδνρή, θαζνδήγεζε θαη φρη απνζάξξπλζε (Αλησλνπνχινπ, 1997). Πξνθαλψο θαη 

ρξεηάδνληαη φξηα, αιιά έλα θαηαπηεζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα κεηαδψζεη θαη κε 

έκκεζν ηξφπν αθφκα ηελ εηθφλα, ελφο κεηξεκέλνπ θαη ζνβαξνχ εθήβνπ – πξφηππν 

θαη ηε δηακφξθσζε ελφο απζηεξνχ Τπεξεγψ κε αλαζηνιέο, ηχςεηο θαη ελνρέο. Απηφ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απηναπνκφλσζε ηνπ εθήβνπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο 
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παξέεο. Οη αλαζηνιέο φκσο απηέο, ζα μεπεξαζηνχλ εχθνια απφ έλα ηζνξξνπεκέλν 

Τπεξεγψ (Κνπξθνχηαο, 2001).  

Βαζηθή παξαδνρή ηεο ςπραλαιπηηθήο ζρνιήο ηνπ Freud είλαη φηη ε κε 

ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ νξκψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αθήλεη ην άηνκν  κε έλαλ 

βαζκφ θαζήισζεο ζην θάζε ζηάδην θαη έηζη  ην παηδί λα παιηλδξνκεί ζε 

ζπκπεξηθνξέο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Ζ θαζήισζε θαη ε παιηλδξφκεζε πξνθαινχλ 

κφληκεο αιινηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ο ηξφπνο δειαδή πνπ 

σξηκάδεη θαη πεξλάεη ηα ζηάδηα ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ην θάζε παηδί ζα 

δηακνξθψζεη κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, πνπ ζα θαζνξηζηνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο θαη θπξίσο κε ηε κεηέξα ζηα 

θξίζηκα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 1, 1985).      

 

1.3 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ είλαη ην δπλακηθφ 

απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο. Θεσξείηαη απφ ηνπο θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ, αθνχ ε δηάθξηζε ζε 

αξζεληθφ – ζειπθφ είλαη ε πην ζεκαληηθή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηε ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985). 

 

1.3.1 Βηνινγηθό θύιν 

Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο εκπεξηέρνπλ ηελ εξσηηθή νξκή, φπσο ηελ 

πεξηέγξαςε ν Freud,  ηηο εξσηηθέο επηινγέο (Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985) θαη 

φια απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ρξσκνζψκαηα θαη ην γελεηηθφ θψδηθα (Herbert, 

1996). Ζ βηνινγηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζην 

βηνινγηθφ ηεο ξφιν θαη απνξξίπηεη ηελ επίδξαζε  άιισλ δηαθνξνπνηεηηθψλ 

παξαγφλησλ (Γήκνπ, 2008). Δίλαη φκσο ηειηθά ε αλαηνκία ε κνίξα ηεο γπλαίθαο 

φπσο ππνζηήξηδε ν Freud ( Μχιληνξθ, 1980);   

Ζ βηνινγία θαίλεηαη πνιιέο θνξέο σο ην αδηακθηζβήηεην θξηηήξην 

ηαμηλφκεζεο ζε άληξεο – γπλαίθεο, αιιά ζηηο πνηθίιεο δηαβαζκίζεηο κεηαμχ ηνπ 

απφιπηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ απφιπηνπ ζειπθνχ, ίζσο ππεηζέξρνληαη θαη άιινη 

παξάγνληεο (Laquer, 2003). Μήπσο ηειηθά ην βηνινγηθφ θχιν (sex) είλαη έλα ζαζξφ 
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ζεκέιην; Απηφ ίζσο γίλεηαη πην θαηαλνεηφ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, φπσο πρ νη 

εξκαθξφδηηνη. Πνην είλαη ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν; Ο Laquer αλαθέξεη παξαδείγκαηα 

εξκαθξφδηησλ πνπ αλ θαη ήηαλ επηπρηζκέλνη, φηαλ αλαγθάζηεθαλ λα δήζνπλ απφ κηα 

ειηθία θαη πέξα κε ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν απηνθηφλεζαλ (2003).   

 

 

1.3.2 Φπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

Γελ αξθεί ινηπφλ ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα απφ κφλν ηνπ γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ. Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πεξηγξάθνπλ επηπιένλ ηνπο 

ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηνπο. Ζ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ 

Freud πξνθξίλεη ηελ ηαχηηζε, ε θνηλσληθή κάζεζε ηε κίκεζε πξνηχπσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε θαη ε γλσζηηθή ζεσξία ηνλ κεραληζκφ  θαηάθηεζεο ησλ ελλνηψλ, 

(Παξαζθεπφπνπινο, ηφκνο 2, 1985) πνπ ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

νδεγήζεη ζην λνεηηθφ ζρήκα «θχιν» (Μειηηδάλε, 2008).    

Ο Freud ήηαλ απηφο πνπ πεξηέγξαςε κε έκθαζε θαη ιεπηνκέξεηα δηάθνξνπο 

ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο. Πεξηέγξαςε  ην Οηδηπφδεην χκπιεγκα σο ην “primum 

movens” (πξψηνλ θηλνχλ) ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο ηφζν ζην αγφξη, φζν θαη ζην 

θνξίηζη (David, 1991). Αλ θαη ζεσξνχζε εκηηειή ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ γηα ηε 

γπλαίθα (Chasseguet-Smirgel, 1991), πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηδηαίηεξα 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεραληζκνχο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, φπσο ν 

γπλαηθείνο λαξθηζζηζκφο, φπνπ ε γπλαίθα πξνβάιιεη νξηζκέλεο θνξέο ηελ ηάζε ηεο 

λα αγαπηέηαη θαη λα επηιέγεηαη αθφκα θαη έλαληη ησλ φπνησλ ζεμνπαιηθψλ 

απαηηήζεσλ  (Grunberger, 1991). 

 

1.3.3 Κνηλσληθό θύιν 

Αθφκα θαη νη ζεσξίεο πεξί δηαθνξεηηθήο ςπρνινγίαο κεηαμχ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ, άξρηζαλ λα δέρνληαη θξηηηθή. Έλα «ζαλάζηκν πιήγκα» ζε απηέο επέθεξε ε 

έξεπλα ηεο αλζξσπνιφγνπ Margaret Mead ζε πξσηφγνλνπο ιανχο ηεο Πνιπλεζίαο, 

φπνπ απηά πνπ εκείο ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ ζεσξνχκε «αληξηθά» θαη «γπλαηθεία» 

ραξαθηεξηζηηθά ππήξραλ αθξηβψο αλάπνδα ζε θάπνηεο θπιέο. Άξα πξσηαξρηθή 

ζεκαζία θαίλεηαη λα παίδεη ε αλαηξνθή (Herbert, 1998). Ζ θνηλσλία δηακνξθψλεη 

ζπκπεξηθνξέο, ηαπηφηεηεο αθφκα θαη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο (Γηαλλαθφπνπινο, 

2006).   
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Τπάξρνπλ πνιηηηζκνί πνπ απνδέρνληαη ηα ζεμνπαιηθά παηρλίδηα αλάκεζα ζηα 

παηδηά θαη είλαη αλεθηηθνί ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά ζηνλ αληίπνδα ζα 

ζπλαληήζνπκε θαη  πεξηνξηζηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη θνηλσλίεο γηα ην ίδην ζέκα 

(Αλησλνπνχινπ, 1997). Γηαθνξέο ζα βξνχκε θαη αλάκεζα ζηηο ίδηεο θνηλσλίεο ζηνλ 

ηξφπν πνπ κεγαιψλνπλ ηα δπν θχια κεηαμχ ηνπο. Αθφκα θαη νη πξψηεο έξεπλεο είραλ 

σο αληηθείκελν ζπκπεξηθνξέο αγνξηψλ, κηα θαη ηα θνξίηζηα ίζσο λα ζεσξήζεθαλ 

«αζεμνπαιηθά» ή σο ε αληίζεηε εηθφλα ησλ αγνξηψλ (Frayser, 1994), θάηη πνπ 

εληζρχζεθε φρη κφλν απφ ζσκαηηθέο δηαθνξέο ησλ δπν θχισλ, αιιά θαη απφ 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ θξχβνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ θνξηηζηνχ (Fitzpatrick,  

Deechan & Jennings, 1995). Αξθεί λα ζθεθηνχκε αλ έρνπλ νη γνλείο ηηο ίδηεο 

αληηδξάζεηο απέλαληη ζηα δπν θχια, φηαλ ζηε λεπηαθή ειηθία  ςειαθνχλ ή 

επηδεηθλχνπλ ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθή θαηαζθεπήο, ηφζν ην θχιν φζν θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ζπλαξηψληαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο (Vance, 

1991).  Πεδίν νξηζκνχ γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη ηειηθά ε ίδηα ε 

θνηλσλία κε ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα (Λάδνο, 1997). Μπνξεί ην θάζε παηδί λα δηαζέηεη 

έλα βηνινγηθφ θχιν ή ζψκα, φκσο νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζα απνδεηρζνχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν αλάπηπμήο ηνπ, (Vance, 1991) ζα πξνζδψζνπλ ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ζηνηρεία «θνηλσληθνπνηεκέλεο» πξάμεο ηφζν ζηελ έθθξαζε, φζν θαη 

ζηελ εξκελεία ( Μχιληνξθ, 1980) θαη εληέιεη ζα κεηαηξέςνπλ ην ζψκα ζαλ έλαλ 

εζνπνηφ έηνηκν λα ππνδπζεί ηνπο ξφινπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ν πνιηηηζκφο (Laquer, 

2003). 

Αληίζεηα κε ην βηνινγηθφ (sex), ην θνηλσληθφ (gender) θχιν κεηαβάιιεηαη θαη 

ηειηθά νη νκνηφηεηεο ή νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ είλαη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο (Laquer, 2003). Χο θνηλσληθφ θαηλφκελν θαηαζθεπάδεη πξαθηηθέο θαη 

δηακνξθψλεη αθφκα θαη επηζπκίεο ή ζεμνπαιηθά ζπλαηζζήκαηα (Weeks, 2006). Ζ 

ζεμνπαιηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία γηα λα ηελ ειέγμεη. Tε 

«θηηάρλεη» γηα ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα ην ηη είλαη ή 

φρη απνδεθηή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά γηα ην θάζε θχιν θαη γηλφκαζηε ηειηθά 

άληξεο ή γπλαίθεο αζπλείδεηα σο κέξνο ηεο αλαηξνθήο καο, (Fitzpatrick,  Deechan & 

Jennings, 1995) απνδεηθλχνληαο φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη νη απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε απηήλ, είλαη θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο (Φνπθψ, 

1978). 
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ρεδφλ πάληα ε θνηλσλία αλάινγα κε ηε δνκή ηεο (αγξνηηθή – βηνκεραληθή) 

ζα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε θχιν, 

δηακνξθψλνληαο θαη ην κεηαμχ ηνπο δίθηπν ζρέζεσλ (Μνπζνχξνπ, 1995). Θα θάλεη 

παξεκβάζεηο άκεζεο ή έκκεζεο ζρεηηθά κε ζρέζεηο (ζπλνηθέζην ή θιεξη), ζεζκνχο 

(λνκνζεζία δηαδπγίσλ) θαη πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Έηζη ήηαλ απνδεθηφ ε γπλαίθα λα πάεη ζηε βξχζε κε ηα κάηηα 

ρακειά θαη ρσξίο λα πξνθαιεί, ελψ ν άληξαο ζην θαθελείν ή ζηελ πιαηεία. Αληίζεηνη 

ζπζρεηηζκνί, άληξαο ζηε βξχζε θαη γπλαίθα ζηελ πιαηεία, ήηαλ αδηαλφεηνη. Οη 

ππνςήθηνη γακπξνί θαη λχθεο έθαλαλ ηελ πξψηε ηνπο εκθάληζε, ην ληεκπνχην 

(debutante), ζε ρνξνχο, παδάξηα θαη παλεγχξηα (Σζανχζεο, 1996).    

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα πνιιέο θνξέο ζα έξζεη σο έλα είδνο γισζζηθνχ θψδηθα, λα 

εθθξάζεη θαη λα λνκηκνπνηήζεη ηελ αληξηθή θπξηαξρία ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο, φπνπ ε γπλαίθα κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Ζ 

ζεμνπαιηθφηεηα βιέπνπκε λα εθθξάδεη πνιιέο θνξέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δπν 

θχισλ, πνπ πξνθαλψο θαη δελ νθείινληαη ζε απηήλ αιιά γίλεηαη ην κέζν (Godelier, 

1975). Αληίζηνηρα πξφηππα θαη αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζηνλ ειιεληθφ 

θηλεκαηνγξάθν. Μειεηψληαο έξγα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, θάλεθε φηη ε γπλαηθεία 

ζεμνπαιηθφηεηα αλαπαξίζηαηαη σο αληηθείκελν επηζπκίαο κέζα απφ ηε καηηά ηνπ 

άληξα, παζεηηθή, θαηψηεξε θαη  πάληα «ππό ην ζαθή θαη απαξέγθιηην πξνζδηνξηζκό 

ηεο αλδξηθήο επηζπκίαο» (Κνζπθνιφγνπ, ζ143, 2012). Ο δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ 

πνιιέο θνξέο απνδίδεη πξνλφκηα ζηνλ άληξα, πξνθξίλνληαο κηα «αλδξηζκηθή δνκή» 

ηεο θνηλσλίαο σο αλψηεξε (Lancaster, 2006). Αθφκα θαη ην πνηεο είλαη νη απνδεθηέο 

ζρέζεηο είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλν. Βιέπνπκε φηη ζην ζεκεξηλφ δπηηθφ θφζκν ε 

εηεξφθπιε ζρέζε είλαη ε πιένλ θαλνληζηηθή (Bhattacharyya, 2008) θαη θαλείο δελ 

ακθηζβεηεί ηελ θπξηαξρία ηεο σο εγεκνληθφ πξφηππν (Weeks, 2006). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη νη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ αηφκνπ είλαη πξντφλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη κεηαβηβάδεηαη κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο, πνπ ζην δπηηθφ θφζκν ζπλζέηνπλ ηνλ εθάζηνηε ζεμνπαιηθφ πνιηηηζκφ 

(Attwood, 2006). Χο ηέηνηα ινηπφλ είλαη ξεπζηά θαη δπλακηθά, αθνχ αιιειεπηδξνχλ 

κε έλα πιήζνο παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειηθία, ε θαηνηθία, ε εζληθφηεηα, 

ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε θνηλσληθή ηάμε, ε αλαπεξία, ε ζξεζθεία (Omansky-

Gordon & Rosenblum, 2001·  Edwards & Coleman, 2004).   Δπίζεο θαη ε  

θαλνληθφηεηα είλαη (θαη) πνιηηηζηηθά ζπλδεδεκέλε, ζην βαζκφ πνπ φ,ηη ζεσξείηαη 
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θαλνληθφ ζε έλαλ πνιηηηζκφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξέθθιηζε, παξάμελν ή αθφκα 

θαη σο θαηάρξεζε ζε άιινπο πνιηηηζκνχο (Larsson, Svedin & Friedrich, 1997). 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ην βηνινγηθφ θχιν πεξηνξίδεηαη ζηελ εξσηηθή 

νξκή, ελψ ην θνηλσληθφ θχιν είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη ην βηνινγηθφ 

θχιν θαη είλαη ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΝΑ ζήκεξα, ε επίδνζε ζηα ηεζη λνεκνζχλεο δελ 

απνηειεί κνλαδηθφ θξηηήξην. Δθηφο απφ ηε λνεκνζύλε (πνπ πξέπεη λα έρεη ηππηθή 

απφθιηζε 2 κνλάδσλ απφ ην θπζηνινγηθφ, δειαδή πεξίπνπ 70) πξέπεη λα ππάξρεη 

βιάβε θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ κε εκθάληζε φισλ ησλ 

ζπκπησκάησλ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ. Ο επηπνιαζκφο ηεο 

ΝΑ ππνινγίδεηαη ζε 1% – 3% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, κε πην ζπρλή κνξθή ηεο ην 

ζχλδξνκν Down. Ζ θαηάηαμε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ γίλεηαη ζε 4 θαηεγνξίεο κε βάζε ην 

ΓΝ: ειαθξά κε ΓΝ πεξίπνπ 55-70 φπνπ αλήθεη ην 85% ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, κέηξηα κε 

ΓΝ πεξίπνπ 40-54 φπνπ αλήθεη ζρεδφλ ην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ, ζνβαξή κε ΓΝ 

πεξίπνπ 25-39 φπνπ αλήθεη ην 3-4% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη βαξηά κε ΓΝ < 24 φπνπ 

αλήθεη ζρεδφλ ην 1% ησλ πεξηπηψζεσλ.   

 

2.1 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΟΡΗΜΟΤ 

 

ηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη απφςεηο πάλσ ζε ζέκαηα νξνινγίαο, δηάγλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο αλαπεξίαο 

(Schalock, 2004). Οη κε αλάπεξνη δελ έρνπλ (ή έρνπλ πεξηνξηζκέλε) εκπεηξία ηεο 

αλαπεξίαο. Αθφκα θαη αλάπεξα άηνκα κε εξεπλεηηθή εκπεηξία, έρνπλ πνιιέο θνξέο 

κηα ζηελή αληίιεςε γχξσ απφ ην ζέκα. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ε δηαηχπσζε ησλ 

νξηζκψλ άξρηζε λα ζπλδέεηαη άκεζα θαη λα επεξεάδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ( ηδξχκαηα, ζρνιεία) ή θνηλσληθψλ νκάδσλ (φπσο ζηηο ΖΠΑ) αλακέλεηαη 

λα δηαθαλεί ζην κέιινλ κηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηε δηαηχπσζή ηνπο 

(Pfeiffer, 1999).  

Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζε κηα απφπεηξα νξηζκνχ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νλνκαζία, ε νπνία νθείιεη λα εκπεξηέρεη ηελ πξφζθαηε θαη 

επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε, ηνλ ίδην ηνλ νξηζκό πνπ ζα πξέπεη λα νξίδεη μεθάζαξα ηελ 

νκάδα αηφκσλ, ηα νπνία επηθαιείηαη αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα ηε δηαθνξνπνηεί απφ 

άιιεο νκάδεο θαη ηελ ηαμηλόκεζε ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, πνπ ζα βνεζήζεη ζε 

θαιχηεξε νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηαλνκή πφξσλ (Schalock  & Luckasson, 

2004). 
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Όια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ππεηζέξρνληαη ζαθψο θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο. Δηδηθά φκσο ε θαηαλφεζε ηεο ΝΑ, ίζσο κνηάδεη πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε κνξθή αλαπεξίαο κε θάηη ην αλέθηθην. Ο Kobi έιεγε φηη κπνξεί λα 

θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηπθιφ, θσθφ ή άιαιν, φρη φκσο λνεηηθά αλάπεξν (1984, φπ. 

αλαθ. ζην νχιεο, 2006) θαη ν Thalhammer, φηη ε λνεηηθή αλαπεξία είλαη θάηη πνπ 

δελ κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο, θάηη ζρεδφλ αδηαλφεην (1974, φπ. αλαθ. ζην νχιεο, 

2006). 

Ο αξραηφηεξνο (ηέιε 19
νπ

 αη) θαη κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο επαγγεικαηηψλ γηα 

ηε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζηνλ θφζκν είλαη ε Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηε Γηαλνεηηθή 

θαη άιιεο Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο (AAIDD, πξψελ AAMR) θαη νξίδεη ηε ΝΑ σο 

έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα θαζεκεξηλψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ. Οη 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο είλαη ε κεγάιε νκπξέια πνπ ζπκπεξηιακβάλεη  ηε ΝΑ θαη 

άιιεο αλαπεξίεο, πλεπκαηηθέο ή ζσκαηηθέο (εγθεθαιηθή παξάιπζε) ή θαη ζπλδπαζκφ 

απηψλ (ζχλδξνκν Down) αθνχ ζπρλά ζπλππάξρνπλ (http://aaidd.org). Ζ ΝΑ 

ζπλππάξρεη επηπιένλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο (Matson & Shoemaker, 2009). 

Δάλ πξνζέμνπκε ηνλ νξηζκφ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο είλαη ην έλα απφ ηα ηξία θξηηήξηα δηάγλσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ κφλν 

ηνπ έλα IQ test δελ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη έλα άηνκν, γηαηί ην test λνεκνζχλεο 

απνηειεί έλα εξγαιείν κέηξεζεο γηα ην πξψην κφλν θξηηήξην. Οη πξνζαξκνζηηθέο 

δεμηφηεηεο, πνπ είλαη ην δεχηεξν θξηηήξην, θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

δεμηνηήησλ : ελλνηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο. Πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 

αθαδεκατθέο γλψζεηο, γλψζεηο ελλνηψλ, αληίιεςε θνηλσληθήο επζχλεο θαη επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ηθαλφηεηα λα 

αθνινπζεί θαλφλεο θαη λφκνπο, εππηζηία ή αθέιεηα, απνθπγή θαθνπνίεζεο, 

πξνζσπηθή θξνληίδα, επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηαμίδηα θαη κεηαθνξέο, ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο, πξνζσπηθή θξνληίδα – πγηεηλή, ρξήζε ηειεθψλνπ (http://aaidd.org). 

Σα αίηηα ηεο ΝΑ είλαη πνιιά. Με θξηηήξην ην ρξφλν εκθάληζεο ππάξρνπλ 

ηξεηο θαηεγνξίεο: πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε γέλλεζε. Ο Zigler, έλαο κεγάινο 

ζεσξεηηθφο ηεο ΝΑ θαη ν ζεκειησηήο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο, ρσξίδεη ηα αίηηα 

ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα νξγαληθά αίηηα θαη ηα κε νξγαληθά αίηηα. Ζ νξγαληθή 

αηηηνινγία πεξηιακβάλεη αλαγλσξίζηκεο νξγαληθέο βιάβεο (απφ γνλίδηα, 

http://aaidd.org/
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ρξσκνζψκαηα, αζζέλεηεο κεηέξαο θαηά ηελ θχεζε, ηνμηθέο νπζίεο, ξαδηελέξγεηα, 

εγθεθαιηθά ηξαχκαηα ή θαθψζεηο). Απηέο ζήκεξα είλαη γλσζηφ φηη πξνθαινχλ πάλσ 

απφ 750 αηηίεο ΝΑ θαη ηα άηνκα απηά έρνπλ ζπλήζσο ΓΝ < 50. Υαξαθηεξίδνληαη απφ 

θάπνηεο λεζίδεο δεμηνηήησλ (γηα παξάδεηγκα ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Prater-Will είλαη 

πνιχ θαιά ζηα παδι ή ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Williams είλαη πνιχ θαιά ζηα ερεηηθά 

εξεζίζκαηα) πνπ ζπλζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνθίι. Ζ ΝΑ κε νξγαληθήο αηηίαο, 

νθείιεηαη ζε θνηλσληθνπνιηηηζηηθά αίηηα (θηψρεηα, ηδξπκαηνπνίεζε, θαθή δηαηξνθή), 

είλαη άηνκα κε φκνηα επίδνζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ρσξίο λα μερσξίδνπλ θάπνπ, 

έρνπλ ζπλήζσο έλαλ ζπγγελή α΄ βαζκνχ κε ΝΑ θαη έρνπλ ζπλήζσο ΓΝ 50-70 

(Αιεπξηάδνπ, 2006). Όηαλ ηα αίηηα ηεο ΝΑ είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά, ηφηε ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαζηξέςηκα κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 

πξψηκεο παξέκβαζεο (Απηεζιήο, 2012). 

 

2.2 ΑΠΟ  ΣΖΝ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία νξηζκψλ θαη νξνινγίαο είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πηνζεηψληαο θαη 

ελζσκαηψλνληαο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, θηινζνθηθά, αιιά θαη επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα. Ο AAIDD έρεη αλαζεσξήζεη ηνλ νξηζκφ γηα ηε ΝΑ έληεθα θνξέο απφ ην 

1908 κέρξη ζήκεξα (http://aaidd.org).  Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά φιν θαη πεξηζζφηεξν αξρίδνπλ λα πηνζεηνχλ πιένλ ηνλ φξν αλαπεξία 

(disability) αληί θαζπζηέξεζε (retardation). Ζ αιιαγή ηνπ φξνπ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο κηα δηαδηθαζία εληφο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ, πνπ ζπληεινχληαη ηξεηο 

δηαθξηηέο, αιιά ζπζρεηηδφκελεο δηαδηθαζίεο φπσο ε νξνινγία, ν νξηζκφο θαη ε 

ηαμηλφκεζε  (Luckasson & Reeve, 2001). 

ην λέν νξηζκφ πξνβάιινληαη πέληε αξρέο: Σν νηθνινγηθφ πξίζκα ζέαζεο ηεο 

αλαπεξίαο, κέζα απφ ην νπνίν δίλνπκε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ – 

πεξηβάιινληνο. Σελ αλαπεξία σο πεξηνξηζκφ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σελ 

πνιιαπιφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Σε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ παξέκβαζε, 

εθαξκφδνληαο ηελ αξρή πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο δηάγλσζεο είλαη ε παξέκβαζε. Καη 

ηέινο, ηε ζεκαζία ηεο θιηληθήο εηθφλαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηειηθή θξίζε (Schalock & Luckasson, 2004). 

http://aaidd.org/
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Ζ AAIDD έρεη πηνζεηήζεη πιένλ ηνλ φξν intellectual disability (ΝΑ), αληί ηνπ 

mental retardation (ΝΚ). Ο φξνο ΝΑ θαιχπηεη ηνλ ίδην αθξηβψο πιεζπζκφ πνπ πξηλ 

είρε δηαγλσζζεί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΝΚ) θαη ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε 

ππνζηήξημε ή εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία. Δλψ ε ΝΑ είλαη ν πξνηηκψκελνο φξνο, ζα 

απαηηεζεί ρξφλνο ψζηε λα πεξάζεη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη λα πηνζεηεζεί απφ ηε 

λνκνζεζία, ηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

(http://aaidd.org). 

 Έηζη θαη  ζηελ παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη ν φξνο ΝΑ, ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πιεζπζκφο πνπ παιαηφηεξα είρε ραξαθηεξηζηεί κε ΝΚ. 

Δηδηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ν φξνο θαζπζηέξεζε δέρηεθε επηπιένλ θξηηηθή, γηαηί 

ππνδειψλεη θάηη πνπ έζησ θαη αξγά, ζα νινθιεξσζεί. 

 

2.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

 

Ζ αλαπεξία γεληθφηεξα δελ είλαη έλα αηνκηθφ θαηλφκελν, αιιά ηνπνζεηείηαη 

ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. χκθσλα κε ηελ θνηλσληθν-πιηζηηθή αληίιεςε, ν θαζέλαο 

εξκελεχεη ηνλ άιιν σο παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή κνλάδα. Απηφ κεηαθέξεηαη θαη 

ζηε ζέαζε ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ ην νπνίν δελ παξάγεη κε βάζε ηα θνηλσληθά 

πξφηππα θαη πξνζδνθίεο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ (νχιεο, 2006). 

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα ελφο γλσζηνχ θαη 

επηηπρεκέλνπ επηρεηξεκαηία ή ππνπξγνχ πνπ είλαη θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ 

θαξφηζη. Δίλαη άξαγε ε άπνςε ηεο θνηλσλίαο ίδηα γηα ηελ αλαπεξία ηνπο, ζε ζρέζε κε 

ηελ άπνςε πνπ επηθξαηεί γηα ηα αλάπεξα άηνκα ζην γεληθφ πιεζπζκφ; Μήπσο φκσο 

ηα αλάπεξα άηνκα γεληθά, παξάγνπλ θάηη; Όηη παξάγεη γηα παξάδεηγκα έλαο πνηεηήο, 

έλαο κνπζηθφο ή έλαο ζπγγξαθέαο. Καηά κία άπνςε παξάγνπλ  κηα ζπλαηζζεκαηηθή, 

ςπρσθέιηκε θάιπςε ζην κε αλάπεξν άηνκν. Βάδνπλ ηνλ κε αλάπεξν ζε κηα 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη πξνζθνξάο, θάλνληαο ηνλ λα ληψζεη 

ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε ζηήξημε, πνπ παξέρεη ζην αλάπεξν 

άηνκν. 

Γελ είλαη ηπραίν κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζεζκφο ηεο ππνζηεξηδφκελεο 

εξγαζίαο πνπ μεθίλεζε ζην εμσηεξηθφ θαη κέζσ ελφο επαγγεικαηηθνχ δηακεζνιαβεηή 

(job coacher) επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε ηελ εξγαζία. ηελ 

Διιάδα αληίζηνηρα, ε Διιεληθή Δηαηξία Τπνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο [ΔΛ.ΔΣ.ΤΠ.Δ] 

http://aaidd.org/
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δεκηνπξγήζεθε ην 1997, κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα αλάπεξα άηνκα 

λα βξνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ εξγαζία κέζσ ςπρνεθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θαλνληθφ κηζζφ, αζθάιηζε θαη θαηά 

πξνέθηαζε θαλνληθφ ηξφπν δσήο (http://supportedemployment.gr). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο αλαπεξίαο ε θνηλσλία 

ζεκειηψλεη ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο κέζα απφ θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ζηεξεφηππα 

(Sherry, 2004). Παξαηεξψληαο  ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ θνπλζηξνπθηηβηζκνχ, 

βιέπνπκε φηη ε αλαπεξία θαηαζθεπάδεηαη κέζσ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 

θαηεγνξηνπνηνχλ θαη ζηηγκαηίδνπλ ηα αλάπεξα άηνκα (Gordon & Rosenblum, 2001). 

Πξάγκαηη νη αληηιήςεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη θπξίσο κεηά ην 1980, έρνπλ 

κεηαηνπηζηεί βαζκηαία, ηνλίδνληαο ην θνηλσληθό κνληέιν θαηαζθεπήο ηεο αλαπεξίαο 

θαη φρη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα φξηα πνπ ζέηεη ην ζψκα αλεμάξηεηα απφ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνηλσληθφ 

κνληέιν, ζπλήζσο αλαπαξάγνπλ ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο (Eleftheriou,  

Stamou, Alevriadou,  & Tsakiridou, 2013). 

Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλεί θαη ν ηειεπηαίνο νξηζκφο γηα ηε ΝΑ πνπ δίλεη ν 

AAIDD. Ζ αλαπεξία εθθξάδεηαη σο ιεηηνπξγηθφο πεξηνξηζκφο εληφο νξηζκέλνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, άζρεηα αλ πξφθεηηαη γηα κηα κφληκε θαηάζηαζε ή 

ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ λνεκνζχλε εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνζαξκνζηηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

απηφ, φπσο ηνλίδεη θαη ην νηθνινγηθφ πξίζκα ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - Ζ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Ο δξφκνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ έθθξαζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ήηαλ αλέθαζελ έλαο δχζθνινο δξφκνο, πνπ γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ήηαλ πάληα δπζθνιφηεξνο. 

Αξθεί λα αλαηξέμνπκε ζην πξφζθαην παξειζφλ θαη λα δνχκε πφζν επεξέαζε 

ην θίλεκα ηεο επγνληθήο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία, απφ ην 1880 σο ην 1940. 

Δπηβιήζεθε ε δηακνλή ζε θνηηψλεο αλά θχιν, είρακε ζε 40 πεξίπνπ πνιηηείεο ησλ 

ΖΠΑ ζηείξσζε 60.000 αηφκσλ θαη ηελ απαγφξεπζε γάκσλ. Σν θίλεκα ηεο επγνληθήο 

πξνζέγγηζε κε έλα ηαηξηθφ κνληέιν ηελ αλαπεξία, κε απνηέιεζκα απηή ε 

«ηαηξηθνπνίεζε» λα ραξαθηεξίζεη ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, σο 

κηα θνηλσληθά θαηψηεξε νκάδα (Kempton & Kahn, 1991). Ζ εθδήισζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζεσξήζεθε αλεπίηξεπηε, αλεμέιεγθηε, αθφκα θαη αίηην εγθιεκάησλ 

(φ.π.). 

Δπηπρψο ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί απφ ηφηε. Ζ δηεθδίθεζε γεληθφηεξα 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ε ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ δηάθνξα 

θηλήκαηα ζηνλ θφζκν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, είρε σο απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε 

ζηάζε αξθεηψλ αλζξψπσλ θαη νη ίδηνη νη γνλείο αξρηθά λα δηεθδηθήζνπλ γηα ηα παηδηά 

ηνπο πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηελ πνιηηεία (φ.π.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλαπεξία αθφκα ζηηο κέξεο καο, ζπλδπάδεηαη κε ζεμνπαιηθνχο πεξηνξηζκνχο, 

εμαλαγθαζκνχο θαη δηαρσξηζκνχο, θπξίσο φκσο κε αξλεηηθέο ζεμνπαιηθέο 

αμηνινγήζεηο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα κία ζεμνπαιηθή 

ηεξάξρεζε, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηε ρακειή ζέζε ησλ αλάπεξσλ ζηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία (Wade, 2002).   

 

3.1 ΚΑΣΑΡΡΗΦΖ ΜΤΘΧΝ 

 

ε πνην βαζκφ φκσο ε ζεμνπαιηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε λνεηηθή αλαπεξία; 

Ξέξνπκε φηη ε βηνινγηθή σξίκαλζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, δελ 

δηαθέξεη απφ απηή ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Katoda, 1993). ε έξεπλα πνπ έγηλε 

κε ζπλέληεπμε θαζεγεηψλ, νη νπνίνη είραλ καζεηέο κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, 

δηαπηζηψζεθε φηη εθθξάδνπλ επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο φκνηεο κε ησλ άιισλ εθήβσλ, 
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φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ζέινπλ λα παληξεπηνχλ (Brantlinger, 1998). εκαληηθά 

αιιά θαη αηζηφδνμα ζηνηρεία, έξρεηαη λα πξνζζέζεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ε έξεπλα ησλ 

Craft ζε 45 δεπγάξηα, πνπ ν έλαο απφ ηνπο δπν έρεη IQ < 70 (Hanvey, 1980). 

Ζ αδηαθνξία ηεο επίζεκεο πνιηηείαο φκσο λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα αλάπεξα 

άηνκα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζή ηνπο κε φια απηά ηα ζηνηρεία ηεο 

ηδξπκαηνπνίεζεο  (Kempton & Kahn, 1991). Ζ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλάπεξσλ δελ είλαη πξνζσπηθή επηινγή. Σα ζεμνπαιηθά ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ 

γηα απηνχο, ηνπο ηνπνζεηνχλ ζην πεξηζψξην θαη ζε κηα άληζε θαη θαηψηεξε ζέζε 

(Wilkerson, 2002). 

Όια απηά ηα ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ φκσο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, δηακφξθσζαλ θπξίσο θαη θάπνηνπο κχζνπο (Kempton 

& Kahn, 1991).   Οη κχζνη απηνί εθθξάζηεθαλ ηειηθά φπσο θαίλεηαη, κέζα απφ δπν 

εληειψο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. 

Απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε έλαλ δηαδεδνκέλν κχζν (πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 

θίλεκα ηνπ επγνληζκνχ) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππεξηνλίδεηαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

λνεηηθά αλάπεξσλ. Έηζη ππεξηνλίδνληαη σο άηνκα κε αλεμέιεγθηε libido, κε 

θηελψδε ζεμνπαιηθφηεηα θαη σο «ππάλζξσπνη» (Ballan, 2001), πνπ εθθπιίδνπλ ην 

αλζξψπηλν είδνο ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο αζπδνζίαο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 

2003).  Ο θίλδπλνο απφ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο έθθξαζε εμηζψζεθε κε θνηλσληθή 

απεηιή θαη πνιιέο θνξέο ζεσξήζεθαλ σο έλνρνη ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. Μάιηζηα 

φπσο αλαθέξεη ν Craft, ε ζεμνπαιηθή έθθξαζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, αθφκα θαη 

απηήο ηνπ απλαληζκνχ, ζα έπξεπε λα απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν (Παλάηθαο & 

Κπξηάθε, 2003). 

ηνλ αληίπνδα ηεο ππεξζεμνπαιηθόηεηαο, βξίζθεηαη ε άξλεζε θάζε κνξθήο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Έηζη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη αζεμνπαιηθά. 

Θέινπλ πξνζηαζία, γηαηί είλαη εμαξηεκέλα άηνκα θαη ζπκπεξηθέξνληαη πάληα κε 

έλαλ ηξφπν παηδηάζηηθν. Ζ ζεμνπαιηθή ηνπο αζσφηεηα δελ ηνπο επηηξέπεη λα κάζνπλ 

θαη λα σξηκάζνπλ ζρεηηθά (Ballan, 2001) θαη θαζηζηνχλ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο σο άρξεζηε θαη επηθίλδπλε (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη γηα ηελ σξηκφηεηα,  φρη 

κφλν ν δηαλνεηηθφο αιιά θαη ν  θνηλσληθφο, ζπλαηζζεκαηηθφο, ςπρνινγηθφο, 

ζεμνπαιηθφο. Καη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο σξηκφηεηα, αθφκα θαη φηαλ θάπνηνη «δξφκνη» έρνπλ θνπεί. Δμάιινπ έξεπλεο 
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δείρλνπλ, φηη ειάρηζηεο ή θαζφινπ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη 

ελδηαθέξνληα ππάξρνπλ κεηαμχ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ ππνινίπσλ 

(Ballan, 2001) θαη απηφ πξέπεη λα ην ζεβαζηνχκε φινη καο.   

 

3.2 ΦΤΥΟΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ 

ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Οη κχζνη πνπ παξνπζηάζακε πην πάλσ, απνηεινχλ ζήκεξα παξσρεκέλεο 

αληηιήςεηο. Πνιιέο έξεπλεο καο δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

αθνινπζνχλ παλνκνηφηππα πξφηππα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεπξνςπρνινγηθφ  πξνθίι 

ησλ αηφκσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Alevriadou, 2010a). Σα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη νξκέο, είλαη θαη απηά ζεμνπαιηθά φληα. 

Αθνινπζνχλ ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη βηψλνπλ ηηο ίδηεο απνγνεηεχζεηο, άγρε θαη 

καηαηψζεηο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).  

Έρνπλ ηηο ίδηεο πεξηέξγεηεο,  νξκέο θαη ελδηαθέξνληα κε ηα ζπλνκήιηθα 

άηνκα, αιιά αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα θαη πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο (Committee on Children with Disabilities, 1996). Παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην βαζκφ λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηφ φκσο δελ ηνπο θαζηζηά κηα δηαθνξεηηθή νκάδα, αθνχ  

αληίζηνηρεο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Murphy & Young, 2005). 

Πνιιέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «παζνινγηθέο» ή 

«παξεθθιίζεηο», ζα δνχκε φηη νθείινληαη ζε θαηαπίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

ζηελ έιιεηςε επθαηξηψλ ή ηελ άγλνηα ηξφπσλ έθθξαζήο ηεο (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 

2003). 

Οη γνλείο θαη νη  δάζθαινη ζα αλαγλσξίζνπλ θαη ζα επηβεβαηψζνπλ πξψηνη ηα 

εκθαλή ζεκάδηα αλάπηπμεο ζην ζψκα ησλ παηδηψλ κε  λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ), φπσο 

ζηε θσλή, ζηε ηξηρνθπΐα αιιά θαη ζεκάδηα ζεμνπαιηθφηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

(Ballan, 2001· Katoda, 1993) . Έρεη αλαθεξζεί φηη ηνπο αξέζεη λα δηεγνχληαη 

«πνλεξέο» ηζηνξίεο κε πεξηερφκελν ζεμνπαιηθφ, λα πεξηγξάθνπλ πψο θιεξηάξνπλ, 

αιιά θαη λα επηδηψθνπλ ηε ζσκαηηθή επαθή (Brantlinger, 1998).  Πνιιέο έξεπλεο 

έρνπλ κειεηήζεη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ εκθάληζε ηεο εκκελφξξνηαο, 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηήζνπο, ηελ ελεξγεηηθφηεηα ησλ σνζεθψλ, ηε κέηξεζε 
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ζπέξκαηνο θ.ά. Οη αζπκθσλίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ήηαλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).    

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο γηα ηα άηνκα κε ΝΑ 

θαη ζέινπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο 

επηινγέο (Azzopardi  &  Callus, 2014). Έξεπλα πνπ κειέηεζε 73 άηνκα κε ζχλδξνκν 

Down, δηαπίζησζε φηη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην άιιν θχιν θαη θάπνηνη λεφηεξνη 

εθδήισζαλ επηζπκία λα παληξεπηνχλ (Pueschel & Scola,1998).  εμνπαιηθά ελεξγνί 

κε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο απνδείρηεθαλ θαη 20 άηνκα κε ειαθξά ΝΑ πνπ 

ζπγθξίζεθαλ κε 21 άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Ousley & 

Mesibov, 1991). Ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη  γηα λένπο κε ειαθξά ΝΑ απφ 16-25 εηψλ 

απφ ην θέληξν «Θενηφθνο» ζηελ Διιάδα, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο πνπ νξηζκέλεο θνξέο θηάλνπλ κέρξη ηελ χπαξμε  νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ 

(Αγγειεηφπνπινο, 1998).  ηηο ΖΠΑ 23 κνλάδεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε 

άηνκα κε ΝΑ, αλέθεξαλ φηη έρνπλ αληηιεθζεί ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ  

απλαληζκφ κέρξη  ζεμνπαιηθή επαθή κε ζπγθαηάζεζε ή επί πιεξσκή (Kaeser, 1996). 

Αθφκα θαη άηνκα κε βαξηά ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Μειέηε 

64 αηφκσλ κε βαξηά ΝΑ έδεημε φηη έρνπλ ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη πσο ε 

πιεηνςεθία απηψλ έηξηβε ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα κε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ θαη ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο (Reid, 1995).  Δδψ φκσο, ππεηζέξρεηαη βέβαηα θαη ν παξάγνληαο 

ηεο άγλνηαο ηνπ «πφηε θαη πνχ» κηα πξάμε είλαη θνηλσληθά απνδεθηή. Δηδηθφηεξα γηα 

ηνλ απλαληζκφ, ρξεηάδεηαη ζρεηηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (Tullis & Zangrillo, 

2013). 

Οη άληξεο κε ΝΑ δείρλνπλ κεγαιχηεξν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ απφ φηη νη 

γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αληίζηνηρε βαζκίδα λνεηηθήο αλαπεξίαο (Ousley & 

Mesibov, 1991).  ε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, νη γπλαίθεο κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ 

πεξίπνπ ίδηεο ζεμνπαιηθέο επαθέο. Ο αξηζκφο απηφο ειαηηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ν 

βαζκφο ΝΑ (Chamberlain,  Rauh, Passer,  McGrath & Burket, 1984). ε έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε δπν νκάδεο 78 αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, θάλεθε 

φηη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο εθθξάζαλε ην ζεμνπαιηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ επελδπκέλν 

κε θνηλσληθνχο φξνπο, παξά βηνινγηθνχο, δείρλνληαο έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ 

θπξίσο εζηίαδε θαη ζε αηζζήκαηα θηιίαο, ζην γάκν θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

(Shepperdson, 1995). Αληίζηνηρα επξήκαηα εληνπίδνπκε θαη ζε άιιε έξεπλα πνπ 

κειέηεζε 14 γπλαίθεο άλσ ησλ 18 εηψλ κε δηάγλσζε ΝΑ, εξεπλψληαο ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο.  Όιεο είραλ εηεξφθπιν 
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πξνζαλαηνιηζκφ, ήηαλ ζεμνπαιηθά πην πεξηνξηζκέλεο απφ ηνπο άληξεο θαη θνηλσληθά 

πην πξνζδηνξηζκέλεο. Δζηίαδαλ ζε αηζζήκαηα αγάπεο γηα ηνλ εξσηηθφ ηνπο 

ζχληξνθν, εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα γάκν θαη νηθνγέλεηα, εμέθξαζαλ ην άγρνο θαη 

ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή επαθή. Μάιηζηα νη 7 απφ απηέο είραλ 

θάπνηε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο νινθιεξσκέλεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, αιιά 

κφιηο νη 2 εμέθξαζαλ μεθάζαξα φηη ληψζνπλ επραξίζηεζε απφ ηελ ζπλνπζία (Bernert 

& Ogletree, 2013).     

Όιεο νη έξεπλεο ζπκθσλνχλ φηη ε πην ζπρλά παξαηεξνχκελε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη ν απλαληζκφο. Δίλαη θάηη πνπ πνιιέο θνξέο 

ζπκβαίλεη κε κεγάιε έληαζε, δηάξθεηα θαη ζε ρψξνπο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

δεκφζηνπο. ε κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα επηρεηξήζεθε λα δηαηππσζνχλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα πξνο ηα άηνκα κε ΝΑ, ψζηε 

κέζα απφ έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ δηαηππψλεηαη, λα επηηεπρζεί κηα 

αλαθαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απηήο. πλήζσο πίζσ απφ ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο θξχβεηαη άγλνηα γηα ην «πψο θαη πνχ», κηα πξνζπάζεηα λα ηξαβήμνπλ 

ηελ πξνζνρή, λα πξνθαιέζνπλ ή ηα αηζζήκαηα πιήμεο θαη θαηάζιηςεο πνπ ληψζνπλ  

(Walsh, 2000). 

Απφ εδψ μεθηλάεη θαη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη απηφ νθείιεηαη ζε 

ππεξβνιηθή ζεμνπαιηθή νξκή απηψλ ησλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ κε πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ηδίσο  ζηα άηνκα κε βαξηά ΝΑ 

ν απλαληζκφο, παξά ην αληηζέησο απφ πνιινχο ζεσξνχκελν, πνιχ ζπάληα 

ζπλνδεχεηαη απφ νξγαζκφ  (Walsh, 2000). Ο Krebs εμάιινπ αλαθέξεη επηπιένλ, πσο 

ε ηθαλφηεηα γηα ζπλνπζία είλαη αλάινγε ηεο ΝΑ. Μάιηζηα ζηελ άλσ ηεο κέηξηαο ΝΑ 

ην πνζνζηφ απηφ πέθηεη ζην 10%-15% (1996, φπ. αλαθ. ζηε Γήκνπ, 2008). ε άιιε 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, αλαθέξεηαη φηη 

φηαλ ν ΓΝ<70, ηφηε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ΓΝ<50 είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε (Paransky & Zurawin, 2003). Δπίζεο ζε άιιε έξεπλα πνπ έγηλε 

ζηηο ΖΠΑ κεηαμχ 26 αηφκσλ κε ήπηα ΝΑ ειηθίαο 20-60 εηψλ θαη κεηξήζεθαλ 

ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα κε ζηαζκηζκέλν εξγαιείν, θάλεθε φηη έλα ζπρλφ πξφβιεκα 

ήηαλ ε δπζθνιία ή έιιεηςε νξγαζκνχ (Matson &  Russell, 1994). 

Άιιε κηα έξεπλα πνπ έξρεηαη λα εληζρχζεη φηη ηα άηνκα κε ΝΑ δελ 

δηαθαηέρνληαη απφ ππεξβνιηθή ζεμνπαιηθή νξκή, έγηλε κεηαμχ 31 αηφκσλ κε 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο, 15 άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη 16 κε ΝΑ θαη 53 

άηνκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ θνηλσληθνζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 
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κεηξήζεθε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη έλα απφ ηα επξήκαηα ήηαλ φηη ηα άηνκα κε 

ΝΑ ελέθξηλαλ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50%, πνζνζηφ κηθξφηεξν απφ θάζε άιιε 

νκάδα, ζεμνπαιηθέο πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν απλαληζκφο, ε νκνθπινθηιία 

θαη ε πνξλνγξαθία (Lunsky & Konstantareas, 1998). 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη ε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη, ζεσξήζεθε φηη ηα άηνκα κε 

ΝΑ ήηαλ πην επηξξεπή λα δηαπξάμνπλ ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Απηή ε αληίιεςε φκσο έρεη αλαηξαπεί απφ πξφζθαηεο έξεπλεο, νη νπνίεο 

δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε ΝΑ δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Σα ζπλεζηζκέλα αδηθήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ δελ 

εκπεξηέρνπλ θάπνηα επηζεηηθή θαηεχζπλζε πξνο θάπνηνλ, αιιά έρνπλ ζπλήζσο 

«αβιαβή ραξαθηήξα», φπσο γηα παξάδεηγκα ν δεκφζηνο απλαληζκφο. Δπίζεο ηα 

άηνκα κε ΝΑ είλαη επάισηα ζηε ζπκαηνπνίεζε, αλ ζθεθηνχκε πφζν αδχλακα είλαη 

λα ππεξαζπίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζην ηππηθφ πιαίζην δηθαηνζχλεο, απφ ηε 

ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο κέρξη ηε δίθε (Charman & Clare, 1992).    

Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θάηη πνπ επίζεο έρεη παξαηεξεζεί 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Πνιιέο έξεπλεο φκσο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. Ζ νκνθπινθηιία ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο κε ην άιιν θχιν, 

αιιά θαη ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 

2003). Αξθεηέο θνξέο είλαη κηα ζπρλά παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη φκσο 

εγγελήο αιιά πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ αηφκσλ. 

Μάιηζηα ζε ζρεηηθή έξεπλα φπνπ θιήζεθαλ ηα ίδηα ηα αλάπεξα άηνκα λα εθθξάζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, απνδείρηεθε φηη ε νκνθπινθηιία 

ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθήο απνδνρήο κε 86% (Thompson & 

Bryson, 2001). Άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη θάπνηεο θνξέο είλαη θαηαλαγθαζηηθή 

θαη ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα κε ην γεληθφ πιεζπζκφ (Abbott & 

Howarth, 2007). 

Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ θαη απηά 

παξφκνηα ζεμνπαιηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, πνπ ζαθψο 

επεξεάδνληαη απφ ηα  αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ην θχιν θαη ην βαζκφ ΝΑ. Γελ 

πξέπεη λα    ραξαθηεξίδνληαη γηα αλεμέιεγθηεο νξκέο, ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο θαη 

νκνθπινθηιηθέο πξνηηκήζεηο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Πνιιέο θνξέο ε παξαηήξεζε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ νθείιεηαη θπξίσο ζε 
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πεξηνξηζκέλεο ή αλχπαξθηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα (McCabe, 

1999 · McCabe & Cummins, 1996) ή κηα ζεμνπαιηθή θαηαπίεζε πνπ βξίζθεη δηέμνδν 

ζε «απνθιίλνπζεο» ζπκπεξηθνξέο. 

 

3.3 ΔΜΠΟΓΗΑ ΦΤΥΟΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΧΡΗΜΑΝΖ 

 

ην δχζθνιν δξφκν ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο, ηα άηνκα κε ΝΑ ζα 

ζπλαληήζνπλ πεξηζζφηεξα αιιά θαη ζνβαξφηεξα εκπφδηα. Όπσο θάλεθε, κχζνη, 

πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζηεξεφηππα, πεπνηζήζεηο θαη θπξίαξρεο θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κελ γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο νη ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ ησλ αηφκσλ (Kempton & Kahn, 1991). 

ε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Η.Κ.Π.Α. (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο) ζηελ Διιάδα, κειεηήζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγην νη ζηάζεηο 

εξγαδφκελσλ  θαη εθπξνζψπσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή θνηλσληθήο πνιηηηθήο, απέλαληη ζε δηάθνξνπο ξφινπο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαιάβνπλ άηνκα κε δηάθνξεο αλαπεξίεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε 

θαηεγνξία ηεο ΝΑ ζπγθεληξψλεη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά απνδνρήο θαη ηηο πην 

αξλεηηθέο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αλαπεξίεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

επξσπατθέο έξεπλεο. Δμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά απνδνρήο θαηαγξάθνληαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηέιεζεο γάκνπ θαη ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο ξφισλ, φπσο αλ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ ή λα 

εξγαζηνχλ (Σξηδήκα, 2007).  

Οη  παξάγνληεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε εζσηεξηθνχο, ζε απηνχο 

πνπ μεθηλνχλ δειαδή απφ πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα 

θαη ζε εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο, δειαδή πνπ έξρνληαη απφ ηνπο άιινπο. 

Έλαο απφ  ηνπο εζσηεξηθνύο παξάγνληεο είλαη ε ζεμνπαιηθή απηνεθηίκεζε, 

ην θαηά πφζν δειαδή βιέπεη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζεμνπαιηθά ειθπζηηθφ ή φρη. Ο 

φξνο βηβιηνγξαθηθά αλαδείρηεθε κέζα απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα γπλαηθψλ 

(ζεμνπαιηθά ηξαχκαηα). Γηακνξθψλεηαη απφ εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο θαη επηδξά 

ζεκαληηθά ζηελ επεμεξγαζία ζεμνπαιηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηε δεθηηθφηεηα θαη ηελ άλεζε θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ ακεραλία θαη ην 

ζπληεξεηηζκφ (Andersen  &  Cyranowski, 1994). 
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Ζ αλαπεξία αιιά θαη ε αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη θάπνηνο γηα ην ζψκα ηνπ, 

ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν αλζξψπηλν ζψκα ζπκβνιίδεη 

δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο κεηαθνξέο θαη ην ζψκα ησλ αλάπεξσλ ζεσξείηαη 

«απνζεμνπαιηθνπνηεκέλν» ιφγσ ηέηνησλ απνηππψζεσλ. Άιισζηε ε αλαπεξία θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ζηαπξνδξφκη 

ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξηίσλ. Ζ θπξίαξρε θνπιηνχξα πνπ λνεκαηνδνηεί ηελ 

έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ αηζζεζηαθνχ ζψκαηνο επεξεάδεη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο (Guldin, 

2000). Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί θαηά κηα έλλνηα, φηη ηα άλνκα κε ΝΑ ελψ δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ζεσξνχλ ζεκαληηθά ηέηνηα ζέκαηα, απφ 

ηελ άιιε επεξεάδνληαη ζεκαληηθά ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απφςεσλ απφ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα, εζσηεξηθεχνληαο αξλεηηθέο θαη 

ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο (Aunos, & Feldman, 2002). 

Έλα  ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΝΑ είλαη ε ζνβαξή δπζθνιία ζηε 

κάζεζε (νχιεο, 2007). Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηε γελίθεπζε εξεζηζκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Απφηνθνο ηεο 

αδπλακίαο απηήο είλαη ε δπζθνιία λα αληηιεθζνχλε πφηε κηα ζπκπεξηθνξά είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηή θαη πφηε φρη (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).  Αο θαληαζηνχκε 

έλαλ άληξα κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη έλαλ άιιν κε ΝΑ απέλαληη ζε κία θνπέια 

πνπ θνξάεη κηα θνχζηα. Ο πξψηνο άληξαο ζα ζθεθηεί ην ππφινηπν πνπ θξχβεη ε 

θνχζηα, ελψ ν δεχηεξνο ελδερνκέλσο λα πάεη θαη λα ηε ζεθψζεη γηα λα δεη. Ζ πξψηε 

ζπκπεξηθνξά είλαη εμσηεξηθά θνηλσληθά απνδεθηή, αλ θαη θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε 

λα ππνζηεξίμεη κε ζηγνπξηά θαηά πφζν «αζψεο» ήηαλ νη ζθέςεηο πνπ ίζσο έγηλαλ 

εζσηεξηθά. Ζ δεχηεξε ζπκπεξηθνξά, αδηάθνξν αλ εζσηεξηθά θξχβεη κηα αζσφηεηα ή 

αθέιεηα, είλαη θνηλσληθά απαξάδεθηε (φ. π.). 

Ζ εμάξηεζε είλαη έλαο επηπιένλ ζνβαξφο παξάγνληαο πνπ εκπνδίδεη ηα άηνκα 

κε ΝΑ λα σξηκάζνπλ ςπρνζεμνπαιηθά θαη φρη κφλν. Ζ θνηλσληθή εμάξηεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη «άκεζε, δηαξθήο θαη απεξηφξηζηε» (νχιεο, ζ. 

66, 2006). Απηφ ην πιεφλαζκα εμάξηεζεο κεηψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

δπλαηφηεηεο έθθξαζεο θαη σξίκαλζεο (φ. π.).  

Δπίζεο ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δπζθνιίεο πνπ πνηθίινπλ ζε έληαζε, ζηε 

ζχλαςε ζρέζεσλ θαη ζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ο δείθηεο λνεκνζχλεο θαη νη 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ δηαθπιηθψλ ζρέζεψλ ηνπο (Freeman & Kasari, 1998).  Σα 
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άηνκα κε ΝΑ, αλ θαη ζπρλά δείρλνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη αληηιήςεηο γηα ηε θηιία 

θαη ηηο ζρέζεηο, παξνπζηάδνπλ κηα δπζθνιία, αιιά θαη δηαθνξά ζηε δηακφξθσζε 

ηέηνησλ δνκψλ ζπγθξηηηθά κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζε θπζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά εκπφδηα, ηελ έιιεηςε απηνλνκίαο θαη ηηο θησρέο ηνπο επηθνηλσληαθέο θαη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο (Cuckle  & Wilson, 2002).    

Κάηη πνπ επηζεκαίλνπλ πνιιέο έξεπλεο, είλαη νη πνιχ θησρέο γλψζεηο πνπ 

έρνπλ ηα άηνκα κε ΝΑ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθψλ δεηεκάησλ. Έηζη εκθαλίδνπλ ζπρλά 

άγλνηα γηα ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο θαη κε ηξφπνπο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε, ηε ζεμνπαιηθή πγηεηλή, ηε πξνζηαζία θαη ηηο 

κεζφδνπο  αληηζχιιεςεο (Leutar  & Mihokovic, 2007).  

ηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Οη γνλείο πνιιέο θνξέο ζπλεζίδνπλ λα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα αλαηξνθήο θαη 

θξνληίδαο, εθηφο ζεμνπαιηθψλ δεηεκάησλ. Αλ θαη βιέπνπλ έθδεια ζεκάδηα 

ζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ζην ζψκα ηνπ παηδηνχ ηνπο, ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, έρεη σο απνηέιεζκα λα απνθεχγνπλ θαη λα θάλνπλ 

φηη δελ βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Olkin, 1999). Οη γνλείο δελ αληηιακβάλνληαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο κε ΝΑ, δελ ππνζηεξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ θαη έθθξαζεο θαη γεληθφηεξα θαίλεηαη πσο απφ ηνπο ελήιηθεο είλαη νη πην 

ζπληεξεηηθνί ζε ηέηνηα ζέκαηα. πρλά έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε θαη θπξίσο 

πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ ηα ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ζηξέθνληαο αιινχ ηελ πξνζνρή ηνπο, φηαλ απηά εθδειψλνληαη (Lesseliers & Van 

Hove, 2002), θηάλνληαο θάπνηεο θνξέο λα είλαη ζεηηθνί αθφκα θαη ζηε ζηείξσζε  

(Aunos  & Feldman, 2002). Σα ίδηα επξήκαηα έρνπλ επηβεβαηψζεη θα ειιεληθέο 

έξεπλεο, δείρλνληαο πσο νη γνλείο παηδηψλ κε κέηξηα ή θαη ειαθξηά αθφκα ΝΑ, δελ 

έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη γλψζε θαη δείρλνπλ αξλεηηθή ζηάζε γηα πνιιέο 

κνξθέο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο (Νηηζφπνπινο, 1992).  

Αθφκα θαη θάπνηνη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε ΝΑ, 

έρεη παξαηεξεζεί φηη δείρλνπλ κηα ζπληεξεηηθή ζηάζε. Αλ θαη γεληθά κπνξεί λα 

δέρνληαη θαη λα είλαη αλνηρηνί ζε δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζπάληα ζα 

ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ζα 

πξνηείλνπλ ζηείξσζε. Βέβαηα έρεη θαηαγξαθεί κηα πξννδεπηηθφηεξε ζηάζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ, ίζσο σο απνηέιεζκα κηαο επξχηεξεο 

πξννδεπηηθφηεξεο άπνςεο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα γεληθφηεξα. Φαίλεηαη φκσο φηη 
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ζηαζεξά ε πην ζπληεξεηηθή νκάδα ζε απηά ηα ζέκαηα παξακέλνπλ νη γνλείο ζε 

κεγάιε ειηθία (Cuskelly & Bryde, 2004 · Shepperdson, 1995 ).   

Γεληθά νη ελήιηθεο επηδεηθλχνπλ κηα επηθξηηηθή θαη ηηκσξεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά κε ηε ζεηξά ηεο, πξνθαιεί έλα αίζζεκα ελνρήο ή ππξνδνηεί κηα 

πεξηέξγεηα πνπ δελ ζα ππήξρε, αλ μεπεξλνχζαλ θάπνηα ζέκαηα κε αδηαθνξία. 

Αγγίδνληαο έλα άηνκν κε ΝΑ θάπνηνλ ή θάπνηα ζε έλα «επίκαρν» ζεκείν, ε 

αληίδξαζε ζα θέξεη ηελ επαλάιεςε, ελψ ε αδηαθνξία ζα έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003).   

Άιιεο θνξέο νη ελήιηθεο δείρλνπλ έληνλα κηα απφξξηςε. Δλδηαθέξνλ έρεη ην 

απνηέιεζκα έξεπλαο πνπ κέηξεζε κε ηε Σθάια ηεο Κνηλσληθήο Απόζηαζεο (Social 

Distance Scale) ηελ απνδνρή ηνπ αηφκνπ κε ΝΑ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ην δείγκα δελ 

θάλεθε λα ελνρινχληαη φζν ηα άηνκα κε ΝΑ ππάξρνπλ αιιά είλαη «καθξηά», πρ 

γείηνλεο. Όηαλ  φκσο ηνπο δεηήζεθε ππνζεηηθά λα θαληαζηνχλ κηα ζρέζε κε 

κεγαιχηεξε εγγχηεηα, κεγάισλε ν βαζκφο απφξξηςεο (Olkin & Howson, 1994).   

Πνιιέο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άηνκα κε ΝΑ θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηά 

ηνπο έρεη θηάζεη κέρξη ην λα εγείξεη ζέκαηα εζηθήο, φπσο κε ηηο κε ζπλαηλεηηθέο 

ζηεηξψζεηο. Απφ ηελ ηζηνξηθή θξάζε «ηξεηο γεληέο ειίζηνη είλαη αξθεηνί», πνπ 

αθνχζηεθε απφ δηθαζηήξην ζηηο ΖΠΑ γηα λα αλαθνηλψζεη απφθαζε ζηείξσζεο ην 

1927, κέρξη ην ζθάλδαιν κε ηε ζηείξσζε δπν λεαξψλ θνξηηζηψλ αδεξθψλ, πνπ 

ζηεηξψζεθαλ απφ ρξεκαηνδνηνχκελε θιηληθή «θαηά ιάζνο», έρνπλ παξαβηαζηεί 

πνιιέο θνξέο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Ladd – Taylor, 2014).   Καη κάιηζηα κε 

έλαλ ηξφπν πνπ έρεη πνιινχο θηλδχλνπο θαη επηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ απφ πψο ην βηψλνπλ απηφ, θαζψο θαη κηθξφ φθεινο ζε ζρέζε κε άιιεο 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο (Paransky  & Zurawin, 2003)  πνπ ζα δνχκε πην θάησ. Δδψ 

λα πξνζζέζνπκε φηη πνιιέο θνξέο ε ζηείξσζε γπλαηθψλ κε ΝΑ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα πέθηνπλ πην ζπρλά ζχκαηα ζεμνπαιηθψλ θαθνπνηήζεσλ, αθνχ ν ζχηεο γλσξίδεη 

πσο δελ θηλδπλεχεη απφ κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε.  

Καηά ηνπο  Jurkowski & Amado (1993, φπ. αλαθ. ζην Απηεζιήο, 2012) ηα 

άηνκα κε ΝΑ ραξαθηεξίδνληαη απφ απνκφλσζε, ππεξπξνζηαζία θαη έιιεηςε 

πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. Ο δηαρσξηζκφο ηνχο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο 

ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη ζεηηθψλ πξνηχπσλ λα κηκεζνχλε. Ο δηαρσξηζκφο πνπ 

ππάξρεη αθφκα θαη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο κε ζηελή επίβιεςε, έιιεηςε ηδησηηθψλ 

ρψξσλ θαη πνιινχο πεξηνξηζκνχο ζε πιεξνθφξεζε θαη ζπκπεξηθνξά, πεξηνξίδεη 

ηειηθά αθφκα πεξηζζφηεξν ην θησρφ επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 
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θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ. Αλ ηα παξαπάλσ ζπλδπαζηνχλε κε ην επηπιένλ 

θφζηνο πνπ επηθέξεη κηα ελδερφκελε ηδξπκαηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ κε ΝΑ, ηφηε φιεο νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γίλνληαη πην επηδήκηεο. 

 

3.4 ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ΝΑ αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα ηεο ειαθξάο ΝΑ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ςπρνζεμνπαιηθά αλαπηχζζνληαη αξθεηά θνληά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. Τπάξρνπλ φκσο επηπιένλ παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αλαγθαία γηα ηα άηνκα απηά: έιιεηςε ζεμνπαιηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη θίλδπλνη απφ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο 

(Whitehouse &  McCabe, 1997). Ζ εηξσλεία είλαη φηη ε θνηλσλία απαηηεί θαη θξίλεη 

αξλεηηθά ή ριεπάδεη πνιιέο θνξέο ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ κε ΝΑ, ελψ ηα άηνκα κε 

ΝΑ δελ έρνπλ δηδαρζεί ηίπνηα ζρεηηθφ ή έρνπλ δηδαρζεί ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Καη λα ζθεθηνχκε φηη πεξίπνπ κέρξη ην 1970 ηα άηνκα απηά 

δνχζαλε απνκνλσκέλα. Αξγφηεξα  άξρηζαλ δεηιά - δεηιά λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ζηε γεηηνληά ή ην ζρνιείν, κε ηελ έλαξμε ηεο «απντδξπκαηνπνίεζεο». 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ν δξφκνο γηα ηε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε είλαη έλαο 

δξφκνο δχζθνινο, πνπ γηα ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πάληα δπζθνιφηεξνο. Μχζνη φπσο 

φηη  ε ζεμνπαιηθή αγσγή είλαη αλψθειε γηα ηα άηνκα κε ΝΑ ή αθφκα πεξηζζφηεξν 

θαη επηδήκηα, γηαηί κπνξεί λα ηα «σζήζεη» ζε επηθίλδπλνπο ζεμνπαιηθνχο 

πεηξακαηηζκνχο, δελ επηβεβαηψζεθαλ πνηέ απφ θακία έξεπλα (Kirby, 2001) θαη είραλ 

σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε ρξνληθά εηζαγσγή ηέηνησλ παξεκβάζεσλ. 

Δπηπιένλ ιφγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε θαζπζηέξεζε απηή, είλαη θαη νη 

ζεμνπαιηθέο δηαθξίζεηο πνπ δηαρξνληθά έρνπλ ππνζηεί απηά ηα άηνκα. Σα άηνκα απηά 

έρνπλ ζηεξεζεί έλα κέξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απφ κηα θνηλσλία πνπ δελ «έβιεπε» 

ή αδηαθνξνχζε γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο θαη αλαπεξίαο, θάηη πνπ ραξαθηήξηδε 

αθφκα θαη ηα παλεπηζηήκηα ή φζνπο θξφληηδαλ άηνκα κε ΝΑ (Milligan & Neufeldt, 

2001). Ζ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ κε ΝΑ απνηέιεζε ζπρλά αληηθείκελν 

αθαδεκατθψλ κειεηψλ. Όςεηο φκσο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο δελ θάλεθαλ λα έρνπλ 

ηζάμην ελδηαθέξνλ, θαζηζηψληαο ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ζηα αλάπεξα άηνκα κηα 

πεξηνρή δηαθξίζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ (Shakespeare, 2000).     
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Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη απφ έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί εξεπλεηηθά. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα δελ 

αληηκεησπίδεηαη νχηε κε κχζνπο νχηε κε απνηξνπή.  

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ πεξηνξηζκέλν επίπεδν 

γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Αλ θαη έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο, αδπλαηνχλ λα 

ηηο ηθαλνπνηήζνπλ θάλνληαο αθφκα θαη απιά πξάγκαηα φπσο ε αγνξά θαη ε ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνχ (Eastgate, 2008).   Δπελδχνπλ  ζπλαηζζεκαηηθά ζε ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο, ηνπο αξέζεη ε νηθεηφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο θαη 

κάιηζηα αξθεηέο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

ηα δηαρεηξηζηνχλ (Shakespeare, 2000).   Αλαγλσξίδνπλ ζπκπεξηθνξέο φπσο έλα θηιί, 

κηα αγθαιηά ή ηε ζεμνπαιηθή επαθή, δελ αληηιακβάλνληαη φκσο βαζχηεξεο εξκελείεο 

απηψλ ησλ πξάμεσλ θαη θπξίσο πώο θαη γηαηί νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη έηζη  

(McCabe, 1993). Ζ ΝΑ ζέηεη εγγελψο πεξηνξηζκνχο ζηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

επηζπκίαο, γηαηί ππάξρεη αδπλακία εξκελείαο ζπκπεξηθνξψλ θαη θηλήηξσλ, κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο κε απνδεθηέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (φ.π.) 

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο αλάπηπμεο δηεζλψο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Όιεο νη έξεπλεο αλαθέξνπλ 

φηη ηα πνζνζηά ζεμνπαιηθψλ θαθνπνηήζεσλ ζηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πνιιαπιάζηα 

απφ απηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, θηάλνληαο κάιηζηα ζην 90% γηα γπλαίθεο κε ΝΑ. 

Ζ θαθνπνίεζε κπνξεί ζε δηάξθεηα λα μεθηλάεη απφ έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ 

κέρξη κηα νιφθιεξε δσή. Δηδηθά ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη ε πιένλ ζεμνπαιηθά 

θαθνπνηεκέλε νκάδα απφ φια ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπλνιηθά. Οη ζχηεο είλαη 

ζπλήζσο άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζχκαηνο θαη  έκπηζηνη 

(Horner-Johnson & Drum, 2006).   

Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο θάλεη ηα άηνκα κε ΝΑ πεξηζζφηεξν επάισηα. Μία 

φκσο ζνβαξή παξάκεηξνο ζην ζέκα απηφ είλαη φηη κειινληηθά ζα απνηειέζνπλ θαη 

απηά έλα γξαλάδη ζην κεραληζκφ ηεο θαθνπνίεζεο, αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

άηνκα κε ΝΑ πνπ ππήξμαλ ζχκαηα, κεγαιψλνληαο γίλνληαη ζχηεο (Muccigrosso, 

1991). Απηφ έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ 

θαθνπνίεζε έλαλ ζεκαληηθφ ιφγν (φπσο θαη ηελ άγλνηα ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ηε 

ρακειή απηνπεπνίζεζε, ηηο κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο παξελέξγεηεο 

απφ ηα θάξκαθα) πνπ ζπκβάιιεη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζχκαηνο ζε ζχηε (Nezu,  Nezu,  

Klein,  & Clair, 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eastgate%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18470354
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Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ρακειή αληίιεςε αθφκα θαη ζε πξάμεηο φπσο ν 

βηαζκφο ή ε παξελφριεζε. Γελ γλσξίδνπλ πψο λα δηαηππψζνπλ κηα άξλεζε θαη πψο 

λα πξνζηαηεπηνχλ ιέγνληαο «φρη». Σν πην επηθίλδπλν φκσο είλαη φηη πηζηεχνπλ πσο 

θάπνηνο άιινο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη αληί γηα απηνχο, γηα ην αλ ζα πξνρσξήζνπλ ή 

φρη ζε κία ζεμνπαιηθή ζρέζε ή ζπκπεξηθνξά (McCabe,  Cummins, & Reid, 1994). Ζ 

ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε απφ άηνκα κε ΝΑ έρεη απνηειέζεη θαηά 

θαηξνχο ζε δηάθνξεο ρψξεο αληηθείκελν εζηθψλ θαη λνκηθψλ δηιεκκάησλ. ηελ 

Αγγιία γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη φηη άηνκν κε ΓΝ < 50 δελ έρεη ηθαλφηεηα 

ζπλαίλεζεο ζε ζεμνπαιηθή επαθή (Lyden, 2007). Ζ  εμάξηεζε ινηπφλ πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα κε ΝΑ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο βιάβεο, φηαλ ην άηνκν ζπκκνξθψλεηαη 

απφ ζπλήζεηα ζε θάζε αίηεκα θαη ζε νηηδήπνηε θαη αλ ηνπ δεηεζεί, αθνχ δελ μέξεη λα 

πξνζηαηεπηεί (Lumley & Miltenberger, 1997).  

Οη αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο αιιά θαη ηα ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα 

λνζήκαηα, ήηαλ επηπιένλ ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε παξεκβαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξέπεη γηα λα είλαη ζσζηά δνκεκέλα, λα έρνπλ ππφςε 

παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θιαζηθφ εξψηεκα ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ: 

πνηνο – πνχ – πψο - πφηε – ηη – γηαηί. Δπίζεο έρεη απνδεηρζεί φηη ε θαιή ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο κεηψλεη ην ξίζθν έθζεζεο ζε θηλδχλνπο  (Kirby, 2001). Οη γνλείο ηδίσο ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ δπζηπρψο απέρνπλ απφ αλνηρηέο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ 

ησλ γελλήζεσλ. Δίλαη έλα ζέκα πνπ δελ ην ζπδεηνχλε θαζφινπ νη γνλείο ησλ παηδηψλ 

κε ΝΑ αιιά θαη ρσξίο ΝΑ ζε πνζνζηφ 44% θαη 16% αληίζηνηρα (Perspectives on 

Sexual & Reproductive Health, 2003).  

Όκσο κηα πγηήο ζρέζε θαη έλα πεξηβάιινλ πνπ ην άηνκν ληψζεη άλεηα λα 

ξσηήζεη φηη ην απαζρνιεί, ζεσξείηαη έλα θαιφ ζεκέιην γηα ηελ ζσζηή ζεμνπαιηθή 

ηνπ αλάπηπμε. ηηο  Κάησ Υψξεο νη γνλείο ζεσξνχλ ππνρξέσζή ηνπο λα κηιήζνπλ 

αλνηρηά γηα φια ηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα κε ηα παηδηά ηνπο (Ingham, 2005).  

ηηο ΖΠΑ, πνπ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ζπλήζσο 

εζηηάδνπλ ζηελ απνρή σο κέηξν αληηκεηψπηζεο, ππάξρνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά απφ 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (8 ‰) θαη γελλήζεηο (54 ‰) εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

Οιιαλδία,  2 ‰ θαη  4 ‰ αληίζηνηρα (Darroch,  Singh  & Frost, 2001).  Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε φκσο ζηελ Οιιαλδία δελ εζηίαζε ζηελ απνρή. Δλίζρπζε ηελ απηνλνκία 

θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ εθήβσλ θαη ηνπο ππνζηήξημε κε θιηληθέο ζεμνπαιηθήο 

πγείαο πξνζηηέο θαη ρσξίο γξαθεηνθξαηία, δσξεάλ εμεηάζεηο θαη εμαζθάιηζε 

αλσλπκίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη έθεβνη ζηελ Οιιαλδία λα έρνπλ ιηγφηεξεο 
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ζεμνπαιηθέο επαθέο θαη λα αλαβάιινπλ ηελ πξψηε ηνπο επαθή κέρξη λα ληψζνπλ 

ψξηκνη θαη φρη ελεξγψληαο εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο (Lottes, 2002). Απφ απηά ηα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζε απηέο ηηο ρψξεο, κπνξνχκε λα 

βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηα άηνκα κε ΝΑ. 

ε πνιιά πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε ΝΑ, 

παξαηεξείηαη κηθξή ή αθφκα θαη θαζφινπ βειηίσζε γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Έλα αίηην, επηπιένλ ζε φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη φηη ζπλήζσο νη γνλείο αιιά 

θαη φζνη  αζρνινχληαη κε άηνκα κε ΝΑ δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα απηψλ 

ησλ αηφκσλ (Garwood  & McCabe, 2000). Δπίζεο  ε αλνκνηνγέλεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

παξαθνινπζνχλε ηέηνηα πξνγξάκκαηα, έρεη θαηαγξαθεί σο έλαο παξάγνληαο πνπ 

παξεκπνδίδεη ηελ επηηπρία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ (Παλάηθαο  & Κπξηάθε, 2003). 

Έηζη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε άηνκα κε ΝΑ ηα νπνία έιαβαλ κέξνο ζε πξφγξακκα 

ζεμνπαιηθήο παξέκβαζεο 6 – 10 ελνηήησλ, παξαηεξήζεθε κηθξή βειηίσζε ζε ζέκαηα 

εγθπκνζχλεο, αληηζχιιεςεο, θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζεμνπαιηθήο 

αιιειεπίδξαζεο (Garwood  & McCabe, 2000).  

Απφ ηελ άιιε, πιήζνο εξεπλψλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θαλεξψλνπλ ηα 

ζεκαληηθά νθέιε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. ηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα, έλα ηέηνην 

πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζε έλα λεαξφ αγφξη κε ζχλδξνκν Prader Willi κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπν θχισλ, ζηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο, ζηε 

δηάθξηζε κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ θ.ά. (Alevriadou  & Sereti, 2014). 

Πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη γηα ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρεη 

αμηνινγεζεί πξνεγνπκέλσο ζσζηά ην λεπξνςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ αηφκνπ 

(Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). Έρεη αλαθεξζεί, φηη εηδηθά  νη δηαδνρηθέο 

λεπξνςπρνινγηθέο αμηνινγήζεηο απνδίδνπλ θαιχηεξα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ 

αηφκνπ απφ φηη κηα ζηηγκηαία αμηνιφγεζε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθξίβεηεο ή 

ειιηπείο πεξηγξαθέο (Lipkin, Mahone, Rosenbaum & Sanz, 2010). Όηαλ έρεη γίλεη κηα 

ζσζηή πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξέκβαζε, βιέπνπκε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε 

πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ είηε αθαδεκατθέο γλψζεηο φπσο π.ρ. ε αλάγλσζε 

(Alevriadou,  Griva,  & Massi, 2013), είηε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, 

φπσο π.ρ. ε νδηθή αζθάιεηα (Alevriadou, 2010b). 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα είλαη ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα παξέρεη ππεχζπλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε (Goldman  & 

Goldman, 1981). Οθείιεη λα θαιχπηεη ην βηνινγηθφ θνκκάηη (αλαηνκία) ηηο 
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θνηλσληθέο δηαζηάζεηο (δεμηφηεηεο, αμίεο, ζηεξεφηππα), λα έρεη κηα εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε θαη λα θαιχπηεη θαη ηηο πλεπκαηηθέο φςεηο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Δπίζεο 

πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ζέκαηα αληηζχιιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ,  ηνλ 

θίλδπλν απφ κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θαη λα αλαπηχμεη ηελ  ππεπζπλφηεηα, γηαηί ε 

απηνγλσζία ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (SIECUS, 1996), ψζηε λα δήζεη 

ν θαζέλαο ππεχζπλα θαη λα απνιαχζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ έθθξαζε, απνθεχγνληαο 

θηλδχλνπο θάζε είδνπο απφ ιάζνο επηινγέο (Παλάηθαο  & Κπξηάθε, 2003).  

 

 

3.5 SEXUAL SURROGATE 

 

Ζ ιέμε surrogate ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά θάπνηνλ πνπ αληηθαζηζηά θάπνην 

πξφζσπν ζε έλαλ ξφιν, κηα ππεξεζία ή κηα αξκνδηφηεηα, κε ηελ έλλνηα θπξίσο ηνπ 

ηνπνηεξεηή. ηε θξάζε φκσο sexual surrogate απνθηά ηελ έλλνηα ηνπ βνεζνχ - 

αληηθαηαζηάηε.  

ηελ Διιάδα ην επάγγεικα απηφ έγηλε γλσζηφ ην 2012 κε ηελ πξνβνιή ηεο 

ηαηλίαο “The Sessions”, πνπ ν ειιεληθφο ηνπ ηίηινο είλαη «Μαζήκαηα Δλειηθίσζεο». 

ηα «Μαζήκαηα Δλειηθίσζεο» κέζα απφ κηα αιεζηλή ηζηνξία, παξαθνινπζνχκε ηε 

δηαδξνκή πξνο ηε ζεμνπαιηθή νινθιήξσζε ελφο άληξα, ν νπνίνο αλ θαη δελ κπνξεί 

λα θηλεζεί, έρεη ηελ αλάγθε λα ληψζεη αγάπε θαη  ζεμνπαιηθή έιμε απφ ην αληίζεην 

θχιν. Ζ  ηαηλία  καο ππελζπκίδεη   ην γεγνλφο φηη θαη νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο δελ 

παχνπλ λα έρνπλ αλάγθε θαη δηθαίσκα ζηε ζεμνπαιηθή επαθή (David, 2012). Δίλαη 

πξαγκαηηθή ηζηνξία θαη ην ζελάξηφ ηεο βαζίδεηαη ζην απηνβηνγξαθηθφ  άξζξν πνπ 

έγξαςε έλαο άληξαο, ν νπνίνο ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαζειψλεηαη απφ ηελ 

πνιηνκπειίηηδα. Ξεπεξλψληαο πνιιά εκπφδηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο ηνπ, 

ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη  ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ κεγάισζαλ νη ζπληεξεηηθνί 

γνλείο ηνπ, απνθαζίδεη κε ηε βνήζεηα ελφο ηεξέα θαη κηαο ζεμνπαιηθήο βνεζνχ λα 

έξζεη γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε άηνκν ηνπ αληίζεηνπ 

θχινπ (O‟ Brien, 1990). 

Ο ξφινο ησλ ζεμνπαιηθψλ βνεζψλ είλαη λα παξέρνπλ βνήζεηα ππφ ηελ 

επίβιεςε ελφο ζεξαπεπηή (ςπρίαηξνπ, ςπρνιφγνπ, ζεμνιφγνπ) ζε άηνκα κε θάζε 

είδνπο  αλαπεξία, ψζηε λα εθθξαζηνχλ ζεμνπαιηθά. Οη ζεμνπαιηθνί βνεζνί κπνξεί 

λα ζπλδπάζνπλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπο ηε ζπδήηεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε, κέρξη θαη ηε 
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ζεμνπαιηθή επαθή, πάληα σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δίλαη ζπλήζσο γπλαίθεο αιιά θαη άληξεο, εθπαηδεπκέλνη ζηε ςπρνινγία θαη ζηε 

θπζηνινγία ζεμνπαιηθψλ ζεκάησλ. Γελ πξνζιακβάλνληαη πνηέ άκεζα απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν, αιιά κέζσ ηνπ επηβιέπνληα ζεξαπεπηή θαη γηα ηελ απνθπγή 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο, ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο ιίγσλ ζπλεδξηψλ, 

ζπλήζσο 6 – 8. ε πνιιέο ρψξεο βέβαηα πξνθχπηνπλ λνκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα κε 

ηέηνηεο πξαθηηθέο θαη ν ξφινο ηνπο απνηειεί ζεκείν δηαθσληψλ  (Freckelton, 2013). 

Ο ξφινο ησλ ζεξαπεπηψλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε φζνπο παξέρνπλ 

ζεμνπαιηθή επαθή κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα. Σν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα βέβαηα 

ππάξρεη, αιιά πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλε θαη άιινη δηαθνξνπνηεηηθνί παξάγνληεο. 

Όπσο ιέεη θαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηαηλίαο “The Sessions”  ζε κία ζθελή ηνπ 

έξγνπ, “Although the aim is for us to have sex, I'm not a prostitute”. χκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεμνπαιηθνχο βνεζνχο, ζηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξνχλ, αληινχκε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Ξερσξίδνπκε απφ 

ηνπο δψδεθα ζθνπνχο ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ηε ζπκβνιή ζηελ απνδνρή 

ηέηνησλ ζεξαπεηψλ, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζεξαπεπηέο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο λνκνζεζίαο ζε ρψξεο πνπ ην απαγνξεχνπλ 

(http://www.surrogatetherapy.org/) 

http://www.surrogatetherapy.org/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 ΚΟΠΟ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

 

Ο γεληθφο ζθνπφο θαη αθεηεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΔΔΑΔ) ηνπ λ. 

Θεζπξσηίαο (νκάδα ζηφρνο) γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(ΝΑ). Μειεηψληαο ηε  ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα, δηακνξθψζεθαλ νη  βαζηθέο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, πνπ νθείινπλ λα δειψζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δπν 

κεηαβιεηψλ (Βάκβνπθαο, 1988) θαη  είλαη: 

7. Οη απφςεηο ησλ ΔΔΑΔ γηα ηνλ φξν ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο φςεηο απηήο 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζηα άηνκα κε ΝΑ. 

8. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο πην δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

9. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε δηαδεδνκέλεο απφςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

10. Οη απφςεηο ηνπο γηα ην πνηα είλαη ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

11. Πψο ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζε επηπηψζεηο απφ ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

12. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο θαη ζηάζεηο ζα δηεξεπλεζνχλ αλ είλαη ζχκθσλεο κε 

απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία σο απνδεθηό θαη νξζό, 

Αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζηα παξαπάλσ κεηαμχ ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

(«ηππηθήο») αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

Καη ηέινο, αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 2 νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 
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4.2 ΓΔΗΓΜΑ 

 

Σν δείγκα απνηεινχλ ζπλνιηθά 105 εθπαηδεπηηθνί. Οη 47 είλαη ε νκάδα 

ζηφρνο θαη είλαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

ελψ ε νκάδα ειέγρνπ απνηειείηαη απφ 58 εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ηελ χπαξμε παηδηψλ, ηηο ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, ηελ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία 

ζε δνκέο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο, ηε δνκή εξγαζίαο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ παξφληα 

ρξφλν, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

ηελ χπαξμε ζην ζηελφ πεξηβάιινλ αηφκνπ κε ΝΑ. 

Φύιν: 

ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ (Δηδηθήο Αγσγήο ) ππάξρνπλ 17 άληξεο θαη 30 

γπλαίθεο, ελψ ζηνπο 58 εθπαηδεπηηθνχο ΓE (Γεληθήο Δθπαίδεπζεο) 23 άληξεο θαη 35 

γπλαίθεο. ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (105) ππάξρνπλ 40 άληξεο (38,1%) θαη 65 

γπλαίθεο (61,9%) (Γξάθεκα 1). 

Γξάθεκα 1 

 

 

 

Ζιηθία 

Απφ ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη 18 είλαη ειηθίαο απφ 23-30 εηψλ, 15 

ειηθίαο 31-40 εηψλ, 8 ειηθίαο 41-50 εηψλ θαη 6 άλσ ησλ 51 εηψλ. Απφ ηνπο 58 

εθπαηδεπηηθνχο ΓΔ νη 5 είλαη ειηθίαο απφ 23-30 εηψλ, 19 ειηθίαο 31-40 εηψλ, 26 

ειηθίαο 41-50 εηψλ θαη 8 άλσ ησλ 51 εηψλ. ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 23 (21,9%) 
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είλαη 23-30 εηψλ,  34 (32,4%) είλαη 31-40 εηψλ θαη 41-50 εηψλ αληίζηνηρα θαη 14 

(13,3%) άλσ ησλ 51 εηψλ (Γξάθεκα 2). 

Γξάθεκα 2 

 

 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Απφ ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη 23 είλαη άγακνη, νη 23 παληξεκέλνη θαη 1 

είλαη δηαδεπγκέλνο. Απφ ηνπο 58 εθπαηδεπηηθνχο ΓΔ νη 40 είλαη παληξεκέλνη, νη 15 

άγακνη, νη 2 δηαδεπγκέλνη θαη 1 είλαη ζε ρεξεία. Απφ ηνπο 105 εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

δείγκαηνο, 63 είλαη παληξεκέλνη (60%), 38 άγακνη (36,2%), 3 δηαδεπγκέλνη (2,9%) 

θαη 1 ζε ρεξεία (1%) (Γξάθεκα 3). 

Γξάθεκα 3 

 

Παηδηά 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ  16 έρνπλ παηδηά θαη 31 δελ έρνπλ, ελψ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ΓΔ 36 έρνπλ παηδηά θαη 22 δελ έρνπλ. Απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ 

105 εθπ/ψλ νη 52 (49,5%) έρνπλ παηδηά θαη νη 53 (50,5%) δελ έρνπλ (Γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4 

 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 

Απφ ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη 14 έρνπλ κεηαπηπρηαθφ εηδηθήο αγσγήο, νη 

11 δηδαζθαιείν ΔΑΔ, νη 8 ηίπνηα πάλσ ζηελ ΔΑΔ, νη 7 έρνπλ ΑΔΗ εηδηθήο αγσγήο, νη 

4 ζεκηλάξην 400 σξψλ θαη 3 έρνπλ ζπνπδέο ζε ΣΔΗ εηδηθήο αγσγήο. Απφ ηνπο 58 

δαζθάινπο ΓΔ νη 56 δελ έρνπλ ζπνπδέο ζηελ ΔΑ θαη 2 έρνπλ θάλεη ζεκηλάξην 400 

σξψλ (Γξάθεκα 5). 

Γξάθεκα 5 

 

Πξνϋπεξεζία ζε δνκέο ΔΑ 

Πξνυπεξεζία ζε δνκέο ΔΑ δηαζέηνπλ απφ ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ 27 

άηνκα 1-5 έηε, 13 άηνκα 6-10 έηε, 4 άηνκα 11-15 έηε, 3 άηνκα 16-20 έηε. Απφ ηνπο 

58 εθπαηδεπηηθνχο  ΓΔ  νη 55 δηαζέηνπλ κεδεληθή πξνυπεξεζία θαη 3 απφ 1-5 

(Γξάθεκα 6). 
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Γξάθεκα 6 

 

Πξνϋπεξεζία ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε 

Πξνυπεξεζία ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ΔΑ δελ δηαζέηνπλ 

θαζφινπ  18 άηνκα,  απφ 1-5 έηε 14 άηνκα, απφ 6-10 έηε 5 άηνκα, απφ 11-15 έηε 7 

άηνκα θαη απφ 16-20 έηε 3 άηνκα. Αληίζηνηρα ε πξνυπεξεζία ζηε Γεληθή 

Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ είλαη απφ 6-10 έηε 23 άηνκα, απφ 11-15 έηε 15 

άηνκα, απφ 16-20 έηε 10 άηνκα, απφ 21-25 έηε 5 άηνκα θαη 5 άηνκα επίζεο απφ 26 

έηε θαη άλσ (Γξάθεκα 7). 

Γξάθεκα 7 

 

Πνύ εξγάδνκαη ζήκεξα 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΔΑ ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εξγάδνληαλ ζηελ Α/ζκηα ΔΑ 

36 άηνκα, 4 άηνκα ζε ΚΔΓΓΤ, 3 άηνκα ζηε Β/ζκηα ΔΑ θαη 3 ζε άιιεο δνκέο ΔΑ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εξγάδνληαλ 43 ζηελ Α/ζκηα ΓΔ θαη 

15 ζηε Β/ζκηα ΓΔ (Γξάθεκα 8). 
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Γξάθεκα 8 

 

Δηδηθόηεηα 

Απφ ηελ νκάδα ζηφρν (47 άηνκα) νη 19 είλαη δάζθαινη, νη 14 δάζθαινη ΔΑ,  4 

ςπρνιφγνη, 3 λεπηαγσγνί, 2 θαζεγεηέο, 2 ινγνζεξαπεπηέο, 1 λεπηαγσγφο ΔΑ, 1 

θαζεγεηήο ΔΑ θαη 1 εξγνζεξαπεπηήο. Απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (58 άηνκα) νη 32 είλαη 

δάζθαινη, νη 19 θαζεγεηέο θαη νη 7 λεπηαγσγνί (Γξάθεκα 9). 

Γξάθεκα 9 

 

Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα 

Απφ ηνπο 47 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη 34 δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα 

ζεκηλάξην γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, νη 12  απφ 1-10 ψξεο θαη 1 έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα δηάξθεηαο άλσ ησλ 50 σξψλ. Απφ ηνπο 58  εθπαηδεπηηθνχο  ΓΔ νη 52 δελ 
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έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζεκηλάξην γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, νη 5 απφ 1-10 ψξεο 

θαη 1 παξαθνινχζεζε ζεκηλάξηα απφ 41-50 ψξεο (Γξάθεκα 10). 

Γξάθεκα 10 

 

Ύπαξμε θίινπ ή ζπγγελή κε ΝΑ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη 37 δελ έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε ΝΑ θαη νη 10 

έρνπλ. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΔ νη 45 δελ έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε ΝΑ ελψ νη 13 

έρνπλ (Γξάθεκα 11). 

Γξάθεκα 11 
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4.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ήηαλ έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

πεξηειάκβαλε 3 ζειίδεο (Παξάξηεκα Η).  

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία δελ βξέζεθε ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην ζηελ 

Διιάδα, πνπ λα δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία (ΝΑ), ψζηε λα  ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα ζπγθξηζνχλ  απηέο νη κεηξήζεηο κε ηηο ζηάζεηο ηνπ δηθνχ καο δείγκαηνο. Έηζη 

κεηά απφ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη θπξίσο ζχγρξνλσλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζηελ 

Διιάδα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ (Παλάηθαο 

& Κπξηάθε, 2003 
.
 Γήκνπ, 2008 

.
 Μειηηδάλε, 2008 

.
 Απηεζιήο, 2012), επηιέρζεθε  ε 

θαηαζθεπή εμ αξρήο, δηθνχ καο εξσηεκαηνινγίνπ. Δμάιινπ, έλαο  ιφγνο πνπ θαζηζηά 

πεξηνξηζκέλεο ηέηνηεο έξεπλεο ζηάζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ε έιιεηςε ελφο 

ζηαζκηζκέλνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη άκεζε ζχγθξηζε ησλ 

εξεπλψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη πην αλεθηηθή απφ 

θάπνηα άιιε (Απηεζιήο, 2012). 

Αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην απηφ δφζεθε πηινηηθά ζε 20 εθπαηδεπηηθνχο (10 

ηεο εηδηθήο + 10 ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο). Μεηά ηε ζπιινγή ηνπ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο. Παξαηεξήζεθε φηη θάπνηεο 

εξσηήζεηο δελ απαληήζεθαλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ αιιάρζεθε ε δηαηχπσζε, ψζηε λα 

γίλνπλ πην θαηαλνεηέο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε λ.10 (Τα άηνκα κε ΝΑ 

παξνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό) 

πξνζηέζεθε ε θξάζε «σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ» ή ζε εξσηήζεηο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πξνζηέζεθε ε επηινγή «θαζφινπ». Σέινο εμαηξέζεθε κία 

εξψηεζε (Τα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ην δηθαίσκα λα γίλνπλ γνλείο, αλ ην επηζπκνύλ) πνπ 

εκθάληζε δηραζηηθέο απαληήζεηο θαη είρε κεγάιε ηππηθή απφθιηζε. Όζν κηθξφηεξε 

είλαη ε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηφζν πην ζπγθεληξσκέλεο γχξσ απφ ην κέζν φξν 

βξίζθνληαη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο καο. Έηζη επηιέρζεθαλ ηειηθά 18 εξσηήζεηο πνπ 

ζα παξνπζηαζηνχλ  πην θάησ αλαιπηηθά θαη ε θάζε κία απφ απηέο κειεηήζεθε 

μερσξηζηά, φπσο θαίλεηαη ζην 5ν θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ.   

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηελ πξψηε ζειίδα πεξηέρεη 11 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Κάλνληαο κηα αλαζθφπεζε ζηελ 

ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη 
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θπξίσο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία, θηηάρηεθε ην θχξην κέξνο πνπ αθνινπζεί 

ζηηο δπν επφκελεο ζειίδεο, ρσξηζκέλν ζε 6 κέξε. Έγηλε πξνζπάζεηα, ψζηε ην θάζε 

κέξνο λα θαιχπηεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα εξσηήκαηά ηνπ, κηα ζεκαληηθή 

πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία.  

Οη εξσηψκελνη είραλ λα ζπκπιεξψζνπλ ζπλνιηθά 18 εξσηήζεηο. Οη 13 ήηαλ 

κε ηελ 5βάζκηα θιίκαθα Likert (1:«δηαθσλψ απφιπηα», 2:«κάιινλ δηαθσλψ», 

3:«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», 4:«κάιινλ ζπκθσλψ», 5:«ζπκθσλψ απφιπηα») 

θαη ζηηο άιιεο 5 έπξεπε λα επηιέμνπλ  (απφ 1 σο 3 επηινγέο) κέζα απφ κηα γθάκα 

απαληήζεσλ. 

Σν πξώην κέξνο απνηειείηαη απφ 6 εξσηήκαηα θαη δηεξεπλά πην γεληθέο 

ζηάζεηο θαη απφςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Σν δεύηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ δπν 

εξσηήζεηο θαη δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο κχζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία. Σν ηξίην κέξνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαη δηεξεπλά 

ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε δηαδεδνκέλεο απφςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά αηφκσλ κε ΝΑ. Σν ηέηαξην κέξνο απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε πνπ 

δηεξεπλά θπξίσο ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πνηα ζεσξνχλ σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Σν 

πέκπην κέξνο απνηειείηαη απφ ηξεηο εξσηήζεηο θαη δηεξεπλά ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Σέινο, ην έθην κέξνο απνηειείηαη απφ 2 

εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε 

δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. 

 

4.4 ΤΛΛΟΓΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Αξρηθά ζηάιζεθαλ γηα ζπκπιήξσκα 125 εξσηεκαηνιφγηα, θπξίσο κε θπζηθή 

παξνπζία ζηα ζρνιεία ή ηαρπδξνκηθά. Απφ απηά, ζπγθεληξψζεθαλ 112 

εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 89,6%), αιιά ηα 7 θξίζεθαλ αθαηάιιεια, 

γηαηί δελ είραλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά κε βάζε ηηο νδεγίεο. Έηζη ζπγθεληξψζεθαλ 

ηειηθά 105 εξσηεκαηνιφγηα, 47 απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ζηφρν (εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ) 

θαη 58 ηελ νκάδα ειέγρνπ (εθπαηδεπηηθνί ΓΔ). Δπηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο φηη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ αξλήζεθαλ θάπνηνη ζπλάδειθνη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 
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εξσηεκαηνιφγην ήηαλ γηαηί έλησζαλ ακεραλία κε ηα εξσηήκαηα ή ηα ζεψξεζαλ 

πεξίπνπ αλνχζηα. 

Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάζηεθαλ 

ζε  λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα θαη απφ δνκέο εηδηθήο αγσγήο ηνπ 

λνκνχ Θεζπξσηίαο.  Σξεηο απφ ηελ νκάδα ζηφρν εξγάδνληαη σο ηδηψηεο ζε δνκέο 

εηδηθήο αγσγήο. 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16 θαζπζηέξεζε γεληθά ν δηνξηζκφο θαη ε ηνπνζέηεζε 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε 

ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ηκήκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ηκήκαηα έληαμεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη αλαπιεξσηέο.  Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηειηθά 

άξρηζε ηέιε Οθηψβξε 2015 θαη νινθιεξψζεθε αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 

4.5 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

Γηα ηε ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην SPSS for Windows, version 21.0 (Statistical Package for Social Sciences- 

ηαηηζηηθφ παθέην εθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο).  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ππνινγίδνληαο ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζνο φξνο, 

ηππηθή απφθιηζε θαη εχξνο ηηκψλ.   

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ρ
2
 ν νπνίνο πξνηάζεθε απφ ηνλ Karl Pearson ην 1900.  Ζ 

ηηκή ηνπ ρ
2
 δείρλεη θαηά πφζν ε αλεμαξηεζία ησλ δπν  κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή  ή φρη. Γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξάο κέζσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

παξακεηξηθά θξηηήξηα, θαζψο απφ ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο δεδνκέλσλ πξνέθπςε 

φηη ηα δεδνκέλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (p<0,05). πγθεθξηκέλα, 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο επεηδή ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη n=47<50 

ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πνπ είλαη θαηάιιειν λα ειέγμεη ηελ χπαξμε ή κε 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη εθείλν ησλ Shapiro-Wilk. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο αγσγήο, φπνπ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη n=58>50 ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην πνπ είλαη θαηάιιειν λα ειέγμεη ηελ χπαξμε ή κε θαλνληθφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη εθείλν ησλ Kolmogorov-Smirnov (Παξάξηεκα : Πίλαθεο ειέγρνπ 

θαλνληθφηεηαο δεδνκέλσλ). πλεπψο, γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξάο κέζσλ κεηαμχ δχν 
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νκάδσλ σο πξνο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθφ 

θξηηήξην Mann-Whitney‟s U. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν εθαξκφζηεθε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis.  

Γηα ηελ επεμεξγαζία εξσηήζεσλ κε πνιιαπιέο απαληήζεηο ηα δεδνκέλα 

θαηαρσξήζεθαλ, δεκηνπξγψληαο δηρνηνκηθέο (0 θαη 1 δεδνκέλσλ) κεηαβιεηέο γηα 

θάζε απάληεζε (Multiple Response Analysis). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ νη 

πίλαθεο ζπλάθεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ.  

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p ηνπ ειέγρνπ νξίζηεθε ζηελ ηηκή 0.05, θαζψο ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p, νλνκάδεηαη θξίζηκε ηηκή θαη πξνζδηνξίδεη 

ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο ή φρη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p 

κηθξφηεξν ηεο θξίζηκεο ηηκήο πξνυπνζέηεη χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο ή 

δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε θξίζηκε 

ηηκή ηφζν πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ή δηαθνξά ππνδεηθλχεηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 

 

5.1.1 Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο 

Αλ θαη ν νξηζκφο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη δχζθνινο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε έγηλε απφπεηξα λα θαλεί ε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο. ην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ 5 επηινγέο (θέςεηο, 

θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο – Sex appeal – Βιέκκα, ράδη, θηιί – Σε ζεμνπαιηθή πξάμε – 

Όια ηα παξαπάλσ) θαη νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα επηιέμνπλ ηε κηα απφ απηέο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ (47) ην 10,6% (5) επέιεμε ηελ 

απάληεζε «θέςεηο, θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο», ην 6,4% (3) επέιεμε ηελ απάληεζε 

«Sex appeal», θαλέλαο  ηελ απάληεζε «Βιέκκα, ράδη, θηιί», ην 6,4% (3) επέιεμε ηελ 

απάληεζε «Σε ζεμνπαιηθή πξάμε» θαη ην 76,6% (36) επέιεμε ηελ απάληεζε «Όια ηα 

παξαπάλσ».  (Πίλαθαο 1). 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ (58) αληίζηνηρα, θαλείο δελ επέιεμε ηελ 

απάληεζε «θέςεηο, θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο», ην 20,7% (12) επέιεμε ηελ απάληεζε 

«Sex appeal», ην 5,2% (3) επέιεμε ηελ απάληεζε «Βιέκκα, ράδη, θηιί», θαλέλαο ηελ 

απάληεζε «Σε ζεμνπαιηθή πξάμε» θαη ην 74,1% (43) επέιεμε ηελ απάληεζε «Όια ηα 

παξαπάλσ (Πίλαθαο 1). 

Απφ ηε ρ
2
 δνθηκαζία θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, εμαξηάηαη 

απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (p=0.003<0.05). πγθεθξηκέλα πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ζηελ επηινγή ηεο απάληεζεο «ζθέςεηο, 

θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο» πνπ επηιέγεη ην 10,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ελψ αληίζεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ δελ ηελ επηιέγνπλ θαζφινπ. Δπίζεο, ηελ απάληεζε «sex appeal» 

ηελ επηιέγεη ην 6,4% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ, ελψ ηεο ΓΑ ην 20,7%. Ζ απάληεζε 

«βιέκκα, ράδη, θηιί» επηιέγεηαη απφ ην 5,2% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΓΑ, ελψ ηεο ΔΑ 

θαλείο. Σέινο ε απάληεζε «ζεμνπαιηθή πξάμε» επηιέγεηαη απφ ην 6,4% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ θαη απφ θαλέλαλ ηεο ΓΑ (Πίλαθαο 1). 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε πψο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Γελ πξνθχπηεη 
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πσο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ησλ δχν 

νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο εμαξηψληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά (Πίλαθαο 2). 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1: Crosstabulation - Έλλνηα ζεμνπαιηθφηεηαο * Καηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ δείγκαηνο. 

 Οκάδα Δθπαηδεπηηθώλ 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ 

θέςεηο, θαληαζηώζεηο, 

επηζπκίεο. 

πρλφηεηα 5 0 

%  ζηελ Οκάδα 10,6% 0,0% 

Sex appeal 
πρλφηεηα 3 12 

%  ζηελ Οκάδα 6,4% 20,7% 

Βιέκκα, ράδη, θηιί. 
πρλφηεηα 0 3 

%  ζηελ Οκάδα 0,0% 5,2% 

Σε ζεμνπαιηθή πξάμε. 
πρλφηεηα 3 0 

%  ζηελ Οκάδα 6,4% 0,0% 

Όια ηα παξαπάλσ. 
πρλφηεηα 36 43 

%  ζηελ Οκάδα 76,6% 74,1% 

ύλνιν 
πρλφηεηα 47 58 

%  ζηελ Οκάδα 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. 0,003 

Πίλαθαο 2: Γηεξεχλεζε εμάξηεζεο ηεο άπνςεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,401 0,845 

Ζιηθία 0,416 0,286 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,255 0,409 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,638 0,557 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,943 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,066 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,719 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,641 0,071 

Δηδηθόηεηα 0,797 0,377 

εκηλάξηα  ζηε εμνπαιηθόηεηα  0,670 0,721 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,897 0,798 
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5.1.2 Οη γνλείο αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζνπ έρνπλ δεηήζεη πνηέ 

βνήζεηα γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ηνπο; 

Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλήζεθε αλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΝΑ δεηνχλ 

βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, ηα νπνία ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ  θαη αλ απεπζχλνπλ ην αίηεκα γηα βνήζεηα ην 

ίδην ζπρλά ζηηο δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηε ρ
2
 δνθηκαζία πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε 

κεηαμχ ηνπ εξσηήκαηνο θαη ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (p = 0.000 < 0.05). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ δπν 

νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ζηε ζεηηθή (λαη) φζν θαη ζηελ 

αξλεηηθή (φρη) απάληεζε πνπ έδσζαλ. Δηδηθφηεξα πξνέθπςε φηη νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε ΝΑ, πξνηηκνχλ γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο (Πίλαθαο 3). 

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ (47) ην 68,1% (32) αλέθεξε πσο 

νη γνλείο δελ ηνπο έρνπλ δεηήζεη πνηέ βνήζεηα θαη ην 31,9% (15) φηη νη γνλείο ηνχο 

έρνπλ δεηήζεη βνήζεηα. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ  ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ αλέθεξε φηη δελ ηνπο έρεη δεηεζεί πνηέ βνήζεηα είλαη 94,8% (55), ελψ ην 5,2% 

(3) απάληεζε φηη ηνπο έρεη δεηεζεί (Πίλαθαο 3). 

 

 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ δπν νκάδσλ θαη θαηά πφζν απηά επεξεάδνπλ  ηνπο γνλείο καζεηψλ κε ΝΑ ζην λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο, πξνέθπςε 

Πίλαθαο 3: Crosstabulation – πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ κε γνλείο παηδηψλ κε ΝΑ ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο * Καηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ δείγκαηνο. 

 
Οκάδα Δθπαηδεπηηθώλ 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΝΑΗ 
πρλφηεηα 15 3 

%  ζηελ Οκάδα 31,9% 5,2% 

ΟΥΗ 
πρλφηεηα 32 55 

%  ζηελ Οκάδα 68,1% 94,8% 

ύλνιν 
πρλφηεηα 47 58 

%  ζηελ Οκάδα 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. 0,000 
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ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κε έλα δεκνγξαθηθφ  ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ (Πίλαθαο 4).  

 

 

 

πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε (p=0.011 < 0,05) 

κεηαμχ ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ θαη ηεο βνήζεηαο πνπ δεηνχλ νη γνλείο, δειαδή νη γνλείο δεηνχλ 

πην ζπρλά βνήζεηα γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ νη νπνίνη επηπιένλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη φηη απφ ηνπο 15 εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ πνπ νη 

γνλείο ηνχο έρνπλ δεηήζεη βνήζεηα γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη 8 

(πάλσ απφ ηνπο κηζνχο) έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζεμνπαιηθφηεηαο, ελψ νη 7 

δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη. Αληίζηνηρα νη 32 εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ηνπο έρεη δεηεζεί 

βνήζεηα, νη 27 δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζεκηλάξην θαη νη 5 έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην (Πίλαθαο 4
α
). 

 

Πίλαθαο 4: Γηεξεχλεζε εμάξηεζεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ κε γνλείο παηδηψλ κε ΝΑ ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,782 0,326 

Ζιηθία 0,976 0,281 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,225 0,700 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,944 0,164 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,608 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,882 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0.065 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,124 0,293 

Δηδηθόηεηα 0,160 0,277 

εκηλάξηα ζηε εμνπαιηθόηεηα 0,011 0,836 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,884 0,059 
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Πίλαθαο 4
α
: Crosstabulation ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ ηνπ δείγκαηνο 

Οη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζνπ έρνπλ δεηήζεη πνηέ βνήζεηα γηα ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο;  * Έρεηο παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεκηλάξηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. 

 

 

 

Έρεηο παξαθνινπζήζεη πνηέ 

ζεκηλάξηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα χλνιν 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1-10 51+ 

Οη γνλείο αηφκσλ 

κε ΝΑ ζνπ έρνπλ  

δεηήζεη πνηέ 

βνήζεηα γηα  

ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

 ηνπ παηδηνχ ηνπο; 

ΝΑΗ 

πρλφηεηα 7 8 0 15 

% αλάκεζα παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα 

20,6% 66,7% 0,0% 31,9% 

ΟΥΗ 

πρλφηεηα 27 4 1 32 

% αλάκεζα παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα 

79,4% 33,3% 100,0% 68,1% 

χλνιν 

πρλφηεηα 34 12 1 47 

% αλάκεζα παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.1.3 Ο απλαληζκόο είλαη ακαξηία 

Με ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπο, εζηθή θαη 

θνζκνζεσξία, απνδίδνπλ ζηνλ απλαληζκφ δηαζηάζεηο θαη φςεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε 

ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ηεο ακαξηίαο.   

Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε 5βάζκηα θιίκαθα (απφ ην 1= Γηαθσλψ απφιπηα σο 

ην 5= πκθσλψ απφιπηα). Οη εθπαηδεπηηθνί ΔΑ είραλ Μ.Ο. = 1,29  θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ είραλ Μ.Ο. = 1,22, δειαδή θαη νη δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο είλαη  

θνληά ζηελ ηηκή ηνπο απφιπηεο δηαθσλίαο πνπ είλαη ην 1, δειαδή ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο ζρεδφλ δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε.  Μεηαμχ ησλ δπν 

νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ άπνςή ηνπο γηα ην αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία  (Πίλαθαο 5). 

 

 

Πίλαθαο 5: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 1,29 

0,718 

Γεληθήο 1,22 

Πίλαθαο 6: Γηεξεχλεζε άπνςεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,265 0,506 

Ζιηθία 0,777 0,322 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,078 0,855 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,883 0,669 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,385 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,706 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,454 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,746 0,685 

Δηδηθόηεηα 0,034 0,768 

εκηλάξηα ζηε εμνπαιηθόηεηα  0,848 0,507 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,955 0,777 
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Χζηφζν, απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ άπνςε ηνπο γηα ην αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ πξνέθπςε φηη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο, ε άπνςε ηνπο 

απηή δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,034<0,05).  (Πίλαθαο 6).  

πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη, φηη νη 19 δάζθαινη πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή 

αγσγή κε εηδηθφηεηα ΠΔ 70  ηαπηίδνληαη κε ηελ απφιπηε δηαθσλία (1,00), έρνληαο 

Μ.Ο. 1,00 ελψ νη 14 δάζθαινη κε εηδηθφηεηα ΠΔ 71 θαη ΠΔ 70.5 έρνπλ Μ.Ο. 1,71 

δειαδή είλαη πην θνληά ζην «κάιινλ δηαθσλψ», πνπ ζεκαίλεη φηη λαη κελ δηαθσλνχλ 

κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, αιιά δελ ηελ απνξξίπηνπλ ην ίδην έληνλα (Πίλαθαο 6
α
). 

 

Πίλαθαο 6
α
: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ηνπο αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία.   

Δηδηθφηεηα Mean N Std. Deviation 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ 2,0000 3 1,00000 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ ΔΑΔ 1,0000 1 . 

ΓΑΚΑΛΟ 1,0000 19 ,00000 

ΓΑΚΑΛΟ ΔΑΔ 1,7143 14 ,91387 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ 1,5000 2 ,70711 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΑΔ 1,0000 1 . 

ΦΤΥΟΛΟΓΟ 1,0000 4 ,00000 

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1,0000 2 ,00000 

ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1,0000 1 . 

χλνιν 1,2979 47 ,65657 
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5.1.4 Ο απλαληζκόο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ 

αηόκνπ 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη σο έλα βαζκφ ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο,  αλαθέξεηαη 

ζε κηα ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (απλαληζκφο) ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ,  δηεξεπλά ηηο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε απηήλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην αλ 

πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία (ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή) ηνπ αηφκνπ.  

Καη  νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλάκεζα ζην «δηαθσλψ απφιπηα»  θαη ην 

«κάιινλ δηαθσλψ», αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 1,53 θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 1,56. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά ζηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε ρσξίο λα πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ κε ηελ άπνςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ (p=0,814>0,05) (Πίλαθαο 7).   

 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε φκσο απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 8). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

γεληθήο ζε ζρέζε κε ηελ  πξνυπεξεζία (p = 0.032 < 0,05),  ηε βαζκίδα εξγαζίαο (p = 

0.030 < 0,05) θαη ηελ  εηδηθφηεηά ηνπο (p = 0.028 < 0,05) (Πίλαθαο 8). 

Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο, πξνθχπηεη απφ ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα (Ν=23) 

πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 6-10 έηε. πγθεθξηκέλα ε νκάδα απηή 

έρεη ηνλ πςειφηεξν  Μ.Ο. (Μ.Ο. = 1,87), δειαδή δηαθσλεί κε ηε δηαηχπσζε ηεο 

πξφηαζεο, φρη φκσο ην ίδην έληνλα κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη έξρεηαη πην θνληά ζην 

«κάιινλ δηαθσλψ». (Πίλαθαο 8
α
). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 7: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 1,53 
0,814 

Γεληθήο 1,56 
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Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

γεληθήο ζε ζρέζε κε ηε βαζκίδα εξγαζίαο ηνπο, πξνθχπηεη απφ ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ Α/ζκηα γεληθή αγσγή έρνπλ Μ.Ο. 1,70 ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε Β/ζκηα γεληθή 

αγσγή αληίζηνηρα έρνπλ Μ.Ο. 1,20. Απηφ ζεκαίλεη πσο, αλ θαη νη δπν απηέο νκάδεο 

ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά ζηελ πξφηαζε, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηελ 

απνξξίπηνπλ πην ηζρπξά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο (Πίλαθαο 8β). 

 

 

Πίλαθαο 8: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή 

ή ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,385 0,620 

Ζιηθία 0,740 0,136 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,619 0,612 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,876 0,978 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,849 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,808 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,032 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,797 0,030 

Δηδηθόηεηα 0,821 0,028 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,549 0,451 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,568 0,296 

Πίλαθαο 8
α
: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο ηνπο ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε ηνπο αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ 

αηφκνπ.   

Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζηε Γεληθή 

Δθπαίδεπζε 

Mean N Std. Deviation 

6-10 1,8696 23 1,01374 

11-15 1,2000 15 ,56061 

16-20 1,6000 10 ,84327 

21-25 1,0000 5 ,00000 

26+` 1,8000 5 ,44721 

Total 1,5690 58 ,84005 
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Πίλαθαο 8β: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο πξνο ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ 

εξγάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ.   

ήκεξα εξγάδνκαη Mean N Std. Deviation 

Α/ΘΜΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1,6977 43 ,88734 

Β/ΘΜΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1,2000 15 ,56061 

Total 1,5690 58 ,84005 

 

Σέινο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ,  πξνθχπηεη απφ ην φηη νη δάζθαινη (32) ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε 

Μ.Ο. 1,81 είλαη πνιχ θνληά ζηελ απάληεζε «κάιινλ δηαθσλψ», ελψ νη λεπηαγσγνί 

κε Μ.Ο. 1,43 θαη θπξίσο νη θαζεγεηέο κε Μ.Ο. 1,21 είλαη πην θνληά ζηελ απάληεζε 

«δηαθσλψ απφιπηα» (Πίλαθαο 8γ). Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ νη 

δάζθαινη, ρσξίο λα απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε απηή, δελ ηελ απνξξίπηνπλ ην ίδην 

θαηεγνξεκαηηθά κε ηνπο λεπηαγσγνχο θαη θπξίσο κε ηνπο θαζεγεηέο.  

 

 

Πίλαθαο 8γ: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ηνπο αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ.   

Δηδηθφηεηα Mean N Std. Deviation 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΟ 1,4286 7 ,78680 

ΓΑΚΑΛΟ 1,8125 32 ,93109 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ 1,2105 19 ,53530 

Total 1,5690 58 ,84005 
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5.1.5 Δίζαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ); 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά θαηά πφζν νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ (εηδηθήο – 

γεληθήο) ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ελεκεξσκέλνπο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 2,83 δειαδή δελ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο νχηε ελεκεξσκέλνπο αιιά νχηε θαη κε ελεκεξσκέλνπο. Αληίζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 1,81 δειαδή ηνπιάρηζηνλ «κάιινλ 

δηαθσλνχλ» κε ηελ πξφηαζε φηη είλαη ελεκεξσκέλνη (Πίλαθαο 9). Ζ δηαθνξνπνίεζε 

απηή ζηνπο Μ.Ο. ησλ δπν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p = 0.000 < 0.05). πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ζεσξνχλ 

πην ελεκεξσκέλνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ζε 

ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ.  

 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη (p= 

0.004 < 0,05)  (Πίλαθαο 10). Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ΔΑ πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα απφ 1-10 ψξεο  γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα έρνπλ Μ.Ο. 

3,58 δειαδή είλαη αλάκεζα ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη ζην  «κάιινλ 

ζπκθσλψ» ζην φηη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο  ελεκεξσκέλνπο. Αληίζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί ΔΑ πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαζφινπ ζρεηηθά ζεκηλάξηα έρνπλ 

Μ.Ο. 2,50 δειαδή είλαη αθξηβψο ζηε κέζε απφ ην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ην «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» (Πίλαθαο 10
α
).  Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο, φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, 

ζεσξνχλ φηη είλαη νη πην ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

κε ΝΑ, απφ ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο. 

 

Πίλαθαο 9: Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (ΝΑ). 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 2,83 

0,000 
Γεληθήο 1,81 
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Πίλαθαο 10

α
: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ EΑ σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζρεηηθά κε  ην πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία.   

Έρεηο παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεκηλάξηα 

γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

Mean N Std. Deviation 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2,5000 34 1,16124 

1-10 3,5833 12 ,66856 

51+ 5,0000 1 . 

Total 2,8298 47 1,18540 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 10: Γηεξεχλεζε ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,357 0,481 

Ζιηθία 0,517 0,713 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,348 0,430 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,824 0,841 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,378 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,388 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,420 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,855 0,896 

Δηδηθόηεηα 0,146 0,713 

εκηλάξηα ζηελ εμνπαιηθόηεηα 0,004 0,471 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,176 0,849 
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5.1.6 Νένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεύνληαη 

Ζ επφκελε εξψηεζε δηεξεπλά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ νη λένη 

κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο κε 

Μ.Ο. 3,72 είλαη πην θνληά ζην «κάιινλ ζπκθσλψ». Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο κε 

Μ.Ο. 3,58 είλαη πην «κνηξαζκέλνη» αλάκεζα ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη 

ην «κάιινλ ζπκθσλψ». Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη 

ζρεηηθά ζεηηθά απέλαληη ζε απηή ηελ πξφηαζε, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο λα 

είλαη πην ζεηηθνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο. Μεηαμχ ησλ δπν απηψλ 

νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 11). 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε πψο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αλ νη λένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη. Γελ πξνέθπςε φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ην αλ νη λένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη (Πίλαθαο 

12). 

Πίλαθαο 11: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ νη λένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παληξεχνληαη. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 3,72 
0,434 

Γεληθήο 3,58 

Πίλαθαο 12: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ νη λένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παληξεχνληαη αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,194 0,960 

Ζιηθία 0,802 0,287 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,326 0,232 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,199 0,276 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,120 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,798 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,918 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,261 0,422 

Δηδηθόηεηα 0,226 0,617 

εκηλάξηα ζηελ  ζεμνπαιηθόηεηα 0,412 0,142 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,633 0,809 
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5.1.7 Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξόηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο από ην 

γεληθό πιεζπζκό 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε έλαλ απφ 

ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, φηη 

δειαδή ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο έρνπλ Μ.Ο. 3,02 δειαδή 

βξίζθνληαη ζρεδφλ ζηελ απφιπηε νπδεηεξφηεηα ηνπ «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο ειέγρνπ έρνπλ Μ.Ο. 3,28 δειαδή βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη ην «κάιινλ δηαθσλψ», αιιά πην θνληά ζην 

«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Απέλαληη δειαδή ζε απηφλ ην κχζν νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζρεηηθά νπδέηεξα, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

λα θξαηνχλ πην νπδέηεξε ζηάζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο. Μεηαμχ ησλ 

δπν απηψλ νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 

13). 

 
Πίλαθαο 13: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο 

ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 3,02 

0,308 
Γεληθήο 3,28 

 

Αληίζεηα, κειεηψληαο αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε, πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p = 0.014 < 0,05)   κεηαμχ ησλ αληξψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ  γεληθήο αγσγήο (Πίλαθαο 14). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί ΓΑ κε Μ.Ο. 2,91 

βξίζθνληαη θνληά ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», ελψ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

ΓΑ κε Μ.Ο. 3,51 βξίζθνληαη ζηε κέζε απφ ην «νχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ» θαη ην 

«κάιινλ ζπκθσλψ» (Πίλαθαο 14
α
). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο είλαη πην θνληά ζηελ απνδνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κχζνπ, ελψ νη άληξεο 

ζπλάδειθνί ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ νπδέηεξνη. 
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Πίλαθαο 14: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ 

ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε 

νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,682 0,014 

Ζιηθία 0,661 0,292 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,656 0,122 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,098 0,947 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,811 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,529 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,648 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,493 0,151 

Δηδηθόηεηα 0,779 0,194 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,926 0,893 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,547 0,113 

 

 
Πίλαθαο 14

α
: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο πξνο ην θχιν ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο 

αλ ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Φχιν Mean N Std. Deviation 

ΑΝΣΡΑ 2,9130 23 ,99604 

ΓΤΝΑΗΚΑ 3,5143 35 1,01087 

Total 3,2759 58 1,03945 
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5.1.8 Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζώα, ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε έλαλ 

άιιν  δηαδεδνκέλν κχζν πνπ έρεη επηθξαηήζεη γηα ηα άηνκα κε ΝΑ, φηη δειαδή είλαη 

αζεμνπαιηθά άηνκα, δειαδή ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 1,87 δειαδή νη απαληήζεηο ηνπο 

βξίζθνληαη πην θνληά ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη κεηαμχ «δηαθσλψ απφιπηα» θαη 

«κάιινλ δηαθσλψ». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 

2,28 δειαδή νη απαληήζεηο ηνπο είλαη πην θνληά ζην «κάιινλ δηαθσλψ», αιιά  

αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» (Πίλαθαο 

15).  

Μεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δπν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ (εηδηθήο – γεληθήο)  

θάλεθε λα πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p = 0.017 < 0.05). Αλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο γεληθά απνξξίπηνπλ ην κχζν απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

εηδηθήο ηνλ απνξξίπηνπλ πην ηζρπξά θαη έληνλα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηε 

γεληθή (Πίλαθαο 15).   

 

 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο  επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο απέλαληη ζε απηφλ ην 

κχζν. Γελ παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα αλά δεκνγξαθηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ (Πίλαθαο 16). 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 15: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 1,87 

0,017 
Γεληθήο 2,28 
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Πίλαθαο 16: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,722 0,987 

Ζιηθία 0,482 0,878 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,611 0,606 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,387 0,933 

Δπηκόξθσζε ζηελ ΔΑ 0,064 - 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,787 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,753 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,390 0,524 

Δηδηθόηεηα 0,090 0,822 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,121 0,542 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,550 0,768 
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5.1.9 Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα 

ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα από ην γεληθό πιεζπζκό 

Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλάηαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε 

κηα δηαδεδνκέλε άπνςε γηα ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, δειαδή 

θαηά πφζν ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα 

ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 2,40 είλαη δειαδή  

αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Λίγν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν Μ.Ο. 2,67 ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο, αιιά θαη απηφο 

βξίζθεηαη αλάκεζα  ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δειαδή έρνπλ κηα νξηαθά αξλεηηθή ηνπνζέηεζε 

απέλαληη ζε απηή ηελ άπνςε, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο λα είλαη ιίγν 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί. Μεηαμχ ησλ δπν απηψλ νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 17). 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά 

εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ αλά δεκνγξαθηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ, δελ 

πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηνπο (Πίλαθαο 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 17: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ 

επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 2,40 
0,086 

Γεληθήο 2,67 
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Πίλαθαο 18: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα 

δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,276 0,316 

Ζιηθία 0,272 0,805 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,551 0,181 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,710 0,993 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,173 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,614 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,975 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,455 0,642 

Δηδηθόηεηα 0,254 0,294 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,776 0,757 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,523 0,590 
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5.1.10 Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, 

σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε κία 

άιιε δηαδεδνκέλε άπνςε γηα ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, πνπ 

ηα ζεσξεί λα παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά θαη κάιηζηα σο 

εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 1,89 είλαη δειαδή αλάκεζα ζην 

«δηαθσλψ απφιπηα» θαη ζην «κάιινλ δηαθσλψ», πιεζηάδνληαο πην θνληά ηελ άπνςε 

«κάιινλ δηαθσλψ». Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 2,13 είλαη δειαδή 

αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», 

πιεζηάδνληαο πην θνληά θαη απηνί ζην «κάιινλ δηαθσλψ». Άξα θαη νη δπν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ απνξξίπηνπλ απηή ηελ πξφηαζε, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

λα εθθξάδνπλ πην έληνλα απηή ηελ απφξξηςε. Μεηαμχ ησλ δπν απηψλ νκάδσλ δελ 

πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 19). 

 
Πίλαθαο 19: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ. 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 1,89 

0,156 

Γεληθήο 2,13 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην εξψηεκα απηφ. Γελ πξνθχπηεη 

θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο αλά δεκνγξαθηθφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ (Πίλαθαο 20). 
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Πίλαθαο 20: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε 

νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,164 0,764 

Ζιηθία 0,738 0,502 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,947 0,404 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,962 0,596 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,301 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,992 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,493 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,234 0,845 

Δηδηθόηεηα 0,634 0,939 

εκηλάξηα ζηελ  ζεμνπαιηθόηεηα 0,570 0,447 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,989 0,953 
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5.1.11 Σα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο 

γηα νξγαζκό θαη ζπλνπζία από ην γεληθό πιεζπζκό 

Ζ εξψηεζε απηή δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε κηα 

αθφκα δηαδεδνκέλε αληίιεςε γηα ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, 

πνπ ζέιεη ηα άηνκα κε ΝΑ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη 

ζπλνπζία απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, αλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία γηα θάηη ηέηνην. 

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο ζε απηφ ην εξψηεκα έρνπλ 

Μ.Ο. 2,43 δειαδή βξίζθνληαη ζρεδφλ αθξηβψο ζηε κέζε απφ ην «κάιινλ δηαθσλψ» 

θαη ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 

2,69 δειαδή βξίζθνληαη αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ην «νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ», αιιά πιεζηάδνπλ πην θνληά ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 

Φαίλεηαη φηη θαη νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπνζεηνχληαη νξηαθά αξλεηηθά 

απέλαληη ζηελ πξφηαζε απηή, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο λα εθθξάδνπλ πην 

ηζρπξά ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο. Μεηαμχ ησλ 

δπν απηψλ νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 

21). 

 

 

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηηο δπν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, πξνέθπςε φηη κφλν ε πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΑ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ηνπο (p = 0.027 < 0,05)  γηα ην αλ ηα 

άηνκα κε ΝΑ, αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ 

θαη ζπλνπζία απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ (Πίλαθαο 22). 

Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη φηη φζνη έρνπλ πξνυπεξεζία 6-10 έηε (Ν=13) έρνπλ 

Μ.Ο. 2,00 δειαδή απνξξίπηνπλ απηή ηελ πξφηαζε, ζε αληίζεζε κε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο, πνπ είηε ε αξλεηηθή ηνπο ζηάζε κεηξηάδεηαη θαη πιεζηάδεη πξνο ηελ 

νπδεηεξφηεηα, είηε θηάλνπλ κέρξη ηελ απνδνρή ηεο  (Πίλαθαο 22α). 

Πίλαθαο 21: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 2,43 

0,169 

Γεληθήο 2,69 
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Πίλαθαο 22: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  

έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,593 0,112 

Ζιηθία 0,168 0,449 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,714 0,208 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,524 0,552 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,628 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,027 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,394 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,504 0,316 

Δηδηθόηεηα 0,633 0,390 

εκηλάξηα ζηελ  ζεμνπαιηθόηεηα 0,293 0,734 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,743 0,088 

Πίλαθαο 22α: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνυπεξεζία ζε 

δνκέο ηεο ΔΑ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ.   

Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο 
Mean N Std. Deviation 

1-5 2,4074 27 1,04731 

6-10 2,0000 13 1,00000 

11-15 3,7500 4 ,50000 

16-20 2,6667 3 ,57735 

Total 2,4255 47 1,05799 



                                                                                                                                            89 

5.1.12 Σα άηνκα κε ΝΑ όηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκόζηα, θαλεξώλνπλ 

θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο 

Ζ δσδέθαηε εξψηεζε είλαη ε ηειεπηαία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλά ηελ άπνςή ηνπο γηα ην 

δεκφζην απλαληζκφ αηφκσλ κε ΝΑ θαη αλ ζεσξνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά σο 

εθδήισζε ησλ έληνλσλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ πνπ δηαζέηνπλ.  

Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 2,79 δειαδή 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ», αιιά πην θνληά φκσο ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Οη απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο έρνπλ ιίγν πςειφηεξν Μ.Ο. 2,95 θαη βξίζθνληαη πνιχ 

θνληά ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο δειαδή 

απνξξίπηνπλ νξηαθά ηελ πξφηαζε, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο ηνπνζεηνχληαη 

ζρεδφλ νπδέηεξα.  Μεηαμχ ησλ δπν απηψλ νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 23). 

 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φκσο ηνπ δείγκαηνο 

πξνέθπςε φηη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απφ ηελ χπαξμε παηδηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ (p=0,021 < 0,05), ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ (p=0,001 < 0,05) θαη ηελ χπαξμε ζπγγελή ή 

θίινπ κε ΝΑ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ (p=0,022 < 0,05) ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΓΑ 

(Πίλαθαο 24). 

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο κε 

πξνυπεξεζία 6-10 έηε κάιινλ απνξξίπηνπλ απηή ηελ άπνςε, πηνζεηψληαο πην 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνπ ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο, πνπ νη 

ζηάζεηο ηνπο είλαη απφ νπδέηεξεο σο ζεηηθέο απέλαληη ζηελ πξφηαζε απηή (άξα πην 

ζπληεξεηηθέο), δειαδή εθθξάδνπλ μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο (Πίλαθαο 24α). 

 

 

Πίλαθαο 23: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη 

δεκφζηα, θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο. 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 2,79 

0,421 

Γεληθήο 2,95 
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Πίλαθαο 24: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα 

θαη δεκφζηα, θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,615 0,195 

Ζιηθία 0,113 0,546 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,684 0,193 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,117 0,021 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,377 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,001 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,124 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,338 0,080 

Δηδηθόηεηα 0,656 0,530 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,457 0,986 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,334 0,022 

 

 

 

Παξαηεξήζεθε επίζεο ζην ίδην εξψηεκα, φηη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ, φζνη 

έρνπλ παηδηά, έρνπλ Μ.Ο. 3,17 δειαδή είλαη ιίγν επάλσ απφ ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ», ελψ φζνη δελ έρνπλ παηδηά, έρνπλ Μ.Ο. 2,59 δειαδή ζηε κέζε ζρεδφλ απφ 

ην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Άξα φζνη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο έρνπλ παηδηά, έρνπλ ζπληεξεηηθφηεξεο απφςεηο πάλσ ζε απηφ 

Πίλαθαο 24α: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνυπεξεζία ζε 

δνκέο ηεο ΔΑ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκφζηα, 

θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο.   

Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο 

Mean N Std. Deviation 

1-5 2,7407 27 1,05948 

6-10 2,0769 13 ,86232 

11-15 4,2500 4 ,50000 

16-20 4,3333 3 ,57735 

Total 2,7872 47 1,15976 
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ην ζέκα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δελ έρνπλ παηδηά, νη νπνίνη εθθξάδνληαη πην 

πξννδεπηηθά (Πίλαθαο 24β).  

 

   

         Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη φζνη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ έρνπλ θίιν ή ζπγγελή κε ΝΑ 

έρνπλ Μ.Ο. 3,38 δειαδή ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα απφ ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ» θαη ην «κάιινλ ζπκθσλψ». Όζνη δελ έρνπλ θίιν ή ζπγγελή κε ΝΑ έρνπλ  

Μ.Ο. 2,82 δειαδή ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα απφ ην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ην «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Άξα φζνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε 

ΝΑ, ηαπηίδνληαη κε πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο θαη θαίλεηαη φηη μεπεξλνχλ ηελ 

νπδεηεξφηεηα θαη θηάλνπλ ζηελ νξηαθή απνδνρή ηεο πξφηαζεο. Αληίζεηα, φζνη δελ 

έρνπλ θίιν ή ζπγγελή κε ΝΑ ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ νπδεηεξφηεηαο θαη νξηαθήο 

απφξξηςεο ηεο άπνςεο απηήο  (Πίλαθαο 24γ). 

 

 

 

Πίλαθαο 24β: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο πξνο ηελ χπαξμε παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκφζηα, θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο 

ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο.   

Έρεηε παηδηά Mean N Std. Deviation 

ΝΑΗ 3,1667 36 ,91026 

ΟΥΗ 2,5909 22 ,90812 

Total 2,9483 58 ,94447 

Πίλαθαο 24γ: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ σο πξνο ηελ χπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε ΝΑ 

ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκφζηα, θαλεξψλνπλ 

θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο.   

Έρεηο ζπγγελή ή θίιν / γλσζηφ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζην ζηελφ ζνπ 

πεξηβάιινλ; 

Mean N Std. Deviation 

ΝΑΗ 3,3846 13 1,04391 

ΟΥΗ 2,8222 45 ,88649 

Total 2,9483 58 ,94447 
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5.1.13 Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο εζείο ζεσξείηε όηη δξνπλ σο 

εκπόδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ; 

ηελ εξψηεζε απηή ζπγθεληξψζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή 

σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηνπο απφ 

απηνχο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο, επηιέγνληαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο σο ηξεηο 

παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ απφ ηνπο 

παξαθάησ παξάγνληεο: 

1. Αξλεηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ. 

2. Απνκφλσζε, έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο, ηδξπκαηνπνίεζε. 

3. Σηκσξεηηθέο – επηθξηηηθέο αληηδξάζεηο ελειίθσλ. 

4. Πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθφ 

ζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ. 

5. Έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ λα κηκεζνχλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο  έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα 

«αξλεηηθέο – ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ» (38 ςήθνη), ζηε δεχηεξε ζέζε 

βαξχηεηαο ηνπνζεηνχλ ην ρακειφ επίπεδν «ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ» (33 ςήθνη) ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζηελ ηξίηε ζέζε 

«ηελ έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο – ηδξπκαηνπνίεζε» θαη ηηο αξλεηηθέο 

«αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ» (κε 27 ςήθνπο αληίζηνηρα) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε (9 

ςήθνη)  ηελ «έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ» (Πίλαθαο 25).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο  έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα επίζεο ζηνλ 

παξάγνληα «αξλεηηθέο – ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ» (48 ςήθνη), ζηε δεχηεξε 

ζέζε βαξχηεηαο ηνπνζεηνχλ ηηο αξλεηηθέο «αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ» (46 ςήθνη), 

ζηελ ηξίηε ζέζε «ηελ έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο – ηδξπκαηνπνίεζε» (40 

ςήθνη), ζηελ ηέηαξηε ζέζε ην ρακειφ επίπεδν «ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ» (25 ςήθνη) θαη  ζηελ πέκπηε ζέζε (9 ςήθνη)  

ηελ «έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ» (Πίλαθαο 25).   
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Πίλαθαο 25: Crosstabulation - Δπηινγή παξαγφλησλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δξνπλ σο εκπφδην 

ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ * Οκάδα εθπαηδεπηηθψλ δείγκαηνο.  

 Οκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

Παξάγνληεο 

Δκπφδην ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ - 

Αξλεηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο 

ζηάζεηο γνλέσλ. 

πρλφηεηα 38 48 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 28,4% 28,6% 

Δκπφδην ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ - 

Απνκφλσζε, έιιεηςε 

ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο, 

ηδξπκαηνπνίεζε. 

πρλφηεηα 27 40 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 20,1% 23,8% 

Δκπφδην ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ - 

Σηκσξεηηθέο – επηθξηηηθέο 

αληηδξάζεηο ελειίθσλ. 

πρλφηεηα 27 46 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 20,1% 27,4% 

Δκπφδην ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ - 

Πεξηνξηζκέλν επίπεδν 

ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 

θνηλσληθφ ζεμνπαιηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

πρλφηεηα 33 25 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 24,6% 14,9% 

Δκπφδην ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ - Έιιεηςε 

ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ 

λα κηκεζνχλ. 

πρλφηεηα 9 9 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 6,7% 5,4% 
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5.1.14 Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλόηεξν λα ππνζηνύλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε 

ζύγθξηζε κε ην γεληθό πιεζπζκό 

Απηή ε  εξψηεζε δηεξεπλά  αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη είλαη πηζαλφηεξν 

ηα άηνκα κε ΝΑ λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηφζν ηεο εηδηθήο φζν θαη ηεο γεληθήο, παξνπζηάδνπλ 

ζρεδφλ νιφηδην Μ.Ο. 3,87 θαη 3,88 αληίζηνηρα, δειαδή βξίζθνληαη αλάκεζα ζην 

«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη ζην «κάιινλ ζπκθσλψ», αιιά ζαθψο πην θνληά 

ζην «κάιινλ ζπκθσλψ». Άξα θαη νη δπν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά 

ζηε δηαηχπσζε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο θαη κάιινλ ζπκθσλνχλ φηη ηα άηνκα κε ΝΑ 

είλαη λα πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Μεηαμχ ησλ δπν απηψλ νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(Πίλαθαο 26). 

 
Πίλαθαο 26: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 3,87 

0,788 
Γεληθήο 3,88 

 
Πίλαθαο 27: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα 

ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,644 0,958 

Ζιηθία 0,021 0,198 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,844 0,100 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,075 0,284 

πνπδέο  ζηελ ΔΑ 0,773 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,002 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,775 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,846 0,192 

Δηδηθόηεηα 0,519 0,420 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,396 0,409 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,254 0,347 
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Απφ ηε δηεξεχλεζε φκσο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, 

παξαηεξήζεθε φηη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ (p = 0,021 < 0,05) θαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπο, (p = 0,002 < 0,05)  επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ην αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ  (Πίλαθαο 27). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πνπ ε ειηθία 

ηνπο είλαη 41-50 εηψλ, ζρεδφλ ζπκθσλνχλ απφιπηα (Μ.Ο. 4,75) φηη ηα άηνκα κε ΝΑ 

είλαη λα πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ  

(Πίλαθαο 27α). 

 

 Δπίζεο πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο (Ν=7) κε πνιιά ρξφληα 

ππεξεζίαο (11-20 έηε) «ζπκθσλνχλ απφιπηα» (Μ.Ο. = 5,00) φηη ηα άηνκα κε ΝΑ 

είλαη  πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ  

(Πίλαθαο 27β). 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 27α: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.   

Ζιηθία ζε έηε Mean N Std. Deviation 

23-30 3,7778 18 1,00326 

31-40 3,7333 15 ,70373 

41-50 4,7500 8 ,46291 

51+ 3,3333 6 1,86190 

Total 3,8723 47 1,05536 

Πίλαθαο 27β: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πξνυπεξεζία ζε δνκέο ηεο ΔΑ ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα 

ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.   

Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε δνκέο 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο 

Mean N Std. Deviation 

1-5 3,6667 27 ,87706 

6-10 3,6923 13 1,31559 

11-15 5,0000 4 ,00000 

16-20 5,0000 3 ,00000 

Total 3,8723 47 1,05536 
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5.1.15 Ζ απνθπγή αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, κε ηη ζα 

κπνξνύζε λα πεξηνξηζηεί; 

Με ηελ εξψηεζε απηή δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ηεζζάξσλ επηινγψλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ηνπο δπν θαηά ηε γλψκε ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ απνθπγή κηαο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα 

άηνκα κε ΝΑ. 

Φάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ 

παξάγνληα «ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε» (41 ςήθνη), δεχηεξν παξάγνληα ζεσξνχλ ηελ 

«αληηζχιιεςε» (35 ςήθνη), ηξίην παξάγνληα ζεσξνχλ ηε «ζηείξσζε» (4 ςήθνη) θαη 

ηέηαξην ηελ «απνρή» (2 ςήθνη) (Πίλαθαο 28). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο γηα ην ίδην ζέκα έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηνλ παξάγνληα «αληηζχιιεςε» (53 ςήθνη), δεχηεξν ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα 

«ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε» (50 ςήθνη), ηξίην ηνλ παξάγνληα «ζηείξσζε» (3 ςήθνη) 

θαη ηέηαξην θαη ηειεπηαίν παξάγνληα ζεσξνχλ ηελ «απνρή» (2 ςήθνη) (Πίλαθαο 28). 

 
Πίλαθαο 28: Crosstabulation - Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κηα αλεπηζχκεηε 

εγθπκνζχλε ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ζηα άηνκα κε ΝΑ ζε θάζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ * 

Οκάδα εθπαηδεπηηθψλ δείγκαηνο. 

 Οκάδα εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

Σξφπνη 

απνθπγήο  

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί κε: Απνρή απφ 

ζεμνπαιηθή επαθή. 

πρλφηεηα 2 2 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 2,4% 1,9% 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί κε: ηείξσζε. 

πρλφηεηα 4 3 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 4,9% 2,8% 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί κε: 

Αληηζχιιεςε. 

πρλφηεηα 35 53 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 42,7% 49,1% 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί κε: εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε. 

πρλφηεηα 41 50 

% ζηελ ΟΜΑΓΑ 50,0% 46,3% 
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5.1.16 Πνηα ε άπνςε ζαο γηα ηε ζηείξσζε; 

Με ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλήζεθε πνηα είλαη ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε ζηείξσζε. Γίλνληαη ηξεηο επηινγέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

κφλν ηε κηα απφ απηέο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ζεσξνχλ πξσηίζησο ηε ζηείξσζε σο «κηα 

βάλαπζε κνξθή ειέγρνπ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο – θαθνπνίεζε» κε πνζνζηφ 51,1%. 

ηε δεχηεξε ζέζε έξρεηαη ε άπνςε πνπ ιέεη φηη «ηθαλνπνηεί ηνπο θφβνπο ηεο 

θνηλσλίαο» κε 40,4% θαη ζηελ ηξίηε ζέζε ε άπνςε φηη είλαη «κηα απνδεθηή κέζνδνο» 

κε 8,5% (Πίλαθαο 29).  

Με ηελ ίδηα ζεηξά αιιά δηαθνξεηηθά πνζνζηά ηνπνζεηήζεθαλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο. ηελ πξψηε ζέζε κε 60,3% βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε 

αληηζχιιεςε είλαη «κηα βάλαπζε κνξθή ειέγρνπ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο – 

θαθνπνίεζε».  ηε δεχηεξε ζέζε έξρεηαη ε άπνςε πνπ ιέεη φηη «ηθαλνπνηεί ηνπο 

θφβνπο ηεο θνηλσλίαο» κε 27,6% θαη ζηελ ηξίηε ζέζε ε άπνςε φηη είλαη «κηα 

απνδεθηή κέζνδνο» κε 12,1% (Πίλαθαο 29). 

Άξα νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δπν νκάδσλ είλαη θαηά ηεο ζηείξσζεο θάηη πνπ 

απνηππψλεηαη ζηα κηθξά πνζνζηά απνδνρήο πνπ ζπγθεληξψλεη. Απφ ηνλ ρ
2 

έιεγρν 

δελ πξνέθπςε φηη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία εμαξηάηαη απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (p=0.369>0.05).   

 

Πίλαθαο 29: Crosstabulation - Απφςεηο γηα ηε ζηείξσζε * Καηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ δείγκαηνο. 

 
Οκάδα Δθπαηδεπηηθώλ 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ 

Ηθαλνπνηεί ηνπο θφβνπο ηεο 

θνηλσλίαο. 

πρλφηεηα 19 16 

%  ζηελ Οκάδα 40,4% 27,6% 

Δίλαη κηα βάλαπζε κνξθή 

ειέγρνπ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

θαη ζπληζηά θαθνπνίεζε. 

πρλφηεηα 24 35 

%  ζηελ Οκάδα 51,1% 60,3% 

Δίλαη κία απνδεθηή κέζνδνο 

αληηζχιιεςεο. 

πρλφηεηα 4 7 

%  ζηελ Οκάδα 8,5% 12,1% 

χλνιν 
πρλφηεηα 47 58 

%  ζηελ Οκάδα 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square Asymp. Sig. 0,369 
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Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, 

παξαηεξήζεθε φηη ε χπαξμε θίινπ ή ζπγγελή κε ΝΑ επεξεάδεη  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (p = 0.026 < 0,05)  ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΓΑ γηα ηε 

ζηείξσζε  (Πίλαθαο 30). 

 

  

ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αληίζεηνη κε ηε 

ζηείξσζε. Χζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο πνπ έρνπλ ζην 

ζηελφ ηνπο πεξηβάιινλ άηνκν κε ΝΑ εκθαλίδνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά απνδνρήο 

ζηελ άπνςε φηη ε ζηείξσζε  είλαη «κηα απνδεθηή κέζνδνο» κε 30,8% (4 ζηνπο 13). 

Αληίζεηα, κφλν ην 6,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο πνπ δελ έρνπλ θίιν ή 

ζπγγελή κε ΝΑ,    απνδέρεηαη ηελ ίδηα άπνςε (Πίλαθαο 30α).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 30: Γηεξεχλεζε  απφςεσλ γηα ηε ζηείξσζε αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο 

δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,446 0,742 

Ζιηθία 0,812 0,076 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,503 0,944 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,181 0,581 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,555 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,486 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,569 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,647 0,375 

Δηδηθόηεηα 0,847 0,511 

εκηλάξηα ζηελ  ζεμνπαιηθόηεηα 0,639 0,350 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,341 0,026 
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Πίλαθαο 30α: Crosstabulation ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΓΑ ηνπ δείγκαηνο 

Απφςεηο γηα ηε ζηείξσζε * Έρεηο ζπγγελή ή θίιν / γλσζηφ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζην ζηελφ ζνπ 

πεξηβάιινλ;  

 Έρεηο ζπγγελή ή θίιν / 

γλσζηφ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (ΝΑ) ζην ζηελφ 

ζνπ πεξηβάιινλ; 

χλνιν 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Ζ  

ζηείξσζε 

θπξίσο... 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ 

ΦΟΒΟΤ ΣΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

πρλφηεηα 1 15 16 

% αλάκεζα ζηελ χπαξμε 

ζπγγελή ή θίινπ / γλσζηφ 

κε ΝΑ ζην ζηελφ 

πεξηβάιινλ 

7,7% 33,3% 27,6% 

ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΒΑΝΑΤΖ 

ΜΟΡΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΖ 

ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΤΝΗΣΑ 

ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

πρλφηεηα 8 27 35 

% αλάκεζα ζηελ χπαξμε 

ζπγγελή ή θίινπ / γλσζηφ 

κε ΝΑ ζην ζηελφ 

πεξηβάιινλ 

61,5% 60,0% 60,3% 

ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

ΑΝΣΗΤΛΛΖΦΖ 

πρλφηεηα 4 3 7 

% αλάκεζα ζηελ χπαξμε 

ζπγγελή ή θίινπ / γλσζηφ 

κε ΝΑ ζην ζηελφ 

πεξηβάιινλ 

30,8% 6,7% 12,1% 

χλνιν 

πρλφηεηα 13 45 58 

% αλάκεζα ζηελ χπαξμε 

ζπγγελή ή θίινπ / γλσζηφ 

κε ΝΑ ζην ζηελφ 

πεξηβάιινλ 

100,0% 100,0% 100,0% 
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5.1.17 Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ  

αηόκσλ κε ΝΑ 

Ζ πξνηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ εξψηεζε απηή δηεξεπλήζεθε ε  ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη «ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ». 

Καη νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ζρεδφλ ίδηνπο κέζνπο φξνπο, δειαδή 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο 2,64 θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ 

Μ.Ο. 2,66 πνπ ζεκαίλεη φηη βξίζθνληαη ζρεδφλ αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη 

«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». Άξα θαη νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζρεηηθά αξλεηηθά απέλαληη ζην φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ κπνξεί λα «μππλήζεη» ηα ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληά ηνπο. Μεηαμχ ησλ 

δπν νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 31).   

Πίλαθαο 31: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

 
 Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 2,64 

0,938 

Γεληθήο 2,66 

Πίλαθαο 32: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο 

δείγκαηνο. 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,520 0,274 

Ζιηθία 0,929 0,172 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,889 0,376 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,807 0,256 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,028 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,116 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,384 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,292 0,386 

Δηδηθόηεηα 0,392 0,757 

εκηλάξηα ζηελ ζεμνπαιηθόηεηα 0,039 0,131 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,225 0,645 
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Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, 

παξαηεξήζεθε φηη νη ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ (p = 0,028 < 

0,05)  θαη ε παξαθνινχζεζε απφ απηνχο  ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα (p = 

0,039 < 0,05)  επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αλ ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ (Πίλαθαο 32). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή 

αγσγή ρσξίο λα έρνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο εηδηθήο αγσγήο, κε Μ.Ο. 3,63 είλαη 

αλάκεζα ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη ην «κάιινλ ζπκθσλψ», δειαδή 

είλαη νη κφλνη πνπ απνδέρνληαη φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

κπνξεί λα «μππλήζεη» ηα ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληά ηνπο (Πίλαθαο 32α).  

 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα απφ 1-10 ψξεο έρνπλ Μ.Ο. 2,08 δειαδή είλαη ζην «κάιινλ 

δηαθσλψ». Αληίζεηα, φζνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζρεηηθφ ζεκηλάξην γηα 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα έρνπλ Μ.Ο. 2,76 δειαδή είλαη πην θνληά ζην «νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ» (Πίλαθαο 32β). Άξα νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαη ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, έρνπλ ηελ πην αξλεηηθή 

ηνπνζέηεζε απφ φινπο ηνπο άιινπο ζηελ άπνςε πνπ ζεσξεί ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ σο αίηην ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο απηψλ ησλ 

αηφκσλ.  

 

Πίλαθαο 32α: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ζχκθσλα κε ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ΔΑ 

ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ.   

πνπδέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή Δθπαίδεπζε Mean N Std. Deviation 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3,6250 8 ,91613 

ΔΜΗΝΑΡΗΟ 400 ΧΡΧΝ 2,7500 4 ,50000 

ΣΔΗ 1,3333 3 ,57735 

ΑΔΗ 2,7143 7 1,38013 

ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΔΑΔ 2,2727 11 1,19087 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2,5714 14 ,75593 

Total 2,6383 47 1,09198 
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Πίλαθαο 32β: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ζχκθσλα κε ην πφζν έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα ζεμνπαιηθφηεηαο  ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ.   

Έρεηο παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεκηλάξηα 

γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

Mean N Std. Deviation 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2,7647 34 1,01679 

1-10 2,0833 12 ,99620 

51+ 5,0000 1 . 

Total 2,6383 47 1,09198 
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5.1.18 Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ βνεζάεη 

ζηελ απόθηεζε θνηλσληθό ζεμνπαιηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ώζηε λα δήζεη 

όζν γίλεηαη κε πεξηζζόηεξε πγεία θαη αζθάιεηα ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπ 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά επίζεο ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ. Με ηελ εξψηεζε απηή ξσηήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη ζε ηη βαζκφ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ ζα ηα βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ θνηλσληθνζεμνπαιηθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα δήζνπλ κε αζθάιεηα θαη πεξηζζφηεξε πγεία ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δσή. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ Μ.Ο. 4,34 θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο έρνπλ Μ.Ο. 4,22 δειαδή θαη νη δπν νκάδεο είλαη πάλσ απφ 

ην «κάιινλ ζπκθσλψ», πνπ ζεκαίλεη φηη ζπκθσλνχλ μεθάζαξα φηη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε ΝΑ ζηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ. Μεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (Πίλαθαο 33).   

 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, 

παξαηεξήζεθε φηη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ (p = 0,031 < 0,05) επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ 

γλψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (Πίλαθαο 34). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη φηη νη λεφηεξνη (Ν=18) ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί 

(23-30 εηψλ) έρνπλ Μ.Ο. 4,72 δειαδή πιεζηάδνπλ ην «ζπκθσλψ απφιπηα» (Πίλαθαο 

34α). Απηή ε ειηαθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη 

ηε ζεηηθφηεξε ζηάζε ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο νκάδεο απέλαληη ζηα νθέιε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη κάιηζηα ζε βαζκφ πνπ πιεζηάδεη ηελ απφιπηε απνδνρή 

ηεο πξφηαζεο (Πίλαθαο 34α).  

 

 

Πίλαθαο 33: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα θαη 

ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε θνηλσληθφ ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε λα δήζεη 

φζν γίλεηαη κε πεξηζζφηεξε πγεία θαη αζθάιεηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ. 

  Mean Sig 

Οκάδα 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Δηδηθήο 4,34 
0,370 

Γεληθήο 4,22 
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Πίλαθαο 34: Γηεξεχλεζε απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε θνηλσληθφ ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε 

λα δήζεη φζν γίλεηαη κε πεξηζζφηεξε πγεία θαη αζθάιεηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε νκάδαο δείγκαηνο. 

 Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΑ 

 Sig. (p-value) 

Φύιν 0,410 0,278 

Ζιηθία 0,031 0,313 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 0,354 0,499 

Ύπαξμε παηδηώλ 0,199 0,594 

πνπδέο ζηελ ΔΑ 0,076 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΔΑ 0,962 - 

Πξνϋπεξεζία ζηελ ΓΑ - 0,995 

Βαζκίδα εξγαζίαο 0,906 0,116 

Δηδηθόηεηα 0,245 0,370 

εκηλάξηα ζηελ ΔΑ 0,584 0,305 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 0,481 0,365 

Πίλαθαο 34α: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθψλ ΔΑ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

άπνςε ηνπο αλ ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ 

απφθηεζε θνηλσληθφ ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.   

Ζιηθία ζε έηε Mean N Std. Deviation 

23-30 4,7222 18 ,57451 

31-40 3,9333 15 1,03280 

41-50 4,3750 8 1,06066 

51+ 4,1667 6 ,75277 

Total 4,3404 47 ,89142 



                                                                                                                                            105 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  

 

6.1 ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ 

 

Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο φπσο έρεη αλαθεξζεί, είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  ηνπ λ. Θεζπξσηίαο (νκάδα ζηφρνο) γηα ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ). ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο ζηφρνπ, έρνπλ γεληθά 

απφςεηο πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ ζεσξείηαη βηβιηνγξαθηθά απνδεθηφ θαη ζεηηθέο 

ζηάζεηο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Χζηφζν, φπσο πξνέθπςε 

απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, νη απφςεηο απηέο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ 

παξάγνληεο φπσο ην αλ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη εηδηθήο αγσγήο ή γεληθήο, ην θχιιν, ε 

ειηθία, ε χπαξμε παηδηψλ, νη ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, ε πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθή 

αγσγή ή ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ην πιαίζην εξγαζίαο, ε εηδηθφηεηα, ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, αθφκα θαη ε χπαξμε ή φρη θίινπ 

ή ζπγγελή ζην ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ όξν ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηηο όςεηο 

απηήο ζην γεληθό πιεζπζκό θαη ζηα άηνκα κε ΝΑ 

Οη  εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δπν νκάδσλ επηιέγνπλ μεθάζαξα ζηελ πξψηε ζέζε 

απηφ πνπ ε βηβιηνγξαθία νξίδεη σο ζεμνπαιηθφηεηα. Γελ γίλεηαη φκσο λα 

παξαβιεθζεί  φηη ην έλα ηέηαξην φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγλνεί ηε ζσζηή εξκελεία 

ηνπ φξνπ,  επηιέγνληαο θάηη δηαθνξεηηθφ θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Σα παξαπάλσ καο επηβεβαηψλεη θαη ε 

βηβιηνγξαθία. Κνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηακνξθψλεη ηo άηνκν ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο  (Blum et al, 

2000). Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο ηα άηνκα ζπγρένπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα κε ηε 

ζεμνπαιηθή πξάμε (Απηεζιήο, 2012) ή ην sex appeal (Αλησλνπνχινπ, 1997). Έηζη 

βιέπνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ηνπ δείγκαηφο καο, επηιέγνπλ σο εξκελεία 

ηνπ φξνπ ζεμνπαιηθφηεηα αξθεηά ζπρλά θαη ηηο δπν πξνεγνχκελεο εθδνρέο 

(ζεμνπαιηθή πξάμε θαη sex appeal). 
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Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΝΑ ξσηνχλ ζπρλφηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

εηδηθήο απφ ηεο γεληθήο, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη, φηη νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξνηηκνχλ λα 

ζέηνπλ ηέηνηα εξσηήκαηα θπξίσο ζε εθπαηδεπηηθνχο ΔΑ πνπ έρνπλ επηπιένλ γλψζεηο 

κέζα απφ ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Σα ζέκαηα απηά απαζρνινχλ έληνλα 

ηνπο γνλείο θαη είλαη νη πξψηνη πνπ ηα παξαηεξνχλ (Ballan, 2001), αιιά πνιιέο 

θνξέο θάλνπλ φηη δελ βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Olkin, 1999). Φαίλεηαη ινηπφλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πνπ έρνπλ γλψζεηο πάλσ ζε ηέηνηα ζέκαηα 

πξνβάιινπλ ίζσο κηα εηθφλα πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ γνληψλ. Έηζη 

αλαδεηθλχεηαη  ε αμία θαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

ην «αλ ν απλαληζκφο είλαη ακαξηία» θαη νη δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθσλνχλ ζρεδφλ απφιπηα. Δληνχηνηο αλ ην εξψηεκα δηαηππσζεί ιίγν δηαθνξεηηθά, 

δειαδή «αλ ν απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ 

αηφκνπ», λαη κελ δηαθσλνχλ πάιη ζρεδφλ απφιπηα, αιιά κε ιίγν αλεβαζκέλνπο 

κέζνπο φξνπο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο επεξεάδνληαη απφ 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πξνυπεξεζία ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, ε 

βαζκίδα εξγαζίαο θαη ε εηδηθφηεηα. ε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία θαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ κε 6-10 έηε πξνυπεξεζίαο έρνπλ πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο πάλσ 

ζην ζέκα, ζηε ζπλέρεηα πηνζεηνχλ πην πξννδεπηηθέο απφςεηο (11-15 έηε) θαη πξνο ην 

ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπο «ζπληεξεηηθνπνηνχληαη» μαλά, έλα κνηίβν πνξείαο πνπ ζα 

αλαδεηρζεί θαη ζε άιια δεηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  Ζ πξνυπεξεζία είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο (Μειηηδάλε, 2008). Δπηπιένλ, πάλσ ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα πξνέθπςε φηη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε γεληθή, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πην ζπληεξεηηθνί θαη κεηαμχ απηψλ, αθφκα 

πεξηζζφηεξν νη δάζθαινη. 

ε ζέκαηα  ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνπο. Χζηφζν  νη εθπαηδεπηηθνί  

ηεο εηδηθήο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη κάιηζηα ζε βαζκφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Δηδηθά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαη ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ελεκεξσκέλνπο φζν θακηά άιιε ππννκάδα ηνπ δείγκαηνο. Άξα θαη εδψ 
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αλαδεηθλχεηαη μαλά ε ζεκαζία ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ νη λένη κε ειαθξά ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη, θαίλεηαη φηη θαη νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ  

ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά. Αλ θαη δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ δπν 

νκάδσλ, παξφια απηά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο έρνπλ ιίγν κεγαιχηεξν Μ.Ο. απφ 

απηνχο ηεο γεληθήο θαη θαίλεηαη λα απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν απηήλ ηελ άπνςε. 

Πξάγκαηη ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη κηα εμέιημε γεληθά ζηελ 

άπνςε ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε ειαθξά ΝΑ λα 

παληξεχνληαη. Ξεθηλψληαο απφ ην ζπληεξεηηζκφ πνπ  επέβαιε ην θίλεκα ηεο 

επγνληθήο θαη ηελ απαγφξεπζε γάκσλ κεηαμχ αηφκσλ κε ΝΑ, παξαηεξήζεθε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960, κε ηε ζπκβνιή δηάθνξσλ θηλεκάησλ, κηα κεηαζηξνθή ζηελ 

άπνςε πνιιψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζην γάκν ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ (Kempton & Kamp, 1991).   

πλνςίδνληαο ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ππφζεζε  (Οη 

απόςεηο ησλ ΔΔΑΔ γηα ηνλ όξν ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηηο όςεηο απηήο ζην γεληθό 

πιεζπζκό θαη ζηα άηνκα κε ΝΑ) κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

εηδηθήο (αιιά θαη ηεο γεληθήο) φηη γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζεμνπαιηθφηεηα, 

αιιά δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί φηη ην 25% απφ απηνχο έρεη ιάζνο άπνςε. Παξφια 

απηά, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΝΑ ηνπο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν θαη δεηνχλ πην 

ζπρλά βνήζεηα απφ απηνχο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ φηη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, ηδίσο φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο έρνπλ επηπιένλ 

ζρεηηθέο γλψζεηο απφ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Καη νη δπν 

νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δηαθσλνχλ ζρεδφλ απφιπηα φηη ν απλαληζκφο 

είλαη ακαξηία. Δπίζεο δηαθσλνχλ φηη κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

πγεία ηνπ αηφκνπ, αιιά θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

γεληθήο φπσο ε πξνυπεξεζία, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ε εηδηθφηεηα, ηνπο θάλεη λα 

ηνπνζεηνχληαη πην ζπληεξεηηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο πην ελεκεξσκέλνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ζε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, μερσξίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν, 

φζνη έρνπλ επηπιένλ γλψζεηο απφ ζεκηλάξηα γηα ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Καη 

ηέινο, ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζρεδφλ κε ην δηθαίσκα ησλ λέσλ κε ειαθξά ΝΑ λα 

παληξεχνληαη, αλ θαη ζα αλακέλακε αθφκα κεγαιχηεξε απνδνρή, ηδίσο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. 
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ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηνπο πην δηαδεδνκέλνπο κύζνπο γηα 

ηε ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε ΝΑ 

Οη πην δηαδεδνκέλνη κχζνη γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί, εθδειψλνληαη κέζα απφ 2 δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. Ζ κία ζέιεη ηα 

άηνκα κε ΝΑ λα έρνπλ αλεμέιεγθηε libido θαη  ππεξηνλίδεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο 

(Ballan, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο θαίλεηαη λα κελ απνδέρνληαη ην 

ζπγθεθξηκέλν κχζν, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά νχηε θαη λα ηνλ απνξξίπηνπλ, αθνχ 

νη απαληήζεηο ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζηελ απφιπηε νπδεηεξφηεηα. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη 

ηνπνζεηνχληαη πην νπδέηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, ε ζηάζε ησλ 

νπνίσλ γεληθά είλαη θαη απηή νπδέηεξε, αιιά έρνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν. ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ην θχιν είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ αζθεί κεγάιε 

επίδξαζε θαη κάιηζηα κε δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαμχ αληξψλ – γπλαηθψλ. 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο μεθεχγνπλ απφ ηελ νπδέηεξε ζέζε θαη ηείλνπλ 

πξνο κηα κάιινλ απνδνρή ηνπ κχζνπ φηη ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο 

ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλαλ 

γεληθφηεξν ζπληεξεηηζκφ ησλ γπλαηθψλ ή ελδερνκέλσο, επεηδή ε γπλαίθα ηαπηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο ζε κηα θαθνπνίεζε,  λα εθθξάδεη κηα ζηάζε πην 

θνληά απνδνρή ηνπ κχζνπ.   

ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ κχζνπ βξίζθεηαη ε άπνςε πνπ ζέιεη ηα άηνκα κε 

ΝΑ σο αζεμνπαιηθά άηνκα, θαηά θάπνηνλ ηξφπν δειαδή λα παξακέλνπλ  αηψληα 

παηδηά (Ballan, 2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ηνπ δείγκαηφο καο, απνξξίπηνπλ 

μεθάζαξα απηφλ ην κχζν, φηη ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη αζεμνπαιηθά θαη κάιηζηα 

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, νη 

νπνίνη ρσξίο λα ηνλ απνδέρνληαη, θαίλεηαη λα κελ ηνλ απνξξίπηνπλ μεθάζαξα.   

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα γηα ηε δεχηεξε ππφζεζε  (ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο απέλαληη ζηνπο πην δηαδεδνκέλνπο κχζνπο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ) κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο εηδηθήο απνξξίπηνπλ μεθάζαξα ην δεχηεξν κχζν, φηη ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη 

αζεμνπαιηθά. Χζηφζν απέλαληη ζηνλ πξψην κχζν, φηη ηα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ 

ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, πξνβιεκαηίδεη ε 

νπδεηεξφηεηα πνπ θαηαγξάθζεθε ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο 

θαη ε κάιινλ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη ηδίσο απφ ηηο 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο. 
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ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζε δηαδεδνκέλεο απόςεηο γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κε ΝΑ 

Μηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε γηα ηα άηνκα κε ΝΑ, είλαη φηη ζεσξνχληαη πην 

επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα (Charman & Clare, 

1992). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εκθαλίδνπλ κηα ζηάζε πνπ βξίζθεηαη πην θνληά 

ζηελ νπδεηεξφηεηα, ελψ ηεο εηδηθήο κηα ζηάζε πνπ είλαη πην θνληά πξνο ηε κάιινλ 

δηαθσλία απηήο ηεο αληίιεςεο. Φαίλεηαη  δειαδή, φηη ππάξρνπλ αθφκα θάπνηα  

θαηάινηπα απηήο ηεο άπνςεο, αλ θαη ζχγρξνλεο έξεπλεο έρνπλ αλαηξέςεη απηή ηελ 

αληίιεςε, (Lunsky &Konstantareas, 1998) πξνβάιινληαο πεξηζζφηεξν ηνλ αθίλδπλν 

θαη αβιαβή ραξαθηήξα ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Καη νη δπν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο απνξξίπηνπλ ηελ αληίιεςε φηη ε 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Καη 

νη δπν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ηνπνζεηνχληαη αξλεηηθά απέλαληη ζε απηή ηελ άπνςε, 

αιιά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο  εθθξάδνπλ πην έληνλα ηε δηαθσλία ηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ΝΑ 

θαη νκνθπινθηιίαο. Οη νκνθπινθηιηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 

πξάγκαηη, νθείινληαη ζε κε εγγελείο παξάγνληεο, φπσο ν εγθιεηζκφο κε άηνκα ηνπ 

ίδηνπ θχινπ θαη ζηηο θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο κε ην άιιν θχιν 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). Δπηπιένλ ζε ζρεηηθή έξεπλα κεηαμχ αηφκσλ κε 

αλαπεξία αιιά θαη δείγκα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ,  ηα άηνκα κε ΝΑ εμέθξαζαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξλεηηθήο απνδνρήο πξνο ηελ νκνθπινθηιία (Thompson & 

Bryson, 2001).   

Απέλαληη ζηελ αληίιεςε φηη ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο 

γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία αλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο 

θαίλεηαη λα είλαη πην θνληά ζηε δηαθσλία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, νη 

νπνίνη είλαη πην θνληά ζηελ νπδεηεξφηεηα. Άξα  θαίλεηαη λα βξίζθεη κηα ζρεηηθή 

απήρεζε ε αληίιεςε απηή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, αθνχ δελ ηελ 

απνδέρνληαη, αιιά νχηε ηελ απνξξίπηνπλ. Δίλαη φκσο γλσζηφ, φηη ε δπζθνιία ή ε 

έιιεηςε νξγαζκνχ είλαη ζπρλφ ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα, αθφκα θαη γηα άηνκα κε ήπηα 

ΝΑ (Matson &  Russell, 1994) θαη φηη ε αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ κεηψλεηαη, θαζψο κεηψλεηαη θαη ν ΓΝ (Paransky & Zurawin, 2003). Δπηπιένλ ε 

άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο επεξεάδεηαη απφ ην δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνυπεξεζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή. Βιέπνπκε φηη μεθηλψληαο ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο (1-5 έηε πξνυπεξεζία) έρνπλ πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζην 
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ζέκα, ζηε ζπλέρεηα πηνζεηνχλ πην πξννδεπηηθέο απφςεηο (6-10 έηε) θαη πξνο ην ηέινο 

ηεο θαξηέξαο ηνπο πηνζεηνχλ μαλά πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηφο καο, απέλαληη ζηελ αληίιεςε φηη ν δεκφζηνο 

απλαληζκφο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη εθδήισζε έληνλσλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ, έρνπλ 

κηα γεληθά νπδέηεξε ζηάζε. Γελ ηελ απνδέρνληαη, αιιά νχηε ηελ απνξξίπηνπλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ηνπνζεηνχληαη ιηγφηεξν νπδέηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο γεληθήο, εθθξάδνληαο κηα πην αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή ηελ αληίιεςε ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ρσξίο φκσο λα πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. 

Μηα ζεηξά δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη απηή ηελ 

αληίιεςε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο επεξεάδεηαη 

απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπεξεζία ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ πξνεγνχκελε πνξεία πνπ 

έρνπκε θαηαγξάςεη ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα πξνυπεξεζία γηα ηξίηε θνξά: Ξεθηλάλε 

ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο κε κηα επηθχιαμε απέλαληη ζε θάπνηεο αληηιήςεηο, ζηε 

ζπλέρεηα έξρνληαη θνληά ζε απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη σο «απνδεθηφ» απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη φηαλ απνθηνχλ πνιιά έηε εξγαζίαο θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ πην 

ζπληεξεηηθέο απφςεηο είηε ιφγσ ειηθίαο, είηε γηαηί θάηη κπνξεί λα βιέπνπλ πνπ ηνπο 

θάλεη λα αλαζεσξνχλ. 

Ζ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο γηα ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, 

επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη απφ ην αλ ππάξρεη 

θίινο ή ζπγγελήο κε ΝΑ ζην ζηελφ ηνπο πεξηβάιινλ κε ηξφπν, πνπ ηνπο θάλεη πην 

ζπληεξεηηθνχο. Πξνθαλψο  βιέπνπλ θάηη πνπ δελ βιέπνπλ νη άιινη, γηα ην νπνίν 

φκσο δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζιακβάλνπζεο ψζηε λα εξκελεχζνπλ ζσζηά 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί εμάιινπ, ζπλήζσο πίζσ απφ ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ ην δεκφζην απλαληζκφ, θξχβεηαη άγλνηα γηα ην «πψο θαη πνχ» ηεο 

πξάμεο ή κηα πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή, λα 

πξνθαιέζνπλ ή εθδειψλνπλ ηα αηζζήκαηα πιήμεο θαη θαηάζιηςεο πνπ ληψζνπλ  

(Walsh, 2000). Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ξεαιηζηηθά θαη φρη θνβηθά ηελ αλαπεξία θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ζε φηη 

αθνξά ηελ ηξίηε  ππφζεζε (ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο απέλαληη ζε 

δηαδεδνκέλεο απφςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ) φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δελ απνδέρνληαη ηηο δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε 
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ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, αιιά νχηε θαη ηηο απνξξίπηνπλ πάληα 

μεθάζαξα. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ηνπνζεηνχληαη πην θνληά ζε απηφ πνπ 

ζεσξείηαη βηβιηνγξαθηθά «απνδεθηφ» γηα ην ζέκα απηφ, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

γεληθήο αγσγήο. Χζηφζν δελ παξαβιέπνπκε φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο δηαδεδνκέλεο 

απφςεηο (φπσο φηη ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζε ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη φηη απλαλίδνληαη σο έλδεημε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ νξκψλ ηνπο) ρσξίο λα ηηο απνδέρνληαη, δελ ηηο απνξξίπηνπλ μεθάζαξα, 

κε εμαίξεζε ηελ άπνςε φηη ζηα άηνκα κε ΝΑ ε νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά δελ 

απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ζην μεθίλεκα (1-5 

έηε) ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη κεηά ηα 11 έηε, θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλνπλ ζπληεξεηηθφηεξεο απφςεηο ζε θάπνηα ζέκαηα. Ζ χπαξμε παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ε χπαξμε θίινπ ή ζπγγελή κε ΝΑ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ζηε δηακφξθσζε 

ζπληεξεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ αληίζηνηρα. 

 

Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πνηα είλαη ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα 

ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο επηιέγνπλ ηα εκπφδηα ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ηεξαξρψληαο ηα ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία. Δπηιέγνπλ σο πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ηηο αξλεηηθέο θαη ηηο 

ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Πξάγκαηη, απηφ  δείρλεη θαη ε βηβιηνγξαθία. 

Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, 

αλέδεημε ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο φιεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε ξφιν 

πνπ κπνξεί λα αλαιάβνπλ ηα άηνκα κε ΝΑ, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κάιηζηα απφ θάζε 

άιιε αλαπεξία (Σξηδήκα, 2007). Ηδηαίηεξα ν ξφινο ησλ γνλέσλ μερσξίδεη σο ν πην 

ζπληεξεηηθφο θαη αξλεηηθφο ξφινο, ηφζν ζηε δηεζλή (Lesseliers & Van Hove, 2002), 

φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Νηηζφπνπινο, 1992), πξνζπαζψληαο λα 

εκπνδίζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ ηα ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ηε δεχηεξε ζέζε αλαδεηθλχνπλ ην πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζεμνπαιηθψλ 

γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Σν ρακειφ επίπεδν 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα κε ΝΑ 

ηα πιαίζηα πνπ κηα πξάμε ζεσξείηαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη απηφ ηνλίδεηαη απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο, (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ 

επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ (Leutar  & Mihokovic, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 
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εηδηθήο επηιέγνληαο ζε πςειή ζέζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο (ρακειφ επίπεδν 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ – ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ), ίζσο έκκεζα πξνβάιινπλ ηελ 

πίζηε ηνπο ζηε δχλακε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κέζα απφ ηα νπνία κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλε ζπκπεξηθνξέο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο. 

ηελ ηξίηε ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ΔΑ ηνπνζέηεζαλ καδί δπν παξάγνληεο. 

Σηο ηηκσξεηηθέο θαη επηθξηηηθέο αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ, πνπ δπζηπρψο πνιιέο 

θνξέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο σο αληίδξαζε 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003) θαη ηελ έιιεηςε ηδησηηθψλ ρψξσλ έθθξαζεο, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο βξίζθνληαη ππφ «επηηήξεζε» (Απηεζιήο, 2012). Σέινο 

ηνπνζέηεζαλ ηελ έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ λα κηκεζνχλ, ίζσο γηαηί 

ζεσξνχλ φηη ζηα άηνκα κε ΝΑ δελ αξθεί απηφ ρσξίο έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη 

αλ δελ έρνπλ αιιάμεη πξνεγνπκέλσο νη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» 

θαη θπξίσο ηεο νηθνγέλεηαο. Καη επηπιένλ, ίζσο λα κελ ζεσξνχλ εθηθηή ηε κάζεζε 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζσ κίκεζεο, φηαλ ην επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ρακειφ. 

Ζ νκάδα ειέγρνπ (εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο) είρε ζηελ πξψηε θαη ηειεπηαία 

ζέζε ηελ ίδηα επηινγή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο. Αλαθέξνπκε  ην γεγνλφο 

φηη επηιέγνπλ σο ηέηαξην παξάγνληα (2
ν
 γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο) ην 

ρακειφ επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ, ίζσο 

γηαηί πηζηεχνπλ φηη  δελ ππάξρεη ηξφπνο λα  αιιάμεη ζηα άηνκα κε ΝΑ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ ηέηαξηε ππφζεζε (ηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο γηα ην πνηα είλαη ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ 

ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ) , φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο 

έρνπλ επίγλσζε ησλ εκπνδίσλ ζηε ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

θαη ηα ηεξαξρνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη θαη ε βηβιηνγξαθία. 

 

Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  απέλαληη ζηηο επηπηώζεηο από ηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, εηδηθήο θαη γεληθήο, απνδέρνληαη φηη ηα 

άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ φιεο ηηο έξεπλεο κε ηξφπν 

θαηεγνξεκαηηθφ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ηα πνζνζηά θαθνπνίεζεο είλαη 

πνιιαπιάζηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη εηδηθά ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη ε πην 

θαθνπνηεκέλε ζεμνπαιηθά νκάδα απφ φια ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε ζχηεο ζπλήζσο 
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«έκπηζηα» άηνκα, πνπ δνπλ ζην ζηελφ ηνπο πεξηβάιινλ (Horner-Johnson & Drum, 

2006).  Γπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζχκαηα ζα ζπληεξήζνπλ έλαλ θαχιν 

θχθιν βίαο θαη θαθνπνίεζεο, αθνχ ζπλήζσο ζα γίλνπλ νη επφκελνη ζχηεο, φηαλ 

κεγαιψζνπλ (Muccigrosso, 1991). 

Ζ άπνςε απηή εηδηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο, εληζρχεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ειηθία θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. πλήζσο έλαο εθπαηδεπηηθφο κε 

κεγάιε ειηθία έρεη θαη πνιιά έηε πξνυπεξεζίαο αλ δηνξίζηεθε λσξίο, πξάγκα πνπ 

δελ ηζρχεη πάληνηε. Άξα πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο 

άπνςεο θαίλεηαη λα είλαη ε πξνυπεξεζία. Φαίλεηαη  φηη νη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 41-

50 απνδέρνληαη ηελ άπνςε απηή, έρνληαο πνιχ πςειφ Μ.Ο. πνπ πιεζηάδεη ηελ 

απφιπηε ζπκθσλία. Όκσο απηνί πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία 11-20 έηε θηάλνπλ ζηελ 

απφιπηε ζπκθσλία, δειψλνληαο κε ζηγνπξηά ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ηα άηνκα κε ΝΑ 

είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

πνξεία ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ έρνπλ δεη λα ζπκβαίλνπλ γεγνλφηα πνπ ηνπο θάλνπλ 

λα ππνζηεξίδνπλ κε απφιπην ηξφπν απηήλ ηελ άπνςε. Απφ απηφ πξνθχπηεη  ε 

αδήξηηε αλάγθε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ψζηε λα έρνπλ ηα 

εθφδηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ κία απεηιή πνπ πηζαλφηαηα ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζηε δσή ηνπο.  Δηδηθά ζηηο γπλαίθεο κε ΝΑ ην πνζνζηφ θαθνπνίεζεο 

θηάλεη ζε πνιιέο έξεπλεο θαη ην 90%  (Horner-Johnson & Drum, 2006). 

ε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ απνθπγή ηεο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα 

κε ΝΑ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πξνβάιινπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

απηήο, ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δεχηεξε ηελ αληηζχιιεςε, θάηη πνπ 

δειψλεη ίζσο έκκεζα ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο. Πξάγκαηη, αθφκα θαη απφ παξαδείγκαηα ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαίλεηαη 

φηη ε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο, (Kirby, 2001) ελψ πρ ζηηο ΖΠΑ πνπ δελ 

ππήξραλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, ηα πνζνζηά απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο 

παξέκελαλ πςειά ζε ζρέζε κε επξσπατθέο ρψξεο (Darroch,  Singh  & Frost, 2001). 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο γηα ην ίδην ζέκα επηιέγνπλ πξψηα ηελ 

αληηζχιιεςε θαη κεηά ηελ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε. Απηφ ίζσο δειψλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο δελ πηζηεχνπλ ζηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα 

άηνκα κε ΝΑ ηφζν, φζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο. Αλ θαη έρεη παξαηεξεζεί φηη 

πνιιέο θνξέο ηέηνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ κηθξά απνηειέζκαηα γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπο (Garwood  & McCabe, 2000), ππάξρνπλ 
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εληνχηνηο έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα  (Alevriadou  & Sereti, 

2015). Σελ αθξαία ιχζε ηεο ζηείξσζεο, αλ θαη δείρλνπλ φηη είλαη αληίζεηνη, ηελ 

επηιέγνπλ έζησ θαη κε κηθξά πνζνζηά (θάησ ηνπ 5%) θαη νη δπν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ηξίηε ζέζε θαη ζηελ ηέηαξηε ηελ απνρή. Να αλαθεξζεί μαλά φηη 

ε ζηείξσζε πνιιέο θνξέο έρεη σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο κε ΝΑ λα πέθηνπλ πην 

ζπρλά ζχκαηα θαθνπνίεζεο, αθνχ ν ζχηεο γλσξίδεη πσο δελ θηλδπλεχεη λα 

απνθαιπθζεί απφ κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε (Paransky  & Zurawin, 2003).    

ρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζηείξσζε, θαίλεηαη φηη θαη νη 

δπν νκάδεο (γεληθήο – εηδηθήο) μεθάζαξα δελ ηελ απνδέρνληαη,  ηε ζεσξνχλ θπξίσο 

θαθνπνίεζε θαη φηη απιά ηθαλνπνηεί ηνπο θφβνπο ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν,  

αιιάδνληαο ηε δηαηχπσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε (15
ε
) θαη βάδνληαο 

ηε θξάζε «απνδεθηή κέζνδνο», ηα πνζνζηά ζεηηθήο ςήθνπ πνιιαπιαζηάδνληαη. 

Αθφκα εληνλφηεξν γίλεηαη ην θαηλφκελν κε ηελ χπαξμε ζπγγελή ή θίινπ κε ΝΑ ζην 

ζηελφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο, φπνπ θαίλεηαη μαλά απηφο ν 

ζπλδπαζκφο λα εληζρχεη ζηεξενηππηθέο θαη μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο.  Δίλαη 

εληππσζηαθφ φηη απηή ε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ απνδέρεηαη ηε ζηείξσζε ζε πνζνζηφ 

ηεηξαπιάζην απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο. Άξα γηα λα γλσξίζεηο κηα 

θαηάζηαζε (ΝΑ), δελ αξθεί απιά κηα θνηλσληθή επαθή (γλσζηφο ή θίινο) , αιιά 

ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν, φπσο ε εθπαίδεπζε. Γηαθνξεηηθά φηαλ δελ ππάξρεη 

εθπαίδεπζε θαη γλψζε, ηφηε ππάξρεη έδαθνο γηα αλάπηπμε αθξαίσλ θαη θνβηθψλ 

αληηιήςεσλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, απηφ δειψλεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη 

ελεκέξσζεο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξέζεη λα εξκελεχζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί 

θαηάιιεια θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Σειηθά ζε ζρέζε κε ηελ πέκπηε ππφζεζε (πψο ηνπνζεηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο εηδηθήο απέλαληη ζε επηπηψζεηο απφ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ) κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε βάζε ηα επξήκαηα, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

εηδηθήο αιιά θαη ηεο γεληθήο απνδέρνληαη φηη ηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα 

ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ άπνςε απηή 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ειηθία θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο, θηάλνληαο ηελ απφιπηε απνδνρή απηήο ηεο 

πξφηαζεο. ε ζρέζε κε ηελ απνθπγή ηεο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο απφ ηα άηνκα κε 

ΝΑ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πξνβάιινπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

απηήο ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, θάηη πνπ δειψλεη ίζσο έκκεζα ηελ πίζηε ηνπο ζηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. Σε ζηείξσζε δελ ηελ 
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απνδέρνληαη σο ιχζε απνθπγήο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, θακία απφ ηηο δπν 

νκάδεο ηνπ δείγκαηνο. Όηαλ φκσο ππάξρεη ζπγγελήο ή θίινο κε ΝΑ ζην ζηελφ 

πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδνρή ηεο κε 

δηεπξπκέλα πνζνζηά.  

 

ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηόκσλ κε ΝΑ 

Όινη νη  εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα κελ δέρνληαη φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ, ρσξίο φκσο λα απνξξίπηνπλ θαηεγνξεκαηηθά ηελ άπνςε απηή. Φαίλεηαη λα είλαη 

δειαδή αλάκεζα ζηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηε κάιινλ απφξξηςή ηεο.   

Όκσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή, ρσξίο λα έρνπλ 

αληίζηνηρεο ζπνπδέο ζηελ εηδηθή, θαίλεηαη κάιινλ λα απνδέρνληαη απηήλ ηελ άπνςε 

θαη έρνπλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ εηδηθή 

πνπ έρνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο. Δίλαη κηα άπνςε πνπ θπξηάξρεζε ζην παξειζφλ, φηαλ 

ζεσξνχζαλ πσο ε γλψζε θαη ε ελεκέξσζε κέζα απφ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

θξχβεη ηνλ θίλδπλν λα «μππλήζεη» ηα ζεμνπαιηθά έλζηηθηα ηνπ αηφκνπ κε ΝΑ 

(Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003). ηνλ αληίπνδα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

εηδηθή θαη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, έρνπλ ηνλ 

κηθξφηεξν κέζν φξν απνδνρήο θαη θαίλεηαη κάιινλ λα δηαθσλνχλ κε απηήλ ηελ 

άπνςε, θάηη πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ζχγρξνλεο έξεπλεο, νη νπνίεο κάιηζηα 

ηνλίδνπλ θπξίσο ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 2003), αθνχ νη γνλείο θαίλεηαη λα είλαη ε πην 

αθαηάιιειε θαη ζπληεξεηηθή νκάδα πάλσ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

(Cuskelly & Bryde, 2004). 

Φαίλεηαη μαλά θαη εδψ, ε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε, 

ζην λα δψζεη εξκελεπηηθά κνληέια ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα αληηιεθζεί πηπρέο 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πνπ δελ 

έρνπλ ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή ή επηπιένλ γλψζεηο απφ ζεκηλάξηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα έζησ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, εξκελεχνπλ κε ηξφπν μεπεξαζκέλν, 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ θαη 

δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο πνπ απέρνπλ απφ απηφ πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη ζχγρξνλν κε ηε 

βηβιηνγξαθία γηα απηφ ην ζέκα. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ, πσο ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα πξνζθέξεη γλψζεηο θαη  δεμηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα 

άηνκα κε ειαθξά ΝΑ λα δήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπο κε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

πγεία θαη αζθάιεηα. Απηφ  επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πιήζνο εξεπλψλ,  νη νπνίεο ελψ 

καο πιεξνθνξνχλ φηη εηδηθά ηα άηνκα κε ειαθξά ΝΑ αλαπηχζζνληαη 

ςπρνζεμνπαιηθά ζρεδφλ παξφκνηα κε ην γεληθφ πιεζπζκφ (Παλάηθαο & Κπξηάθε, 

2003), εληνχηνηο ζηεξνχληαη βαζηθφηαησλ γλψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αγνξά ή 

ε ζσζηή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ  (Eastgate, 2008). Ζ έηζη θαη αιιηψο πςειή απνδνρή 

απηήο ηεο  άπνςεο, γίλεηαη αθφκα εληνλφηεξε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

πνπ ε ειηθία ηνπο είλαη 23-30 εηψλ, δείρλνληαο φηη νη λένη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί 

βιέπνπλ ζεηηθφηεξα ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε πξάγκα πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο 

έξεπλεο ζηελ Διιάδα (Απηεζιήο, 2012) ή ζην εμσηεξηθφ (Meaney-Tavares & 

Gavidia-Payne,  2012). 

Άξα ζρεηηθά κε ηελ έθηε  ππφζεζε (πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

εηδηθήο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα θαη ειαθξά ΝΑ) 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, θάηη πνπ  

παξαηεξείηαη αθφκα πην έληνλα ζηνπο λένπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Απφ ηελ άιιε, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δηαηεξνχλ κηα νπδέηεξε 

ζηάζε ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα απμήζεη 

ηε ζεμνπαιηθή δξάζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. Δδψ παξαηεξνχληαη θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, αθνχ ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη κάιινλ λα ηελ απνδέρνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή ρσξίο λα δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο, 

ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη απνξξίπηνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο αθύπληζεο. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά καο, ζα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε θάπνηεο 

γεληθέο ζθέςεηο. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 13 εξσηεκάησλ πνπ βγήθαλ κέζνη 

φξνη, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αθφκα θαη εθεί πνπ δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά, παξνπζίαζαλ κέζνπο φξνπο πνπ ήηαλ πην θνληά ζε απηφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη σο απνδεθηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο γεληθήο.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eastgate%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18470354
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Απφ ηα 11 δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

(θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, παηδηά, ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, 

πξνυπεξεζία ζε δνκέο εηδηθήο αγσγήο, πξνυπεξεζία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, πιαίζην 

εξγαζίαο ζήκεξα, εηδηθφηεηα, ζεκηλάξηα ζεμνπαιηθφηεηαο, χπαξμε θίινπ ή ζπγγελή 

κε ΝΑ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ) φια, εθηφο απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θάλεθε 

λα επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ηνπιάρηζηνλ έλα εξψηεκα, ηηο ζηάζεηο θαη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ.  Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, θάλεθε λα 

επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εξσηήκαηα, θπξίσο ε 

παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ε πξνϋπεξεζία ζηελ εηδηθή 

αγσγή θαη κεηά ε ειηθία θαη ε ύπαξμε θίινπ ή ζπγγελή κε ΝΑ φπσο έρεη εμεγεζεί 

παξαπάλσ. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα ζέιακε λα θάλνπκε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο ζηελ εηδηθή αγσγή, πνπ θάλεθε λα αθνινπζεί έλα 

κνηίβν ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. πγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο ηνπ δείγκαηνο, μεθηλάλε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο κε έλαλ 

ζρεηηθφ ζπληεξεηηζκφ ή επηθχιαμε απέλαληη ζε θάπνηεο δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη θνληά 

ζε απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη σο «απνδεθηφ» απφ ηε βηβιηνγξαθία, πηνζεηψληαο 

ζχγρξνλεο απφςεηο θαη φηαλ απνθηνχλ πνιιά έηε εξγαζίαο, θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ 

πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο είηε ιφγσ ειηθίαο, είηε γηαηί θάηη κπνξεί λα βιέπνπλ πνπ 

ηνπο θάλεη λα αλαζεσξνχλ. 

Δπίζεο  απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε θαη θάηη αθφκα πνπ αμίδεη 

λα  αλαθεξζεί. Όηαλ ππάξρεη κηα ζρέζε εγγχηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άηνκα κε 

ΝΑ (καζεηέο, θίινη, ζπγγελείο), ρσξίο νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο 

ή γλψζεηο έζησ απφ ζεκηλάξηα, ηφηε απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

θνβηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη μεπεξαζκέλσλ απφςεσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ. Απηφ πξνέθπςε θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο πνπ δελ έρνπλ 

ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, αιιά θπξίσο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο πνπ 

έρνπλ θίιν ή ζπγγελή ζην ζηελφ ηνπο πεξηβάιινλ κε ΝΑ.  Άξα ε εγγχηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε άηνκα πνπ έρνπλ ΝΑ, φρη κφλν δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή απηψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, αιιά 

αληίζεηα νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ. Καη φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ 

ηε βηβιηνγξαθία, ηδίσο ν παξάγνληαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο, παίδεη 
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θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ (Young, Gore & McCarthy,  2012). 

Αλ θαη είλαη παξαθηλδπλεπκέλν ιφγσ ηνπ κηθξνχ καο δείγκαηνο, εληνχηνηο ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε αδξά έλα πξνθίι ζπληεξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, 

πνπ αληαλαθιά παιαηφηεξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ, ζπγθεληξψλνληαο νηηδήπνηε θάλεθε λα επηδξά έζησ θαη ζε έλα απφ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέζακε. Απφ ηε δηθή καο έξεπλα ινηπφλ, απηφο είλαη εθπαηδεπηηθφο 

κάιινλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, κεγάιεο ειηθίαο, γπλαίθα, δνπιεχεη ζηελ 

πξσηνβάζκηα κε εηδηθφηεηα δαζθάινπ θαη έρεη ζπγγελή ή θίιν κε ΝΑ ζην ζηελφ ηνπ 

πεξηβάιινλ πνπ κάιινλ ηνλ θάλεη αθφκα πην ζπληεξεηηθφ, αθνχ δελ έρεη ηηο γλψζεηο 

λα εξκελεχζεη ζσζηά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

ηνλ αληίπνδα,  είλαη ν εθπαηδεπηηθφο κε ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, άληξαο, 

λένο ειηθηαθά θαη κε ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πνιιά έηε πξνυπεξεζίαο αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα φηη ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο λα θαθνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

Κιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε μαλά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε απφθηεζε 

γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είηε κέζα απφ ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή, είηε 

κέζα απφ ζεκηλάξηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηφζν ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ φζν θαη ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 

 

 

6.2 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπφ είρε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, 

θάηη πνπ δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά νχηε θαη ζην 

εμσηεξηθφ ζπλαληήζακε θαηά ηελ αλαδήηεζή καο αξθεηέο έξεπλεο. Απηή ε 

πξσηνηππία ίζσο ηεο έξεπλαο ζέηεη απφ κφλε ηεο θάπνηνπο πξννξηζκνχο. Έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ήηαλ ε έιιεηςε ελφο ζηαζκηζκέλνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ζηελ 

Διιάδα, ην νπνίν ζα επέηξεπε άκεζε ζχγθξηζε ησλ εξεπλψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ 

κηα πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη πην αλεθηηθή απφ θάπνηα άιιε (Απηεζιήο, 2012), κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζθεπαζηεί εξσηεκαηνιφγην γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, κε ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 
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Μία άιιε δπζθνιία πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ ην φηη δελ ππήξραλ πξνεγνχκελεο 

κεηξήζεηο ζηάζεσλ γηα ην ζέκα απηφ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη έλα  κέηξν 

ζχγθξηζεο ησλ δηθψλ καο επξεκάησλ κε έλα αμηφπηζην ζεκείν αλαθνξάο. Γηα ην ιφγν 

απηφ επηιέρζεθε θαη κηα νκάδα ειέγρνπ,  ηελ νπνία απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εξγάδνληαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξήζεθε λα ππάξρεη κηα 

ζχγθξηζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ κε κηα άιιε νκάδα. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κφλν απφ ην λνκφ Θεζπξσηίαο. Αλ θαη 

βξέζεθαλ 47 εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ζηφρν θαη 58 εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, σζηφζν δελ παχεη λα είλαη έλα δείγκα πνπ ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο.  Σν δείγκα καο δελ είρε γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη κέγεζνο ηέηνην, πνπ 

λα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο.  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη θαη θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Τπήξραλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο,  

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή ρσξίο λα έρνπλ αληίζηνηρεο 

ζπνπδέο ιφγσ εμάληιεζεο ησλ πηλάθσλ δηνξηζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο. Δπηπιένλ ήηαλ άηνκα κε πνιχ κηθξή πξνυπεξεζία, ε 

πιεηνςεθία δε απηψλ δελ μεπεξλνχζε ηα 5 έηε. Καη ηέινο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο, ήηαλ αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί ρσξίο κφληκν δηνξηζκφ. Θεσξνχκε φηη αλ 

δελ ππήξραλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη απαληήζεηο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθέο. Καιφ ζα 

ήηαλ ζε επφκελεο αληίζηνηρεο έξεπλεο, λα ιεθζνχλ ππφςε απηά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, λα δηακνξθσζεί ην δείγκα αλάινγα. 
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6.3 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία  απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο, ε Διιάδα ππνιείπεηαη 

ζπγθξηηηθά κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  Απφ ηελ ελαζρφιεζε 

κε ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπδήηεζε, 

πξνθχπηνπλ πνιιέο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφθιεζε γηα ηνπο 

κειινληηθνχο εξεπλεηέο. 

Δλδηαθέξνλ ζα είρε αξρηθά ε θαηαζθεπή ελφο ζηαζκηζκέλνπ εξγαιείνπ 

αλίρλεπζεο ζηάζεσλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ψζηε λα πξνθχςνπλ αζθαιή θαη ζπγθξίζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε εζληθή 

θιίκαθα. Όπσο αλαθέξζεθε, ζην εμσηεξηθφ ππάξρνπλ ηέηνηα εξσηεκαηνιφγηα, φπσο 

ην SMRAI (Sexuality and Mental Retardation Attitudes Inventory) ή ην ASQ–ID 

(Attitudes to Sexuality Questionnaire  - Individuals with an Intellectual Disability) 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ γη απηφ ην ζθνπφ. Ζ έιιεηςε ελφο ζηαζκηζκέλνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη άκεζε ζχγθξηζε ησλ εξεπλψλ, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί αλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη πην αλεθηηθή απφ θάπνηα άιιε, είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο  ιφγνο πνπ θαζηζηά πεξηνξηζκέλεο ηέηνηεο έξεπλεο ζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα  (Απηεζιήο, 2012).  Ζ έιιεηςε απηή δελ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί κε 

αζθάιεηα, πνηνη κχζνη ή ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ππάξρνπλ ζήκεξα ζηηο απφςεηο 

κηαο νκάδαο ζηφρνπ θαη ζε ηη βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο νκάδεο. Έηζη, απηφ  θάλεη 

δχζθνιε ηε ζρεδίαζε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ άξζε παξσρεκέλσλ 

αληηιήςεσλ, φπνπ είλαη απηφ δπλαηφ.  

Υξήζηκε ζα ήηαλ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κε 

αληίζηνηρεο ζηάζεηο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε 

ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία. Γελ κπνξεί λα κειεηψληαη ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θχζεσο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη λα κέλνπλ έμσ απφ απηή ηε κειέηε νη απφςεηο 

ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, ηδίσο κε ειαθξά ΝΑ. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

έξεπλεο γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο αλαπεξίαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, έρνπλ 

κεηαθεξζεί βαζκηαία θαη ζηε κειέηε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ αλάπεξσλ 

αηφκσλ γηα ηελ αλαπεξία ηνπο (Stamou, Alevriadou & Soufla, 2016). Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί πνιιέο θνξέο νη ζηάζεηο ησλ «άιισλ» αληαλαθιψληαη ζηηο 

δηθέο καο ζηάζεηο, άξα ε ζηάζε φισλ φζσλ είλαη θνληά ζηα άηνκα κε ΝΑ είλαη πνιχ 
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πηζαλφλ λα έρνπλ επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο. Δπίζεο έρεη 

αλαθεξζεί,  φηη νη ζηάζεηο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ηδίσο ησλ 

«ζεκαληηθψλ άιισλ», ηνπ πξνζσπηθνχ δειαδή, επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηε ζηάζε πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα κε ΝΑ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). 

Δξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα είρε ε θαηαζθεπή πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο 

αγσγήο θαη θξνληηζηψλ – πξνζσπηθνχ, πνπ απερνχλ πην ζπληεξεηηθέο ή πην 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Απηφ ζα είρε δηπιή ζεκαζία. Αθελφο ε πνιηηεία ζα γλσξίδεη πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθπαηδεπηηθνχ ή πξνζσπηθνχ είλαη απηά πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζπληεξεηηθφ πξνθίι 

πξνθεηκέλνπ λα παξέκβεη θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζα απφ ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα 

ή ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ζε απηή ηελ νκάδα ζηφρν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

γλσξίδνληαο ε πνιηηεία πνηνη εθπαηδεπηηθνί ή θξνληηζηέο (σο πξνθίι)  απερνχλ πην 

πξννδεπηηθέο ζηάζεηο, ζα κπνξνχζε λα ηνπο εκπιέμεη άκεζα ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Ζ  επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, είλαη θάηη πνπ 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί.  Τπάξρνπλ νξηζκέλεο  έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ην θχιν 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε αξλεηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ 

ζηάζεσλ κε ηξφπν πνπ αθνινπζνχλ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ (Young, Gore & 

McCarthy,  2012). Ζ επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ αηφκνπ κε ΝΑ ζηε δηακφξθσζε  ησλ 

ζηάζεσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, 

έρεη αλαθεξζεί θαη  ζηελ Διιάδα. Γπλαίθεο κε ΝΑ δέρνληαη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο άληξεο κε ΝΑ, αθνχ ν γεληθφο πιεζπζκφο 

εθδειψλεη πην ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο απέλαληί ηνπο (Γήκνπ, 2008). Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο εηδηθήο αγσγήο θπξίσο, ν 

νπνίνο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε καζεηέο κε ΝΑ επεξεάδεηαη θαη ζε πνην βαζκφ 

απφ ηνλ παξάγνληα «θχιν» ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

απηψλ ησλ αηφκσλ. 

Υξήζηκε ζα ήηαλ επίζεο ε έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηνπ παξάγνληα ηεο 

πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. ηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξήζεθε κηα «θπθιηθή» πνξεία 

εκθάληζεο ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα, πνπ απνηππψλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: Ξεθηλάλε αξρηθά ηε ζηαδηνδξνκία 
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ηνπο κε έλαλ ζρεηηθφ ζπληεξεηηζκφ ή επηθχιαμε θαη κηα ζρεηηθή νπδεηεξφηεηα 

απέλαληη ζε θάπνηεο δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο θαη ζηεξεφηππα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη θνληά ζε πξννδεπηηθφηεξεο απφςεηο θαη 

ζε απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη σο «απνδεθηφ» απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ηέινο, φηαλ 

απνθηνχλ πνιιά έηε εξγαζίαο, θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ πην ζπληεξεηηθέο απφςεηο είηε 

ιφγσ ειηθίαο, είηε γηαηί θάηη κπνξεί λα βιέπνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο 

βίνπ πνπ ηνπο θάλεη λα αλαζεσξνχλ. Πξαγκαηηθά ζα είρε ελδηαθέξνλ ε κειινληηθή 

έξεπλα λα απνζαθελίζεη απηφ ην ζεκείν. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαηά πφζν ε χπαξμε ζρέζεσλ θαη ε εγγχηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηέο κε ΝΑ, νη νπνίνη δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

(ζπνπδέο – ζεκηλάξηα) επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, αιιά θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. ηελ παξνχζα  έξεπλα θάλεθε απηή ε εγγχηεηα λα επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ. Αλ απηφ επαιεζεπηεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο, ζα 

πξέπεη λα νξγαλσζεί θαη λα ζρεδηαζηεί έλα πιαίζην άκεζεο θαη γξήγνξεο 

ππνζηήξημεο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδίσο αλ έξρνληαη ζε επαθή κε καζεηέο πνπ 

έρνπλ ΝΑ. 

 Ζ κειινληηθή έξεπλα επίζεο ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε πιηθνχ 

παξέκβαζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ζηα 

πιαίζηα ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ζ κειινληηθή έξεπλα, 

ζπλδπάδνληαο ηελ πνζνηηθή έξεπλα γηα ηε ζπιινγή ελφο φγθνπ δεδνκέλσλ αιιά θαη 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηήζεη έλα πιηθφ παξέκβαζεο εληαγκέλν 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Πξφζθαηε έξεπλα 

ζηελ Διιάδα, έδεημε φηη ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θχζεο, φρη σο απνηέιεζκα γλσζηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία ηνπο, αιιά σο ζπλέπεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ δέρνληαη  (Γήκνπ, 2008). Δλδηαθέξνλ ζα είρε επίζεο, 

αλ ην πιηθφ απηφ αθνχ δνζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί, λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ, ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο.    

Κάηη πνπ ζα έπξεπε επίζεο λα δηεξεπλεζεί, είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ξφινπ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο πξνο ηε ςπρνζεμνπαιηθή ηνπο 

σξίκαλζε θαη ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθήο,  

πξφιεςεο θαη θαθνπνίεζεο. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ γηα απηνλφεηνπο ιφγνπο είλαη πνιχ 

θξίζηκνο θαη νθείιεη λα κειεηεζεί. Απηφ γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθφ φηαλ πιήζνο 
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εξεπλψλ  αλαθέξεη φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΝΑ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

γλψζεσλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη θάλνπλ φηη 

δελ βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Olkin, 1999). Απφ ηνπο ελήιηθεο, θαίλεηαη λα είλαη 

ε νκάδα κε ηηο πην ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο  (Lesseliers & Van Hove, 2002), θηάλνληαο 

κέρξη θαη ζηελ απνδνρή ηεο ζηείξσζεο  (Aunos  & Feldman, 2002) 

Ζ έξεπλα γηα ηελ εηζαγσγή καζήκαηνο γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε 

ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα θαη αληίζηνηρν κάζεκα γηα καζεηέο κε αλαπεξία ζε 

ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κειινληηθφ 

εξεπλεηηθφ ζέκα.  Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη δηαθαλεί ζε πιήζνο εξεπλψλ, ν θξίζηκνο 

θαη ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία απφ ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ ξφινπ ηνπ. Δίλαη πηζαλφ ν 

εθπαηδεπηηθφο λα έξζεη αληηκέησπνο κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε 

ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αηφκσλ κε ΝΑ θαη δηαρείξηζεο απηψλ ησλ 

δεηεκάησλ. Ζ άγλνηα θαη ε έιιεηςε ελφο εξκελεπηηθνχ κνληέινπ ηέηνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο θάλεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πηνζέηεζε ζπληεξεηηθψλ, παξσρεκέλσλ θαη μεπεξαζκέλσλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ, 

θάηη πνπ δελ ζα ζπλέβαηλε αλ ππήξρε ε εηζαγσγή ελφο ζρεηηθνχ καζήκαηνο ζηνλ 

νδεγφ ζπνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Δλδηαθέξνλ ζα είρε ε έξεπλα γηα ζρεδηαζκφ επέιηθησλ θαη ηαρχξπζκσλ 

ζεκηλαξίσλ, κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ 

ηνλίζεη ηε ζεκαζία θάπνησλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ,  μερσξίδνπλ φκσο ηδηαίηεξα ηνλ 

παξάγνληα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο (Young, Gore & McCarthy,  2012). Καη 

εδψ θάλεθε φηη ε παξαθνινχζεζε έζησ θάπνησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ θαη πξννδεπηηθψλ απφςεσλ, ζχκθσλεο κε απηφ πνπ 

παξνπζηάδεη ε ζεκεξηλή βηβιηνγξαθία. Απηφ θαζηζηά ρξήζηκε ηελ έξεπλα κε ζηφρν 

ην ζρεδηαζκφ επέιηθησλ θαη ζχληνκσλ ζε ρξνληθή δηάξθεηα δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα 

απνβιέπνπλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, γηα ηελ επηινγή ηεο χιεο ηέηνησλ ζεκηλαξίσλ,  κε βάζε ηα επξήκαηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα κπνξνχζε λα δνζεί βάξνο, θπξίσο ζε έμη ζέκαηα: 1) Η 

απνζαθήληζε ηνπ όξνπ «ζεμνπαιηθόηεηα». Αλ θαη νη  εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δπν 

νκάδσλ επηιέγνπλ μεθάζαξα ζηελ πξψηε ζέζε απηφ πνπ ε βηβιηνγξαθία νξίδεη σο 
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ζεμνπαιηθφηεηα, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη ην έλα ηέηαξην φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αγλνεί ηε ζσζηή εξκελεία ηνπ φξνπ. 2) Ο κύζνο πνπ  ζέιεη ηα άηνκα 

κε ΝΑ λα έρνπλ αλεμέιεγθηε libido θαη  ππεξηνλίδεη ηε ζεμνπαιηθόηεηα ηνπο. Αλ θαη 

γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα κελ απνδέρνληαη ην ζπγθεθξηκέλν κχζν, δελ ηνλ 

απνξξίπηνπλ φκσο μεθάζαξα, αθνχ νη απαληήζεηο ηνπο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ 

νπδεηεξφηεηαο θαη κάιινλ απνδνρήο ηνπ. 3) Η δηαδεδνκέλε αληίιεςε γηα ηα άηνκα κε 

ΝΑ όηη ζεσξνύληαη πην επηξξεπή ζε ζρέζε κε ην γεληθό πιεζπζκό,  λα δηαπξάμνπλ 

επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ κηα ζηάζε αλάκεζα 

ζηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηε κάιινλ δηαθσλία απέλαληη ζε απηήλ ηελ αληίιεςε, ρσξίο 

λα ηελ απνξξίπηνπλ άκεζα. 4) Η αληίιεςε όηη ηα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

ηθαλόηεηεο γηα νξγαζκό θαη ζπλνπζία αλ ηνπο δνζεί ε επθαηξία.  Ζ αληίιεςε απηή 

βιέπνπκε λα βξίζθεη κηα ζρεηηθή απήρεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, αθνχ 

δελ ηελ απνδέρνληαη, αιιά νχηε ηελ απνξξίπηνπλ. 5) Η  δηαδεδνκέλε αληίιεςε όηη ν 

δεκόζηνο απλαληζκόο ησλ αηόκσλ κε ΝΑ είλαη εθδήισζε έληνλσλ ζεμνπαιηθώλ νξκώλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ηελ απνδέρνληαη, αιιά νχηε ηελ απνξξίπηνπλ. 6) Η ζηείξσζε. 

Αλ θαη ηελ αθξαία ιχζε ηεο ζηείξσζεο σο ηξφπν απνθπγήο αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο ηελ επηιέγνπλ  κε κηθξά πνζνζηά (θάησ ηνπ 5%), ηα πνζνζηά απνδνρήο 

φπσο θάλεθε απμάλνπλ πνιχ φηαλ αιιάδεη ε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο, εηδηθά φηαλ 

ππάξρεη ζπγγελήο ή θίινο κε ΝΑ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

γεληθήο. Να ππελζπκίζνπκε μαλά, φηη ε ζηείξσζε πνιιέο θνξέο έρεη σο απνηέιεζκα 

νη γπλαίθεο κε ΝΑ λα πέθηνπλ πην ζπρλά ζχκαηα θαθνπνίεζεο, αθνχ ν ζχηεο 

γλσξίδεη πσο δελ θηλδπλεχεη λα απνθαιπθζεί απφ κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κε ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκα θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Αλ επηζπκείηε λα ζαο 

ηαρπδξνκεζεί έλα αληίηππν ηεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κπνξείηε λα 

ζηείιεηε  mail ζην mtheodor@sch.gr. 

 
ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Φύιν: 

Άλδξαο □    Γπλαίθα □    

 

2. Ζιηθία ζε έηε: 
23-30 □ 31-40 □ 41-50 □  άλσ ησλ 51 □  

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Άγακνο/ε                   □            Παληξεκέλνο/ε          □       

Γηαδεπγκέλνο/ε          □            ε ρεξεία   □       

 

4. Έρεηε παηδηά: 

 Nαη              □  Όρη   □ 

 

5. πνπδέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ): (κία επηινγή, ζην αλψηεξν 

επίπεδν) 

Καζφινπ □                   εκηλάξην 400 σξψλ □         ΣΔΗ □                   ΑΔΗ □ 

Γηδαζθαιείν ΔΑΔ □  Μεηαπηπρηαθφ □          Γηδαθηνξηθφ □ 

 

6. Δθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία ζε δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) 

ζε έηε θαηά πξνζέγγηζε: (Δηδηθά ρνιεία, Σκήκ. Έληαμεο, Παξάιιειε ηήξημε θ.ά)  

Καζφινπ □                  1-5 □           6-10 □        11-15 □      

16-20 □     21-25 □  26 θαη άλσ □ 
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7. Δθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε:  

Καζφινπ □        1-5 □       6-10 □      11-15 □       16-20 □       21-25 □      26 θαη άλσ □ 

 

8. ήκεξα εξγάδνκαη: 

Α/ζκηα 

γεληθή 

αγσγή 

□ 

Α/ζκηα 

εηδηθή 

αγσγή 

□ 

Β/ζκηα 

γεληθή 

αγσγή 

□ 

Β/ζκηα 

εηδηθή 

αγσγή 

□ ΚΔΓΓΤ □ 

Άιιεο

δνκέο 

ΔΑΔ* 

□ 

(* π.ρ.: Ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, Ηδησηηθά γξαθεία ινγνζεξαπείαο ή εξγνζεξαπείαο, 

ςπρνινγνη, θηι) 

 

9. Δηδηθόηεηα : 

Νεπηαγσγφο □  Νεπηαγσγφο ΔΑΔ □        Γάζθαινο □           Γάζθαινο ΔΑΔ □  

Καζεγεηήο   □  Καζεγεηήο ΔΑΔ □       Φπρνιφγνο □          

Λνγνζεξαπεπηήο □  Δξγνζεξαπεπηήο □ 

 

10.Έρεηο παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεκηλάξηα γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα; 

Καζφινπ     □                 1-10 ψξεο □     11-20 ψξεο □  21-30 ψξεο □   

31-40 ψξεο □  41-50 ψξεο □               51 θαη άλσ □  

 

11.Έρεηο ζπγγελή ή θίιν / γλσζηό κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζην ζηελό ζνπ 

πεξηβάιινλ; 

ΝΑΗ □   ΟΥΗ □ 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

Θέκα δηπισκαηηθήο :«Ζ εμνπαιηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία» 

Θενδώξνπ Μηραήι 

Κπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ εθθξάδεη πεξηζζόηεξν ηε γλώκε ζαο 

1= Γηαθσλψ απφιπηα 

2= Μάιινλ δηαθσλψ 

3= Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

4= Μάιινλ ζπκθσλψ 

5= πκθσλψ απφιπηα 

ή βάιηε «Υ» ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη 

 (Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις) 
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Μέξνο Α΄ 

1.Όηαλ ιέηε «ζεμνπαιηθόηεηα» ελλνείηε θπξίσο: (κία κφλν επηινγή) 

θέςεηο, θαληαζηψζεηο, επηζπκίεο. □ 

Sex appeal (εκθάληζε πνπ απνπλέεη εξσηηζκφ θαη έιθεη ζεμνπαιηθά). □ 

Βιέκκα, ράδη, θηιί.  □  

Σε ζεμνπαιηθή πξάμε. □    

Όια ηα παξαπάλσ.  □ 

 

2.Οη γνλείο αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζνπ έρνπλ δεηήζεη πνηέ βνήζεηα 

γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ ηνπο;  

ΝΑΗ □   ΟΥΗ □ 

 

 

Μέξνο Β΄ 

 

7. Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξόηεξεο 

ζεμνπαιηθέο νξκέο από ην γεληθό πιεζπζκό. 

1 2 3 4 5 

8. Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζώα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα. 

1 2 3 4 5 

 

Μέξνο Γ΄ 

 

9. Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα 

δηαπξάμνπλ επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα από ην 

γεληθό πιεζπζκό. 

1 2 3 4 5 

10. Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλόηεξα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθό. 

1 2 3 4 5 

11. Σα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ 

πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο γηα νξγαζκό θαη ζπλνπζία 

από ην γεληθό πιεζπζκό. 

1 2 3 4 5 

12. Σα άηνκα κε ΝΑ όηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη 

δεκόζηα, θαλεξώλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο 

ηνπο νξκέο. 

1 2 3 4 5 

 

3. Ο απλαληζκόο είλαη ακαξηία. 

 

1 2 3 4 5 

4. Ο απλαληζκόο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηόκνπ. 

1 2 3 4 5 

5. Δίζαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ). 

1 2 3 4 5 

6. Νένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεύνληαη. 1 2 3 4 5 
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Μέξνο Γ΄ 

13. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο εζείο ζεσξείηε όηη δξνπλ σο εκπόδην 

ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ; (επηιέμηε κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο έσο 3 απαληήζεηο, αξηζκψληαο ηηο επηινγέο ζαο κε 1, 2, 3.) 

 

Αξλεηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ.    □ 

Απνκφλσζε, έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο, ηδξπκαηνπνίεζε. □ 

Σηκσξεηηθέο – επηθξηηηθέο αληηδξάζεηο ελειίθσλ.    □ 

Πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ 

δεμηνηήησλ.         □ 

Έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ λα κηκεζνχλ.   □ 

Μέξνο Δ΄ 

 

14. Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλόηεξν λα ππνζηνύλ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζύγθξηζε κε ην γεληθό 

πιεζπζκό. 

1 2 3 4 5 

 

15. Ζ απνθπγή αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, ζα κπνξνύζε λα 

πεξηνξηζηεί κε: (επηιέμηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο έσο 2 απαληήζεηο, αξηζκψληαο ηηο 

επηινγέο ζαο κε 1, 2.) 

Απνρή απφ ζεμνπαιηθή επαθή. □         Αληηζχιιεςε. □ 

ηείξσζε.  □                                         εμνπαιηθή εθπαίδεπζε. □ 

 

16. Ζ  ζηείξσζε θπξίσο (κία κφλν επηινγή): 

Ηθαλνπνηεί ηνπο θφβνπο ηεο θνηλσλίαο.  □ 

Δίλαη κηα βάλαπζε κνξθή ειέγρνπ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζπληζηά θαθνπνίεζε. □ 

Δίλαη κία απνδεθηή κέζνδνο αληηζχιιεςεο. □      

 

Μέξνο Σ΄ 

 

17. Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ κε ΝΑ. 

1 2 3 4 5 

18. Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε κέηξηα θαη 

ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απόθηεζε 

θνηλσληθνζεμνπαιηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ώζηε 

λα δήζεη όζν γίλεηαη κε πεξηζζόηεξε πγεία θαη 

αζθάιεηα ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπ. 

1 2 3 4 5 
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ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Γεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο Αγσγήο 

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Όηαλ ιέηε «ζεμνπαιηθφηεηα» ελλνείηε θπξίσο: ,530 47 ,000 

Οη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζνπ έρνπλ 

δεηήζεη πνηέ βνήζεηα γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο; 

,588 47 ,000 

Ο απλαληζκφο είλαη ακαξηία. ,495 47 ,000 

Ο απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. 
,690 47 ,000 

Δίζαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 
,855 47 ,000 

Νένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη. ,869 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο 

νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 
,910 47 ,001 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα. 
,810 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ 

επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

,870 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

,814 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία απφ 

ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

,878 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκφζηα, 

θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο. 
,912 47 ,002 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Αξλεηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ. 
,481 47 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Απνκφλσζε, έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο, 

ηδξπκαηνπνίεζε. 

,629 47 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Σηκσξεηηθέο – επηθξηηηθέο αληηδξάζεηο ελειίθσλ. 
,629 47 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ. 

,575 47 ,000 
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Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ λα 

κηκεζνχλ. 

,481 47 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

,808 47 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: Απνρή απφ 

ζεμνπαιηθή επαθή. 

,206 47 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: ηείξσζε. 
,314 47 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: Αληηζχιιεςε. 
,646 47 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε 

ΝΑ, ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε. 

,393 47 ,000 

Ζ  ζηείξσζε θπξίσο... ,813 47 ,000 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 
,911 47 ,002 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα θαη 

ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

,725 47 ,000 
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Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Γεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Όηαλ ιέηε «ζεμνπαιηθφηεηα» ελλνείηε θπξίσο: ,460 58 ,000 

Οη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) ζνπ έρνπλ 

δεηήζεη πνηέ βνήζεηα γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ηνπο; 

,540 58 ,000 

Ο απλαληζκφο είλαη ακαξηία. ,491 58 ,000 

Ο απλαληζκφο κπνξεί λα βιάςεη ηε ζσκαηηθή ή ηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. 
,372 58 ,000 

Δίζαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 
,361 58 ,000 

Νένη κε ειαθξά ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη. ,201 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο 

νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 
,205 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα. 
,239 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πην επηξξεπή ζην λα δηαπξάμνπλ 

επηθίλδπλα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

,268 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ. 
,211 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ αλ έρνπλ ηελ επθαηξία,  έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο γηα νξγαζκφ θαη ζπλνπζία απφ 

ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

,278 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ φηαλ απλαλίδνληαη έληνλα θαη δεκφζηα, 

θαλεξψλνπλ θπξίσο ηηο έληνλεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξκέο. 
,246 58 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Αξλεηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο ζηάζεηο γνλέσλ. 
,502 58 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Απνκφλσζε, έιιεηςε ηδησηηθνχ ρψξνπ έθθξαζεο, 

ηδξπκαηνπνίεζε. 

,437 58 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Σηκσξεηηθέο – επηθξηηηθέο αληηδξάζεηο ελειίθσλ. 
,487 58 ,000 

Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ. 

,375 58 ,000 
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Δκπφδην ζηελ ςπρνζεμνπαιηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ - Έιιεηςε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ξφισλ λα κηκεζνχλ. 
,509 58 ,000 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη πηζαλφηεξν λα ππνζηνχλ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

,313 58 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: Απνρή απφ ζεμνπαιηθή 

επαθή. 

,540 58 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: ηείξσζε. 
,540 58 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: Αληηζχιιεςε. 
,533 58 ,000 

Ζ απνθπγή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζηα άηνκα κε ΝΑ, 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε: εμνπαιηθή εθπαίδεπζε. 
,516 58 ,000 

Ζ  ζηείξσζε θπξίσο... ,324 58 ,000 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΝΑ. 
,215 58 ,000 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε κέηξηα θαη 

ειαθξά ΝΑ βνεζάεη ζηελ απφθηεζε 

θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

,261 58 ,000 
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ΓΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 
Δθπαηδεπηηθνί ΔΑ Δθπαηδεπηηθνί ΓΔ 

Ν % Ν % 

Φύιν 
Άλδξαο 17 36,2 23 39,7 

Γπλαίθα 30 63,8 35 60,3 

Ζιηθία 

23-30 18 38,3 5 8,6 

31-40 15 31,9 19 32,8 

41-50 8 17 26 44,8 

51 θαη άλσ 6 12,8 8 13,8 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

Άγακνο/ε 23 48,9 15 25,9 

Έγγακνο/ε 23 48,9 40 69 

Γηαδεπγκέλνο/ε 1 2,1 2 3,4 

ε Υεξεία - - 1 1,7 

Έρεηε  παηδηά 
ΝΑΗ 16 34 36 62,1 

ΟΥΗ 31 66 22 37,9 

πνπδέο ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή 

Καζφινπ 8 17 56 96,6 

εκηλάξην 400 Χξψλ 4 8,5 2 3,4 

ΣΔΗ 3 6,4 - - 

ΑΔΗ 7 14,9 - - 

Γηδαζθαιείν  ΔΑ 11 23,4 - - 

Μεηαπηπρηαθφ 14 29,8 - - 

Δθπαηδεπηηθή 

πξνϋπεξεζία ζε 

δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο 

Καζφινπ - - 55 94,8 

1-5 27 57,4 3 5,2 

6-10 13 27,7 - - 

11-15 4 8,5 - - 

16-20 3 6,4 - - 

Δθπαηδεπηηθή 

Πξνϋπεξεζία 

ζηε Γεληθή 

Δθπαίδεπζε 

Καζφινπ 18 38,3 - - 

1-5 14 29,8 - - 

6-10 5 10,6 23 39,7 

11-15 7 14,9 15 25,9 

16-20 3 6,4 10 17,2 

21-25 - - 5 8,6 

26 θαη άλσ - - 5 8,6 
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ήκεξα 

Δξγάδνκαη 

Α/ζκηα ΓΔ 1 2,1 43 74,1 

Β/ζκηα ΓΔ - - 15 25,9 

Α/ζκηα ΔΑ  36 76,6 - - 

Β/ζκηα ΔΑ  3 6,4 - - 

ΚΔΓΓΤ 4 8,5 - - 

Άιιεο Γνκέο ΔΑ 3 6,4 - - 

Δηδηθόηεηα 

Νεπηαγσγφο 3 6,4 7 12,1 

Νεπηαγσγφο ΔΑ 1 2,1 - - 

Γάζθαινο 19 40,4 32 55,2 

Γάζθαινο ΔΑ 14 29,8 - - 

Καζεγεηήο 2 4,3 19 32,8 

Καζεγεηήο ΔΑ 1 2,1 - - 

Φπρνιφγνο 4 8,5 - - 

Λνγνζεξαπεπηήο 2 4,3 - - 

Δξγνζεξαπεπηήο 1 2,1 - - 

Έρεηο 

παξαθνινπζήζεη 

πνηέ ζεκηλάξηα 

γηα ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα 

Καζφινπ 34 72,3 52 89,7 

1-10 ψξεο 12 25,5 5 8,6 

41-50 - - 1 1,7 

51 θαη άλσ 1 2,1 - - 

Έρεηο ζπγγελή ε 

θίιν/ γλσζηό κε  

ΝΑ ζην ζηελό 

ζνπ πεξηβάιινλ 

Ναη 10 21,3 13 22,4 

Όρη 37 78,7 45 87,6 


