
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Για το σκοπό αυτό, ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε εσάς, τους βουλευτές, δηλώνοντας τα 
παρακάτω: 

✓ Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι δικαίωμα του παιδιού και μπορεί να επηρεάσει πολλά 
άλλα δικαιώματά μας.   
 

✓ Αφού αποτελεί δικαίωμα των παιδιών, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να διδάσκεται 
στα σχολεία.  Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να εξαιρείται από το μάθημα, εάν αυτή διδάσκεται 
με τον τρόπο που αναφέρουμε παρακάτω. 
 

✓ Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει τη σωματική υγεία (π.χ. η καθαριότητα του 
σώματος), την ψυχική υγεία (π.χ. πώς να εκφράζουμε συναισθήματα) και την κοινωνική υγεία 
(π.χ. πώς δημιουργούμε σχέσεις που στηρίζονται στο σεβασμό).  Περιλαμβάνει επίσης, τη 
διαχείριση στερεοτύπων που υπάρχουν στην κοινωνία (π.χ. τα αγόρια είναι δυνατά, τα 
κορίτσια αδύναμα), την αποδοχή της διαφορετικότητας (π.χ. δεν χρησιμοποιώ τη λέξη gay 
για να κοροϊδέψω), αλλά και την προστασία του παιδιού (π.χ. αναγνωρίζουμε κινδύνους και 
ζητούμε βοήθεια), ενώ παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να λαμβάνουν ενημερωμένες 
αποφάσεις. 
 

✓ Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να διδάσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο 
ως παιδιά να μπορούμε να επικοινωνούμε τις ανησυχίες και προβληματισμούς μας.  
Θεωρούμε ότι, ως μάθημα θα είναι επιτυχημένο εάν διδάσκεται μέσα από βιωματικά 
εργαστήρια και όχι όπως γίνονται τα μαθήματα σήμερα στις σχολικές αίθουσες.   
 

✓ Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν αφορά μόνο τις σεξουαλικές σχέσεις και δραστηριότητες, 
γι’ αυτό και πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία.  Εάν εμείς, ως έφηβοι, 
νιώθουμε την ανάγκη να διδασκόμαστε αυτές τις έννοιες ώστε να μπορούμε να 
προστατεύουμε τους εαυτούς μας, πόσο μάλλον τα πιο μικρά παιδιά.  Σημειώνουμε όμως 
ότι, θα πρέπει να διδάσκεται με τρόπο που να μπορούν τα μικρά παιδιά να αντιληφθούν και 
να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους και τις ανάγκες τους.   
 



✓ Η άγνοια ή η πληροφόρηση των παιδιών για τα θέματα αυτά από το διαδίκτυο τα αφήνει 
εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους.   
 

✓ Όταν οι έρευνες έχουν δείξει ότι 1 στα 4 παιδιά στην Κύπρο είναι θύμα σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να περιμένουμε ότι 
το φαινόμενο θα σταματήσει.  Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι προστασίας μας.  Η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο το οποίο μπορεί να προστατεύσει εμάς τα 
παιδιά από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.   

Τα Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων  
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
 
 


