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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Μετάφραση:
∆οµινίκη Σάνδη



Η PRO FAMILIA είναι ο σημαντικότερος μη

κυβερνητικός κοινωφελής οργανισμός στη

Γερμανία που ειδικεύεται στη σεξουαλική και

αναπαραγωγική υγεία, καθώς και στα σεξουα-

λικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ασχο-

λείται με ζητήματα αντισύλληψης, εγκυμοσύ-

νης, μειωμένης αναπαραγωγικής ικανότητας,

σεξουαλικότητας και σχέσεων, αμβλώσεων,

σεξουαλικής βίας και ανδρικής και γυναικείας

υγείας. Ιδρύθηκε το 1952 και λειτουργεί ανε-

ξάρτητα από πολιτικές και θρησκευτικές πε-

ποιθήσεις. Ανήκει στη Διεθνή Ομοσπονδία

Οικογενειακού Προγραμματισμού και παρα-

κολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και δρα-

στηριότητες στο χώρο. Μόνο στη Γερμανία,

περίπου 200.000 άνθρωποι κάθε χρόνο συμ-

βουλεύονται ειδικούς του οργανισμού, και

185.000 νέοι άνδρες και γυναίκες ενημερώ-

νονται για τη σεξουαλική υγεία.



Αγαπητοί γονείς,

Η συζήτηση γύρω από το θέµα της υπέρβα-
σης των σεξουαλικών ορίων δεν είναι εύκο-
λο πράγµα. Αυτό το βιβλίο επιθυµεί να δώσει
κίνητρα για διάλογο και περαιτέρω σκέψη.

Στις σελίδες του δε θα βρείτε περιγραφές
σκηνών σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά κα-
θηµερινές καταστάσεις µέσα από τις οποίες
τα παιδιά µπορούν να µάθουν περισσότερα
για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Τα
παιδιά πρέπει να διαθέτουν σωστή εικόνα για
το σώµα τους, ώστε να είναι σε θέση να ξεχω-
ρίζουν τυχόν αγγίγµατα ή προσεγγίσεις που
τα κάνουν να αισθάνονται άβολα, και να τα
παίρνουν στα σοβαρά ώστε τελικά να τα απο-
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κρούουν. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα παιδιά
να γνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθή-
µατά τους και το σώµα τους, να ξέρουν τι τους
αρέσει και τι όχι. Πρέπει να ενθαρρύνουµε τα
παιδιά µας να εκδηλώνουν τα συναισθήµατα
και τα θέλω τους. Πρέπει να µάθουν να βά-
ζουν τα δικά τους όρια και να λένε «όχι» όταν
βρεθούν σε µια κατάσταση που τα κάνει να
αισθάνονται άβολα.

Για εµάς τους ενηλίκους, αυτό σηµαίνει ότι
οφείλουµε να αναγνωρίζουµε τα συναισθή-
µατα και τα θέλω των παιδιών µας και να δε-
χόµαστε την ανάγκη τους για ανεξαρτησία,
αυτογνωσία και οριοθέτηση – ακόµα και σε
σωµατικό επίπεδο. Μόνο έτσι θα καταφέ-
ρουµε να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους,
ώστε να µας µιλούν για εµπειρίες που τα ανη-
συχούν ή τα επιβαρύνουν. Καθήκον µας εί-
ναι να τους δίνουµε το θάρρος να πουν «όχι»,
ενώ κι εµείς οι ίδιοι, που τα προστατεύουµε,
δεν πρέπει να φοβόµαστε να αντιµετωπίσου-
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µε τους άλλους ενηλίκους που ενδεχοµένως
υπερβαίνουν τα όριά τους.

Εµείς έχουµε την ευθύνη να µην υπερβαί-
νονται ποτέ τα όρια που έχουν θέσει τα παι-
διά µας.
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Γεια σας! Είµαι η Κλάρα και έχω κάτι
πολύ ξεχωριστό! Είναι το σώµα µου
και ανήκει µόνο σ’ εµένα.





Όταν ήµουν µωρό,
το σώµα µου ήταν πολύ

διαφορετικό απ’ ό,τι
είναι σήµερα.
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Μεγαλώνω, µεγαλώνω,
και όσο µεγαλώνω
τόσο αλλάζουν
το σώµα µου
κι εγώ.



Είµαι περήφανη για εµένα
και το σώµα µου.



Μερικές φορές θέλω να
νιώθω κοντά σε κάποιον.
Τότε τα σώµατά µας ακουµπούν.
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Είναι ζεστά και µαλακά όταν
µε παίρνει ο µπαµπάς αγκαλιά.
Μου αρέσει τόσο πολύ η αγκαλιά του!




