
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εμφυλες διακρίσεις  -Κοινωνικά στερεότυπα 

1. Θεωρείτε ότι στον τρόπο διαπαιδαγώγησης αγοριών και κοριτσιών στη σύγ-

χρονη ελληνική οικογένεια υπάρχουν διακριτές διαφορές εις βάρος του ενός 
από τα δύο φύλα; 
α)ΝΑΙ…..              β)ΟΧΙ 
-Αν συμφωνείτε, να  αναφέρετε δύο τουλάχιστον ενδεικτικά παραδείγματα. 
Α. 
Β. 

2. Πώς αντιδρούν οι γονείς στις πιέσεις των παιδιών και στις απαιτήσεις τους 
(προς τους γονείς) όταν πρόκειται να σχετιστούν με το άλλο φύλο; Υπάρχει 
διαφορετικός βαθμός επιτρεπτικότητας ως προς τα  αγόρια  ή ως προς τα 
κορίτσια, κατά τη γνώμη σας; 
 

3. Θεωρείτε ότι τα  αγόρια και γενικότερα οι άνδρες υπερέχουν συγκριτικά με 
τα κορίτσια /τις γυναίκες ως προς τα οργανωτικά τους χαρακτηριστικά , 
αναφορικά με αυτές οι οποίες προσδιορίζονται από εμψυχωτικά «κατά 
γενική αντίληψη»; 

4. Πόσο δυναμικές θεωρείτε τις σύγχρονες γυναίκες και σε ποιο ποσοστό/ 
βαθμό θεωρείτε ότι η επίτευξη των επαγγελματικών τους επιδιώξεων 
καθορίζεται από:  α) το χαρακτήρα τους,  β) την εργατικότητά τους  γ) τη 
συγκυρία  δ) τη στήριξη συντρόφου ή συζύγου   ε) τις  προνοιακές δομές; 

 

5. Η θεσμοθέτηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι εδώ και 
πολλά χρόνια μια πραγματικότητα .Η πραγματικότητα, ωστόσο, πολλές 
φορές αποδεικνύεται  αναντίστοιχη με τα νομοθετικά δεδομένα. Οι γυναίκες 
δεν απολαμβάνουν την ισοτιμία που ορίζουν οι νόμοι. 
Να προσδιορίσετε ποιους από τους λόγους θεωρείτε- κατά προτεραιότητα- 

υπεύθυνους: 
α) αντιλήψεις και παρωχημένες απόψεις της ελληνικής οικογένειας  με 
χαρακτηριστικά που συνάδουν με πατριαρχικού τύπου οργάνωσή της  
β) φόβος  από την πλευρά των ανδρών εξαιτίας  της δυναμικής εισόδου 
πλέον των γυναικών στην αγορά εργασίας/στον επαγγελματικό στίβο; 
γ) Η «στρεβλή» αντίληψη που καλλιεργείται μεμονωμένα  ότι ,παρά τα όσα 
έχουν πετύχει οι γυναίκες ,συνδυάζοντας την οικογενειακή τους ζωή και την 
επαγγελματική τους εξέλιξη, δεν χαίρουν  πάντοτε του σεβασμού  που 
πράγματι θα άξιζαν 



6.Πού οφείλονται, κατά τη γνώμη σας, τα αυξημένα ποσοστά γυναικο-

κτονιών  και περιπτώσεων βιασμών, κακοποιητικών συμπεριφορών και 
παρενοχλήσεων ή εκμετάλλευσης γυναικών  την τελευταία πενταετία 
περίπου; Να καταγράψετε ,κατά προτεραιότητα, δύο σημαντικούς κατά την 
κρίση σας λόγους. α)   
…………………………………………………………………………………….. 
  

………………………………………………………β)……………………………………………………………
…… 

7.Είναι «εύκολη», θεωρείτε, η απόφαση μιας κακοποιημένης γυναίκας να 
εγκαταλείψει την κακοποιητική σχέση την οποία βιώνει; Ποιοι παράγοντες 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αρνητικά;    α) η αδυναμία να  αυτοσυντη-

ρηθεί ή να  αναθρέψει τα παιδιά, αν δε διαθέτει σταθερό εισόδημα ή δεν 
έχει πρόσβαση σε εξασφάλιση επιδόματος      β) η συναισθηματική της 
αδυναμία και η ψυχική της ανημπόρια γ) η έλλειψη υποστηρικτικού κλίμα-

τος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον ή από τον ευρύτερο φιλικό κύκλο 
δ) οπισθοδρομικές αντιλήψεις του τύπου «έχει χρέος να διασώσει το γάμο 

της» ή δυσκολεύεται να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της     ε) άλλο…..  
 

8.Σε παραδείγματα βιασμού γυναικών ή ανάλογων κακοποιητικών 
συμπεριφορών, σε ποιο βαθμό- κατά τη γνώμη σας- διατρέχει η γυναίκα τον 
κίνδυνο να κατηγορηθεί ότι :   α. «προκάλεσε» ή «τα ήθελε»  β. «ενέδωσε» 
με τη θέλησή της    γ. να μη γίνει πιστευτή η δική της εκδοχή ή αλήθεια  δ. να 
“διασυρθεί” για δεύτερη φορά 

 

9.Διακοπή της κύησης-Ελευθερία διάθεσης του γυναικείου σώματος (Ηθικές 
αναστολές-Ιατρικές συνέπειες-Κοινωνικές αντιλήψεις). Ποια είναι η γνώμη 
σας για την ποινικοποίηση των αμβλώσεων, η οποία επιχειρείται σε ορισμέ-

νες πολιτείες  της Αμερικής; 
10.Τι είδους παρεμβάσεις, σε θεσμικό επίπεδο, θα μπορούσαν να γίνουν για 
να προληφθούν ή και για να  αντιμετωπιστούν κακοποιητικές συμπεριφορές 
εις βάρος των γυναικών; 
 

«Το σύνολο των μαθητών που κλήθηκαν να το απαντήσουν είναι   36 – Η εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί» 

(Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να διευρευνήσει τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τάσεις για τις 
έμφυλες διακρίσεις και για τα στερεότυπα που διαιωνίζονται κυρίως εις βάρος των γυναι-
κών ,και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το σύνολο του προβληματισμού γι αυτά τα ζητή-

ματα. Εχει αποκλειστικά ερευνητικό χαρακτήρα και δεν πληροί οπωσδήποτε τους όρους 
επιστημονικής προσέγγισης του ζητήματος. Αποβλέπει φυσικά και στην ευαισθητοποίηση 
όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να περιοριστούν δραστικά προαναφερόμενα φαινό-

μενα) 



 


