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Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων 

προς τη Σεξουαλικότητα 
 
 

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με στάσεις 
απέναντι στο σεξ, στη σεξουαλικότητα, την σεξουαλική αγωγή και τα άτομα με 

νοητική υστέρηση. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη στο κάθενα από τα 
θέματα που αναφερόμαστε. Όπως θα δείτε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις με τις 
οποίες συμφωνείτε και κάποιες που διαφωνείτε. Δεν ύπαρχουν σωστές ή λάθος 
απαντήσεις σ’ αυτές τις προτάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουμε να μάθουμε τι εσείς 
νομίζετε. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν διαβάζατε κάθε πρόταση και δηλώνατε το 
βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε, βάζοντας σε κύκλο την ανάλογη απάντηση. 

Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
 
1. Σε όλες τις γυναίκες με νοητική υστέρηση που ζουν στην κοινότητα, θα πρέπει να 
δίνονται αντισυλληπτικά γιατί υπάρχει πιθανότητα να τις εκμεταλευτούν σεξουαλικά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
2. Ο αυνανισμός είναι ένας ικανοποιητικός τρόπος σεξουαλικής απόλαυσης για όλες 
τις ηλικίες. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
3. Πληροφόρηση σχετικά με την αντισύλληψη θα πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμη 
σε άτομα με νοητική υστέρηση καθυστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
4.  Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν λιγότερες πιθανότητες να κακοποιηθούν 
σεξουαλικά αν δεν τους έχει παρασχεθεί σεξουαλική πληροφόρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
5. Η έκτρωση θα πρέπει να είναι μία ενναλλακτική λύση για μία γυναίκα με νοητική 
υστέρηση αν αποφασίσει ότι δεν θέλει να αποκτήσει παιδί. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                          Απόλυτα  
6. Τα άτομα με νοητική υστέρηση που ζουν σε οικοτροφεία θα πρέπει να έχουν έναν 
ιδιωτικό χώρο για να εκφράσουν την σεξουαλικότητά τους. 
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Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
               
7. Η ομοφυλοφιλία μεταξύ άτομων με νοητική υστέρηση  θα πρέπει να επιτρέπεται. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
8. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν περισσότερη δυσκολία να ελέγξουν τα 
σεξουαλικά τους συναισθήματα και τις σεξουαλικές τους δραστηριότητες από άλλους. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
9. Τα ερωτικά χάδια μεταξύ ατόμων με νοητική υστέρηση διαφορετικού φύλου 
δημοσίως είναι απαραδέχτη συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
10. Τα άτομα με νοητική υστέρηση δεν μπορούν πάντα να θεωρηθούν υπεύθυνα για 
την σεξουαλική τους συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
11. Ετερόφυλη συνουσία μεταξύ δύο συναινούντων ανύπαντρων ενηλίκων ατόμων με 
νοητική υστέρηση  σε ιδιαίτερο χώρο είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
12. Θα ήταν καλή ιδέα να ρωτούσαμε τους πελάτες μας με νοητική υστέρηση τι θα 
ήθελαν να μάθουν σχετικά με το σεξ. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
13. Ο αυνανισμός σε ιδιαίτερο χώρο είναι απαράδεκτη συμπεριφορά για ένα άτομο 
με νοητική υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
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14. Σύντομα φιλιά μεταξύ δύο ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση διαφορετικού 
φύλου δημοσιώς είναι μία αποδεκτή συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
15. Οι στάσεις που χρεισημοποιούνται κατά την διάρκεια ερωτικής συνουσιάς, 
δεν θα πρέπει ποτέ να συζητούνται ακόμα και ως απάντηση σε άμεση ερώτηση από 
ένα άτομο με νοητική υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
16. Όλοι οι μέθοδοι αντισύλληψης θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλα τα άτομα 
όλων των ηλικιών. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
17. Ομοφυλόφιλη  συμπεριφορά μεταξύ δύο συναινούντων ανδρών με νοητική 
υστέρηση σε ιδιωτικό χώρο είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
18. Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε μια γυναίκα με νοητική υστέρηση να 
χρησιμοποιήσει το «χάπι» αξιόπιστα σαν αντισυλληπτικό. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
19. Είναι παράλογο να περιμένουμε ένα άτομο με νοητική υστέρηση να είναι ικανό να 
πάρει αποφάσεις σχετικά με την στείρωσή του. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
20. Οι γυναίκες με νοητική υστέρηση είναι περισσότερο ασύδωτες από τον μέσο όρο 
των γυναικών. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
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21. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν λιγότερη ανάγκη για σεξ απο άλλα άτομα. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
22. Δεν θα ήταν κατάλληλο να προσφέρονται συμβουλές για αντισύλληψη σε άτομα 
με νοητική υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
23. Η στείρωση θα πρέπει να γίνεται μόνο με γραπτή έγκριση του ατόμου με νοητική 
υστέρηση. 
  
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
24. Η ομοφυλόφιλη συμπεριφορά μεταξύ δύο συναινούντων ενήλικων γυναικών με 
νοητική υστέρηση σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτή. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
25. Το προσωπικό θα πρέπει να σταματάει τους πελάτες με νοητική υστέρηση από 
το να αυνανίζονται. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
26. Οι μέθοδοι γεννητικού ελέγχου θα πρέπει να διδάσκονται σε νεαρά άτομα πριν 
γίνουν σεξουαλικά δραστήριοι. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
27. Τα ερωτικά χάδια μεταξύ δύο ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση 
διαφορετικού φύλου σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτή συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
28. Η ομοφυλόφιλη συμπεριφορά μεταξύ δύο ενήλικων γυναικών με νοητική 
υστέρηση σε ιδιωτικό χώρο είναι απαράδεκτη. 
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Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
29. Τα άτομα με νοητική υστέρηση θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν 
αντισυλληπτικά όταν το επιθυμούν. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
30. Οι σεξουαλικές δραστηριότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών με νοητική 
υστέρηση δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
31. Η ετερόφυλη συνουσία μεταξύ δύο συναινούντων ανύπαντρων ενηλίκων ατόμων 
με νοητική υστέρηση είναι αποδεκτή συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
32. Είναι απαράδεχτο δύο άτομα με νοητική υστέρηση να φιλιούνται παρατεταμένα 
δημοσίως. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
33. Θα με ανησυχούσε το γεγονός οτι ένα ομοφυλόφιλο άτομο με νοητική υστέρηση 
θα μπορούσε να διαφθείρει άλλα άτομα με νοητικη υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
34. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τις δικές τους 
αποφάσεις σχετικά με την σεξουαλική τους ζωή. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
35. Παρατεταμένα φιλιά μεταξύ δύο ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση 
διαφορετικού φύλου σε ιδιωτικό χώρο, είναι αποδεκτή συμπεριφορά. 
   
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
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Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
36. Η ομοφυλόφιλη δραστηριότητα μεταξύ δύο ατόμων με νοητική υστέρηση δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
37. Τα άτομα με νοητική υστέρηση θα πρέπει να παίρνουν την ευθύνη της 
σεξουαλικής τους συμπεριφοράς και να συνειδητοποιούν οτι υπάρχουν όρια στην 
σεξουαλική συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
38. Τα περισσότερα άτομα με νοητική υστέρηση που γνωρίζω θα ήταν ανίκανα να 
πάρουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με το σεξ. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
39. Φάρμακα που μειώνουν την σεξουαλική παρόρμηση, θα έπρεπε να δίνονται σε 
όλα τα άτομα με νοητική υστέρηση των οποίων η συμπεριφορά μερικές φορές 
υποδηλώνει σεξουαλική διέγερση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
40. Ο αυνανισμός  είναι ηθικά λανθασμένος. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
41. Τα άτομα με νοητική υστέρηση θα έπρεπε να υποβάλονται σε στείρωση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
42. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν συνήθως πιο ισχυρές σεξουαλικές ορμές 
απ’ οτι ο μέσος όρος ατόμων. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
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43. Η τάση προς ανοιχτή σεξουαλίκη αναφορά στην λογοτεχνία, στις ταινίες και στην 
εκπαίδευση είναι μία υγιής κίνηση στην κοινώνια μας.  
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
44. Τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν δικαίωμα σε μία ενεργή σεξουαλική ζωή. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
45. Η ομοφυλόφιλη συμπεριφορά μεταξύ δύο συναινούντων ανδρών με νοητική 
υστέρηση σε ιδιωτικό χώρο είναι αποδεκτή συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
46. Το να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το σεξ θα είχε 
πιθανώς ως αποτέλεσμα την έμμονη ενασχόλησή τους  με αυτό. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
47. Η σεξουαλική αγωγή θα έπρεπε να διδάσκετε σε όλα τα άτομα όλων των ηλικίων. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
48. Οι γονείς θα έπρεπε να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την  αντισύλληψη 
στους εφήβους γιούς και κόρες τους. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
49. Πρώτα απ’ όλα, σεξουαλική έκφραση αποσκοπεί στην απόλαυση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
50. Τα άτομα με νοητική υστέρηση διεγείρονται πιο έυκολα σεξουαλικώς  σε 
συγκρίση με τα φυσιολογικά άτομα. 
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Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
51. Εκπαίδευση των νεαρών ατόμων σχετικά με θέματα σεξουαλικότητας, θα αυξήσει 
το επίπεδο της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
52. Μία γυναίκα που «κοιμάται» με έναν άνδρα πριν το γάμο χάνει τον σεβασμό του.  
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
53. Κάθε άτομο, με νοητική υστέρηση ή όχι, έχει το δικαίωμα να αποκτήσει παιδιά. 
   
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
54. Η σεξουαλική αγωγή θα έπρεπε να είναι  ευθύνη της οικογένειας. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
 
 
55. Η συνουσία μεταξύ ανύπαντρων ζευγαριών είναι αποδεκτή. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
56. Η παροχή σεξουαλικής αγωγής στα άτομα με νοητικη υστερηση τα προστατεύει 
από σεξουαλική εκμετάλευση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
57. Τα οικοτροφεία για άτομα με νοητική υστέρηση θα έπρεπε να κρατούν άνδρες και 
γυναίκες το περισσότερο δυνατόν χωριστά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
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58. Η ομοφυλοφιλία θα έπρεπε να είναι παράνομη. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
59. Τα άτομα με νοητική υστέρηση χρειάζονται κατά καιρούς να συναντιούνται με 
μέλη του αντίθετου φύλου σε ιδιωτικό χώρο. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
60. Η ομοφυλοφιλία μεταξύ αμοιβαίως συναινούντων συντρόφων είναι αποδεκτή. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
61. Ο αυνανισμός δημοσίως είναι αποδεκτή συμπεριφορά για ένα άτομο με νοητική 
υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
 
62. Προγαμιαία σεξουαλική ανεκτικότητα συνήθως έχει ως αποτέλεσμα συζυγικά 
προβλήματα. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
63. Η στείρωση είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος γεννητικού ελέγχου για τα 
περισσότερα άτομα με νοητική υστέρηση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
64. Το καλύτερο είναι να περιμένεις από τα άτομα με νοητική υστέρηση να θέσουν 
κάποια ερώτηση σχετικά με την σεξουαλικότητα πριν συζητηθεί αυτό το θέμα μαζί 
τους. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
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65. Σύντομα φιλιά μεταξύ δύο ατόμων με νοητική υστέρηση διαφορετικού φύλου σε 
ιδιαίτερο χώρο είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
66. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει τα άτομα με νοητική υστέρηση να αποκτούν 
παιδιά. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
 
67. Είναι καλή ιδέα τα άτομα με νοητικη υστερηση να διδαχθούν πως να αυνανίζονται 
με σκοπό να εκτονώνουν την ένταση. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 
68. Τα κέντρα για άτομα με νοητική υστέρηση χρειάζονται ένα πρόγραμμα 
σεξουαλικής αγωγής για τους πελάτες του. 
 
Συμφωνώ     Συμφωνώ     Δεν συμφωνώ     Διαφωνώ      Διαφωνώ 
Απόλυτα                            ούτε διαφωνώ                           Απόλυτα 
 


