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1. Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΕΣ 
 
 

ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ∆ΡΑΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GS1.   
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GS2. 

 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ  

 
GS1 Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. ∆ιαβάζοντας (ακούγοντας) κάθε 

περιγραφή, σας παρακαλώ να σηµειώσετε (ή να µου πείτε) σε ένα από τα κουτάκια δίπλα σε 
κάθε γραµµή-περιγραφή, πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε 
περιγραφή. 

ΚΑΡΤΑ Α 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1A 

Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
καινούργιες ιδέες και να είναι 
δηµιουργικός. Του αρέσει να κάνει 
πράγµατα µε το δικό του πρωτότυπο 
τρόπο. 

01     02 03 04 05 06 

GS1B 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι πλούσιο
Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και ακριβά 
πράγµατα. 

01     02 03 04 05 06 

GS1C 

Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό, όλοι οι 
άνθρωποι στον κόσµο να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα. Πιστεύει ότι 
όλοι θα πρέπει να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1D 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να δείχνει τις 
ικανότητές του. Θέλει  να θαυµάζει ο 
κόσµος  αυτό που κάνει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1E 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να ζει σε ένα  
ασφαλές περιβάλλον. Αποφεύγει οτιδήποτε
θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλειά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1F 

Του αρέσουν οι εκπλήξεις και θέλει  
να κάνει πάντα καινούργια πράγµατα.  
Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό για τη ζωή του
να κάνει πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 

GS1G 

Πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να  
κάνουν αυτό που τους λένε. Πιστεύει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει πάντα να τηρούν τους  
κανόνες, ακόµα και όταν κανείς δεν  
επιβλέπει την τήρησή τους. 

01 02 03 04 05 6 

GS1H 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις από
τις δικές του. Ακόµα και όταν διαφωνεί µαζί
τους θέλει να κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 

GS1I 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι ταπεινός
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάε
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1J 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να περνάει 
καλά. Του αρέσει  να καλοµαθαίνει τον 
εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06 
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Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1K 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να παίρνει τις  
δικές του αποφάσεις για ό,τι κάνει.  
Θέλει να είναι ελεύθερος και να µην 
χρειάζεται να εξαρτάται από τους άλλους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1L 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να βοηθά τους 
ανθρώπους γύρω του. Θέλει να φροντίζει 
για το καλό τους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1M 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν το να είναι πολύ 
επιτυχηµένος. Ελπίζει ότι ο κόσµος θα 
αναγνωρίσει τα επιτεύγµατά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1N 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν, η κυβέρνηση να 
µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του 
απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Θέλει το 
κράτος να είναι ισχυρό για να µπορεί να 
προστατεύει τους πολίτες του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1O 
Αναζητεί την περιπέτεια και του αρέσει 
να είναι ριψοκίνδυνος. Θέλει η ζωή του 
να είναι συναρπαστική. 

01 02 03 04 05 06 

GS1P 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να συµπεριφέρετα
πάντα σωστά. Θέλει να αποφεύγει να κάνει
οτιδήποτε για το οποίο οι άνθρωποι θα 
έλεγαν ότι είναι λάθος. 

01 02 03 04 05 06 

GS1Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να τον σέβονται ο
άλλοι. Θέλει οι άλλοι να κάνουν αυτό  
που τους λέει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1R 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να είναι πιστός 
στους φίλους του. Θέλει να αφοσιώνεται 
στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά 
του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1S 

Πιστεύει ακράδαντα ότι οι άνθρωποι  
πρέπει να φροντίζουν τη φύση. Η φροντίδα
για το περιβάλλον είναι κάτι σηµαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 

GS1T 
 Η παράδοση είναι κάτι σηµαντικό γι’ αυτόν
Προσπαθεί να κρατάει τα ήθη και τα έθιµα, 
που του έδωσαν η θρησκεία του και η 
οικογένειά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1U 

Αναζητάει πάντα το κέφι και τη διασκέδαση
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να κάνει πράγµατ
που τον ευχαριστούν. 
 

01 02 03 04 05 06 

 
 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΗS1 ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Α  
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GS2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 

 
 

GS1 Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. ∆ιαβάζοντας (ακούγοντας) κάθε 
περιγραφή, σας παρακαλώ να σηµειώσετε (ή να µου πείτε) σε ένα από τα κουτάκια δίπλα σε 
κάθε γραµµή-περιγραφή, πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε 
περιγραφή. 

ΚΑΡΤΑ Α 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1A 

Είναι σηµαντικό για αυτήν να έχει 
καινούργιες ιδέες και να είναι 
δηµιουργική. Της αρέσει να κάνει 
πράγµατα µε το δικό της πρωτότυπο 
τρόπο. 

01     02 03 04 05 06 

GS1B 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι πλούσια
Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και ακριβά 
πράγµατα. 

01     02 03 04 05 06 

GS1C 

Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό, όλοι οι 
άνθρωποι στον κόσµο να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα. Πιστεύει ότι 
όλοι θα πρέπει να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1D 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να δείχνει τις 
ικανότητές του. Θέλει  να θαυµάζει ο 
κόσµος  αυτό που κάνει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1E 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να ζει σε ένα  
ασφαλές περιβάλλον. Αποφεύγει οτιδήποτε
θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλειά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1F 

Της αρέσουν οι εκπλήξεις και θέλει  
να κάνει πάντα καινούργια πράγµατα.  
Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό για τη ζωή της
να κάνει πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 

GS1G 

Πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να  
κάνουν αυτό που τους λένε. Πιστεύει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει πάντα να τηρούν τους  
κανόνες, ακόµα και όταν κανείς δεν  
επιβλέπει την τήρησή τους. 

01 02 03 04 05 6 

GS1H 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις από
τις δικές της. Ακόµα και όταν διαφωνεί µαζί 
τους θέλει να κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 

GS1I 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι ταπεινή 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάε
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1J 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να περνάει 
καλά. Της αρέσει  να καλοµαθαίνει τον 
εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 
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Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1K 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να παίρνει τις  
δικές της αποφάσεις για ό,τι κάνει.  
Θέλει να είναι ελεύθερη και να µην χρειάζετ
να εξαρτάται από τους άλλους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1L 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να βοηθά τους 
ανθρώπους γύρω της. Θέλει να φροντίζει 
για το καλό τους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1M 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν το να είναι πολύ 
επιτυχηµένη. Ελπίζει ότι ο κόσµος θα 
αναγνωρίσει τα επιτεύγµατά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1N 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν, η κυβέρνηση να 
µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της 
απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Θέλει το 
κράτος να είναι ισχυρό για να µπορεί να 
προστατεύει τους πολίτες του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1O 
Αναζητεί την περιπέτεια και της αρέσει 
να είναι ριψοκίνδυνη. Θέλει η ζωή της 
να είναι συναρπαστική. 

01 02 03 04 05 06 

GS1P 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να συµπεριφέρετα
πάντα σωστά. Θέλει να αποφεύγει να κάνει
οτιδήποτε για το οποίο οι άνθρωποι θα 
έλεγαν ότι είναι λάθος. 

01 02 03 04 05 06 

GS1Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να την σέβονται ο
άλλοι. Θέλει οι άλλοι να κάνουν αυτό  
που τους λέει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1R 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να είναι πιστή 
στους φίλους της. Θέλει να αφοσιώνεται 
στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά  
της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1S 

Πιστεύει ακράδαντα ότι οι άνθρωποι  
πρέπει να φροντίζουν τη φύση. Η φροντίδα
για το περιβάλλον είναι κάτι σηµαντικό γι’ 
αυτήν. 

01 02 03 04 05 06 

GS1T 
Η παράδοση είναι κάτι σηµαντικό γι’ αυτήν.
Προσπαθεί να κρατάει τα ήθη και τα έθιµα, 
που της έδωσαν η θρησκεία της και η 
οικογένειά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1U 

Αναζητάει πάντα το κέφι και τη διασκέδαση
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να κάνει πράγµατ
που την ευχαριστούν. 
 

01 02 03 04 05 06 

 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HS1 ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Α 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α΄ 
 
 
 
 
 
 



ΡΩΤΑ ΟΛΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Α 
 
 
HS1 Πόση ώρα συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση τις καθηµερινές; 

 
HS1-1                                              ΗS1-2 
ΩΡΕΣ:                       ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ:                   

 

HS2  Πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο τις καθηµερινές;  
 
HS2-1                                              ΗS2-2 
ΩΡΕΣ:                       ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ:                    

 
 
HS3 Πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδες τις καθηµερινές;  
 

HS3-1                                              ΗS3-2 

ΩΡΕΣ:                       ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ:                    
 

 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις; 
   

HS4 «Μερικές φορές η πολιτική µου φαίνεται  τόσο µπερδεµένη που πραγµατικά 
δεν µπορώ να καταλάβω τι γίνεται». 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας            

HS4  
ΚΑΡΤΑ Β

 ∆ιαφωνώ απόλυτα 1 

 ∆ιαφωνώ  2 

 Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

 Συµφωνώ  4 

 Συµφωνώ απόλυτα 5 

  

HS5   Πιστεύω ότι θα µπορούσα να συµµετέχω στις συζητήσεις και τις αποφάσεις 
µιας οµάδας που ασχολείται µε πολιτικά ζητήµατα. 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 

HS5  
ΚΑΡΤΑ Β
 7

 ∆ιαφωνώ απόλυτα 1 

 ∆ιαφωνώ   2 

 Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

 Συµφωνώ  4 

 Συµφωνώ απόλυτα 5 
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HS6 «Μου είναι εύκολο να διαµορφώσω γνώµη σε πολιτικές συζητήσεις, ή για 
πολιτικές που εφαρµόζονται». 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 
 

HS6 
 ∆ιαφωνώ απόλυτα 1 

 ∆ιαφωνώ   2 

 Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

 Συµφωνώ  4 

 Συµφωνώ απόλυτα 5 

HS7 Συνολικά, µε τη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας στην Ελλάδα, πόσο 
ικανοποιηµένος/η είσαστε; 

  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 

HS7 
  

 Πολύ δυσαρεστηµένος/η 1 

 Αρκετά δυσαρεστηµένος/η 2 

 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 3 

 Πολύ ικανοποιηµένος/η 4 

 
HS8 Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο που εκπληρώνει το έργο της 

η ελληνική κυβέρνηση; 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 
 
                                                                HS8 

 Πολύ δυσαρεστηµένος/η 1 

 Αρκετά δυσαρεστηµένος/η 2 

 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 3 

   Πολύ ικανοποιηµένος/η  4 

 

ΚΑΡΤΑ Β 

ΚΑΡΤΑ C 

ΚΑΡΤΑ C 
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HS9 Συνολικά, πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί η δηµοκρατία στην Ελλάδα; 
  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 
ΚΑΡΤΑ C HS9   

 Πολύ δυσαρεστηµένος/η 1 

 Αρκετά δυσαρεστηµένος/η 2 

 Αρκετά ικανοποιηµένος/η 3 

   Πολύ ικανοποιηµένος/η   4 

 
HS10 Γενικά µιλώντας, θα λέγατε ότι µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους 

περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις 
σχέσεις µας µαζί τους; 

 
 Παρακαλώ σηµειώστε σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια το οποίο βρίσκεται 

πιο κοντά στη γνώµη σας, µε το 0 να σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε πάντα 
επιφυλακτικοί µε τους ανθρώπους, και το 5 να σηµαίνει ότι µπορούµε να 
έχουµε εµπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους. 

 ΚΑΡΤΑ D 
Πρέπει να 
είµαστε 
πάντα 

επιφυλακτικοί 
στις σχέσεις 
µας µε τους 
ανθρώπους  

    Μπορούµε να 
έχουµε 

εµπιστοσύνη 
στους 

περισσότερους 
ανθρώπους 

 
0 1    2 3     4 5  HS10 

 
 
 
HS11 Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας 

εκµεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή ότι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι 
απέναντί σας; 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη που έχετε 
 
ΚΑΡΤΑ Ε 

Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν να 
µε εκµεταλλευτούν 

    Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν να 
είναι δίκαιοι 
απέναντί µου 

 0 1 2 3 4 5  HS11 
 
 
 



 

HS12 Θα λέγατε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε 
τον άλλον ή ότι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους; 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 
 ΚΑΡΤΑ F  

Οι άνθρωποι 
νοιάζονται κυρίως για 

τον εαυτό τους 
 

    Οι άνθρωποι 
προσπαθούν να 

βοηθάνε τον άλλον 

 0 1 2 3 4 5  HS12 
 

  
 
 Σας παρακαλώ πείτε µου τώρα πόση εµπιστοσύνη έχετε εσείς προσωπικά 

στον καθένα από τους παρακάτω θεσµούς, χρησιµοποιώντας την κλίµακα που 
ξεκινάει από το 0 (καµία απολύτως εµπιστοσύνη) και φθάνει στο 10 (απόλυτη 
εµπιστοσύνη). 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα τετραγωνάκια της κλίµακας ανάλογα 
µε τη γνώµη σας 
KAPTA G 
 Καµία απολύτως  

εµπιστοσύνη 
       Απόλυτη 

εµπιστο- 
σύνη  

HS13  
Ελληνικό 
Κουνοβού-
λιο 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HS14  
Νόµοι 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HS15  
Αστυνοµία 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Παρακαλώ πείτε µου σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις 
παρακάτω απόψεις: 
 
HS16 Όσο λιγότερο παρεµβαίνει η κυβέρνηση στην οικονοµία, τόσο καλύτερο είναι 

για την Ελλάδα. 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
HS16 

 
 

 

 

 

 

KAPTA H
10

  Συµφωνώ απόλυτα 1 

  Συµφωνώ  2 

  Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 3 

  ∆ιαφωνώ  4 

  ∆ιαφωνώ απόλυτα 5 
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HS17  Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει µέτρα για να µειωθούν οι διαφορές µεταξύ των 
εισοδηµάτων. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 
ΚΑΡΤΑ Η 

HS17 

   Συµφωνώ  απόλυτα   1 

   Συµφωνώ    2 

   Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ   3 

   ∆ιαφωνώ    4 

 ∆ιαφωνώ  απόλυτα 5 

  

HS18  Οι εργαζόµενοι χρειάζονται ισχυρά συνδικάτα για να προστατεύουν τις 
συνθήκες εργασίας τους και τους µισθούς τους.  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε τη 
γνώµη σας 

HS18 
 
   Συµφωνώ  απόλυτα   1 

   Συµφωνώ    2 

   Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ   3 

   ∆ιαφωνώ    4 

   ∆ιαφωνώ  απόλυτα   5 

   

Είσαστε… (σηµειώστε ανάλογα στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
    
 HS18-1 

 …Άνδρας   1 

 ή, Γυναίκα?   2 

Ποια χρονιά γεννηθήκατε;    HS18-2 

 Γράψτε τη χρονιά:               
 
 HS18-3    HS18-4    HS18-5   
    ΗΜΕΡΑ  ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

Παρακαλώ γράψτε τη σηµερινή ηµεροµηνία:   
 
                                                                 ∆ευτέρα=01 
                                                                            Κυριακή=07

ΚΑΡΤΑ Η 



 
 
 

ΚΩ∆. ΕΡ/ΓΙΟΥ Ζ1         
          
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ζ2         
ΚΩ∆. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ          
(ίδιο µε φόρµα επαφών και κύριο  
ερωτηµατολόγιο) 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ: 
 
 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: F-F2 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-F2 A (Γύρος 1 2002) 
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2. Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΕΣ 
 
 

ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ∆ΡΑΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GS1.   
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GS2. 

 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ  

 
GS1 Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. ∆ιαβάζοντας (ακούγοντας) κάθε 

περιγραφή, σας παρακαλώ να σηµειώσετε (ή να µου πείτε) σε ένα από τα κουτάκια δίπλα σε 
κάθε γραµµή-περιγραφή, πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε 
περιγραφή. 

ΚΑΡΤΑ Α 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1A 

Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
καινούργιες ιδέες και να είναι 
δηµιουργικός. Του αρέσει να κάνει 
πράγµατα µε το δικό του πρωτότυπο 
τρόπο. 

01     02 03 04 05 06 

GS1B 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι πλούσιο
Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και ακριβά 
πράγµατα. 

01     02 03 04 05 06 

GS1C 

Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό, όλοι οι 
άνθρωποι στον κόσµο να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα. Πιστεύει ότι 
όλοι θα πρέπει να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1D 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να δείχνει τις 
ικανότητές του. Θέλει  να θαυµάζει ο 
κόσµος  αυτό που κάνει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1E 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να ζει σε ένα  
ασφαλές περιβάλλον. Αποφεύγει οτιδήποτε
θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλειά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1F 

Του αρέσουν οι εκπλήξεις και θέλει  
να κάνει πάντα καινούργια πράγµατα.  
Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό για τη ζωή του
να κάνει πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 

GS1G 

Πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να  
κάνουν αυτό που τους λένε. Πιστεύει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει πάντα να τηρούν τους  
κανόνες, ακόµα και όταν κανείς δεν  
επιβλέπει την τήρησή τους. 

01 02 03 04 05 6 

GS1H 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις από
τις δικές του. Ακόµα και όταν διαφωνεί µαζί
τους θέλει να κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 

GS1I 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι ταπεινός
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάε
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1J 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να περνάει 
καλά. Του αρέσει  να καλοµαθαίνει τον 
εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06 
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Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1K 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να παίρνει τις  
δικές του αποφάσεις για ό,τι κάνει.  
Θέλει να είναι ελεύθερος και να µην 
χρειάζεται να εξαρτάται από τους άλλους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1L 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να βοηθά τους 
ανθρώπους γύρω του. Θέλει να φροντίζει 
για το καλό τους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1M 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν το να είναι πολύ 
επιτυχηµένος. Ελπίζει ότι ο κόσµος θα 
αναγνωρίσει τα επιτεύγµατά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1N 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν, η κυβέρνηση να 
µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του 
απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Θέλει το 
κράτος να είναι ισχυρό για να µπορεί να 
προστατεύει τους πολίτες του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1O 
Αναζητεί την περιπέτεια και του αρέσει 
να είναι ριψοκίνδυνος. Θέλει η ζωή του 
να είναι συναρπαστική. 

01 02 03 04 05 06 

GS1P 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να συµπεριφέρετα
πάντα σωστά. Θέλει να αποφεύγει να κάνει
οτιδήποτε για το οποίο οι άνθρωποι θα 
έλεγαν ότι είναι λάθος. 

01 02 03 04 05 06 

GS1Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να τον σέβονται ο
άλλοι. Θέλει οι άλλοι να κάνουν αυτό  
που τους λέει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1R 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να είναι πιστός 
στους φίλους του. Θέλει να αφοσιώνεται 
στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά 
του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1S 

Πιστεύει ακράδαντα ότι οι άνθρωποι  
πρέπει να φροντίζουν τη φύση. Η φροντίδα
για το περιβάλλον είναι κάτι σηµαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 

GS1T 
 Η παράδοση είναι κάτι σηµαντικό γι’ αυτόν
Προσπαθεί να κρατάει τα ήθη και τα έθιµα, 
που του έδωσαν η θρησκεία του και η 
οικογένειά του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1U 

Αναζητάει πάντα το κέφι και τη διασκέδαση
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να κάνει πράγµατ
που τον ευχαριστούν. 
 

01 02 03 04 05 06 

 
 
 

ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΗS19 ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Β 
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GS2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 

 
 

GS1 Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. ∆ιαβάζοντας (ακούγοντας) κάθε 
περιγραφή, σας παρακαλώ να σηµειώσετε (ή να µου πείτε) σε ένα από τα κουτάκια δίπλα σε 
κάθε γραµµή-περιγραφή, πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε 
περιγραφή. 

ΚΑΡΤΑ Α 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1A 

Είναι σηµαντικό για αυτήν να έχει 
καινούργιες ιδέες και να είναι 
δηµιουργική. Της αρέσει να κάνει 
πράγµατα µε το δικό της πρωτότυπο 
τρόπο. 

01     02 03 04 05 06 

GS1B 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι πλούσια
Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και ακριβά 
πράγµατα. 

01     02 03 04 05 06 

GS1C 

Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό, όλοι οι 
άνθρωποι στον κόσµο να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα. Πιστεύει ότι 
όλοι θα πρέπει να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες στη ζωή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1D 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να δείχνει τις 
ικανότητές του. Θέλει  να θαυµάζει ο 
κόσµος  αυτό που κάνει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1E 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να ζει σε ένα  
ασφαλές περιβάλλον. Αποφεύγει οτιδήποτε
θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλειά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1F 

Της αρέσουν οι εκπλήξεις και θέλει  
να κάνει πάντα καινούργια πράγµατα.  
Πιστεύει ότι είναι σηµαντικό για τη ζωή της
να κάνει πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 

GS1G 

Πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να  
κάνουν αυτό που τους λένε. Πιστεύει ότι οι 
άνθρωποι πρέπει πάντα να τηρούν τους  
κανόνες, ακόµα και όταν κανείς δεν  
επιβλέπει την τήρησή τους. 

01 02 03 04 05 6 

GS1H 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να ακούει 
ανθρώπους µε διαφορετικές απόψεις από
τις δικές της. Ακόµα και όταν διαφωνεί µαζί 
τους θέλει να κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 

GS1I 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι ταπεινή 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάε
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 

GS1J 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να περνάει 
καλά. Της αρέσει  να καλοµαθαίνει τον 
εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 
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Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ   

Μου 
µοιάζει  

Μου 
µοιάζει 
κάπως  

Μου 
µοιάζει 

πολύ λίγο  

∆ε µου 
µοιάζει  

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

  GS1K 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να παίρνει τις  
δικές της αποφάσεις για ό,τι κάνει.  
Θέλει να είναι ελεύθερη και να µην χρειάζετ
να εξαρτάται από τους άλλους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1L 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να βοηθά τους 
ανθρώπους γύρω της. Θέλει να φροντίζει 
για το καλό τους. 

01     02 03 04 05 06 

GS1M 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν το να είναι πολύ 
επιτυχηµένη. Ελπίζει ότι ο κόσµος θα 
αναγνωρίσει τα επιτεύγµατά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1N 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν, η κυβέρνηση να 
µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της 
απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Θέλει το 
κράτος να είναι ισχυρό για να µπορεί να 
προστατεύει τους πολίτες του. 

01 02 03 04 05 06 

GS1O 
Αναζητεί την περιπέτεια και της αρέσει 
να είναι ριψοκίνδυνη. Θέλει η ζωή της 
να είναι συναρπαστική. 

01 02 03 04 05 06 

GS1P 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να συµπεριφέρετα
πάντα σωστά. Θέλει να αποφεύγει να κάνει
οτιδήποτε για το οποίο οι άνθρωποι θα 
έλεγαν ότι είναι λάθος. 

01 02 03 04 05 06 

GS1Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να την σέβονται ο
άλλοι. Θέλει οι άλλοι να κάνουν αυτό  
που τους λέει. 

01 02 03 04 05 06 

GS1R 

Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να είναι πιστή 
στους φίλους της. Θέλει να αφοσιώνεται 
στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά  
της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1S 

Πιστεύει ακράδαντα ότι οι άνθρωποι  
πρέπει να φροντίζουν τη φύση. Η φροντίδα
για το περιβάλλον είναι κάτι σηµαντικό γι’ 
αυτήν. 

01 02 03 04 05 06 

GS1T 
Η παράδοση είναι κάτι σηµαντικό γι’ αυτήν.
Προσπαθεί να κρατάει τα ήθη και τα έθιµα, 
που της έδωσαν η θρησκεία της και η 
οικογένειά της. 

01 02 03 04 05 06 

GS1U 

Αναζητάει πάντα το κέφι και τη διασκέδαση
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να κάνει πράγµατ
που την ευχαριστούν. 
 

01 02 03 04 05 06 

 
 
ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HS19 ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Β 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β΄



 

 
 
 
 
 
 
ΡΩΤΑ ΟΛΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Β 
 
 
 
 
HS19 Πόση ώρα συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση τις καθηµερινές; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 

HS19 
 
 

 

 

 

 

 

 

HS20 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
ΚΑΡΤΑ 
  Καθόλου  01 

  Πολύ λίγη ώρα  02 

  Λίγη ώρα  03 

  Κάµποση ώρα  04 

  Αρκετή ώρα  05 

  Πολύ ώρα  06 

  Πάρα πολύ ώρα   07 

Πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο τις καθηµερινές; 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 
J 
KAPTA 
7

HS20 
   

  Καθόλου  01 

  Πολύ λίγη ώρα  02 

  Λίγη ώρα  03 

  Κάµποση ώρα  04 

  Αρκετή ώρα  05 

  Πολύ ώρα  06 

  Πάρα πολύ ώρα   07 
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HS21 Πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδα τις καθηµερινές; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 
 

HS21  
 
   Καθόλου  01 

   Πολύ λίγη ώρα  02 

   Λίγη ώρα  03 

   Κάµποση ώρα  04 

   Αρκετή ώρα  05 

   Πολύ ώρα  06 

   Πάρα πολύ ώρα   07 

 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις: 
   

HS22 «Μερικές φορές η πολιτική µου φαίνεται τόσο µπερδεµένη που πραγµατικά 
δεν µπορώ να καταλάβω τι γίνεται». 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 

HS22 
 
 Συµφωνώ  απόλυτα 1 

 Συµφωνώ   2 

 Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

 ∆ιαφωνώ   4 

 ∆ιαφωνώ  απόλυτα 5 

HS23  «Πιστεύω ότι θα µπορούσα να συµµετέχω στις συζητήσεις και τις αποφάσεις 
µιας οµάδας που ασχολείται µε πολιτικά ζητήµατα». 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια  

HS23  
 
  Συµφωνώ  απόλυτα 1 

 Συµφωνώ   2 

 Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

 ∆ιαφωνώ   4 

 ∆ιαφωνώ  απόλυτα  5 

KAPTA J 

ΚΑΡΤΑ Κ

ΚΑΡΤΑ Κ 



 

 

HS24 «Μου είναι εύκολο να διαµορφώσω γνώµη σε πολιτικές συζητήσεις, ή για 
πολιτικές που εφαρµόζονται».  
 

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 
 

 

 

 

 

 

HS25

        

 

 
 

 
 
 
HS26

 
 
 

 
 
HS27

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ΚΑΡΤΑ Κ
9

HS24 
Συµφωνώ απόλυτα 1 

Συµφωνώ 2 

Ούτε συµφωνώ  ούτε διαφωνώ 3 

∆ιαφωνώ   4 

∆ιαφωνώ  απόλυτα 5 

  Συνολικά, πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε τη σηµερινή κατάσταση της 
οικονοµίας στην Ελλάδα; 

    Παρακαλώ σηµειώστε σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια το οποίο 
βρίσκεται πιο κοντά στη γνώµη σας, µε το 0 να σηµαίνει ότι είσαστε 
απόλυτα δυσαρεστηµένος/η και το 5 να σηµαίνει ότι είσαστε απόλυτα 
ικανοποιηµένος/η. 
ΚΑΡΤΑ L   
Απόλυτα 

δυσαρεστη-
µένος/η 

    Απόλυτα 
ικανοποιηένος/η 

 

0 1 2 3 4       5 HS25 

 Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο που εκπληρώνει το έργο της 
η ελληνική κυβέρνηση; 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 
 KAPTA L 

Απόλυτα 
δυσαρεστη-

µένος/η 

    Απόλυτα 
ικανοποιη- 

µένος/η 
 

 
 0 1 2 3 4 5  HS26 

 Συνολικά, πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο που λειτουργεί η 
δηµοκρατία στην Ελλάδα; 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια 
 KAPTA L 
Απόλυτα 

δυσαρεστη-
µένος/η 

    Απόλυτα 
ικανοποιη-

µένος/η 
 

0 1 2 3 4 5  HS27 
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HS28  Γενικά µιλώντας, θα λέγατε ότι µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους 

περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις 
σχέσεις µας µαζί τους; 

 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα δύο τετραγωνάκια, ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
            KAPTA M 

HS28 

   Πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας 

                                                                                µε τους ανθρώπους         1 

   Μπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους περισσότερους  

   ανθρώπους         2 

 
 
HS29 Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας 

εκµεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή ότι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι 
απέναντί σας; 

 

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα δύο τετραγωνάκια, ανάλογα µε 
τη γνώµη σας 

HS29 
 
  Ο περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να µε εκµεταλλευτούν 1 

  Ο περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι  
                            απέναντί µου             2 
 
 
HS30  Θα λέγατε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε 

τον άλλον, ή ότι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα δύο τετραγωνάκια ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
HS30 

 
   Οι άνθρωποι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους 1 

   Οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον 2 

 

KAPTA N 

KAPTA P 



 

HS31 Σας παρακαλώ, τώρα να σηµειώστε πόση εµπιστοσύνη έχετε στο ελληνικό 
κοινοβούλιο, χρησιµοποιώντας έναν αριθµό από το 0 έως το 10. Αν δεν 
έχετε καµία απολύτως εµπιστοσύνη σηµειώστε 0. Αν έχετε απόλυτη 
εµπιστοσύνη σηµειώστε 10. Όσο περισσότερη εµπιστοσύνη έχετε στο 
ελληνικό κοινοβούλιο τόσο µεγαλύτερος θα είναι και ο βαθµός που θα δώσετε. 

 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ έναν αριθµό από το 0 έως το 10, ανάλογα µε 

την εµπιστοσύνη που έχετε στο ελληνικό κοινοβούλιο. 
HS31 

 
   Βαθµός: 
 
 
 
HS32 Το ίδιο θα σας ζητούσα να κάνετε για την εµπιστοσύνη που έχετε στους 

νόµους, χρησιµοποιώντας την ίδια βαθµολογία από το 0 έως το 10. 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ έναν αριθµό από το 0 έως το 10, ανάλογα µε 

την εµπιστοσύνη που έχετε στους νόµους 
HS32 

   Βαθµός: 
 
 
HS33 Τέλος, χρησιµοποιείστε πάλι την ίδια κλίµακα από το 0 έως το 10, 

διαλέγοντας έναν αριθµό για να σηµειώσετε πόση εµπιστοσύνη έχετε στην 
αστυνοµία. Σας θυµίζω ότι το 0 σηµαίνει ότι δεν έχετε καµία απολύτως 
εµπιστοσύνη, το 10 ότι έχετε απόλυτη εµπιστοσύνη και ότι όσο περισσότερη 
εµπιστοσύνη έχετε στην αστυνοµία τόσο µεγαλύτερος θα είναι και ο βαθµός 
που θα δώσετε. 

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ έναν αριθµό από το 0 έως το 10, ανάλογα µε 
την εµπιστοσύνη που έχετε στην αστυνοµία. 

HS33 
   Βαθµός: 
  
 
HS34 ΕΡΩΤΗΣΗ: Γενικά, είναι καλό για την Ελλάδα εάν η κυβέρνηση παρεµβαίνει 

λιγότερο στην οικονοµία; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
HS34 

 
 

 

 

 

 

 

KAPTA Q
11

  Σίγουρα ναι 1 

  Μάλλον ναι 2 

  ∆εν είµαι σίγουρος/η 3 

  Μάλλον όχι 4 

  Σίγουρα όχι  5 



 12

 
HS35 ΕΡΩΤΗΣΗ: Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει µέτρα για να µειώσει τις διαφορές 

µεταξύ των εισοδηµάτων; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
 

HS35 
 

   Σίγουρα ναι 1 

   Μάλλον ναι 2 

   ∆εν είµαι σίγουρος/η 3 

   Μάλλον όχι 4 

   Σίγουρα όχι  5 

 

 
HS36 ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι εργαζόµενοι χρειάζονται ισχυρά συνδικάτα για να 

προστατεύουν τις συνθήκες εργασίας τους και τους µισθούς τους; 
 
 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια ανάλογα µε 

τη γνώµη σας 
 

HS36 
 
   Σίγουρα ναι 1 

   Μάλλον ναι 2 

   ∆εν είµαι σίγουρος/η 3 

   Μάλλον όχι 4 

   Σίγουρα όχι  5 

Είσαστε… (σηµειώστε ανάλογα στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
    
 HS36-1 

 …Άνδρας   1 

 ή, Γυναίκα?   2 

Ποια χρονιά γεννηθήκατε;    HS36-2 

 Γράψτε τη χρονιά:      
 
 HS36-3    HS36-4    HS36-5   
    ΗΜΕΡΑ  ΜΗΝΑΣ   ΕΤΟΣ 

Παρακαλώ γράψτε τη σηµερινή ηµεροµηνία:   
 
                                                                 ∆ευτέρα=01 
                                                                            Κυριακή=07 

KAPTA Q

KAPTA Q


