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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ 
ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 
ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
GF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου κατά 
πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πλούσιος. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. Πιστεύει 
ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτόν να 
δείχνει τις ικανότητές του. Θέλει 
να τον θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα μέρος που του παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει καινούρια 
πράγματα. Νομίζει ότι είναι 
σημαντικό να κάνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόμα και όταν δεν τους 
παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

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

01 02 03 04 05 06 88 

    I Είναι σημαντικό γι’αυτόν να είναι 
ταπεινός και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω του. 

01 02 03 04 05 06 88 

     J Το να περνά καλά είναι σημαντικό 
γι’ αυτόν. Του αρέσει να 
’κακομαθαίνει’ τον εαυτό του. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
      K Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 

παίρνει τις δικές του αποφάσεις 
για ό,τι κάνει. Του αρέσει να 
είναι ελεύθερος και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06  88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
είναι πολύ πετυχημένος. Ελπίζει ο 
κόσμος να αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτόν η 
κυβέρνηση να εγγυάται την 
ασφάλειά του έναντι όλων των 
απειλών. Θέλει το κράτος να 
είναι δυνατό ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για περιπέτειες κα του 
αρέσει να παίρνει ρίσκα. Θέλει 
να έχει μια συναρπαστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
συμπεριφέρεται πάντα σωστά. 
Θέλει να αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

      Q Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να έχει 
το σεβασμό των άλλων. Θέλει οι 
άλλοι να κάνουν αυτό που τους 
λέει.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να νοιάζονται για τη 
φύση. Το να νοιάζεται για το 
περιβάλλον είναι σημαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική γι’ 
αυτόν. Προσπαθεί να τηρεί τα 
έθιμα που κληρονόμησε από τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτόν να 
κάνει πράγματα που του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF1 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
GF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε 
μου κατά πόσο το κάθε άτομο σας μοιάζει. Χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για την απάντησή σας. 

 
Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

    A Είναι σημαντικό για αυτή να 
έχει νέες ιδέες και να είναι 
δημιουργική. Της αρέσει να 
κάνει πράγματα με τον δικό της 
πρωτότυπο τρόπο.  

 

01 02 03 04 05 06   88 

    B Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
είναι πλούσια. Θέλει να έχει 
πολλά λεφτά και ακριβά 
πράγματα. 

 
 

01 02 03 04 05 06   88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

    C Πιστεύει πως είναι σημαντικό 
κάθε άνθρωπος στον κόσμο να 
αντιμετωπίζεται ισότιμα. 
Πιστεύει ότι όλοι πρέπει να 
έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   D Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
δείχνει τις ικανότητές της. Θέλει 
να την θαυμάζουν για αυτό που 
κάνει. 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σημαντικό γι’αυτήν να ζει 
σε ένα μέρος που της παρέχει 
ασφάλεια. Αποφεύγει οτιδήποτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Της αρέσουν οι εκπλήξεις και 
πάντα ψάχνει να κάνει 
καινούρια πράγματα. Νομίζει 
ότι είναι σημαντικό να κάνει 
πολλά διαφορετικά πράγματα 
στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει πως οι άνθρωποι πρέπει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
πρέπει να κάνουν. Νομίζει ότι ο 
κόσμος πρέπει να ακολουθεί 
τους κανόνες ακόμα και όταν 
δεν παρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     I Είναι σημαντικό γι’αυτήν να 
είναι ταπεινή και μετριόφρων. 
Προσπαθεί να μην τραβά την 
προσοχή πάνω της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να περνά καλά είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. Της αρέσει 
να ’κακομαθαίνει’ τον εαυτό της. 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου μοιάζει 

πολύ 
Μου 

μοιάζει 
Μου 

μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(ΔΓ) 

     K  Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να παίρνει τις δικές της 
αποφάσεις για ό,τι κάνει. 
Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να μην 
εξαρτάται από άλλους. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     M Το να είναι πολύ 
πετυχημένη είναι 
σημαντικό γι’ αυτήν. 
Ελπίζει ο κόσμος να 
αναγνωρίσει τα 
επιτεύγματα της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     N Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
η κυβέρνηση να εγγυάται 
την ασφάλεια της έναντι 
όλων των απειλών. Θέλει 
το κράτος να είναι δυνατό 
ούτως ώστε να 
υπερασπίζεται τους 
πολίτες του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για περιπέτειες και 
της αρέσει να παίρνει 
ρίσκα. Θέλει να έχει μια 
συναρπαστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

       P Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να συμπεριφέρεται πάντα 
σωστά.  Θέλει να 
αποφεύγει να κάνει 
οτιδήποτε που ο κόσμος 
θα έλεγε ότι είναι λάθος. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     Q Είναι σημαντικό γι’ αυτήν 
να έχει το σεβασμό των 
άλλων.  Θέλει οι άλλοι να 
κάνουν αυτό που τους 
λέει. 

 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

μοιάζει 
πολύ 

Μου 
μοιάζει 

Μου 
μοιάζει 
κάπως 

Μου 
μοιάζει 
λίγο 

Δε μου 
μοιάζει 

Δε μου 
μοιάζει 
καθόλου 

(Δ.Γ) 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι 
άνθρωποι πρέπει να 
νοιάζονται για τη φύση. Το να 
νοιάζεται για το περιβάλλον 
είναι σημαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η παράδοση είναι σημαντική 
γι’ αυτήν. Προσπαθεί να τηρεί 
τα έθιμα που κληρονόμησε από 
τη θρησκεία ή την οικογένειά 
της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
περνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να 
κάνει πράγματα που της 
δίνουν ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 

Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις ερωτήσεις µας στο μέλλον, ακολουθούν κάποιες 
τελευταίες ερωτήσεις πάνω σε μια σειρά από διαφορετικά ζητήματα, οι οποίες μοιάζουν µε 
προηγούμενες. Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις απαντήσεις που δώσατε 
προηγουμένως αλλά απαντήστε σαν να ήταν εντελώς καινούργιες ερωτήσεις. 

 
 
 
HF1 Τις καθημερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση;  
            Παρακαλώ απαντήστε δίνοντας ώρες και λεπτά. 

 
   Συμπληρώστε ώρες:      Συμπληρώστε λεπτά:   

   

    (Δε γνωρίζω) 88 

 

HF2     Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
             Παρακαλώ απαντήστε δίνοντας ώρες και λεπτά. 
 

 
   Συμπληρώστε ώρες: Συμπληρώστε λεπτά:    

      
     (Δε γνωρίζω) 88 

 
 
HF3 Τις καθημερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφημερίδα; 

Παρακαλώ απαντήστε δίνοντας ώρες και λεπτά. 
 
 

   Συμπληρώστε ώρες: Συμπληρώστε λεπτά:  

 
 

    (Δε γνωρίζω) 88 

 
HF4  ΚΑΡΤΑ Β  
 Γενικά, πιστεύετε ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους, 

ή ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους; 
Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα 

 
   Πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις  

                                                                                µας µε τους ανθρώπους 1 

   Μπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη στους  

                                                                         περισσότερους ανθρώπους           2 

   (Δε γνωρίζω)   8 
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HF5 ΚΑΡΤΑ C Πιστεύετε πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας 
εκμεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί 
σας; Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα 
   

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να με εκμεταλλευτούν   1 

  Οι περισσότεροι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί μου   2 

    (Δε γνωρίζω)    8  

HF6 ΚΑΡΤΑ D Θα λέγατε πως οι περισσότεροι άνθρωποι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας ή μόνο         
πολύ λίγοι την αξίζουν;  
Επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα  
 
   Πολύ λίγοι αξίζουν την εμπιστοσύνη μου   1 

   Oι περισσότεροι άνθρωποι αξίζουν την εμπιστοσύνη μου   2 

   (Δε γνωρίζω)     8 

 
 
Τώρα θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις γενικά για την πολιτική και για πολιτικά 
ζητήματα. 
 

 HF7 ΚΑΡΤΑ E Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας στην 
Κύπρο; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 σημαίνει δυσαρεστημένος/η και το 10 
σημαίνει ικανοποιημένος/η.   

   
 
δυσαρεστημένος/η 

              
ικανοποιημένος/η 

 
(Δ.Γ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

       
 
HF8 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε Τώρα, σκεπτόμενος/η την τωρινή κυβέρνηση στην Κύπρο, πόσο 
είστε από τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της η παρούσα κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας; Χρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 
 

 
δυσαρεστημένος/η 

              
ικανοποιημένος/η 

 
(Δ.Γ) 

 
               00 01 02 03 04 05 06 07 08 09             10 88 

 
  

          HF9 ΔΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον τρόπο με τον οποίο   
λειτουργεί η δημοκρατία στην Κύπρο; Χρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 

 
δυσαρεστημένος/η 

              
ικανοποιημένος/η 

 
(Δ.Γ) 

 
                00 01 02 03 04 05 06 07 08 09             10 88 
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HF10 ΚΑΡΤΑ F Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μέτρα για μείωση των διαφορών 
στα εισοδήματα; Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 
  
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (Δε γνωρίζω)   8 

 
HF11 ΚΑΡΤΑ G Πιστεύετε ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες πρέπει να είναι 
ελεύθεροι/ες να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν; Παρακαλώ επιλέξτε την απάντησή σας από 
αυτή την κάρτα. 
 
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (Δε γνωρίζω)   8 

 
HF12 ΚΑΡΤΑ H Και πιστεύετε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει ή δεν πρέπει να εξασφαλίζει 
ώστε όλες οι κοινωνικές ομάδες να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης; Παρακαλώ επιλέξτε την 
απάντησή σας από αυτή την κάρτα. 
 
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (Δε γνωρίζω)   8 


