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Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ∆ΡΑΣ, 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GF2. 
 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ  
 

GF1 ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

A 

Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
καινούργιες 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 για αυτόν να είναι 
πλούσιος. Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και 
ακριβά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 06 88 

H 

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 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι ταπεινός 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάει 
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

J Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να περνάει καλά. 01 02 03 04 05 06 88 
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Του αρέσει  να καλοµαθαίνει τον εαυτό του. 

  Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να τον σέβονται 
οι άλλοι. 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 βρίσκονται κοντά 
του. 

01 02 03 04 05 06 88 

S 
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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF1  
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
 

GF2  ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

 

(∆.Γ.) 

A 

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

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 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 κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι ταπεινή 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην 
τραβάει την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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

01 02 03 04 05 06 88 

L 

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

01 02 03 04 05 06 88 

M 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

O 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 

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

01 02 03 04 05 06 88 

R 

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 88 

S 

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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF1  
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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. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
 

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

    (∆.Γ.) 88 

 

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

                            
(∆.Γ.) 88 
 
HF3 Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδα; 
Παρακαλώ απαντήστε δίνοντας ώρες και λεπτά. 
 
 
   Συµπληρώστε ώρες: Συµπληρώστε λεπτά:  

 
    (∆.Γ.) 88 
 
HF4 ΚΑΡΤΑ Β: Γενικά µιλώντας, θα λέγατε ότι µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους 
περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους 
ανθρώπους; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 

 
∆ΕΙΞΤΕ  ΚΑΡΤΑ  Β 

Πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους 1 

 Μπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους            2 

   (∆.Γ.)              8 

 
HF5 ΚΑΡΤΑ C: Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας 
εκµεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή ότι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί σας; 
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 

 
 

  ∆ΕΙΞΤΕ  ΚΑΡΤΑ  C 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να µε εκµεταλλευτούν              1 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί µου  2 
 (∆.Γ.)              8 
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 HF6 ΚΑΡΤΑ D Θα λέγατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αξίζουν την εµπιστοσύνη σας ή µόνο 
πολύ λίγοι την αξίζουν; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 

 
  ∆ΕΙΞΤΕ  ΚΑΡΤΑ  D 

 
Πολύ λίγοι άνθρωποι αξίζουν την εµπιστοσύνη µου   1 
 
Oι περισσότεροι άνθρωποι αξίζουν την εµπιστοσύνη µου   2 
 
(∆.Γ.)                                                                                               8 

 
 

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

 
 

HF7 ΚΑΡΤΑ E: Γενικά, πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε µε τη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας 
στην Ελλάδα; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ E 

 
 δυσαρεστηµένος/η          ικανοποιηµένος/η (∆.Γ.) 

HF7 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  
HF8 ΚΑΡΤΑ E Πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο που εκπληρώνει το έργο της η σηµερινή 
ελληνική κυβέρνηση; Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα για να µου απαντήσετε. 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ E 
 δυσαρεστηµένος/η          ικανοποιηµένος/η (∆.Γ.) 

HF8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

HF9 ΚΑΡΤΑ E Γενικά, πόσο ικανοποιηµένος/η είσαστε από τον τρόπο που λειτουργεί η δηµοκρατία στην 
Ελλάδα; Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ E 

 
 δυσαρεστηµένος/η          ικανοποιηµένος/η (∆.Γ.) 

HF9 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

HF10 ΚΑΡΤΑ F Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει µέτρα για να µειωθούν οι 
διαφορές µεταξύ των εισοδηµάτων; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ F 
HF10 

 
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (∆.Γ.)   8 
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HF11 ΚΑΡΤΑ F Πιστεύετε ότι οι οµοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι/ες να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας 
αυτή την κάρτα. 
 

  ∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ F 
HF11 

 
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (∆.Γ.)   8 

HF12 ΚΑΡΤΑ F Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει ή δεν πρέπει να εξασφαλίζει ώστε όλες οι 
κοινωνικές οµάδες να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας 
αυτή την κάρτα. 

  
∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ ΚΑΡΤΑ F 

HF12 
 
   Οπωσδήποτε πρέπει  1 

   Μάλλον πρέπει  2 

   Ούτε πρέπει ούτε δεν πρέπει    3 

   Μάλλον δεν πρέπει  4 

   Οπωσδήποτε δεν πρέπει  5 

   (∆.Γ.)   8 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

 

   
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 2009 
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Β’ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
 
 
 

      
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: 

 
        
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: F-2-F B 

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 
 

B. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (F-2-F Β) 
 

4ος ΓΥΡΟΣ, 2008/2009 
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Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ∆ΡΑΣ, 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GF2. 
 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ  
 

GF1 ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

A 

Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
καινούργιες 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 για αυτόν να είναι 
πλούσιος. Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και 
ακριβά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 06 88 

H 

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 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι ταπεινός 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάει 
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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  Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
πολύ λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να τον σέβονται 
οι άλλοι. 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 βρίσκονται κοντά 
του. 

01 02 03 04 05 06 88 

S 
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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF13 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
 

GF2  ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

 

(∆.Γ.) 

A 

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

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 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 κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι ταπεινή 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην 
τραβάει την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
πολύ 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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

01 02 03 04 05 06 88 

L 

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

01 02 03 04 05 06 88 

M 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

O 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 

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

01 02 03 04 05 06 88 

R 

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 88 

S 

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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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∆εν υπάρχουν ερωτήσεις HF1-HF12 σε αυτή την εκδοχή  
 
 
 
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. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 

 
HF13 ΚΑΡΤΑ Ι: Τις καθηµερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 
 

  ∆ΕΙΞΤΕ  ΚΑΡΤΑ  Ι 
 

   Καθόλου χρόνο 0 

   Πολύ λίγο χρόνο 1 

   Λίγο χρόνο 2 

   Αρκετό χρόνο 3 

   Σχετικά πολύ χρόνο 4 

   Πολύ χρόνο 5 

   Πάρα πολύ χρόνο 6 

   (∆.Γ.) 8 

 
 HF14 ΚΑΡΤΑ Ι: Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 
 

  ∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  Ι 
 
 
 Καθόλου χρόνο  0 

   Πολύ λίγο χρόνο 1 

   Λίγο χρόνο 2 

   Αρκετό χρόνο 3 

   Σχετικά πολύ χρόνο 4 

   Πολύ χρόνο 5 

   Πάρα πολύ χρόνο 6 

   (∆.Γ.) 8 
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HF15 ΚΑΡΤΑ Ι: Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδα; 
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 
 

∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  Ι 
 
 Καθόλου χρόνο  0 

   Πολύ λίγο χρόνο 1 

   Λίγο χρόνο 2 

   Αρκετό χρόνο 3 

   Σχετικά πολύ χρόνο 4 

   Πολύ χρόνο 5 

   Πάρα πολύ χρόνο 6 

   (∆.Γ.) 8 

 
Τώρα θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις γενικά για την πολιτική και για πολιτικά 
ζητήµατα. 
 
 
ΚΑΡΤΑ J:  Παρακαλώ πείτε µου τώρα, πόσο εµπιστεύεστε εσείς προσωπικά κάθε έναν από τους 

θεσµούς που θα σας διαβάσω. Χρησιµοποιήστε την κλίµακα αυτής της κάρτας. Το 0 
σηµαίνει ότι δεν έχετε καµία εµπιστοσύνη και το 10 σηµαίνει ότι έχετε απόλυτη 
εµπιστοσύνη. Πείτε µου πρώτα για … 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ… 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ  J 
 

  
Καµία απολύτως 
εµπιστοσύνη     

Απόλυτη 
εµπιστοσύνη 

 
 
 

(∆.Γ.) 

HF16 ... το ελληνικό 
κοινοβούλιο; 0 1 2 3 4 

 
5 
 

8 

HF17 ... τη 
δικαιοσύνη; 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

HF18 ... την 
αστυνοµία; 

0 1 2 3 4 5 
 

8 
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ΚΑΡΤΑ K : Χρησιµοποιώντας αυτήν εδώ την κάρτα, παρακαλώ πείτε µου πόσο συµφωνείτε ή 
διαφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις. 
 
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΓΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Κ 
 

   
Συµφωνώ 
απόλυτα 

 
Συµφωνώ 

 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 
(∆.Γ.) 

HF19 Γενικά, πόσο 
ικανοποιηµένος/η είσαστε 
µε τη σηµερινή 
κατάσταση της οικονοµίας 
στην Ελλάδα; 

1 2 3 4 
 
5 
 

8 

HF20 Πόσο ικανοποιηµένος/η 
είσαστε από τον τρόπο 
που εκπληρώνει το έργο 
της η σηµερινή ελληνική 
κυβέρνηση; 

1 2 3 4 5 
 

8 

HF21  Γενικά, πόσο 
ικανοποιηµένος/η είσαστε 
από τον τρόπο που 
λειτουργεί η δηµοκρατία 
στην Ελλάδα; 

1 2 3 4 5 
 

8 

 
HF22 ΚΑΡΤΑ L: Στην πολιτική οι άνθρωποι µιλάνε µερικές φορές για “Αριστερά” και “∆εξιά”. Πού 
τοποθετείτε εσείς τον εαυτό σας στην κλίµακα αυτής εδώ της κάρτας, όπου το 0 σηµαίνει “Άκρα 
Αριστερά” και το 10 “Άκρα ∆εξιά”; 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ L 
 

 Άκρα 
Αριστερά 

         Άκρα 
∆εξιά 

(∆.Γ.) 
 

HF22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
HF23  ΚΑΡΤΑ L: Χρησιµοποιώντας την ίδια κάρτα πού θα τοποθετούσατε στην ίδια κλίµακα το 
κόµµα που συµπαθείτε περισσότερο;   
 

 ∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  L 

 
 
                       ∆εν συµπαθώ κάποιο κόµµα συγκριτικά περισσότερο από τα άλλα  (55) 

HF24 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ L Χρησιµοποιώντας την ίδια κάρτα πού θα τοποθετούσατε 
στην ίδια κλίµακα το κόµµα που αντιπαθείτε περισσότερο; 
 

∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  L 
 Άκρα 

Αριστερά 
         Άκρα 

∆εξιά 
(∆.Γ.) 

 
HF24 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  
 
                ∆εν συµπαθώ κάποιο κόµµα συγκριτικά περισσότερο από τα άλλα  (55) 

 

 Άκρα 
Αριστερά 

         Άκρα 
∆εξιά 

(∆.Γ.) 
 

HF23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Γ’ ΡΟΖ 
 
 

 
      ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: 

 
 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: F-2-F C 
 
 

 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ/ΗΣ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: F-2-F C 

 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 

 
Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (F-2-F C) 

 
4ος ΓΥΡΟΣ, 2008/2009 
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Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ∆ΡΑΣ, 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ GF2. 
 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ  
 

GF1 ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  Μου 

µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

  A 

Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
καινούργιες 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 για αυτόν να είναι 
πλούσιος. Θέλει να έχει πολλά χρήµατα και 
ακριβά πράγµατα. 

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 06 88 

H 

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 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτόν να είναι ταπεινός 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην τραβάει 
την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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  Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
πολύ λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να τον σέβονται 
οι άλλοι. 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 βρίσκονται κοντά 
του. 

01 02 03 04 05 06 88 

S 
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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF25 
 



 23 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
 

GF2  ΚΑΡΤΑ Α Παρακάτω κάνουµε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούγοντας κάθε περιγραφή, σας 
παρακαλώ να µου πείτε πόσο σας µοιάζει ή όχι το άτοµο που αναφέρεται στην κάθε περιγραφή. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτήν την κάρτα για να µου απαντήσετε. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Α 

 
  

Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

 

(∆.Γ.) 

  A 

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

01 02 03 04 05 06 88 

C 

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 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

E 

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 88 

F 

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 88 

G 

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 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 κατανοεί τις απόψεις τους. 

01 02 03 04 05 06 88 

I 
Είναι σηµαντικό για αυτήν να είναι ταπεινή 
και µετριόφρων. Προσπαθεί να µην 
τραβάει την προσοχή. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 
µοιάζει 
πάρα 
πολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κάπως 

Μου 
µοιάζει 
πολύ 
λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλου 

(∆.Γ.) 

K 

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

01 02 03 04 05 06 88 

L 

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

01 02 03 04 05 06 88 

M 

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

01 02 03 04 05 06 88 

N 

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 88 

O 

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

01 02 03 04 05 06 88 

P 

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

01 02 03 04 05 06 88 

Q 

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

01 02 03 04 05 06 88 

R 

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 88 

S 

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 88 

T 

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

01 02 03 04 05 06 88 

U 

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

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ HF25 
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∆εν υπάρχουν ερωτήσεις HF1-HF24 σε αυτή την εκδοχή 

 
 
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. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
HF25 ΚΑΡΤΑ M: Γενικά µιλώντας, θα λέγατε ότι µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στους 
περισσότερους ανθρώπους, ή ότι πρέπει να είµαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους 
ανθρώπους;  
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Μ 
 

πρέπει να είµαστε πάντα 
επιφυλακτικοί στις 
σχέσεις µας µε τους 

ανθρώπους 

    

µπορούµε να 
εµπιστευτούµε τους 

περισσότερους 
ανθρώπους 

 
 
 

(∆.Γ.) 

0 1 2 3 4 
 
5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

 
 

HF26 ΚΑΡΤΑ N: Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να σας 
εκµεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή ότι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί σας;  
Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα. 

 
∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ N 

 
Οι περισσότεροι άνθρωποι 
θα προσπαθούσαν να µε 

εκµεταλλευτούν 
 

    

Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν να είναι 
δίκαιοι απέναντί µου 

 
 
 

(∆.Γ.) 

0 1 2 3 4 
 
5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

 
 

HF27 ΚΑΡΤΑ O: Θα λέγατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αξίζουν την εµπιστοσύνη σας ή µόνο 
πολύ λίγοι την αξίζουν; Παρακαλώ απαντήστε µου χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα.  

 
 
 
 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ O 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

HF28 Παρακαλώ πείτε µου τώρα, πόσο εµπιστεύεστε εσείς προσωπικά το ελληνικό κοινοβούλιο. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε µια κλίµακα από το 0 έως το 10. Αν δεν το εµπιστεύεστε καθόλου 
δώστε τη βαθµολογία 0. Αν το εµπιστεύεστε απόλυτα δώστε τη βαθµολογία 10, διαφορετικά 
δώστε µια ενδιάµεση βαθµολογία. 

 
 
   Συµπληρώστε τη βαθµολογία: 
 
   (∆.Γ.)      88 
 
HF29 Παρακαλώ πείτε µου τώρα, πόσο εµπιστεύεστε εσείς προσωπικά τη δικαιοσύνη. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε µια κλίµακα από το 0 έως το 10. Αν δεν την εµπιστεύεστε καθόλου 
δώστε τη βαθµολογία 0. Αν την εµπιστεύεστε απόλυτα δώστε τη βαθµολογία 10, διαφορετικά 
δώστε µια ενδιάµεση βαθµολογία. 
 
 
   Συµπληρώστε τη βαθµολογία: 
 
   (∆.Γ.)      88 

 
 
ΗF30 Παρακαλώ πείτε µου τώρα, πόσο εµπιστεύεστε εσείς προσωπικά την αστυνοµία. 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε µια κλίµακα από το 0 έως το 10. Αν δεν την εµπιστεύεστε καθόλου 
δώστε τη βαθµολογία 0. Αν την εµπιστεύεστε απόλυτα δώστε τη βαθµολογία 10, διαφορετικά 
δώστε µια ενδιάµεση βαθµολογία. 
 
 
   Συµπληρώστε τη βαθµολογία: 
 
   (∆.Γ.)      88 

 
 

ΚΑΡΤΑ P: Χρησιµοποιώντας αυτήν εδώ την κάρτα, παρακαλώ πείτε µου πόσο συµφωνείτε ή 
διαφωνείτε µε τις παρακάτω απόψεις. 
 
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΓΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 

Πολύ λίγοι αξίζουν την 
εµπιστοσύνη µου     

 
Oι περισσότεροι άνθρωποι 
αξίζουν την εµπιστοσύνη 
µου 

 

 
 
 

(∆.Γ.) 

 
 
 

    
 

 

0 1 2 3 4 
 
5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 

0 1 2 3 4 5 
 

8 



 27 

 
 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ P 
 

   
Συµφωνώ 
απόλυτα 

 
Συµφωνώ 

 

Ούτε 
συµφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

 
(∆.Γ.) 

HF31 Η κυβέρνηση πρέπει 
να πάρει µέτρα για να 
µειωθούν οι διαφορές 
µεταξύ των 
εισοδηµάτων 

1 2 3 4 
 
5 
 

8 

HF32 Οι οµοφυλόφιλοι 
άνδρες και γυναίκες θα 
πρέπει να είναι 
ελεύθεροι/ες να ζουν τη 
ζωή τους όπως θέλουν 

1 2 3 4 5 
 

8 

HF33 Η κυβέρνηση πρέπει 
να εξασφαλίζει όλες οι 
κοινωνικές οµάδες να 
τυγχάνουν ίσης 
µεταχείρισης 

1 2 3 4 5 
 

8 

 
HF34 ΚΑΡΤΑ Q: Στην πολιτική οι άνθρωποι µιλάνε µερικές φορές για “Αριστερά” και “∆εξιά”. Πού 
τοποθετείτε εσείς τον εαυτό σας στην κλίµακα αυτής εδώ της κάρτας, όπου το 0 σηµαίνει “ 
Αριστερά” και το 10 “ ∆εξιά”; 
 

∆ΕΙΞΤΕ ΚΑΡΤΑ Q 
 

 Αριστερά          ∆εξιά (∆.Γ.) 
 

HF34 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
HF35 ΚΑΡΤΑ Q: Χρησιµοποιώντας την ίδια κάρτα πού θα τοποθετούσατε στην ίδια κλίµακα το 
κόµµα που συµπαθείτε περισσότερο;   
 

∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  Q 
 

 Αριστερά          ∆εξιά (∆.Γ.) 
 

HF35 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
                       ∆εν συµπαθώ κάποιο κόµµα συγκριτικά περισσότερο από τα άλλα ( 55) 

HF36 ΚΑΡΤΑ Q: Χρησιµοποιώντας την ίδια κάρτα πού θα τοποθετούσατε στην ίδια κλίµακα το 
κόµµα που αντιπαθείτε περισσότερο; 
 

∆ΕΙΞΤΕ  ΠΑΛΙ  ΚΑΡΤΑ  Q 
 Αριστερά          ∆εξιά (∆.Γ.) 

 
HF36 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

  
 
            ∆εν συµπαθώ κάποιο κόµµα συγκριτικά περισσότερο από τα άλλα (55) 
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