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ΕΤΡΩΠΑΩΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 
 

ΚΤΡΙΟ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 (6ος ΓΤΡΟ, 2012/13) 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ A1 –A5 Σηλεόραση, εμπιστοσύνη στην κοινωνία 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ B1 – B34 Πολιτική: ενδιαφέρον για την πολιτική, 
αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη, εκλογική συµµετοχή και 
άλλες μορφές συµµετοχής, βαθμός εγγύτητας προς τα 
κόμματα, κοινωνικοπολιτικοί προσανατολισμοί. 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ C1 – C28 Τποκειμενική ευημερία, κοινωνικός αποκλεισμός, θρησκεία, 
πρόσληψη διακρίσεων, εθνική και εθνοτική ταυτότητα. 

Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 

D1-D39 Προσωπική και κοινωνική ευζωία, βοήθεια σε άλλους, 
συναισθήματα την προηγούμενη βδομάδα, ικανοποίηση με 
τη ζωή, φυσική άσκηση 

Εναλλασσόμενη 
Ενότητα 

 Ε1-Ε45 
Κατανόηση και αξιολόγηση διαφορετικών πτυχών της 
Δημοκρατίας. 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ F1 – F60 Κοινωνικοδηµογραφική φυσιογνωμία: σύνθεση του 
νοικοκυριού, φύλο, ηλικία, τύπος περιοχής, λεπτομέρειες 
για το επίπεδο της εκπαίδευσης και την απασχόληση 
του/της ερωτώμενου/ης, του/της συντρόφου, των γονέων 
του/της, για τη συµµετοχή σε σωματείο/σύλλογο, για το 
εισόδημα του νοικοκυριού, για την οικογενειακή 
κατάσταση. 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ   Μέρος H Κλίμακα ανθρώπινων αξιών 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ 
 Μέρος I Ερωτήσεις ελέγχου 

ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ 

 Μέρος J 

Ερωτήσεις για τον συνεντευκτή 
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  Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ  ΝΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

  ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:                                                                        /                /    (ηη/μμ/εε) 

    Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΝΑ ΗΜΕΙΨΕΙ ΣΗΝ 
ΨΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:        (από 00:00 μέχρι 24:00)   

A1 KAΡTA 1 Σις καθημερινές, πόσο χρόνο συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα για να απαντήσετε. 

  Καθόλου 

Λιγότερο από ½ ώρα 

Από ½ έως 1ώρα 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 

Περισσότερο από 3 ώρες 

(Δε γνωρίζω) 

A2 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 1 Και από το συνολικό αυτό χρόνο που παρακολουθείτε τηλεόραση 
τις   καθημερινές, πόση ώρα βλέπετε τα νέα/ειδήσεις ή εκπομπές για την πολιτική και την επικαιρότητα; 
Φρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 

Καθόλου        00 

Λιγότερο από ½ ώρα  01 

Από ½ έως 1 ώρα          02 

Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 

Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 

Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05 

Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 

Περισσότερο από 3 ώρες 07 

(Δε γνωρίζω) 88 

00 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Α3 

01 

02 

03 

04   ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Α2 

05 

06 

07 

88
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
A3 ΚΑΡΣΑ 2 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, γενικά, πιστεύετε 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 την κλίμακα αυτής της 
κάρτας όπου το 0 σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί στις σχέσεις µας µε τους 
ανθρώπους και το 10 σημαίνει ότι µπορούµε να έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους. 

Πρέπει να 
είμαστε πάντα 
επιφυλακτικοί 

στις σχέσεις µας 
µε τους 

ανθρώπους 

Μπορούµε να 
έχουμε 

εμπιστοσύνη 
στους 

περισσότερους 
ανθρώπους. 

(Δε γνωρίζω) 

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

A4 ΚΑΡΣΑ 3 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πιστεύετε πως οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προσπαθούσαν να σας εκμεταλλευτούν αν είχαν την ευκαιρία, ή θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι 
απέναντί σας; 

Οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα 

προσπαθούσαν 
να με 

εκμεταλλευτούν 

Οι περισσότεροι 
θα 

προσπαθούσαν 
να είναι δίκαιοι 

απέναντί μου 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

A5 ΚΑΡΣΑ 4 Θα λέγατε ότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον, ή 
ότι νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους; Φρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

Οι άνθρωποι τις 
περισσότερες 

φορές νοιάζονται 
κυρίως για τον 

εαυτό τους 

Οι άνθρωποι τις 
περισσότερες 

φορές 
προσπαθούν να 

βοηθάνε τον 
άλλον 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ  Α: 

 (από 00:00 μέχρι 24:00) 
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Σώρα θα ήθελα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις γενικά για την πολιτική και για πολιτικά ζητήματα. 

B1  Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η πολιτική;  ας ενδιαφέρει…   ∆ΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ … 

πολύ, 1 

αρκετά, 2 

λίγο, 3 

     ή καθόλου; 4 

(Δε γνωρίζω) 8 

ΚΑΡΣΑ 5 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου βαθμολογώντας από το 0-10, πόσο εσείς 
προσωπικά εμπιστεύεστε κάθε έναν από τους θεσμούς που θα σας διαβάσω.  Σο 0 σημαίνει ότι δεν έχετε 
καμία απολύτως εμπιστοσύνη και το 10 σημαίνει ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πείτε μου πρώτα 
για… ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ… 

Καμία 
απολύτως 

εμπιστοσύνη 

Απόλυτη 
εμπιστοσύνη 

(Δε 
γνωρίζω) 

   B2 ...την Κυπριακή 
Βουλή; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B3 ...τη δικαιοσύνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B4 ...την αστυνομία; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

   B5 ...τους πολιτικούς; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

   B6 ...τα πολιτικά 
κόμματα; 

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

   B7 ...το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο; 

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

 B8 ...τα Ηνωμένα Έθνη; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B9 Για διάφορους λόγους μερικοί άνθρωποι στις μέρες μας δεν ψηφίζουν.  
 Χηφίσατε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Μάιο του 2011; 

Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β10 

Όχι  2 

 Δεν είχα δικαίωμα ψήφου 3 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β11 

(Δε γνωρίζω) 8 
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 ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ ΣΗΝ Β9 (κώδικας 1) 
 
                B10 Ποιο κόμμα ψηφίσατε σε εκείνες τις εκλογές;   
 

     ΑΚΕΛ 01 

   ΔΗΚΟ 02 

   ΔΗΤ 03 

   ΕΤΡΨΚΟ 04 

   ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΨΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΣΨΝ 05 

                                                                                                    Κ. ΕΔΕΚ        06 

      Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)______________________________ 07 

    (Δεν απαντώ) 77 

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

 
 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
Τπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να βελτιώσει τα 
πράγματα  στην Κύπρο ή να βοηθήσει ώστε να μην χειροτερέψουν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
12 μηνών, έχετε κάνει κάτι από τα ακόλουθα; Έχετε… ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 

   
 
Ναι 

 
 
Όχι 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
B11 …έρθει σε επαφή με κάποιον πολιτικό, ή με κάποιον αρμόδιο 

της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών; 
 
1 

 
2 

 
8 
 

B12 …δουλέψει για κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποια πολιτική 
ομάδα; 

1 2 8 
 

Β13 ...δουλέψει για κάποια άλλη οργάνωση ή σύλλογο; 1 2 8 

B14 … φορέσει ή επιδείξει το σήμα κάποιας εκστρατείας; 1 2 8 
 

B15 … υπογράψει για κάποιο αίτημα ή κάποια έκκληση; 
 

1 2 8 
 

B16 …πάρει μέρος σε νόμιμη δημόσια διαδήλωση; 1 
 

2 
 

8 

Β17 … μποϋκοτάρει συγκεκριμένα προϊόντα; 1 2 8 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
B18a Τπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα στο οποίο νιώθετε ότι είσαστε πιο κοντά σε σχέση με τα άλλα 
  κόμματα;  

   Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β18b 

   Όχι 2        ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β18d 

      (Δε γνωρίζω) 8 

ΡΨΣΗΣΕ ΑΝ ΑΠΑΝΣΗΕ ΝΑΙ ΣΗΝ Β18a (κωδικός 1) 
 
          B18b Ποιο κόμμα; 
 
             ΑΚΕΛ        01 
 
   ΔΗΚΟ 02 

   ΔΗΤ 03 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ Β18c 

   ΕΤΡΨΚΟ 04 

   ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΨΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΣΨΝ 05 

                   Κ. ΕΔΕΚ       06 

   Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)______________________________ 07_______________________ 

    (Δεν απαντώ) 77   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Β18d 

    (Δε γνωρίζω) 88 
 
 

  
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΟΤ / ΟΕ ΕΔΨΑΝ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΠΟΙΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ ΣΗΝ Β18b  

(κωδικοί 01-07) 
 

B18c Πόσο κοντά νιώθετε στο κόμμα αυτό;  Νιώθετε ότι είστε… ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ... 
 

       πολύ κοντά, 1 

               αρκετά κοντά, 2 

          όχι κοντά, 3 

        ή  καθόλου κοντά; 4 

                 (∆ε γνωρίζω) 8 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

B18d  ΚΑΡΣΑ 6 Πόσο σημαντικό είναι για σας να ζείτε σε μια χώρα που κυβερνιέται δημοκρατικά; 
Επιλέξτε την απάντηση σας όπου το 0 είναι καθόλου σημαντικό και το 10 εξαιρετικά σημαντικό. 
 
 

Καθόλου 
σημαντικό 

         Εξαιρετικά 
σημαντικό 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B18e ΚΑΡΣΑ 7 Πόσο δημοκρατική πιστεύετε ότι είναι η Κύπρος γενικά; Επιλέξτε την απάντηση σας από 
την κάρτα όπου το 0 είναι καθόλου δημοκρατική και το 10 απόλυτα δημοκρατική. 
 

Καθόλου 
δημοκρατική  

         Απόλυτα 
δημοκρατική 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 

 
B19 ΚΑΡΣΑ 8 την πολιτική οι άνθρωποι μιλάνε μερικές φορές για “Αριστερά” και "∆εξιά”.   
Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην ακόλουθη κλίμακα, όπου 
0 σημαίνει την αριστερά και 10 την δεξιά;   
 

 Αριστερά ∆εξιά            (Δε  
                                                                                                                                                              γνωρίζω) 
   00    01 02 03 04 05 06 07      08        09            10                88 
 
 
 

B20 ΚΑΡΣΑ 9 Κάνοντας μια γενική εκτίμηση, πόσο ικανοποιημένος/η είστε γενικά με τη ζωή σας 
σήμερα; Παρακαλώ απαντήστε χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, όπου 0 σημαίνει απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η και 10 σημαίνει απόλυτα ικανοποιημένος/η. 

 
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα    

ικανοποιημένος/η 
  (Δε 

γνωρίζω) 

 
 

B21 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 9: Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τη σημερινή κατάσταση 
της οικονομίας στην Κύπρο; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 
 

Απόλυτα 
δυσαρεστημένος/η 

  Απόλυτα    
ικανοποιημένος/η 

  (Δε 
γνωρίζω) 

 
 

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

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10     88 
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B22 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 9  Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη 
δουλειά της η παρούσα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα.  

 
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα    

ικανοποιημένος/η 
  (Δε 

γνωρίζω) 

 
 
 
 

B23 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 9   Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η δημοκρατία στην Κύπρο; Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 

  
Απόλυτα 

δυσαρεστημένος/η 
  Απόλυτα    

ικανοποιημένος/η 
  (Δε 

γνωρίζω) 

 
 

 
 

Β24 ΚΑΡΣΑ 10   Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι πιστεύετε γενικά για την 
παρούσα κατάσταση της παιδείας στην Κύπρο; 

 
Εξαιρετικά 

άσχημη 
  Εξαιρετικά 

καλή 
(Δε 

γνωρίζω) 

 
  

 
 

 
B25 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 10 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, μπορείτε να μας πείτε τι 
πιστεύετε γενικά για την παρούσα κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο; 
 

Εξαιρετικά 
άσχημη 

  Εξαιρετικά 
καλή 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

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

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

        00 01 02 03 04 05 06 07 08 09      10 88 
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ΚΑΡΣΑ 11 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την  
κάθε μια από τις πιο κάτω δηλώσεις. ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 
 

υμφωνώ 
απόλυτα υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

 
Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

(Δε 
γνωρίζω) 

B26 Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει 
μέτρα για μείωση των διαφορών 
στα εισοδήματα. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B27 
 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 

B28 ΚΑΡΣΑ 12 Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι λένε ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα 
πρέπει να προχωρήσει και άλλο.  Άλλοι λένε ότι έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ.  την κλίμακα αυτής 
της κάρτας ποιος αριθμός αντιστοιχεί στη δική σας θέση; 

   
Η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση έχει 
ήδη προχωρήσει  

πάρα πολύ 

  Η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση θα 

πρέπει να 
προχωρήσει 

και άλλο 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 
Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για άτομα από άλλες χώρες που έρχονται να ζήσουν στην Κύπρο.  
 

B29 ΚΑΡΣΑ 13   Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Κύπρος θα έπρεπε να 
επιτρέπει σε άτομα που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνοτική ομάδα στην οποία ανήκει και η 
πλειοψηφία των Κυπρίων να έρθουν και να ζήσουν εδώ; 

 

     Nα επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    Nα επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    Να επιτρέπει σε λίγους 3 

    Να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

 
B30 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 13 Ποια η άποψή σας για τα άτομα από διαφορετική φυλή ή 
εθνοτική ομάδα από τα περισσότερα άτομα της χώρας μας; Η Κύπρος θα έπρεπε … Φρησιμοποιήστε 
πάλι την ίδια κάρτα. 

    
     να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    να επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    να επιτρέπει σε λίγους 3 

    να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B31 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 13 Και τι πιστεύετε για τα άτομα που προέρχονται από τις 
φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης; Η Κύπρος θα έπρεπε… Φρησιμοποιήστε πάλι την ίδια κάρτα. 

 
     να επιτρέπει σε πολλούς να έρθουν να ζήσουν εδώ 1 

    να επιτρέπει σε αρκετούς 2 

    να επιτρέπει σε λίγους 3 

    να μην επιτρέπει σε κανέναν 4 

     (Δε γνωρίζω) 8 

 

B32 KAΡΣΑ 14 Πιστεύετε πως είναι γενικά καλό ή κακό για την κυπριακή οικονομία το γεγονός ότι   
έρχονται άτομα από άλλες χώρες για να ζήσουν εδώ; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Κακό για την 
οικονομία 

  Καλό για 
την 

οικονομία 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 
B33 ΚΑΡΣΑ 15 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, θα λέγατε ότι η πολιτιστική ζωή και παράδοση της 
Κύπρου γενικά υποβαθμίζεται ή εμπλουτίζεται από άτομα που έρχονται για να ζήσουν εδώ από άλλες 
χώρες; 
 

Η πολιτιστική 
ζωή και 

παράδοση 
υποβαθμίζεται 

  

Η πολιτιστική 
ζωή και 

παράδοση 
εμπλουτίζεται 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 
 
B34 ΚΑΡΣΑ 16 Η Κύπρος γίνεται καλύτερο ή χειρότερο μέρος για να ζήσει κανείς με την άφιξη ατόμων 
από άλλες χώρες που έρχονται για να ζήσουν εδώ; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
Φειρότερο 

μέρος για να 
ζήσει κανείς 

  
Καλύτερο  

μέρος για να 
ζήσει κανείς 

(Δε 
γνωρίζω 

 
 
 
 
 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ  Β:                        

                                                                                              (από 00:00 μέχρι 24:00) 

 
 
 
 
 

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

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

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Και τώρα λίγες ερωτήσεις που αφορούν εσάς και τη ζωή σας. 

C1 ΚΑΡΣΑ 17 ε γενικές γραµµές, πόσο ευτυχισμένος/η θα λέγατε ότι είστε;  Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

Καθόλου 
ευτυχισμένος/η 

Πάρα πολύ 
ευτυχισμένος/η 

(Δε 
γνωρίζω 

C2 ΚΑΡΣΑ 18 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου πόσο συχνά συναντάτε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις/συνάξεις φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους σας;  

Ποτέ 01 

Λιγότερο από μια φορά το μήνα 02 

Μια φορά το μήνα 03 

 Αρκετές φορές το μήνα 04 

Μια φορά τη βδομάδα 05 

Αρκετές φορές τη βδομάδα 06 

Καθημερινά 07 

(Δε γνωρίζω) 88 

C3 ΚΑΡΣΑ 19 Με πόσα άτομα θα λέγατε ότι μπορείτε να μιλήσετε για τα πολύ δικά σας και προσωπικά 
ζητήματα; 

Κανένα 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 ή περισσότερα 06 

(Δε γνωρίζω) 88 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C4 ΚΑΡΣΑ 20 ε σύγκριση με άλλα άτομα της ηλικίας σας, πόσο συχνά θα λέγατε ότι συμμετέχετε σε 
κοινωνικές δραστηριότητες; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

  
   Πολύ λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 1 

   Λιγότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 2 

    Περίπου το ίδιο συχνά με αυτούς 3 

    Περισσότερο από ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς 4 

   Πολύ περισσότερο από  ό,τι οι περισσότεροι από αυτούς  5 

   (Δε γνωρίζω) 8 

 
 
 
C5 Έχετε εσείς προσωπικά ή κάποιο μέλος του σπιτιού σας υπάρξει θύμα ληστείας ή σωματικής επίθεσης 
τα τελευταία 5 χρόνια;  

   Ναι 1 

   Όχι 2 

   (Δε γνωρίζω) 8 

 
C6 Πόσο ασφαλής νιώθετε – ή θα νιώθατε – περπατώντας μόνος/η σας στη γειτονιά σας όταν 
σκοτεινιάσει; Νιώθετε – ή θα νιώθατε … ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ… 

 
   ... πολύ ασφαλής, 1 

   ασφαλής, 2 

   ανασφαλής, 3 

    ή πολύ ανασφαλής; 4 

                                    (Δε γνωρίζω) 8 

 
 
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν εσάς προσωπικά. 
 

C7 Ποια είναι η κατάσταση της υγείας σας γενικά;   Θα λέγατε ότι είναι...   ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 
 

   …πολύ καλή,  1 

   καλή,  2 

   μέτρια  3 

   κακή,  4 

    ή πολύ κακή, 5 

    (Δε γνωρίζω) 8 
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C8 Αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο εμπόδιο στις καθημερινές σας δραστηριότητες κάποια χρόνια 
ασθένεια, ή αναπηρία, αδυναμία, ή πρόβλημα ψυχικής υγείας; ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, αυτό 
συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό; 

 
   Ναι, σε μεγάλο βαθμό 1 

    Ναι, σε κάποιο βαθμό 2 

    Όχι 3 

    (Δε γνωρίζω) 8 

 
 

 
C9 Θεωρείτε ότι ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό δόγμα; 

  
    Ναι 1     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C10 

   Όχι 2       
          ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C11 
                                                                                                   (Δε γνωρίζω) 8 
   

 
       C10 ε ποια θρησκεία/δόγμα; 

   Ρωμαιοκαθολική 0110 

   Μαρωνίτικη 0130   

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 0190 

      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  02 

   Ελληνική Ορθόδοξη  0310 

   Ρωσική Ορθόδοξη  0320 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C13 

   Άλλη Ορθόδοξη  0390 

   Άλλη χριστιανική  04 

   Εβραϊκή  05 

   Ισλαμική  06 

   Ανατολικές Θρησκείες  07 

   Άλλες μη χριστιανικές θρησκείες 08 

  

ΡΨΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗ C9 ΗΣΑΝ ΟΦΙ (κωδικοί 2 ή 8) 

C11 Έχετε ποτέ θεωρήσει τον εαυτό σας να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή θρησκευτικό  

δόγμα;  
 
                                                                              Ναι 1   ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C12 
     
                                                                                                                   Όχι          2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C13 

   (Δε γνωρίζω)    8 
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C12 ε ποια θρησκεία/δόγμα; 

 
   Ρωμαιοκαθολική 0110 

   Μαρωνίτικη 0130   

      Άλλη Ρωμαιοκαθολική 0190 

      Προτεστάντες/ Διαμαρτυρόμενοι  02 

   Ελληνική Ορθόδοξη  0310 

   Ρωσική Ορθόδοξη  0320 

   Άλλη Ορθόδοξη  0390 

   Άλλη χριστιανική  04 

   Εβραϊκή  05 

   Ισλαμική  06 

   Ανατολικές Θρησκείες  07 

   Άλλες μη χριστιανικές θρησκείες 08 

 

 

 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

C13 ΚΑΡΣΑ 21 Ανεξάρτητα από το εάν ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, πόσο 
θρησκευόμενος/η θα λέγατε ότι είστε; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

 
Καθόλου 

θρησκευόμενος/η   
Πολύ 

θρησκευόμενος/η 
(Δε 

γνωρίζω) 

 
 
C14 ΚΑΡΣΑ 22  Εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως γάμους και κηδείες, περίπου πόσο συχνά 
πηγαίνετε στην εκκλησία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

  
 
   Κάθε μέρα 01 

    Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα 02 

   Μια φορά τη βδομάδα 03 

    Σουλάχιστον μια φορά το μήνα 04 

    Μόνο σε ξεχωριστές άγιες μέρες 05 

    Λιγότερο συχνά 06 

   Ποτέ  07 

   (Δε γνωρίζω) 88  

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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C15 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 22  Εκτός από το όταν είστε στην εκκλησία, πόσο συχνά προσεύχεστε; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 
   Κάθε μέρα 01 

    Περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα 02 

   Μια φορά τη βδομάδα 03 

    Σουλάχιστον μια φορά το μήνα 04 

    Μόνο σε ξεχωριστές άγιες μέρες 05 

    Λιγότερο συχνά 06 

   Ποτέ  07 

   (Δε γνωρίζω) 88 

 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

C16 Θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως μέλος μιας ομάδας εναντίον της οποίας γίνονται διακρίσεις σε 

αυτή την χώρα;  
 Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C17 

   Όχι 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C18 

   (Δε γνωρίζω) 8 

 

C17 Για ποιους λόγους γίνονται διακρίσεις εναντίον της ομάδας σας; 
Ζητήστε περισσότερες από µία απαντήσεις ρωτώντας: Για ποιους άλλους λόγους; 
ημειώστε όλα όσα  ισχύουν 

 
   Λόγω χρώματος ή λόγω φυλής 01 

    Λόγω εθνικότητας 02 

    Λόγω θρησκείας 03 

   Λόγω γλώσσας 04 

    Λόγω εθνοτικής ομάδας 05 

    Λόγω ηλικίας 06 

   Λόγω φύλου 07 

    Για σεξουαλικούς λόγους 08 

   Λόγω αναπηρίας 09 

    Άλλο (ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ)_________________________ 10 
 
   (Δε γνωρίζω) 88 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
C18 Είστε Κύπριος/α πολίτης; 

   Ναι 1   ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C20 

    Όχι 2   
         ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C19 
    (Δε γνωρίζω) 8 
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   C19 Ποια είναι η υπηκοότητά σας; 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ________________________ 

 
   (Δε γνωρίζω) 88 

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 C20 Γεννηθήκατε στην Κύπρο;   

   Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C23 

   Όχι 2  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C21 

   (Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ C23 

 

    C21 ε ποια χώρα γεννηθήκατε;  

                              ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  ___________________________ 

                                                                                                 (Δε γνωρίζω)     88 

  
C22   Ποια χρονιά ήρθατε να ζήσετε για πρώτη φορά στην Κύπρο; 
 
                                                                 ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ: 

                                                                                                                                                                   

                                                                                            (Δε γνωρίζω)          8888  

   

   ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

    C23 Σι γλώσσα ή γλώσσες μιλάτε πιο συχνά στο σπίτι;  
    ΗΜΕΙΩΣΕ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ 2 ΓΛΨΕ  ________________________ 

   ________________________ 

    (Δε γνωρίζω) 888 

 
 
C24 Τπάγεστε σε κάποια εθνοτική μειονότητα στην Κύπρο; 

   Ναι 1 

   Όχι 2 

    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

 
C25 Ο πατέρας σας γεννήθηκε στην Κύπρο; 

   Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ C27 
   Όχι 2    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C26 

   (Δε γνωρίζω) 8    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ C27 
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  C26 ε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σας; 

 ΗΜΕΙΩΣΕ ΣΗ ΦΩΡΑ __________________ 

 (Δε γνωρίζω) 88 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 C27 Η μητέρα σας γεννήθηκε στην Κύπρο; 

Ναι 1    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ D1 

Όχι 2    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ C28 

(Δε γνωρίζω) 8    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ D1 

    C28 ε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σας; 

 ΗΜΕΙΩΣΕ ΣΗ ΦΩΡΑ __________________ 

 (Δε γνωρίζω) 88 

ΗΜΔΙΩΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΡΟ  Γ: (24ωρο ρολόι)



19 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
D1 ΚΑΡΣΑ 23  Σους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά συμμετείχατε σε εθελοντική ή φιλανθρωπική 
εργασία; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 Σουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα 01 

 Σουλάχιστον μια φορά το μήνα 02 

Σουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες 03 

 Σουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες 04 

Λιγότερο συχνά 05 

Ποτέ 06 

 (Δε γνωρίζω) 88 

Και τώρα θέλουμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς νοιώθετε για τον εαυτό σας 
και τη ζωή σας. 

ΚΑΡΣΑ 24 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω.   ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

υμφωνώ 
απόλυτα υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

(Δε 
γνωρίζω) 

D2 Είμαι πάντα 
αισιόδοξος/η για 
το μέλλον μου. 

1 2 3 4 5 8 

D3 Γενικά νιώθω πολύ 
θετικά για τον 
εαυτό μου. 

1 2 3 4 5 8 

D4 Μερικές φορές 
νιώθω πως είμαι 
αποτυχημένος/η. 

1 2 3 4 5 8 
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ΚΑΡΣΑ 25 Σώρα θα σας διαβάσω μια λίστα με συναισθήματα που μπορεί να νιώσατε ή τρόπους με τους 
οποίους συμπεριφερθήκατε την τελευταία βδομάδα. Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε 
μου πόσο συχνά την περασμένη βδομάδα… ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ… 

 
 

 
 
Και παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά την τελευταία βδομάδα... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1 „... νιώθατε ότι δεν μπορούσατε άλλο‟ με την έννοια ότι νιώθατε πως ήσασταν σε αδράνεια  και δεν είχατε κίνητρο για να κάνετε 
κάτι. 

  Καθόλου ή 
σχεδόν 

καθόλου 
Μερικές 

φορές 

Σις 
περισσότερες 

φορές 
Πάντα ή 

σχεδόν πάντα 
(Δε 

γνωρίζω) 

       

D5 
 

…νιώθατε κατάθλιψη; 
1 2 3 4 8 

D6 
 

…νοιώθατε ότι οτιδήποτε 
κάνατε ήταν κόπος; 
 

1 2 3 4 8 

D7 
 

…ο ύπνος σας ήταν ανήσυχος; 
 1 2 3 4 8 

D8 
 

…ήσασταν ευτυχισμένος/η; 
1 2 3 4 8 

D9 
 

…νοιώθατε μοναξιά; 
1 2 3 4 8 

D10 
 

….απολαμβάνατε τη ζωή; 
1 2 3 4 8 

D11 
 

…νοιώθατε λυπημένος/η; 
1 2 3 4 8 

D12 
 

... νιώθατε ότι δεν μπορούσατε 
άλλο1; 
 

1 2 3 4 8 

D13 
 

…είχατε πολλή ενέργεια; 
1 2 3 4 8 

D14 
 

…νοιώθατε ότι αγωνιούσατε; 
 1 2 3 4 8 

D15 
 

…νοιώθατε ήρεμος/η και 
γαλήνιος/α; 
 

1 2 3 4 8 
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ΚΑΡΣΑ 26 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΨΣΕ 
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

 
  

υμφωνώ 
απόλυτα υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

(Δε 
γνωρίζω) 

        
D16 
 

Νοιώθω ότι είμαι 
ελεύθερος/η να 
αποφασίσω μόνος/η 
πως να ζήσω τη ζωή μου. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D17 
 

την καθημερινή μου 
ζωή μου δίνονται πολύ 
λίγες ευκαιρίες να δείξω 
πόσο ικανός/η είμαι. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D18 
 

Σις περισσότερες μέρες 
νιώθω ότι έχω επιτύχει σ‟ 
αυτό που κάνω. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D19 
 

Όταν κάτι πάει στραβά 
στη ζωή μου, μου 
παίρνει γενικά πολύ 
χρόνο για να επανέλθω 
στα φυσιολογικά 
επίπεδα. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 

ΚΑΡΣΑ 27 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό… ΔΙΑΒΑΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ …  
 
   

Καθόλου 
     

Πάρα 
πολύ 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 
D20 

… έχετε την ευκαιρία να 
μάθετε καινούργια 
πράγματα; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

D21 
 

…νιώθετε ότι οι 
άνθρωποι στη γειτονιά 
/περιοχή σας βοηθούν ο 
ένας τον άλλον; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 

D22 
 

…νοιώθετε ότι ο κόσμος 
σας φέρεται με σεβασμό; 
 

00 01 02 03 04 05 06 88 
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ΚΑΡΣΑ 28 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με το καθένα από τα παρακάτω. ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΨΣΕ 
ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ  

 
 
  

υμφωνώ 
απόλυτα υμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ Διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

(Δε 
γνωρίζω) 

         
D23 
 

Γενικά νιώθω πως ό,τι 
κάνω στη ζωή μου είναι 
χρήσιμο και αξίζει τον 
κόπο. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D24  
 

Όπως είναι τα πράγματα 
τώρα, το βρίσκω δύσκολο 
να αισιοδοξώ για το 
μέλλον του κόσμου. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D25 Τπάρχουν πολλά 
πράγματα για τα οποία 
νιώθω ότι είμαι καλός/ η. 
 

1 2 3 4 5 8 

D26 
 

Για τον περισσότερο κόσμο 
στην Κύπρο η ζωή 
χειροτερεύει παρά 
καλυτερεύει. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D27 
 

Νοιώθω κοντά στους 
ανθρώπους της 
περιοχής/γειτονιάς μου. 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
D28  ΚΑΡΣΑ 29 ε ποιο βαθμό βρίσκετε το χρόνο να κάνετε πράγματα που πραγματικά θέλετε; 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 είναι καθόλου και το 10 είναι πάντοτε. 
 
 
 
Καθόλου 

          
 

Πάντοτε 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
D29 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 29 ε ποιο βαθμό νιώθετε ότι σας εκτιμούν οι δικοί σας άνθρωποι; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 
 
Καθόλου 

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D30 ΚΑΡΣΑ 30 Πόσο δύσκολο ή εύκολο το βρίσκετε να αντιμετωπίζετε σημαντικά προβλήματα που 
εμφανίζονται στη ζωή σας; Παρακαλώ χρησιμοποιείστε αυτή την κάρτα όπου 0 είναι το υπερβολικά 
δύσκολο και το 10 είναι το εξαιρετικά εύκολο. 
 

 
 
Τπερβολικά 
δύσκολο 

          
 

Εξαιρετικά 
εύκολο 

 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την ΚΑΡΣΑ 31 για τις επόμενες τρεις ερωτήσεις.  
Πόσο χρόνο γενικά θα λέγατε ότι... ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 
 

   
 
Ποτέ 

         
Όλο το 
χρόνο 

 
(Δε 

γνωρίζω) 

 
D31 …. έχετε 

ενδιαφέρον για 
αυτό που κάνετε; 

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

D32 
 

…. είστε 
απορροφημένος/η  
σε αυτό που 
κάνετε; 

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

D33  … είστε 
ενθουσιασμένος 
για αυτό που 
κάνετε;  

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

 
 
 
D34 ΚΑΡΣΑ 32 Μια συνηθισμένη μέρα, πόσο συχνά παρατηρείτε και εκτιμάτε αυτά που σας 
περιβάλλουν; 
 
Ποτέ  

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
D35 ΚΑΡΣΑ 33 ε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχετε ένα προσανατολισμό στη ζωή σας; Παρακαλώ 

χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου το 0 είναι καθόλου και το 10 απόλυτα.  
 
 
 
Καθόλου 

          
 

Απόλυτα 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D36 ΚΑΡΣΑ 34 ε ποιο βαθμό δέχεστε βοήθεια και στήριξη από δικούς σας ανθρώπους  όταν το έχετε 
ανάγκη; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 0 είναι καθόλου και  6 είναι πάντοτε. 
 

Καθόλου      Πάντοτε  
(Δε 

γνωρίζω) 
        

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
 
 
D37 ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 34 ε ποιο βαθμό προσφέρετε βοήθεια και στήριξη σε δικούς σας 
ανθρώπους όταν την έχουν ανάγκη; 
 

Καθόλου      Πάντοτε 
(Δε 

γνωρίζω) 
        

00 01 02 03 04 05 06 88 

 
D38 ΚΑΡΣΑ 35 Τπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας 
μας και άτομα που βρίσκονται στα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. την κάρτα αυτή υπάρχει μια κλίμακα 
με το πιο ψηλό σημείο μέχρι το πιο χαμηλό.  ε αυτή την κλίμακα, πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας 
στις μέρες μας; 

  

                                                    Ανώτατη κοινωνική θέση  στην κοινωνία μας      10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

                  Κατώτατη  κοινωνική θέση  στην κοινωνία μας    0  

 
(Δε γνωρίζω)  88  
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D39 ΚΑΡΣΑ 36 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσες από τις 7 τελευταίες 
μέρες ήσασταν σωματικά δραστήριοι για τουλάχιστον 20 λεπτά συνεχόμενα;  
 
ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  
συμπεριλάβετε δουλειές του σπιτιού ή ασχολίες με τον κήπο αν αναφερθούν, με την προϋπόθεση ότι 
διαρκούσαν τουλάχιστον 20 λεπτά. 
 

Καμία μέρα 00 

Μια μέρα 01 

Δύο μέρες 02 

Σρεις μέρες 03 

Σέσσερις μέρες 04 

Πέντε μέρες 05 

Έξι μέρες 06 

Επτά μέρες 07 

(Δε γνωρίζω) 88 

 
   

ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ  Δ:                           (24ωρο ρολόι) 
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Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τη δημοκρατία. Αργότερα θα σας ρωτήσω για το πώς λειτουργεί η 
δημοκρατία στην Κύπρο. Πρώτα, όμως, θα ήθελα να σκεφτείτε πόσο σημαντικά είναι διάφορα 
πράγματα για τη δημοκρατία γενικά.  Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, έτσι 
παρακαλώ απλά πείτε μου τι πιστεύετε. 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 

ΚΑΡΣΑ 37 

 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο σημαντικό θεωρείτε για τη δημοκρατία 
γενικά….. ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ … 

Γενικά 
καθόλου 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

(Δε 
γνωρίζω) 

 

E1 ….. οι εκλογές να 
γίνονται με 
δημοκρατικές 
διαδικασίες; 

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

E2 …. οι ψηφοφόροι να 
συζητούν για πολιτικά 
θέματα με άτομα που 
γνωρίζουν προτού 
αποφασίσουν τι θα 
ψηφίσουν; 

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

E3 …. τα διάφορα 
πολιτικά κόμματα να 
προσφέρουν 
ξεκάθαρες 
εναλλακτικές επιλογές 
το ένα από το άλλο; 

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

E4 … τα κόμματα της
ανιπολίτευσης να 
είναι ελεύθερα να 
ασκούν κριτική στην 
κυβέρνηση; 

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

E5 … τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης να 
μπορούν ελεύθερα να 
ασκούν κριτική στην 
κυβέρνηση; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 37 υνεχίζοντας να σκέφτεστε γενικά  και όχι ειδικά για την Κύπρο πόσο σημαντικό 
πιστεύετε ότι είναι γενικά για τη δημοκρατία ...... ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 

Γενικά 
καθόλου 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

(Δε 
γνωρίζω) 

E6 ….. τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης να 
παρέχουν στους 
πολίτες αξιόπιστη 
πληροφόρηση για να 
αξιολογούν το έργο της 
κυβέρνησης; 

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

E7 …να προστατεύονται
τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων; 

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

E8 …. οι πολίτες να έχουν 
τον τελικό λόγο στα πιο 
σημαντικά πολιτικά 
θέματα ψηφίζοντας σε 
δημοψηφίσματα; 

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

E9 … οι μετανάστες να
αποκτούν δικαίωμα 
ψήφου μόνο όταν 
αποκτήσουν την 
υπηκοότητα; 

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

E10 … το δικαστήριο να  
αντιμετωπίζει όλους το 
ίδιο; 

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

E11 …. τα δικαστήρια να 
έχουν τη δυνατότητα 
να σταματούν την 
κυβέρνηση όταν 
υπερβαίνει την εξουσία 
της; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΔΕΙΞΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 37 υνεχίζοντας να σκέφτεστε γενικά και όχι για την Κύπρο μόνο, 
γενικά πόσο σημαντικό θεωρείτε για τη δημοκρατία... ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ..... 
 
 

  Γενικά 
καθόλου 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

       Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

 
 

(Δε 
γνωρίζω) 
 

 
E12 ….. τα κόμματα που 

συμμετέχουν στην 
κυβέρνηση να 
τιμωρούνται στις 
εκλογές όταν δεν 
κάνουν καλά τη 
δουλειά τους;  
 

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

E13 … η κυβέρνηση να 
προστατεύει όλους τους 
πολίτες από τη φτώχεια; 
 

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

E14 … η κυβέρνηση να δίνει 
εξηγήσεις για τις 
αποφάσεις της στους 
ψηφοφόρους; 
 

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

E15 …. η κυβέρνηση να 
παίρνει μέτρα για να 
μειώνει τις διαφορές 
στα εισοδήματα;   

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

 
 
(ΔΕΙΞΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 37)   Γενικά πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι για τη δημοκρατία 
….....ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 
 
 

  Γενικά 
καθόλου 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

       Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία 

 
 

(Δε 
γνωρίζω) 
 

 
 

E16 …. οι πολιτικοί να 
λαμβάνουν υπόψη 
τις απόψεις άλλων 
Ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων 
προτού πάρουν 
αποφάσεις; 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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Και τώρα μερικές ερωτήσεις για τα ίδια θέματα, αλλά αυτή τη φορά για το πώς πιστεύετε ότι λειτουργεί 
η δημοκρατία στην Κύπρο σήμερα.  Και πάλι, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, γι' αυτό 
πείτε μου τι πιστεύετε. 
 
 
 
ΚΑΡΣΑ 38   Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι πιο 
κάτω δηλώσεις ισχύουν στην περίπτωση της Κύπρου.  Σο 0 σημαίνει ότι η δήλωση δεν ισχύει καθόλου και 
το 10 σημαίνει ότι πιστεύετε ότι ισχύει απόλυτα. ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ 
ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. 
 
 

   
Δεν 

ισχύει 
καθόλου 

         
 

Ισχύει 
απόλυτα  

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

 
E17 Οι εκλογές στην Κύπρο 

γίνονται με δημοκρατικές 
διαδικασίες. 

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

E18 Οι ψηφοφόροι στην Κύπρο 
συζητούν για πολιτικά 
θέματα με άτομα που 
γνωρίζουν προτού 
αποφασίσουν τι θα 
ψηφίσουν. 
 

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

E19 Σα διάφορα πολιτικά 
κόμματα στην Κύπρο 
προσφέρουν ξεκάθαρες 
εναλλακτικές επιλογές το 
ένα από το άλλο. 
 

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

E20 Σα κόμματα της 
αντιπολίτευσης στην 
Κύπρο είναι ελεύθερα να 
επικρίνουν την κυβέρνηση 

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

E21 Σα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης στην Κύπρο 
μπορούν ελεύθερα να 
ασκούν κριτική στην 
κυβέρνηση 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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(ΔΕΙΞΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 38)  Φρησιμοποιώντας την ίδια κάρτα,  παρακαλώ πείτε μου σε ποιο 
βαθμό πιστεύετε ότι ισχύει η κάθε μια από τις πιο κάτω δηλώσεις για την Κύπρο;  ΔΙΑΒΑΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.  
 

   
Δεν 
ισχύει 
καθόλου 

         
 

Ισχύει 
απόλυτα 

 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
E22 Σα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης στην Κύπρο 
παρέχουν στους πολίτες 
αξιόπιστη πληροφόρηση 
για να αξιολογούν το έργο 
της κυβέρνησης. 
 

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

E23 Σα δικαιώματα των 
μειονοτήτων στην Κύπρο 
προστατεύονται. 
 

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

E24 Οι πολίτες στην Κύπρο 
έχουν τον τελικό λόγο για 
τα πιο σημαντικά πολιτικά 
θέματα ψηφίζοντας για 
αυτά σε δημοψηφίσματα. 
 

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

E25 Σα δικαστήρια στην Κύπρο 
μεταχειρίζονται όλους το 
ίδιο. 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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(ΔΕΙΞΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 38) Φρησιμοποιώντας και πάλι την ίδια κάρτα,  παρακαλώ πείτε μου σε 
ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ισχύει η κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις.   ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ 
ΣΗΝ ΚΑΘΕ ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. 
 

   
Δεν 
ισχύει 
καθόλου 

         
 

Ισχύει 
απόλυτα 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

 
E26 την Κύπρο τα κόμματα 

που συμμετέχουν στην 
κυβέρνηση τιμωρούνται 
στις εκλογές όταν δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά 
τους.  
 

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

E27 Η κυβέρνηση στην Κύπρο 
προστατεύει όλους τους 
πολίτες από την φτώχεια. 
 

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

E28 Η κυβέρνηση στην Κύπρο 
εξηγεί τις αποφάσεις της 
στους ψηφοφόρους. 
 

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

E29 Η κυβέρνηση στην Κύπρο 
παίρνει μέτρα για να 
μειώσει τις διαφορές στα 
εισοδήματα. 
 

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

 
 
 
(ΔΕΙΞΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 38)   ε ποιο βαθμό ισχύει η ακόλουθη δήλωση για την Κύπρο; 
 

   
Δεν 
ισχύει 
καθόλου 

         
 

Ισχύει 
απόλυτα 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

E30 Οι πολιτικοί στην Κύπρο 
λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις  άλλων Ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων  προτού πάρουν 
αποφάσεις. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΚΑΡΣΑ 39 
την επόμενη ερώτηση,  πρώτα θα σας ζητήσω να επιλέξετε μεταξύ δύο επιλογών. τη συνέχεια, θα σας 
ρωτήσω πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η επιλογή σας γενικά για την δημοκρατία. Σέλος, θα σας 
ζητήσω να σκεφτείτε γι' αυτό το θέμα σχετικά με την Κύπρο στις μέρες μας.  
 

ας υπενθυμίζω πως δεν υπάρχουν σωστές ή  λανθασμένες απαντήσεις,  γι αυτό απλά πείτε μου την 
γνώμη σας. 
 
 
E31 (ΚΑΡΣΑ 39)  Τπάρχουν διάφορες απόψεις  κατά πόσο κάποιος θα πρέπει να είναι ελεύθερος να 
εκφράσει τις πολιτικές τους απόψεις ανοικτά στη δημοκρατία, ακόμα και όταν είναι ακραίες. Ποια από τις 
δηλώσεις σε αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα αυτό που  εσείς πιστεύετε ότι είναι καλύτερο γενικά για 
τη δημοκρατία; 
 

ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ.  
 
ΑΝ ΟΙ ΚΨΔΙΚΟΙ  1, 2 Ή 8 ΔΕΝ ΑΝΑΥΕΡΘΟΤΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΜΙΑ ΥΟΡΑ: 
"ΠΑΡΑΚΑΛΨ ΠΡΟΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ Η 
ΟΠΟΙΑ ΣΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΧΗ Α" 

 

 
Ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να 

εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις ανοικτά, 
ακόμη και αν είναι ακραίες. 

1 

 

 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ E32 

 

 
Αυτοί οι οποίοι έχουν ακραίες πολιτικές 

απόψεις δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται να 
τις εκφράζουν ανοικτά. 

2 

 

ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ E34 

 

 
(Εξαρτάται από τις περιστάσεις) 5 

ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ E33 
 

(Δε γνωρίζω) 8 

 
 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε31 ΕΙΝΑΙ   1   
 
Ε32 ΚΑΡΣΑ 40  Γενικά πόσο σημαντικό πιστεύετε  ότι είναι  για τη δημοκρατία ο καθένας να είναι 
ελεύθερος να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις ανοικτά, ακόμα κι αν είναι ακραίες; Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 
Γενικά 
καθόλου 
σημαντικό 
για τη 
δημοκρατία  

          
Γενικά 

εξαιρετικά 
σημαντικό για 
τη δημοκρατία 

 
(Δε 

γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η  ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε31 ΕΙΝΑΙ   1, 5  Ή  8  
E33  ΚΑΡΣΑ 41 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι στην Κύπρο στις μέρες 
μας, ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσεις τις πολιτικές του απόψεις ανοικτά, ακόμα κι αν είναι ακραίες; 
 
 
Καθόλου 

          
Απόλυτα 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 

** ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ Ε36** 
 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε31 ΕΙΝΑΙ 2 
E34  ΚΑΡΣΑ 40    Γενικά πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι για τη δημοκρατία εκείνοι που έχουν ακραίες 
πολιτικές απόψεις να αποτρέπονται  να τις εκφράζουν ανοικτά; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την 
κάρτα. 
 
 

Γενικά 
καθόλου 

σημαντικό 
για τη 

δημοκρατία 

         Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

 
 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
 
E35  ΚΑΡΣΑ 41 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι εκείνοι που έχουν 
ακραίες πολιτικές απόψεις στην Κύπρο σήμερα εμποδίζονται από το να τις εκφράσουν ανοικτά; 
 
 
 
Καθόλου 

          
 

Απόλυτα 

 
(Δε 

γνωρίζω) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΕΡΨΣΗΗ ΠΡΟ ΟΛΟΤ 
E36   ΚΑΡΣΑ 42   Μερικές φορές η κυβέρνηση διαφωνεί με το τι πιστεύουν οι περισσότεροι πολίτες ότι είναι 
καλύτερο για τη χώρα. Ποια από τις δηλώσεις σε αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα αυτό που  εσείς 
πιστεύετε ότι είναι καλύτερο γενικά  για τη δημοκρατία; 
 

ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ.  
 
ΑΝ ΟΙ ΚΨΔΙΚΟΙ  1, 2  Ή 8 ΔΕΝ ΑΝΑΥΕΡΘΟΤΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΜΙΑ ΥΟΡΑ: 
"ΠΑΡΑΚΑΛΨ ΠΡΟΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ Η 
ΟΠΟΙΑ ΣΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΧΗ Α" 

 
 
  

 
Η Κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τις 

προγραμματικές πολιτικές της ανταποκρινόμενη 
στο τι πιστεύουν οι περισσότεροι πολίτες. 

1 

 

ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ E37 

 

 
Η κυβέρνηση πρέπει να επιμένει στις  

προγραμματικές τις πολιτικές ανεξάρτητα από 
το τι πιστεύουν οι περισσότεροι πολίτες. 

 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ E39 

 
(Εξαρτάται από τις περιστάσεις) 5 

ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ E38 
 

(Δε γνωρίζω) 8 

 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε36 ΕΙΝΑΙ 1 
E37  ΚΑΡΣΑ 43   Γενικά πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι για τη δημοκρατία η κυβέρνηση να αλλάζει τις 
προγραμματικές της πολιτικές σύμφωνα με το τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος;    Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Γενικά 
καθόλου 

σημαντικό 
για τη 

δημοκρατία 

         Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

 
 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΗΝ Ε36 Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΝΑΙ  1, 5  Ή  8 
E38  ΚΑΡΣΑ 44   Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά πιστεύετε ότι στην 
Κύπρο στις μέρες μας η κυβέρνηση αλλάζει τις προγραμματικές της πολιτικές σύμφωνα με το τι πιστεύει ο 
περισσότερος κόσμος; 
 
 
Ποτέ 

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ 41 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΗΝ Ε36 Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΝΑΙ 2 
E39 ΚΑΡΣΑ 43    Γενικά πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι γενικά για τη δημοκρατία η κυβέρνηση να 
επιμένει στις προγραμματικές της πολιτικές ανεξάρτητα από αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος; 
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Γενικά 
καθόλου 

σημαντικό 
για τη 

δημοκρατία 

         Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

 
 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
E40  ΚΑΡΣΑ 44 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά πιστεύετε ότι η 
κυβέρνηση στην Κύπρο στις μέρες μας επιμένει στις προγραμματικές της πολιτικές ανεξάρτητα από αυτό 
που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος; 
 
 
Ποτέ 

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
ΕΡΨΣΗΗ ΠΡΟ ΟΛΟΤ 
 
E41  ΚΑΡΣΑ 45    Η κυβέρνηση σε μερικές χώρες αποτελείται από ένα κόμμα - σε άλλες χώρες από 
συνασπισμό δύο ή περισσοτέρων κομμάτων. Ποια επιλογή σε αυτή την κάρτα περιγράφει καλύτερα τι 
πιστεύετε εσείς γενικά για τη δημοκρατία; 
 
ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ. 

 
ΑΝ ΟΙ ΚΨΔΙΚΟΙ 1, 2 Ή 8 ΔΕΝ ΑΝΑΥΕΡΘΟΤΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΜΙΑ ΥΟΡΑ: 
"ΠΑΡΑΚΑΛΨ ΠΡΟΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΜΙΑ  ΑΠΑΝΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ Η ΟΠΟΙΑ 
ΣΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΧΗ Α" 
 

 
Ένα μόνο κόμμα να σχηματίζει 

κυβέρνηση. 
1 

 

ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ E42 

 

 
υνασπισμός δύο ή  περισσότερων 

κομμάτων να σχηματίζει κυβέρνηση. 

2 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ 

E44 

 
(Εξαρτάται από τις περιστάσεις) 5 

ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ 

E45   
(Δε γνωρίζω) 

8 
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ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΗΝ Ε41 Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΕΙΝΑΙ 1  
 
E42 ΚΑΡΣΑ 46 Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι γενικά για τη δημοκρατία η κυβέρνηση να 
αποτελείται από ένα και μόνο κόμμα; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Γενικά 
καθόλου 

σημαντικό 
για τη 

δημοκρατία 

         Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

 
 
 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
E43  ΚΑΡΣΑ 47  Και τώρα η τελευταία ερώτηση σε αυτό το θέμα. Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, 
παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά πιστεύετε ότι η κυβέρνηση στην Κύπρο σχηματίζεται από ένα μόνο 
πολιτικό κόμμα; 
 
 
Ποτέ 

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΡΟ Ε 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε41 ΕΙΝΑΙ 2 
E44  ΚΑΡΣΑ 46   Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι γενικά για τη δημοκρατία η κυβέρνηση να 
αποτελείται από συνασπισμό δύο ή περισσότερων κομμάτων; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Γενικά 
καθόλου 

σημαντικό 
για τη 

δημοκρατία 

         Γενικά 
εξαιρετικά 
σημαντικό 

για τη 
δημοκρατία 

 
(Δε 

γνωρίζω) 

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

 
 
 
ΡΨΣΗΣΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ Ε41 ΕΙΝΑΙ 2, 5 Ή 8 
E45 ΚΑΡΣΑ 47   Και τώρα η τελευταία ερώτηση γι' αυτό το θέμα. Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, 
παρακαλώ πείτε μου πόσο συχνά πιστεύετε ότι η κυβέρνηση στην Κύπρο αποτελείται από συνασπισμό δύο 
ή περισσότερων κομμάτων; 
 
 
Ποτέ 

          
Πάντοτε 

(Δε 
γνωρίζω) 

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

 
                            
 
ΗΜΔΙΩΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΡΟ  Δ:                               (24ωρο ρολόι) 
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Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω µερικά πράγµατα για εσάς και για τα άλλα µέλη του 
νοικοκυριού σας. 

F1 υμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας, πόσα άτομα –μαζί με τα παιδιά– ζουν εδώ κανονικά ως μέλη 
του νοικοκυριού σας; 

ΓΡΑΧΣΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ: 

(Δε γνωρίζω) 88 

ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η (ΜΟΝΟ 
F2/F3), ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ (F2 ΕΨ F4), ΚΑΣΑ ΥΘΙΝΟΤΑ ΕΙΡΑ 
ΗΛΙΚΙΑ (ΑΡΦΙΖΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΑΣΟΜΟ). 

ΓΙΑ ΕΤΚΟΛΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΗΙΜΟ ΝΑ ΠΡΟΘΕΕΣΕ ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ Ή ΣΑ ΑΡΦΙΚΑ 
ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΟΠΟΤ ΤΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ.  

F2 ΗΜΕΙΨΣΕ ΣΟ ΥΤΛΟ 

F3 Και ποια χρονιά γεννηθήκατε/γεννήθηκε; (Δε γνωρίζω=8888) 

F4  ΚΑΡΣΑ 48 Κοιτώντας αυτή την κάρτα, πείτε μου τι σχέση έχετε με αυτό το άτομο;  

[Αυτή η σελίδα (ερωτήσεις F1-F4) να αντικρίζει την επόμενη σελίδα (πίνακας νοικοκυριού)] 
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     Υθίνουσα σειρά ηλικίας (μεγαλύτερο άτομο πρώτο) ------------------------------ 

Άτομο 01 
ερωτώμενος/η 

02 03 04 05 06 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ: 
Όνομα  ή  αρχικά 

F2 ΥΤΛΟ 

Άρρεν 1 1 1 1 1 1 

Θήλυ 2 2 2 2 2 2 

F3  Έτος Γεννήσεως 

F4 υγγένεια 

ύζυγος/σύντροφος 01 01 01 01 01 

Γιος/κόρη (συμπ.  
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συζύγου/συντρόφου, 
παιδιού υπό κηδεμονία) 

02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 

03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. ετεροθαλών, 
υιοθετημένων, υπό κηδεμονία) 04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής 05 05 05 05 05 

Άλλος/η μη-συγγενής 06 06 06 06 06 

(Δε γνωρίζω) 88 88 88 88 88 

     Υθίνουσα σειρά ηλικίας (μεγαλύτερο άτομο πρώτο) ------------------------------ 

Άτομο 07 08 09     10 11 12 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ: 
Όνομα  ή αρχικά 

F2 ΥΤΛΟ 

Άρρεν 1 1 1 1 1 1 

Θήλυ 2 2 2 2 2 2 

F3  Έτος Γεννήσεως 

F4 υγγένεια 

ύζυγος / σύντροφος 01 01 01 01 01 01 

Γιος/κόρη (συμπ.  
υιοθετημένου/ης, παιδιού 
του/της συζύγου/συντρόφου, 
παιδιού υπό κηδεμονία) 

02 02 02 02 02 02 

Γονείς/ πεθερικά/γονιός 
συντρόφου, θετός γονιός 

03 03 03 03 03 03 

Αδελφός/η (συμπ. ετεροθαλών, 
υιοθετημένων, υπό κηδεμονία) 04 04 04 04 04 04 

Άλλος/η συγγενής 05 05 05 05 05 05 

Άλλος/η μη-συγγενής 06 06 06 06 06 06 

(Δε γνωρίζω) 88 88 88 88 88 88 
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F5 ~ Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ:  

  Ο/Η  ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η  ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ (κωδικός 01 
στην F4) 

 ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ 

F6 ~ ΚΑΡΣΑ 46 Μόλις μου είπατε ότι διαμένετε με το/τη σύζυγο/σύντροφό σας. 
       Ποια από τις περιγραφές σ' αυτή την κάρτα αντιστοιχεί στη σχέση σας μαζί του/της; 

Παντρεμένος/η με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο 01 
ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F7 

υζώ με τον/ τη σύντροφό μου 03 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F8 

ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F7 

Διαζευγμένος/ η 
06 

Δε  γνωρίζω 88 

F7 ~ Μπορώ να ρωτήσω αν έχετε ζήσει ποτέ με σύντροφο, χωρίς να είστε παντρεμένοι με θρησκευτικό ή 
πολιτικό γάμο; 

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δεν απαντώ) 7 

(Δε γνωρίζω) 8 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F8~Μπορώ να ρωτήσω αν έχετε πάρει ποτέ διαζύγιο; 

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δεν απαντώ) 7 

(Δε γνωρίζω) 8 

F9 ~ ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 

Ο ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ (κωδικός 01 στο 
F5)          

 ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ 

1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F6 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ 
F7 

1 ΗΜΕΙΨΣΕ  F10 

2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F11 
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1     ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F14 

2     ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F13 

F10~ ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η   ΤΖΕΙ (Κωδικός 03 στην F6) 

ΟΛΑ ΣΑ ΑΛΛΑ 

ΡΨΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η 
ΔΕ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ Ή ΑΝ ΤΖΕΙ 

F11~ΚΑΡΣΑ 50 Αυτή η ερώτηση είναι για την επίσημη οικογενειακή σας κατάσταση, όχι για το αν 
διαμένετε ή όχι με κάποιον.  Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει την επίσημη οικογενειακή σας κατάσταση 
τώρα; 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 

Παντρεμένος/η με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο 01 

Διαζευγμένος/η 04 

Φήρος/α 05 

Κανένα από τα πιο πάνω ( ΟΤΔΕΠΟΣΕ  έχετε παντρευτεί) 06 

Δε γνωρίζω 
88 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F12 Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ:  

   Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΦΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΤ 
   ΜΕΝΟΤΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ/ΣΗ (κωδικός 02 στη F4)  

 ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΠΑΙΔΙΑ      

   F13 Ζούσατε ποτέ στο ίδιο σπίτι µε δικά σας, ή υιοθετηµένα παιδιά, ή παιδιά του/της    
συζύγου/συντρόφου σας; 

Ναι 1 

Όχι 2 

(Δε γνωρίζω) 8 

1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F11 

2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F12 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F14 ΚΑΡΣΑ 51  Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την περιοχή που ζείτε; 
 
   

   Μεγάλη πόλη 1 

   Προάστια ή περίχωρα μιας μεγάλης πόλης 2 

   Πόλη ή κωμόπολη 3 

   Φωριό 4 

   Αγροικία ή υποστατικό στην εξοχή 5 
 
    (Δε γνωρίζω) 8 
 
 
F15~ΚΑΡΣΑ 52   Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία;  
                                Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν αποφοίτησε από δημοτικό σχολείο 000 

Απολυτήριο δημοτικού 113 

Απολυτήριο γυμνασίου 213 

Απολυτήριο λυκείου 313 

ύστημα μαθητείας 321 

Απολυτήριο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης 323 

Δίπλωμα κολεγίου (μονοετούς φοίτησης) 421 

Δίπλωμα κολεγίου (διετούς ή τριετούς φοίτησης) 520 

Πτυχίο κολεγίου (Σετραετούς φοίτησης) 610 

Πτυχίο πανεπιστημίου 620 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα κολεγίου 710 

Πτυχίο Πολυτεχνικής ή Ιατρικής σχολής 
720 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου 

Διδακτορικό 800 

(Άλλο) 5555 

(Δε γνωρίζω) 8888 



42 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 

F16 Περίπου πόσα χρόνια εκπαίδευσης έχετε συμπληρώσει, είτε πλήρους είτε μερικής; Παρακαλώ να τα 
αναφέρετε σε αντίστοιχα χρόνια πλήρους εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών 
χρόνων εκπαίδευσης.  

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:  τρογγυλέψτε την απάντηση (είτε προς τα πάνω είτε προς τα 
κάτω) στον επόμενο ακέραιο αριθμό. 

ΓΡΑΧΣΕ: 

 (Δε γνωρίζω) 88 

F17a ΚΑΡΣΑ 53 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποια από αυτές τις περιγραφές απεικονίζει αυτό 
που κάνατε τις τελευταίες επτά ημέρες; Παρακαλώ επιλέξτε όλες όσες ταιριάζουν. 
ΤΝΕΦΙΣΕ Ποιες άλλες δραστηριότητες;     

ΗΜΕΙΨΣΕ ΟΛΑ ΟΑ  ΙΦΤΟΤΝ 

       σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 01 

  σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν είστε σε 
      διακοπές 02 

           άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας     03 

άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς  να ψάχνετε 
        για εργασία        04 

            χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

συνταξιούχος 06 

 κάνατε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία σας 07 

      κάνατε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο)  09 

   (Δε γνωρίζω) 88 

F17b  ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 

 ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ ΜΙΑ  ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ F17a     1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F17c 

      ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ F17a     2  ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗ F17d 
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F17c  ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 53     Και ποια από αυτές τις περιγραφές απεικονίζει καλύτερα την 
περίπτωση σας (τις τελευταίες 7 ημέρες);   Παρακαλώ επιλέξτε  μόνο μία. 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 

          σε αμειβόμενη εργασία (ή απουσιάζατε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση                   01 

σε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν είστε σε διακοπές                   02 

        άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

           άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνετε για εργασία 04 

          χρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

         συνταξιούχος 06 

          κάνατε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία σας 07 

  κάνατε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

    (άλλο) 09 

          (Δε γνωρίζω) 88 

F17d Ο ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ ΑΝΑΥΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ F17a ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΕΙ: 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΗΝ F17a  1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F21 

(κωδικός 01 στην F17α) 

Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΗΝ F17a 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F18 

(όλοι οι κωδικοί ΕΚΣΟ ο κωδικός 01 στην F17a). 

F18 Μπορώ να σας ρωτήσω αν εργαστήκατε με αμοιβή μία ή περισσότερες ώρες τις τελευταίες 7 μέρες ; 

Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F21 

Όχι 2   
        ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F19 

(Δε γνωρίζω) 8 

F19 Είχατε ποτέ αμειβόμενη εργασία; 
Ναι 1  ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F20 

Όχι 2 
       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F36 

(Δε γνωρίζω) 8 
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F20 Ποια χρονιά είχατε για τελευταία φορά αμειβόμενη εργασία; 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗ ΦΡΟΝΙΑ 

     (Δε γνωρίζω) 8888 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Αν ο/η ερωτώμενος/η εργάζεται (κωδικός 01 στην F17a ή 
κωδικός 01 στην F18), ρωτήστε τις F21 μέχρι F34a για την παρούσα εργασία. Αν δεν έχει αμειβόμενη 
εργασία τώρα αλλά είχε στο παρελθόν (κωδικός 1 στην F19) ρωτήστε τις F21 μέχρι F34a για την 
τελευταία   εργασία που είχε. 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Αν ο/η ερωτώμενος/η έχει περισσότερες από μια εργασίες, να 
απαντήσουν για αυτή που απασχολούνται περισσότερες ώρες τη βδομάδα.  Αν οι δύο εργασίες είναι 
ακριβώς οι ίδιες να απαντήσουν για αυτή που αμείβει περισσότερο. 

F21 την κύρια εργασία σας, είστε/ήσασταν ... ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ.... 

.... υπάλληλος 1      ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F23 

αυτοεργοδοτούμενος/η, 2 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F22 

 ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F23 

(Δε γνωρίζω) 8 

F22 Πόσους υπαλλήλους (αν εργοδοτείτε) έχετε/είχατε; 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ τον αριθμό υπαλλήλων ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F24 

(Δε γνωρίζω)      88888 

ΡΨΣΗΣΕ  ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ  Ο/Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΕΙΝΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟ  Ή 
ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ Ε  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ   Ή ΔΕ ΓΝΨΡΙΖΕΙ (κωδικοί 1, 3, 8 στην F21) 

F23 Έχετε/είχατε συμβόλαιο εργασίας… ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ... 

…αορίστου χρόνου 1  

ή ορισμένου χρόνου 2 

 ή δεν έχετε/είχατε συμβόλαιο 3 

 (Δε γνωρίζω) 8 
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ΡΨΣΗΣΕ ΟΛΟΤ ΟΟΤ  ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ ΕΡΓΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΨ 

F24 Μαζί µε σας, περίπου πόσοι άνθρωποι απασχολούνται (απασχολούνταν) στο χώρο που συνήθως 
εργάζεστε (εργαζόσασταν);   ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ ...  

… κάτω από 10, 1 

10 έως 24, 2 

25 έως 99, 3 

100 έως 499, 4 

ή, περισσότερα από 500; 5 

 (Δε γνωρίζω) 8 

F25 την κύρια απασχόλησή σας έχετε/είχατε καθόλου την ευθύνη επίβλεψης της δουλειάς άλλων   
υπαλλήλων;  

Ναι 1 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F26 

Όχι 2 
ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F27 

(Δε γνωρίζω) 8 

ΡΨΣΗΣΕ  ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΑΝ ΑΠΑΝΣΗΕ ΝΑΙ ΣΗΝ F25 (κωδικός 1) 
F26 Για πόσα άτομα είστε/ήσασταν υπεύθυνος/η; 

ΓΡΑΧΣΕ ΑΡΙΘΜΟ: 

 (Δε γνωρίζω) 88888 

ΡΨΣΗΣΕ ΟΛΟΤ  ΟΟΤ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΙ/ΕΦΟΤΝ ΕΡΓΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΨ 

ΚΑΡΣΑ 54 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια πράγµατα για τη  δουλειά σας. Φρησιμοποιώντας αυτή την 
κάρτα, παρακαλώ αναφέρετε κατά  πόσο η διεύθυνση στη δουλειά σας 
επιτρέπει/επέτρεπε…ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ … 

Δεν 
έχω/είχα 

καμία  
επιρροή 

Έχω/είχα 
πλήρη έλεγχο 

     (Δε 
γνωρίζω) 

F27  …να αποφασίζετε πώς 
οργανώνεται /οργανωνόταν 
η καθημερινή εργασία σας; 

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

F19  F28 …να επηρεάζετε 
αποφάσεις πολιτικής του 
οργανισμού σχετικά με 
δραστηριότητες του; 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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F29 την κύρια απασχόλησή σας, πόσες είναι/ήταν οι «υποχρεωτικές» ή οι προβλεπόμενες από το 
συμβόλαιό  σας ώρες εργασίας την εβδομάδα, χωρίς να υπολογίζετε τις υπερωρίες (πληρωμένες ή όχι); 

 
 

   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΙ ΨΡΕ 
 
   (Δε γνωρίζω) 888 
 
 

 
F30 Ανεξάρτητα από τις υποχρεωτικές ή τις προβλεπόμενες από το συμβόλαιό σας ώρες εργασίας την 
εβδομάδα, πόσες ώρες τη βδομάδα εργάζεστε/εργαζόσασταν συνήθως, στην κύρια απασχόλησή σας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών (πληρωμένες ή μη).  
 
 
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΙ ΨΡΕ 
 
   (Δε γνωρίζω) 888 
 
 
 

 
 

       F31 Με τι ασχολείται κυρίως η εταιρεία /οργανισμός που εργάζεστε/εργαζόσασταν; 
  
   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 
 

F32  ΚΑΡΣΑ 55 ε τι είδους εταιρεία/οργανισμό από αυτούς που παρουσιάζονται σε αυτή την κάρτα 
εργάζεστε/ή έχετε εργαστεί στο παρελθόν; 
 
ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

   Κεντρική ή περιφερειακή κυβερνητική υπηρεσία 01 

                          Άλλος δημόσιος τομέας (όπως εκπαίδευση και υγεία)         02 

                                                Κρατική επιχείρηση         03 

   Ιδιωτική εταιρεία / επιχείρηση 04 

   Αυτοεργοδοτούμενος/η 05 

   Άλλο 06  

   (Δε γνωρίζω) 08 

 
 

F33 Ποιος είναι/ήταν ο τίτλος της κύριας εργασίας σας;  

          ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ  
 

_____________________________________________________ 
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F34  την κύρια εργασία σας, με τι ασχολείστε/είχατε ασχοληθεί τον περισσότερο χρόνο; 

   ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

F34a   Σι είδους εκπαίδευση ή προσόντα είναι/ήταν απαραίτητα για την εργασία σας; 
 ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ 

      ___________________________________________________ 
    _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

F35 Σα τελευταία 10 χρόνια απασχοληθήκατε σε αμειβόμενη εργασία στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 6 
μηνών ή περισσότερο;  

Ναι 1 

Όχι 2 

 (Δε γνωρίζω) 8 

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΣΔ ΣΗΝ **F35a2 ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ F17d:  

ΑΝ Ο ΔΡΩΣΩΜΔΝΟ ΗΣΑΝ Δ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΗΝ F17d 1 ΡΩΣΗΣΔ ΣΗΝ F35b 

(κωδικός 01 ζηεν F17d). 

 ΑΝ Ο ΔΡΩΣΩΜΔΝΟ ΓΔΝ ΗΣΑΝ Δ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΗΝ F17d 2 ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ  F36 

(κωδικός 02 ζηεν F17d). 

**F35b3 
ΚΑΡΣΑ 56 Γενικά, πόζο ικανοποιεμένος/ ε είζαζηε από ηεν παρούζα ζας εργαζία; 
ΗΜΔΙΩΗ ΤΝΔΝΣΔΤΚΣΗ: αν σπάρτοσν περιζζόηερες από μια εργαζίες να απανηήζοσν 

για ηην κύρια εργαζία ηοσς 

Απόλσηα   Απόλσηα  (Γε 
δσζαρεζηημένος  ικανοποιημένος  γνωρίζω) 

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

2
NEW INTERVIEWER CODE PART OF ROUND 6 ROTATING MODULE ON PERSONAL AND SOCIAL 

WELLBEING 
3
 NEW QUESTION REPEAT ITEM FROM ROUND 3; PART OF ROUND 6 ROTATING MODULE ON PERSONAL 

AND SOCIAL WELLBEING 
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**F35c4 
 ΑΚΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 56     Πόζο ικανοποιεμένος/ε  είζαζηε με ηεν ιζορροπία ποσ σπάρτει 
ανάμεζα ζηο τρόνο εργαζίας ζας και ηοσ τρόνοσ ποσ έτεηε για άλλα πράγμαηα ζηε δωή ζας;  
 

Απόλσηα      Απόλσηα          (Γε 
δσζαρεζηημένος                                                                                         ικανοποιημένος     γνωρίζω) 
 

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

 
ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/ΟΛΕ 
 
F36 Έχετε ποτέ μείνει άνεργος/η για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και παράλληλα αναζητούσατε 
εργασία; 

    
   Ναι 1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F37 

   Όχι 2  
                                                                                                                                       ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F39 
   (Δε γνωρίζω) 8 
 

 
 
F37 Τπήρξε τέτοιο διάστημα που να κράτησε 12 μήνες ή περισσότερο; 

  
   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
     (Δε γνωρίζω) 8 
 

 
F38 Τπήρξε τέτοιο διάστημα μέσα στα 5 τελευταία χρόνια; 
 

      HΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   η ερώτηση αφορά στα διαστήματα πέραν των 3 μηνών στην 
F36. 

 
   Ναι 1 

   Όχι 2 
 
     (Δε γνωρίζω) 8 
 
 

ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
F39 Είστε ή ήσασταν ποτέ μέλος κάποιας συντεχνίας ή παρόμοιου οργανισμού; ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, είστε τώρα μέλος ή προηγουμένως;  
 

  Ναι, τώρα 1 

   Ναι, προηγουμένως 2 

   Όχι 3 

    (Δε γνωρίζω) 8 

                                                      
4
 NEW QUESTION REPEAT ITEM FROM ROUND 3; PART OF ROUND 6 ROTATING MODULE ON PERSONAL     

AND SOCIAL WELLBEING 
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F40 ΚΑΡΣΑ 57    Παρακαλώ υπολογίστε το εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού σας και 
οποιοδήποτε εισόδημα που μπορεί να λαμβάνεται από όλα τα μέλη συνολικά. Ποια είναι η κύρια πηγή 
εισοδήματος στο νοικοκυριό σας; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

 
Μισθοί ή ημερομίσθια 01 

Εισόδημα από αυτοεργοδότηση (εκτός αγροτικής εργασίας) 02 

Εισόδημα από αγροτική εργασία 03 

υντάξεις 04 

Επίδομα ανεργίας/ αποζημίωση λόγω απόλυσης 05 
 

Άλλα κοινωνικά επιδόματα ή παροχές 06 

Εισόδημα από επενδύσεις, αποταμιεύσεις, ασφάλειες ή κινητή/ακίνητη περιουσία 07 

Εισόδημα από άλλες πηγές 08 

(Δεν απαντώ) 77 

(Δε γνωρίζω) 88 

 
 
 

 
 
F41 ΚΑΡΣΑ 58 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, παρακαλώ πέστε μου ποιο γράμμα περιγράφει το 
συνολικό καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού σας από όλες τις πηγές, μετά από αποκοπές φόρων και 
άλλες υποχρεωτικές κρατήσεις; Αν δε γνωρίζετε το ακριβές ποσό, σας παρακαλώ να μας δώσετε μια 
εκτίμηση. Απαντήστε με βάση το μηνιαίο καθαρό εισόδημα. 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H 10 

      (Δεν απαντώ) 77 

    (Δε γνωρίζω) 88 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



50 

F42 KAΡTA 59 Ποια από τις περιγραφές που υπάρχουν σε αυτή την κάρτα πλησιάζει περισσότερο στην 
εικόνα που έχετε για το σημερινό εισόδημα του νοικοκυριού σας;  

 Ζούμε άνετα με το τρέχον εισόδημα 1 

Σα βγάζουμε πέρα με το τρέχον εισόδημα 2 

Σα βγάζουμε πέρα δύσκολα με το τρέχον εισόδημα 3 

Σα βγάζουμε πέρα πολύ δύσκολα με το τρέχον εισόδημα 4 

(Δε γνωρίζω)   8 

F43 ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: 

Ο /Η ΕΡΨΣΨΜΕΝΟ/Η ΖΕΙ ΜΕ ΣΟ/ΣΗ 

ΤΖΤΓΟ/ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΟΤ/ΣΗ(κωδικός 01 στην F5) 
1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F44 

ΔΕΝ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΤ/ΣΗ 2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F52 

F44~ ΚΑΡΣΑ 60 Ποιο είναι ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης του/της συζύγου/συντρόφου σας; 
         Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

Δεν αποφοίτησε από δημοτικό σχολείο 000 

Απολυτήριο δημοτικού 113 

Απολυτήριο γυμνασίου 213 

Απολυτήριο λυκείου 313 

ύστημα μαθητείας 321 

Απολυτήριο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης 323 

Δίπλωμα κολεγίου (μονοετούς φοίτησης) 421 

Δίπλωμα κολεγίου (διετούς ή τριετούς φοίτησης) 520 

Πτυχίο κολεγίου (Σετραετούς φοίτησης) 610 

Πτυχίο πανεπιστημίου 620 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα κολεγίου 710 

Πτυχίο Πολυτεχνικής ή Ιατρικής σχολής 
720 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου 

Διδακτορικό 800 

(Άλλο) 5555 

(Δε γνωρίζω) 8888 
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F45a ΚΑΡΣΑ 61 Φρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα, ποιες από τις παρακάτω περιγραφές απεικονίζει τις 
δραστηριότητές του/της τις τελευταίες 7 μέρες; Επιλέξτε όλες τις πιθανές απαντήσεις 
 

ΤΝΕΦΙΣΕ:  Ποιες άλλες δραστηριότητες;    ΗΜΕΙΨΣΕ ΟΛΑ ΟΑ  ΙΦΤΟΤΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
F45b ΚΨΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ:   

   
                ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ F45a     1    ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F45c 

 
                                              ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ F45 a    2    ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F45d 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκανε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 

01 

ε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν ήταν σε διακοπές 02 

Άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

Άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνει για εργασία 04 

Φρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

υνταξιούχος 06 

Έκανε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία του/της 07 

Έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08 

 (άλλο) 09 

 (Δε γνωρίζω) 88 
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F45c ΔΕΙΞΣΕ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ 61 Και ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει 

καλύτερα την περίπτωση του/της (τις τελευταίες 7 ημέρες); Παρακαλώ επιλέξτε μόνο μία. 

Έκανε αμειβόμενη εργασία (ή απουσίαζε προσωρινά) ως υπάλληλος, 
 αυτοεργοδοτούμενος/η, ή εργαζόμενος /η σε οικογενειακή επιχείρηση 

01 

ε εκπαίδευση (μη πληρωμένη από τον εργοδότη) ακόμα και αν ήταν σε 
διακοπές 

02 

Άνεργος/η σε άµεση αναζήτηση εργασίας 03 

Άνεργος/η, θέλοντας εργασία αλλά χωρίς ενεργώς να ψάχνει για εργασία 04

Φρόνια ασθενής ή ανάπηρος/η 05 

υνταξιούχος 06

Έκανε την κοινωνική ή στρατιωτική θητεία του/της 07

Έκανε τις δουλειές του σπιτιού, φροντίζοντας τα παιδιά ή και άλλους 08

 (άλλο) 09 

 (Δε γνωρίζω) 88 

F45d5 Ο ΤΝΔΝΣΔΤΚΣΗ  ΝΑ ΓΔΙ ΣΗΝ ΔΡΩΣΗΗ F45a ΚΑΙ ΝΑ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΔΙ:  

ΑΝ Ο/Η ΤΝΣΡΟΦΟ ΔΙΝΑΙ Δ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ F45a 1 ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ F47 

(κωδικός 01 ζηο F45a). 

ΑΝ Ο/Η ΤΝΣΡΟΦΟ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ Δ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ 2 ΡΩΣΗΣΔ ΣΗΝ F46 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ F45a 

(σπόλοιποι κωδικοί εκηός 1 ζηο F45a). 

F46 Μπορώ απλά να ρωηήζω αν έκανε κάποια αμειβόμενε εργαζία (μιας ώρας ή περιζζόηερο) ηις 
ηελεσηαίες  7 μέρες; 

Ναι 1 ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ F47 

Ότι 2 
ΠΗΓΑΙΝΔΣΔ ΣΗΝ F52 

(Δε γνωρίδω) 8 

ΑΝ Ο/Η ΤΝΣΡΟΦΟ ΔΙΝΑΙ Δ ΑΜΟΙΒΟΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ (κωδικός 01 ζηην F45d ή κωδικός 1 ζηην 
F46) 

F47 Ποιος είναι ο τίτλος της κύριας εργασίας του/της; 
ΓΡΑΧΣΕ 

____________________________________________________________________________________ 

5
 NEW INTERVIEWER CODE for Round 6 
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  F48 την κύρια εργασία του/της, τι είδους εργασία κάνει την περισσότερη ώρα; 
  ΓΡΑΧΣΕ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

F49 Σι είδους εκπαίδευση ή προσόντα χρειάζονται για την εργασία του/της; 
ΓΡΑΧΣΕ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  F50 την κύρια εργασία του/της, είναι ... ΔΙΑΒΑTΕ ΜΕΓΑΛΟΥΨΝΑ.... 

 ...υπάλληλος, 1 

αυτοεργοδοτούμενος/η, 2 

       ή εργαζόμενος/η σε οικογενειακή επιχείρηση; 3 

(Δε γνωρίζω) 8 

F51 Πόσες ώρες τη βδομάδα δουλεύει συνήθως (στην κύρια δουλειά του/της); Παρακαλώ να 
υπολογίσετε και τις υπερωρίες, είτε αυτές πληρώνονται είτε όχι.   

          ΓΡΑΧΣΕ ΣΙ ΨΡΕ: 

(Δε γνωρίζω) 888 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

F52 ~ ΚΑΡΣΑ 62 Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σας; 
          Παρακαλώ  χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

 

F53 Όταν ήσασταν 14 χρονών, ο πατέρας σας εργαζόταν ως υπάλληλος, ήταν αυτοεργοδοτούμενος, ή δεν 
εργαζόταν τότε; 

Τπάλληλος 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F54 

Αυτοεργοδοτούμενος 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗ F54 

Δεν εργαζόταν 3 
(Ο πατέρας ήταν νεκρός/απών στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F56 

του/της ερωτώμενου/ης) 

(Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F54 

ΡΨΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ  ΑΝ Ο ΠΑΣΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΣΑΝ (κωδικός 1, 2 Ή 8 στην 
F53) 

       F54   Ποιος είναι/ήταν ο τίτλος της κύριας εργασίας του/της; 
  ΓΡΑΧΣΕ 

     __________________________________________________________________________________ 

Δεν αποφοίτησε από δημοτικό σχολείο 000 

Απολυτήριο δημοτικού 113 

Απολυτήριο γυμνασίου 213 

Απολυτήριο λυκείου 313 

ύστημα μαθητείας 321 

Απολυτήριο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης 323 

Δίπλωμα κολεγίου (μονοετούς φοίτησης) 421 

Δίπλωμα κολεγίου (διετούς ή τριετούς φοίτησης) 520 

Πτυχίο κολεγίου (Σετραετούς φοίτησης) 610 

Πτυχίο πανεπιστημίου 620 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα κολεγίου 710 

Πτυχίο Πολυτεχνικής ή Ιατρικής σχολής 
720 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου 

Διδακτορικό 800 

(Άλλο) 5555 

(Δε γνωρίζω) 8888 
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F55   ΚΑΡΣΑ 63 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας   
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε: «Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε ότι 
ταιριάζει καλύτερα». 

Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα     01 

 Όπως: γιατρός –εκπαιδευτικός – μηχανικός – καλλιτέχνης  

 - λογιστής/τρια 

         Ανώτερα διοικητικά επαγγέλματα    02 

Όπως: ανώτερος τραπεζικός - διευθύνων στέλεχος μεγάλης εταιρείας 

– ανώτερος δημόσιος υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος συντεχνίας

Γραφειακά επαγγέλματα      03 

     Όπως: γραμματέας – κλητήρας – διοικητικός υπάλληλος γραφείου  

– γραφέας λογιστηρίου

Επαγγέλματα πωλήσεων      04 

Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος 

 - βοηθός σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια 

        Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών       05 

Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος 

– φροντιστής – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις

Ειδικευμένος εργάτης/τρια           06 

Όπως: εργοδηγός – μηχανικός οχημάτων – ελαιοχρωματιστής 

– τορναδόρος – ηλεκτρολόγος

Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια         07 

Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου – συσκευαστής –  

ξυλουργός –αρτοποιός 

       Ανειδίκευτος εργάτης/τρια         08 

Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο  

   Γεωργό-κτηνοτρόφος         09     
Όπως: ιδιοκτήτης φάρμας – εργάτης σε φάρμα – οδηγός τρακτέρ- ψαράς 

(Δε γνωρίζω) 88 
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ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

F56~   ΚΑΡΣΑ 64 Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σας; 
  Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή την κάρτα. 

F57 Όταν ήσασταν 14 χρονών, η μητέρας σας εργαζόταν ως υπάλληλος, ήταν αυτοεργοδοτούμενη, ή 
δεν εργαζόταν τότε; 

Τπάλληλος 1 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F58 

Αυτοεργοδοτούμενη 2 ΡΨΣΗΣΕ ΣΗΝ F58 

Δεν εργαζόταν 3 
(Η μητέρα ήταν νεκρή/απούσα στα 14 χρόνια 4 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ F60 

του/της ερωτώμενου/ης) 

(Δε γνωρίζω) 8 ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ  F58 

Δεν αποφοίτησε από δημοτικό σχολείο 000 

Απολυτήριο δημοτικού 113 

Απολυτήριο γυμνασίου 213 

Απολυτήριο λυκείου 313 

ύστημα μαθητείας 321 

Απολυτήριο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης 323 

Δίπλωμα κολεγίου (μονοετούς φοίτησης) 421 

Δίπλωμα κολεγίου (διετούς ή τριετούς φοίτησης) 520 

Πτυχίο κολεγίου (Σετραετούς φοίτησης) 610 

Πτυχίο πανεπιστημίου 620 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα κολεγίου 710 

Πτυχίο Πολυτεχνικής ή Ιατρικής σχολής 
720 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα πανεπιστημίου 

Διδακτορικό 800 

(Άλλο) 5555 

(Δε γνωρίζω) 8888 
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ΡΨΣΗΣΕ  ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΜΗΣΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΣΑΝ (κωδικός 1, 2 Ή 8 στην 
F57) 

F58 Ποιος ήταν ο τίτλος της κύριας της εργασίας; 
ΓΡΑΧΣΕ 

_______________________________________________________ 

F59 ΚΑΡΣΑ 65 Ποια από τις περιγραφές σε αυτή την κάρτα απεικονίζει καλύτερα το είδος της εργασίας 
που έκανε όταν ήσασταν 14 ετών; 

ΗΜΕΙΨΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΗΜΕΙΨΗ ΠΡΟ ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: Οι ερωτώμενοι πρέπει να διαλέξουν μια κατηγορία μόνοι τους. 
Αν χρειαστεί προσθέστε: «Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Απλώς επιλέξτε αυτή που νομίζετε ότι 
ταιριάζει καλύτερα». 

Επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα      01 

  Όπως: γιατρός –εκπαιδευτικός – μηχανικός – καλλιτέχνης  

 - λογιστής/τρια 

         Ανώτερα διοικητικά επαγγέλματα        02 

Όπως: ανώτερος τραπεζικός - διευθύνων στέλεχος μεγάλης εταιρείας 

– ανώτερος δημόσιος υπάλληλος– υψηλόβαθμο στέλεχος συντεχνίας

Γραφειακά επαγγέλματα        03 

       Όπως: γραμματέας – κλητήρας – διοικητικός υπάλληλος γραφείου  

– γραφέας λογιστηρίου

Επαγγέλματα πωλήσεων        04 

Όπως: υπεύθυνος/η πωλήσεων - ιδιοκτήτης/τρια καταστήματος 

 - βοηθός σε κατάστημα - ασφαλιστής/τρια 

        Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών    05 

Όπως: ιδιοκτήτης/τρια εστιατορίου – αστυνομικός – σερβιτόρος 

– φροντιστής – κομμωτής/τρια/ κουρέας –ένοπλες δυνάμεις

Ειδικευμένος εργάτης/τρια            06 

Όπως: εργοδηγός – μηχανικός οχημάτων – ελαιοχρωματιστής 

– τορναδόρος – ηλεκτρολόγος

Ημι-ειδικευμένος/η εργάτης/εργάτρια          07 

Όπως: κτίστης – οδηγός λεωφορείου – συσκευαστής –  

ξυλουργός –αρτοποιός 

       Ανειδίκευτος εργάτης/τρια          08 

Όπως: εργάτης – αχθοφόρος – ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο  

    Γεωργό-κτηνοτρόφος          09 
Όπως: ιδιοκτήτης φάρμας – εργάτης σε φάρμα – οδηγός τρακτέρ- ψαράς 

(Δε γνωρίζω) 88 
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     ΕΡΨΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 

F60 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, έχετε παρακολουθήσει κάποια σειρά μαθημάτων ή 
διάλεξη ή κάποιο συνέδριο για να βελτιώσετε τις γνώσεις ή τις ικανότητές σας για τους σκοπούς της 
εργασίας σας; 

Ναι 1  

Όχι 2  

  (Δε γνωρίζω)  8 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟ 
ΜΕΡΟ F: 

ΤΜΠΛΗΡΩΣΔ   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :  /  /  (εε/μμ/ττ) 

ΤΜΠΛΗΡΨΣΕ ΣΗΝ ΨΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: 
      (από 00:00 μέχρι 24:00) 



1 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ: 

VERSION NUMBER: F-2-F A 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Α΄ ΚΙΤΡΙΝΟ 
F-2-F A (Round 6 2012) 



 2 

 

I Οδηγ. Προς ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: AN ΣO ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΡΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF1.  
                                                          ΑΝ ΣΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΤΝΑΙΚΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF2 

 
 

ΑΝΣΡΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΙ 
 
HF1 ΚΑΡΣΑ Α1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου σε ποιο 
βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει 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 και 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 

 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF1 
 
ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΕ 
 
HF2  ΚΑΡΣΑ Α1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου 
σε ποιο  βαθμό σας μοιάζει  το κάθε άτομο. 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 



 5 

 
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. Πιστεύει 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 ασφάλειά 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 

 
 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF1 
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ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 

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 τις προηγούμενες. 
Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις απαντήσεις που δώσατε προηγουμένως αλλά απαντήστε 
σαν να ήταν εντελώς καινούργιες ερωτήσεις. 
 

Οι  πρώηες ερωηήζεις εζηιάζονηαι ζηο πώς νιώθεηε για ηον εασηό ζας και ηη ζωή ζας. 
 
 
IF1 ΚΑΡΣΑ A2 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελδηαθέξνλ έρεηε 
γηα απηό πνπ θάλεηε;  

 
 
Καθόλοσ 
ενδιαθέρον 

         Πάρα πολύ 
μεγάλο  

ενδιαθέρον 

(Γε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
 
IF2 ΚΑΡΣΑ A3 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά ζε πνην βαζκό είζηε 
απνξξνθεκέλνο/ε  ζε απηό πνπ θάλεηε;  

 
Καθόλοσ 
απορροθημένος 

          Πλήρως 
απορροθημένος 

(Γε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 

IF3 ΚΑΡΣΑ A4 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελζνπζηαζκέλνο 
είζηε γηα απηό πνπ θάλεηε;  
 
 
Καθόλοσ 
ενθοσζιαζμένος 

          
Πλήρως 

ενθοσζιαζμένος 

 
(Γε 

γνωρίζω) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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ΚΑΡΣΑ A5 Τώξα ζα ζαο δηαβάζσ κηα ιίζηα κε ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ληώζαηε ή ηξόπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο ζπκπεξηθεξζήθαηε ηελ ηειεπηαία βδνκάδα.   Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε 
κνπ πόζν ζπρλά ηελ πεξαζκέλε βδνκάδα… ΓΙΑΒΑΣΔ ΜΔΓΑΛΟΦΩΝΑ…   
 

  Καθόλοσ ή 
ζτεδόν 

καθόλοσ   
Πάνηα ή 

ζτεδόν πάνηα (Γε γνωρίζω) 
       

IF4 …ληώζαηε θαηάζιηςε; 0 1 2 3 8 

IF5 
…ν ύπλνο ζαο ήηαλ 
αλήζπρνο; 

0 1 2 3 8 

IF6 …λνηώζαηε κνλαμηά; 0 1 2 3 8 

 
 
 
Σώρα θα ζας ρωηήζω μερικές ερωηήζεις  για ηο πώς πιζηεύεηε όηι λειηοσργεί η δημοκραηία ζηην 
Κύπρο ζήμερα. 
 
 
IF7 ΚΑΡΣΑ A6 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ πόζν ζπρλά πηζηεύεηε όηη 
θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη ειεύζεξα λα επηθξίλνπλ ηελ θπβέξλεζε; 

 
 

 
Ποηέ 

          
Πάνηοηε 

(Γε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 
 

IF8 ΓΔΙΞΣΔ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ A6 Παξαθαιώ πείηε κνπ πόζν ζπρλά πηζηεύεηε όηη ηα Μέζα 
Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ζηελ Κύπξν κπνξνύλ ειεύζεξα λα αζθνύλ θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε.   
Χξεζηκνπνηήζηε ηελ ίδηα ΚΑΡΤΑ. 
 

 
Ποηέ 

          
Πάνηοηε 

(Γε 
γνωρίζω) 

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

 
 
 

 
IF9 ΓΔΙΞΣΔ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ A6    Παξαθαιώ πείηε κνπ πόζν ζπρλά πηζηεύεηε όηη ηα Μέζα 
Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ζηελ Κύπξν παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε γηα λα αμηνινγνύλ ην 
έξγν ηεο θπβέξλεζεο.   Χξεζηκνπνηήζηε ηελ ίδηα ΚΑΡΤΑ. 
 

 
Ποηέ 

                 
Πάνηοηε 

(Γε 
γνωρίζω) 

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

VERSION NUMBER: F-2-F Β 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β΄ ΚΟΚΚΙΝΟ 
F-2-F Β (Round 6 2012) 



 2 

 

I Οδηγ. Προς ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: AN ΣO ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΡΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF1.  
                                                          ΑΝ ΣΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΤΝΑΙΚΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF2 

 
 

ΑΝΣΡΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΙ 
 
HF1 ΚΑΡΣΑ Β1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου σε ποιο  
βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει 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 και 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 

 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF10 
 
ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΕ 
 
HF2  ΚΑΡΣΑ Β1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου  
σε ποιο βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει 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 ασφάλειά  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 

 
 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF10 
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις IF1-IF09 

 
ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 

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 τις προηγούμενες. 
Παρακαλώ μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τις απαντήσεις που δώσατε προηγουμένως αλλά απαντήστε 
σαν να ήταν εντελώς καινούργιες ερωτήσεις. 
 

Οη  πξώηεο εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζην πώο ληώζεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο θαη ηε δσή ζαο. 

 
IF10 CARD B2 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελδηαθέξνλ έρεηε 
γηα απηό πνπ θάλεηε; 
 
Καζόινπ 
ελδηαθέξνλ 

 

    Πάξα πνιύ 
κεγάιν 

ελδηαθέξνλ 

(Γε γλσξίδσ) 

00 01 02 03 04 05 06 88 
 

 
 
 
IF11 ΚΑΡΣΑ B3 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν απνξξνθήζηε ζε 
απηό πνπ θάλεηε; 
 
Καζόινπ 
απνξξνθεκέλνο/ε 

    Πιήξσο 
απνξξνθεκέλνο/ε 

(Γε 
γλσξίδσ) 

00 01 02 03 04 05 06 88 
  

 
 
 
 

IF12 ΚΑΡΣΑ B4 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελζνπζηαζκέλνο 
είζηε γηα απηό πνπ θάλεηε; 
 
Καζόινπ 
ελζνπζηαζκέλνο 

    Πιήξσο 
ελζνπζηαζκέλνο 

(Γε γλσξίδσ) 

00 01 02 03 04 05 06 88 
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 Καη ηώξα κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην πώο κπνξεί λα ληώζαηε ή ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ζπκπεξηθεξζήθαηε ηελ ηειεπηαία βδνκάδα.  
 
IF13 ΚΑΡΣΑ B5 ε πνην βαζκό ληώζαηε θαηάζιηςε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα;  
 

Καζόινπ 
θαηάζιηςε 

 

  ην κέγηζην βαζκό 
θαηάζιηςε 

(Γε 
γλσξίδσ) 

0 1 2 3 8 

 
 
IF14 ΚΑΡΣΑ B6 ε πνην βαζκό ν ύπλνο ζαο ήηαλ αλήζπρνο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
  

Καζόινπ 
αλήζπρνο 

 

  Πάξα πνιύ  
αλήζπρνο 

(Γε 
γλσξίδσ) 

0 1 2 3 8 

 
 
IF15 ΚΑΡΣΑ B7 ε πνην βαζκό λνηώζαηε κνλαμηά ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
  

Καζόινπ 
κνλαμηά 

 

  Απόιπηε  
κνλαμηά 

(Γε 
γλσξίδσ) 

0 1 2 3 8 

 
 
Σέινο ζα ζαο ξσηήζσ κεξηθέο εξσηήζεηο  γηα ην πσο πηζηεύεηε όηη ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία ζηελ 
Κύπξν ζήκεξα. 
 
 
IF16 ΚΑΡΣΑ B8 ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη ειεύζεξα λα 
επηθξίλνπλ ηελ θπβέξλεζε; Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε απηήλ ηελ ΚΑΡΣΑ.  
 

Καζόινπ 
 

         ην κέγηζην 
βαζκό 

(Γε 
γλσξίδσ) 

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

 

 
IF17 ΓΔΙΞΣΔ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ B8 ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο 
ζηελ Κύπξν κπνξνύλ ειεύζεξα λα αζθνύλ θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε. Χξεζηκνπνηήζηε ηελ ίδηα ΚΑΡΣΑ. 
 

Καζόινπ 
 

         ην κέγηζην 
βαζκό 

(Γε 
γλσξίδσ) 

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

 
 

IF18 ΓΔΙΞΣΔ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΚΑΡΣΑ B8 ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο 
ζηελ Κύπξν παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε γηα λα αμηνινγνύλ ην έξγν ηεο θπβέξλεζεο. 
Χξεζηκνπνηήζηε ηελ ίδηα ΚΑΡΣΑ. 

Καζόινπ          ην κέγηζην 
βαζκό 

(Γε 
γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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I Οδηγ. Προς ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: AN ΣO ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΡΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF1.  
                                                          ΑΝ ΣΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΤΝΑΙΚΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF2 

 
 

ΑΝΣΡΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΙ 
 
HF1 ΚΑΡΣΑ C1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου σε ποιο  
βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει 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 



 3 

 
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 και 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 



 4 

 
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 

 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF19 
 
ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΕ 
 
HF2  ΚΑΡΣΑ C1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου  
σε ποιο σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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 



 5 

 
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. Πιστεύει 
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 ασφάλειά 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 

 
 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF19 
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις IF1-IF18 
 
ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 
Γηα λα µαο βνεζήζεηε λα βειηηώζνπκε ηηο εξσηήζεηο µαο ζην κέιινλ, αθνινπζνύλ θάπνηεο 
ηειεπηαίεο εξσηήζεηο πάλσ ζε κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, νη νπνίεο κνηάδνπλ µε ηηο 
πξνεγνύκελεο. Παξαθαιώ κελ πξνζπαζήζεηε λα ζπκεζείηε ηηο απαληήζεηο πνπ δώζαηε 
πξνεγνπκέλσο αιιά απαληήζηε ζαλ λα ήηαλ εληειώο θαηλνύξγηεο εξσηήζεηο. 
 
Οη  πξώηεο εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζηνπο αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο νη νπνίνη  έξρνληαη λα 
δήζνπλ ζηελ Κύπξν. 
 

IF19 ΚΑΡΣΑ C2 Πηζηεύεηε πσο είλαη γεληθά θαιό ή θαθό γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ην γεγνλόο όηη   
έξρνληαη άηνκα από άιιεο ρώξεο γηα λα δήζνπλ εδώ; Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα. 
 

Καθό γηα ηελ 
νηθνλνκία  

     Καιό γηα ηελ 
νηθνλνκία  

 

(Δε γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 

 

 

 

 
IF20 ΚΑΡΣΑ C3 Καη, ρξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, ζα ιέγαηε όηη ε πνιηηηζηηθή δσή θαη παξάδνζε 
ηεο Κύπξνπ γεληθά ππνβαζκίδεηαη ή εκπινπηίδεηαη από άηνκα πνπ έξρνληαη γηα λα δήζνπλ εδώ από άιιεο 
ρώξεο;  
 
  

Η πνιηηηζηηθή 
δσή θαη 
παξάδνζε 
ππνβαζκίδεηαη  

     Η πνιηηηζηηθή 
δσή θαη 

παξάδνζε 
εκπινπηίδεηαη  

(Δε γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 

 

  

 
 
 
IF21 ΚΑΡΣΑ C4 Η Κύπξνο γίλεηαη θαιύηεξν ή ρεηξόηεξν κέξνο γηα λα δήζεη θαλείο κε ηελ άθημε αηόκσλ 
από άιιεο ρώξεο πνπ έξρνληαη γηα λα δήζνπλ εδώ; Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα. 
  

Υεηξόηεξν κέξνο 
γηα λα δήζεη 
θαλείο  

     Καιύηεξν  κέξνο 
γηα λα δήζεη 

θαλείο  

(Δε γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 88 
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Οη επόκελεο εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζην πσο ληώζεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο θαη ηε δσή ζαο. 
 
IF22 ΚΑΡΣΑ C5 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελδηαθέξνλ έρεηε 
γηα απηό πνπ θάλεηε; 

 
Καζόινπ 
ελδηαθέξνλ 

   Πάξα πνιύ 
κεγάιν  

ελδηαθέξνλ 

(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 3 4 88 
 

 
 
IF23 ΚΑΡΣΑ C6 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν απνξξνθήζηε ζε 
απηό πνπ θάλεηε; 
 
Καζόινπ 
απνξξνθεκέλνο/ε 

   Πιήξσο 
απνξξνθεκέλνο/ε 

 
(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 3 4 88 
 

 

 
IF24 ΚΑΡΣΑ C7 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελζνπζηαζκέλνο 
είζηε γηα απηό πνπ θάλεηε; 
 
Καζόινπ 
ελζνπζηαζκέλνο 

   Πιήξσο 
ελζνπζηαζκέλνο 

(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 3 4 88 
 
 
Οη ηειεπηαίεο ιίγεο εξσηήζεηο είλαη γηα ην πσο ληώζαηε ή ζπκπεξηθεξζήθαηε ηε ηειεπηαία 
εβδνκάδα. 
 
IF25 ΚΑΡΣΑ C8 Σε πνην βαζκό ληώζαηε θαηάζιηςε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 

 

Καζόινπ 
θαηάζιηςε 

        ην κέγηζην 
βαζκό 

θαηάζιηςε 

(Δε 
γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 88 
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IF26 ΚΑΡΣΑ C9 Σε πνην βαζκό ν ύπλνο ζαο ήηαλ αλήζπρνο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 

 

Καζόινπ 
αλήζπρνο 

        Πάξα πνιύ  
αλήζπρνο 

(Δε 
γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 88 

 

 
 
 
IF27 ΚΑΡΣΑ C10 Σε πνην βαζκό λνηώζαηε κνλαμηά ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 
 

Καζόινπ 
κνλαμηά 

        Απόιπηε   
κνλαμηά 

(Δε 
γλσξίδσ) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 88 

 



1 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΤ: 

VERSION NUMBER: F-2-F D 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο D΄ Μπλε 
F-2-F D (Round 6 2012) 



 2 

 

I Οδηγ. Προς ΤΝΕΝΣΕΤΚΣΗ: AN ΣO ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΡΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF1.  
                                                          ΑΝ ΣΟ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΤΝΑΙΚΑ, ΡΩΣΗΣΕ ΣΗΝ ΗF2 

 
 

ΑΝΣΡΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΙ 
 
HF1 ΚΑΡΣΑ D1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου σε ποιο 
βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει  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 και  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 

 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF28 
 
ΓΤΝΑΙΚΕ ΕΡΩΣΩΜΕΝΕ 
 
HF2  ΚΑΡΣΑ D1 
 
Παρακάτω κάνουμε περιγραφές για κάποιους ανθρώπους. Ακούστε την κάθε περιγραφή και πείτε μου  
σε ποιο βαθμό σας μοιάζει το κάθε άτομο. 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. Πιστεύει 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 ασφάλειά 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 

 
 
ΣΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ IF28 
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Δεν υπάρχουν ερωτήσεις IF1-IF27 
 
ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ / ΟΛΕ 
 
Γηα λα µαο βνεζήζεηε λα βειηηώζνπκε ηηο εξσηήζεηο µαο ζην κέιινλ, αθνινπζνύλ θάπνηεο 
ηειεπηαίεο εξσηήζεηο πάλσ ζε κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, νη νπνίεο κνηάδνπλ µε ηηο 
πξνεγνύκελεο. Παξαθαιώ κελ πξνζπαζήζεηε λα ζπκεζείηε ηηο απαληήζεηο πνπ δώζαηε 
πξνεγνπκέλσο αιιά απαληήζηε ζαλ λα ήηαλ εληειώο θαηλνύξγηεο εξσηήζεηο. 
 
Οη   πξώηεο εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζηνπο αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο πνπ έξρνληαη λα δήζνπλ 
ζηελ Κύπξν. 
 

IF28 CARD D2 Πηζηεύεηε πσο είλαη γεληθά θαιό ή θαθό γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ην γεγνλόο όηη   
έξρνληαη άηνκα από άιιεο ρώξεο γηα λα δήζνπλ εδώ; Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα. 
  

Καθό γηα ηελ 
νηθνλνκία  

   Καιό γηα ηελ 
νηθνλνκία  

(Δε γλσξίδσ) 

 
0 1 2 3 4 8 

 

 

IF29 ΚΑΡΣΑ D3 Καη, ρξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, ζα ιέγαηε όηη ε πνιηηηζηηθή δσή θαη παξάδνζε 
ηεο Κύπξνπ γεληθά ππνβαζκίδεηαη ή εκπινπηίδεηαη από άηνκα πνπ έξρνληαη γηα λα δήζνπλ εδώ από άιιεο 
ρώξεο; 
  

Η πνιηηηζηηθή δσή θαη 
παξάδνζε 

ππνβαζκίδεηαη  

   Η πνιηηηζηηθή δσή θαη 
παξάδνζε 

εκπινπηίδεηαη  

(Δε γλσξίδσ) 

 
0 1 2 3 4 8 

 

 

IF30 ΚΑΡΣΑ D4 Η Κύπξνο γίλεηαη θαιύηεξν ή ρεηξόηεξν κέξνο γηα λα δήζεη θαλείο κε ηελ άθημε αηόκσλ 
από άιιεο ρώξεο πνπ έξρνληαη γηα λα δήζνπλ εδώ; Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε απηή ηελ θάξηα. 
  

Υεηξόηεξν κέξνο γηα λα 
δήζεη θαλείο  

   Καιύηεξν  κέξνο γηα 
λα δήζεη θαλείο  

(Δε γλσξίδσ) 

 
0 1 2 3 4 8 
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Οη επόκελεο εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζην πσο ληώζεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο θαη ηε δσή ζαο. 
 

 
IF31 ΚΑΡΣΑ D5 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελδηαθέξνλ έρεηε 
γηα απηό πνπ θάλεηε; 

 
Καζόινπ 

εληαθέξνλ 
 Πάξα πνιύ 

κεγάιν 
ελδηαθέξνλ 

(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 8 
 

 
IF32 ΚΑΡΣΑ D6 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν απνξξνθήζηε ζε 
απηό πνπ θάλεηε; 
 

Καζόινπ 
απνξξνθεκέλνο/ε 

 Πιήξσο 
απνξξνθεκέλνο/ε 

(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 8 
 
 

IF33 ΚΑΡΣΑ D7 Χξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ θάξηα, παξαθαιώ πείηε κνπ γεληθά πόζν ελζνπζηαζκέλνο 
είζηε γηα απηό πνπ θάλεηε; 

 
Καζόινπ 

ελζνπζηαζκέλνο  
 Πιήξσο 

ελζνπζηαζκέλνο 
(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 8 
 

 
 
Οη ηειεπηαίεο ιίγεο εξσηήζεηο είλαη γηα ην πσο ληώζαηε ή ζπκπεξηθεξζήθαηε ηε ηειεπηαία 
εβδνκάδα. 
 
IF34 ΚΑΡΣΑ D8 Σε πνην βαζκό ληώζαηε θαηάζιηςε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 
Καζόινπ 
θαηάζιηςε  

     ην κέγηζην 
βαζκό θαηάζιηςε 

(Δε γλσξίδσ) 

0 1 2 3 4 5 88 
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IF35 ΚΑΡΣΑ D9 Σε πνην βαζκό ν ύπλνο ζαο ήηαλ αλήζπρνο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 
Καζόινπ 
αλήζπρνο  

     Πάξα πνιύ 
αλήζπρνο 

(Δε γλσξίδσ ) 

0 1 2 3 4 5 88 
 

 
 
 
IF36 ΚΑΡΣΑ D10 Σε πνην βαζκό λνηώζαηε κνλαμηά ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα; 
 
Καζόινπ κνλαμηά       Απόιπηε κνλαμηά (Δε γλσξίδσ ) 

0 1 2 3 4 5 88 
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