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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ 
ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή και ̟είτε µου κατά 
̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για την α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   A Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δηµιουργικός. Του αρέσει να 
κάνει ̟ράγµατα µε τον δικό του 
̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
είναι ̟λούσιος. Θέλει να έχει 
̟ολλά λεφτά και ακριβά 
̟ράγµατα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό 
κάθε άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. Πιστεύει 
ότι όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου 
κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα µέρος ̟ου του ̟αρέχει 
ασφάλεια. Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκ̟λήξεις και 
̟άντα ψάχνει να κάνει καινούρια 
̟ράγµατα. Νοµίζει ότι είναι 
σηµαντικό να κάνει ̟ολλά 
διαφορετικά ̟ράγµατα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
̟ρέ̟ει να κάνουν. Νοµίζει ότι ο 
κόσµος ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόµα και όταν δεν τους 
̟αρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
ακούει ανθρώ̟ους µε 
διαφορετικές α̟όψεις α̟ό 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 
τα̟εινός και µετριόφρων. 
Προσ̟αθεί να µην τραβά την 
̟ροσοχή ̟άνω του. 

01 02 03 04 05 06 88 

     J Το να ̟ερνά 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 

̟αίρνει τις δικές του α̟οφάσεις 
για ό,τι κάνει. Του αρέσει να 
είναι ελεύθερος και να µην 
εξαρτάται α̟ό 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 ̟ολύ ̟ετυχηµένος. Ελ̟ίζει ο 
κόσµος να αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες κα του 
αρέσει να ̟αίρνει ρίσκα. Θέλει 
να έχει µια συναρ̟αστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
συµ̟εριφέρεται ̟άντα σωστά. 
Θέλει να α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου ο κόσµος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
είναι ̟ιστός στους φίλους του. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώ̟ους ̟ου είναι κοντά του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρω̟οι 
̟ρέ̟ει να νοιάζονται για τη 
φύση. Το να νοιάζεται για το 
̟εριβάλλον είναι σηµαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική γι’ 
αυτόν. Προσ̟αθεί να τηρεί τα 
έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
̟ερνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
κάνει ̟ράγµατα ̟ου του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF1 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή και ̟είτε 
µου κατά ̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για την α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    A Είναι σηµαντικό για αυτή να 
έχει νέες ιδέες και να είναι 
δηµιουργική. Της αρέσει να 
κάνει ̟ράγµατα µε τον δικό της 
̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06   88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
είναι ̟λούσια. Θέλει να έχει 
̟ολλά λεφτά και ακριβά 
̟ράγµατα. 

 

 

01 02 03 04 05 06   88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό 
κάθε άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. 
Πιστεύει ότι όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου 
κάνει. 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτήν να ζει 
σε ένα µέρος ̟ου της ̟αρέχει 
ασφάλεια. Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Της αρέσουν οι εκ̟λήξεις και 
̟άντα ψάχνει να κάνει 
καινούρια ̟ράγµατα. Νοµίζει 
ότι είναι σηµαντικό να κάνει 
̟ολλά διαφορετικά ̟ράγµατα 
στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
̟ρέ̟ει να κάνουν. Νοµίζει ότι ο 
κόσµος ̟ρέ̟ει να ακολουθεί 
τους κανόνες ακόµα και όταν 
δεν ̟αρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
ακούει ανθρώ̟ους µε 
διαφορετικές α̟όψεις α̟ό 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 τα̟εινή και µετριόφρων. 
Προσ̟αθεί να µην τραβά την 
̟ροσοχή ̟άνω της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να ̟ερνά 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 

̟ολύ 
Μου 

µοιάζει 
Μου 

µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆Γ) 

     K  Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν 
να ̟αίρνει τις δικές της 
α̟οφάσεις για ό,τι κάνει. 
Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να µην 
εξαρτάται α̟ό 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 ̟ολύ 
̟ετυχηµένη είναι 
σηµαντικό γι’ αυτήν. 
Ελ̟ίζει ο κόσµος να 
αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες και 
της αρέσει να ̟αίρνει 
ρίσκα. Θέλει να έχει µια 
συναρ̟αστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

       P Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν 
να συµ̟εριφέρεται ̟άντα 
σωστά.  Θέλει να 
α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου 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 ̟ου τους 
λέει. 

 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
είναι ̟ιστή στους φίλους της. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώ̟ους ̟ου είναι κοντά 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι 
άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει να 
νοιάζονται για τη φύση. Το να 
νοιάζεται για το ̟εριβάλλον 
είναι σηµαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική 
γι’ αυτήν. Προσ̟αθεί να τηρεί 
τα έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό 
τη θρησκεία ή την οικογένειά 
της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
̟ερνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
κάνει ̟ράγµατα ̟ου της 
δίνουν ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 

Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε τις ερωτήσεις µας στο µέλλον, ακολουθούν κά̟οιες 
τελευταίες ερωτήσεις ̟άνω σε µια σειρά α̟ό διαφορετικά ζητήµατα, οι ο̟οίες µοιάζουν µε 
̟ροηγούµενες. Παρακαλώ µην ̟ροσ̟αθήσετε να θυµηθείτε τις α̟αντήσεις ̟ου δώσατε 
̟ροηγουµένως αλλά α̟αντήστε σαν να ήταν εντελώς καινούργιες ερωτήσεις. 

 
 
 
IF1 ΚΑΡΤΑ Β  Τις καθηµερινές, ̟όσο χρόνο συνολικά ̟αρακολουθείτε τηλεόραση;  
            Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που βλέπετε τηλεόραση από το διαδίκτυο – 
internet. Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα για να απαντήσετε. 

 
Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     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 
(∆ε γνωρίζω)      88 
 

  

 

IF2   ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Β Τις καθηµερινές, ̟όση ώρα συνολικά ακούτε ραδιόφωνο; 
Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο από το διαδίκτυο – internet. 
Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

    
Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     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 
(∆ε γνωρίζω)      88 

 
 
ΙF3 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Β Τις καθηµερινές, ̟όση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδα; 
Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που διαβάζετε εφηµερίδα από το διαδίκτυο – internet. 
Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου      00 
Λιγότερο από ½ ώρα     01 
Από ½ έως 1ώρα     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 
(∆ε γνωρίζω)      88 
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Οι επόµενες λίγες ερωτήσεις αφορούν την αστυνοµία στην Κύπρο.  
 
 
ΙF4  ΚΑΡΤΑ Γ   Απ΄ ότι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εµπειρία πόσο 
επιτυχηµένη θεωρείτε την αστυνοµία στην Κύπρο σχετικά µε την πρόληψη εγκληµατικών 
ενεργειών όπου υπάρχει βία ή απειλή άσκησης βίας; Παρακαλώ επιλέξτε µια απάντηση από 
αυτή την κάρτα 
 
 

Υπερβολικά αποτυχηµένη    00 
Πολύ αποτυχηµένη     01 
Σχετικά αποτυχηµένη    02 
Ούτε αποτυχηµένη ούτε επιτυχηµένη  03 
Σχετικά Επιτυχηµένη     04 
Πολύ επιτυχηµένη     05 
Εξαιρετικά επιτυχηµένη    06 
(∆ε γνωρίζω)      88 

 
    

 
ΙF5   ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Γ  Και πόσο επιτυχηµένη βρίσκετε την αστυνοµία στην Κύπρο, 
στο να συλλαµβάνει διαρρήκτες; Παρακαλώ χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα 
 
 
 

Υπερβολικά αποτυχηµένη    00 
Πολύ αποτυχηµένη     01 
Σχετικά αποτυχηµένη    02 
Ούτε αποτυχηµένη ούτε επιτυχηµένη  03 
Σχετικά Επιτυχηµένη     04 
Πολύ επιτυχηµένη     05 
Εξαιρετικά επιτυχηµένη    06 
(∆ε γνωρίζω)      88 

 
 
 
  

ΙF6 ΚΑΡΤΑ D  Εάν συνέβαινε µια εγκληµατική ενέργεια  κοντά στην περιοχή που µένετε και είχε 
ειδοποιηθεί η αστυνοµία, πόσο αργά ή πόσο γρήγορα νοµίζετε ότι θα έφθανε στον τόπο του 
εγκλήµατος; Παρακαλώ επιλέξτε µία απάντηση από αυτή την κάρτα' 
 

Υπερβολικά αργά        00  
Πολύ αργά         01 
Σχετικά αργά         02 
Ούτε αργά ούτε γρήγορα       03 
Σχετικά γρήγορα        04 
Πολύ γρήγορα         05 
Εξαιρετικά γρήγορα        06 
(∆ε γνωρίζω)         07 
(Εγκληµατικές πράξεις βίας ποτέ δεν συµβαίνουν κοντά στο σπίτι µου) 88 

 
 
Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνοµία χειρίζεται 
εγκλήµατα όπως διάρρηξη οικιών ή σωµατική επίθεση. 

 



 10

ΙF7 ΚΑΡΤΑ E  Με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή την προσωπική σας εµπειρία πόσο συχνά θα 
λέγατε ότι η αστυνοµία αντιµετωπίζει τους ανθρώπους µε σεβασµό; Θα λέγατε... 

 
Ποτέ     0 
Σχεδόν ποτέ    1 
Σπάνια    2 
Μερικές φορές   3 
Κάποιες φορές   4 
Τις µισές φορές   5 
Αρκετές φορές   6 
Συχνά    7 
 Πολύ συχνά    8 
Σχεδόν πάντα   9 
ή, πάντα?    10 
(∆ε γνωρίζω)   88 
 
 

       
ΙF8  ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε Περίπου πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνοµία παίρνει 
δίκαιες, αµερόληπτες αποφάσεις για τις υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται; Θα λέγατε... 
 

Ποτέ     0 
Σχεδόν ποτέ    1 
Σπάνια    2 
Μερικές φορές   3 
Κάποιες φορές   4 
Τις µισές φορές   5 
Αρκετές φορές   6 
Συχνά    7 
 Πολύ συχνά    8 
Σχεδόν πάντα   9 
ή, πάντα?    10 
(∆ε γνωρίζω)   88 

 
 
ΙF9 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ε  Κι όταν αντιµετωπίζει ανθρώπους στην Κύπρο, πόσο συχνά 
θα λέγατε ότι η αστυνοµία εξηγεί τις αποφάσεις και τις πράξεις της όταν της ζητηθεί να το κάνει; 
Θα λέγατε... 

Ποτέ        0 
Σχεδόν ποτέ       1  

           Σπάνια        2 
Μερικές φορές       3 
Κάποιες φορές                  4 
Τις µισές φορές       5 
Αρκετές φορές       6 
Συχνά        7 
Πολύ συχνά       8 
Σχεδόν πάντα       9 
ή, πάντα?       10 
(∆ε γνωρίζω)      88 
(Κανείς δε ζητά από την αστυνοµία να εξηγήσει  
τις ενέργειες ή τις αποφάσεις της).   55 
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Τώρα, ας υποθέσουµε ότι πρόκειται να κάνετε κάτι απ' αυτά τα πράγµατα, στην Κύπρο. 
Χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 1 σηµαίνει καθόλου πιθανό και 4 σηµαίνει πολύ 
πιθανό 
 
ΚΑΡΤΑ F Παρακαλώ πείτε µου πόσο πιθανό θεωρείτε να σας συλλάβουν και να σας τιµωρήσουν 
εάν….. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ... 
 

 
 
 
 

                                                      
1 Similar to QD4. 
2 Similar to QD5. 
3 Similar to QD6. 

  Καθόλου 
πιθανό 

 

Όχι πολύ 
πιθανό 

 

Πιθανό 
 

Πολύ 
πιθανό 

 

∆εν 
γνωρίζ

ω 
  

IF101     ...διεκδικούσατε κάποια αποζηµίωση 
από την ασφάλειά σας 
παρουσιάζοντας υπερβολικά ή 
ψεύτικα στοιχεία; 

1 2 3 4 88 

IF112 …….αγοράζατε κάτι που θεωρείτε ότι 
µπορεί να είναι κλεµµένο; 
 
 

1 2 3 4 88 

IF123 …κάνατε κάποια τροχαία παράβαση, 
όπως για παράδειγµα υπέρβαση ορίου 
ταχύτητας ή περάσατε µε κόκκινο; 
 

1 2 3 4 88 



Συµ̟ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Β΄ Πράσινο 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β  
(5ος Γύρος 2010) 
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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ GF1. ΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή και 
̟είτε µου κατά ̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για την 
α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   A Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι δηµιουργικός. 
Του αρέσει να κάνει ̟ράγµατα µε τον 
δικό του ̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να είναι 
̟λούσιος. Θέλει να έχει ̟ολλά λεφτά 
και ακριβά ̟ράγµατα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό κάθε 
άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. Πιστεύει ότι 
όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα µέρος ̟ου του ̟αρέχει ασφάλεια. 
Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε θα έθετε σε 
κίνδυνο την ασφάλειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκ̟λήξεις και ̟άντα 
ψάχνει να κάνει καινούρια 
̟ράγµατα. Νοµίζει ότι είναι 
σηµαντικό να κάνει ̟ολλά 
διαφορετικά ̟ράγµατα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει να 
κάνουν ό,τι τους λένε ότι ̟ρέ̟ει να 
κάνουν. Νοµίζει ότι ο κόσµος ̟ρέ̟ει 
να ακολουθεί τους κανόνες ακόµα 
και όταν δεν τους ̟αρακολουθεί 
κανένας. 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να ακούει 
ανθρώ̟ους µε διαφορετικές α̟όψεις 
α̟ό 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 
τα̟εινός και µετριόφρων. Προσ̟αθεί 
να µην τραβά την ̟ροσοχή ̟άνω του. 

01 02 03 04 05 06 88 

     J Το να ̟ερνά 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 

̟αίρνει τις δικές του α̟οφάσεις για 
ό,τι κάνει. Του αρέσει να είναι 
ελεύθερος και να µην εξαρτάται 
α̟ό 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 
̟ολύ ̟ετυχηµένος. Ελ̟ίζει ο 
κόσµος να αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες κα του 
αρέσει να ̟αίρνει ρίσκα. Θέλει να 
έχει µια συναρ̟αστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
συµ̟εριφέρεται ̟άντα σωστά. 
Θέλει να α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου ο κόσµος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να είναι 
̟ιστός στους φίλους του. Θέλει να 
αφοσιώνεται στους ανθρώ̟ους ̟ου 
είναι κοντά του.  

01 02 03 04 05 06 88 



 4

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζ

ει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρω̟οι 
̟ρέ̟ει να νοιάζονται για τη φύση. 
Το να νοιάζεται για το ̟εριβάλλον 
είναι σηµαντικό γι’ αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική γι’ 
αυτόν. Προσ̟αθεί να τηρεί τα 
έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να ̟ερνά 
καλά/ψυχαγωγείται. Είναι 
σηµαντικό γι’ αυτόν να κάνει 
̟ράγµατα ̟ου του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF13 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή 
και ̟είτε µου κατά ̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για 
την α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    A Είναι σηµαντικό για αυτή να έχει 
νέες ιδέες και να είναι δηµιουργική. 
Της αρέσει να κάνει ̟ράγµατα µε 
τον δικό της ̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06  88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να είναι 
̟λούσια. Θέλει να έχει ̟ολλά λεφτά 
και ακριβά ̟ράγµατα. 

 

 

01 02 03 04 05 06  88 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό κάθε 
άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. Πιστεύει 
ότι όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου κάνει. 

01 02 03 04 05 06  88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτήν να ζει σε 
ένα µέρος ̟ου της ̟αρέχει 
ασφάλεια. Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε θα 
έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της. 

 

 

01 02 03 04 05 06  88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    F Της αρέσουν οι εκ̟λήξεις και ̟άντα 
ψάχνει να κάνει καινούρια 
̟ράγµατα. Νοµίζει ότι είναι 
σηµαντικό να κάνει ̟ολλά 
διαφορετικά ̟ράγµατα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει να 
κάνουν ό,τι τους λένε ότι ̟ρέ̟ει να 
κάνουν. Νοµίζει ότι ο κόσµος ̟ρέ̟ει 
να ακολουθεί τους κανόνες ακόµα 
και όταν δεν ̟αρακολουθεί 
κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να ακούει 
ανθρώ̟ους µε διαφορετικές α̟όψεις 
α̟ό 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 
τα̟εινή και µετριόφρων. Προσ̟αθεί 
να µην τραβά την ̟ροσοχή ̟άνω 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

01 02 03 04 05 06 88 

 
     K  Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 

̟αίρνει τις δικές της α̟οφάσεις 
για ό,τι κάνει. Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να µην εξαρτάται 
α̟ό 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 ̟ολύ ̟ετυχηµένη είναι 
σηµαντικό γι’ αυτήν. Ελ̟ίζει ο 
κόσµος να αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα της. 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες και της 
αρέσει να ̟αίρνει ρίσκα. Θέλει να 
έχει µια συναρ̟αστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 
καθόλο

υ 

(∆Γ) 

       P Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
συµ̟εριφέρεται ̟άντα σωστά.  
Θέλει να α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου 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 ̟ου τους λέει. 

 
 

 01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να είναι 
̟ιστή στους φίλους της. Θέλει να 
αφοσιώνεται στους ανθρώ̟ους ̟ου 
είναι κοντά της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρω̟οι 
̟ρέ̟ει να νοιάζονται για τη φύση. 
Το να νοιάζεται για το ̟εριβάλλον 
είναι σηµαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική γι’ 
αυτήν. Προσ̟αθεί να τηρεί τα 
έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό τη 
θρησκεία ή την οικογένειά της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να ̟ερνά 
καλά/ψυχαγωγείται. Είναι 
σηµαντικό γι’ αυτήν να κάνει 
̟ράγµατα ̟ου της δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF13 
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∆εν υ̟άρχουν ερωτήσεις IF1-IF12 σε αυτή την εκδοχή 

         
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε τις ερωτήσεις µας στο µέλλον, ακολουθούν 
κά̟οιες τελευταίες ερωτήσεις ̟άνω σε µια σειρά α̟ό διαφορετικά ζητήµατα, οι ο̟οίες 
µοιάζουν µε ̟ροηγούµενες. Παρακαλώ µην ̟ροσ̟αθήσετε να θυµηθείτε τις α̟αντήσεις 
̟ου δώσατε ̟ροηγουµένως αλλά α̟αντήστε σαν να ήταν εντελώς καινούργιες 
ερωτήσεις. 
         
 
IF13 ΚΑΡΤΑ G Απ΄ ότι έχετε ακούσει ή από την προσωπική σας εµπειρία πόσο 
αποτυχηµένη ή επιτυχηµένη θεωρείτε την αστυνοµία στην Κύπρο σχετικά µε την πρόληψη 
εγκληµατικών ενεργειών όπου υπάρχει βία ή απειλή άσκησης βίας; 

 
Πολύ αποτυχηµένη    0 
Σχετικά αποτυχηµένη    1 
Ούτε αποτυχηµένη ούτε επιτυχηµένη  2 
Σχετικά Επιτυχηµένη    3 
Πολύ επιτυχηµένη    4 
(∆ε γνωρίζω)     8 

 

 
  

IF14 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ G Και πόσο αποτυχηµένη ή επιτυχηµένη βρίσκετε την 
αστυνοµία στην Κύπρο, στο να συλλαµβάνει διαρρήκτες; Παρακαλώ χρησιµοποιήστε την 
ίδια κάρτα  
 
 

Πολύ αποτυχηµένη    0 
Σχετικά αποτυχηµένη    1 
Ούτε αποτυχηµένη ούτε επιτυχηµένη  2 
Σχετικά Επιτυχηµένη    3 
Πολύ επιτυχηµένη    4 
(∆ε γνωρίζω)     8 
 
 

    

IF15 ΚΑΡΤΑ H Εάν συνέβαινε µια εγκληµατική ενέργεια βίας κοντά στην περιοχή που 
µένετε και είχε ειδοποιηθεί η αστυνοµία, πόσο αργά ή πόσο γρήγορα νοµίζετε ότι θα έφθανε 
στον τόπο του εγκλήµατος; Παρακαλώ επιλέξτε µια απάντηση από αυτή την κάρτα όπου 0 
σηµαίνει πολύ αργά και 4 σηµαίνει πολύ γρήγορα.  
 

 
Πολύ αργά      0 
Σχετικά αργά      1 
Ούτε αργά ούτε γρήγορα     2 
Σχετικά γρήγορα      3 
Πολύ γρήγορα      4 
(∆ε γνωρίζω)      8 

(Εγκληµατικές πράξεις βίας δεν συµβαίνουν ποτέ κοντά στην περιοχή που µένω) 55 
 

Και τώρα κάποιες ερωτήσεις για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνοµία 
χειρίζεται εγκληµατικές ενέργειες όπως διάρρηξη σπιτιών ή άσκηση σωµατικής βίας. 



 8

 
IF16 ΚΑΡΤΑ Ι Με βάση αυτά που έχετε ακούσει ή την προσωπική σας εµπειρία πόσο 
συχνά θα λέγατε ότι η αστυνοµία αντιµετωπίζει τους ανθρώπους µε σεβασµό; Παρακαλώ 
επιλέξτε µια απάντηση από αυτή την κάρτα όπου 0 σηµαίνει σχεδόν ποτέ και 10 σηµαίνει 
σχεδόν πάντα. 
 
 

Σχεδόν ποτέ 
 

0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

(∆εν γνωρίζω) 
 

88 

 
IF17 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ι Περίπου πόσο συχνά θα λέγατε ότι η αστυνοµία παίρνει 
δίκαιες και αµερόληπτες αποφάσεις για τις υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται; Παρακαλώ 
χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Σχεδόν ποτέ 
 

0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

(∆εν γνωρίζω) 
 

88 

 
IF18  ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ι    Κι όταν αντιµετωπίζει ανθρώπους στην Κύπρο, πόσο 
συχνά θα λέγατε ότι η αστυνοµία εξηγεί τις αποφάσεις και τις πράξεις της όταν της ζητηθεί 
να το κάνει;  Παρακαλώ χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
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Σχεδόν ποτέ 

 
0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

Σχεδόν πάντα 
 

10 
 

Κανείς δε ζητά από την αστυνοµία να δώσει εξηγήσεις 
για τις αποφάσεις και τις πράξεις της) 

 

55 

(∆εν γνωρίζω) 
 

88 

 
 
 
Τώρα, ας υποθέσουµε ότι πρόκειται να κάνετε κάτι απ' αυτά τα πράγµατα, στην 
Ελλάδα. Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα όπου 1 σηµαίνει καθόλου 
πιθανό και 4 σηµαίνει πολύ πιθανό. 
  
 
ΚΑΡΤΑ J  Παρακαλώ πείτε µου πόσο πιθανό θεωρείτε να σας συλλάβουν και να σας 
τιµωρήσουν εάν…..∆ΙΑΒΑΣΤΕ… 
 
IF1931 …διεκδικούσατε κάποια αποζηµίωση από την ασφάλειά σας παρουσιάζοντας 
υπερβολικά ή ψεύτικα στοιχεία; 

 
Καθόλου πιθανό  1 
    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   
(∆εν γνωρίζω)  8 

 
 
IF2032….αγοράζατε κάτι που θεωρείτε ότι µπορεί να είναι κλεµµένο;   
 

Καθόλου πιθανό  1 
    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   
(∆εν γνωρίζω)  8 

 
IF2133 …κάνατε κάποια τροχαία παράβαση, για παράδειγµα υπέρβαση ορίου ταχύτητας ή 
να περάσατε µε κόκκινο; 
 

Καθόλου πιθανό  1 
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    2 
    3 
Πολύ πιθανό   4   
(∆εν γνωρίζω)  8 

 
Τώρα θέλω να σας κάνω µερικές ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική και την 
κυβέρνηση. 
 
 
IF22 ΚΑΡΤΑ Κ Πόσο πολύ θα λέγατε το πολιτικό σύστηµα στην Κύπρο επιτρέπει σε 
ανθρώπους σαν και εσάς να έχουν λόγο για τις πράξεις της κυβέρνησης; 
 
 

Καθόλου   1 
Πολύ λίγο   2 
Όχι πολύ   3 
Αρκετά    4 
Πολύ     5 
(δε γνωρίζω)   8 
 
 

IF 23 ΚΑΡΤΑ L Πιστεύετε ότι εσείς θα µπορούσατε να αναλάβετε ενεργό ρόλο σε οµάδες 
που ασχολούνται µε πολιτικά ζητήµατα; 

 
Σίγουρα όχι   1 
Μάλλον όχι   2 
∆εν είµαι βέβαιος  3  
Σίγουρα   4 
Πιθανόν   5 
(∆ε γνωρίζω)   8 
 

 
IF 24 ΚΑΡΤΑ M Πόσο πολύ θα λέγατε το πολιτικό σύστηµα στην Κύπρο επιτρέπει σε 
ανθρώπους σαν και εσάς να επηρεάζουν άµεσα την πολιτική; 
 
 

Καθόλου   1 
Πολύ λίγο   2 
όχι πολύ   3 
αρκετά    4 
Πολύ     5 
(δεν γνωρίζω)   8 
 

IF 25 ΚΑΡΤΑ Ν Πόσο σίγουρος/η νοιώθετε ότι έχετε την ικανότητα να συµµετάσχετε στην 
πολιτική; 
 

Καθόλου σίγουρος/η  1 
Λίγο σίγουρος/η  2 
Αρκετά σίγουρος/η  3 
Πολύ σίγουρος/η  4 
Απόλυτα σίγουρος/η  5 
(∆ε γνωρίζω)   8 
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Συµ̟ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο C΄ ΡΟΖ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F C  
(5ος Γύρος 2010) 
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Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ GF1. ΑΝ ΤΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF2 

ΑΝΤΡΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ 
HF1 ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή και 
̟είτε µου κατά ̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για την 
α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   A Είναι σηµαντικό για αυτόν να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δηµιουργικός. Του αρέσει να 
κάνει ̟ράγµατα µε τον δικό του 
̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
είναι ̟λούσιος. Θέλει να έχει 
̟ολλά λεφτά και ακριβά 
̟ράγµατα.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό 
κάθε άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. Πιστεύει 
ότι όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου 
κάνει.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτόν να ζει σε 
ένα µέρος ̟ου του ̟αρέχει 
ασφάλεια. Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Του αρέσουν οι εκ̟λήξεις και 
̟άντα ψάχνει να κάνει καινούρια 
̟ράγµατα. Νοµίζει ότι είναι 
σηµαντικό να κάνει ̟ολλά 
διαφορετικά ̟ράγµατα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
̟ρέ̟ει να κάνουν. Νοµίζει ότι ο 
κόσµος ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόµα και όταν δεν τους 
̟αρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
ακούει ανθρώ̟ους µε 
διαφορετικές α̟όψεις α̟ό 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 
τα̟εινός και µετριόφρων. 
Προσ̟αθεί να µην τραβά την 
̟ροσοχή ̟άνω του. 

01 02 03 04 05 06    88 

     J Το να ̟ερνά 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 

̟αίρνει τις δικές του α̟οφάσεις 
για ό,τι κάνει. Του αρέσει να 
είναι ελεύθερος και να µην 
εξαρτάται α̟ό 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 ̟ολύ ̟ετυχηµένος. Ελ̟ίζει ο 
κόσµος να αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες κα του 
αρέσει να ̟αίρνει ρίσκα. Θέλει 
να έχει µια συναρ̟αστική ζωή.    

 

01 02 03 04 05 06 88 

      P Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
συµ̟εριφέρεται ̟άντα σωστά. 
Θέλει να α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου ο κόσµος θα έλεγε 
ότι είναι λάθος.  

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
είναι ̟ιστός στους φίλους του. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώ̟ους ̟ου είναι κοντά του.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι άνθρω̟οι 
̟ρέ̟ει να νοιάζονται για τη 
φύση. Το να νοιάζεται για το 
̟εριβάλλον είναι σηµαντικό γι’ 
αυτόν. 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική γι’ 
αυτόν. Προσ̟αθεί να τηρεί τα 
έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό τη 
θρησκεία ή την οικογένειά του. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
̟ερνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτόν να 
κάνει ̟ράγµατα ̟ου του δίνουν 
ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF26 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ 
HF2  ΚΑΡΤΑ Α 
Παρακάτω κάνουµε ̟εριγραφές για κά̟οιους ανθρώ̟ους. Ακούστε την κάθε ̟εριγραφή 
και ̟είτε µου κατά ̟όσο το κάθε άτοµο σας µοιάζει. Χρησιµο̟οιήστε αυτή την κάρτα για 
την α̟άντησή σας. 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    A Είναι σηµαντικό για αυτή να έχει 
νέες ιδέες και να είναι 
δηµιουργική. Της αρέσει να κάνει 
̟ράγµατα µε τον δικό της 
̟ρωτότυ̟ο τρό̟ο.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

    B Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
είναι ̟λούσια. Θέλει να έχει 
̟ολλά λεφτά και ακριβά 
̟ράγµατα. 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 88 
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Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

    C Πιστεύει ̟ως είναι σηµαντικό 
κάθε άνθρω̟ος στον κόσµο να 
αντιµετω̟ίζεται ισότιµα. 
Πιστεύει ότι όλοι ̟ρέ̟ει 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 ̟ου 
κάνει. 

01 02 03 04 05 06 88 

    E Είναι σηµαντικό γι’αυτήν να ζει 
σε ένα µέρος ̟ου της ̟αρέχει 
ασφάλεια. Α̟οφεύγει οτιδή̟οτε 
θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    F Της αρέσουν οι εκ̟λήξεις και 
̟άντα ψάχνει να κάνει 
καινούρια ̟ράγµατα. Νοµίζει ότι 
είναι σηµαντικό να κάνει ̟ολλά 
διαφορετικά ̟ράγµατα στη ζωή.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

   G Πιστεύει ̟ως οι άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει 
να κάνουν ό,τι τους λένε ότι 
̟ρέ̟ει να κάνουν. Νοµίζει ότι ο 
κόσµος ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τους 
κανόνες ακόµα και όταν δεν 
̟αρακολουθεί κανένας. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

   H Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
ακούει ανθρώ̟ους µε 
διαφορετικές α̟όψεις α̟ό 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 τα̟εινή και µετριόφρων. 
Προσ̟αθεί να µην τραβά την 
̟ροσοχή ̟άνω της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

    J Το να ̟ερνά 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 

̟ολύ 
Μου 

µοιάζει 
Μου 

µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆Γ) 

     K  Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν 
να ̟αίρνει τις δικές της 
α̟οφάσεις για ό,τι κάνει. 
Της αρέσει να είναι 
ελεύθερη και να µην 
εξαρτάται α̟ό 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 ̟ολύ 
̟ετυχηµένη είναι 
σηµαντικό γι’ αυτήν. 
Ελ̟ίζει ο κόσµος να 
αναγνωρίσει τα 
ε̟ιτεύγµατα της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

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

 

01 02 03 04 05 06 88 

     O Ψάχνει για ̟ερι̟έτειες και 
της αρέσει να ̟αίρνει 
ρίσκα. Θέλει να έχει µια 
συναρ̟αστική ζωή. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

       P Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν 
να συµ̟εριφέρεται ̟άντα 
σωστά.  Θέλει να 
α̟οφεύγει να κάνει 
οτιδή̟οτε ̟ου 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 ̟ου τους 
λέει. 

 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 88 
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∆εν υ̟άρχουν ερωτήσεις IF1-IF25 σε αυτή την εκδοχή 
 

 
Μου 

µοιάζει 
̟ολύ 

Μου 
µοιάζει 

Μου 
µοιάζει 
κά̟ως 

Μου 
µοιάζει 

λίγο 

∆ε µου 
µοιάζει 

∆ε µου 
µοιάζει 

καθόλου 

(∆.Γ) 

      R Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
είναι ̟ιστή στους φίλους της. 
Θέλει να αφοσιώνεται στους 
ανθρώ̟ους ̟ου είναι κοντά 
της. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      S Πιστεύει έντονα ότι οι 
άνθρω̟οι ̟ρέ̟ει να 
νοιάζονται για τη φύση. Το να 
νοιάζεται για το ̟εριβάλλον 
είναι σηµαντικό γι’ αυτήν. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

      T Η ̟αράδοση είναι σηµαντική 
γι’ αυτήν. Προσ̟αθεί να τηρεί 
τα έθιµα ̟ου κληρονόµησε α̟ό 
τη θρησκεία ή την οικογένειά 
της.  

 

01 02 03 04 05 06 88 

     U Ψάχνει κάθε ευκαιρία για να 
̟ερνά καλά/ψυχαγωγείται. 
Είναι σηµαντικό γι’ αυτήν να 
κάνει ̟ράγµατα ̟ου της 
δίνουν ευχαρίστηση. 

 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ΤΩΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ IF26 
I
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 

Για να µας βοηθήσετε να βελτιώσουµε τις ερωτήσεις µας στο µέλλον, ακολουθούν 
κά̟οιες τελευταίες ερωτήσεις ̟άνω σε µια σειρά α̟ό διαφορετικά ζητήµατα, οι 
ο̟οίες µοιάζουν µε ̟ροηγούµενες. Παρακαλώ µην ̟ροσ̟αθήσετε να θυµηθείτε τις 
α̟αντήσεις ̟ου δώσατε ̟ροηγουµένως αλλά α̟αντήστε σαν να ήταν εντελώς 
καινούργιες ερωτήσεις. 
 
 
IF26 ΚΑΡΤΑ Ο Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά παρακολουθείτε τηλεόραση; 
Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που βλέπετε τηλεόραση από το διαδίκτυο – 
internet. Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

 Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF28                                                         
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  ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF27 
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 
 

 
IF27 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Και από το συνολικό αυτό χρόνο που 
παρακολουθείτε τηλεόραση τις καθηµερινές, πόση ώρα βλέπετε ειδήσεις ή εκποµπές 
για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιµοποιήστε 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 έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 
 

 
 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ 
 
IF28 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά ακούτε 
ραδιόφωνο; Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο από το 
διαδίκτυο – internet. Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF30                                                                 
Λιγότερο από ½ ώρα    01 
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Από ½ έως 1 ώρα    02 
Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα 03 
Περισσότερο από 1½ ώρα, έως 2 ώρες 04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF29 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 
 

 
 
IF29 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ο Και πάλι, σε µια κανονική εργάσιµη µέρα, πόσο 
από το χρόνο που ακούτε ραδιόφωνο ξοδεύετε ακούγοντας τα νέα/ειδήσεις ή 
προγράµµατα για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιµοποιήστε 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 έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF30 ΚΑΡΤΑ Ρ Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά διαβάζετε εφηµερίδα; 
Παρακαλώ συµπεριλάβετε και το χρόνο που διαβάζετε εφηµερίδα από το διαδίκτυο – 
internet. Χρησιµοποιήστε την ίδια κάρτα. 

 
 

Καθόλου      00 ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF32                                                                                                           
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως µισή ώρα    02 
Περισσότερο από µισή ώρα έως 45 λεπτά 03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF31 
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(∆ε γνωρίζω)     88 
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IF31 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ρ Και πόσο από αυτό το χρόνο ξοδεύετε 
διαβάζοντας για την πολιτική και την επικαιρότητα; Χρησιµοποιήστε και πάλι αυτή την 
κάρτα. 
 
 

Καθόλου      00  
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως µισή ώρα    02 
Περισσότερο από µισή ώρα έως 45 λεπτά 03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04  
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
Τώρα θα ήθελα να σκεφτείτε µόνο για τη χρήση του διαδικτύου (ιντερνετ) για 
να παρακολουθείτε τηλεόραση. Να ακούτε ραδιόφωνο ή να διαβάζετε 
εφηµερίες. 
 
 
IF32 ΚΑΡΤΑ Q Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιµοποιείτε το 
διαδίκτυο(ιντερνετ) για να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράµµατα; Παρακαλώ 
χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF34                                                                                                           
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 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF33 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
 
IF33 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο 
παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράµµατα για την πολιτική και την επικαιρότητα; 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτή την 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   
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Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF34 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά 
χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο(ιντερνετ) για να ακούτε ραδιόφωνο; Παρακαλώ 
χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF36                                                                                                           
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 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF35 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
IF35 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Q Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο ακούτε 
ραδιοφωνικά προγράµµατα για την πολιτική και την επικαιρότητα; Παρακαλώ 
χρησιµοποιήστε αυτή την 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 έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF36 ΚΑΡΤΑ R Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιµοποιείτε το 
διαδίκτυο(ιντερνετ) για να διαβάζετε εφηµερίδες; Χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα. 
 

Καθόλου      00 ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF38                                                                                                         
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως µισή ώρα    02 
Περισσότερο από µισή ώρα έως 45 λεπτά 03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF37 
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Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
IF37 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ R Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο διαβάζετε 
εφηµερίδες για την πολιτική και την επικαιρότητα; 

 
 
Καθόλου      00  
Λιγότερο από 15 λεπτά    01 
15 λεπτά έως µισή ώρα    02 
Περισσότερο από µισή ώρα έως 45 λεπτά 03 
Περισσότερο από 45 λεπτά έως 1 ώρα  04  
Περισσότερο από 1 ώρα έως 1½ ώρα  05 
Περισσότερο από 1½ ώρα έως 2 ώρες  06 
Περισσότερο από 2 ώρες έως 2½ ώρες  07 
Περισσότερο από 2½ ώρες έως 3 ώρες  08 
Περισσότερο από 3 ώρες    09 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ 
IF38 ΚΑΡΤΑ S Τις καθηµερινές, πόση ώρα συνολικά χρησιµοποιείτε το 
διαδίκτυο(ιντερνετ) για να παρακολουθείτε τηλεόραση, να ακούτε ραδιόφωνο και να 
διαβάζετε εφηµερίδες; Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτή την κάρτα 
 

Καθόλου     00  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ IF38                                                                                                         
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 ΡΩΤΗΣΕ ΤΗΝ IF37 
Περισσότερο από 2 ώρες, έως 2½ ώρες 05   
Περισσότερο από 2½  ώρες, έως 3 ώρες 06 
Περισσότερο από 3 ώρες έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 

 
I 
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F39 ∆ΕΙΞΤΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ S Και περίπου πόσο από αυτό το χρόνο τον 
αφιερώνετε για την πολιτική και την επικαιρότητα; Παρακαλώ χρησιµοποιήστε αυτή 
την 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 έως 4 ώρες 07 
Περισσότερο από 4 ώρες έως 5 ώρες 08 
Περισσότερο από 5 ώρες έως 6 ώρες 09 
Περισσότερο από 6 ώρες    10 
(∆ε γνωρίζω)     88 


