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Flash Eurobarometer 189a
White Paper on Communication - Public at large

Country Specific Questionnaire
Greece

Flash EB 189 – White Paper on Communication – Questionnaire
Public at large
Καληµέρα / Καλησπέρα σας, ονοµάζοµαι ____________ και εργάζοµαι για την METRON ANALYSIS
A.E. Θα ήθελα να σας ζητήσω να συµµετάσχετε σε µια σύντοµη έρευνα που γίνεται µεταξύ των
πολιτών της Ευρώπης – πάνω στις απόψεις τους στη πολιτική γενικά, και πιο συγκεκριµένα για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ βοηθήστε µας µε τις απαντήσεις σας, δεν θα πάρει περισσότερο από
10 λεπτά. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο, οι απαντήσεις σας θα χρησιµοποιηθούν µόνο για να
κατανοηθούνε καλύτερα οι απόψεις των πολιτών. Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε
οποιαδήποτε ερώτηση εαν το επιθυµείτε..
Q1.

Γενικά, υποστηρίζετε ή αντιτίθεστε στη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Υποστηρίζω ..................................................................... 1
- Αντιτίθεµαι ........................................................................ 2
- [∆εv µπορώ να αποφασίσω]............................................ 3
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

Q2.

Είναι σηµαντικό για σας να ενηµερώνεστε για την Ευρωπαϊκή πολιτική και τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
-Ναι, κυρίως για προσωπικούς λόγους ............................ 1
- Ναι, κυρίως για επαγγελµατικούς λόγους ........................ 2
- Ναι, και για τους δύο λόγους............................................ 3
- Όχι.................................................................................... 4
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

ΦΙΛΤΡΟ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΑΝ Ερ.2 = 1 ή 3 (“ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Ή ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ”)
Q3a. Αναφέρατε προσωπικούς λόγους για το ότι ενηµερώνεστε για την πολιτική της Ευρώπης.
Παρακαλώ πείτε για τον κάθε ένα από αυτούς εάν νοµίζετε ότι είναι σηµαντικός λόγος για σας
ή όχι;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ– ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Σηµαντικό ...................................................................... 1
- Μη σηµαντικό ................................................................ 2
- [∆Ξ/∆Α].......................................................................... 9
a) Για να νιώθω ότι συµµετέχω στο “κτίσιµο” της Ευρώπης/
να νιώθω Ευρωπαίος.................................................................................. 1 2 9
b) Για να έχω όλη την πληροφόρηση ώστε να συµµετέχω σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, εκλογές
κ.λ.π. ............................................................................................................... 1 2 9
c) Για να γνωρίζω καλύτερα τα δικαιώµατά µου ή τις δυνατότητες που έχω ως Ευρωπαίος
πολίτης............................................................................................................ 1 2 9
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d) Για να γνωρίζω καλύτερα τι κάνουν οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες
........................................................................................................................ 1 2 9
e) Για να µπορώ να ελέγχω τι είναι οι πραγµατικές πολιτικές της ΕΕ σε συγκεκριµένες περιοχές
........................................................................................................................ 1 2 9
f) Για να νιώθω ενδιαφέρον για το τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης ... 1 2 9
g) Για να µπορώ να ασκώ κάποια επιρροή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
συνεργασίας.................................................................................................... 1 2 9
h) Για να γνωρίζω το ρόλο της Ευρώπης στον κόσµο.................................... 1 2 9

ΦΙΛΤΡΟ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΑΝ Ερ.2 = 2 ή 3 (“ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Ή ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ”)
Q3b. Αναφέρατε επαγγελµατικούς λόγους. Το να ενηµερώνοµαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
σηµαντικό για να…
ΦΙΛΤΡΟ, ΕΑΝ Ερ.2 = 3 ΤΟΤΕ ΡΩΤΗΣΤΕ
Αναφέρατε επίσης και επαγγελµατικούς λόγους. Το να ενηµερώνοµαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
σηµαντικό για να…
Ναι ................................................................................... 1
Όχι ................................................................................... 2
∆Ξ/∆Α .............................................................................. 9
a) ανανεώνω τις γενικές µου γνώσεις πάνω σε Ευρωπαϊκα θέµατα.............. 1 2 9
b) αναπτύσσω τις γνώσεις µου σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη δραστηριότητα µου
........................................................................................................................ 1 2 9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
Q4. Κάποια θέµατα έχουν ενδιαφέρον µόνο σε εθνικό επίπεδο και κάποια άλλα σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Θα σας ενδιέφερε να γνωρίζετε εάν ο κόσµος σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συµµερίζεται τις απόψεις σας στα θέµατα που ακολουθούν…;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Ναι................................................................................. 1
- Όχι................................................................................. 2
- [∆Ξ/∆Α].......................................................................... 9
a) το Ευρωπαϊκό νόµισµα, το ευρώ................................................................ 1 2 9
b) Πώς να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ............................ 1 2 9
c) το Σύνταγµα υπό συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση............................ 1 2 9
d) την πιθανότητα η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο µέλλον1 2 9
e) ο κίνδυνος της γρίππης των πτηνών στην Ευρώπη .................................. 1 2 9
f) Εξασφαλισµένη ενεργειακή προµήθεια ....................................................... 1 2 9
g) πώς να συναγωνιστούµε την Κίνα ή Ινδία .................................................. 1 2 9
h)
καταπολέµηση
της
τροµοκρατίας
και
του
οργανωµένου
…………………………………. ....................................................................... 1 2 9
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i) µετανάστευση από κράτη µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.................... 1 2 9
j) προστασία του περιβάλλοντος .................................................................... 1 2 9
k) Ηθικά ζητήµατα όπως έρευνα για βλαστοκύτταρα, έκτρωση, οµοφυλοφιλικός γάµος

129

l) ανεκτικότητα της θρησκευτικής έκφρασης και προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων
........................................................................................................................ 1 2 9

Q5.

Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει αρκετές πληροφορίες στους
πολίτες της για το τι συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι ................................................................................... 1
- Όχι ................................................................................... 2
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

Q6.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εµπλακεί κανείς στην πολιτική ζωή υπό µια ευρεία έννοια πάνω
σε αστικό, περιφερειακό, κρατικό ή και ακόµα Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε κάνει κάποιο από τα
ακόλουθα τα τελευταία τρία χρόνια; Έχετε …
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Ναι................................................................................. 1
- Όχι................................................................................. 2
- [∆Ξ/∆Α].......................................................................... 9
a) Ψηφίσει σε κάποια εκλογή ή δηµοψήφισµα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά);1 2
9
b) Ψηφίσει στις τελευταίες Ευρωεκλογές του 2004; .....................................1 2 9
c) Έρθει σε επαφή µε πολιτικό, κυβερνητικό ή τοπικό αξιωµατιούχο;...........1 2 9
d) ∆ουλέψει σε πολιτικό κόµµα ή οµάδα δράσης; .........................................1 2 9
e) ∆ουλέψει σε άλλη οργάνωση ή σύνδεσµο;................................................1 2 9
f) Υπογράψει κάποιο κείµενο διαµαρτυρίας;..................................................1 2 9
g) Παρουσιάσει τις απόψεις σας σε συζήτηση στο διαδίκτυο /τόπο δηµόσιας συζήτησης σε
διαδίκτυο; .......................................................................................................1 2 9
h) Λάβει µέρος σε δηµόσια διαδήλωση; ........................................................1 2 9

ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ Ερ.6 (ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ
ΤΟΠΙΚΟ / ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ), ΡΩΤΗΣΤΕ:
Q7.

Ας υποθέσουµε ότι ανησυχείτε για ένα συγκεκριµένο θέµα, το οποίο ρυθµίζεται πάνω σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης , και θα θέλατε να εκφράσετε την άποψη σας πάνω σε αυτό το
θέµα. Με ποιο θα προτιµούσατε να επικοινωνήσετε …
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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- Ένα άτοµο ή οργάνωση πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης , ή.........1
- Ένα άτοµο ή οργάνωση που λειτουργεί µέσα στη χώρα σας; ....................2
- [Και τα δύο] ..................................................................................................3
- [Κανένα] .......................................................................................................4
- [∆Ξ/∆Α] ........................................................................................................9

Q8a. Θα συµφωνούσατε / διαφωνούσατε µε τις πιο κάτω δηλώσεις για πληροφορίες πάνω σε
θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
Ναι ...................................................................................1
Όχι ...................................................................................2
∆Ξ/∆Α..............................................................................9
a). Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα δίκαιης και πλήρους
πληροφόρησης.............................................................................1 2 9
b) Η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιµη, προσιτή στη γλώσσα των
πολιτών και κατανοητή στο διάβασµα..........................................1 2 9
c) Οι πολίτες θα πρέπει να µπορούν να ακούνε και να συγκρίνουν διαφορετικές γνώµες
και απόψεις πάνω σε Ευρωπαϊκά θέµατα ...................................1 2 9
d) Οι πολίτες και αντιπροσωπευτικοί σύνδεσµοι θα έχουν το δικαίωµα και τα µέσα να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακουστούν ...........................1 2 9
e) Η διαµόρφωση πολιτικών, η λήψη αποφάσεων και η διοίκηση θα πρέπει να είναι
διαφανής, ανοικτή και ορατή όσο το δυνατό περισσότερο...........1 2 9

Q9. Σύµφωνα µε εσάς, ποιος θα πρέπει να είναι αρχικός υπεύθυνος για να ενηµερώνει τους πολίτες
για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πως αυτό επηρεάζει την καθηµερινή τους ζωή;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Εθνική Κυβέρνηση.......................................................1
Η Βουλή των Ελλήνων και τα πολιτικά κόµµατα.............2
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ............................................3
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.................................................4
Μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) ............................5
Μέσα µαζικής ενηµέρωσης .............................................6
Άλλα ................................................................................7
∆Ξ/∆Α..............................................................................9

Q10. Κατά τη γνώµη σας, ποιου είναι η αρχική ευθύνη να λάβει υπόψη τις επιθυµίες των πολιτών
στα Ευρωπαϊκά θέµατα;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Η Εθνική Κυβέρνηση ...................................................................................1
- Η Βουλή των Ελλήνων και τα πολιτικά κόµµατα .........................................2
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- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ........................................................................3
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .............................................................................4
- Μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs).........................................................5
- Άλλα.............................................................................................................6
- [∆Ξ/∆Α] ........................................................................................................9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
Q11. Υπάρχουν αρκετές επιβαρύνσεις και λόγοι που αναφέρει ο κόσµος όταν ρωτάται γιατί δεν
επικοινωνεί απευθείας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ποιοι από αυτούς, είναι οι πιο σηµαντικοί λόγοι, για σας προσωπικά, που σας
εµποδίζουν από το να επικοινωνήσετε µε τις υπεύθυνες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ– ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ– ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Σηµαντικό ...................................................................... 1
- Μη σηµαντικό ................................................................ 2
- [∆Ξ/∆Α].......................................................................... 9
a) Κώλυµα γλώσσας
.......................................................................................................................1 2 9
b) ∆εν υπάρχει εξοικείωση µε τη δοµή, δεν είµαι σίγουρος που να απευθυνθώ
.......................................................................................................................1 2 9
c) ∆εν γνωρίζω ποιος µε αντιπροσωπεύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
.......................................................................................................................1 2 9
d) Τα κόστη είναι υψηλά, π.χ. να ταξιδέψεις για µια διαδήλωση, ή ακόµα και για ένα
τηλεφώνηµα
.......................................................................................................................1 2 9
e) Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενδιαφέρονται για τις απόψεις των πολιτών, για αυτό
το να επικοινωνήσεις µαζί τους είναι ανώφελο
.......................................................................................................................1 2 9
f) Τα κράτη µέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που αποφασίζουν, για αυτό θα ήταν
καλύτερα να επικοινωνούµε µε την εθνική µας Κυβέρνηση
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Ψάχνοντας για πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες από τις ακόλουθες πηγές θα
χρησιµοποιούσατε;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Θα χρησιµοποιούσα...................................................... 1
- ∆εν θα χρησιµοποιούσα................................................ 2
- [∆Ξ/∆Α].......................................................................... 9
a) Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι ...................................................................1 2 9
b) Εθνική τηλεφωνική γραµµή πληροφόρησης ή ιστοσελίδα ........................1 2 9
c) Επίσηµη τηλεφωνική γραµµή πληροφόρησης ή ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1
.......................................................................................................................2 9
d) ∆ιαδίκτυο....................................................................................................1 2 9
e) Τηλεόραση.................................................................................................1 2 9
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f) Ραδιόφωνο.................................................................................................1 2 9
g) Εφηµερίδες ................................................................................................1 2 9
h) Γραφεία Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....................................1 2 9
Q13.

Κατά τη δική σας αξιολόγηση, πόσες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές
της, τις αποφάσεις της παρέχονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Ελλάδας
(Τηλεόραση, ράδιο, τύπος, διαδίκτυο,…);
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Πάρα πολλές .................................................................... 1
- πολύ λίγες ........................................................................ 2
- Όσες περίπου χρειάζονται ............................................... 3
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

Q14. Όσον αφορά την ποιότητα της πληροφόρησης που παίρνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συµφωνούσατε µε τις ακόλουθες δηλώσεις;
- συµφωνώ

1

- δεν συµφωνώ

2

- [∆Ξ/∆Α]

9

- η πληροφόρηση που παίρνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατανοητή
........................................................................................... 1 2 9
- Η πληροφόρηση που παίρνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενδιαφέρουσα
........................................................................................... 1 2 9
- Η πληροφόρηση που παίρνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήσιµη
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες;?
[Τηλεοπτικά κανάλια από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες: αυτό αποκλειεί θυγατρικά κανάλια του CNN,
CNBC,..., µε βάση την Ευρώπη. Αλλά µπορεί να συµπεριλάβει το Arte το οποίο εκπέµπει σε δύο
χώρες και δίνει µια άποψη για το τι συµβαίνει στην “άλλη” χώρα.]
- Ναι................................................................................... 1
- Όχι................................................................................... 2
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΑΝ “ΝΑΙ”
Q16. Πόσο συχνά τα παρακολουθείτε;
Καθηµερινά ........................................................................ 4
∆ύο-τρεις φορές τη βδοµάδα.............................................. 3
Μια φορά τη βδοµάδα ........................................................ 2
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Κατά καιρούς ...................................................................... 1
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

Q17.

Εάν υπήρχε, θα παρακολουθούσατε ένα αποκλειστικό δηµόσιο τηλεοπτικό κανάλι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που µεταδίδεται στη δική σας γλώσσα;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ– ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Ναι.................................................................................... 1
- Όχι.................................................................................... 2
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9

ΦΙΛΤΡΟ, ΕΑΝ Ερ.17=1
Q18. Τι είδους προγράµµατα θα θέλατε να παρακολουθείτε σε τηλεοπτικά κανάλια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Μόνο ειδήσεις και ντοκυµαντέρς..........................................................1
- Ειδήσεις, ντοκυµαντέρς και προγράµµατα κουλτούρας ......................2
- Την πλήρη γκάµα προγραµµάτων που παρέχονται συνήθως από τα δηµόσια εθνικά
κανάλια, συµπεριλαµβανοµένων και προγραµµάτων ψυχαγωγίας .......3
- [∆Ξ/∆Α] ........................................................................................ .......9

Q19.

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις έρχεται πιο κοντά στο µυαλό σας;
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Οι πολιτικοί στη Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να συζητούν τακτικά, θέµατα σχετικά µε
το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...................................................1
- Οι πολιτικοί στη Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να επικεντρωθούν στα εθνικά ζητήµατα
και να αφήσουν τα θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2

[∆Ξ/∆Α]..................................................................................................9

Q.20.

Θα σας διαβάσω µια λίστα από δηλώσεις. Παρακαλώ πέστε µου εάν τείνετε να συµφωνήσετε
ή να διαφωνήσετε µε κάθε µία από αυτές.
∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ – ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ
- Συµφωνώ ......................................................................... 1
- ∆ιαφωνώ .......................................................................... 2
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9
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a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δηµοκρατική...................................................1 2 9
b) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµαντική επίδραση πάνω στην καθηµερινή µου ζωή
1
.......................................................................................................................2 9
c) Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στα παγκόσµια πολιτικά θέµατα 1 2 9
d) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται µε θέµατα τα οποία είναι ενδιαφέροντα για µένα
1
.......................................................................................................................2 9
e) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται µε θέµατα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα για µένα 1
.......................................................................................................................2 9
f) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε καλύτερη θέση από ότι είναι τα Κράτη Μέλη ξεχωριστά για να
προστατέψει τις αξίες µας και το επίπεδο ζωής µας......................................1 2 9

Q21. Πιστεύετε ότι τα Θεσµικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο ανοικτά, προσιτά και
ανταποκρίνονται µε περισσότερη κατανόηση από ότι τα εθνικά σας Θεσµικά Όργανα;
- Ναι.................................................................................... 1
- Όχι.................................................................................... 2
- [∆Ξ/∆Α]............................................................................. 9
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- Άντρας.............................................................................. 1
- Γυναίκα............................................................................. 2
D2. Πόσο χρονών είσαστε;:
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- Υπάλληλος
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- επαγγελµατίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας)

21
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