
6. Γιατί περπατάτε;
Καλύτερη φυσική κατάσταση 
Καλύτερη ψυχική υγείαΔουλειά
Είναι καλύτερα για το περιβάλλον
Για να μειωθεί το τράφικ
Είναι ωραία
Μου αρέσει να περπατώ με 
φίλους/ες

Συναντώ ανθρώπους
Περπατώ το σκυλί
Είναι ελεύθερα
Με βολεύει
Δεν μπορώ να σταθμεύσω 
εκεί που πάω
Άλλο:

2. Πόσο συχνά περπατάτε;
Ποτέ 
Μια φορά την εβδομάδα

Τουλάχιστον μια ώρα την 
εβδομάδα
Περισσότερες από 2 ώρες την 
εβδομάδα

Προς τα που περπατάτε;
Σταθμό (τραίνου, τραμ, λεωφορείου)
Δουλειά
Σχολείο/παιδικό σταθμό
Μαγαζιά
Τοπικά καφέ και εστιατόρια

Βιβλιοθήκη
Κοινοτικό Κέντρο
Στο πάρκο
Στα σπίτια φίλων
Στα σπίτια φίλων
Άλλο:

Πότε περπατάτε;
Το πρωί (πριν τη δουλειά ή το 
σχολείο)
Την ημέρα  

Μετά τη δουλειά ή το σχολείο
Το βράδυ
Σαββατοκύριακο

Σε μια κανονική εβδομάδα, για πόση ώρα 
περπατάτε;

Μερικές φορές την εβδομάδα 
Κάθε μέρα

Περισσότερες από 5 ώρες την 
εβδομάδα
Περισσότερες από 7 ώρες την 
εβδομάδα

Παρακαλούμε βάλτε κύκλο σε κάθε απάντηση 
που ταιριάζει στην περίπτωσή σας

Υπήρχε καλύτερος φωτισμός 
στους δρόμους
Τα πεζοδρόμια ήταν πιο 
φαρδιά
Τα πεζοδρόμια ήταν πιο ίσια
Δεν ανησυχούσα για την 
ασφάλειά μου
Δεν ανησυχούσα πως θα με 
πατήσει αυτοκίνητο
Υπήρχε λιγότερο τράφικ στους 
τοπικούς δρόμους
Τα αμάξια είχαν χαμηλότερη 
ταχύτητα
Υπήρχαν λιγότεροι ποδηλάτες 
στα πεζοδρόμια

Θα περπατούσα πιο συχνά αν
Ήταν πιο ασφαλές να περπατήσω 
στο σχολείο
Υπήρχαν περισσότερες θέσεις
Υπήρχαν περισσότερες ράμπες 
(μονοπάτι προς διασταυρώσεις)
Μπορούσα να διασχίσω το δρόμο 
πιο εύκολα
Αν υπήρχαν περισσότερες 
διαβάσεις πεζών
Αν υπήρχαν περισσότερα δέντρα 
με σκιά
Αν η ατμόσφαιρα ήταν πιο καθαρή
Αν είχα περισσότερο χρόνο
Άλλο

1. Για να γνωρίζουμε ότι μπορείτε να 
συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο βάλτε 
κύκλο στην περιοχή του Brunswick όπου 
μένετε:

1.  

2.  

3.  

4. 

8. 

7. 

5. 

9. 

Παρακαλούμε βάλτε κύκλο σε κάθε απάντηση 
που ταιριάζει στην περίπτωσή σας

3056  Brunswick
3057  Brunswick East
3055  Brunswick West
3068  Fitzroy North, στο Moreland

Το όνομα της οδού;

Σε σύγκριση με πριν από 5 χρόνια, τί είναι 
καλύτερα;

Ποιότητα πεζοδρομίων
Ευκολότερη διάβαση δρόμων
Περισσότερες θέσεις 
Περισσότερα δέντρα με σκιά
Λιγότερα αυτοκίνητα στο 
δρόμο μου
Μεγαλύτερη κυκλοφορία στο 
δρόμο μου
Περισσότεροι προσεκτικοί 
οδηγοί

Λιγότερα φορτηγά
Περπατούν περισσότερα άτομα την 
ημέρα
περπατούν περισσότερα άτομα το 
βράδυ
Καλύτερος φωτισμός
Αισθάνομαι πιο ασφαλής να 
περπατώ την ημέρα
Αισθάνομαι πιο ασφαλής να 
περπατώ το βράδυ

Σε σύγκριση με πριν από 5 χρόνια τί είναι 
χειρότερα;

Ποιότητα πεζοδρομίων
Ευκολότερη διάβαση δρόμων
Λιγότερες θέσεις 
Λιγότερα δέντρα με σκιά
Περισσότερη κυκλοφορία στο 
δρόμο μου
Αυτοκίνητα πάνε πιο γρήγορα 
στο δρόμο μου
Πιο επιθετικοί οδηγοί

Περισσότερα φορτηγά
Περπατούν λιγότερα άτομα την 
ημέρα
Περπατούν λιγότερα άτομα την 
ημέρα
Χειρότερος φωτισμός
Αισθάνομαι λιγότερο ασφαλής να 
περπατώ την ημέρα
Αισθάνομαι λιγότερο ασφαλής να 
περπατώ το βράδυ

Δίκτυο Kατοίκων του  
Brunswick

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 

Συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο για να βοηθήσετε το Δίκτυο Κατοίκων του 
Brunswick στην εκστρατεία του για ένα πιο ασφαλές και πιο ευχάριστο περπάτημα 



Καλύτερος φωτισμός
Τα πεζοδρόμια ήταν πιο φαρδιά
Τα πεζοδρόμια ήταν πιο 
επίπεδα/ίσια
Περισσότερες διαβάσεις πεζών
Περισσότερες θέσεις
Περισσότερες ράμπες για 
καροτσάκια για μωρά 
Περισσότερα δέντρα με σκιά 
Λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο  
Τα αυτοκίνητα πήγαιναν πιο 
αργά
Οι οδηγοί ήταν λιγότερο 
επιθετικοί 

Τι νομίζετε θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά;
Σημειώστε τις δικές σας δέκα 
προτεραιότητες από το 1 ως το 5.

Παρακαλούμε πείτε μας ποια είναι κατά τη 
γνώμη σας τα σημεία διάβασης πεζών στο 
Brunswick όπου χρειάζεται παρέμβαση/να 
κάνουμε κάτι.
Πείτε μας το ακριβές σημείο, τί τις κάνει επικίνδυνες, και πως 
μπορούμε να τα διορθώσουμε.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Θα γίνει το περπάτημα πιο ασφαλές αν η 
ταχύτητα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
στους κατοικήσιμους δρόμους του 
Brunswick  περιοριστεί στα 30 χιλιόμετρα 
την ώρα;

Υπήρχαν λιγότερα φορτηγά 
Δεν ανησυχούσα πως θα με 
χτυπούσε αυτοκίνητο 
Υπήρχαν λιγότερα ποδήλατα 
στο πεζοδρόμιο 
Οι διαδρομές για να πάνε 
σχολείο τα παιδιά ήταν πιο 
ασφαλείς 
Η ατμόσφαιρα ήταν πιο 
καθαρή 
Αισθανόμουν πιο ασφαλής να 
περπατώ το βράδυ 
Τα φανάρια στις διαβάσεις 
πεζών άλλαξαν πιο γρήγορα

17. Υπάρχουν μέρη στο Brunswick που τα 
αποφεύγεται όταν περπατάτε;

10. 

DO IT ONLINE: 
https://www.surveymonkey.
com/r/walk-better

OR return this survey to:  
135 Albert Street Brunswick 

Με καρότσι μωρού ή καροτσάκι
Με παιδί
Με τρόλεϊ σούπερ μάρκετ
Με αναπηρικό καροτσάκι
Με πατερίτσες/καροτσάκι/
μπαστούνι
Με ηλεκτρικό σκούτερ 
(μηχανάκι)

Μετακινήστε τριγύρω:

Άνδρας
Γυναίκα
Όλα τα άλλα

Είστε;

Ελάτε σε επαφή με το Δίκτυο Kατοίκων του Brunswick
Zητήστε περισσότερα ερωτηματολόγια, προσφερθείτε να βοηθήσετε την εκστρατεία μας, ή 
ρωτήστε μας κάτι:  brunswickresidentsnetwork@gmail.com
Facebook: Brunswickresidentsnetwork
Διαδίκτυο/Ίντερνετ: : Brunswickresidents.wordpress.com
Ή συμπληρώστε το και επιστρέψτε το στη διεύθυνση 135 Albert Street Brunswick 3056

Ποιο ακριβώς (ένα) πράγμα θα θέλατε να 
κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Moreland 
για να κάνει το περπάτημα πιο ασφαλές και 
πιο ευχάριστο;

Το να περπατάτε στο Brunswick τώρα, 
διαφέρει για εσάς, σε σχέση με την εποχή 
πριν από τον κορωνοϊό;

Κάτω από 12 χρονών
Κάτω από 18
18–30
31–50

Διασχίζεται πολυσύχναστους 
δρόμους μόνος σας
Έχετε αυτοπεποίθηση
Περπατάτε αργά
Φοβάστε μην πέσετε 
Κυκλοφορείτε και με 
ποδήλατο

Είστε;
51–70
71-80
Πάνω από 80

Παρακαλούμε βάλτε κύκλο σε κάθε απάντηση 
που ταιριάζει στην περίπτωσή σας

Παρακαλούμε βάλτε κύκλο


