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Θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για τις απόψεις και προσδοκίες σας όσον αφορά τη ζωή του κόσμου στο απώτερο
μέλλον.
Q1.
Γενικά, σε 20 χρόνια, θα λέγατε ότι η ζωή του κόσμου στην ΚΥΠΡΟ θα είναι καλύτερη από σήμερα ή
χειρότερη από σήμερα;
- Καλύτερη από σήμερα..................................................................................................1
- Χειρότερη από σήμερα .................................................................................................2
- [Ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη]....................................................................................3
- [ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9

Q2. Σκεφτόμενοι για την ΚΥΠΡΟ σε, ας πούμε 20 χρόνια, συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε, διαφωνείτε ή
διαφωνείτε έντονα με τις ακόλουθες δηλώσεις. Σε 20 χρόνια,...
[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ]
- Συμφωνώ έντονα ..........................................................................................................1
- Συμφωνώ......................................................................................................................2
- Διαφωνώ.......................................................................................................................3
- Διαφωνώ έντονα ...........................................................................................................4
- [ΔΓ/ΔΑ]..........................................................................................................................9
a) Ο κόσμος θα κερδίζει λιγότερα απ’ ότι σήμερα λόγω ανταγωνισμού από τις ανερχόμενες οικονομίες,
όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία .......................................................................................................1 2 3 4 9
b) Ακόμη και αν ο κόσμος έχει υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, δεν θα υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεί μια
καλή εργασία .......................................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Οι ευκαιρίες των νεαρών ατόμων στη ζωή θα εξαρτώνται κατα πολύ περισσότερο από τις δικές τους
προσπάθειες και λιγότερο από την οικογένεια τους και το κοινωνικό υπόβαθρο ...............................1 2 3 4 9
d) Χάριν της τεχνολογικής εξέλιξης ο κόσμος θα έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερο
χρόνο για τον εαυτό του, της οικογένεια του και τους φίλους του........................................................1 2 3 4 9
e) Οι ευκαιρίες στην εργασία θα είναι περισσότερο ίσες για τις γυναίκες και τους άνδρες..................1 2 3 4 9
f) Οι άνδρες θα αναλάβουν ένα πιο ίσο μερίδιο των καθημερινών καθηκόντων στο σπίτι..................1 2 3 4 9
g) Ο κόσμος θα δουλεύει μέχρι μια πιο προχωρημένη ηλικία .............................................................1 2 3 4 9
h) Οι συνθήκες εργασίας θα είναι καλύτερες.......................................................................................1 2 3 4 9
i) Το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών στην ΚΥΠΡΟ θα είναι ευρύτερο ........................1 2 3 4 9
j) Η πρόσβαση στην παιδεία και την κατάρτηση θα είναι ευκολότερη για τον κάθε ένα ......................1 2 3 4 9
k) Οι οικογενειακοί δεσμοί θα είναι πιο αδύναμοι................................................................................1 2 3 4 9
l) Θα είναι πιο δύσκολο να βρεθεί οικονομικά προσιτή στέγαση.........................................................1 2 3 4 9
m) Θα υπάρχουν πιο αρμονικές σχέσεις στην ΚΥΠΡΟ μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικη πολιτιστική ή
θρησκευτική καταγωγή ........................................................................................................................1 2 3 4 9
n) Θα υπάρχουν καινούργιοι τρόποι για συμμετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, οι οποίοι θα
επιτρέπουν στο κόσμο να συμμετέχει περισσότερο............................................................................1 2 3 4 9
o) Ο κόσμος θα δίνει περισσότερο χρόνο σε άλλους και σε κοινωνικούς σκοπούς ............................1 2 3 4 9
p) Πολύς κόσμος στην ΚΥΠΡΟ δεν θα μπορεί να αντέξει οικονομικά τη ιατρική περίθαλψη που
χρειάζεται ............................................................................................................................................1 2 3 4 9

Q3. Οι πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις έχουν μία επίδραση για το πως θα μοιάζει το μέλλον. Έτσι,
σκεφτόμενοο το μακροπρόθεσμο μέλλον της ΚΥΠΡΟΥ, συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε, διαφωνείτε ή
διαφωνείτε έντονα με τις ακόλουθες δηλώσεις για πιθανές πολιτικές επιλογές;
- Συμφωνώ έντονα ..........................................................................................................1
- Συμφωνώ......................................................................................................................2
- Διαφωνώ.......................................................................................................................3
- Διαφωνώ έντονα ...........................................................................................................4
- [ΔΓ/ΔΑ].........................................................................................................................9
a) Θα πρέπει όλοι να αποδεχτούμε να πληρώνουμε ψηλότερους φόρους για να έχουμε καλύτερες
δημόσιες υπηρεσίες, μία βελτιωμένη υποδομή και στήριξη για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 1 2 3 4 9
b) Οι πολιτικές θα πρέπει να δώσουν λιγότερη έμφαση στην ατομική κατανάλωση, και περισσότερη
έμφαση σε άλλες πτυχές για την ποιότητα ζωής.................................................................................1 2 3 4 9
c) Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρότερη δημόσια υποστήριξη για το κόσμο που δίνει χρόνο σε άλλους και
σε κοινωνικούς σκοπούς .....................................................................................................................1 2 3 4 9
d) Το βάρος της φροντίδας για ηλικιωμένους και άρρωστους ανθρώπους θα πρέπει να στηριχθεί
περισσότερο στην κοινωνία ως σύνολο παρά στις ξεχωριστές οικογένειες ........................................1 2 3 4 9
e) Ο κόσμος που δεν έχει παιδιά θα πρέπει να πληρώνει ψηλότερους φόρους για να βοηθηθούν αυτοί
που μεγαλώνουν παιδιά ......................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Θα έπρεπε να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες για να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος ζωής του καθενός
σέβεται περισσότερο το περιβάλλον ...................................................................................................1 2 3 4 9
g) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρεί τρόπους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι οποίοι
να εξαρτώνται λιγότερο από τον υπόλοιπο κόσμο..............................................................................1 2 3 4 9
h) Θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές οι οποίες να διασφαλίζουν ότι το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και
των φτωχών θα μειωθεί σημαντικά στην ΚΥΠΡΟ ...............................................................................1 2 3 4 9

D1.

D2.

Φύλο [ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]

[1]

Άντρας

[2]

Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;

[_][_]

χρονών

[00]

[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

D3.

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

D4.

[_][_]

χρονών

[00]

[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

[01]

[ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

[99]

[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοεργοδοτούμενος, εργοδοτούμενος, εργάτης ή θα
λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα; Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ]

- ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΎΜΕΝΟΣ
Æ i.e. :

- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς........................................................................11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης...........................................................................................12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) ...................................................13
- διευθυντής εταιρείας .......................................................................................................................14
- άλλο.................................................................................................................................................15

- Εργοδοτούμενος
Æ i.e. :

- επαγγελματίας (εργοδοτούμενος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας) ...........................21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση.....................................................................22
- μέση διεύθυνση...............................................................................................................................23
- Δημόσιος υπάλληλος......................................................................................................................24
- γραφέας...........................................................................................................................................25
- άλλος εργοδοτούμενος (πωλητής, νοσοκόμος/α κτλ...) ................................................................26
- άλλο.................................................................................................................................................27

- Εργάτης
Æ i.e. :

- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής ομάδας κτλ...) ...........................................................................31
- Εργάτης...........................................................................................................................................32
- Ανειδίκευτος εργάτης ......................................................................................................................33
- άλλο.................................................................................................................................................34

- Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Æ i.e. :

- προσέχει το σπίτι ............................................................................................................................41
- μαθητής (πλήρη εκπαίδευση).........................................................................................................42
- συνταξιούχος .................................................................................................................................43
- γυρεύει δουλεία...............................................................................................................................44
- άλλο.................................................................................................................................................45

- [Άρνηση] .................................................................................................................................................................99

D6. Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;

- Μητροπολιτική ζώνη ...................................................................................................................1
- άλλη πόλη/ αστικό κέντρο...........................................................................................................2
- αγροτική ζώνη .............................................................................................................................3
- [Άρνηση] ......................................................................................................................................9

