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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
Το 1989, καθεστώτα χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέονταν με την
Σοβιετική Ένωση κατέρρευσαν και σε έναν αριθμό χωρών πραγματοποιηθήκαν σημαντικές πολιτικές
αλλαγές . Αυτά τα γεγονότα είναι σήμερα γνωστά με τους γενικούς τίτλους της “Πτώσης του
Σιδηρούν Παραπετάσματος” ή της “Πτώσης του Τείχους του Βερολίνου.” Το 2004 οκτώ χώρες της
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενες απο τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2007.
Θα θέλαμε να ξέρουμε τη γνώμη σας για αυτά τα δύο γεγονότα, τη πτώση του ονομαζόμενου
“Σιδηρούν Παραπετάσματος” είκοσι χρόνια πριν και την ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής
Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Q1.

Έχοντας κατά νου τις αλλαγές που ακολούθησαν “την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος” το
1989, θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
‐ Συμφωνώ..............................................................................................1
‐ Διαφωνώ ..............................................................................................2
‐ [ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................9
a) Αυτές οι αλλαγές έχουν φέρει περισσότερη ελευθερία σε όλους στην Ευρώπη.........................1 2 9
b) Αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη ..................................................................................................................................1 2 9
c) Αυτές οι αλλαγές δημιούργησαν νέες ευκαιρίες μόνο για τη νεότερη γενιά...............................1 2 9
d) Αυτές οι αλλαγές συνεισέφεραν στην εξαφάνιση των συνόρων και επέτρεψαν την ελεύθερη
μετακίνηση των ανθρώπων εντός της Ευρώπης ...................................................................1 2 9
e) Αυτές οι αλλαγές ήταν σημαντικές μόνο για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 1 2 9
f) Αυτές οι αλλαγές έχουν προσφέρει καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για Δυτικές Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη..............................................................1 2 9

Q2.

Τώρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να αξιολογήσετε τη συνολική επίπτωση αυτών των αλλαγών. Θα
συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
‐ Συμφωνώ..............................................................................................1
‐ Διαφωνώ ..............................................................................................2
‐ [ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................9
a) Η ποιότητα της ζωής στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχει βελτιωθεί σημαντικά
από το 1989 ...........................................................................................................................1 2 9
b) Η κατάσταση που επικρατούσε στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πριν από το
1989 ήταν καλύτερη απο τη σημερινή ..................................................................................1 2 9

c) Αυτές οι αλλαγές έκαναν τη ζωή πιο ανασφαλή στη χώρα μας ...................................................1 2 9
Q3.

Αναφορικά με τις συνέπειες της ένταξης των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε με τις ακόλουθες δηλώσεις;
‐ Συμφωνώ..............................................................................................1
‐ Διαφωνώ ..............................................................................................2
‐ [ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................9
a) Έχει βοηθήσει στη διατήρηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ευρώπη ως σύνολο ......1 2 9
b) Έχει δημιουργήσει προβλήματα εξαιτίας της ύπαρξης πολλών διαφορετικών πολιτισμών και
αξιών ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .....................................1 2 9
c) Έχει οδηγήσει στην εξάπλωση δημοκρατικών αξιών και έχει εμπεδώσει την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη ...................................................................1 2 9
d) Έχει συμβάλει σε απώλειες δουλειών στη χώρα μας...................................................................1 2 9
e) Έχει αυξήσει τη βαρύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη παγκόσμια πολιτική σκηνή .................1 2 9
f) Έχει χαμηλώσει τα κοινωνικά σταντάρτς στην Ευρώπη ως σύνολο..............................................1 2 9
g) Έχει αυξήσει την ευημερία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη ως σύνολο ......
...............................................................................................................................................1 2 9
h) Έχει αυξήσει το αίσθημα της ανασφάλειας στην Ευρώπη ως σύνολο ........................................1 2 9
i) Έχει αυξήσει την Ευρωπαϊκή ασφάλεια με το να επιτρέπει την εξέλιξη στην μάχη κατά του
οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης ...........................................1 2 9
j) Έχει οδηγήσει στην αύξηση και εκσυγχρονισμό των οικονομιών των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης .............................................................................................................1 2 9
k) Έχει οδηγήσει τις Δυτικο‐Ευρωπαϊκές χώρες στο να κάνουν μαζικές οικονομικές μεταφορές για να
βοηθήσουν αυτές τις χώρες να εκσυγχρονιστούν.................................................................1 2 9
l) Έχει αυξήσει τις πιθανότητες των ανθρώπων να κινούνται ελεύθερα και να ταξιδεύουν εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ..............................................................................................................1 2 9
m) Έχει καταστήσει την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο δύσκολη ....................................1 2 9

Q4A.

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σκεφτόταν να δεχτεί νέα κράτη Μέλη στο μέλλον, ποια,
σύμφωνα με σας, θα έπρεπε να είναι τα δύο σημαντικότερα ζητήματα από την ακόλουθη λίστα, που
θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από την Ευρώπη στο σύνολο της όταν λαμβάνει μια απόφαση;
Για την Ευρώπη στο σύνολο
‐ Ελευθερία και δημοκρατικές αξίες ......................................................1
‐ Γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ................................................2
‐ Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο ........................................3
‐ Οικονομικά θέματα ..............................................................................4
‐ Σταθερότητα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ............................5

‐ Πολιτισμικά θέματα και θέματα θρησκείας ........................................6
‐ Θέματα μετανάστευσης .......................................................................7
‐ [Δεν επιλέχθηκε δεύτερο] ...................................................................8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] .................................................................................................9
Q4B.

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σκεφτόταν να δεχτεί νέα κράτη Μέλη στο μέλλον, ποια,
σύμφωνα με σας, θα έπρεπε να είναι τα δύο σημαντικότερα ζητήματα από την ακόλουθη λίστα, που
θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από την Ελλάδα όταν λαμβάνεται μια απόφαση;
Για την Ελλάδα
‐ Ελευθερία και δημοκρατικές αξίες ......................................................1
‐ Γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ................................................2
‐ Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο ........................................3
‐ Οικονομικά θέματα ..............................................................................4
‐ Σταθερότητα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ............................5
‐ Πολιτισμικά θέματα και θέματα θρησκείας ........................................6
‐ Θέματα μετανάστευσης .......................................................................7
‐ [Δεν επιλέχθηκε δεύτερο] ...................................................................8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................9

Q4C.

Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σκεφτόταν να δεχτεί νέα κράτη Μέλη στο μέλλον, ποια,
για σας προσωπικά, θα ήταν τα δύο σημαντικότερα ζητήματα από την ακόλουθη λίστα, που θα
έπρεπε να ληφθούν υπόψη όταν λαμβάνεται μια απόφαση;
Για εσας προσωπικά;
‐ Ελευθερία και δημοκρατικές αξίες ......................................................1
‐ Γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού ................................................2
‐ Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο ........................................3
‐ Οικονομικά θέματα ..............................................................................4
‐ Σταθερότητα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ............................5
‐ Πολιτισμικά θέματα και θέματα θρησκείας ........................................6
‐ Θέματα μετανάστευσης .......................................................................7
‐ [Δεν επιλέχθηκε δεύτερο] ...................................................................8
‐ [ΔΓ/ΔΑ] ................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Φύλο
[ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ‐ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]
‐

[1] Άντρας

‐

[2] Γυναίκα

D2.

D11.

D4.

Πόσο χρονών είσαστε;
‐

[_][_] χρονών

‐

[00] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε αποκτήσει;
‐

Απόφοιτος Δημοτικού ..................................................................................1

‐

Απόφοιτος Λυκείου ......................................................................................2

‐

Απόφοιτος ΑΕΙ‐ΤΕΙ ........................................................................................3

‐

[ΑΡΝΗΣΗ]......................................................................................................9

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος, υπάλληλος,
εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα; Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ]
- Αυτοαπασχολούμενος
Æ i.e. :

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

- Υπάλληλος
Æ i.e. :

- επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας) ......... 21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση......................................... 22
- μεσαίο στέλεχος ................................................................................................. 23
- Δημόσιος υπάλληλος ......................................................................................... 24
- Υπάλληλος γραφείου ......................................................................................... 25
- άλλος υπάλληλος (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 περιοχή .........................................................................................3

‐
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