ZA5209

Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Cyprus

FLASH ‐ 269
Θα ήθελα να ρωτήσω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ τις διάφορες
γενιές που αποτελούν την κοινωνία μας.
Q1. Θα διαβάσω ένα αριθμό δηλώσεων για τις σχέσεις μεταξύ νεαρότερων και ηλικιωμένων ατόμων.
Για την κάθε μια, παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε κάπως, διαφωνείτε
κάπως ή διαφωνείτε έντονα
[ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΗ]
Συμφωνώ έντονα......................................................................4
Συμφωνώ κάπως ......................................................................3
Διαφωνώ κάπως .......................................................................2
Διαφωνώ έντονα.......................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ...................................................................................9

A … Τα νεαρά άτομα και τα ηλικιωμένα άτομα δεν συμφωνούν εύκολα για το τι είναι καλύτερο για
την κοινωνία.

43219

B … Τα ηλικιωμένα άτομα είναι βάρος για την κοινωνία.

43219

C … Τα μέσα υπερβάλλουν τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των γενεών.

43219

D … Επειδή θα υπάρχουν περισσότεροι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, οι πολιτικές αποφάσεις που
παίρνονται θα δίδουν λιγότερη προσοχή στις ανάγκες των νέων ατόμων.

43219

E … Όσο τα ηλικιωμένα άτομα εργάζονται μέχρι μια μεγαλύτερη ηλικία, λιγότερες δουλειές θα είναι
διεθέσιμες για νεαρότερα άτομα.

43219

F … Οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από ότι οι ηλικιωμένους
άνδρες στην Κύπρο.

43219

G … Εταιρείες που εργοδοτούν κατά κύριο λόγο νεαρά άτομα αποδίδουν καλύτερα από αυτές που
εργοδοτούν άτομα διάφορων ηλικιών.

43219

Q2. Τώρα θα διαβάσω μερικές δηλώσεις σχετικά με τις συντάξεις.
Παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε κάπως , διαφωνείτε κάπως ή διαφωνείτε
έντονα
[ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΗ]
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Συμφωνώ έντονα......................................................................4
Συμφωνώ κάπως ......................................................................3
Διαφωνώ κάπως .......................................................................2
Διαφωνώ έντονα.......................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ...................................................................................9

A … Στις ερχόμενες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις δεν θα μπορούν πλεόν να πληρώνουν για συντάξεις
και φροντίδα για τα ηλικιωμένα άτομα.

43219

B … Τα εργοδοτούμενα άτομα θα είναι όλο και περισσότερο απρόθυμα να πληρώνουν φόρους και
κοινωνικές συνεισφορές για υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων.

43219

C … Η κυβέρνηση μας ξοδεύει πάρα πολύ λίγο στην μόρφωση και για τα νεαρά άτομα σε σύγκριση
με τα ηλικιωμένα άτομα.

43219

D … Τα ηλικιωμένα άτομα αποδέχονται την ανάγκη για σημαντικές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις
για να απαμβλυθεί το οικονομικό βάρος πάνω στα άτομα εργάσιμης ηλικίας.

43219

E … Η κυβέρνηση μας πρέπει να διαθέσει πολύ περισσότερα χρήματα για συντάξεις και φροντίδα των
ηλικιωμένοων.

43219

F … Η κυβέρνηση μας θα πρέπει να διευκολύνει περισσότερο τα ηλικιωμένα άτομα στην Κύπρο για
να συνεχίσουν να εργάζονται πέραν της κανονικής συντάξιμης ηλικίας εάν το επιθυμούν.
43219

Q3. Τα ηλικιωμένα άτομα δεν παίρνουν μόνο από την κοινωνία, μπορούν επίσης να δώσουν κάτι
πίσω.
Παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε κάπως , διαφωνείτε κάπως ή διαφωνείτε
έντονα
[ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΗ]
Συμφωνώ έντονα......................................................................4
Συμφωνώ κάπως ......................................................................3
Διαφωνώ κάπως .......................................................................2
Διαφωνώ έντονα.......................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ...................................................................................9
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A … Τα ηλικιωμένα άτομα συνεισφέρουν σημαντικά ως εθελοντές σε φιλανθρωπικούς και
κοινοτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

43219

B … Η συνεισφορά των ηλικιωμένων ατόμων που φροντίζουν την οικογένεια ή άλλους συγγενείς δεν
εκτιμάται αρκετά στην Κύπρο.

43219

C … Η οικονομική βοήθεια των γονέων και παππούδων και γιαγιάδων είναι σημαντική για νεαρούς
ενήλικες που δημιουργούν τα δικά τους νοικοκυριά και οικογένειες.

43219

E … Δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για ηλικιωμένα και νεαρότερα άτομα να γνωριστούν και να
δουλέψουν μαζί σε συνδέσμους και τοπικές κοινοτικές πρωτοβουλίες.

43219

F … Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ηλικιωμένων ατόμων θα
γίνει βασικός οδηγός της οικονομίας στην Κύπρο.

43219

Q4. Θα σας διαβάσω μερικές δηλώσεις για προβλήματα που σχετίζονται με την φροντίδα των
ηλικιωμένων.
Παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε κάπως , διαφωνείτε κάπως ή διαφωνείτε
έντονα
[ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΗ]
Συμφωνώ έντονα......................................................................4
Συμφωνώ κάπως ......................................................................3
Διαφωνώ κάπως .......................................................................2
Διαφωνώ έντονα.......................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ...................................................................................9

A … Γιατροί, νοσοκόμοι και επαγγελματικοί φροντιστές στην Κύπρο είναι καλά εκπαιδευμένοι να
φροντίζουν για τις ειδικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων.

43219

B … Άτομα που πρέπει να φροντίζουν ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας στο σπίτι λαμβάνουν καλή
υποστήριξη απο κοινωνικές υπηρεσίες στην Κύπρο.

43219

C … Στην Κύπρο, υπάρχουν αρκετές κοινωνικές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν αδύναμα ηλικιωμένα
άτομα, έτσι ώστε να μπορούν να μένουν στο δικό τους σπίτι.

43219

D … Στην Κύπρο, πολλά αδύναμα ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα, διότι τα
σπίτια τους δεν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

43219

E … Τα ηλικιωμένα άτομα θα συνεισέφεραν πολύ περισσότερο στην κοινωνία, αν ήταν πιο εύκολο
για αυτά να κινούνται.

43219

Q5. Τελικά θα ήθελα να ρωτήσω για τον ρόλο των δημόσιων αρχών.
Παρακαλώ πέστε μου αν συμφωνείτε έντονα, συμφωνείτε κάπως , διαφωνείτε κάπως ή διαφωνείτε
έντονα
ΕΝΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ‐ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΗ]
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Συμφωνώ έντονα......................................................................4
Συμφωνώ κάπως ......................................................................3
Διαφωνώ κάπως .......................................................................2
Διαφωνώ έντονα.......................................................................1
[ΔΓ/ΔΑ] ...................................................................................9

A … Τα σχολεία θα έπρεπε να προωθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων.
43219
B … Οι τοπικές αρχές θα έπρεπε να υποστηρίζουν συνδέσμους και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν
ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων ατόμων.

43219

C … Η κυβέρνηση κάνει καλή δουλειά στην προώθηση μιας καλύτερης κατανόησης μεταξύ των νέων
και των ηλικιωμένων.

43219

D … Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσια κέντρα όπου ηλικιωμένοι εθελοντές βοηθούνται να βρούν
ευκαιρίες για εθελοντισμό που να ταιριάζει στις δεξιότητες και επιθυμίες τους.

D1.

43219

Φύλο
[ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ‐ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]

D2.

D3.

‐

[1] Άντρας

‐

[2] Γυναίκα

Πόσο χρονών είσαστε;
‐

[_][_] χρονών

‐

[00] [ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

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

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. χρονών

‐

[ 0 0 ] .........................................................[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 0 1 ] ........................................... [ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]

‐

[ 9 9 ] ................................................................... [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
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‐ 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
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