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Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης
Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ανάλυση αυτή έγινε για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
Το κείμενο αυτό δεν εκφράζει αναγκαστικά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ερμηνείες ή τοποθετήσεις της παρούσας ανάλυσης εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο την άποψη του
συντάκτη.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μεταξύ της 5ης και 20ηής Νοεμβρίου 2011, η κοινοπραξία TNS Opinion and Social, μεταξύ της
TNS plc και της TNS opinion, διεξήγαγε το 76.3 κύμα του Ευρωβαρόµετρου κατόπιν αιτήματος
της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (μονάδα «Έρευνα και Συγγραφή Ομιλιών») της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα στα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας
δημογραφικά τον πληθυσμό των αντίστοιχων εθνικοτήτων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που ζει στην κάθε χώρα, ηλικίας 15 χρονών και άνω. Το Ευρωβαρόµετρο 76.3
διεξήχθη επίσης στις πέντε υποψήφιες για ένταξη χώρες (Κροατία, Μαυροβούνιο, Ισλανδία,
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία), καθώς και στην
Τουρκοκυπριακή κοινότητα της Κύπρου. Η επιλογή του δείγματος σε όλες τις χώρες βασίστηκε
στην τυχαία πολυσταδιακή δειγματοληψία.

Στην Κύπρο, στην έρευνα που διεξήχθη στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στο τυχαία επιλεγμένο δείγμα συμμετείχαν 504 άτομα. Η συλλογή των στοιχείων
πραγματοποιήθηκε
µε
προσωπικές
συνεντεύξεις
µε
τη
βοήθεια
τυποποιημένου
ερωτηματολογίου. Η έρευνα πεδίου, στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
πραγματοποιήθηκε από τη Synovate μεταξύ 5ης Νοεμβρίου και 20ής Νοεμβρίου 2011.

Το Ευρωβαρόµετρο 76.3 είναι η δέκατη πέμπτη έρευνα της σειράς Ευρωβαρομέτρων που
διεξάγεται στην Κύπρο μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος εντάχθηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε άλυτο το κυπριακό πρόβλημα και µε εφαρμογή του ευρωπαϊκού
κεκτημένου µόνο στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται περιφραστικά και απεικονιστικά, όπου κρίνεται
σκόπιμο, οι θέσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων. Επίσης, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία
της κυπριακής και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης (ΕΕ27) µε σκοπό να εντοπιστούν και να
αξιολογηθούν σημαντικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις των απόψεων των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.1 Επιπλέον, στην παρούσα
έκθεση καταγράφονται και αποτυπώνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων για κοινά θέματα
που εξετάστηκαν στα πλαίσια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους.

Τα κύρια γεγονότα που κυριαρχούσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίοδο κατά την
οποία διενεργήθηκε η έρευνα ήταν οι συναντήσεις μεταξύ του προέδρου Χριστόφια και του
Τουρκοκύπριου ηγέτη Έρογλου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για επίλυση του κυπριακού
προβλήματος, η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και η υποβάθμιση της από διεθνείς
οίκους αξιολόγησης, η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προϋπολογισμό και οι
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα μέτρα από την κυπριακή κυβέρνηση, οι
γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ και οι τουρκικές απειλές, οι προετοιμασίες για
την Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η
συζήτηση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
της ΕΕ και την οικονομική διακυβέρνηση, οι συζητήσεις για έξοδο από την κρίση καθώς και το
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Γαλλογερμανικό σχέδιο για «Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων» και αναθεώρηση των ευρωπαϊκών
συνταγμάτων, η συνεχιζόμενη ελληνική κρίση και ο φόβος εξόδου της Ελλάδας από την
ευρωζώνη, καθώς επίσης και η εξάπλωση της κρίσης σε Ιταλία και Ισπανία, η αύξηση των
κοινοτικών εργαζομένων στην Κύπρο και η απόφαση για ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ τον
Ιούλιο του 2013.
1

Λόγω διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης [στρογγυλέματος] των αριθμών στις γραφικές
παραστάσεις, οι αριθμοί που παρουσιάζονται δυνατόν να διαφέρουν κατά μία μονάδα από το
αντίστοιχο σύνολο στους πίνακες.
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Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Φύλο
Άντρες

49%

Γυναίκες

51%

Παρούσα κατάσταση
Παντρεμένος/η
Ελεύθερος/η που ζει με σύντροφο
Ελεύθερος/η

63%
3%
23%

Διαζευγμένος/η ή σε διάσταση

6%

Χήρος/α

5%

Ηλικία
15-24

18%

25-34

11%

35-44

18%

45-54

24%

55-64

13%

65+

16%

Θα λέγατε ότι ζείτε σε…
Αγροτική περιοχή ή χωριό

29%

Μικρή ή μεσαίου μεγέθους πόλη

31%

Μεγάλη πόλη

40%

Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε...
Σταθερό τηλέφωνο στο νοικοκυριό

84%

Κινητό τηλέφωνο

94%

Τηλεόραση

100%

Ηλεκτρονικό υπολογιστή

68%

Σύνδεση στο διαδίκτυο

66%

Αυτοκίνητο

95%
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Προτεραιότητες και στόχοι της ΕΕ
1.1 Ευρώπη 2020 και προτεραιότητες της ΕΕ
Για να βγει από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και να αντιμετωπίσει τις νέες
παγκόσμιες προκλήσεις, η ΕΕ έχει σχεδιάσει τη στρατηγική που ονομάζεται «Ευρώπη
2020» και προωθεί διάφορους στόχους με σκοπό την υλοποίηση τους μέχρι το 2020.
Αρκετά μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων θεωρεί όλες τις πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές και
βρίσκεται ανάμεσα στα ψηλότερα αποτελέσματα της ΕΕ27 [Ερ.Β1].
Οι Κύπριοι συμφωνούν με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων που θεωρούν πως η αύξηση της
στήριξης στις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης και η μετατροπή των εφευρέσεων
σε προϊόντα είναι αρκετά σημαντική (16%). Μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων (43%) όμως
θεωρεί ως πολύ σημαντική τη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας του
συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ, ποσοστό διπλάσιο από αυτό της ΕΕ27
(20%), και το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Η μέση βαθμολογία που δίνουν οι
Κύπριοι στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι επίσης η ψηλότερη στην ΕΕ27 (8,6), πίσω
μόνο από τη Μάλτα (8,8) και πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,5).
Παράλληλα, το 16% των Κυπρίων έναντι 11% των ΕΕ27 θεωρεί την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής οικονομίας ενισχύοντας το υπερταχύ διαδίκτυο εντός της ΕΕ πολύ
σημαντική, ενώ η μέση βαθμολογία των Κυπρίων έιναι 7,4, τέταρτη ψηλότερη στην ΕΕ
(6,5).
Όσον αφορά την υποστήριξη μιας οικονομίας που χρησιμοποιεί λιγότερους
φυσικούς πόρους και εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου, υψηλό ποσοστό
των Κυπρίων (35%) θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ενώ η Κύπρος έχει
την δεύτερη υψηλότερη μέση βαθμολογία (8,5), με την μέση βαθμολογία στην ΕΕ27 να
βρίσκεται στο 7,8.
Οι Κύπριοι σημειώνουν επίσης το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στην ΕΕ που θεωρούν
πολύ σημαντική τη βοήθεια προς τη βιομηχανική βάση της ΕΕ ώστε να είναι πιο
ανταγωνιστική, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και αναπτύσσοντας νέες
δεξιότητες με 38%, ποσοστό ίδιο με τους Βούλγαρους και αρκετά ψηλότερο από τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο (17%).
Ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας, με σκοπό την αύξηση των επιπέδων
απασχόλησης είναι άλλη μια πρωτοβουλία της ΕΕ που οι Κύπριοι θεωρούν πολύ
σημαντική, αφού κατέχουν υψηλό ποσοστό (51%), δεύτερο ψηλότερο μετά τη Σλοβακία
(55%), και αρκετά μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό (27%).
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Οι Κύπριοι όμως καταγράφουν με διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που θεωρούν
πολύ σημαντική την παροχή βοήθειας προς τους φτωχούς και κοινωνικά
αποκλεισμένους και τις δυνατότητες να παίξουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία με
59%, έναντι του 30% της ΕΕ27. Η Κύπρος κατέχει επίσης τη υψηλότερη μέση βαθμολογία
στην ΕΕ που πιστεύουν πως αυτή η πρωτοβουλία είναι αρκετά σημαντική (9,1 έναντι
ΕΕ27-8,1).
Ερ.Β2: Συλλογιζόμενοι κάθε έναν από τους ακόλουθους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το
2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λέγατε ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξος, όσο πρέπει ή υπερβολικά
συγκρατημένος;

Στόχοι Ε.Ε.

Υπερβολικά
φιλόδοξος

Όσο πρέπει

Υπερβολικά
συγκρατημένος

Κύπρος

ΕΕ27

Κύπρος

ΕΕ27

Κύπρος

ΕΕ27

Τα τρία τέταρτα των ανδρών και των γυναικών ηλικίας μεταξύ
20 και 64 ετών να έχουν εργασία

29%

21%

35%

60%

33%

16%

Το μερίδιο των κεφαλαίων που επενδύονται στην έρευνα και
την ανάπτυξη να φτάσει το 3% του πλούτου που παράγεται
στην ΕΕ κάθε χρόνο

11%

12%

51%

55%

25%

17%

Να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ
κατά τουλάχιστον 20%

23%

20%

43%

53%

26%

19%

Να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην ΕΕ κατά 20%

22%

17%

47%

57%

24%

19%

Να αυξηθεί η αποδοτικότητα της ενέργειας στην ΕΕ κατά 20%

23%

16%

53%

60%

17%

16%

Οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν να αποκτήσουν
απολυτήριο να μειωθεί στο 10%

21%

17%

44%

50%

32%

27%

Το 40% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο ή δίπλωμα

25%

30%

50%

48%

22%

17%

Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το όριο
φτώχειας να μειωθεί κατά ένα τέταρτο μέχρι το 2020

33%

22%

30%

49%

34%

25%

Η πλειονότητα των Κυπρίων βρίσκει ότι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020
στην ΕΕ είναι όσο πρέπει φιλόδοξοι.
Το 35% βρίσκει ότι ο στόχος για τα τρία τέταρτα των ανδρών και των γυναικών
ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών να έχουν εργασία είναι όσο πρέπει φιλόδοξος, με τον
μέσο όρο στην ΕΕ27 στο 60%. Ωστόσο, το 33% βρίσκει ότι ο στόχος είναι υπερβολικά
συγκρατημένος, το δεύτερο ψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό στην ΕΕ27 μετά τη
Σουηδία (35%).
Επίσης, ενώ το 51% των Κυπρίων βρίσκει ότι ο στόχος για το μερίδιο των κεφαλαίων
που επενδύονται στην έρευνα και την ανάπτυξη να φτάσει το 3% του πλούτου
που παράγεται στην ΕΕ κάθε χρόνο είναι όσο πρέπει φιλόδοξος, το 25% (ψηλότερο
ποσοστό στην ΕΕ27) βρίσκει ότι είναι υπερβολικά συγκρατημένος.
Το 43% των Κυπρίων θεωρεί όσο πρέπει φιλόδοξο τον στόχο να μειωθούν οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 20%, αλλά ταυτόχρονα το 26%
τον βρίσκει συγκρατημένο (τέταρτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27).
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Η Κύπρος καταγράφει επίσης το τέταρτο ψηλότερο ποσοστό σε αυτούς που πιστεύουν ότι
είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος του να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% (22%), καθώς επίσης το δεύτερο ψηλότερο
ποσοστό σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο στόχος του να αυξηθεί η αποδοτικότητα της
ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% (23%) είναι υπερβολικά φιλόδοξος.
Υπερβολικά φιλόδοξο βρίσκει επίσης το 21% των Κυπρίων τον στόχο οι νέοι που
εγκαταλείπουν το σχολείο πριν να αποκτήσουν απολυτήριο να μειωθεί στο 10%
(πέμπτο ψηλότερο ποσοστό).
Για τον στόχο το 40% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο ή δίπλωμα, η πλειονότητα των
Κυπρίων το θεωρούν όσο πρέπει φιλόδοξο (50%), ενώ έχει σημειωθεί αλλαγή από το
περασμένο Ευρωβαρόμετρο όπου 28% θεωρούσαν τον στόχο υπερβολικά φιλόδοξο (τώρα
25%), και το 17% υπερβολικά συγκρατημένο (τώρα 22%).
Η Κύπρος καταγράφει επίσης το τρίτο ψηλότερο ποσοστό (33%) σε αυτούς που βρίσκουν
ως υπερβολικά φιλόδοξο τον στόχο ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το
όριο φτώχειας να μειωθεί κατά ένα τέταρτο μέχρι το 2020.

1.2 Γνώμη για τις πολιτικές της ΕΕ
Κύρια Προτεραιότητα
Κατηγορία
Κύπρος

ΕΕ27

Καινοτομία

Στροφή έρευνας σε νέες προκλήσεις
(61%)

Στροφή έρευνας σε νέες προκλήσεις
(38%)

Νέοι

Απασχόληση (47%)

Απασχόληση (50%)

Διαδίκτυο

Εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό
εμπόριο (30%)

Ευρυζωνική πρόσβαση (33%)

Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές (38%)

Ανανεώσιμες πηγές (40%)

Βιομηχανία

Πράσινη οικονομία (37%)

Αύξηση επιχειρηματικότητας (35%)

Θέσεις εργασίας
και δεξιότητες

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες και
αλλαγή σταδιοδρομίας (54%)

Δια βίου μάθηση (42%)

Φτώχεια

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και
υγειονομικής περίθαλψης (40%)

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και
υγειονομικής περίθαλψης (40%)

Οι Κύπριοι γενικά συμφωνούν με τους Ευρωπαίους πολίτες ως προς το ποιές πρέπει να
είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ για την καινοτομία. Ως πρώτη επιλογή οι Κύπριοι
(61%, δεύτερο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27 μετά τη Σουηδία με 63%), αλλά και οι
Ευρωπαίοι στο σύνολο τους (38%), έθεσαν τη στροφή της έρευνας σε νέες προκλήσεις,
όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απόδοση και η αποτελεσματικότητα στη χρήση
των πόρων. [Ερ.Β3]
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Σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους νέους, οι Κύπριοι έθεσαν τόσο ως
πρώτη και ως δεύτερη προτεραιότητα την ένταξη περισσότερων νέων στην απασχόληση
(47% και 46% αντίστοιχα – δεύτερο και πρώτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27), ενώ η
αύξηση της συνολικής ποιότητας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ήταν επίσης η δεύτερη
προτεραιότητα (47%). Στην ΕΕ27 η ένταξη περισσότερων νέων στην απασχόληση ήταν η
πρώτη επιλογή (50%), ενώ η δεύτερη επιλογή στο σύνολο της ΕΕ ήταν η αύξηση της
συνολικής ποιότητας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (44%). [Ερ.Β4]
Ως πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ για το διαδίκτυο, οι Κύπριοι επέλεξαν την αύξηση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο (30% - ψηλότερο ποσοστό
στην ΕΕ27 μαζί με Ελλάδα και Ιταλία), ενώ ως δεύτερη επέλεξαν την επέκταση της
ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες (39% - τρίτο ψηλότερο
ποσοστό στην ΕΕ27). Αντίστοιχα, συνολικά στην ΕΕ27 το 33% επέλεξε πρώτη την
επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, και το 37%
επέλεξε ως δεύτερη προτεραιότητα την ανάπτυξη περαιτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών
προς τους πολίτες (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υγεία). [Ερ.Β5]
Για τον τομέα της ενέργειας οι περισσότεροι Κύπριοι πολίτες επέλεξαν τόσο ως πρώτη
όσο και ως δεύτερη επιλογή την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (38% και
45% αντίστοιχα), συμφωνώντας με το σύνολο των Ευρωπαίων που το επέλεξαν ως πρώτη
προτεραιότητα (40%). Ως δεύτερη προτεραιότητα οι Ευρωπαίοι επέλεξαν τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τον τομέα των μεταφορών (39%). [Ερ.Β6]
Σε σχέση με τη βιομηχανία, η πλειονότητα των Κυπρίων πιστεύει ότι πρώτη και δεύτερη
προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της πράσινης
οικονομίας (37% και 47% αντίστοιχα), ενώ οι Ευρωπαίοι θεωρούν ως πρώτη
προτεραιότητα την αλλαγή των κανόνων, ώστε να γίνει ευκολότερη η έναρξη και
λειτουργία μιας επιχείρησης, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (35%), και ως
δεύτερη προτεραιότητα με το ίδιο ποσοστό θεωρούν την αναδιάρθρωση των τομέων που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της πράσινης
οικονομίας (35% και για τα δύο). [Ερ.Β7]
Για τις θέσεις εργασίας, περισσότεροι πολίτες της Κύπρου από ό,τι οποιασδήποτε άλλης
χώρας της ΕΕ (54%) απάντησαν ότι προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η παροχή
βοήθειας στους ανθρώπους για να προσαρμοστούν σε νέες εργασιακές συνθήκες και σε
πιθανές αλλαγές σταδιοδρομίας (ΕΕ27-36%). Ως δεύτερη προτεραιότητα, το 42% των
Κύπριων (πέμπτο ψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη) έθεσαν την προώθηση
της εκπαίδευσης και των ευκαιριών κατάρτισης για όλα τα άτομα σε ηλικία εργασίας («διά
βίου μάθηση»), με τον μέσο όρο στην ΕΕ27 στο 35%. [Ερ.Β8]
Για τη φτώχεια, τόσο οι Κύπριοι όσο και οι Ευρωπαίοι στο σύνολο τους θεωρούν ότι
προτεραιότητα της ΕΕ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης (κοινωνικής ασφάλισης) και της καλύτερης
πρόσβασης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (40% και στα δυο). [Ερ.Β9]
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2. Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά και εθνικά θέματα
2.1 Βαθμός πληροφόρησης
Ερ.D1: Γενικά, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι άνθρωποι στη (ΧΩΡΑ ΜΑΣ) είναι καλά πληροφορημένοι ή
όχι για τα ευρωπαϊκά θέματα;

Η συντριπτική πλειονότητα των Κυπρίων (81%) δεν πιστεύει ότι οι πολίτες στη Κύπρο
είναι καλά πληροφορημένοι για τα ευρωπαϊκά θέματα. Από αυτούς το 21% απάντησε ότι
δεν είναι καθόλου πληροφορημένοι, ενώ το 18% που απάντησε ότι είναι “καλά”
πληροφορημένοι απάντησε “αρκετά καλά” πληροφορημένοι. Η Κύπρος (81%) μαζί με την
Ελλάδα (81%) και μετά την Ισπανία (82%), καταγράφει το δεύτερο πιο ψηλό αρνητικό
ποσοστό στην ΕΕ27, όπου συνολικά το 24% απάντησαν ότι είναι καλά πληροφορημένοι
και το 73% ότι δεν είναι καλά πληροφορημένοι.
Ερ.D2: Και γενικά, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είστε καλά πληροφορημένος/η για τα ευρωπαϊκά
θέματα;

Ερ. D2: Γενικά, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είστε καλά πληροφορημένος/η για τα ευρωπαϊκά θέματα;
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Στο ερώτημα κατά πόσο οι ίδιοι προσωπικά είναι καλά πληροφορημένοι για τα ευρωπαϊκά
θέματα, το 24% των Κυπρίων απάντησε ότι είναι καλά πληροφορημένοι (μόνο το 2%
απάντησε «πολύ καλά») και το 76% ότι δεν είναι καλά πληροφορημένοι (δεύτερο
ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27 μετά την Ισπανία με 79%). Στην ΕΕ27 στο σύνολο της, το
33% απάντησε καλά πληροφορημένοι, ενώ το 66% απάντησε πως δεν θεωρεί τον εαυτό
του καλά πληροφορημένο για τα ευρωπαϊκά θέματα.
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2.2 Πηγές πληροφόρησης

Όσον αφορά τις πηγές πληροφόρησης τους για ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα, το
70% των Κυπρίων (τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27) απάντησε ότι λαμβάνει τις
περισσότερες ειδήσεις του κατά κύριο λόγο από την τηλεόραση, το 6% από τον Τύπο, το
7% από το διαδίκτυο, το 3% από το ραδιόφωνο, και το 14% είπε ότι δεν ψάχνει για
ειδήσεις για ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα. Στην ΕΕ27 στο σύνολο της, το 61% των πολιτών
απάντησε ότι ως κύρια πηγή χρησιμοποιεί την τηλεόραση, το 11% τον Τύπο, το 10% το
διαδίκτυο και το 7% το ραδιόφωνο, ενώ το 10% δεν ψάχνει για τέτοιες ειδήσεις. [Ερ.D5a]

Ερ. D5a: Από πού λαμβάνετε τις περισσότερες ειδήσεις σας σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα; (Κύρια πηγή)

Πηγή

Κύπρος

ΕΕ27

Τηλεόραση

70%

61%

Τύπος

6%

11%

Ραδιόφωνο

3%

7%

Διαδίκτυο

7%

10%

Δεν ψάχνεται για ειδήσεις για ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα (Αυθόρμητα)

14%

10%

Ως δεύτερη πηγή, το 46% των Κυπρίων προτιμούν το ραδιόφωνο (τρίτο ψηλότερο
ποσοστό στην ΕΕ27), το 36% τον Τύπο, το 14% την τηλεόραση και το 11% το διαδίκτυο.
Στην ΕΕ27, το 39% προτιμούν τον Τύπο, το 31% το ραδιόφωνο, το 21% την τηλεόραση
και το 18% το διαδίκτυο. [Ερ.D5b]

Οι πηγές που χρησιμοποιούν οι Κύπριοι όταν ψάχνουν για πληροφορίες για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές της και τους θεσμούς της, είναι η τηλεόραση (67% τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27), το ραδιόφωνο και συζητήσεις με συγγενείς, φίλους,
συναδέλφους (31%), οι ημερήσιες εφημερίδες (30%), το διαδίκτυο (21%), βιβλία και
ενημερωτικά έντυπα (6%) και μόλις το 2% χρησιμοποιεί γραμμές πληροφόρησης όπως το
Europe Direct κλπ. Ένα σημαντικό 20% απάντησε ότι ουδέποτε ψάχνει για τέτοιες
πληροφορίες. [Ερ.D9]

Σχετικά με τους ιστότοπους στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν για να βρίσκουν ειδήσεις για
ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα, η πλειονότητα των Κυπρίων (76%) επιλέγουν τους
ενημερωτικούς ιστότοπους, ενώ ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (35% -

11

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 76 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

δεύτερο ψηλότερο ποσοστό μετά την Ελλάδα με 37%), οι θεσμικοί και επίσημοι ιστότοποι
(23%), τα ιστολόγια (19%) και οι ιστότοποι φιλοξενίας βίντεο (4%). Στην ΕΕ27, οι κύριοι
ιστότοποι που χρησιμοποιούνται είναι οι ενημερωτικοί (72%), οι θεσμικοί και επίσημοι
(34%) και ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (19%). [Ερ.D7]

Όταν ψάχνουν πληροφορίες για εθνικά πολιτικά θέματα, οι Κύπριοι προτιμούν την
τηλεόραση (79% - τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27), το διαδίκτυο (6%), τον Τύπο
(5%) και το ραδιόφωνο (4%), ενώ το 5% δεν ψάχνει για τέτοιες ειδήσεις. Στην ΕΕ27, οι
κύριες πηγές πληροφόρησης για εθνικά θέματα είναι η τηλεόραση (64%), ο Τύπος (12%),
το διαδίκτυο (11%) και το ραδιόφωνο (8%). [Ερ.D4a]
Ως δεύτερη πηγή, η πλειονότητα των Κυπρίων (50%) προτιμούν το ραδιόφωνο (τρίτο
ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27), το 33% τον Τύπο, το 13% το διαδίκτυο και το 12% την
τηλεόραση. Στην ΕΕ27, το 40% προτιμούν τον Τύπο, το 33% το ραδιόφωνο, το 22% την
τηλεόραση και το 20% το διαδίκτυο. [Ερ.D4b]

Όσο αφορά τους ιστότοπους στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν για να βρίσκουν ειδήσεις
σχετικά με εθνικά πολιτικά θέματα, η πλειονότητα των Κυπρίων (73%) επιλέγουν τους
ενημερωτικούς ιστότοπους, ενώ ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (36% δεύτερο ψηλότερο ποσοστό μετά τη Σλοβακία με 38%), οι θεσμικοί και επίσημοι ιστότοποι
(28%), τα ιστολόγια (13%) και οι ιστότοποι φιλοξενίας βίντεο (6%). Στην ΕΕ27, οι κύριοι
ιστότοποι που χρησιμοποιούνται είναι οι ενημερωτικοί (70%), οι θεσμικοί και επίσημοι
(24%) και ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (20%) και τα ιστολόγια (10%).
[Ερ.D6]

Οι περισσότεροι Κύπριοι (38%) θα θεωρούσαν χρήσιμο να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά
με την ΕΕ στους ενημερωτικούς ιστότοπους, στους θεσμικούς ιστότοπους (33%), στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (15% - ψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Φινλανδία) και στα
ιστολόγια (8%). Στο σύνολο της, η ΕΕ27 θεωρεί χρήσιμο τέτοιες πληροφορίες να
υπάρχουν στους ενημερωτικούς ιστότοπους (37%), στους θεσμικούς ιστότοπους (28%),
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (9%) και στα ιστολόγια (5%). [Ερ.D12]
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2.3 Εικόνα της ΕΕ
Ερ.Β10: Έχοντας ακούσει για τις προτεραιότητες της ΕΕ, πιστεύετε ότι η ΕΕ οδεύει προς τη σωστή
κατεύθυνση ή προς λάθος κατεύθυνση για να βγει από την κρίση και να αντιμετωπίσει τις
παγκόσμιες νέες προκλήσεις;

Προς τη σωστή
κατεύθυνση

Κύπρος

ΕΕ27

Προς λάθος
κατεύθυνση
15%

Ούτε το ένα ούτε το
άλλο

20%

38%

20%
55%

31%

Χώρες εκτός Ευρωζώνης

Ευρωζώνη

15%

22%

35%

46%

29%

32%

Η πλειονότητα των Κυπρίων πολιτών (55%) πιστεύει πως η ΕΕ οδεύει προς τη σωστή
κατεύθυνση (πέμπτο ψηλότερο ποσοστό μετά τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). Το
ποσοστό των Κυπρίων που θεωρεί πως η ΕΕ οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση ή προς
ούτε το ένα ούτε το άλλο (20% και 15% αντίστοιχα) είναι σαφώς χαμηλότερο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο (31% και 20% αντίστοιχα). Επιπλέον, σε σύγκριση με το
προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο παρατηρείται μείωση των πολιτών - τόσο της Κύπρου όσο
και στο σύνολο της ΕΕ27 - που θεωρούν πως η ΕΕ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση
(Κύπρος από 57% σε 55%, ΕΕ27 από 46% σε 38%). Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση
στους πολίτες που θεωρούν πως η ΕΕ οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση (Κύπρος από
15% σε 20%, ΕΕ27 από 23% σε 31%). Επίσης σημαντικό είναι το ποσοστό των πολιτών
της ευρωζώνης που θεωρούν πως η ΕΕ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση (35%) σε
σύγκριση με τους πολίτες εκτός ευρωζώνης (46%). Παράλληλα, το 32% της ευρωζώνης
πιστεύει πως η ΕΕ οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση, σε σύγκριση με το 29% των χωρών
εκτός της ευρωζώνης.
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Η πλειονότητα των Κυπρίων πολιτών πιστεύει πως τα μέσα ενημέρωσης γενικά μιλάνε όσο
πρέπει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 45% πιστεύει ότι η τηλεόραση μιλάει όσο πρέπει για
την ΕΕ, ποσοστό χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (54%), ενώ το 32% των
Κυπρίων πιστεύει ότι η τηλεόραση μιλάει πολύ λίγο για την ΕΕ (τρίτο ψηλότερο ποσοστό
στην ΕΕ27). Σε σύγκριση με το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο όμως, παρατηρείται αύξηση
των Κυπρίων που θεωρούν ότι η τηλεόραση αναφέρεται πολύ στην ΕΕ (από 9% σε 15%),
με συνεπώς μείωση στο ποσοστό που πιστεύει πως μιλάει πολύ (από 37% σε 32%). Για το
ραδιόφωνο, το 39% απάντησε ότι μιλάει όσο πρέπει για την ΕΕ, ενώ το 30% πιστεύει ότι
αυτό είναι πολύ λίγο (τέταρτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27). Παράλληλα, το 44% των
Κυπρίων απάντησε πως ο Τύπος μιλάει αρκετά για την ΕΕ, ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά στην ΕΕ27 που έχει μέσο όρο 55%. Μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων (67%)
απάντησαν πως δεν γνωρίζουν αν οι ιστοσελίδες μιλούν αρκετά για την ΕΕ. [Ερ.D10]

Σχετικά με την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης
στην Κύπρο, η πλειονότητα των πολιτών απάντησε πως αυτή είναι αντικειμενική. Το 59%
των Κυπρίων πιστεύει πως η τηλεόραση παρουσιάζει αντικειμενικά την ΕΕ, σε σύγκριση με
το 55% του συνόλου της ΕΕ27. Το 23% (αύξηση από το περσινό 19%) θεωρεί πως η
τηλεόραση παρουσιάζει την ΕΕ πολύ θετικά (τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27). Το
54% απάντησε πως το ραδιόφωνο παρουσιάζει αντικειμενικά την ΕΕ, ενώ μόλις το 5%
απάντησε πολύ αρνητική παρουσίαση (τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ27).
Παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν και για τον Τύπο, όπου το 52% των Κυπρίων και
των Ευρωπαίων στο σύνολό τους απάντησαν πως γίνεται αντικειμενική παρουσίαση, ενώ
μόνο 6% (αύξηση όμως από το περσινό 2%) απάντησαν πως ο Τύπος παρουσιάζει την ΕΕ
πολύ αρνητικά. Το χαμηλότερο ποσοστό Κυπρίων από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ27
(26%) απάντησε πως οι ιστοσελίδες παρουσιάζουν την ΕΕ αντικειμενικά, ενώ η
πλειονότητα των Κυπρίων (65%) απάντησε πως δεν γνωρίζει τι εικόνα παρουσιάζουν οι
ιστοσελίδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. [Ερ.D11]
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