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1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι αυτό
της υπογεννητικότητας. Η υπογεννητικότητα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέες
γενιές σταδιακά αποφασίζουν συνειδητά να μην κάνουν πολλά παιδιά, ενώ ταυτόχρονα,
η εξέλιξη της ιατρικής συνέτεινε στην μακροβιότητα και κατ’ επέκταση στην γήρανση του
πληθυσμού. Η έξοδος της γυναίκας στη αγορά εργασίας, η αυξανόμενη επιθυμία για
καλύτερη ποιότητα ζωής, η ανώτερη μόρφωση, η αναζήτηση καριέρας, η εξέλιξη στις
μεθόδους αντισύλληψης και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι οι κύριοι παράγοντες που
συντελούν στην απόφαση ενός ζευγαριού να καθυστερεί την απόκτηση παιδιών, με
αποτέλεσμα να γεννιούνται όλο και λιγότερα παιδιά.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια πολλά κράτη δίνουν κίνητρα στα ζευγάρια για την απόκτηση
περισσότερων παιδιών. Τα κίνητρα αυτά είναι κυρίως οικονομικής φύσης, με τη μορφή
επιδομάτων τέκνου. Όμως υπάρχουν και άλλα κίνητρα που δίνονται, όπως υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών, γονικές άδειες, ευκαιρίες εργασίας από το σπίτι, κ.α. Στην Κύπρο
παρέχεται κατά κύριο λόγω το επίδομα τέκνου, το οποίο αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με
τον αριθμό των παιδιών και παρέχονται δια νόμου γονικές άδειες. Όμως ο τόπος ακόμα
υστερεί σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, παρόλο που έχουν ιδρυθεί δημόσιοι παιδικοί
σταθμοί, χωρίς όμως να είναι αρκετοί σε αριθμό. Έτσι η στήριξη των πολύτεκνων
οικογενειών καθίσταται αναγκαία, ώστε να δίνονται οι ίδιες ευκαιρίες στους πολύτεκνους
και στα παιδιά τους, όπως στις ολιγομελείς οικογένειες.

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και η υποχρεωτική
εκπαίδευση έχει συντείνει σημαντικά στην απομάκρυνση των παιδιών από τους χώρους
εργασίας, αφού σε παλαιότερες εποχές τα παιδιά αποτελούσαν εργατικά χέρια. Σήμερα
το σύστημα εκπαίδευσης, είναι τέτοιο που απαιτεί την παραμονή των παιδιών σ’ αυτό
για πολλά χρόνια, καθυστερώντας έτσι την εργοδότηση και την ευκαιρία βοήθειας των
ηλικιωμένων γονιών. Παράλληλα η φροντίδα των παιδιών μειώνει τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην αγορά εργασίας των μητέρων, καθώς και τις ευκαιρίες κοινωνικής
και καταναλωτικής δραστηριότητας, οι οποίες αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.
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Επίσης η διαφοροποίηση της δομής της οικογένειας από την παραδοσιακή εκτεταμένη
(πολλοί συγγενείς να ζουν κάτω από την ίδια στέγη), στην πυρηνική οικογένεια
(πατέρας, μητέρα και παιδιά), καθώς και η αλλαγή στις παραδοσιακές αξίες που
αφορούν την οικογένεια, έχουν συντείνει στην απόκτηση όλο και λιγότερων παιδιών.
Πολλά στοιχεία στην κουλτούρα, τα οποία ευνοούσαν την απόκτηση πολλών παιδιών και
την πολύτεκνη οικογένεια γενικότερα έχουν αλλάξει. Τέτοιες πολιτιστικές αλλαγές
αφορούν τη μειωμένη επιρροή της θρησκείας και την μη πίεση πλέον από τους
μεγαλύτερους ή το κοινωνικό περιβάλλον για την απόκτηση πολλών παιδιών, πράγμα
που ήταν μέρος της κουλτούρας, αφού κατά την λαϊκή αντίληψη τα πολλά παιδιά
«αποτελούν ευλογία»1.

Ακόμη στην υπογεννητικότητα έχουν συντείνει παράγοντες όπως η τεχνολογική
ανάπτυξη, η οποία συνέτεινε στην εξέλιξη στις μεθόδους αντισύλληψης. Επίσης η
ανάπτυξη των ΜΜΕ συνέτεινε στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη σεξουαλικότητα
με νέα έμφαση στο σεξ, που πλέον δεν γίνεται απλά για αναπαραγωγή, αλλά αποτελεί
στόχο κατ’ ιδίαν.
1.2

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας αυξανόμενος προβληματισμός που αφορά την
φτώχεια σε οικογένειες με πολλά παιδιά. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες η
φτώχεια των παιδιών αυτή τη στιγμή ξεπερνά αυτή των ηλικιωμένων, δημογραφική
ομάδα που παραδοσιακά βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (Jäntti and Danziger 2000).
Παρόλα αυτά η πολιτική των περισσότερων βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών τις
τελευταίες δεκαετίες ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των ηλικιωμένων, είτε αυτές
αφορούν συντάξεις, είτε άλλου είδους κάλυψη, λόγω κυρίως της γήρανσης του
πληθυσμού, παραγνωρίζοντας τη φτώχεια οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, κυρίως
για σκοπούς μείωσης των κοινωνικών παροχών, οι οικογένειες θεωρούνται ότι μπορούν
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ώστε να κερδίζουν αρκετά για κάλυψη των αναγκών

1

Study for the Formulation of Demographic Policy, Proposal for Cyprus, Consultancy Unit,

Intercollege, May 2002, σ. 2
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τους και αποφυγή της φτώχειας, σε αντίθεση με τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να
εργαστούν2.

Σήμερα οι κρατικές πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εγκαταλείπουν το ενιαίο μοντέλο οικογένειας και τις «γενικευμένες παροχές» χωρίς τον
έλεγχο του εισοδήματος, που για πολλά χρόνια αποτελούσε το κυρίαρχο μοντέλο, για
να δώσουν προτεραιότητα σε κατηγορίες πληθυσμού με οξυμένα προβλήματα, π.χ. τις
μόνες γυναίκες με παιδί, τις οικογένειες με στεγαστικά προβλήματα, τα παιδιά σε
οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας κλπ. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας
βρίσκονται σε κρίση όχι μόνο εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν,
αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης δυνατότητας να αντιμετωπίσουν την πολυμορφία
και τη συνθετότητα των οικογενειακών καταστάσεων όπως διαμορφώνονται σήμερα3.
Σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία η Φινλανδία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ο
κίνδυνος φτώχειας των πολύτεκνων οικογενειών ξεπερνά τον κίνδυνο φτώχειας των
μονογονεϊκών οικογενειών. Η φτώχεια στις μονογονεϊκές οικογένειες είναι φαινόμενο
κυρίως των Σκανδιναβικών χωρών και της Γερμανίας. Από διάφορες στατιστικές4
φαίνεται ότι στο Βέλγιο, στην Γαλλία στην Ισπανία και την Ιταλία η αναλογία των φτωχών
παιδιών που ζουν σε οικογένειες με δύο γονείς που έχουν περισσότερα από 3 παιδιά
είναι μεγαλύτερη από τα παιδιά των μονογονιών.

Σε αντίθεση, οι οικογένειες που έχουν 1-2 παιδιά βρίσκονται σε λιγότερο κίνδυνο
φτώχειας απ’ ότι οι πολυμελείς οικογένειες. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η φτώχεια των
πολυμελών οικογενειών αφορά κυρίως οικογένειες όπου υπάρχει μόνο ένα εργαζόμενο
2

Social Policy Strategies to Combat Income Poverty of Children and Families in Europe, Working

Paper no.336, Luxembourg Income Study Working Paper Series, Cantillon and Van den Bosch,
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Syracuse, New York
13244-1020 Dec 2002, σ.1
3

Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις στον 20ό Αιώνα,

Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα 2002, σ.11-12
4

Social Policy Strategies to Combat Income Poverty of Children and Families in Europe, Working

Paper no.336, Luxembourg Income Study Working Paper Series, Cantillon and Van den Bosch,
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Syracuse, New York
13244-1020 Dec 2002, σ.2
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άτομο. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του EURONET (The European Children’s Network) το
ποσοστό των φτωχών παιδιών που ζουν σε οικογένειες που έχουν πάνω από 3 παιδιά
είναι γύρω στο 25%, με το ποσοστό να διαφέρει μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ5.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, οι Ευρωπαϊκές χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν
προβλήματα στην περαιτέρω ανάπτυξη τους, γεγονός που θεωρήθηκε σαν ένδειξη
«κρίσης» του κοινωνικού κράτους και του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου». Μέσα
από αυτό το πρίσμα ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιτίθεται στα ιδανικά της συνοχής και
της κοινωνικής συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει και για την «ανισότητα», όρος ο οποίος
σημαίνει έλλειψη ισότητας, κάτι που αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της σύγχρονης
Ευρώπης, ή και η «περιθωριοποίηση», που παραπέμπει στην εγκατάλειψη της
κοινωνικής συνοχής6.
Η πρώτη φορά κατά την οποία αναλήφθηκε εκστρατεία κατά του κοινωνικού
αποκλεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου της
Ευρώπης και της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1996, παρόλο που είχε, το 1989,
προηγηθεί δράση ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό που αφορούσε τη φτώχεια και την
ανεργία.

Παραδοσιακά το μοντέλο του άνδρα / κουβαλητή και της γυναίκας / οικοκυράς σήμαινε
ότι η φτώχεια χτυπούσε μόνο τις περιπτώσεις όπου κάτι συνέβαινε στον άντρα
εργαζόμενο (π.χ. ατύχημα ή απόλυση), οπόταν οι κοινωνικές υπηρεσίες έπρεπε να
βοηθήσουν με ανάλογα επιδόματα. Έτσι ουσιαστικά δεν καλύπτονταν οι περιπτώσεις
πολυμελών οικογενειών όπου οι φτώχεια χτυπούσε για τον απλό λόγο ότι υπήρχαν
πολλά «στόματα» που πρέπει να τραφούν, έξοδα που ένας απλός μισθός δεν μπορούσε
να καλύψει.

5

Including Children? Developing a coherent approach to Child Poverty and Social Exclusion

Across Europe, Sandy Ruxton and Fran Bernett, EURONET Principles, σ. 20
6

Families and Social Exclusion in the European Union: Theoretical Aspect, Lines of Convergence

and Unsettled Issues, Austria Institute of Family Studies, Vienna June 2001 σ. 5
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Παρόλο που οι πολυμελείς οικογένειες δεν χαρακτηρίζονται κατ’ ανάγκη από φτώχεια,
ωστόσο μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδα «κοινωνικού αποκλεισμού». Ο
κοινωνιολογικός αυτός όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Klanfer (1969)
σε μια προσπάθεια να τονιστούν οι νέες διαστάσεις της φτώχειας και της στέρησης. Με
τον όρο αυτό η κοινωνική επιστήμη αποδίδει την έλλειψη ίσων ευκαιριών οι οποίες είναι
απαραίτητες στη κοινωνική συνοχή. Η έλλειψη ίσων ευκαιριών αφορά την απασχόληση,
την παιδεία, τις φυλετικές διακρίσεις, τις διακρίσεις εναντίον των γυναικών και τα επίπεδα
φτώχειας - τα οποία μάλιστα μεταβάλλονται με την νέα τάση η οποία χαρακτηρίζει τη
σύγχρονη κοινωνία, αυτή της παγκοσμιοποίησης με νέες μορφές φτώχειας και
στέρησης7. Ο Serge Paugam (2000), κριτικός του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός»
αναφέρεται σε τρεις τύπους φτώχειας: την ενσωματωμένη, την περιθωριακή και την
φτώχεια που αποκλείει ευκαιρίες. Οι πολύτεκνες οικογένειες ενδεχομένως να εμπίπτουν
στην τελευταία κατηγορία αφού τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να αποκλείσουν
την πρόσβαση σε ευκαιρίες, τέτοιες όπως η εκπαίδευση, ή η απόκτηση στέγης κ.α. Οι
οικογένειες θεωρούνται ότι αποτελούν μία από τις πιο βασικές ομάδες της κοινωνίας και
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και ενσωμάτωση των μελών της. Ο
κοινωνικός αποκλεισμός οικογενειών αποτελεί εμπόδιο, τόσο στην κοινωνική συνοχή,
όσο και στην κοινωνική ολοκλήρωση.

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2004-06) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, οι πολύτεκνες οικογένειες δεν
αποτελούν ομάδα-στόχο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, ομάδες-στόχους
αποτελούν οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι μονογονιοί, οι οικογένειες με
σοβαρά κοινωνικά ή άλλα προβλήματα, οι μετανάστες και άτομα που ζουν στην ύπαιθρο
και σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές8.

Παρόλα αυτά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει σχεδιασμό που αφορά κυρίως την
εισαγωγή και εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, ενώ ήδη λειτουργεί το Σχέδιο
Κρατικών Χορηγιών, που αφορά κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας στους ακόλουθους

7

Families and Social Exclusion in the European Union: Theoretical Aspect, Lines of Convergence

and Unsettled Issues, Austria Institute of Family Studies, Vienna June 2001 σ. 3-4
8
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τομείς, από τους οποίους μπορούν να επωφελούνται και οι πολύτεκνες οικογένειες. Οι
τομείς είναι οι ακόλουθοι:



Παιδοκομικοί σταθμοί για παιδιά προσχολικής ηλικίας



Κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας μετά τη λήξη των
μαθημάτων και μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς από την εργασία τους
Προγράμματα / υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα (ημερήσια φροντίδα, κατ’ οίκον



φροντίδα, ιδρυματική φροντίδα)
Προγράμματα / υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες – νοητική υστέρηση, ψυχικές



ή σωματικές αναπηρίες (ημερήσια φροντίδα, κατ’ οίκον φροντίδα, ιδρυματική
φροντίδα), και
Προγράμματα/ υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες (καρκινοπαθείς, ασθενείς με AIDS



κλπ.)9

Παράλληλα προωθούνται σχέδια στεγαστικής πολιτικής με την εισαγωγή «νέου σχεδίου
στέγασης χαμηλά αμοιβομένων», καθώς και προώθηση της ποιότητας και συγκράτηση
τιμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς10. Ακόμα προωθούνται και Δράσεις στον χώρο της
Παιδείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, που περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:

Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οικογένειες με πολλαπλά κοινωνικά



προβλήματα


Στήριξη παιδιών με αναπηρίες και ένταξη τους στο συνηθισμένο σχολείο



Ζώνες Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει να κάμει με τον
ποιοτικό εκδημοκρατισμό των εκπαιδευτικών ευκαιριών και των παιδαγωγικών
προϋποθέσεων για την επιτυχία όλων των παιδιών

9

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2004-2006, Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σ. 18
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2

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗ
ΚΥΠΡΟ

Η παρούσα έρευνα, παρουσιάζει τις αντιλήψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζουν
οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων
διαφαίνεται η έλλειψη ευκαιριών από την οποία φαίνεται να «πάσχουν» οι πολύτεκνες
οικογένειες, ακριβώς για μερικούς από τους λόγους που περιγράφονται πιο πάνω, δηλ.
Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιδιά στην οικογένεια, καθιστά τη ζωή της οικογένειας
πιο δύσκολη όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, επιπρόσθετα όμως, φαίνεται ότι αφαιρεί
ευκαιρίες από τα μέλη της οικογένειας, όπως τις ίσες ευκαιρίες μόρφωσης όλων των
παιδιών, την πρόσβαση στην απασχόληση και την έξοδο της μητέρας στην αγορά
εργασίας.

Το εμπειρικό μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών του Intercollege με ερωτηματολόγια που απάντησαν 617 ερωτώμενοι, γονείς
πολυμελών οικογενειών. Το δείγμα ήταν παγκύπριο και επιλέγηκε με τη μέθοδο της
τυχαίας στρωματοποίησης από τους καταλόγους των μελών της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων.

Στα κείμενα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, τα
οποία καταδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και
που, όπως φαίνεται, δικαιολογούν την κατάταξη τους σε ομάδα κοινωνικού
αποκλεισμού. Οι ενότητες καλύπτουν πληροφορίες για τις οικογένειες που μελετήθηκαν,
όπως επαγγελματική / εισοδηματική τάξη, μορφωτικό επίπεδο γονέων, κατάσταση
παιδιών, εισοδήματα και πραγματικότητες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών.
Ταυτόχρονα όμως η έρευνα καλύπτει και ένα μεγάλο μέρος των αντιλήψεων των
ερωτηθέντων, όσον αφορά τις ευκαιρίες πρόσβασης που έχουν σε διάφορα ωφελήματα
που ενδεχομένως θα διευκόλυναν τη ζωή των πολύτεκνων οικογενειών.
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3

3.1

ΔΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το δείγμα επιλέγηκε με τυχαία στρωματοποίηση από τους καταλόγους των μελών της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Από τον συνολικό αριθμό των ερωτηθέντων
(617) οι 244 ήταν άνδρες (ποσοστό 39.6%) και οι 373 γυναίκες (ποσοστό 60.4%). Όσον
αφορά την κατάσταση τους, 524 των ερωτηθέντων (84.9%) είναι έγγαμοι, 13
διαζευγμένοι (2.1%) και 54 χήροι ή χήρες (8.8%). Ποσοστό 4.2%, δηλαδή 26
ερωτηθέντες,έχουν συνάψει δεύτερο γάμο. Τα ποσοστά των χήρων και των
διαζευγμένων αντιστοιχούν με τα ανάλογα ποσοστά που αναφέρονται στον γενικό
πληθυσμό σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2001.
Οι περισσότεροι χήροι/ες τοποθετούνται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60, ενώ οι
περισσότεροι διαζευγμένοι είναι στις ηλικίες 40-49. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεύτερου
γάμου αφορά τις ηλικίες 30-39 χρόνων.
3.2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το συγκεκριμένο δείγμα των ερωτηθέντων προέρχεται τόσο από αγροτικές, όσο και από
αστικές περιοχές. Συγκεκριμένα 388 οικογένειες διαμένουν σε αστική περιοχή (ποσοστό
62.88%), ενώ 249 διαμένουν σε αγροτική περιοχή (ποσοστό 37.12%). Η διαμονή κατά
επαρχία κατανέμεται ως ακολούθως:

Επαρχία

Αρ. Οικογενειών

%

Λευκωσία

254

41.16

Λεμεσός

124

20.09

Λάρνακα

180

29.17

Πάφος

59

9.58

Σύνολο

617

100
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3.3

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι ηλικίες των ερωτηθέντων είναι από 20 ετών και άνω, με τις ακόλουθες αναλογίες ανά
ηλικιακή ομάδα:
20-29

ποσοστό 1%

30-39

>>

13.4%

40-49

>>

32.1%

50-59

>>

14.2%

60 και άνω

>>

39.3%

Το ποσοστό των ατόμων κάτω των 30 θεωρείται φυσιολογικό, αφού οι πιθανότητες των
ατόμων αυτών να έχουν αποκτήσει πολλά παιδιά στη δεκαετία αυτή, είναι λιγότερες
παρά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. από 20-40 χρόνων.
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Πιο αναλυτικά, κατά φύλο, οι ηλικίες έχουν ως ακολούθως:
Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

20-29

0.4%

1.4%

30-49

9%

16.3%

40-49

27.9%

35%

50-59

16.4%

12.7%

60 και άνω

46.3%

34.7%

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι οι πολύτεκνες γυναίκες είναι σε ηλικία πιο μικρές από
τους άντρες. Το ποσοστό των ανδρών ηλικίας κάτω των 30 είναι εξαιρετικά μικρό. Και τα
δύο αυτά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικά, αφού συνήθως στην Κύπρο οι
άνδρες παντρεύονται μικρότερες σε ηλικία γυναίκες από ότι οι ίδιοι.
3.4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τα επαγγέλματα των ερωτηθέντων έχουν διαχωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία

Α-Β. Υψηλού μορφωτικού επιπέδου και υψηλού εισοδήματος επαγγελματίες, όπως π.χ.
γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, διευθυντές τραπεζών, ιδιοκτήτες και διευθυντές
μεγάλων επιχειρήσεων, καθηγητές ανώτερης και μέσης εκπαίδευσης κλπ
Γ1. Μη χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως δάσκαλοι, γραφείς, αστυνομικοί,
στρατιωτικοί, γραμματείς, κλπ
Γ2. Εξειδικευμένα χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως κομμώτριες, ηλεκτρολόγοι,
υδραυλικοί κλπ.
Δ.

Μη-εξειδικευμένα χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως καθαρίστριες, σερβιτόροι,
πωλήτριες, οδηγοί κλπ.

Ε.

Άεργοι, ανάπηροι χωρίς εισοδήματα, άτομα που ζουν από επιδόματα κλπ.

Η.

Οικοκυρές

Σ.

Συνταξιούχοι
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Με βάση τις πιο πάνω κατηγοριοποιήσεις, οι ερωτηθέντες χωρίζονται ως ακολούθως:
Στην κατηγορία ΑΒ ανήκει το 3.3% των ερωτηθέντων. Στην κατηγορία Γ1 συγκαταλέγεται
το 10.2%, ενώ ένα ποσοστό 30.6%, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, ανήκει στην
κατηγορία Γ2. Στην κατηγορία Δ ανήκει το 14.9%, ενώ στην κατηγορία Ε ανήκει μόνο το
1.6% των ερωτηθέντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (35.5%) ανήκει στην κατηγορία Η που
είναι οι οικοκυρές. Ένα ποσοστό 2.4% ανήκει στην κατηγορία Σ, την οποία αποτελούν οι
συνταξιούχοι. Πιο αναλυτικά, με βάση το φύλο των ερωτηθέντων οι επαγγελματικές
κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορία

Άνδρες

Γυναίκες

ΑΒ

5.7%

1.6%

Γ1

16%

6.4%

Γ2

61.5%

10.5%

Δ

8.2%

19.3%

E

2.9%

0.8%

H

0%

58.7%

Σ

5.3%

0.5%
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Χρησιμοποιώντας τις ίδιες κατηγορίες οι σύζυγοι των ερωτηθέντων κατατάσσονται ως
εξής:
Ποσοστό 2.9% ανήκουν στην κατηγορία ΑΒ, ποσοστό 12% ανήκουν στην Γ1, ενώ το
39.4% ανήκουν στην Γ2. Στην κατηγορία Δ κατατάσσεται ποσοστό 12.3%, ενώ στην Ε
ανήκει το 2%. Το ποσοστό των οικοκυρών, δηλαδή στην κατηγορία Η, ανέρχεται στο
23.8%, ενώ οι συνταξιούχοι και στην περίπτωση αυτή αποτελούν το 2.8%. Πιο αναλυτικά
οι σύζυγοι των ερωτηθέντων κατά φύλο κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες
επαγγελμάτων:

Κατηγορία

Άνδρες

Γυναίκες

ΑΒ

3.7%

1.6%

Γ1

11.8%

12.3%

Γ2

61.7%

5.3%

Δ

12.1%

12.7%

E

2.4%

1.2%

H

0%

60.2%

Σ

3.2%

2%

Από τα αποτελέσματα αυτά είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πολυτέκνων
εμφανίζεται στις τάξεις των χειρονακτικών επαγγελμάτων, τα οποία συσχετίζονται και με
χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το ότι τα
επαγγέλματα αυτά μπαίνουν αμέσως στην αγορά εργασίας και επομένως είναι σε θέση
να αρχίσουν πολύ ενωρίτερα τη δημιουργία οικογένειας σε σχέση με τα άτομα που
προσπαθούν να ανελιχθούν και να αποκατασταθούν επαγγελματικά στις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις.

Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των οικοκυρών. Αυτό εξηγείται με δύο
τρόπους: Αρχικά οι οικοκυρές είναι σε θέση να μείνουν στο σπίτι και να αφοσιωθούν στο
μεγάλωμα των παιδιών σε αντίθεση με την εργαζόμενη μητέρα. Ο δεύτερος λόγος είναι
ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί και αντίστροφα, δηλαδή η γυναίκα που έχει πολλά παιδιά
είναι επιφορτισμένη με πολλαπλές ασχολίες όσον αφορά, τόσο τις δουλειές του σπιτιού,
όσο και το μεγάλωμα των παιδιών, οπόταν αδυνατεί να εργαστεί εκτός σπιτιού, κυρίως
αν δεν έχει βοήθεια στην φροντίδα των παιδιών.
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3.5

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Από τους 603 πατέρες των οικογενειών των ερωτηθέντων, ποσοστό 32.4% είναι
πρόσφυγες, ενώ από τις 607 μητέρες οι πρόσφυγες ανέρχονται στο 30%.
3.6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών, 409 οικογένειες (ποσοστό 66.3%) έχουν 4 παιδιά,
97 οικογένειες έχουν 5 παιδιά (ποσοστό 15.7%), 46 οικογένειες έχουν 6 παιδιά (7.5%),
21 οικογένειες έχουν 7 παιδιά, (3.4%), 14 έχουν 8 παιδιά (2.3%), 10 οικογένειες έχουν 9
παιδιά (1.6%), ενώ ποσοστό 1.5% έχουν από 10-15 παιδιά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γονείς που έχουν αποκτήσει πάνω από 9 παιδιά είναι κατά
κύριο λόγο πάνω από 60 χρονών. Αυτό προφανώς σχετίζεται με το ότι παλαιότερα δεν
υπήρχαν οι σύγχρονοι μέθοδοι αντισύλληψης που υπάρχουν σήμερα, ενώ τα νέα
ζευγάρια έχουν στη διάθεση τους περισσότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό, αλλά και
πολύ περισσότερες επιλογές μεθόδων προφύλαξης. Εκτός βέβαια από αυτό, υπάρχει
και η μεγάλη πιθανότητα πολλοί πολύτεκνοι να αποκτούσαν πολλά παιδιά ενσυνείδητα,
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αφού, σε παλαιότερους καιρούς, υπήρχε και έντονα η αντίληψη ότι «τα πολλά παιδιά
είναι ευλογία».

Εξάλλου, όπως είναι φυσικό οι γονείς κάτω των 40 έχουν στην πλειοψηφία τους τα
περισσότερα ανήλικα παιδιά, ενώ οι γονείς άνω των σαράντα έχουν τα περισσότερα
ενήλικα παιδιά, με το ποσοστό αυτό να ανεβαίνει καθώς μεγαλώνει ηλικία. Σαν
αποτέλεσμα οι γονείς άνω των 60 που έχουν ενήλικα παιδιά φτάνουν το ποσοστό του
49.7%

3.7

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων διαχωρίζεται ως ακολούθως:
Όλοι

Άνδρες

Γυναίκες

Δημοτικό

52.4%

47.3%

55.8%

Γυμνάσιο

15.8%

19.4%

13.3%

Λύκειο / Τεχν. Σχολή

21.7%

21.1%

22.1%

Κολέγιο /Πανεπιστήμιο

10.2%

12.2%

8.8%
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Παρόμοια ποσοστά εμφανίζονται και όσον αφορά τους/τις συζύγους των ερωτηθέντων.
Πιο συγκεκριμένα, το μορφωτικό επίπεδο των συζύγων έχει ως ακολούθως:
Όλοι

Άνδρες

Γυναίκες

Δημοτικό

53.3%

50.9%

57.3%

Γυμνάσιο

16.9%

19.5%

12.7%

Λύκειο / Τεχν. Σχολή

20.8%

21.8%

19.1%

Κολέγιο /Πανεπιστήμιο

9%

7.8%

10.9%

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες πολύτεκνους
είναι απόφοιτοι δημοτικού. Είναι φανερό ότι τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού
επιπέδου έχουν μεγαλύτερη τάση να αποκτούν πολλά παιδιά παρά τα άτομα –
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το ότι τα
άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι «διαθέσιμα» να παντρευτούν και να
αποκτήσουν παιδιά ενωρίτερα. Επίσης μεγάλο ρόλο ενδεχομένως να παίζει και η
έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και γνώσης για μεθόδους αντισύλληψης.

Αντίθετα, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ποσοστά των οποίων είναι
χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά της γενικής απογραφής του πληθυσμού του 2001
(στην απογραφή οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο 22.3%),
καθυστερούν τον γάμο, με την πρόφαση τόσο της συμπλήρωσης της εκπαίδευσης τους,
όσο και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Ακόμα, η επιλογή της ολιγομελούς
οικογένειας για αυτή την κοινωνική τάξη, είναι πιο κοινή, αφού αποκτώντας λιγότερα
παιδιά, ενδεχομένως να θεωρούν ότι μπορούν να τους παρέχουν πιο άνετη ζωή παρά
αν έχουν πολυμελή οικογένεια. Επομένως η απόκτηση πολλών παιδιών στην κοινωνική
αυτή τάξη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πιο συνειδητή επιλογή παρά στις
χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις.

Τα αποτελέσματα που αφορούν το μορφωτικό επίπεδο, μπορούν να παραλληλιστούν με
τα αποτελέσματα που αφορούν τις επαγγελματικές κατηγορίες, όπου τα μεγαλύτερα
ποσοστά πολυτέκνων εμφανίζονται στις κατηγορίες των χειρονακτικών επαγγελμάτων,
που αποτελούν κυρίως τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις.
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Παράλληλα, φαίνεται ότι τα άτομα που είναι απόφοιτοι μόνο δημοτικού, είναι κυρίως
μεγάλης ηλικίας και τοποθετούνται κατά κύριο λόγο στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60. Το
αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό, αν υπολογίσει κανείς ότι στις σύγχρονες γενιές σχεδόν
όλος ο πληθυσμός είναι απόφοιτος τουλάχιστον σχολών μέσης εκπαίδευσης, λόγω της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετά την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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3.8

3.8.1

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Οικονομική εξάρτηση παιδιών από γονείς

Από τη στιγμή που οι περισσότεροι γονείς που έχουν ενήλικα παιδιά είναι άνω των 60
ετών, είναι φυσικό οι γονείς που έχουν παιδιά που διαμένουν μαζί τους και που στην
μεγάλη του πλειοψηφία είναι ανήλικα, να είναι αυτοί που έχουν κάτω από πέντε παιδιά.
Αυτή είναι και η κατηγορία των ανθρώπων που βρίσκονται κυρίως στην ηλικιακή
κατηγορία κάτω των 50 και είναι φυσικό στην κατηγορία αυτή των γονέων τα
περισσότερα παιδιά να είναι ανήλικα.

Οι ελάχιστες περιπτώσεις όπου τα ενήλικα παιδιά διαμένουν με τους γονείς, φαίνεται ότι
αφορούν κυρίως παιδιά που αντιμετωπίζουν ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας - κυρίως
πρόβλημα αναπηρίας.

Όσον αφορά την οικονομική εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς και πάλι τα
ποσοστά εμφανίζονται πολύ μεγαλύτερα στις κατηγορίες των γονέων που έχουν κάτω
από 5 παιδιά (98%), τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανήλικα. Το μεγαλύτερο
ποσοστό γονέων που δηλώνουν ότι έχουν παιδιά που εξαρτώνται από αυτούς
οικονομικά δηλώνει, ότι έχει μέχρι 4 παιδιά στην κατηγορία αυτή (ποσοστό 43.6%).

Φαίνεται ότι στην κατηγορία των πολυτέκνων τα παιδιά ανεξαρτητοποιούνται σχετικά
γρήγορα, αφού, γενικά στην Κυπριακή κοινωνία, υπάρχει τάση οι γονείς να βοηθούν τα
παιδιά τους όσο περισσότερο μπορούν, ακόμα και μετά που θα τα αποκαταστήσουν. Οι
περίπτωση
3.8.2

Οικονομική βοήθεια από παιδιά σε γονείς:

Ποσοστό 77.2% των γονέων που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι κανένα από τα παιδιά τους
δεν τους βοηθά οικονομικά. Ένας μικρός αριθμός, 23 γονείς (ποσοστό 11.2%), είπαν ότι
1 παιδί τους βοηθά οικονομικά, ενώ άλλοι 11 (5.3%) είπαν ότι τους βοηθούν 2 παιδιά.
Ποσοστό 1% βοηθείται από 3 παιδιά, 3.9% βοηθείται από 4 παιδιά, ενώ μόνο 1%
βοηθείται από 5 παιδιά.
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Φαίνεται ακόμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που βοηθούνται από τα παιδιά
τους είναι χήροι ή διαζευγμένοι, με μεγαλύτερο ποσοστό αυτό των χήρων (64.9% όσων
απάντησαν ότι βοηθούνται από τα παιδιά τους). Ακόμα, η ηλικία των γονέων που
βοηθούνται από τα παιδιά τους είναι κυρίως άνω των 60 χρόνων. Όσα άτομα είναι κάτω
των 60 είναι κυρίως γυναίκες χήρες ή διαζευγμένες.
3.8.3

Επιπρόσθετα Εισοδήματα

Από τους 617 ερωτηθέντες, οι 405 (ποσοστό 66.7%) απάντησαν ότι έχουν και άλλα
εισοδήματα πέραν από τον μισθό ή τη σύνταξη τους. Τα εισοδήματα αυτά προέρχονται
κατά κύριο λόγο από το επίδομα τέκνου (51.2%), από άλλα κρατικά επιδόματα (9.4%),
από ενοικίαση ακινήτου (1.5%) και από δεύτερη δουλειά (0.6%). Ποσοστό 0.6%
βοηθούνται από γονείς ή συγγενείς τους. Ποσοστό 4.2% ανάφεραν ότι τα άλλα τους
εισοδήματα είναι συνδυασμός του επιδόματος τέκνου και άλλων επιδομάτων που
παίρνουν από την κυβέρνηση, ενώ ποσοστό 2.6% δηλώνουν άλλους συνδυασμούς
επιδομάτων, μαζί με το επίδομα τέκνου (δεύτερη δουλειά ή ενοικίαση ακινήτου).

Ποσοστό 11.7% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν άλλες πηγές εισοδήματος εκτός
από τις προαναφερθείσες. Πιο αναλυτικά, 62.5% παίρνουν επίδομα μάνας, 4.2%
επίδομα χηρείας, 6.9% φοιτητικό επίδομα και 8.3% επίδομα αναπηρίας. Ποσοστό 5.6%
παίρνουν βοήθεια από το Γραφείο Ευημερίας. Ένα άλλο ποσοστό 4.2%, αφορά γυναίκες
διαζευγμένες οι οποίες παίρνουν διατροφή από τον πρώην σύζυγο τους. Ένα ποσοστό
8.3% δεν δήλωσαν από που παίρνουν τα επί πλέον εισοδήματα τους.

21

22

3.9

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαμένουν σε μονοκατοικίες (92.2%). Μόνο 46
οικογένειες, δηλ. ποσοστό 7.5% διαμένουν σε διαμέρισμα.
Από τις 617 οικογένειες, οι 494, δηλαδή ποσοστό 80.3%, διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι ή
διαμέρισμα. Άλλες 24 οικογένειες, δηλαδή ποσοστό 3.9% ενοικιάζουν το σπίτι ή
διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν. Το υπόλοιπο 15.8% διαμένουν σε άλλου είδους
στέγαση, ως ακολούθως:

Από αυτούς το 19.6% μένει σε σπίτι αυτοστέγασης. Σε κυβερνητικό σπίτι μένει το 9.8%,
σε προσφυγικό σπίτι μένει το 35.3%, ενώ άλλο ποσοστό 21.6% μένουν σε Τουρκικό
σπίτι. Ένα άλλο ποσοστό 9.8% διαμένουν σε σπίτι που τους έχει παραχωρηθεί από τα
παιδιά τους χωρίς ενοίκιο.

Ιδιόκτητη κατοικία: Όσοι έχουν σπίτι ή διαμέρισμα ιδιόκτητο ρωτήθηκαν πώς το
απέκτησαν. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, το 7.6% έκτισαν το σπίτι τους μόνοι τους,
χωρίς δάνειο. Ποσοστό 23.2% έκτισαν το σπίτι τους με δάνειο και το έχουν εξοφλήσει,
ενώ το 23.8% ακόμα το χρωστούν. Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων (ποσοστό
22.2%) απάντησαν ότι το σπίτι τους το έκτισαν οι γονείς τους. Ποσοστό 7.3% πήραν
κρατική βοήθεια για απόκτηση κατοικίας. Από αυτούς, τα τρία τέταρτα (ποσοστό 75.6%)
είναι πρόσφυγες, οπόταν ουσιαστικά πήραν τη βοήθεια που δικαιούνταν ως
πρόσφυγες.
Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες απόκτησαν το σπίτι τους με συνδυασμό μερικών από τις
πιο πάνω μεθόδους. Έτσι ένα ποσοστό 4.1% απόκτησαν το σπίτι τους με βοήθεια από
το κράτος και με δάνεια, ενώ ένα ποσοστό 10.8% συνδυάζουν δημόσια βοηθήματα,
δάνεια και βοήθεια από τους συγγενείς τους.

Ποσοστό 2.8% (17 άτομα), απόκτησαν το σπίτι τους με άλλους τρόπους. Περίπου το
ένα τρίτο από αυτούς βοηθήθηκαν από τους γονείς τους, γύρω στο ένα πέμπτο
κληρονόμησαν το σπίτι τους και 2 άτομα το αγόρασαν με τα λεφτά που πήραν από το
εφάπαξ τους. Οι υπόλοιποι είτε το πήραν δωρεάν από το κράτος, είτε με δάνειο, ενώ 2
άτομα το πήραν με δάνειο και βοήθεια ως πρόσφυγες.
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Σε ερώτηση κατά πόσο νιώθουν ότι το σπίτι τους καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας
τους, ποσοστό 71.2% είπαν ότι το σπίτι τους είναι άνετο, ενώ ένα άλλο ποσοστό 26.2%
δηλώνει ότι το σπίτι του είναι στενόχωρο. Τα σπίτια των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι
το σπίτι τους είναι στενόχωρο είναι κατά κύριο λόγο μικρότερα των 7 δωματίων (26.5%).
Το πρόβλημα μεγαλώνει όσο μικρότερο είναι το σπίτι, δηλαδή όσο μικρότερος είναι ο
αριθμός των δωματίων.

Παράλληλα υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που συντείνει στο να θεωρούν τα
σπίτια τους στενόχωρα και αυτός έχει να κάνει με τον αριθμό των παιδιών. Έτσι
βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες που είπαν ότι το σπίτι τους είναι στενόχωρο
ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Όσοι έχουν 4 ή 5 παιδιά (500) και το σπίτι τους είναι κάτω από 7 δωμάτια (29.5%
από τους 404)
2. Όσοι έχουν 5 παιδιά (96) και το σπίτι τους είναι κάτω των 7 δωματίων (25% από
τους 96)
3. Όσοι έχουν 6 παιδιά (46) και το σπίτι τους είναι κάτω των 6 δωματίων (15.2% από
τους 46)
4. Όσοι έχουν 7 παιδιά (21) και έχουν 3 δωμάτια (33% από τους 21). Όμως από την
κατηγορία αυτή μόνο δύο οικογένειες έχουν παιδιά που διαμένουν μαζί τους.
5. Όσοι έχουν 8 παιδιά (13) και έχουν κάτω από 3 δωμάτια (30.8% από τους 13). Και
από αυτούς που έχουν παιδιά μόνο 2 μένουν μαζί τους.
6. Από αυτούς που έχουν 9 παιδιά (9 ερωτηθέντες) μόνο 1 είπε ότι το σπίτι τους ήταν
στενάχωρο, ο οποίος έχει 4 παιδιά που διαμένουν μαζί του και το σπίτι του έχει 4
δωμάτια.
7. Από αυτούς που έχουν 10 παιδιά, που είναι μόνο 3 οικογένειες, μόνο ο ένας δήλωσε
ότι το σπίτι είναι στενόχωρο. Η οικογένεια αυτή έχει 5 παιδιά που διαμένουν μαζί της
και έχει σπίτι των 5 δωματίων.
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3.10 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

Αυτοκίνητο:
Οι περισσότερες οικογένειες (41%) διαθέτουν δύο αυτοκίνητα. Το ποσοστό αυτό είναι
πολύ καλό, αφού σύμφωνα με τις στατιστικές του Υπουργείου Οικονομικών κατά το
2003 τα νοικοκυριά που είχαν δύο αυτοκίνητα ανέρχονταν στο 35.5%. Ποσοστό 23.9%
έχει μόνο ένα αυτοκίνητο (σε σύγκριση με 36.3% των στατιστικών του Υ.Ο. για το 2003),
ενώ 15% έχουν 3 αυτοκίνητα και πάνω (οι στατιστικές του Υ.Ο. μιλούν για 11.2% για τον
γενικό πληθυσμό).

Πιο αναλυτικά:
Ποσοστό 12.5% των οικογενειών των ερωτηθέντων έχουν τουλάχιστον ένα καινούριο
αυτοκίνητο σαλούν. Συγκεκριμένα, ποσοστό 11.7% έχουν ένα καινούριο σαλούν
αυτοκίνητο, 0.6% δύο αυτοκίνητα και 0.3% τρία καινούρια σαλούν αυτοκίνητα.

Η πλειοψηφία όμως των ερωτηθέντων έχουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (48.9%). Πιο
αναλυτικά ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο διαθέτει το 41.5% και δύο τέτοια αυτοκίνητα το
7%. Δύο μόνο οικογένειες (0.3%) διαθέτουν τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μία
οικογένεια διαθέτει (0.2%) 4 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Από τις οικογένειες του δείγματος 5 (0.8%) έχουν αυτοκίνητο σαλούν πολυτελείας, ενώ
ένα ποσοστό 28% δήλωσαν ότι έχουν συνηθισμένα αυτοκίνητα σαλούν. Παράλληλα 7
ερωτηθέντες (1.1%) έχουν αυτοκίνητο τύπου station wagon καινούριο και 10 οικογένειες
(1.6%) έχουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο μεταχειρισμένο. Μία μόνο οικογένεια (0.2%) έχει ένα
station wagon πολυτελείας.

Όσον αφορά τα τύπου τζιπ αυτοκίνητα, 1.1% έχουν ένα καινούριο, 4.1% έχουν ένα
μεταχειρισμένο και μόνο μια οικογένεια (0.2%) έχουν ένα τζιπ πολυτελείας.

Ποσοστό 10.2% των ερωτηθέντων έχουν καινούριο διπλοκάμπινο αυτοκίνητο, ενώ ένα
μεγάλο ποσοστό (26.3%) έχουν διπλοκάμπινο αυτοκίνητο παλιό ή μεταχειρισμένο.
Συνηθισμένο διπλοκάμπινο διαθέτει το19.1% των οικογενειών.

25

Μόνο 5 οικογένειες (0.8%) διαθέτουν καινούριο αυτοκίνητο αυξημένων θέσεων. Άλλες
20 οικογένειες (3.2%) διαθέτουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αυξημένων θέσεων. Μία
μόνο οικογένεια διαθέτει αυτοκίνητο πολυτελείας αυξημένων θέσεων.
Γενικά, δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι πολύτεκνοι έχουν λιγότερα αυτοκίνητα
από μια συνηθισμένη κυπριακή οικογένεια. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι
οικογένειες αυτές χρειάζονται αυτοκίνητο αυξημένων θέσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται
η διακίνηση τους όταν πρέπει να βγει όλη η οικογένεια για να πάει κάπου.

Μοτοσικλέτες: Μόνο τρεις από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι διαθέτουν καινούρια
μοτοσικλέτα (0.5%). Άλλοι 17 (2.8%) διαθέτουν μεταχειρισμένη ή παλιά μοτοσικλέτα,
ενώ 16 οικογένειες (2.6%) διαθέτουν μια συνηθισμένη μοτοσικλέτα.
3.11 ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥΣ

Ποσοστό 13.5% των ερωτηθέντων απόκτησαν το όχημα τους τοις μετρητοίς, ενώ 65.5%
με δάνειο. Ένα μικρό ποσοστό (1%) απόκτησαν το αυτοκίνητο τους με βοήθεια από
συγγενείς, ενώ 10% το απόκτησαν με βοήθεια από την Οργάνωση Πολυτέκνων. Μόνο
8.4% απόκτησαν το όχημα τους με βοήθεια από το κράτος. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ
μικρό, αν λάβει κάποιος υπόψη ότι μέσα στα ωφελήματα των πολυτέκνων είναι και η
απόκτηση αφορολόγητου αυτοκινήτου.

Βαθμός στον οποίο το αυτοκίνητο καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας:
Από τους ερωτηθέντες το 67.9% δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι από το μεταφορικό
τους μέσο, που είναι αρκετά ψηλό ποσοστό. Όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το
μεταφορικό τους μέσο (16.5%) δίνουν τους ακόλουθους λόγους:

Ποσοστό 76.5% είπαν ότι είναι μικρό, δηλαδή ότι δεν χωρούν μέσα όλα τα μέλη της
οικογένειας, 10.6% ότι το αυτοκίνητο τους είναι παλιό και προβληματικό και 3.5% ότι το
αυτοκίνητο τους είναι πολυέξοδο.

Άρα σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι
ικανοποιημένοι από το μεταφορικό τους μέσο.
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Κατάσταση παιδιών
Νηπιαγωγείο: Ποσοστό 13.6% των ερωτηθέντων έχουν μέχρι και τρία παιδιά στο
νηπιαγωγείο.
Δημοτικό: Το ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν παιδιά στο δημοτικό ανέρχεται στο
38.9%. Το ένα τρίτο από αυτούς έχουν μέχρι δύο παιδιά στο δημοτικό, και πολύ λίγοι (10
οικογένειες) έχουν τρία παιδιά στο δημοτικό. Μόνο δύο άτομα έχουν 4 παιδιά και ένα
άτομο έχει πέντε παιδιά στο δημοτικό σχολείο.

Γυμνάσιο: Από τους ερωτηθέντες 24.5% έχουν ένα παιδί στο γυμνάσιο, 4.4% έχουν δύο
παιδιά στο γυμνάσιο, ενώ μόνο ένα άτομο δήλωσε ότι έχει 3 παιδιά στο γυμνάσιο. Το
σύνολο των ερωτηθέντων που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο ανέρχεται στο 29%.
Λύκειο / Τεχνικές σχολές: Όσον αφορά φοίτηση στο λύκειο ή στις τεχνικές σχολές, 19.4%
έχουν ένα παιδί, 5.8% έχουν δύο παιδιά και μόνο 2 άτομα δήλωσαν ότι έχουν τρία και
τέσσερα παιδιά στο λύκειο ή σε τεχνική σχολή αντίστοιχα. Το σύνολο των ερωτηθέντων
που έχουν παιδιά σε λύκειο ή τεχνική σχολή ανέρχεται στο 25.6%.

Ιδιωτικές σχολές Μέσης Εκπαίδευσης: Μόνο 6 οικογένειες (1%) έχουν παιδιά που
φοιτούν σε ιδιωτικές σχολές Μέσης Εκπαίδευσης.

Κολέγιο /Πανεπιστήμιο: Ποσοστό 13.3% έχουν ένα παιδί που φοιτά σε Κολέγιο /
Πανεπιστήμιο, 4.4% έχουν 2 παιδιά φοιτητές, 0.6% έχουν 3 παιδιά φοιτητές, ενώ μια
μόνο οικογένεια έχει 4 παιδιά που είναι φοιτητές. Το σύνολο των οικογενειών που έχουν
παιδιά φοιτητές σε κολέγιο / πανεπιστήμιο είναι 18.5%. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι
περισσότεροι γονείς που έχουν παιδιά στην ανώτατη εκπαίδευση είναι και οι ίδιοι
απόφοιτοι πανεπιστημίου.

Παιδιά που διέκοψαν το σχολείο: Ποσοστό 5.7% των οικογενειών που εξετάζονται στην
έρευνα έχουν ένα παιδί που διέκοψε την εκπαίδευση του. Ποσοστό 1.8% έχουν δύο
παιδιά, 1.5% έχουν τρία παιδιά και 1.1% έχουν τέσσερα παιδιά που διέκοψαν την
εκπαίδευση τους. Το σύνολο των οικογενειών που έχουν παιδιά που διέκοψαν την
εκπαίδευση τους ανέρχεται στο 11.3%. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από
αυτά που κατέγραψε το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία αντιστοιχούν στο 0.8% του
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συνόλου των μαθητών. Τα εύρημα αυτό σίγουρα μπορεί να αποτελέσει θέμα έρευνας
από μόνο του στο μέλλον.

Στρατιώτες: Ποσοστό 8.6% έχουν παιδιά που κάνουν την στρατιωτική τους θητεία. Το
ποσοστό αυτό αποτελείται κατά 8.1% από οικογένειες που έχουν ένα παιδί στο στρατό
και από 0.5% που έχουν δύο παιδιά στρατιώτες.

Εργαζόμενοι / απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης: Ποσοστό 46% των ερωτηθέντων έχει
παιδιά τα οποία εργάζονται και είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. Ποσοστό 11.5%
έχουν ένα παιδί στην κατηγορία αυτή, 9.9% έχουν δύο παιδιά, 9.7% έχουν 3 παιδιά,
10% έχουν 4 παιδιά, 1.6% έχουν 5 παιδιά και 1.9% έχουν 6 παιδιά που είναι απόφοιτοι
και εργάζονται. Άλλο 1.3% έχουν από 7-11 παιδιά που εργάζονται. Στην περίπτωση
αυτή δεν ισχύει ότι ισχύει στην περίπτωση των γονιών που έχουν παιδιά φοιτητές, διότι
το μορφωτικό επίπεδο των περισσοτέρων γονιών είναι του δημοτικού και του γυμνασίου
/ λυκείου. Όμως το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την επιθυμία των κυπρίων γονέων να
μορφώσουν τα παιδιά τους, αν είναι δυνατόν περισσότερο από τους εαυτούς τους.

Εργαζόμενοι / Απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαίδευσης: Ποσοστό 11.2% έχουν ένα παιδί που
ανήκει στην κατηγορία αυτή, ποσοστό 4.9% έχουν 2 παιδιά, 2.3% έχουν 3 παιδιά, 2.1%
έχουν 4 παιδιά και μόνο 1.1% έχουν πάνω από 5 παιδιά που είναι απόφοιτοι Ανώτερης
Εκπαίδευσης και εργάζονται.

Άνεργοι: Το ποσοστό των ανέργων μεταξύ των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών
του δείγματος ανέρχεται στο 7.9%. Αυτό το ποσοστό αναλύεται ως ακολούθως: 35
οικογένειες (5.7%) έχουν ένα άνεργο παιδί, 12(1.9%) οικογένειες έχουν 2 άνεργα παιδιά,
ενώ άλλες δύο οικογένειες έχουν 3 άνεργα παιδιά (0.3%).
Από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσοστό ανεργίας κατά
το 2004 ήταν συνολικά 5.3%, οπόταν το ποσοστό του 7.9% ανεργίας ανάμεσα στα
παιδιά των πολυτέκνων θεωρείται υψηλό.

Άλλο: Ποσοστό 13.3% έδωσαν διαφορετική κατάσταση παιδιών από τις επιλογές που
δόθηκαν πιο πάνω. Συγκεκριμένα, από αυτό το 13.3%, ποσοστό 60.3% δήλωσαν ότι
έχουν νήπια στο σπίτι, 15.4% δήλωσαν ότι έχουν κόρες οικοκυρές και 5.1% δήλωσαν ότι
τα παιδιά τους είναι απόφοιτοι δημοτικού και εργάζονται.
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Οικογενειακή κατάσταση παιδιών
Άγαμα τέκνα: Από τους 452 ερωτηθέντες που έχουν ενήλικα παιδιά, 11.8% έχουν ένα
παιδί ελεύθερο (άγαμο), 10.9% έχουν δύο παιδιά ελεύθερα, 7% έχουν 3 παιδιά
ελεύθερα, 34% έχουν 4 παιδιά ελεύθερα, και 7.6% έχουν 5 παιδιά ελεύθερα. Μόνο 1.6%
έχουν πάνω από 6 παιδιά άγαμα. Στο σύνολο τους 73.3% των ερωτηθέντων δήλωσαν
ότι έχουν τουλάχιστον ένα άγαμο παιδί.

Αρραβωνιασμένα τέκνα: Ποσοστό 5.5% των ερωτηθέντων έχουν ένα παιδί
αρραβωνιασμένο, 1.3% έχουν 2 παιδιά και μόνο μία οικογένεια (0.2%) έχει τρία παιδιά
αρραβωνιασμένα. Συνολικά 7% των οικογενειών του δείγματος έχει τουλάχιστον ένα
αρραβωνιασμένο παιδί.

Έγγαμα τέκνα: Ποσοστό 53.5% των ερωτηθέντων έχουν τουλάχιστον ένα παιδί έγγαμο.
Πιο αναλυτικά, 7.6% έχουν 1 παιδί έγγαμο, 8.3% έχουν 2 παιδιά, 9.4% έχουν 3 παιδιά
και 13% έχουν 4 παιδιά έγγαμα. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων που έχουν πάνω από 5
παιδιά έγγαμα μειώνονται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών. Αυτό είναι φυσικό,
αφού και στο δείγμα μας οι οικογένειες που έχουν πάνω από 6 παιδιά αποτελούν την
μειοψηφία του δείγματος.

Διαζευγμένα τέκνα: Ποσοστό 6.8% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν παιδιά
διαζευγμένα. Το 5.8% έχει ένα παιδί διαζευγμένο. Τα ποσοστά των οικογενειών που
έχουν περισσότερα από 1 παιδί διαζευγμένα είναι κάτω από 0.5%.

30

Μόρφωση παιδιών
Φροντιστήρια (ιδιαίτερα μαθήματα): Ποσοστό 43.7% των ερωτηθέντων έχουν παιδιά
που κάνουν φροντιστήρια. Πιο αναλυτικά, 13.9% έχουν ένα παιδί που κάνει
φροντιστήρια, 17.8% δύο παιδιά, 7.8% τρία παιδιά, 3.7% τέσσερα παιδιά και 0.2% πέντε
παιδιά που κάνουν φροντιστήρια. Η πλειοψηφία των οικογενειών που έχουν παιδιά που
κάνουν φροντιστήρια ανήκει στην κοινωνικό-οικονομική τάξη Γ1 (40 από τους 51, δηλ.
ποσοστό 78.4%) και Γ2 (78 από τους 131, δηλ. ποσοστό 59.5%). Από τις τάξεις ΑΒ και
Ε που είναι οι μικρότερες αριθμητικά, τα ποσοστά είναι επίσης αρκετά μεγάλα. Δηλαδή
από την Τάξη ΑΒ που είναι 14 άτομα οι 8 στέλλουν τα παιδιά τους ιδιαίτερα (51.15), ενώ
από την τάξη Ε οι 6 στους 9 στέλλουν τα παιδιά τους φροντιστήρια (66.7%).

Συμπερασματικά τα παιδιά που κάνουν φροντιστήρια ανήκουν σε όλες τις κοινωνικόοικονομικές τάξεις σε μεγάλα ποσοστά και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την τάση που
υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Ειδικά όμως για την κοινωνική ομάδα των
πολυτέκνων το γεγονός αυτό έχει άλλη διάσταση, αν αναλογιστεί κάποιος τα έξοδα που
συνεπάγεται η φοίτηση παιδιών σε φροντιστήρια.
3.12 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ερώτηση πώς καλύπτουν τα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους, απευθυνόταν
τόσο σε γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν ήδη σπουδάσει όσο και σε όσους
σκοπεύουν να παρέχουν ανώτερη μόρφωση στα παιδιά τους. Την ερώτηση αυτή
απάντησαν 412 από τους ερωτηθέντες, δηλ. ποσοστό 66.8%.
Γύρω στο ένα τρίτο των ερωτηθέντων, δηλαδή ποσοστό 38.2% καλύπτουν ή θα
καλύψουν τα έξοδα αυτά με δάνειο. Μόνο 3.7% στηρίζονται σε υποτροφία, ενώ 11.8%
στηρίζονται σε βοήθεια από το κράτος. Ποσοστό 23% στηρίζονται στα δικά τους
εισοδήματα, ενώ 4.4% στηρίζονται σε δάνειο και βοήθεια από το κράτος. Μόνο 0.8%
στηρίζονται σε βοήθεια από συγγενείς.

Τα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνουν και συνδυασμούς τρόπων κάλυψης εξόδων. Π.χ.
ποσοστό 0.8% στηρίζονται σε δάνειο και υποτροφία, ενώ ένα άλλο ποσοστό 4.5%
στηρίζονται στα εισοδήματα τους σε συνδυασμό με δάνειο. Ποσοστό 3.6% στηρίζονται
στα εισοδήματα τους και σε κρατική βοήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι στηρίζονται σε
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συνδυασμό δύο ή και περισσοτέρων μεθόδων κάλυψης των εξόδων για τις σπουδές των
παιδιών τους.

Ποσοστό 11% έδωσαν άλλες απαντήσεις για το πώς θα καλύψουν / κάλυψαν τα έξοδα
σπουδών των παιδιών τους. Από αυτούς το 53.1% είπαν ότι είναι πολύ νωρίς για να
ξέρουν (τα παιδιά τους είναι πολύ μικρά). Ποσοστό 18.8% είπαν ότι τα παιδιά τους θα
συνδυάσουν / συνδύασαν σπουδές και εργασία, ενώ 9.4% χρησιμοποίησαν /θα
χρησιμοποιήσουν σπουδαστική ασφάλεια.

3.13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στην Κυπριακή κοινωνία υπάρχει η παράδοση των γονέων να βοηθούν τα παιδιά τους
να αποκατασταθούν. Αυτό σημαίνει, εκτός από την κάλυψη των εξόδων για τη μόρφωση
τους, οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν τα έξοδα της γαμήλιας τελετής
των παιδιών τους, καθώς και βοήθεια για απόκτηση στέγης και μεταφορικού μέσου.
Στους ερωτηθέντες περιλαμβάνονται τόσο γονείς, των οποίων τα παιδιά έχουν
αποκατασταθεί, όσο και αυτών που τα παιδιά δεν έχουν αποκατασταθεί.

Στην ερώτηση κατά πόσο θεωρούν ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν ή έχουν βοηθήσει
τα παιδιά τους να αποκατασταθούν, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως ακολούθως:
3.14 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΑΜΟΥ

Μόνο 407 (66%) από τους 617 απάντησαν την ερώτηση αυτή. Οι υπόλοιποι απάντησαν
ότι δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην κάλυψη των εξόδων γάμου των
παιδιών τους. Από τους 407 οι 150 (ποσοστό επί του συνόλου 24.3%) απάντησαν
θετικά, δηλαδή ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν ή βοήθησαν τα παιδιά τους να
παντρευτούν. Το υπόλοιπο 41.7% απάντησε αρνητικά, δηλαδή ότι δεν είναι σε θέση να
καλύψουν αυτό το έξοδο.
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3.15 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

Από τους 617 ερωτηθέντες οι 194 δεν ήταν σε θέση να ξέρουν κατά πόσο θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν στέγη. Από τους 423 (68.6%)
που απάντησαν την ερώτηση αυτή μόνο 60 (ποσοστό 9.7% επί του συνόλου)
απάντησαν θετικά, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν ή βοήθησαν τα παιδιά τους να
αποκτήσουν στέγη, ενώ οι υπόλοιποι 363 (58.8%) απάντησαν αρνητικά.

Τα ποσοστά των γονέων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν ή βοήθησαν τα παιδιά τους
να αποκτήσουν στέγη είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με όσους νομίζουν ότι θα
μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα γάμου των παιδιών τους.

Κάλυψη σπουδών
Οι 219 από τους 617, δηλαδή ποσοστό 35% δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν κατά
πόσος θα μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα σπουδών των παιδιών τους. Επίσης στο
ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται οικογένειες των οποίων τα παιδιά είτε δεν σπούδασαν,
είτε δεν θέλουν να σπουδάσουν. Από τους υπόλοιπους, οι 231 (37.4%) απάντησαν ότι
θα καλύψουν ή κάλυψαν αυτά τα έξοδα, ενώ οι 167 (27.1%) απάντησαν αρνητικά,
δηλαδή ότι δεν θα είναι ή δεν ήταν σε θέση να καλύψουν τα έξοδα σπουδών.
3.16 ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Από το σύνολο των 617 ερωτηθέντων οι 216 (35%) δεν ήξεραν κατά πόσο θα
μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν μεταφορικό μέσο. Από τους
υπόλοιπους 401 (65%) μόνο οι 92 (14.9% επί του συνόλου) απάντησαν ότι βοήθησαν ή
θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν μεταφορικό μέσο, ενώ οι υπόλοιποι 309
(50.1% επί του συνόλου) είπαν ότι δεν θα μπορέσουν / δεν μπόρεσαν να καλύψουν το
έξοδο αγοράς μεταφορικού μέσου για τα παιδιά τους.
3.17 ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΞΟΔΩΝ
Στο σύνολο των 617 ερωτηθέντων, οι 338 μόνο (ποσοστό 54.8%) έδωσαν λόγο γιατί δεν
θα μπορέσουν ή δεν μπόρεσαν να καλύψουν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έξοδα που
συντείνουν στην αποκατάσταση των παιδιών τους. Από αυτούς τους 338 οι 327, δηλαδή
ποσοστό 96.7% δεν θα μπορέσουν ή δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα έξοδα αυτά για
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καθαρά οικονομικούς λόγους. Μόνο 11 άτομα έδωσαν άλλους λόγους (1.8%), όπως ότι
είναι νωρίς ακόμα για να γνωρίζουν να μπορούν να αντεπεξέλθουν, ή ότι είναι πολύ
μεγάλοι σε ηλικία για να μπορούν να βοηθήσουν, ή ακόμα ότι θεωρούν ότι τα παιδιά
πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους τις ευθύνες τους.
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4
4.1

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Από τους 617 ερωτηθέντες οι 212 (34.4%) δήλωσαν ότι έχουν χρόνια προβλήματα
υγείας. Παράλληλα 162 (26.3%) δήλωσαν ότι ο/η σύζυγος τους έχει προβλήματα υγείας
και 76 άτομα (12.3%) ότι έχουν πρόβλημα υγείας χρόνιας μορφής κάποιο ή κάποια από
τα παιδιά τους.

Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται είναι τα ακόλουθα:
Πατέρας: δήλωσαν ασθένεια 272 άτομα
Ασθένεια

Ποσοστό στα 272
άτομα

1. Καρδιαγγειακά νοσήματα

21.1%

2. Ορθοπεδικά προβλήματα

15.9%

3. Διαβήτης

10.4%

4. Υπέρταση

9.3%

5. Σωματική Αναπηρία

4.8%

6. Άσθμα / Αναπνευστικές δυσλειτουργίες

3.7%

7. Οφθαλμολογικά προβλήματα

3.7%

8. Δυσλιπιδαιμίες

3.7%

(χοληστερόλη/τριγλυκερίδια)
9. Νεφροπάθεια

3.3%

10. Εγκεφαλικό / εγκεφαλικά προβλήματα

2.2%

11. Πνευμονικά προβλήματα / βρογχικά

2.2%

12. Προβλήματα ακοής / κώφωση

2.2%

13. Ψυχολογικά προβλήματα

2.2%

Οι πιο κάτω ασθένειες παρουσιάζονται σε ποσοστά κάτω του 2% στους πατέρες:
Ουρολογικά προβλήματα / προστάτης (1.9%), Καρκίνος (1.5%), Θυρεοειδής (1.5%),
Στομάχι / έλκος (1.5%), Κιρσοί / φλεβίτιδα (1.1%), Προβλήματα στο κεφάλι από χτύπημα
(1.1%), Ρευματισμοί (1.1%), Αλκοολισμός / εθισμός σε εξαρτησιογόνες ουσίες (0.7%),
Τύφλωση (0.7%), Διαφραγματοκήλη (0.4%), Εντερικές διαταραχές (0.7%), Ημικρανίες /
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πονοκέφαλοι (0.7%), Ίλιγγος/ ζαλάδες (0.7%), Αρτηριοσκλήρωση (0.4%), Δερματολογικά
προβλήματα (0.4%), Μυοπάθεια (0.4%), Χρόνιες Αλλεργίες (0.4%).

Μητέρες: δήλωσαν προβλήματα υγείας 285 μητέρες
Ασθένεια

Ποσοστό στα 285
άτομα

1. Ορθοπεδικά προβλήματα

20.7%

2. Διαβήτης

11.6%

3. Υπέρταση

11.6%

4. Καρδιαγγειακά νοσήματα

8.8%

5. Θυρεοειδής

4.2%

6. Οστεοπόρωση

4.2%

7. Καρκίνος

3.9%

8. Νεφροπάθεια

3.9%

9. Άσθμα / Αναπνευστικές δυσλειτουργίες

3.5%

10. Δυσλιπιδαιμίες

3.5%

(χοληστερόλη/τριγλυκερίδια)
11. Ίλιγγος / ζαλάδες

2.5%

12. Άγχος

2.1%

Οι πιο κάτω ασθένειες παρουσιάζονται σε ποσοστά κάτω του 2% στις μητέρες:
Κιρσοί / φλεβίτιδα (1.8%), Πνεύμονες / βρογχικά (1.4%), Τύφλωση (1.4%), Σωματική
αναπηρία (1.1%), Εγκεφαλικό / εγκεφαλικά προβλήματα (1.1%), Ημικρανίες /
πονοκέφαλοι (1.1%), Οφθαλμολογικά προβλήματα (1.1%), Ρευματισμοί (1.1%), Στομάχι
/ έλκος (1.1%), Ψυχολογικά προβλήματα (1.1), Πάρκινσον (1.1%), Αιματολογικά
προβλήματα (0.7%), Γυναικολογικά προβλήματα (0.7%), Δερματολογικά προβλήματα
(0.7%), Εντερικές διαταραχές (0.7%), Επιληψία (0.7%), Ουρικό οξύ (0.7%), Ουρολογικά
προβλήματα (0.7%), Πρόβλημα ακοής / κώφωση (0.7%), Χρόνιες Αλλεργίες (0.7%),
Αρτηριοσκλήρωση (0.4%)
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Παιδιά: δήλωσαν ότι έχουν προβλήματα υγείας 90 παιδιά
Ασθένεια

Ποσοστό στα 90
άτομα

1. Άσθμα / αναπνευστικές δυσλειτουργίες

14.4%

2. Ψυχολογικά προβλήματα

14.4%

3. Επιληψία

7.8%

4. Καρδιαγγειακά νοσήματα

7.8%

5. Νοητική αναπηρία

7.8%

6. Διαβήτης

5.6%

7. Ορθοπεδικά προβλήματα

5.6%

8. Προβλήματα ακοής / κώφωση

5.6%

9. Οφθαλμολογικά προβλήματα

4.4%

10. Εγκεφαλικό / εγκεφαλικά προβλήματα

3.3%

Οι πιο κάτω ασθένειες παρουσιάζονται σε ποσοστά κάτω του 2.5% (λιγότερο από 2
άτομα) στα παιδιά:
Σωματική αναπηρία (2.2%), Ενδοκρινολογικά προβλήματα (2.2%), Εντερικές διαταραχές
(1.1%), Καρκίνος (2.2%), Κατά Πλάκας Σκλήρυνση (2.2%), Μυοπάθεια (2.2%),
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Πρόβλημα στο κεφάλι από χτύπημα (2.2%), Χρόνιες Αλλεργίες (2.2%), Αιματολογικά
προβλήματα (1.1%), Μηνιγγίτιδα (1.1%), Νεφροπάθεια (1.1%), Σπάνιο Σύνδρομο
(2.2%), Στομάχι / έλκος (1.1%).
Σε αντίθεση με τους γονείς που δήλωσαν ασθένειες πάσχουν κυρίως από ασθένειες
όπως ο γενικότερος πληθυσμός, οι ασθένειες των παιδιών είναι κατά κύριο λόγο
χρόνιες και σπάνιες, ενώ εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικά προβλήματα στα
παιδιά.

Τα ποσοστά που αφορούν τον Σακχαρώδη Διαβήτη είναι ψηλότερα από αυτά που
αφορούν τον γενικό πληθυσμό, αφού από πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα που έγινε
στον ενήλικα πληθυσμό της ελεύθερης Κύπρου, το ποσοστό γνωστών διαβητικών για
τους μεν άνδρες (που γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη), είναι 8.5%, ενώ στην παρούσα
έρευνα είναι 10.4%, για τις δε γυναίκες το ποσοστό είναι 4.6%, ενώ στην παρούσα
έρευνα είναι 11.6%. Για τις γυναίκες το ποσοστό δεν πρέπει να εκπλήττει, αφού
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πολλαπλές εγκυμοσύνες μπορεί να συντείνουν στην εμφάνιση
Σακχαρώδους Διαβήτη.

Όσον αφορά την Υπέρταση, στους άνδρες της έρευνας το ποσοστό ανέρχεται στο 9.3%
και στις γυναίκες στο 11.6%, και αντιπροσωπεύουν την τάση στον γενικό πληθυσμό. Για
τις υπόλοιπες ασθένειες δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη / κάλυψη

Περίθαλψη: Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών των ερωτηθέντων, που ανέρχεται
στο 55.3%, χρησιμοποιεί για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τον Δημόσιο τομέα, δηλαδή
τα κρατικά νοσοκομεία. Μόνο το 18% απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει
παράλληλα και ένα ποσοστό 22.9% των οικογενειών που απευθύνονται και στον
Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Κάλυψη: Ποσοστό 59.2% δήλωσαν ότι έχουν φαρμακευτική κάλυψη, ενώ 31.1%
δήλωσαν ότι δεν έχουν κανενός είδους ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ποσοστό 18.2% επί
του συνόλου και 32.7% από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη,
αυτή είναι μερική, ενώ 59.2% έχουν πλήρη κάλυψη.
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Από αυτούς που δήλωσαν ότι έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη κάποιου είδους (μερική
ή πλήρη, το 60.5% έχει κάλυψη από το κράτος, ενώ το 4.5% έχει ιδιωτική ασφάλεια.
Άλλο ποσοστό 4.4% έχουν ασφάλεια από τον εργοδότη τους, ενώ 2.1% είναι μέλη σε
ιατροφαρμακευτικό ταμείο. Ποσοστό 7.9% καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά από τη
συντεχνία τους, ενώ ένα μικρό ποσοστό (2.3%) έδωσαν άλλες μεθόδους κάλυψης:
τραπεζική ασφάλεια, μητρόπολη, από το κράτος, Ταμείο ΑΤΗΚ, κάρτα πολυτέκνων.

Όσον αφορά αν είναι ικανοποιημένοι από την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, το
81.5% δηλώνουν ικανοποιημένοι, ενώ το 13.3% δεν είναι ικανοποιημένοι. Από αυτούς
που δεν είναι ικανοποιημένοι, το 51.1% νιώθουν ότι έχουν ελλιπή ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και είναι άτομα που απευθύνονται στον δημόσιο τομέα, κακή ποιότητα
ιατροφαρμακευτικής αγωγής (12%), δεν τους παρέχεται πλήρης κάλυψη (7.6%).
Ανάπηρα παιδιά
Από τις 617 υπό εξέταση οικογένειες οι 20 έχουν ανάπηρα παιδιά (ποσοστό 3.2% επί
του συνόλου). Από αυτές τις οικογένειες οι 15 έχουν από ένα ανάπηρο παιδί (65.2% από
το σύνολο των οικογενειών που έχουν ανάπηρα παιδιά), ενώ οι 8 (34.8% αυτών των
οικογενειών) έχουν δύο ανάπηρα παιδιά.

Οι μισοί από τους 20 που έχουν ανάπηρα παιδιά είναι ηλικίας 40-49 χρόνων. Επίσης οι
μισοί από τους 20 έχουν 4 παιδιά στο σύνολο τους, 3 οικογένειες έχουν 6 παιδιά, 4
οικογένειες έχουν 5 παιδιά, μία οικογένεια έχει 9 παιδιά, μία 12 και μία 15 παιδιά στο
σύνολο τους. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν ανάπηρα
παιδιά είναι γυναίκες. Το ποσοστό των προσφύγων και μη προσφύγων που έχουν
ανάπηρα παιδιά είναι 7 πρόσφυγες και 8 μη πρόσφυγες στην περίπτωση των πατέρων,
ενώ στην περίπτωση των μητέρων οι περισσότερες δεν είναι πρόσφυγες (5 πρόσφυγες
και 15 μη πρόσφυγες).

Όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες των γονέων που έχουν ανάπηρα παιδιά οι
περισσότεροι ανήκουν στην επαγγελματική κατηγορία Γ2 (14 από τους 20). Κανένας δεν
ανήκει στην ΑΒ, ενώ τα ποσοστά στις άλλες επαγγελματικές κατηγορίες είναι περίπου τα
ίδια.
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Όσον αφορά την φροντίδα των παιδιών αυτών, οι περισσότεροι ερωτηθέντες τα
φροντίζουν από μόνοι τους με τον/την σύζυγο τους (66.7%). Ένα ποσοστό 14.3%
δήλωσαν ότι βοηθούνται από τους γονείς τους και 4.8% από άλλους συγγενείς και
φίλους. Ποσοστό 9.5% δήλωσαν ότι τα ανάπηρα παιδιά τους βρίσκονται σε ίδρυμα, το
οποίο αναλαμβάνει και την φροντίδα τους. Μόνο μια οικογένεια βοηθείται από οικιακή
βοηθό που πληρώνουν οι ίδιοι, αλλά για την οποία παίρνουν και κρατική βοήθεια.
Θλίψη, άγχος. στρες
Σε ερώτηση κατά πόσον οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας αντιμετώπισε προβλήματα
στη δουλειά / στο σχολείο / στο περιβάλλον του που τους προκάλεσαν έντονη θλίψη,
άγχος ή στρες, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως ακολούθως:

Έντονη θλίψη: Ποσοστό 15.1% των ερωτηθέντων είπαν ότι κάποιο μέλος της
οικογένειας υποφέρει από έντονη θλίψη. Από αυτούς, το 59.1% αφορά τους γονείς, το
19.4% παιδιά, ενώ 21.5% αφορά γονείς και παιδιά.

Δυνατό άγχος / στρες: Ποσοστό 17.2% του δείγματος δήλωσαν ότι μέλη της οικογένειας
τους υποφέρουν από άγχος / στρες. Από αυτούς το 62.3% δήλωσαν ότι η κατάσταση
αυτή αφορά τους γονείς, ενώ το 22.6% αφορά τα παιδιά. Ποσοστό 5.1% της κατάστασης
άγχους / στρες, αφορά γονείς και παιδιά. Άλλοι 7 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν άλλα
προβλήματα, τα οποία προέκυψαν από καταστάσεις που αντιμετώπισαν στη δουλειά /
το σχολείο / το περιβάλλον. Το ποσοστό αυτό αφορά κατά 57.1% τους γονείς και κατά
42.9% τα παιδιά.
Πέραν από τις πιο πάνω καταστάσεις 4 γονείς δήλωσαν ότι υποφέρουν διότι έχασαν
παιδί.

Βοήθεια για τις πιο πάνω καταστάσεις: Ποσοστό 53.6% των ατόμων που
αντιμετωπίζουν τις πιο πάνω καταστάσεις ζήτησαν βοήθεια από κάποιο ειδικό. Ποσοστό
46.4% δεν ζήτησαν βοήθεια.

Οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι δεν ζήτησαν βοήθεια είναι οι ακόλουθοι:
Ποσοστό 19.5% προσπαθούν να το ξεπεράσουν από μόνοι τους. Πιθανόν το ποσοστό
αυτό να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να αποτεθεί σε ειδικό. Ποσοστό 14.6%
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βοηθούνται από δικούς τους ανθρώπους (συγγενείς και φίλους), ενώ 9.8% δεν γνώριζαν
ότι μπορούν να αποταθούν σε οποιοδήποτε ειδικό. Ένα άλλο ποσοστό 9.8% θεώρησαν
ότι το να αποταθούν σε ψυχολόγο θα παρεξηγηθεί από τρίτους, ενώ το 29.3% δήλωσαν
ότι δεν χρειάστηκε / δεν το θεωρούν απαραίτητο. Από όλες αυτές τις απαντήσεις είναι
προφανές ότι και αυτά τα άτομα, όπως είναι και άλλωστε η επικρατούσα νοοτροπία στην
Κύπρο, δεν αποτείνονται σε ψυχολόγους ή άλλους ειδικούς, γιατί φοβούνται τον
κοινωνικό στιγματισμό.
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Φροντίδα παιδιών
Σε ερώτηση ποιος τους βοηθά στο μεγάλωμα των παιδιών τους, ή στην περίπτωση που
αυτά μεγάλωσαν, ποιος τους βοηθούσε στο μεγάλωμα των παιδιών τους όταν αυτά ήταν
μικρά, οι ερωτώμενοι απάντησαν ως ακολούθως:
Ποσοστό 56.9% απάντησαν ότι δεν τους βοηθά / δεν τους βοηθούσε κανένας, ότι
αναλαμβάνουν / αναλάμβαναν το μεγάλωμα των παιδιών τους οι ίδιοι αποκλειστικά.
Ποσοστό 18.6% βοηθούνται / βοηθούνταν από τον/την σύζυγο, ή τα παίρνουν σε
κοινοτικό νηπιαγωγείο. Ποσοστό 7% βοηθούνται / βοηθούνταν από τους γονείς του
ερωτηθέντος, ενώ το 6.3% από τους γονείς του / της συζύγου του ερωτηθέντος.
Ποσοστό 1.3% δήλωσαν ότι βοηθούνται/ βοηθούνταν από τους γονείς και των δύο.
Μόνο 1.1% βασίζονται / βασίζονταν σε κρατικό παιδικό σταθμό και 1% σε ιδιωτικό
παιδικό σταθμό. Συνδυασμοί όλων των πιο πάνω αποτελούν ποσοστά κάτω της
μονάδας, τα οποία όμως συνοψίζονται στο 7%.
4.2

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από τους 617 οικογένειες, στην συντριπτική πλειοψηφία (69.2%) αναλαμβάνει τα πάντα
αποκλειστικά η μητέρα. Γενικότερα η μητέρα αναλαμβάνει τις οικιακές εργασίες κατά
κύριο λόγο σε ποσοστό 75.9%, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις βοηθείται από οικιακή
βοηθό μερικές φορές την εβδομάδα. Μόνο το 10.7% των πατέρων βοηθά στις δουλειές.
Ένα ποσοστό 2.4% δήλωσαν ότι έχουν αλλοδαπή οικιακή βοηθό που μένει μαζί τους.
Ποσοστό 1.8% δήλωσαν ότι βοηθούνται από οικιακή βοηθό την οποία πληρώνουν οι
ίδιοι μερικές φορές την εβδομάδα. Σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις βοηθούν οι γονείς
του ζεύγους (ποσοστό 0.8%). Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι τα ίδια τα παιδιά
αναλαμβάνουν να βοηθούν με΄σα στο σπίτι.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικά για τα κυπριακά δεδομένα,
αφού και από άλλες έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι το βάρος των οικιακών
εργασιών είναι αποκλειστική ευθύνη της γυναίκας στο σπίτι, ακόμα και στις περιπτώσεις
που και οι δύο εργάζονται. Από έρευνα που έγινε το 2003-04 από το Κέντρο Ερευνών
και Ανάπτυξης του Intercollege για την «Σημερινή κατάσταση της Κυπριακής
Οικογένειας» η μητέρα αναλαμβάνει τις δουλειές του σπιτιού σε ποσοστό που κυμαίνεται
γύρω στο 90%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό, αν αναλογιστεί κανείς τους
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πολλαπλούς ρόλους της σημερινής Κύπριας γυναίκας. Είναι όμως πιο εντυπωσιακό
όταν αυτούς όλους τους ρόλους τους επωμίζεται μία μητέρα πολλών παιδιών χωρίς να
της παρέχεται οποιαδήποτε βοήθεια. Μάλιστα το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο αν
αναλογιστεί κανείς ότι γύρω στο 40% των μητέρων των υπό εξέταση οικογενειών είναι
εργαζόμενες.

Επιπλέον είναι εμφανής η οικονομική δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν οι οικογένειες
αυτές, αφού μόνο ελάχιστες οικογένειες μπορούν να έχουν οικιακή βοηθό. Το ποσοστό
αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο και από αυτούς που κατατάσσονται στην κοινωνική τάξη
ΑΒ που αποτελεί γύρω στο 5% του δείγματος και που ενδεχομένως θα είχε την
οικονομική ευχέρεια να προσλάβει οικιακή βοηθό.
4.3

ΈΞΟΔΟΙ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ποσοστό 32.7% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν βγαίνουν έξω ποτέ για ψυχαγωγία.
Ποσοστό 23.7% βγαίνουν έξω περίπου 1 φορά το μήνα, 19.3% 1-2 φορές το μήνα, 5.3%
κάθε δύο εβδομάδες 10.9% 1-2 φορές την εβδομάδα. Ποσοστό 7.6% (98 ερωτηθέντες)
έδωσαν άλλες απαντήσεις, όπως: βγαίνουν σχεδόν καθημερινά (γύρω στο 2% επί του
συνόλου), σπάνια (28 ερωτηθέντες, γύρω στο 4% του συνόλου), 1-2 φορές τον χρόνο
(25 άτομα, 4% επί του συνόλου), και κάθε 3-4 μήνες (11 άτομα, ποσοστό 1.7% επί του
συνόλου).

Από τους 426 (ποσοστό 69% επί του συνόλου) που δήλωσαν ότι βγαίνουν, συνήθως
πάνε σε σπίτια συγγενών τους (ποσοστό 44.2%). Σε εστιατόριο / φαστφουντάδικο πάνε
το 29.5% , ενώ μόνο το 4.4% δήλωσε ότι πάει σινεμά ή θέατρο. Επίσης είναι πολύ
μικρό το ποσοστό που πάει σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης (4.4%). Ποσοστό 15.9%
έδωσαν άλλες απαντήσεις, όπως: γάμους, αρραβώνες, βαφτίσεις κλπ, στο πάρκο,
εκδρομές, βουνό-θάλασσα, προσκυνήματα, εκκλησία κ.α.

Όσοι δεν βγαίνουν ποτέ ή όσοι βγαίνουν σπάνια ρωτήθηκαν γιατί δεν βγαίνουν. Ο
κυριότεροι λόγοι που έδωσαν είναι οι οικονομικοί σε ποσοστό 25.6%. Ποσοστό 5.5%
δήλωσαν ότι δεν έχουν κανένα να τους προσέχει τα παιδιά τους. Ένα πολύ μικρό
ποσοστό (1.9) δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει να βγαίνουν έξω. Όμως υπάρχει και ένα
αρκετά μεγάλο ποσοστό (11%) που δεν μπορούν να βγαίνουν για λόγους υγείας. Άλλα

43

41 άτομα (6.6%) έδωσαν άλλους λόγους γιατί δεν βγαίνουν έξω. Τέτοιοι λόγοι είναι οι
ακόλουθοι:

Λόγω κούρασης και έλλειψης χρόνου, δεν τους αρέσει, είναι μόνοι και δεν έχουν παρέα,
λόγω μεγάλης ηλικίας και δυσκολίας στη μετακίνηση, λόγω πένθους, λόγου φόρτου
εργασίας, λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου.

Διακοπές
Από τους 613 που απάντησαν αυτή την ερώτηση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (41.7%)
δήλωσαν ότι δεν πηγαίνουν ποτέ διακοπές, ενώ 23.2% είπαν ότι πάνε διακοπές σπάνια.
Βασικά μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (ποσοστό 30.1%) πάνε διακοπές μία φορά
τον χρόνο. Δύο φορές τον χρόνο πάνε διακοπές μόνο 19 άτομα (3.1%), ενώ μόνο 8
άτομα δήλωσαν ότι πηγαίνουν διακοπές πάνω από δύο φορές τον χρόνο.
Και στην περίπτωση αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν πάνε
διακοπές ή που πάνε σπάνια διακοπές (43.8%), δίνουν σαν κύριο λόγο τον οικονομικό.
Ένα μικρό ποσοστό (5.7) δεν έχουν κανένα να τους προσέχει τα παιδιά. Μόνο 3.9% των
ερωτηθέντων είπαν ότι δεν τους αρέσει να πηγαίνουν διακοπές, ενώ 75 άτομα
(ποσοστό 12.2%) δεν μπορούν να πάνε για λόγους υγείας. Ποσοστό 11.3% έδωσαν
άλλους λόγους γιατί δεν πάνε διακοπές: λόγω πένθους, λόγω φόρτου εργασίας, λόγω
έλλειψης χρόνου, λόγω υποχρεώσεων με τα παιδιά τους/ τα εγγόνια τους, λόγω μεγάλης
ηλικίας και δυσκολίας στις μετακινήσεις, λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ποσοστό γύρω στο 68% (136 ερωτηθέντες) των
ατόμων που δήλωσαν ότι δεν βγαίνουν έξω ποτέ, είναι οι ίδιοι που δήλωσαν ότι δεν
πηγαίνουν ποτέ διακοπές. Επίσης 32 άτομα που δήλωσαν ότι δεν βγαίνουν ποτέ έξω
δήλωσαν ότι σπάνια πάνε διακοπές. Η κυριότερη κοινή αιτία που εμποδίζει αυτά τα
άτομα να βγαίνουν ή να πηγαίνουν διακοπές, είναι το οικονομικό. Βλέπουμε δηλαδή ένα
μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων να περιθωριοποιείται για οικονομικούς λόγους.

Την ερώτηση «πού πηγαίνετε συνήθως διακοπές;» απάντησαν 285 από τους 617,
δηλαδή ποσοστό 46.2%. Από αυτούς το 70.9% πάει διακοπές στην Κύπρο και το 9.4%
στο εξωτερικό. Ποσοστό 4.1% πάνε διακοπές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
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Από τους ερωτηθέντες που πάνε διακοπές ποσοστό 11.5% πάνε σε ξενοδοχείο και
10.2% σε ενοικιασμένο διαμέρισμα. Μόνο 7.6% πάνε σε διαμέρισμα συντεχνίας, ενώ
μόνο 7 ερωτηθέντες (ποσοστό 1.1) πάνε διακοπές σε αντίσκηνο ή τροχόσπιτο. Ακόμα
81 άτομα (ποσοστό 13.1%) πάνε διακοπές σε σπίτια φίλων ή συγγενών. Μόνο 22
οικογένειες (ποσοστό 3.6) έχουν δικό τους εξοχικό +. Ποσοστό 4.2% κάνουν
διαφορετικές διακοπές.
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5

ΆΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες καλούνταν να δώσουν περισσότερες από 1
απαντήσεις. Ως εκ τούτου υπάρχουν και καθαρές απαντήσεις, όμως υπάρχουν και
συνδυασμοί απαντήσεων. Την ερώτηση απάντησαν οι 608 από τους 617 ερωτηθέντες.
Συνοπτικά οι απαντήσεις σε ποσοστά είναι οι ακόλουθες:

1. Ποσοστό 49.4% είπαν ότι η ΠΟΠ θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα
2. Ποσοστό 46.2% είπαν ότι η ΠΟΠ έχει επιτύχει πολλά ωφελήματα για τα μέλη της
3. Ποσοστό 39.4% είπαν ότι η ΠΟΠ έχει αξιόλογη δράση
4. Ποσοστό 26.4% είπαν ότι η ΠΟΠ τους συμπαραστέκεται / βρίσκουν ανταπόκριση
5. Ποσοστό 8.6% δεν είναι ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της ΠΟΠ
6. Ποσοστό 3.1% έχουν αρνητική άποψη για την Οργάνωση

Πιο αναλυτικά και οι απαντήσεις τους ιεραρχούνται ως ακολούθως:


Ποσοστό 19.3% δεν είναι ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της ΠΟΠ.



Ποσοστό 12.3% θεωρούν ταυτόχρονα ότι η ΠΟΠ έχει αξιόλογη δράση και ότι έχει
επιτύχει πολλά ωφελήματα για τα μέλη της



Ποσοστό 7.8% απάντησαν ότι η ΠΟΠ έχει επιτύχει πολλά ωφελήματα για τα μέλη
της, αλλά θα μπορούσε να επιτύχει ακόμη περισσότερα.



Ποσοστό 6.3% είπαν ότι έχει αξιόλογη δράση, αλλά θα μπορούσε να πετύχει πολύ
περισσότερα



Ποσοστό 5.8% είπαν ότι η ΠΟΠ έχει αξιόλογη δράση, ότι έχει επιτύχει πολλά
ωφελήματα για τα μέλη της και ότι η ΠΟΠ τους συμπαραστέκεται / βρίσκουν
ανταπόκριση



Ποσοστό 5.5% είπαν ότι η ΠΟΠ τους συμπαραστέκεται / βρίσκουν ανταπόκριση



Ποσοστό 4.9% είπαν ότι η ΠΟΠ έχει επιτύχει πολλά ωφελήματα για τα μέλη της και
ότι τους συμπαραστέκεται / βρίσκουν ανταπόκριση



Ποσοστό 4.2% είπαν ότι η οργάνωση έχει πετύχει πολλά ωφελήματα για τα μέλη της



Ποσοστό 4.1% θεωρούν ότι η ΠΟΠ έχει αξιόλογη δράση



Ποσοστό 3.9% είπαν ότι η ΠΟΠ έχει αξιόλογη δράση, έχει επιτύχει πολλά
ωφελήματα για τα μέλη της και ότι η ΠΟΠ τους συμπαραστέκεται / βρίσκουν
ανταπόκριση
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Ποσοστό 3.9% είπαν όλα τα πιο πάνω, όμως θεωρούν ότι η ΠΟΠ θα μπορούσε να
πετύχει περισσότερα.



Ποσοστό 3.7% είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της ΠΟΠ



Ποσοστό 2% είπαν ότι θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα και ότι δεν είναι
ικανοποιημένοι από τη δράση τους



Ποσοστό 1.9% είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την δράση τους και ότι έχουν
αρνητική άποψη για την ΠΟΠ.



Όλα τα άλλα ποσοστά απαντήσεων είναι πολύ μικρά
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Βοηθήματα
Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες έπρεπε να επιλέξουν πέντε από 9 ωφελήματα που
ενδεχομένως θα μπορούσαν να τους παρασχεθούν από το κράτος ως αυξημένη βοήθεια
από τους πολύτεκνους. Τα ωφελήματα τα οποία θεώρησαν ως αναγκαία για διεκδίκηση
είναι τα ακόλουθα κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών: Φαίνεται ότι η μόρφωση των παιδιών
είναι το κύριο μέλημα των πολύτεκνων οικογενειών. Καταδεικνύεται μάλιστα ότι είναι
και το πιο δύσκολο μέλημα των παιδιών στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν οι
πολύτεκνοι γονείς. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών επέλεξαν στην
πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 81.2%. Σημειώνεται ότι σε φοιτητές
που είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών το επίδομα που δίνεται είναι £2000 σε
σύγκριση με £1500 σε παιδιά ολιγομελών οικογενειών.
2. Βοήθεια από το κράτος για κάλυψη στεγαστικών αναγκών: Παρόλο που είναι το
δεύτερο αίτημα σε επιλογή, η διαφορά στα ποσοστά είναι μηδαμινή, αφού το
ωφέλημα αυτό επέλεξε ποσοστό 80.7% των ερωτηθέντων. Η απόκτηση στέγης
τίθεται τα ίδια επίπεδα αναγκών, όσο και η μόρφωση ων παιδιών
3. Επίδομα τέκνου: στην περίπτωση αυτή εννοείται ότι θα γίνει αύξηση στο επίδομα
τέκνου, αφού αυτό ήδη δίνεται από το κράτος σε όλους τους γονείς, ανάλογα με τον
αριθμό των παιδιών. Το επίδομα τέκνου επέλεξε ποσοστό 77.3% των ερωτηθέντων
4. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Και αυτό το ωφέλημα τίθεται
ψηλά στις επιλογές των ερωτηθέντων, αφού επιλέγηκε από το 58.2%. Στο σημείο
αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ουσιαστικά όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα της δωρεάν
ιατρικής περίθαλψης από τον κρατικό τομέα, όμως εκκρεμεί η απόφαση για
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο θα απευθύνεται σε όλο τον
πληθυσμό.
5. Φορολογικές απαλλαγές: Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ζητούν φορολογικές
απαλλαγές ανέρχεται στο 56.9%.
6. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου: Επίσημα οι πολύτεκνοι
δικαιούνται βοήθεια ποσού £2000 για αγορά κανονικού αυτοκινήτου. Εναλλαχτικά
δικαιούνται αφορολόγητο αυτοκίνητο σε περίπτωση που αυτό είναι αυξημένων
θέσεων (11 θέσεις). Παρόλα αυτά, ένα από τα αιτήματα των ερωτηθέντων είναι η
βοήθεια από το κράτος για απόκτηση μεταφορικού μέσου, σε ποσοστό 51.7%.
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Ενδεχόμενα, μεγάλο ποσοστό των πολυτέκνων να μην γνωρίζουν ότι έχουν αυτά τα
ωφελήματα.
7. Κρατική βοήθεια για σκοπούς ψυχαγωγίας: Με την κάρτα που παρέχει η Οργάνωση,
οι οικογένειες των πολυτέκνων δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε χώρους ψυχαγωγίας.
Παρόλα αυτά, ποσοστό 19.8% θεωρούν ότι πρέπει να τυγχάνουν κρατικού
βοηθήματος για ψυχαγωγία. Το αίτημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, αφού
υπόψη κανείς τα ποσοστά των ατόμων που δεν βγαίνουν έξω, ή δεν πηγαίνουν
διακοπές για οικονομικούς λόγους είναι σχετικά μεγάλα.
8. Βοήθεια από το κράτος για οικιακή βοηθό: Το αίτημα αυτό, όπως και όσον αφορά
την ψυχαγωγία είναι πολύ μικρότερο παρά τα προηγούμενα. ΟΙ ερωτηθέντες
επέλεξαν το αίτημα αυτό σε ποσοστό 19%. Παρόλο που κατά γενική ομολογία το
βάρος των δουλειών του σπιτιού πέφτει στους ώμους της μητέρας, εντούτοις δεν
θεωρείται πρωταρχικής σημασίας όπως η μόρφωση των παιδιών και η στέγαση.
Οπόταν το θέμα της οικιακής βοήθειας τίθεται πιο χαμηλά ιεραρχικά.
9. Βοήθεια για φροντίδα των παιδιών σε παιδικούς/νηπιοκομικούς σταθμούς: Τέλος
μόνο 12.5% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι αυτό το αίτημα είναι τόσο βασικό σε
σύγκριση με τα άλλα. Δεν καθίσταται δυνατόν να υπολογιστεί το ποσοστό των
ερωτηθέντων που καταφεύγουν σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία,
γιατί δεν καλύπτεται από την παρούσα έρευνα. Όμως φαίνεται ότι το αίτημα αυτό δεν
είναι από τα πρωταρχικά αιτήματα. Στο σημείο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι σχεδόν οι
μισές μητέρες των υπό εξέταση οικογενειών είναι οικοκυρές, οπόταν έχουν την
ευχέρεια να προσέχουν οι ίδιες τα παιδιά τους. Εξάλλου από την ερώτηση που
αφορά την κατάσταση των παιδιών φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ήδη έχουν
παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Στο επόμενο στάδιο οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να ιεραρχήσουν κατά σειρά
σημαντικότητας τα πέντε ωφελήματα που επέλεξαν. Τα αποτελέσματα είναι τα
ακόλουθα:

1. Επίδομα Τέκνου
Από τους 617 ερωτηθέντες οι 465 (ποσοστό 75.4%) θεώρησαν το επίδομα τέκνου σαν
ένα από τα πέντε πιο σημαντικά. Πιο αναλυτικά, από τους 465, οι 189 , δηλαδή ποσοστό
40.6% θεωρούν το επίδομα τέκνου ως το πιο σημαντικό αίτημα. Άλλο ποσοστό 14.6%
θεωρούν το επίδομα τέκνου ως το δεύτερο πιο σημαντικό, 14.6% ως το τρίτο πιο
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σημαντικό, 17% ως το τέταρτο πιο σημαντικό και 13.1% ως το πέμπτο πιο σημαντικό
αίτημα.

2. Φορολογικές απαλλαγές
Από τους 347 (56.2% επί του συνόλου) που συμπεριέλαβαν το αίτημα αυτό στις
επιλογές τους ως το πιο σημαντικό, οι φορολογικές απαλλαγές σαν αίτημα ιεραρχούνται
ως ακολούθως: 43 άτομα (ποσοστό 12.4% στους 347) το θεωρούν ως το πρώτο πιο
σημαντικό αίτημα, ποσοστό 22.2% ως το δεύτερο πιο σημαντικό, ποσοστό 30% ως το
τρίτο πιο σημαντικό, 19.9% ως το τέταρτο και 15.6% ως το πέμπτο πιο σημαντικό

3. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες
Από τους 617 ερωτηθέντες οι 486 (78.8%) επέλεξαν αυτό το αίτημα ως πολύ σημαντικό.
Πιο αναλυτικά, ποσοστό 27% από τους 486 το θεωρούν ως το πρώτο πιο σημαντικό
αίτημα, 29.8% ως το δεύτερο πιο σημαντικό, 19.1% ως το τρίτο πιο σημαντικό, 17.5%
ως το τέταρτο πιο σημαντικό και 6.6% ως το πέμπτο πιο σημαντικό.

4. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου
Ποσοστό 50.9% των ερωτηθέντων, δηλαδή 314 άτομα συμπεριέλαβαν τη βοήθεια για
αγορά μεταφορικού μέσου μέσα στα 5 πιο σημαντικά αιτήματα. Πιο συγκεκριμένα, 2.9%
το θεωρούν σαν το πρώτο πιο σημαντικό αίτημα, 12.4% σαν το δεύτερο πιο σημαντικό,
22.3% σαν το τρίτο πιο σημαντικό, 25.2% σαν το τέταρτο και τέλος 37.3% ως το πέμπτο
πιο σημαντικό.
5. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών
Από τους 617 ερωτηθέντες οι 487 (78.9%) έθεσαν το αίτημα αυτό σαν το πιο σημαντικό.
Πιο αναλυτικά, από τους 487 ερωτηθέντες 24% το θεωρούν ως το πιο σημαντικό αίτημα,
30% ως το δεύτερο πιο σημαντικό, 22% σαν το τρίτο πιο σημαντικό, 15% σαν το τέταρτο
και 8.8% σαν το πέμπτο πιο σημαντικό.

6. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ποσοστό 57.5% θεωρούν την βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σαν πολύ
σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, από τους 355 που το θεωρούν από τα πιο σημαντικά
αιτήματα, ποσοστό 15.2% το θεωρούν σαν το πρώτο πιο σημαντικό αίτημα, 18.6% σαν
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το δεύτερο πιο σημαντικό, 19.2% σαν το τρίτο πιο σημαντικό, 25.1% σαν το τέταρτο και
22% σαν το πέμπτο πιο σημαντικό αίτημα.

7. Βοήθεια από το κράτος για οικιακή βοηθό
Από τους 617 ερωτηθέντες οι 115 (ποσοστό 18.6%) συμπεριέλαβαν το αίτημα αυτό
μέσα στα πιο σημαντικά. Πιο αναλυτικά, 27% από τους 115 θεωρούν τη βοήθεια από το
κράτος για οικιακή βοηθό σαν το πρώτο πιο σημαντικό αίτημα, 13% σαν το δεύτερο πιο
σημαντικό, 17.4% σαν το τρίτο πιο σημαντικό, 21.7% σαν το τέταρτο και 20.9% σαν το
πέμπτο πιο σημαντικό αίτημα.

8. Βοήθεια για φροντίδα παιδιών σε παιδικούς / νηπιοκομικούς σταθμούς
Όπως φαίνεται και από την πιο πάνω ανάλυση, το αίτημα αυτό δεν είναι το πιο
σημαντικό από όλα και αυτή η τάση αντικατοπτρίζεται και στην ανάλυση αυτού του
μέρους. Πιο συγκεκριμένα, μόνο 73 ερωτηθέντες θεώρησαν το αίτημα αυτό σημαντικό,
δηλ. ποσοστό 11.8% του συνόλου των ερωτηθέντων. Από αυτούς τους 73, μόνο2.&% το
θεώρησαν ως το πρώτο πιο σημαντικό αίτημα, 6.8% ως το δεύτερο πιο σημαντικό, 11%
ως το τρίτο πιο σημαντικό, 27.4% ως το τέταρτο και 54.8% ως το πέμπτο πιο σημαντικό.
Δηλαδή ακόμα κι αυτοί που το επέλεξαν δεν το θεωρούν και ως το πιο σημαντικό από τα
αιτήματα που είχαν επιλέξει.

9. Κρατική βοήθεια για σκοπούς ψυχαγωγίας
Όπως και στην πιο πάνω περίπτωση το αίτημα αυτό δεν θεωρείται και τόσο σημαντικό,
παρόλο που είναι πιο σημαντικό από τη βοήθεια για φροντίδα των παιδιών σε παιδικούς
/ νηπιοκομικούς σταθμούς. Το επέλεξαν 119 άτομα (19.3% των ερωτηθέντων). Από
αυτά τα άτομα το 6.7% θωρούν το αίτημα αυτό ως το πιο σημαντικό, 10.9% ως το
δεύτερο πιο σημαντικό, 14.3% ως το τρίτο πιο σημαντικό, 13.4% ως το τέταρτο και
54.6% ως το πέμπτο πιο σημαντικό αίτημα.

Συνοπτικά, τα αιτήματα ιεραρχούνται ως ακολούθως:

Πρώτο πιο σημαντικό:
1. Το επίδομα τέκνου με ποσοστό 30.6% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
2. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες με ποσοστό 21.2% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
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3. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών με ποσοστό 19% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
4. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 8.8% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
5. Φορολογικές απαλλαγές με ποσοστό 7% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
6. Βοήθεια από το κράτος για οικιακή βοηθό με ποσοστό 5% επί του συνόλου των
ερωτηθέντων
Τα άλλα αιτήματα παίρνουν πολύ χαμηλά ποσοστά, έτσι δεν θα αναφερθούν

5.1

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

1. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών με ποσοστό 23.7% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
2. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες με ποσοστό 23.5% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
3. Φορολογικές απαλλαγές με ποσοστό 12.5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
4. Το επίδομα τέκνου με ποσοστό 11% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
5.

Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 8.8% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
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6. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου με ποσοστό 6.3% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
Τα άλλα αιτήματα παίρνουν πολύ χαμηλά ποσοστά, έτσι δεν θα αναφερθούν

5.2

ΤΡΙΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

1. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών με ποσοστό 17.5% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
2. Φορολογικές απαλλαγές με ποσοστό 16.9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
3. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες με ποσοστό 15.1% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
4. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου με ποσοστό 11.3% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
5. Το επίδομα τέκνου με ποσοστό 11% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
6. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 8.8% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
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Τέταρτο πιο σημαντικό αίτημα
1. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 14.4% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
2. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες με ποσοστό 13.8% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
3. Το επίδομα τέκνου με ποσοστό 12.8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
4. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου με ποσοστό 12.8% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
5. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών με ποσοστό 17.5% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
6. Φορολογικές απαλλαγές με ποσοστό 11.2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
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5.3

ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

1. Βοήθεια από το κράτος για αγορά μεταφορικού μέσου με ποσοστό 19% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
2. Βοήθεια από το κράτος για οικιακή βοηθό με ποσοστό 10.5% επί του συνόλου των
ερωτηθέντων
3. Κρατική βοήθεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 12.6% επί του
συνόλου των ερωτηθέντων
4. Κρατική βοήθεια για σκοπούς ψυχαγωγίας με ποσοστό 10.5% επί του συνόλου των
ερωτηθέντων
5. Το επίδομα τέκνου με ποσοστό 9.9% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
6. Φορολογικές απαλλαγές με ποσοστό 11.2% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
7. Κρατική βοήθεια για τη μόρφωση των παιδιών με ποσοστό 17.5% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
8. Βοήθεια για φροντίδα παιδιών σε παιδικούς / νηπιοκομικούς σταθμούς με ποσοστό
6.5% επί του συνόλου των ερωτηθέντων
9. Βοήθεια από το κράτος για στεγαστικές ανάγκες με ποσοστό 5.2% επί του συνόλου
των ερωτηθέντων
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Βλέπουμε τα αιτήματα που αφορούν την κρατική βοήθεια για οικιακή βοηθό και για
στεγαστικές ανάγκες μπαίνουν σαν τέταρτα και πέμπτα πιο σημαντικά αιτήματα. Έτσι
επιβεβαιώνεται το αρχικό εύρημα που θέλει σαν πρώτη την βοήθεια για τη μόρφωση
των παιδιών, τη στέγαση, το επίδομα τέκνου, τη βοήθεια για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και για αγορά μεταφορικού μέσου.

5.3.1

Προβλήματα για τα οποία θα έπρεπε να ζητηθεί βοήθεια από το κράτος

Στην ανοικτή ερώτηση «ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες για
τα οποία θα έπρεπε να ζητηθεί βοήθεια από το κράτος» απάντησε το 83% (515) των
ερωτηθέντων και έδωσε πάνω από 90 διαφορετικές απαντήσεις οι οποίες
κωδικοποιήθηκαν σε 30 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές των απαντήσεων παρατίθενται
στη συνέχεια, ιεραρχικά, ανάλογα με τα ποσοστά που έλαβε η κάθε απάντηση. Τα
ποσοστά που έλαβαν οι απαντήσεις αφορούν μόνο τους 515 που απάντησαν την
ερώτηση αυτή.
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1. Κρατική βοήθεια για την μόρφωση των παιδιών
Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση, η βοήθεια για την μόρφωση των παιδιών
κυριαρχεί στις διεκδικήσεις των ερωτηθέντων (ποσοστό 12.6%). Μέσα στα πλαίσια αυτά
υπάρχουν γονείς που θεωρούν απαραίτητη την βοήθεια υπό την μορφή υποτροφιών.
Ακόμα φαίνεται ότι χρειάζονται βοήθεια όσον αφορά τα έξοδα των φροντιστηρίων και την
αγορά των βιβλίων. Μερικά άτομα ζήτησαν βοήθεια για την επίβλεψη των παιδιών στο
σπίτι, ενδεχόμενα επειδή οι ίδιοι οι γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά
τους με την κατ’ οίκον εργασία. Ακόμα ζητούν μειωμένη εγγραφή σε νηπιαγωγεία και
παιδικούς σταθμούς.

Είναι φανερό ότι και για τους πολύτεκνους γονείς, όπως και για όλους τους γονείς στην
Κύπρο, κύριο μέλημα είναι η εκπαίδευση των παιδιών τους. Ήδη είναι γνωστά τα κόστα
για την εκπαίδευση, λόγω κυρίως για τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια για τις
προεισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων, πράγμα που κάνει το κόστος για τους
πολύτεκνους γονείς ακόμα πιο δυσβάσταχτο. Έτσι το αίτημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί
λογικό.

2. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης
Ποσοστό 11.8% των ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση αυτή αιτείται
επιδότηση στα κυριότερα έξοδα συντήρησης του σπιτιού, όπως το νερό, το ηλεκτρικό
ρεύμα, τα καύσιμα για τη θέρμανση και για το αυτοκίνητο. Η κατανάλωση των ειδών
αυτών πολλαπλασιάζεται αναλόγως του αριθμού των ατόμων μέσα στο σπίτι, οπόταν
στην περίπτωση των πολυτέκνων οικογενειών είναι κατανοητό ότι τα έξοδα αυτά θα είναι
ακόμη μεγαλύτερα σε σύγκριση με τις ολιγομελείς οικογένειες.

3. Αύξηση του επιδόματος τέκνου
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια παροχής κινήτρων για αύξηση της
γεννητικότητας, έχει αυξηθεί σημαντικά το επίδομα τέκνου και κυρίως για τις οικογένειες
των πολυτέκνων, φαίνεται ότι το επίδομα δεν είναι αρκετό. Το ποσοστό των
ερωτηθέντων που ζητά την αύξηση στο επίδομα τέκνου ανέρχεται στο 11.5%. Στη
κατηγορία αυτή σημειώνεται ότι κατατάσσονται και ερωτηθέντες που ζήτησαν αύξηση
των επιδομάτων τους γενικά.
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4. Κρατική βοήθεια για στέγαση των πολυτέκνων
Το αίτημα αυτό προβάλλεται από το 8.9% όσων απάντησαν την ερώτηση αυτή. Το
στεγαστικό, όπως φαίνεται και από τις πιο πάνω απαντήσεις, φαίνεται να είναι από τα
πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες των πολυτέκνων, παρόλο που
η πλειοψηφία των ατόμων που έθεσαν το στεγαστικό στις απαιτήσεις τους, ζουν σε
ιδιόκτητο σπίτι και το χαρακτηρίζουν «άνετο». Το αίτημα για στεγαστική βοήθεια
αντικατοπτρίζει την γενικότερη τάση στην κυπριακή κοινωνία, αφού επεκτείνεται και στη
στεγαστική βοήθεια των παιδιών των ερωτηθέντων. Όπως όλοι οι Κύπριοι φιλοδοξούν
να δώσουν ένα σπίτι στα παιδιά τους, όμως στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι
υπάρχουν πολλά παιδιά και οι πιθανότητες είναι μειωμένες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Το
αίτημα επικεντρώνεται στην εξασφάλιση χαμηλότοκου δανείου για σκοπούς στέγασης,
και για φθηνά οικόπεδα.
5. Περισσότερη οικονομική βοήθεια / διευκολύνσεις στην εξόφληση χρεών
Ένα ποσοστό 7.6% των ερωτηθέντων που απάντησαν στην ερώτηση αυτή, ζητούν
περισσότερη οικονομική βοήθεια και διευκολύνσεις όσον αφορά την εξόφληση των
χρεών τους. Από την απάντηση αυτή είναι εμφανές ότι τα οικονομικά των οικογενειών
αυτών δεν είναι και τόσο ανθηρά.

6. Βοήθεια για απόκτηση μεταφορικού μέσου
Παρόλο που το ποσοστό που έδωσε την απάντηση αυτή είναι μόνο 5%, εντούτοις
επιβεβαιώνει ότι η βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου είναι όπως και πιο πάνω ένα από
τα κύρια αιτήματα. Το αίτημα αφορά δικαίωμα αγοράς αφορολόγητου αυτοκινήτου ή
αύξηση του ποσού των £2000, που δικαιούνται στο παρόν στάδιο για απόκτηση
αυτοκινήτου.

7. Επίδομα μάνας
Ποσοστό 4.5% των ερωτηθέντων θέλουν επαναφορά του επιδόματος μάνας. Πρόκειται
για άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας που έπαιρναν παλαιότερα το επίδομα και θέλουν να
συνεχιστεί, διότι τα παιδιά τους έχουν ήδη ενηλικιωθεί και δεν δικαιούνται το επίδομα
τέκνου.
Οι υπόλοιπες απαντήσεις πήραν πολύ μικρά ποσοστά (κάτω από 4% όσων απάντησαν
την ερώτηση αυτή), όμως αξίζει τον κόπο να αναφερθούν:
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Οικονομική βοήθεια για σκοπούς ψυχαγωγίας: διακοπές, εκπτώσεις, δωρεάν
είσοδος σε θεάματα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, πισίνες, έκπτωση / δικαίωμα σε
οργανωμένα εξοχικά διαμερίσματα, μειωμένες τιμές για το θέατρο, το σινεμά και τις
συναυλίες, μειωμένες τιμές για τα δημόσια κολυμβητήρια / γυμναστήρια



Εκπτώσεις σε καθημερινά έξοδα: τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, πάνες των
παιδιών, ηλεκτρικά είδη, κάρτα δικαιώματος μειωμένων τιμών στις υπεραγορές



Βοήθημα για επέκταση ή/και επιδιόρθωση της οικίας: είναι λογικό, με την έλευση
καινούριων μελών στην οικογένεια, ή με το μεγάλωμα των παιδιών, το σπίτι να
χρειάζεται επέκταση ή επιδιόρθωση. Κυρίως τα παιδιά στην εφηβεία χρειάζονται
δικούς τους χώρους, οπόταν συχνά η επέκταση καθίσταται επιβεβλημένη. Εξάλλου
είναι ενδεχόμενο να μην έχουν τα άτομα προγραμματίσει να αποκτήσουν τον αριθμό
των παιδιών που απόκτησαν σταδιακά, οπόταν να μην έγινε και ο κατάλληλος
προγραμματισμός αρχικά.



Φορολογικές μειώσεις για τους πολύτεκνους: φόρου εισοδήματος, κοινοτικοί, φόροι
ακινήτου περιουσίας. Το αίτημα αυτό τίθεται και στα κυριότερα αιτήματα που
εμφανίζονται στην πιο πάνω ενότητα



Κριτήρια για τα επιδόματα: οι ερωτηθέντες αιτούνται την εισαγωγή κριτηρίων για τα
επιδόματα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας



Χορήγηση επιδόματος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: τα αίτημα δεν αφορά
απλά την οικονομική ενίσχυση. Στο κεφάλαιο αυτό εκφράστηκαν έντονα παράπονα
για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον δημόσιο τομέα, για τις ώρες που
χρειάζεται να περιμένουν και για την έλλειψη ευαισθησίας των γιατρών στον δημόσιο
τομέα. Παράλληλα επισημαίνουν ότι τους είναι δύσκολο να απευθύνονται στον
ιδιωτικό τομέα, λόγω των τιμών και επισημαίνεται η ακρίβεια των φαρμάκων. Οι
ερωτηθέντες έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην επιδότηση για τα φάρμακα ειδικά,
τα οποία θεωρούν πολύ ακριβά.



Επιδότηση για οικιακή βοηθό: κυρίως για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ζητείται η
παροχή οικιακής βοήθειας ή ανάλογο επίδομα



Μεγαλύτερες συντάξεις: οι πολύτεκνοι δεν διαχωρίζονται από τους άλλους
συνταξιούχους όσον αφορά το αίτημα για αύξηση των συντάξεων. Πολλές φορές η
σύνταξη δεν είναι αρκετή ούτε καν για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ηλικιωμένων

59



Μειωμένη στρατιωτική θητεία: ζητείται μειωμένη στρατιωτική θητεία για όλα τα παιδιά
των πολυτέκνων. Λόγω της οικονομικής ανάγκης της οικογένειας είναι πιο αναγκαίο
τα παιδιά να μπαίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αγορά εργασίας



Χαμηλότοκα δάνεια: ζητούνται χαμηλότοκα δάνεια τόσο για τους γονείς, όσο και για
τα παιδιά των πολυτέκνων



Μη κατάργηση επιδόματος τέκνου: γονείς που έχουν παιδί που έχει αποθάνει ζητούν
να μην τους καταργείται το επίδομα επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός των μελών της
οικογένειας



Παροχή βοήθειας / στήριξης από ειδικούς: ζητούν να έχουν ψυχολογική στήριξη τόσο
οι γονείς, όσο και τα παιδιά από ειδικούς (ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς)
κυρίως όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά στην εφηβεία



Μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια σε περίπτωση διδύμων: τα έξοδα σε περίπτωση
διδύμων διπλασιάζονται και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική
κατάσταση της οικογένειας, ιδίως όταν υπάρχουν ήδη άλλα παιδιά



Δωρεάν μεταφορικό μέσο: ένα άλλο αίτημα είναι η παροχή δωρεάν μεταφορικού
μέσου για το σχολείο, το κολέγιο / πανεπιστήμιο και για τη μετάβαση στο νοσοκομείο



Φοιτητικό επίδομα: ζητείται αύξηση της φοιτητικής χορηγίας, έτσι ώστε να καλύπτει
και τη στέγη του φοιτητή, όχι απλώς μέρος των σπουδών του



Κατάργηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων: ζητούν κατάργηση του τέλους άδειας
κυκλοφορίας ειδικά για τους πολύτεκνους, σαν μέσο οικονομικής βοήθειας



Να μην σταματά το επίδομα τέκνου στα 18: θεωρούν ότι το παιδί εξαρτάται ακόμη
από τους γονείς του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και των σπουδών,
οπόταν θεωρούν την κατάργηση του επιδόματος άδικη



Στήριξη οικογενειών παιδιών με νοητική στέρηση: στο αίτημα αυτό περιλαμβάνονται,
εκτός από την κάλυψη εξόδων, η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και η στήριξη από
κοινωνικούς λειτουργούς



Καλύτερες κρατικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών



Καλύτερη ενημέρωση από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων: αφορά κυρίως τα
δικαιώματα τους και πληροφόρηση σχετικά με τις διευκολύνσεις που δικαιούνται ως
πολύτεκνοι
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6

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Οι υπό εξέταση οικογένειες ανήκουν κατά κύριο λόγο στις μεσαίες εισοδηματικές
τάξεις. Μεγάλο ποσοστό των γυναικών δηλώνουν οικοκυρές. Αυτό πρέπει /μάλλον
θα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι πολλές ώρες που απαιτούνται για τη
φροντίδα πολλών παιδιών δεν επιτρέπει στη μητέρα να βγει έξω στην αγορά
εργασίας
2. Ηλικιακά ανήκουν κυρίως στις ομάδες 40-50 χρόνων και άνω των 60. Οι μητέρες
είναι μικρότερης ηλικίας από τους άνδρες. Οι γονείς που έχουν πάνω από 7 παιδιά
ανήκουν κυρίως στην ηλικία άνω των 60. Αυτό υπονοεί ότι οι γονείς αυτοί δεν είχαν
πρόσβαση κυρίως σε μεθόδους αντισύλληψης, αφού η τεκνοποίηση συνέβηκε πριν
από τουλάχιστον 50 χρόνια.
3. Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών είναι κυρίως απόφοιτοι δημοτικού περισσότεροι
από τους μισούς.
4. Τα παιδιά που εξαρτώνται από τους γονείς τους οικονομικά είναι κυρίως ανήλικα και
διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς τους
5. Γύρω στο ένα τρίτο των ερωτηθέντων βοηθούνται οικονομικά από τα παιδιά τους. Η
βοήθεια αυτή αφορά κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα, αλλά και γυναίκες νεώτερης
ηλικίας, οι οποίες είναι είτε χήρες είτε διαζευγμένες
6. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πέραν από τον μισθό τους ή τη
σύνταξη τους έχουν και άλλα εισοδήματα. Αυτά είναι κυρίως επιδόματα που
παίρνουν από το κράτος
7. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (γύρω στο 80%) μένουν σε ιδιόκτητο σπίτι ή
διαμέρισμα. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν το σπίτι τους άνετο, όμως όσοι το
νιώθουν στενόχωρο είναι συνήθως αυτοί που έχουν πολλά παιδιά που διαμένουν
μαζί τους και μικρό αριθμό δωματίων κατ’ αναλογία
8.

Οι περισσότεροι απόκτησαν το σπίτι τους με δικά τους λεφτά, κυρίως με δάνεια

9. Σχεδόν όλοι διαθέτουν αυτοκίνητο, αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που διαθέτουν
αυτοκίνητο πολυτελείας. Επίσης δεν είναι πολλοί αυτοί που διαθέτουν αυτοκίνητο
αυξημένων θέσεων, παρόλον ότι έχουν πολυμελή οικογένεια. Αυτό ενδεχομένως να
σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν ότι δικαιούνται οικονομική βοήθεια για εξασφάλιση
τέτοιου αυτοκινήτου. Οι περισσότεροι, όπως και στην περίπτωση της κατοικίας,
απόκτησαν το αυτοκίνητο τους με δάνειο.
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10. Όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών το ποσοστό που έχει παιδιά στο
Πανεπιστήμιο είναι σχετικά μικρό (11%). Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ποσοστό των
παιδιών που έχει εγκαταλείψει το σχολείο και που ανέρχεται στο 5.9%.
11. Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους φιλοδοξούν να σπουδάσει τα παιδιά τους,
πράγμα που συνάδει με τη γενικότερη τάση στη Κυπριακή κοινωνία, δηλαδή την
μόρφωση των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι υπολογίζουν
να καλύψουν τα έξοδα σπουδών των παιδιών τους με δάνεια ή από τα εισοδήματα
τους.
12. Μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων ήταν σε θέση να απαντήσουν θετικά στο αν
θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκατασταθούν
13. Λίγο πιο κάτω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υποφέρουν από κάποια
ασθένεια, είτε οι γονείς είτε τα παιδιά. Οι κυριότερες ασθένειες που αντιμετωπίζουν οι
γονείς είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα ορθοπεδικά προβλήματα και ο
σακχαρώδης διαβήτης, ασθένειες που είναι πολύ κοινές στον κυπριακό πληθυσμό.
Από τις υπό εξέταση οικογένειες υπάρχουν 90 περιπτώσεις παιδιών που δηλώθηκαν
ότι υποφέρουν από κάποια ασθένεια, που συνήθως είναι κάποιας χρόνιας μορφής
σωματική ή πνευματική αναπηρία, επιληψία ή κάποιο άλλο σύνδρομο.
14. Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απευθύνεται
στον Δημόσιο τομέα, ενώ γύρω στο 60% έχουν κάποιας μορφής ιατροφαρμακευτική
κάλυψη. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά διότι για να απευθυνθεί κάποιος στον
ιδιωτικό τομέα χρειάζεται οικονομική άνεση. Οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι
από την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό
(γύρω στο ένα πέμπτο αυτών που απευθύνονται στον δημόσιο τομέα) που έκαναν
παράπονα για κακή εξυπηρέτηση και ποιότητα ιατρικής.
15. Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 17% που δήλωσαν ότι μέλος της οικογένειας τους
πάσχει από θλίψη / άγχος / στρες.
16. Τα άτομα που έχουν κάποιας μορφής ψυχολογικό πρόβλημα ή κατάθλιψη, σε
μεγάλο ποσοστό ( γύρω στο 45%) δεν απευθύνονται σε ειδικούς. Αυτό ενδεχομένως
να οφείλεται στην προκατάληψη που υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία σχετικά με την
ζήτηση βοήθειας από ειδικούς και που αφορά κυρίως τον φόβο στιγματισμού από
την υπόλοιπη κοινωνία.
17. Η φροντίδα των παιδιών πέφτει κυρίως στους ώμους της μητέρας, όπως άλλωστε
συμβαίνει και με την υπόλοιπη κυπριακή κοινωνία. Μόνο το ένα πέμπτο των
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πατέρων βοηθά, ενώ σε λίγες περιπτώσεις βοηθούν οι γονείς του ζευγαριού ή άλλοι
συγγενείς.
18. Γύρω στο ένα τρίτο των ερωτηθέντων δεν βγαίνουν για ψυχαγωγία, ούτε πάνε
διακοπές. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η έλλειψη οικονομικής άνεσης και η μη ύπαρξη
εναλλαχτικής λύσης για τη φύλαξη των παιδιών.
19. Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν για τη δράση της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων, εντούτοις θεωρούν ότι η Οργάνωση θα έπρεπε να είναι πιο διεκδικητική
όσον αφορά τα αιτήματα των πολυτέκνων οικογενειών. Επίσης φαίνεται ότι μερικοί
δεν γνωρίζουν τα ωφελήματα που δίνονται στους πολύτεκνους μέσω της
Οργάνωσης.
20. Όσον αφορά τις διεκδικήσεις ωφελημάτων που εισηγούνται, αυτές αφορούν κυρίως
βοήθεια για την εκπαίδευση των παιδιών, περισσότερο όσο αφορά την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, με δεύτερο αίτημα τη βοήθεια για απόκτηση στέγης, τόσο για την ίδια
την οικογένεια, όσο και για τα παιδιά της. Τα άλλα ωφελήματα αφορούν την αύξηση
στο επίδομα τέκνου, φορολογικές απαλλαγές, βοήθεια για απόκτηση μεταφορικού
μέσου και καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
21. Τέλος από τα αιτήματα που εισηγήθηκαν οι ίδιοι, και πάλιν κυριαρχεί η βοήθεια για
εκπαίδευση των παιδιών, όμως ταυτόχρονα ζητείται οικονομική βοήθεια για την
κάλυψη αναγκών σε ρεύμα, νερό και πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και σε άλλα
καθημερινά έξοδα που έχει να επωμιστεί μια οικογένεια.

Γενικά, κρίνοντας από τα αποτελέσματα και γενικότερα από τις διεκδικήσεις των
ερωτηθέντων, φαίνεται ότι μια πολυμελής οικογένεια στην κυπριακή κοινωνία πολύ
δύσκολα τα βγάζει πέρα, κυρίως όταν υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος μέσα στην
οικογένεια. Τα ποσά που δίνονται υπό την μορφή επιδομάτων φαίνονται πολύ μικρά για
να καλύψουν το κόστος της διαβίωσης της πολύτεκνης οικογένειας. Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζονται όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας
και στην απασχόληση, φαίνεται ότι φθάνουν σε σημείο που να μπορεί κάποιος να
κατατάξει τις πολυμελείς οικογένειες σε ομάδα κοινωνικού αποκλεισμού.

Ήδη πολλές από αυτές τις οικογένειες βοηθούνται από τα Σχέδια Δράσης για κοινωνική
ενσωμάτωση, όμως είναι προφανές ότι χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν, τόσο στον
τομέα της πληροφόρησης προς τους ίδιους τους πολύτεκνους όσον αφορά τα
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δικαιώματα τους, όσο και όσον αφορά τις διεκδικήσεις που θα ήθελαν οι ίδιοι να γίνουν
προς το κράτος, με κύριο διεκδικητή την Παγκύπρια Οργάνωση των Πολυτέκνων.

Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο, το οποίο η Οργάνωση θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει για να επιχειρηματολογήσει όσον αφορά τις διεκδικήσεις των
πολυτέκνων. Παράλληλα υπάρχει έδαφος και για τη διεξαγωγή και άλλων ερευνών, για
την περαιτέρω διερεύνηση ειδικών θεμάτων, όπως π.χ. το ποσοστό παιδιών των
πολύτεκνων οικογενειών που εγκαταλείπουν το σχολείο, ή το θέμα της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αφού τα ποσοστά των ατόμων που πάσχουν από
σοβαρές και χρόνιες ασθένειες είναι αρκετά μεγάλα στο δείγμα που έχει εξεταστεί.

Παρόλο που οι πολύτεκνοι ως τμήμα πληθυσμού θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν
ομάδα κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω των περιορισμένων ευκαιριών που της
παρέχονται (κυρίως λόγω των οικονομικών τους), εντούτοις θα πρέπει να αντικρίζεται
θετικά σε σύγκριση με άλλες ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού. Ο λόγος είναι ότι ως
πολίτες συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους τομείς που αφορούν όχι μόνο την κοινωνική,
αλλά και την οικονομική ζωή του τόπου. Συμμετέχουν ενεργά στην προσφορά
ανθρώπινου δυναμικού, στους τομείς της απασχόλησης, στην καταβολή φόρων και στα
ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και κυρίως προσφέρουν περισσότερο από άλλη
οικογένεια παιδιά στον στρατό. Επιπλέον απαμβλύνουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα
της υπογεννητικότητας, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που πρέπει να
αντιμετωπίσει η Ενωμένη Ευρώπη. Γι αυτούς τους λόγους καλό θα ήταν να
διαχωριστούν από άλλες ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι π.χ. οι
συνταξιούχοι και οι ανάπηροι.

Τέλος, με αφετηρία αυτή την έρευνα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πιλοτική,
ενδείκνυται να γίνει πιο αναλυτική κοινωνιολογική έρευνα, η οποία να μην στηρίζεται σε
στεγνά ποσοστά, αλλά να έχει πιο ποιοτικό χαρακτήρα, με συνεντεύξεις βάθους και
ομάδες συζήτησης, μέθοδοι οι οποίες θα βοηθήσουν να διαφανούν πιο συγκεκριμένα τα
προβλήματα που ταλανίζουν αυτή την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, έτσι που να
καταδειχτεί η ανάγκη βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
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