Ακινα, 3 Μαΐου 2011

Αγαπθτι φίλθ, αγαπθτζ φίλε,
Αυτι θ επιςτολι είναι προςωπικά για εςάσ και μπορείτε να τθν κρατιςετε ςαν μια ηωντανι
μαρτυρία τθσ ςυνεργαςίασ που ευγενικά μασ παραχωριςατε και τθσ εμπιςτοςφνθσ που μασ
δείξατε, αφιερϊνοντασ ζνα μζροσ από τον πολφτιμο χρόνο ςασ για να μιλιςουμε πάνω ςε
πολλά ηθτιματα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ, για τα οποία ςίγουρα ζχετε πολλά να πείτε,
όταν ςασ δίνετε θ ευκαιρία.
Για τα θζματα αυτά γίνεται μια μεγάλη ζρευνα, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ζρευνα που
διεξάγεται αυτή ςτιγμή ςε 28 χϊρεσ τησ Ευρϊπησ. Η δθμοκρατία, θ απαςχόλθςθ και θ
κοινωνικι πρόνοια, θ μετανάςτευςθ, θ ςυμμετοχι του πολίτθ ςτισ αποφάςεισ που τον
αφοροφν, τα προβλιματα διακυβζρνθςθσ των κοινωνιϊν μασ, το ζκνοσ, θ κρθςκεία κ.α.
είναι κζματα αυτισ τθσ ζρευνασ. Αυτά κα κζλαμε να τα ςυηθτιςουμε μαηί, με ζνα
ερωτθματολόγιο ςτο οποίο οι απαντήςεισ ςασ θα είναι τελείωσ ανώνυμεσ. Το
ερωτθματολόγιο αυτό είναι κοινό για όλεσ τισ χϊρεσ, για να μπορζςει να φανεί κατά πόςο
διαφζρουν οι απόψεισ του κόςμου όλων αυτϊν των χωρϊν.
Τθν ζρευνα ςτθν Ελλάδα ζχει υπό τθν ευκφνθ του το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν
(ΕΚΚΕ). Είναι ζνα ερευνθτικό ίδρυμα αυςτθρά ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα, ειδικευμζνο εδϊ
και 50 χρόνια ςε κοινωνικζσ ζρευνεσ παρόμοιεσ με τθν “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ζρευνα”.
Συνολικά, κα ζρκουμε ςε επαφι με 3.200 άτομα από όλθ τθ χϊρα και για τθ διεξαγωγι των
ςυνεντεφξεων το ΕΚΚΕ ςυνεργάηεται με τισ εταιρείεσ ΜΕΤΡΟΝ ΑNALYSIS και ΟPINION,
γνωςτζσ για τθν εμπειρία τουσ ςτισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ ζρευνεσ.
Το νοικοκυριό ςασ ζχει επιλεγεί τυχαία και ζνα μζλοσ του είναι ζνασ από τουσ 3.200
Ζλληνεσ που θα εκπροςωπήςουν τη χϊρα ςε αυτή την ζρευνα. Τα νοικοκυριά
κλθρϊνονται τυχαία από τον χάρτθ τθσ πόλθσ ςασ και ςτθ ςυνζχεια κλθρϊνεται ζνα άτομο
μζςα από το κάκε νοικοκυριό τυχαία και αςφαλϊσ ανϊνυμα. Αυτό ςημαίνει ότι τα
νοικοκυριά και τα άτομα που κληρϊνονται ςε όλη τη χϊρα δεν μποροφν να
αντικαταςταθοφν με κάποια άλλα. Για το λόγο αυτό, η δική ςασ ςυμμετοχή είναι
μοναδική και απαραίτητη για μασ, γιατί δεν μπορεί κανζνα άλλο νοικοκυριό να πάρει τη
θζςη του δικοφ ςασ αλλά οφτε και να μιλήςει άλλοσ από εςάσ που ζχετε επιλεγεί.
Τισ επόμενεσ μζρεσ ζνα ερευνθτισ από τισ εταιρείασ που ζχουν αναλάβει το ζργο κα
επιςκεφκεί το ςπίτι ςασ. Ο ερευνθτισ ι θ ερευνιτρια που κα ςασ επιςκεφκεί κα ζχει μαηί
του τθν ταυτότθτα τθσ εταιρείασ και του ΕΚΚΕ τισ οποίεσ κα επιδείξει πριν ξεκινιςει τθ
ςυνζντευξθ. Ο άνκρωποσ που κα ςασ ηθτιςει να ςυνομιλιςετε δεν ςασ γνωρίηει. Ζχετε
διαλεχτεί τελείωσ τυχαία και, αςφαλϊσ, ανϊνυμα. Αυτό ςθμαίνει όμωσ ότι δεν μπορεί
κανζνασ άλλοσ να μιλήςει αντί για εςάσ. Ζτςι, λοιπόν, θ ςυηιτθςθ μαηί ςασ, οι απόψεισ
ςασ, μασ είναι πραγματικά αναντικατάςτατεσ, αλλά και απαραίτθτεσ, για εμάσ και για εςάσ.
Και είναι απαραίτητεσ οι απόψεισ ςασ για δφο λόγουσ. Πρϊτον, μιλϊντασ εςείσ, μιλάτε,

για κζματα που μιλάνε ςυνικωσ μόνον οι πολιτικοί, οι ειδικοί, οι δθμοςιογράφοι.
Δεφτερον, μιλϊντασ εςείσ, δίνετε φωνή ςτην Ελλάδα που, όπωσ όλεσ οι χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ, κζλει να ζχει τθ δικι τθσ παρουςία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Για όλα αυτά, λοιπόν, που χωρίσ εςάσ δεν κα μποροφςαν να γίνουν
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