
Αθήνα, 17 / 1 / 03 

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

Αυτή η επιστολή είναι προσωπικά για εσάς και µπορείτε να την κρατήσετε σαν µια ζωντανή 
µαρτυρία της συνεργασίας που ευγενικά µας παραχωρήσατε και της εµπιστοσύνης που µας δείξατε, 
αφιερώνοντας ένα µέρος από τον πολύτιµο χρόνο σας για να µιλήσουµε πάνω σε πολλά ζητήµατα της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, για τα οποία σίγουρα έχετε πολλά να πείτε, όταν σας δίνετε η ευκαιρία.  

Για τα θέµατα αυτά γίνεται µια µεγάλη έρευνα, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα που 
διεξάγεται  αυτή στιγµή σε 23 χώρες της Ευρώπης. Η δηµοκρατία, η απασχόληση και η κοινωνική 
πρόνοια, η µετανάστευση,  η συµµετοχή του πολίτη  στις αποφάσεις που τον αφορούν, τα προβλήµατα 
διακυβέρνησης των κοινωνιών µας, το έθνος, η θρησκεία κ.α. είναι θέµατα αυτής της έρευνας. 

Αυτά  θα θέλαµε να τα συζητήσουµε µαζί, µε ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο οι απαντήσεις 
σας θα είναι τελείως ανώνυµες.  Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι κοινό για όλες τις χώρες, για να 
µπορέσει να φανεί κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις του κόσµου όλων αυτών των χωρών. 

Την έρευνα στην Ελλάδα έχει υπό την ευθύνη του το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ). Είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα αυστηρά ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, ειδικευµένο εδώ και 44 χρόνια 
σε κοινωνικές έρευνες παρόµοιες µε την “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα”. Συνολικά, θα έρθουµε σε 
επαφή µε 3.100 άτοµα από όλη τη χώρα και για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων  το ΕΚΚΕ 
συνεργάζεται µε τις εταιρείες  MRB και ΟPINION, γνωστές για την εµπειρία τους στις πολιτικές και 
κοινωνικές έρευνες.   

Ο άνθρωπος που θα σας ζητήσει να συνοµιλήσετε δεν σας γνωρίζει. Έχετε διαλεχτεί τελείως 
τυχαία και, ασφαλώς, ανώνυµα. Αυτό σηµαίνει όµως ότι δεν µπορεί κανένας άλλος να µιλήσει αντί 
για εσάς.  Έτσι, λοιπόν, η συζήτηση µαζί σας, οι απόψεις σας, µας είναι πραγµατικά αναντικατάστατες, 
αλλά και απαραίτητες, για εµάς και για εσάς. Και είναι απαραίτητες οι απόψεις σας για δύο λόγους. 
Πρώτον, µιλώντας εσείς, µιλάτε, για θέµατα που µιλάνε συνήθως µόνον οι πολιτικοί, οι ειδικοί, οι 
δηµοσιογράφοι. ∆εύτερον, µιλώντας εσείς, δίνετε φωνή στην Ελλάδα που, όπως όλες οι χώρες της 
Ευρώπης, θέλει να έχει τη δική της παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Για όλα αυτά, λοιπόν, που χωρίς εσάς δεν θα µπορούσαν να γίνουν  

Σας ευχαριστούµε πολύ 

 
Παναγιώτης Καφετζής                           Καθηγητής Θωµάς Μαλούτας 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έρευνας           Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΚΚΕ 

Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, κ. Ρούλα Κίνια         τηλ. 210-7489123 



Αθήνα, 27 / 2 / 03 

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει σε 23 χώρες της Ευρώπης την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Έρευνα».  

Στην Ελλάδα την έρευνα έχει υπό την ευθύνη του το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ). Είναι ένα ερευνητικό ίδρυµα αυστηρά ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τη 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και εξειδικεύεται εδώ 
και 44 χρόνια σε κοινωνικές έρευνες παρόµοιες µε την “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα”. Συνολικά, 
θα έρθουµε σε επαφή µε 3.100 άτοµα από όλη τη χώρα. Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων  το 
ΕΚΚΕ συνεργάζεται µε τις εταιρείες  MRB και ΟPINION, γνωστές για την εµπειρία τους στις πολιτικές 
και κοινωνικές έρευνες.   

Το νοικοκυριό σας έχει επιλεγεί τυχαία και ένα µέλος του είναι ένα από τους 3.100 
Έλληνες που θα εκπροσωπήσουν την χώρα σε αυτή την έρευνα.  Τα νοικοκυριά κληρώνονται 
τυχαία από τον χάρτη της πόλης σας και στη συνέχεια κληρώνεται ένα άτοµο µέσα από το κάθε 
νοικοκυριό τυχαία και ασφαλώς ανώνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα νοικοκυριά και τα άτοµα που 
κληρώνονται σε όλη τη χώρα δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε κάποια άλλα.  Για το λόγο 
αυτό, η δική σας συµµετοχή είναι µοναδική και απαραίτητη για µας.  

Αυτό σηµαίνει όµως ότι δεν µπορεί κανένα άλλο νοικοκυριό να πάρει τη θέση του 
δικού σας αλλά ούτε και να µιλήσει άλλος από εσάς που έχετε επιλεγεί.   

Αφιερώνοντας µία ώρα από τον πολύτιµο χρόνο σας για να µιλήσουµε πάνω σε πολλά 
ζητήµατα της Ελλάδας και της Ευρώπης, βοηθάτε τη χώρα µας να συγκεντρώσει τους 3.100 
Έλληνες που θα την εκπροσωπήσουν στην «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». 

Μιλώντας εσείς, δίνετε φωνή στην Ελλάδα που, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, θέλει να 
έχει τη δική της παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τηλεφωνήστε µας για να κλείσουµε ένα ραντεβού τη µέρα και την ώρα που µπορείτε στα 
τηλέφωνα :  

 ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε.  κα Γάλλου ή κος Κουλαρµάνης   τηλ. 210 32 34 344 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για την συνεργασία σας, 

 
Παναγιώτης Καφετζής                                      Καθηγητής Θωµάς Μαλούτας 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έρευνας                    Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΚΚΕ 

 

 

 


