
 

   
 
 

 
 

  Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2006 
 
 

 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα  (3ος  Γύρος 2006) 
 
Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 
 
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε τη διεξαγωγή της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» και την 
παρουσία της ερευνητικής µας ομάδας στην περιοχή σας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ταυτόχρονα σε 25 χώρες της Ευρώπης την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». Η 
έρευνα αυτή είναι η σημαντικότερη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στοχεύει στη συγκριτική 
μελέτη των απόψεων των πολιτών γύρω από τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ευρωπαϊκές χώρες. Για πρώτη φορά η Κύπρος συμμετέχει σε αυτή την πανευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα, τα 
αποτελέσματα της οποίας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις κοινωνικές επιστήμες αλλά και για την ίδια την 
Κυπριακή κοινωνία στο βαθμό που μπορεί να σχεδιαστεί η κατάλληλη πολιτική. http://www.europeansocialsurvey.org  
 
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων), 
για τα οποία ωστόσο δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη γνώση για να απαντήσετε στις σχετικές ερωτήσεις.  
 
Το νοικοκυριό σας έχει επιλεγεί από ένα παγκύπριο δείγμα βάσει επιστημονικών μεθόδων που μπορούν να 
εγγυηθούν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας. Τα νοικοκυριά κληρώνονται τυχαία και στη συνέχεια 
κληρώνεται ένα άτομο μέσα από το κάθε νοικοκυριό επίσης τυχαία και ασφαλώς ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
νοικοκυριά και τα άτομα που κληρώνονται σε όλη τη χώρα δεν μπορούν να αντικαταστούν µε κάποια άλλα. 
Για το λόγο αυτό, η δική σας συμμετοχή είναι μοναδική και απαραίτητη για εμάς, γιατί δεν μπορεί κανένα άλλο 
νοικοκυριό να πάρει τη θέση του δικού σας. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να ενημερώσετε και τα υπόλοιπα μέλη του 
νοικοκυριού για το περιεχόμενο του γράμματος αυτού. 
 
Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεγούν με τα ερωτηματολόγια θα τύχουν απόλυτης εμπιστευτικότητας και δε θα 
συνδεθούν σε καμία περίπτωση με το όνομα σας ή τη διεύθυνσή σας. 
 
Οι περισσότεροι πολίτες που συμμετέχουν στην έρευνα τη θεωρούν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και ελπίζουμε το ίδιο 
και εσείς. Αφιερώνοντας µία ώρα από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε πάνω σε πολλά ζητήματα της 
Κύπρου και της Ευρώπης, βοηθάτε τη χώρα µας να συγκεντρώσει τους 800 Κύπριους που θα την εκπροσωπήσουν 
στην «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα». 
 
Μιλώντας εσείς, δίνετε φωνή στην Κύπρο που, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, θέλει να έχει τη δική της 
παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τις επόμενες μέρες ένας ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου του Cyprus College θα επισκεφθεί το σπίτι σας. Ο 
ερευνητής ή η ερευνήτρια που θα σας επισκεφθεί θα έχει μαζί του την ερευνητική του ταυτότητα την οποία θα 
επιδείξει πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη. Αν θέλετε, τηλεφωνήστε µας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
έρευνα ή για να κλείσουμε ραντεβού τη µέρα και την ώρα που μπορείτε  στα τηλέφωνα:  
 
22713277         Δρ. Αντώνης Θεοχάρους, Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 
22713173         κα. Λίνα Τσούμπανου, Υπεύθυνη Ερευνητικού Σχεδιασμού/Υλοποίησης της Έρευνας 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική ανταπόκρισή σας στην έρευνα. 
 
 
 
 
 
Δρ. Αντώνης Θεοχάρους                                             
Διευθυντής Κέντρου Ερευνών                    

http://www.europeansocialsurvey.org/

