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Εσρωπαϊκή Κοινωνική Έρεσνα (6ος Γύρος 2012)
Αγαπεηή θίιε, αγαπεηέ θίιε,
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζαο γλσζηνπνηνύκε ηε δηεμαγσγή ηεο «Εσρωπαϊκής Κοινωνικής Έρεσνας» θαη ηελ
παξνπζία ηεο εξεπλεηηθήο µαο νκάδαο ζηελ πεξηνρή ζαο.
Η Εσρωπαϊκή Επιηροπή δηεμάγεη ηαπηόρξνλα ζε 30 ρώξεο ηεο Επξώπεο ηελ «Εσρωπαϊκή Κοινωνική Έρεσνα». Η
έξεπλα απηή είλαη ε ζεκαληηθόηεξε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Επξώπε θαη ζηνρεύεη ζηε ζπγθξηηηθή
κειέηε ησλ απόςεσλ ησλ πνιηηώλ γύξσ από ηα θπξηόηεξα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη επξσπατθέο ρώξεο. Γηα δεύηεξε θνξά ε Κύπξνο ζπκκεηέρεη ζε απηή ηελ παλεπξσπατθή θνηλσληθή έξεπλα, ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο απνηεινύλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ
Κππξηαθή θνηλσλία ζην βαζκό πνπ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε θαηάιιειε πνιηηηθή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://www.europeansocialsurvey.org
Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ (θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ δεηεκάησλ),
γηα ηα νπνία, σζηόζν, δελ απαηηείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γλώζε γηα λα απαληήζεηε ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο.
Τν λνηθνθπξηό ζαο έρεη επηιεγεί από έλα παγθύπξην δείγκα βάζεη επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ πνπ κπνξνύλ λα
εγγπεζνύλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηεο ρώξαο. Τα λνηθνθπξηά θιεξώλνληαη ηπραία θαη ζηε ζπλέρεηα
θιεξώλεηαη έλα άηνκν κέζα από ην θάζε λνηθνθπξηό επίζεο ηπραία θαη αζθαιώο αλώλπκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα
λνηθνθπξηά θαη ηα άηομα ποσ κληρώνονηαι ζε όλη ηη τώρα δεν μπορούν να ανηικαηαζηαθούν µε κάποια άλλα.
Γηα ην ιόγν απηό, ε δηθή ζαο ζπκκεηνρή είλαη κνλαδηθή θαη απαξαίηεηε γηα εκάο, γηαηί δελ κπνξεί θαλέλα άιιν
λνηθνθπξηό λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ δηθνύ ζαο. Σαο παξαθαινύκε, ινηπόλ, λα ενημερώζεηε και ηα σπόλοιπα μέλη ηοσ
νοικοκσριού γηα ην πεξηερόκελν ηνπ γξάκκαηνο απηνύ.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνύλ κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ζα ηύρνπλ απόλσηης εμπιζηεσηικόηηηας θαη δε ζα
ζπλδεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε κε ην όλνκα ζαο ή ηε δηεύζπλζή ζαο.
Οη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ηε ζεσξνύλ κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία θαη ειπίδνπκε ην ίδην
θαη εζείο. Αθηεξώλνληαο µία ώξα από ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζαο γηα λα κηιήζνπκε πάλσ ζε πνιιά δεηήκαηα ηεο
Κύπξνπ θαη ηεο Επξώπεο.
Μιλώνηας εζείς, δίνεηε θωνή ζηην Κύπρο ποσ, όπως όλες οι τώρες ηης Εσρώπης, θέλει να έτει ηη δική ηης
παροσζία ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη.
Τηο επόκελεο κέξεο έλαο εξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηνπ Επξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζα επηζθεθζεί ην
ζπίηη ζαο. Ο εξεπλεηήο ή ε εξεπλήηξηα πνπ ζα ζαο επηζθεθζεί ζα έρεη καδί ηνπ ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ηαπηόηεηα ηελ
νπνία ζα επηδείμεη πξηλ μεθηλήζεη ηε ζπλέληεπμε. Αλ ζέιεηε, ηειεθσλήζηε µαο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ έξεπλα ή γηα λα θιείζνπκε ξαληεβνύ ηε µέξα θαη ηελ ώξα πνπ κπνξείηε ζηα ηειέθσλα ηεο εζληθήο
ζπληνληζηηθήο νκάδαο: 22713243 ή 22713112.
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη αλακέλνπκε ηε ζεηηθή αληαπόθξηζή ζαο ζηελ έξεπλα.
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