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Αγαπητέ ∆ειγµατολήπτη/τρια 

1. Η δειγµατοληπτική έρευνα είναι µια αποτύπωση της πραγµατικότητας, σε δεδοµένο σηµείο του χώρου και 

χρόνου, που ωστόσο, χρειάζεται βαθιά γνώση, τιµιότητα και ακρίβεια. Μην αναλαµβάνεις ποτέ έρευνα, αν 

δεν είσαι διατεθειµένος να την κάνεις σωστά, τηρώντας αυστηρά τη δεοντολογία και τις µεθοδολογικές 

υποδείξεις, και µάλιστα µέσα στις προθεσµίες που σου τίθενται. Εσύ ο ίδιος θα πρέπει να βάλεις, στο τέλος, τα 

δεδοµένα στον Η/Υ, στο συγκεκριµένο αρχείο που σου δίνεται, και στη συνέχεια να τα ελέγξεις και να τα 

παραδώσεις. Προχειρότητες, αντιεπιστηµονικές προσεγγίσεις και πασαλείµµατα, δεν έχουν καµιά θέση στο 

Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής. ∆ουλεύουµε µε αυστηρά επιστηµονικό τρόπο. Θα σε µάθουµε 

∆ειγµατοληψία, στατιστικά πακέτα, πολλά και χρήσιµα για τη ζωή σου πράγµατα, αλλά θα πρέπει κι εσύ ο ίδιος 

να το θέλεις αυτό, πειθαρχώντας στους κανόνες αυτής της επιστήµης. Μηδενική ανοχή σε όσους παρατάνε την 

έρευνα ανολοκλήρωτη και σηκώνονται και φεύγουν. ∆εν δικαιούνται βαθµολογική αµοιβή, ούτε συµµετοχή σε 

νέα έρευνα, ούτε Συστατική Επιστολή. 

2. Τη σωστή συλλογή δεδοµένων θα ακολουθήσει η σωστή στατιστική ανάλυση και τα σωστά συµπεράσµατα στα 

διεθνή περιοδικά ή στα ΜΜΕ. Μην αφήσεις εποµένως, να γίνει παραποίηση, διαστρέβλωση ή ψευδής 

καταγραφή των δεδοµένων. Μην αφήσεις να κυκλοφορήσουν κατασκευασµένα ερωτηµατολόγια (Fabricated 

data), και µην αφήσεις να εισαχθούν πλαστά στοιχεία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ του Τµ. Πολιτικής 

Επιστήµης. Στην περίπτωση αυτή, προκαλεί τρόµο η εκδοχή να παραδώσουµε ψευδή δεδοµένα, στην νέα γενιά 

των Επιστηµόνων του Τµήµατος. Τα όποια σφάλµατα εποµένως, θα έχουν βαριές συνέπειες, τις οποίες τελικά, 

εσύ κι εγώ, η Επιστήµη και το Τµήµα, θα χρεωθούµε. Τα διεθνή περιοδικά δεν αστειεύονται. Αλλά όπου και να 

πάνε τα αποτελέσµατα, στις εφηµερίδες, στα κανάλια  ή στο ραδιόφωνο, θα δεις στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της 

Έρευνας, µαζί µε το δικό µου, και το δικό σου όνοµα. Φαινόµαστε όλοι, ποιοί είµαστε σαν Επιστήµονες, και η 

Ιστορία, όπως ξέρεις, είναι αµείλικτη. Προπαντός µην παίζεις µε το µέλλον σου! Όλες οι έρευνες που θα 

συµµετάσχεις θα εισαχθούν στο Βιογραφικό σου. Αυτό το Βιογραφικό καλό βέβαια θα ήταν, να µην είναι 

φτωχό αποφοιτώντας. Το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης έχει πολλά να σου δώσει. Άδραξε την ευκαιρία. 

3. ∆ιάβασε µε προσοχή το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, έτσι ώστε, όχι µόνο να το κατανοήσεις βαθιά, αλλά να το 

µάθεις απέξω. Μόνο αν το µάθεις απέξω, δηλ. Μόνο αν ξέρεις σε κάθε γωνιά του τι υπάρχει, µόνον τότε θα 

αποκτήσεις άνεση και θα πετύχεις, ως Συνεντευκτής.  Μην προπαγανδίσεις ωστόσο, τη µια ή την άλλη όψη 

στον ερωτώµενο, και µην του µιλάς πολύ. Απλή και καθαρή ανάγνωση των ερωτήσεων πρέπει να κάνεις, µόνο 

διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις  επιτρέπονται από την πλευρά σου, και µόνο αν σε ρωτήσουν. 

4. Οι ώρες τηλεφωνικής συνέντευξης, καθηµερινά, είναι αυστηρά από 9.00-14.30 το πρωί, και από 18.00-21.00 το 

βράδυ. Απαγορεύεται αυστηρά η τηλεφωνική συνέντευξη το µεσηµέρι 14.30-18.00 στα νοικοκυριά. Όµως, αν 

πρόκειται για Εταιρεία, οι καλύτερες ώρες µάλλον είναι οι απαγορευµένες για τα νοικοκυριά. 14.30-16.30. Αν 

πρόκειται για διεθνή έρευνα στα Ξενοδοχεία, ισχύει ότι είπαµε για τα νοικοκυριά µε το εξής επιπλέον στοιχείο: 

Φρέσκαρε καλά τα αγγλικά σου για το καλό της έρευνας και το δικό σου. Χωρίς καλά αγγλικά µην αναλάβεις 

καµιά έρευνα. Θα εκτεθείς. 

5. Η κάθε δειγµατοληψία θα διαρκέσει αυστηρά 3 µέρες δηλ. από ∆ευτέρα απόγευµα µέχρι και Τετάρτη βράδυ 

21.00. Μόλις τελειώσεις τη ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ θα σου έχουµε έτοιµο το αρχείο σου να βάλεις µέσα τα 

δεδοµένα σου, στο Εργαστήριο της Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας.  

6. Η εκπαίδευση των ∆ειγµατοληπτών γίνεται υποχρεωτικά µόνο ∆ευτέρα 14.30-15.30, στο Εργαστήριο. Όποιος 

δεν προσέλθει για εκπαίδευση, δεν θα λάβει φάκελο, και δεν θα συµµετάσχει στην έρευνα. 

7. Εάν ο ερωτώµενος δεν θέλει να απαντήσει, προσπαθούµε ευγενικά να τον µεταπείσουµε, αλλά για λίγη ώρα. Αν 

δεν τα καταφέρουµε, του λέµε ευγενικά ‘γεια σας’, σβήνουµε τον αριθµό του από το Ερωτηµατολόγιο µε τη 

γοµολάστιχα, και ξεκινάµε µε νέο, τυχαίο πάντα, τηλεφωνικό αριθµό, κινητό ή σταθερό. 

8. Σε τυχόν επιθέσεις από την πλευρά των ερωτωµένων έχεις απάντηση: «Θα περάσω το µάθηµά µου και θα µάθω 

και Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας». Επίσης, να λες ότι, το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Π.Κ., στηρίζει την πόλη 

µας, το Ρέθυµνο, και ευρύτερα το νησί µας, την Κρήτη, σ’ αυτά κάνουµε  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, 

δεν υπάρχει Επιστήµη δίχως έρευνα, και ό,τι κάνουµε  είναι καθόλα ακριβές και φερέγγυο. Μην ξεχνάς ότι σαν 

Ερευνητική Οµάδα, έχουµε καλό όνοµα και το κτίσαµε µε πολύ κόπο. 

9. Επίσης, να καθησυχάζεις τους ερωτώµενους που ανησυχούν για την ανωνυµία τους, λέγοντας ότι, εµάς δεν µας 

ενδιαφέρουν τα ονόµατα, αλλά µόνο οι γνώµες. Αυτές θα βάλουµε στον Η/Υ, ποσοστά θα βγάλουµε και µέσους 

όρους, και ότι ο αριθµός που πήραµε είναι προϊόν τυχαίας δειγµατοληψίας, από τον κατάλογο του ΟΤΕ.   

10. Συστατική Επιστολή στο τέλος των σπουδών (4
ο
 έτος), δικαιούνται µόνον όσοι έχουν περάσει και τα 5 µαθήµατα 

του ευρύτερου αντικειµένου της Κοινωνικής Στατιστικής (‘Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική’, 

‘Παραγοντική Ανάλυση και Structural Equation Modeling’, ‘Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα’, 

Τεχνικές ∆ειγµατοληψίας στην Πολιτική Έρευνα), µε βαθµό µεγαλύτερο του 8. Εκπτώσεις στο επίπεδο της 

ποιότητας, δεν γίνονται. 
Σε ευχαριστώ θερµά και σου έχω εµπιστοσύνη. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράµµατος 3456 στον 

ΕΛΚΕ, Βασίλης ∆αφέρµος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής Π.Κ. 


