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ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΟΗ ΔΣΑΗΡΗΔ 

ΓΖΜΟΚΟΠΖΔΩΝ 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο καο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ.  Αξρηθά  γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Δλ ζπλερεία,  αλαιχνληαη νη κέζνδνη κε 

ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκνζθφπεζε, θαζψο θαη ηηο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν. Σέινο αθνινπζεί παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμάγνληαη απφ απηή. 

 
Σημανηικοί όποι:  δεκνζθφπεζε, έξεπλα, εηαηξείεο, δεηγκαηνιεςία 
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ΔΗΑΓΩΓH 

 

Οη δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο θαη 

ζηνηρείν αδηαρψξηζην απφ ηε ζεκεξηλήο κνξθή ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην αμηφπηζηνπο ηξφπνπο πνπ δηαζέηνπκε γηα 

ηελ νξνζέηεζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είλαη επζέσο αλάινγε ησλ δνκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, κε πην νξαηφ ζηνηρείν ηελ ηειενπηηθή έθξεμε. 

Σν δηάζηεκα απηφ πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ θαη 

βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλαπηχρζεθε κηα αξθεηά 

ζχλζεηε ηερλνγλσζία γξήγνξεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, βνεζνχκελε 

ηδηαίηεξα απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Παξ' φια απηά ζε θάζε πξνεθινγηθή πεξίνδν επαλέξρεηαη ην εξψηεκα ηνπ «πφζν 

αμηφπηζηεο είλαη νη δεκνζθνπήζεηο», κε άιια ιφγηα αλ νη δεκνζθνπήζεηο 

θαηαγξάθνπλ πηζηά ηελ πξφζεζε ςήθνπ ησλ πνιηηψλ. ην εξψηεκα απηφ δελ ππάξρεη 

απάληεζε, κηα θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα γλσξίδνπκε ηελ πξφζεζε ςήθνπ φισλ ησλ 

πνιηηψλ. Σν κφλν ζεκείν αλαθνξάο θαη άξα ζχγθξηζεο είλαη ηα εθινγηθά 

απνηειέζκαηα, ην ηη ςήθηζαλ δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε Κπξηαθή φζνη άζθεζαλ ην 

εθινγηθφ δηθαίσκά ηνπο. 
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Κεθάλαιο 1.  

ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ 

Οπιζμόρ 

Οη δεκνζθνπήζεηο ζήκεξα απνηεινχλ ζεκειηψδεο θνκκάηη ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ζηνηρείν αδηαρψξηζην απφ ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή δσή. Ωο δεκνζθφπεζε ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε έξεπλα ηεο θνηλήο γλψκεο πνπ δηελεξγείηαη κε επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζέκαηα ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ε νπνία πξνυπνζέηεη επηινγή ηνπ δείγκαηνο κε ηελ 

πηζαλή ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν, ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ ηερληθή 

ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο. θνπφο ηεο δεκνζθφπεζεο είλαη ε  ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ή ηηο πξνζέζεηο πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη κε ηε κνξθή εξσηεκάησλ ζε επηιεγκέλν 

ζηαηηζηηθφ δείγκα απφ αλζξψπνπο. Οη έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο ,φπσο έρνπλ 

θαζηεξσζεί ζηε επνρή καο, έρνπλ εηζβάιιεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ πνιηηψλ γηα φια ζρεδφλ ηα δεηήκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ είηε πξφθεηηαη γηα κεγάια εζληθά δεηήκαηα είηε γηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο . 

Οη δεκνζθνπήζεηο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ην κέζν πνιίηε φζν θαη γηα ην 

ηζρπξφ ππνςήθην . ηελ επνρή καο νη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ γίλεη ην βαζηθφηεξν 

θαλάιη κέζα απφ ην νπνίν  νη πνιίηεο καζαίλνπλ ηη ζθέθηνληαη νη δηπιαλνί ηνπο. 

Δίλαη έλαο ηξφπνο λα ζπγθξίλνπλ ηα  πηζηεχσ ηνπο κε απηά ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη 

λα καζαίλνπλ αλ ε άπνςε ηνπο ζπκθσλεί κε απηή ησλ άιισλ σζηφζν δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πνιηηηθέο δεκνζθνπήζεηο ( Ζ θνηλή γλψκε ζηελ Διιάδα 1999-

2000). 
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  Οη δεκνζθνπήζεηο ρσξίδνληαη ζε 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηηο δεκφζηεο  νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηα ΜΜΔ θαη ζηηο ηδησηηθέο δεκνζθνπήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηδησηηθνχο θαη θνκκαηηθνχο θνξείο. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηηο δεκνζθνπήζεηο κπνξεί 

λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ, απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, απφ ηνπηθέο 

απηνδηνηθήζεηο, απφ επηρεηξήζεηο (φπσο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θηι) αιιά θαη απφ 

ηδηψηεο. νη πιεζψξα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πξννξίδνληαη φκσο γηα ηα ΜΜΔ, ηα νπνία 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηεο 

πνιηηηθήο επηθαηξφηεηαο. Σα ΜΜΔ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ θαη κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξηψλ δεκνζθνπήζεσλ, αιιά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

δελ δαπαλψληαη κεγάια πνζά γηα πξσηνγελείο έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο(Φίιηαο Β., 

2001). 

 

 

 Ιζηοπική αναδπομή 

 

Σν πξψην γλσζηφ παξάδεηγκα δεκνζθφπεζεο ήηαλ κηα δεκνζθφπεζε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν πνπ δηεμήρζε απφ ηελ εθεκεξίδα “Harrisburg Pennsylvanian” ην 1824, 

δείρλνληαο ηνλ Andrew Jackson λα πξνεγείηαη ηνπ John Quincy Adams κε 335 

ςήθνπο έλαληη 169 ζηε κάρε γηα ηελ Πξνεδξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Όηαλ ν 
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Jackson θέξδηζε ηε ιατθή ςήθν ζε απηή ηελ πνιηηεία θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, νη 

δεκνζθνπήζεηο ζηαδηαθά έγηλαλ πην δεκνθηιείο, αιιά παξέκεηλαλ ζε ηνπηθά 

θαηλφκελα (Asher, 1998). Σν 1916, ην πεξηνδηθφ “Literary Digest” μεθίλεζε κηα 

εζληθή έξεπλα (ελ κέξεη σο κηα άζθεζε επαηζζεηνπνίεζεο) θαη πξφβιεςε ζσζηά ηελ 

εθινγή ηνπ Woodrow Wilson σο πξφεδξνπ. Απνζηέιινληαο εθαηνκκχξηα θαξη-

πνζηάι θαη κεηξψληαο απιά ηηο επηζηξνθέο, ην Digest πξνέβιεςε ζσζηά ηηο λίθεο ησλ 

Warren Harding ην 1920, Calvin Coolidge ην 1924, Herbert Hoover ην 1928, θαη 

Franklin Roosevelt ην 1932. 

ηε ζπλέρεηα, ην 1936, νη 2,3 εθαηνκκχξηα «ςεθνθφξνη» ηνπ πεξηνδηθνχ 

απνηεινχζαλ έλα ηεξάζηην δείγκα. Ωζηφζν, ήηαλ γεληθά πην εχπνξνη Ακεξηθαλνί πνπ 

έηεηλαλ λα έρνπλ Ρεπνπκπιηθαληθέο ζπκπάζεηεο. Σν “Literary Digest” αλαγλψξηζε 

απηή ηελ πξνθαηάιεςε αιιά δελ ήμεξε πψο λα ηε δηνξζψζεη. Μηα εβδνκάδα πξηλ απφ 

ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ηνπ 1936 ζηηο ΖΠΑ, ην πεξηνδηθφ αλέθεξε φηη ν Alf Landon 

ήηαλ πνιχ πην δεκνθηιήο απφ φ, ηη ν Roosevelt. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν George Gallup 

δηεμήγαγε κηα πνιχ κηθξφηεξε, αιιά πην επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε δεκνζθφπεζε, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρε έλα δεκνγξαθηθά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Ο Gallup 

πξνέβιεςε ζσζηά ηε ζαξσηηθή λίθε ηνπ Roosevelt. Σν πεξηνδηθφ “Literary Digest” 

ζχληνκα δηαιχζεθε, ελψ νη δεκνζθνπήζεηο άξρηζαλ λα απνγεηψλνληαη (Asher, 1998). 

ηελ Διιάδα, ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, ε 

«πκκαρηθή απνζηνιή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ Διιεληθψλ εθινγψλ» (Allied 

Mission to Observe the Greek Elections - AMFOGE), έξρεηαη γηα λα επηβιέςεη ηε 

δηεμαγσγή ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 

1946, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε πνιηηηθή δεκνζθφπεζε. Ζ AMFOGE, 

πξαγκαηνπνίεζε, ηελ επφκελε ησλ εθινγψλ κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, δειαδή έλα 
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πξψηκν exitpoll, φπνπ ιακβάλνληαο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο έιεγμε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο.  

Ζ επφκελε εζληθνχ επηπέδνπ πνιηηηθή δεκνζθφπεζε ζηελ Διιάδα 

δηελεξγήζεθε πεξίπνπ δέθα ρξφληα κεηά, ζηηο αξρέο ηνπ 1957. Δθείλε ηελ πεξίνδν,  

ην State Department, επεηδή ιφγσ ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο είρε αλαπηπρζεί έλα 

έληνλν αληηδπηηθφ θιίκα, δηεμήγαγε κηα επξχηεξε ζπγθξηηηθή επξσπατθή έξεπλα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο ηνπ 

θνηλνχ έλαληη ησλ ΖΠΑ, ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα 

δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηεζλψλ πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ (Φίιηαο, 2001). Ζ 

ζπλνιηθή επζχλε ηεο έξεπλαο αλήθε ζηνλ ν George Gallup, παηέξα ησλ 

δεκνζθνπήζεσλ.  

Ωζηφζν, νη δεκνζθνπήζεηο ζηελ Διιάδα αλαπηχζζνληαη ζπζηεκαηηθά κεηά 

ην 1974. Απφ ην 1981, ε δηεμαγσγή ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ, δειαδή ησλ ηαθηηθψλ 

εξεπλψλ θνηλήο γλψκεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε 

φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εκπινπηίδεη ζεκαληηθά ηελ 

επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζηελ Διιάδα. Σν 1984 δηεμάγνληαη 

κε ζρεηηθή επηηπρία δεκνζθνπήζεηο πξηλ απφ ηηο Δπξσεθινγέο, ελψ ηελ πεξίνδν 

1985-86 ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο δηεμάγεη αξθεηέο επηηπρεκέλεο δεκνζθνπήζεηο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην 

κεηαπνιηηεπηηθφ θνκκαηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο 

ηειεφξαζεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζπλεηέιεζαλ ζηελ αιιαγή απηή. 
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Γημοζκοπήζειρ ζήμεπα 

 

ήκεξα, νη δεκνζθνπήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε δηάθνξα 

πεδία φπσο είλαη νη πσιήζεηο, ε έξεπλα  αγνξάο θαη γεληθφηεξα νη νηθνλνκηθνί 

ζρεδηαζκνί (marketing) θαζψο θπζηθά θαη ζηελ πνιηηηθή. 

Ο ρψξνο ησλ δεκνζθνπήζεσλ αξηζκεί έλα κεγάιν πιήζνο εηαηξεηψλ 

ηδησηηθψλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζπκθεξφλησλ. ε πξφζθαηεο ακεξηθαληθέο εθινγέο νη 

δεκνζθνπήζεηο δηεμήρζεζαλ απφ πεξίπνπ δηαθφζηεο εηαηξείεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

αλήιζε γχξσ ζηα έμη εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθέο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 

δεδνκέλα γηα λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηηο πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ηνπο, ελψ 

αξθεηέο είλαη θαη εηαηξίεο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζρεηηθέο δεκνζθνπήζεηο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απφ απηέο ηηο δεκνζθνπήζεηο δελ γίλνληαη γλσζηά ζην επξχ θνηλφ. 

Αληίζεηα, ζπρλά δηελεξγνχληαη έξεπλεο πάλσ ζε δηάθνξα, θπξίσο επίθαηξα, ζέκαηα 

απφ πνιιέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

κέζσ ησλ εληχπσλ ή ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο ζειίδσλ (Φίιηαο, 2001). 

Ζ δηελέξγεηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ γίλεηαη είηε εμ‟ απνζηάζεσο κέζσ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ είηε κε πξνζσπηθή επαθή. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο κηαο 

δεκνζθφπεζεο πνηθίιεη, απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή δεκνζθφπεζε, κέρξη κπζηηθέο 

ςεθνθνξίεο κε ρξήζε θάιπεο, ελψ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη πεξηζζφηεξεο 

δεκνζθνπήζεηο δηελεξγνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο θηλεηά ηειέθσλα 

θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ ηερληθή κε 

ηελ νπνία δηεμάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα δεκνζθφπεζε, ην δείγκα πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ πξνθεηκέλνπ ε δεκνζθφπεζε λα θξηζεί επηηπρήο. Ωζηφζν, ν 
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ηξφπνο δηεμαγσγήο κηαο δεκνζθφπεζεο επεξεάδεη, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κηα δεκνζθφπεζε 

κέζσ ηειεθψλνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 30, ζα απεπζχλνληαλ ζε έλα κηθξφ κφλν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ κε εηζφδεκα αξθεηά κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ, θαζψο εθείλε ηελ 

επνρή ην ηειέθσλν απνηεινχζε είδνο πνιπηειείαο. Ζ εμέιημε, επνκέλσο, ηεο 

ηερλνινγίαο νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ ηξφπσλ 

θαη ηερληθψλ γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζθνπήζεσλ. 

 

Πολιηικέρ δημοζκοπήζειρ 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο εκπεηξηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο δηαζέηνληαο κηα καθξά 

ηζηνξία κε αθεηεξία αθελφο ηηο πξψηεο πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θνηλσληθψλ 

δεδνκέλσλ νη νπνίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα  θαη 

αθεηέξνπ ζηαζεξή επηζπκία ησλ θπβεξλψλησλ λα γλσξίδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ηάζεηο ησλ πιεζπζκψλ πνπ εμνπζίαδαλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ζην 

νπνίν ζπρλά αλαθεξφηαλ ν πξσηεξγάηεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηελ Γαιιία 

Jeanstoetzel ήηαλ ε καξηπξία ηνπ ηδίνπ ηνπ Ναπνιένληα ν νπνίνο είρε αλαζέζεη κέζσ 

ελφο πξνζψπνπ ηεο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ, επ‟ ακνηβή ζε δψδεθα δηαθεθξηκέλα 

πξφζσπα άγλσζηα κεηαμχ ηνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, λα ηνπ θαηαζέηνπλ 

θάζε κήλα κηα κπζηηθή έθζεζε γηα ηηο ζηάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζηηο 

θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο. Απηφ απνηειεί πξνάγγειν ησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ. 

Έηζη ε δηπιή απηή αθεηεξία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εξεπλψλ φπσο 

επίζεο θαη ην εχινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ γλψζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πνιηηηθψλ ηάζεσλ, ζεσξείηαη 
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απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ επηθίλδπλσλ ηάμεσλ. «Μφλν ε κέηξεζε επηηξέπεη λα ειέγρεη θαλείο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θνηλσληθά γεγνλφηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ αλψθειεο 

επαλαζηάζεηο» ήηαλ ιφγηα ηνπ Adlophe Quetelet ν νπνίνο ήζειε έηζη λα ηνλίζεη ηελ 

ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε πξψηε ζρεηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ 

δεκνζθνπήζεσλ αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξνπζία ηεο ζπκκαρηθήο απνζηνιήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειιεληθψλ 

εθινγψλ (Allied Mission to Observe the Greek Elections -AMFOGE), ε νπνία ήξζε 

ζηελ Διιάδα γηα λα επηβιέςεη ηελ δηεμαγσγή ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 1946 , ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο. Ζ ζπκκαρηθή απνζηνιή απνηειείην απφ 1155 άηνκα 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππήξραλ Άγγινη, Ακεξηθαλνί, Γάιινη θαη Ννηηναθξηθάλνη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ ζηξαηησηηθνί. Ζ ζπκκαρηθή απηή απνζηνιή 

πξαγκαηνπνίεζε έμη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη κεζνδνινγίαο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο 

γηα λα δηαθξηβσζεί ε εγθπξφηεηα ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ (έξεπλεο Α,Β,C),ηηο 

θαηαγγειίεο γηα παξαβηάζεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο (έξεπλα E), ηηο ζπλζήθεο 

δηεμαγσγήο ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ(έξεπλα D), ηελ αμηνπηζηία ηνπ εθινγηθνχ 

απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο πνιηηηθήο απνρήο (έξεπλα F).  

Ζ έξεπλα B απνηειεί ηελ πξψηε παλειιαδηθή δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε 

κέγεζνο δείγκαηνο 2000 λνηθνθπξηά θαηαλεκεκέλα ζε 150 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

ελψ ε έξεπλα Fαπνηειεί ηελ πξψηε πνιηηηθή δεκνζθφπεζε ζηελ Διιάδα. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επφκελε ησλ εθινγψλ, ηελ 1
ε
Απξηιίνπ 1946 απνηειψληαο 

έηζη έλα είδνο πξψηκνπ exitpoll κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο απφ 1345 άηνκα 
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επηιεγκέλα κε βάζε ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 113 εθινγηθψλ ηκεκάησλ (Blaikie 

Ν.2000). 

Ζ παξνπζίαζε απφ ηελ AMFOGE ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο απηήο 

δεκνζθφπεζεο, ε νπνία έγηλε κε πεξηιεπηηθή αλαθνίλσζε ζηηο εθεκεξίδεο ιίγεο 

εκέξεο κεηά ηηο εθινγέο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ απφιπηα 

ρεηξαγσγηθή ρξήζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα κηαο πνιηηηθήο 

δεκνζθφπεζεο. Ζ αλαθνίλσζε απηή πεξηιάκβαλε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα 

ην κέγεζνο ηεο πνιηηηθήο απνρήο αλεξρφκελε ζε πνζνζηά 13,5%, 20% θαη 25% 

αληηζηνίρσο ηνπ ελ δπλάκεη εθινγηθνχ ζψκαηνο (9,3% ,15% θαη 20% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εγθχξσο εγγεγξακκέλσλ).  

Με βάζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο AMFOGE θαη ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηεο ζηηο 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο  επλνήζεθε ε εξκελεία κφλν ηνπ πξψηνπ πνζνζηνχ, ηνπ 9,3%  

ην νπνίν αλ θαη ηξαγηθά κηθξφ κφλν απηφ πξνβιήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε πνιηηηθά. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο γεληθεπκέλεο δπζπηζηίαο 

γηα ηηο πνιηηηθέο δεκνζθνπήζεηο θαη ηελ ζπλνιηθή δπζθήκηζε ηνπ θαηά ηα άιια 

θαηλνηφκνπ γηα ηελ επνρή εγρεηξήκαηνο.  

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ιάζνο ηεο AMFOGE ήηαλ φηη ρσξίο λα θξίλεη ην 

ζρεδηαζκφ  θαη ρσξίο λα κειεηήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο  έξεπλαο 

ηεο, έδεημε απφιπηε εκπηζηνζχλε ζε απηήλ. Δηδηθφηεξα, ε εξψηεζε πνπ είρε ηεζεί γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνιηηηθήο απνρήο, παξαγλψξηδε ηειείσο ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιηηηθνχ θιίκαηνο ζηελ απφθξπςε ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηθψλ ηάζεσλ θαη 

επηπιένλ ήηαλ θαθά δηαηππσκέλε θαη ζηξεβιή θαηαιήγνληαο  ζε αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα. 

Σν εγρείξεκα απηφ ηεο AMFOGE βαζίζηεθε ζηελ δεθαεηή εκπεηξία πνπ είρε 

ήδε απνθηεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ 
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πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ ηερληθψλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

Οη δεκνζθνπήζεηο ζηελ επνρή καο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ζηνηρείν αδηαρψξηζην απφ ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή δσή. Οη έξεπλεο 

θνηλήο γλψκεο, φπσο έρνπλ θαζηεξσζεί λα ιέγνληαη, έρνπλ δηεηζδχζεη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ πνιηηψλ γηα φια 

ζρεδφλ ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ είηε πξφθεηηαη γηα κεγάια εζληθά δήηεκα 

είηε γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Blaikie 

Ν.2000). 

Οη δεκνζθνπήζεηο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ην κέζν πνιίηε φζν θαη γηα ην 

δπλεηηθφ ππνςήθην. Οη δεκνζθνπήζεηο ζήκεξα έρνπλ γίλεη ν θπξηφηεξνο δίαπινο 

κέζα απφ ηνλ νπνίν νη πνιίηεο καζαίλνπλ ηη ζθέθηνληαη νη δηπιαλνί ηνπο. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο λα ζπγθξίλνπλ ηα δηθά ηνπο πηζηεχσ κε απηά ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη λα 

κάζνπλ αλ άπνςε ηνπο κνηξάδεηαη κε απηή ησλ άιισλ. 

Ο φξνο δεκνζθφπεζε θνηλήο γλψκεο είλαη πνιχ αφξηζηνο θαη ζπγθερπκέλνο 

θαη ζεσξείηαη ρξήζηκν λα νξηζηεί. χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ (Καηδνπξάθεο, 1985) ε 

δεκνζθφπεζε θνηλήο γλψκεο απνηειεί δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο πάλσ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζέκαηα, ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο πιεζπζκνχ, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη επηινγή ηνπ δείγκαηνο κε ηελ πηζαλή ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεπηηθή 

κέζνδν, ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ ηερληθή ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο, ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ ελ 

ιφγσ πιεζπζκνχ. Υσξίο ηε ζπλεχξεζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αλεμαηξέησο δελ 

πθίζηαηαη έξεπλα θνηλήο γλψκεο.  

Όπσο είδακε, ε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζηελ Διιάδα 

αξρίδεη κεηά ην 1974 κε ηελ επηβνιή θαη ζηελ Διιάδα απφ ην 1981 ηνπ 

Δπξσβαξνκέηξνπ, ελψ ηαθηηθά ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ) 
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δηεμάγεη επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

πεξίνδν 1985 - 1990. 

ε απηή ηε κεηαβνιή ζπληέιεζαλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζην κεηαπνιηηεπηηθφ 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο. Ηδηαίηεξα απφ ην 

1989 - 90 θαη κεηά, νη πνιηηηθέο δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ πιένλ ζηαζεξφ ζεκείν 

αλαθνξάο φισλ ησλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή ηνπο ρξήζε 

γεληθεπκέλν θαλφλα γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη θαη ζηε 

ηειενπηηθή πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ δεκνζθνπήζεσλ, ε νπνία αθνινχζεζε ηελ 

«έθξεμε» ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ εμφδνπ (exitpoll), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ 

εκέξα ησλ εθινγψλ, κε άκεζν ζηφρν ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ηνπ εθινγηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Ζ πξψηε ζρεηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην MegaChannel 

ζηηο Δπξσεθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 1994.Ο φξνο δεκνζθφπεζε θνηλήο γλψκεο είλαη πνιχ 

επξχο θαη πεξηιακβάλεη πνιιά είδε εξεπλψλ. Αλάκεζα ηνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πνιηηηθέο θαη εθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο. Οη εθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο είλαη κηα 

κνξθή πνιηηηθήο δεκνζθφπεζεο. 

Οη πνιηηηθέο δεκνζθνπήζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ ηηο γλψκεο ησλ 

εξσηψκελσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη σο πνιηηηθά ελψ νη εθινγηθέο 

δεκνζθνπήζεηο θαηαγξάθνπλ θπξίσο ή θαη απνθιεηζηηθά ηελ πξφζεζε ςήθνπ ησλ 

εξσηεζέλησλ ή ηελ πξάμε ηεο ςήθνπ (exit - polls), θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη 

εθινγέο θαηαγξάθνπλ ηε ςήθν ησλ εθινγέσλ. Οη έξεπλεο κπνξνχλ επίζεο λα 

δηαρσξηζηνχλ θαη ζε έξεπλεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ.  
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ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, δεηήκαηα - θιεηδηά είλαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαη 

ε δηάξζξσζε ηεο δέζκεο ησλ εξσηήζεσλ, θαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ε 

«αθξίβεηα» θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Οη πνηνηηθέο έξεπλεο, απφ ηελ 

άιιε, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξεπλεηηθφ πεδίν φζνλ αθνξά ηνλ πινχην ησλ 

παξαζηάζεσλ αιιά θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη απηέο νη παξαζηάζεηο κέζα ζην 

ρξφλν. Απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο, κε ηε «βηνγξαθηθή 

κέζνδν» ή κε ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Πνιιέο θνξέο νη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ 

θαηεγνξεζεί φηη δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο. Ζ θξηηηθή απηή είλαη αξθεηά επηθαλεηαθή 

θαζψο ππάξρνπλ πνιινί άιινη παξάγνληεο πνιχ πην ζεκαληηθνί πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε. 

 ε γεληθέο γξακκέο, νη κνξθέο επηξξνήο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ απνδνζεί 

ζηηο εθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα αθφινπζα: 

-παξαθηλνχλ ηνπο εθινγείο πνπ είραλ ζθνπφ λα απέρνπλ, λα ςεθίζνπλ, 

-παξαθηλνχλ ηνπο εθινγείο πνπ είραλ ζθνπφ λα ςεθίζνπλ, λα απέρνπλ, 

-παξαθηλνχλ ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ ηελ παξάηαμε πνπ πξνεγείηαη, 

-παξαθηλνχλ ηνπο εθινγείο λα ςεθίζνπλ ηελ παξάηαμε πνπ ράλεη έδαθνο, 

θαη ηέινο, δελ αζθνχλ θακία επίδξαζε.  

 

Γηα λα είκαζηε φκσο θαη αθξηβνδίθαηνη, πηζαλφλ ε αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζθνπήζεσλ λα επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ ηνπο 

ςεθνθφξνπο εληνχηνηο ζίγνπξα δελ θαζνξίδεη ηελ ηειηθή απφθαζε ηεο ςήθνπ ηνπο. 

Άιισζηε πνηέ δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πξνο πηα θαηεχζπλζε αζθείηαη απηή ε 

επηξξνή. 
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Κεθάιαην 2.  

ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΔΗΜΟΚΟΠΗΕΧΝ 

Σηλεθυνικέρ Γημοζκοπήζειρ 

Οη έξεπλεο κέζσ ηειεθψλνπ απνηεινχλ ηελ πην δεκνθηιή κέζνδν εξεπλψλ 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ζ.Π.Α, θαζψο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιπθζεί 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (δεδνκέλνπ φηη ην 96% ησλ λνηθνθπξηψλ δηαζέηνπλ 

ηειέθσλν). Οη νκάδεο εξεπλψλ είλαη ζπγθξνηεκέλεο ζε ηκήκαηα πνπ απνηεινχληαη 

απφ νκάδεο ηειεθσλεηψλ νη νπνίνη αλάινγα κε ηα ζέκαηα ησλ εξεπλψλ θαινχλ 

αξηζκνχο είηε κε „„ηπραίν‟‟ ηξφπν είηε δηαβάδνληαο ηνπο απφ θάπνηα ιίζηα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε απαληήζεσλ απφ 

ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε άθξε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο. 

Οη ηθαλνί εξεπλεηέο κπνξνχλ ζπρλά λα εθκαηεχνπλ καθξχηεξεο ή 

πιεξέζηεξεο απαληήζεηο απφ απηέο πνπ ζα έδηλαλ νη εξσηεζέληεο ζηηο ηαρπδξνκηθέο 

ή ειεθηξνληθέο έξεπλεο (αλ θαη ππάξρνπλ άηνκα πνπ πξνηηκνχλ λα δίλνπλ 

κεγαιχηεξεο απαληήζεηο ζηηο ειεθηξνληθέο έξεπλεο ησλ ηζηνζειίδσλ) . Δπηπιένλ, ν 

εξεπλεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο ζε ηπρφλ αζαθήο 

απαληήζεηο. 

  Μεηά απφ ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ είζνδν ηνπ 21
νπ

 

αηψλα θαη ηελ επξεία ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ε κέζνδνο δεκνζθνπήζεσλ 

κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ έρεη ειαηησζεί ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνθέξεη 

ε θηλεηή ηειεθσλία. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

δψζεη απαληήζεηο ζε ζέκαηα δεκνζθνπήζεσλ είλαη ρξήζηεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

πάληνηε δηαζέζηκνη ζε ηπρψλ θιήζεηο αθνχ ην θηλεηφ ηειέθσλν απνηειεί ηελ 

απφιπηε πξνζσπηθή ζπζθεπή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Αληηζέησο ζε θάπνηεο 

δεκνζθνπήζεηο απνθεχγεηε ε επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνχ, εμαηηίαο κεηνλεθηεκάησλ 
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φπσο ην πςειφ θφζηνο θαη ε απνπζία εξεκίαο ηνπ θαινχκελνπ θαηά ηελ ζπλδηάιεμε. 

Δμίζνπ απνηξεπηηθφο είλαη ν παξάγνληαο ηεο γεσγξαθηθήο δηαζηξσκάησζεο, ε νπνία 

είλαη ρξήζηκε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψζεσλ (δειαδή ηεο αλαγσγήο ηνπ 

δείγκαηνο ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ) , αιιά δχζθνιε κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ.  

Ζ αθξίβεηα  ησλ ηειεθσληθψλ δεκνζθνπήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην 

ηειεθψλεκα απαληεζεί ή φρη θαη ην θαηά πφζνλ ν εξσηψκελνο είλαη ζε ζέζε θαη 

δηάζεζε λα δψζεη απαληήζεηο. Δάλ ιάβεη δε  θαλείο ππφςε ηνπ ηελ δηάξθεηα κηαο 

ηέηνηαο ηειεθσληθήο δηάιεμεο πνπ κπνξεί λα θζάλεη θαη ηα 40 ιεπηά, φπσο επίζεο 

θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηνη θιεζέληεο βξίζθνληαη ζηελ κέζε θάπνηαο εξγαζίαο πνπ 

δελ πξνηίζεληαη λα δηαθφςνπλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ηειηθά απαληνχλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ απηφκαην ηειεθσλεηή ηνπο γηα λα 

ειέγρνπλ ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο, γίλεηαη επηθίλδπλα κηθξφ αγγίδνληαο κεξηθέο 

θνξέο κφιηο  ην 7%.  πλνςίδνληαο νη ηειεθσληθέο δεκνζθνπήζεηο δηαηεξνχληαη 

δεκνθηιήο θαζψο βαζίδνληαη ζε θάηη ηφζν θνηλφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν, ην 

ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν.  

 

Δηθφλα 1.ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΡΔΤΝΩΝ 
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Γημοζκοπήζειρ μέζυ sms 

ηελ  ελ ιφγσ θαηεγνξία ζπλαληάκε γηα αθφκε κηα θνξά ηα θηλεηά ηειέθσλα 

κε εληειψο φκσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφζπαζεο πιεξνθνξηψλ. Δδψ δελ ππάξρεη 

άκεζε επηθνηλσλία ηνπ εξεπλεηή    θαη  ησλ εξσηψκελσλ θαζψο νη εξσηήζεηο δελ 

γίλνληαη κέζσ  πξνθνξηθνχ ιφγνπ αιιά κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη απιή θαζψο γίλεηαη ε απνζηνιή ησλ εξσηήζεσλ κέζσ sms θαη ν 

απνδέθηεο ιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο θαη απνζηέιιεη πίζσ ηηο απαληήζεηο ηνπ θαη πάιη  

κε sms.  

 Ο δηαθξηηηθφο θαη απξφζσπνο ραξαθηήξαο ησλ δεκνζθνπήζεσλ κέζσ sms ηα 

θάλεη λα πιενλεθηνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηειεθσληθέο δεκνζθνπήζεηο θαζψο ν 

εξσηψκελνο ρσξίο πίεζε θαη γλσξίδνληαο θαηεπζείαλ ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο 

επηιέγεη εάλ ζα απαληήζεη ή φρη .Αλακθηζβήηεηα, κε απηή ηελ κέζνδν δελ ζπλαληάκε 

ην κεγάιν „„ηακπνχ‟‟  ησλ ηειεθσληθψλ δεκνζθνπήζεσλ- πνηνο δελ δέρζεθε 

ηειεθψλεκα απφ εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ θαη ρσξίο θαλ λα αθνχζεη ην ζέκα δελ 

αξλήζεθε λα αθνχζεη ηηο εξσηήζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε λα δψζεη απαληήζεηο ; - θαζψο 

πιεξνθνξείηαη κέζσ ηνπ sms γηα ην ζέκα ηεο δεκνζθφπεζεο θαη έρεη φιν ηνλ ρξφλν 

λα απαληήζεη φπνηε απηφο ζειήζεη θαη εθφζνλ έρεη δηακνξθψζεη ηελ άπνςή ηνπ επί 

ηνπ ζέκαηνο . Δπηπιένλ ιφγσ ηεο επξχηεξεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηεο 

ζπλερνχο θαηνρήο ηνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ άκεζα 

λα είλαη δηαζέζηκνη ζε εξσηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο εηαηξείεο 

δεκνζθνπήζεσλ θαη  έηζη νη απαληήζεηο ζπιιέγνληαη πην γξήγνξα.  Σέινο,  κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ θπςεινεηδψλ ζπζηεκάησλ, κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα γεσγξαθηθή ζέζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ θηλεηνχ, 

βεβαίσο πάληα κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ. 
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Δικόνα 2: Παπάδειγμα σπήζηρ sms ζε δημοζκόπηζη 

 

Γημοζκόπηζη  Δξόδος (ExitPolls) 

 Ζ κέζνδνο απηή ησλ δεκνζθνπήζεσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο 

κεζφδνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν 

πεξηζηξέθεηαη ε δεκνζθφπεζε. Ζ δεκνζθφπεζε εμφδνπ έρεη σο θχξην θαη κνλαδηθφ 

ζηφρν ηελ εμαγσγή ελφο γξεγνξφηεξνπ θαη φζν ην δπλαηφλ εγθπξφηεξνπ 

απνηειέζκαηνο εθινγψλ, πξηλ απφ ηελ ηειηθή θαη επίζεκε θαηακέηξεζε ησλ 

ςεθνδειηίσλ. πλεπψο ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ εμνρήλ ζε πεξηφδνπο 

εθινγψλ θαη γίλεηαη φρη γηα ηελ ζπιινγή πξνζέζεσλ ςήθνπ αιιά γηα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηεηειεζκέλν γεγνλφο  πνπ είλαη ε ςεθνθνξία. Έηζη νκάδεο 

αλζξψπσλ δηελεξγνχλ ηελ δεκνζθφπεζε πεξηκέλνληαο έμσ απφ ηα εθινγηθά θέληξα 

ηνπο ςεθνθφξνπο νη νπνίνη εμέξρνληαη απφ απηά θαη νη νπνίνη έρνπλ  ήδε αζθήζεη ην 

εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα θαη ρσξίο λα γίλεηαη νλνκαζηηθά απνθαιχπηνληαο ζην επξχ 



 
23 

θνηλφ ηη έρε ςεθίζεη ν ζπγθεθξηκέλνο εξσηψκελνο. Άιισζηε ν ζηφρνο ηεο 

δεκνζθφπεζεο δελ  είλαη λα θαλεξψζεη ηη έρεη ςεθίζεη θάζε πνιίηεο μερσξηζηά ( 

απηφ ζα ήηαλ αληηζπληαγκαηηθφ θαζψο ε ςήθνο είλαη κπζηηθή) αιιά απφ έλα δείγκα 

πνιηηψλ απφ θάζε εθινγηθφ θέληξν λα βγνπλ πξνβιέςεηο  γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

πνιχ πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ε νπνία είλαη αξθεηά 

ρξνλνβφξα θαη ζε πεξηπηψζεηο ρσξψλ κε κεγάιν πιεζπζκφ, ίζσο λα ρξεηάδνληαη θαη 

κέξεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο . Σα απνηειέζκαηα ησλ  ExitPolls αλαθνηλψλνληαη 

φηαλ ε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο έρεη νινθιεξσζεί γηα λα απνθεπρζεί ν επεξεαζκφο  

ησλ ςεθνθφξσλ απφ ηα ExitPolls κε βάζε κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4315/2014 πνπ 

απαγνξεχεη ηελ δηελέξγεηα θαη αλαθνίλσζε νπνηνδήπνηε απνηειεζκάησλ 

δεκνζθφπεζεο έσο θαη κηαο κέξαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο  δηαδηθαζίαο 

ςεθνθνξίαο.     

 

Δηθφλα 3.EXIT POLLS ΑΠΟ ΔΘΔΛΟΝΣΖ ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΖ 

        

Έλαο αθφκε ζθνπφο ησλ ExitPolls είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ςεθνθφξσλ 

κε βάζε ηελ εθδήισζε ηεο ςήθνπ ηνπο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 
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φπσο ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ ιφγσλ πνπ 

νδήγεζαλ ηνλ θάζε ςεθνθφξν ζηελ απφθαζή ηνπ θαη θαη' επέθηαζε ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Απηφ ην 

επηηπγράλεη ζπζρεηίδνληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, κε απηφ πνπ ςήθηζαλ. Καζψο ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη 

αλππφγξαθε, ε δεκνζθφπεζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ εμαγσγή κηαο ηέηνηνπ 

είδνπο πιεξνθνξίαο. 

Πξέπεη φκσο εδψ λα ζεκεησζεί φηη φπσο ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο 

θαη ηηο  δεκνζθνπήζεηο, έηζη θαη ζηηο Γεκνζθνπήζεηο  Δμφδνπ, ππεηζέξρεηαη ην 

ζηαηηζηηθφ ιάζνο ην νπνίν νθείιεηαη είηε ζε θφβν ησλ εξσηψκελσλ ςεθνθφξσλ λα 

απνθαιχςνπλ ηη πξαγκαηηθά ςήθηζαλ είηε αθφκε θαη ζε δφιηα ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα 

λα δηαζηξεβιψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δεκνζθφπεζεο θαη είηε γεληθφηεξα ιφγσ κε 

ζσζηήο ιήςεο δείγκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ησλ 

εθινγψλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1992 φπνπ δχν ExitPolls πξνέβιεπαλ αληίζεην 

απνηέιεζκα απφ απηφ πνπ ηειηθά πξνέθπςε. Ζ απνηπρία απηή απνδφζεθε ζε θαθή 

αμηνιφγεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο ησλ ζέζεσλ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ξσηνχζαλ. Δπηπρψο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, 

απνηεινχλ απιά ηελ εμαίξεζε ηνπ θαλφλα φηη ηα ExitPolls ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

επαιεζεχνληαη. 

Σέινο, ηα ExitPolls κπνξνχλ λα θαλνχλ αξθεηά ρξήζηκα γηα απνθάιπςε  

λνζείαο ζηηο  εθινγέο φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν απφ απηφ 

ησλ ExitPolls, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2004 ζηελ 

Οπθξαλία. 
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Γημοζκοπήζειρ μέζυ Email. 

‟ απηή ηελ θαηεγνξία ζπλαληάκε ηελ ρξήζε ηνπ email σο κέζν έξεπλαο. ηηο 

κέξεο καο ην email είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη βξίζθεη ζσξεία ρξήζεο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. ην πεδίν ηεο έξεπλαο πιενλεθηεί ιφγσ 

ηαρχηεηαο θαη νηθνλνκίαο. ‟ έλα θαη κφλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ 

email κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη πνιιέο απαληήζεηο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο 

ν απνζηνιέαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε έλα „„θιηθ‟‟ λα απνζηείιεη ζε πνιινχο 

απνδέθηεο εξσηεκαηνιφγηα. Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδεηαη κεδεληθφ θφζηνο  θαζψο νη 

εγθαηαζηάζεηο πξνυπάξρνπλ. Ζ δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή θαζψο κπνξεί λα ζηαιζεί 

ζ‟ απηφλ πνπ θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη είηε σο θείκελν ζην θπξίσο ζψκα ηνπ 

κελχκαηνο είηε ζε θάπνηα πην θαηάιιειε κνξθή (φπσο γηα παξάδεηγκα έγγξαθν 

excel) κε ηελ δπλαηφηεηα λα επηζπλάπηνληαη αξρεία ήρνπ θαη εηθφλεο. Ο ρξήζηεο κε 

πνιχ εχθνιν ηξφπν κπνξεί λα απαληήζεη ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηνπ έρεη 

ζηαιζεί απαληψληαο απιά ζην email. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ειεπζεξία πνπ 

παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη φπνηε είλαη δηαζέζηκνο. 

Παξ‟ φια απηά νη δεκνζθνπήζεηο κέζσ email παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηά 

κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη λα αξρίζεη ελ ηέιεη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ ηεο 

δεκνζθφπεζεο ιφγσ θπξίσο ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηελ ζπγθέληξσζε κεγάινπ 

αξηζκνχ απαληήζεσλ. Λχζε ζ‟ απηφ ην πξφβιεκα δίλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

δείγκαηνο ρξεζηψλ (panel) πνπ είλαη ελήκεξνη θαη έρνπλ πξνζπκθσλήζεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δεκνζθνπήζεηο απμάλνληαο ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

(δειαδή απηψλ πνπ ηειηθά απαληνχλ). Πέξα απφ απηά παξνπζηάδνληαη αξλεηηθά 

φπσο ιφγνπ ράξε ε αλάγθε επξέζεσο θαηαιφγσλ κε δηεπζχλζεηο ρξεζηψλ email ψζηε 
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λα ππάξρεη κεγάιν θαη πνιπκνξθηθφ κέγεζνο δείγκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε 

δπζθνιία ζηελ δηφξζσζε θάπνησλ ιαζψλ απφ ηνλ εξσηεζέληα ή αθφκε θαη παξνρή 

νδεγηψλ ή δηεπθξηλήζεσλ γηα θάπνηα εξψηεζε. Δπηπιένλ πνιινί άλζξσπνη 

δπζαξεζηνχληαη απφ ηελ ιήςε απζαίξεησλ email θαη κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αληίζηνηρε απζαίξεηε ζπκβαηηθή αιιεινγξαθία. Απηφ θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα 

αγλννχλ email ηα νπνία έρνπλ σο ζέκα δεκνζθνπήζεηο κεηψλνληαο έηζη ην δείγκα 

καο. Αθφκε νη έξεπλεο κέζσ email δελ είλαη νη θαηαιιειφηεξεο γηα λα γεληθεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ email 

δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηα άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην δείγκα 

καο λα είλαη αληζφξξνπν θαη αλφκνην επεηδή δελ θαιχπηνληαη φιεο νη θνηλσληθέο 

κάδεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη νκάδεο ειηθησκέλσλ, ηα άηνκα κε ρακειφηεξα 

εηζνδήκαηα θαη νη αλαιθάβεηνη πνπ ζπλήζσο δελ είλαη ρξήζηεο email. 

 

 Δπυηημαηολόγια 

 

       Δίλαη έλα έληππν πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη 

λα απαληήζεη γξαπηά. Ζ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

έρεη, απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή εξγαζία, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο. Έλα εξσηεκαηνιφγην δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ 

έλαο θαηάινγνο εξσηήζεσλ. Δθηφο απφ ηηο ηππηθέο εξσηήζεηο έλα εξσηεκαηνιφγην 

κπνξεί λα πεξηέρεη ζρέδηα ή εηθφλεο ή πξνβαιιφκελα ηεζη.  

       Ζ αλαδεηνχκελε ηδαληθή απάληεζε είλαη εθείλε, ε νπνία πέξα απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ησλ αηφκσλ εθθξάδεη άκεζα ή έκκεζα ην θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην 

νπνίν επηζπκνχκε λα γλσξίζνπκε ή λα θαηαιάβνπκε. 
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      Με απιά ιφγηα, ην εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα έληππν, ζην νπνίν 

ζεκεηψλνληαη νη απαληήζεηο ή αληηδξάζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ (ηνπ 

εξσηψκελνπ).  

Γηαθξίλνπκε θάησ απφ απηφ ην πξίζκα, δπν είδε εξσηεκαηνινγίσλ:  

1. Σα απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα: ην θάζε 

εξσηψκελν, δειαδή, άηνκν <<ηζεθάξεη>> κφλν ηνπ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην 

εξσηεκαηνιφγην.  

2. Σα εκκέζσο ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα : ν ζπλεληεπθηήο, δειαδή, ζεκεηψλεη 

ηηο απαληήζεηο, πνπ ηνπ δίλεη ην άηνκν.  

 

ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή-ζπλεληεπθηή 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, θάηη ην νπνίν δελ απνθιείεηαη λα ζπκβεί θαη ζηε 

πξψηε: ν εξσηψκελνο ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ παξνπζία ηνπ 

ζπλεληεπθηή, ν νπνίνο ελδερνκέλσο επεμεγεί ην πεξηερφκελν ηεο κηα ή ηεο άιιεο 

εξψηεζεο. Απηή ε κέζνδνο είλαη εθείλε, ε νπνία επηηξέπεη, βέβαηα λα έρνπκε ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Αιιά, ε απεπζείαο ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ 

είλαη κηα κέζνδνο πνπ ζα πξέπεη κφληκα λα καο θνβίδεη.  

 

Ππακηικά ένα επυηημαηολόγιο μποπεί να ζςμπληπυθεί με ηπείρ διαθοπεηικούρ 

ηπόποςρ: 

1. Με αιιεινγξαθία ή κε e-mail: Tα εξσηεκαηνιφγηα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή 

ειεθηξνληθά ζηα επηιεγκέλα άηνκα ηνπ δείγκαηνο κε ηελ παξάθιεζε λα επηζηξαθνχλ 

ζπκπιεξσκέλα, φπσο πξέπεη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θηλδπλεχεη θάπνηνο λα βξεζεί 

κπξνζηά ζ‟ έλαλ απμεκέλν αξηζκφ αλαπάληεησλ εξσηήζεσλ, θάηη ην νπνί αλαηξέπεη 

ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.  
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2. Με απεπζείαο ζπλνκηιία: Σν εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ή 

κεηά απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλνκηιία –ζπλέληεπμε- κεηαμχ εξεπλεηή θαη 

εξσηψκελνπ. Δπηηπγράλεηαη πςειφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ησλ εξσηψκελσλ κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζε πην πιήξε θαη ζπλεπή ζηνηρεία. 

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη θαηά πνιχ επθνιφηεξν λα ζεβαζηεί θάπνηνο ηε 

ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο. Παξ‟ φια απηά, πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη νη ηπρφλ 

αξλήζεηο ή απνπζίεο ησλ εξσησκέλσλ αηφκσλ.  

 

3. Με ην ηειέθσλν:  Απιή θαη φρη δαπαλεξή. Πξέπεη λα πξνβιέπεη θάπνηνο έλα πνιχ 

ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην. Δπηπιένλ ν <<πιεζπζκφο>> ησλ ζπλδξνκεηψλ δελ 

αληηπξνζσπεχεη πνηέ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

Δίλαη κηα απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ αιιά κφλν ζε πεξηνρέο 

φπνπ ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία είλαη δηαδεδνκέλε θαη ε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ. 

 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη:  

 ηνηρίδνπλ πνιχ θζελφηεξα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο.  

 Μπνξνχλ λα ζηαινχλ ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. 

 Δίλαη εχθνιε ε θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε ηνπ. 

 Οη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα (έιιεηςε άκεζεο επηθνηλσλίαο) 

 Σππνπνηεκέλνη ηξφπνη αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ. 

 Ο εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο. 

 Δίλαη ε ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδνο. 
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Σα κςπιόηεπα μειονεκηήμαηα ηυν επυηημαηολογίυν είναι: 

 

 Ο εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζαθελίζεη ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο. 

 Τπνρξεψλεη ηνλ εξσηεζέληα λα απαληήζεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη πην πάλσ, θαη ιφγσ ηεο 

απεηξίαο ηνπ εξεπλεηή αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ απαηηεί ε έξεπλα, 

κηαο θαη πξφθεηηαη γηα πηπρηαθή εξγαζία, θξίζεθε φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν κέζν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

 ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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2.5.1.Καηάξηηζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ  Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο. 

 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Καηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ. 

 

   Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο έξεπλαο είλαη νη έλλνηεο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξψηεο. Καζψο πάλσ ζε 

απηέο ζα ζηεξηρζεί ε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ (Ρφληνο θαη Παπάλεο, 2007).   

 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε εξεπλεηή, ηφηε πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ δηεπθξίληζε, κέζσ εγγξάθσλ επεμεγήζεσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξεξκελεπηνχλ. Αλ φκσο ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ εξεπλεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεληεχμεσο, 

ηφηε ην εξσηεκαηνιφγην ζα είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην, αθνχ ζα κπνξεί 

λα επεμεγεζεί, ζε ηπρφλ απνξίεο, απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. 

Σέινο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ.  
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2.5.2. Γημιοςπγία Δπυηημαηολογίος   

 Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κηαο νξζά δνκεκέλεο έξεπλαο πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππ‟ φςηλ καο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Javeau, 2000): 

 

 Πιεξφηεηα 

 αθήλεηα 

 πλνρή 

 Καηάιιειε δνκή. 

 Να πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ειέγρνπ. 

 Να είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζχληνκν. 

 Να έρεη ηειεηφηεηα παξνπζίαζεο απφ ηερληθήο πιεπξάο. 

 Να πεξηιακβάλεη βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο. 

 Να επηδέρεηαη θσδηθνγξαθηθή θαη κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία. 

 

Ζ πιεξφηεηα αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηελ αλάγθε θάιπςεο 

φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ εξεπλψκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, γηα ην νπνίν έρεη ήδε γίλεη 

αξθεηφο ιφγνο. Δπηπξνζζέησο, ε ζαθήλεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην πεξηερφκελν ησλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζην άηνκν ην νπνίν πξέπεη λα δψζεη ηηο απαληήζεηο. Ζ ζπλνρή 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε νξγαληθήο ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ κεηαμχ 

ηνπο. πγγελή εξσηήκαηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

νκαδνπνηεκέλα θαη λα εξσηψληαη καδί, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε θαη ε κλήκε ηνπ 

εξσηψκελνπ λα θαηεπζχλεηαη επθνιφηεξα ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Δπηπιένλ, ε 

θαηάιιειε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηεζνχλ νη 

νκάδεο εξσηήζεσλ, είλαη επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ. Δίλαη απηνλφεην, αιιά δελ εθαξκφδεηαη πάληνηε, φηη 
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πξνζσπηθέο ή γεληθφηεξα εξσηήζεηο πνπ δελ απαληά εχθνια ην θνηλφ (εηζφδεκα, 

χπαξμε δηαδπγίνπ, θιπ.) δελ ηίζεληαη ζηελ αξρή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σα εξσηήκαηα ειέγρνπ ηίζεληαη αθξηβψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ ζε βαζηθέο εξσηήζεηο. Έλα απνηειεζκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ζχληνκν. Δξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία επεθηείλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

εξσηεκάησλ θνπξάδνπλ ηνλ εξσηψκελν ή ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε φηη ζα ράζεη 

πνιχ ρξφλν θαη είλαη δπλαηφλ λα κελ απαληεζνχλ. Απηφ ηζρχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

φηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ην ίδην ην θνηλφ (Ρφληνο θαη 

Παπάλεο, 2007).   

 

Δναλλακηικέρ  ηεσνικέρ διεξαγυγήρ δημοζκοπήζευν 

 

Γενικά  

Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θνηλήο γλψκεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη δηαθφξσλ ρξνληθψλ 

παξακέηξσλ έλαληη άιισλ ηερληθψλ δεκνζθνπήζεσλ. Ωζηφζν, φπσο νη 

παξαδνζηαθέο κεζνδνινγίεο έηζη θαη απηφο ν ηξφπνο δελ είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

«κεξνιεπηηθά επηιεγκέλα» δείγκαηα αθνχ πξνθαλψο ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ κηαο 

θνηλσλίαο δελ είλαη ζπζηεκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (θπξίσο κεγάιεο ειηθίεο). 
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Κεθάλαιο 3.  

ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΟΤ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΝ ΥΧΡΟ 

Γεληθά  

  Ζ δηαπίζησζε ηεο γλψκεο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ γηα θάπνην ζέκα, ε νπνία 

γίλεηαη απφ ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ ζε έλα δείγκα ηνπ ζρεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ, θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, απηέο ηηο 

κεζφδνπο ιάλζαξαλ θαη εθζπγρξφληζαλ αξθεηέο εηαηξίεο κε ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ. Έηζη αλά ηνλ παγθφζκην έρνπλ ηδξπζεί θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πιεζψξα 

εηαηξηψλ κε αληηθείκελν ηηο δεκνζθνπήζεηο πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ παγθφζκην 

ραξαθηήξα κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο.  

 

ESOMAR 

 Ζ ESOMAR, ηα αξρηθά ηεο νπνίαο ζεκάλνπλ  Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Έξεπλαο Κνηλήο Γλψκεο θαη αγνξάο (European Society for Opinion and Marketing 

Research, ESOMAR) είλαη  έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1948 θαη είρε  

σο θχξην ζηφρν  ηελ ελζάξξπλζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο έξεπλαο ηεο 

αγνξάο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζπκκεηέρνληαο 

ζε απηή  επαγγεικαηίεο εξεπλεηέο αγνξάο θαη ζρεηηθνί νξγαληζκνί. ήκεξα, ε 

ESOMAR πξνσζεί έλα δηαξθή δηάινγν κε 4.900 κέιε , ζε πεξηζζφηεξεο απφ 130 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ζπλέδξηα, εθδφζεηο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

βέιηηζηεο πξαθηηθήο (πάλσ απφ 50.000 επαγγεικαηίεο ζηελ έξεπλα αγνξάο αλά ηνλ 

θφζκν). Ο παγθφζκηνο απηφο ηεο ραξαθηήξαο ελψλεη εηδηθνχο ζε ζέκαηα αγνξάο θαη 

δεκνζθνπήζεσλ, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο 
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ελεκέξσζεο απφ φιν ηνλ θφζκν δεκηνπξγψληαο κηα κεραλή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

γχξσ απφ ηελ έξεπλα.  Ζ ESOMAR παξέρεη επίζεο εζηθή θαζνδήγεζε θαη πξνσζεί 

ελεξγά ζηελ ζχζηαζε θαλφλσλ ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ζε φιε ηελ 

πδξφγεην. Όια ηα κέιε ηεο, ζπκθσλνχλ ζην λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

ICC/ESOMAR (International Code on Market and Social Research) πνπ είλαη έλαο 

δηεζλήο θψδηθαο ν νπνίνο έρεη ζπληαρζεί απφ θνηλνχ απφ ηελ ESOMAR θαη ην 

Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηνπο κεγάινπο εζληθνχο θαη 

δηεζλείο επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οξίδεηαη σο έλαο θψδηθαο 

εζηθήο δενληνινγίαο ζην ρψξν ηεο έξεπλαο  θαζηεξψλνληαο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη πξφηππα (standards) φπνπ  φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ νθείινπλ λα ελεξγνχλ 

εληφο απηψλ ησλ νξηζκέλσλ πιαηζίσλ, ηφζν ζε επίπεδν εζηθήο δενληνινγίαο φζν θαη 

ζε επίπεδν πξνδηαγξαθψλ, θαζψο δηελεξγνχλ νπνηνπδήπνηε είδνπο έξεπλαο 

(ηειεθσληθή, πξφζσπν κε πξφζσπν ή κέζσ δηαδηθηχνπ). 

 

 

Δηθφλα 4. Esomar world research logo  

 

Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε ESOMAR άιιαμε ηελ δνκή ηεο ψζηε λα επηηξέπεη 

αηνκηθά θαη εηαηξηθά κέιε. 

ήκεξα ην ζπκβνχιην ηεο ESOMAR ιεηηνπξγεί ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γάιινπ 

Laurent Flores.Ο πξνεγνχκελνο πξφεδξνο ήηαλ ν Dan Foreman απφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην.  
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WAPOR 

Ζ Wapor απνηειεί κηα δηεζλή επαγγεικαηηθή έλσζε εξεπλεηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη θαιείηαη σο „„Παγθφζκηα Έλσζε Γηα Σελ 

Έξεπλα Σεο Κνηλήο Γλψκεο‟‟ (World Association for Public Opinion Research -

WAPOR). Δίλαη κηα νξγάλσζε ε νπνία είλαη  κέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 

Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ (International Social Science Council - ISSC). Ηδξχζεθε ην 

1947 ζην 2
ν
 Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηεο Κνηλήο Γλψκεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Μαζαρνπζέηε, ελψ απέθηεζε ηελ ζεκεξηλή ηεο νλνκαζία ην 

1948 ζην 3
ν
 Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηεο Κνηλήο Γλψκεο . Σν 1953 έγηλε ν 

κνλαδηθφο κε θξαηηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο είλαη ζχκβνπινο ηεο UNESCO ζε 

ζέκαηα δεκνζθνπήζεσλ.  

 

Δηθφλα 5. Wapor logo  

 

εκεξηλφο πξφεδξνο ηεο Wapor είλαη ν Tom W. Smithand θαη  αληηπξφεδξνο ν 

Alejandro Moreno. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε Wapor απέρηεζε πην δηεζλή 

ραξαθηήξα θαζψο αχμεζε ηα κέιε αλά ην παγθφζκην. Μέζα ζε κηα δεθαεηία απφ ηελ 

εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο (δειαδή ην 1947) κέρξη θαη ην 1956,  ε Wapor είρε 158 κέιε 

απφ πεξίπνπ 20 ρψξεο. Σν 1962, ηα κέιε ηεο Wapor αλήιζαλ πεξίπνπ ζηα 200 ζε 

πάλσ απφ 30 ρψξεο, ελψ ην 1970  ε Wapor είρε πάλσ απφ 300 κέιε ζε 41 ρψξεο. 
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Σέινο, απφ ην 2012 ε έλσζε κεηξάεη πεξηζζφηεξα απφ 600 κέιε πξνεξρφκελα απφ 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα απφ πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη ζηηο 6 Ζπείξνπο. 

 

Μεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Wapor είλαη ε ρνξεγία ηνπ  Γηεζλνχο 

Πεξηνδηθνχ θνηλήο γλψκεο θαη έξεπλαο (International Journal of Public Opinion 

Research-IJPOR), ελφο  πεξηνδηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θνηλσληθή επηζηήκε θαη 

δεκνζηεχεηαη απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, φπσο επίζεο θαη ε νξγάλσζε  ελφο 

εηήζηνπ ζπλέδξηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ   „„Ακεξηθαληθφ Οξγαληζκφ Δξεπλψλ 

Κνηλήο Γλψκεο‟‟(American Association for Public Opinion Research-AAPOR)ζηε 

Βφξεηα Ακεξηθή θαηά ηα  άξηηα έηε, ελψ θαηά ηα πεξηηηά έηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

„„Δπξσπατθή Έξεπλα Κνηλήο Γλψκεο θαη αγνξάο (European Society for Opinion and 

Marketing Research, ESOMAR)    , θαη δηεμάγεηαη ζηελ Δπξψπε. Σέινο, απφ ην 

1981, ε WAPOR απνλέκεη ην βξαβείν „„Helen Dinerman‟‟ ην νπνίν  δεκηνπξγήζεθε 

κε ζθνπφ λα ηηκήζεη ηελ θνηλσληνιφγν Helen Dinerman , ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

ζεκεηψζεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμέιημε θαη ζηελ βειηίσζε ησλ  κεζνδνινγηψλ 

δηελέξγεηαο  εξεπλψλ θαη δεκνζθνπήζεσλ. Μεηαμχ ησλ βξαβεπζέλησλ ζπλαληάκε 

επηζηήκνλεο φπσο νη Philip Converse, Louis Guttman, Roger Jowell, Elihu Katz,Juan 

Linz, Seymour Martin Lipset, Robert K. Merton, Elisabeth Noelle-Neumann, Sidney 

Verba,  Robert Worcester, θαη Daniel Yankelovich.  

ΔΓΔΑ 

Σα  αξρηθά ΔΓΔΑ είλαη νη ιέμεηο „„χιινγνο Δηαηξηψλ Γεκνζθφπεζεο θαη Έξεπλαο 

Αγνξάο (ΔΓΔΑ)‟‟ θαη απνηεινχλ κηα Δηαηξεία ε νπνία  ηδξχζεθε ην 1990 έρνληαο 

σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο αγνξάο θαη θνηλσληθήο έξεπλαο 

ζηελ Διιάδα. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ν ΔΓΔΑ ζέζπηζε θψδηθεο δενληνινγίαο θαη 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, πνπ ηα κέιε ηνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ, θαζψο θαη 

κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο απηψλ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

ΔΓΔΑ, ηα κέιε ηνπ ΔΓΔΑ ηεξνχλ ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο θψδηθεο δενληνινγίαο 

ηεο ESOMAR. 

Ο ΔΓΔΑ έρεη εδψ θαη ρξφληα εδξαηψζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηδησηηθνχο θαη 

δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε απηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα 

ηεο επηζηεκνληθψο δηεμαγφκελεο έξεπλαο αγνξάο, αιιά θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζέζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

 

Δηθφλα 6. ΔΓΔΑ logo 

 

Πποϋποθέζειρ για ηην ειζδζοσή Μέλοςρ  

 

Γηα λα κπνξεί θάπνηα εηαηξεία λα είλαη κέινο ηνπ ΔΓΔΑ πξέπεη λα ηεξεί λα 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο εηζθνξάο κέινπο φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 

5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΓΔΑ (ΔΗΦΟΡΔ:1. Σν πνζφ ηεο εηζθνξάο εηζδνρήο 
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κέινπο αλέξρεηαη ζηα 1.200 επξψ πιένλ 3,6% ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο 

κέινπο αλέξρεηαη ζηα 1.243,2 επξψ εηεζίσο, πιένλ 3,6% ραξηνζήκνπ. 

2. Σν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ΠΔ αλέξρεηαη ζηα 1.200 επξψ πιένλ: α. 0,02% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο (ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ) θαη 

β. ραξηνζήκνπ 3,6% -επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ- ). 

 

Δλεγκηικοί Μησανιζμοί  

 

Ο ΔΓΔΑ αζθεί επνπηεία ζηηο εηαηξείεο – κέιε ηνπ κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ δηαθφξσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζπζηήλνληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Οη κεραληζκνί απηνί είλαη νη εμήο : 

Α) χζηεκα Πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ ( Π.Δ..) : Μέζσ ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ εηαηξεηψλ - κειψλ έρνληαο ηα 

ίδηα ειάρηζηα φξηα πνηφηεηαο φζσλ αθνξά ηελ εμεχξεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επνπηεία ησλ εξεπλεηψλ ηεο θάζε εηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνπλ.   

Ο ΔΓΔΑ θαζηζηά ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο εηαηξείεο – κέιε ηελ ζπκκεηνρή 

ζηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ Π.Δ.. θαη αθφκε επηηξέπεη ηελ έληαμε ζην κεραληζκφ 

απηφ θαη εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΔΓΔΑ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εηαηξείεο – κέιε ηνπ ΔΓΔΑ  αλαζέηνπλ 

ππεξγνιαβηθά εξγαζίεο fieldζε εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο , 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή    ε ρξεζηκνπνίεζε κφλν εηαηξεηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

Π.Δ... 
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Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ Π.Δ..., επζχλε έρεη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΓΔΑ ππνβνεζνχκελν απφ ηε Γηαξθή Δπηηξνπή 

Π.Δ... ηνπ ΔΓΔΑ, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ... θαη αθφκε γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γχξσ απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ζηηο αλάγθεο πνπ 

εθάζηνηε πξνθχπηνπλ . 

Σέινο, έλαο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο Π.Δ... είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ επηζεψξεζε φισλ αλεμαξηήησο ησλ εηαηξεηψλ – κειψλ ηνπ ΔΓΔΑ αλά  κηα 

θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ ρξφλν , ππνβάιινληαο αλψλπκα ηα απνηειέζκαηα  ηνπ ειέγρνπ 

ζηελ Δπηηξνπή  Π.Δ...  γηα έγθξηζε. Ζ Δπηηξνπή κε ηελ ζεηξά ηεο, εθφζνλ εμεχξεη 

ηπρφλ παξαβάζεηο, επηβάιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ Π.Δ... ,πιελ ησλ θπξψζεσλ γηα νξηζηηθή απνβνιή ηνπ κέινπο απφ ηνλ 

Π.Δ... (γηα ηελ επηβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θπξψζεσλ αξκφδην είλαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ΔΓΔΑ ). 

Β) Δπηηξνπέο Διέγρνπ : ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

θαλνληζκψλ ηεο  ESOMAR απφ Δηαηξείεο – Μέιε , ν ΔΓΔΑ εμεηάδεη ηηο ππνζέζεηο 

απηέο είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο παληφο ελδηαθεξνκέλνπ, 

ζπγθξνηψληαο ζε αλεμάξηεηα ζψκαηα , Δπηηξνπέο Γενληνινγίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Πξαθηηθήο. Οη Δπηηξνπέο απηέο,  απνηεινχκελεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη κέιε 

ηνπ ΔΓΔΑ, έρνπλ σο  ζηφρν θαη ζθνπφ λαη δηαπηζηψζνπλ ηπρφλ παξαβάζεηο  ησλ 

ηζρπφλησλ θαλφλσλ. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπο είλαη ν έιεγρνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ νπνία 

έρεη επηβιεζεί θαηαγγειία ή γηα ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ελδείμεηο κε 

ηήξεζεο ησλ  θαλφλσλ δενληνινγίαο, κε επηηφπηα κεηάβαζε ζηα γξαθεία ηνπ κέινπο 

πνπ ππέπεζε ζηελ παξάβαζε θαη ηνλ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ηεο έξεπλαο θαζφια ηα 



 
40 

ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο. Ο ΔΓΔΑ ππνρξεψλεη θάζε κέινο ηνπ λα δηαζέηεη θάζε 

ζηνηρείν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή θα αθνξά ηελ ππφ θξίζε έξεπλα. Σα 

πνξίζκαηα  ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ δηαβηβάδνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηνπ 

ΔΓΔΑ ην νπνίν είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.     

 

Γ) Έιεγρνο Δξεπλψλ Μεηξήζεσλ ΜΜΔ. 

Ο ΔΓΔΑ ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ κε ην χλδεζκν Γηαθεκηδνκέλσλ Διιάδνο 

(ΓΔ), ηελ Έλσζε Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο (ΔΓΔΔ) θαη εθπξνζψπνπ 

ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ζηε δηαξθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Έξεπλαο Σειεζέαζεο (ΔΔΔΣ). 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΔΔΣ παξίζηαηαη απφ ην 1999 θαη εθπξφζσπνο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ (ΗΟΜ).  Ζ Δπηηξνπή ζπζηάζεθε ην 1992 κε 

ζθνπφ ηνλ δηαξθή έιεγρν ηεο έξεπλαο ηειεζέαζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

έξεπλαο αγνξάο θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ηνπ ΔΓΔΑ θαη ηεο ESOMAR. Ο 

έιεγρνο ηεο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαηφπηλ 

αηηήζεσο θάζε πξνζψπνπ πνπ έρεη απνδερζεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Απφ  ην 2001, έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή κε ηελ επσλπκία Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Έξεπλαο Ραδηνθψλνπ (ΔΔΔΡ) κε ζηφρν ηνλ δηαξθή έιεγρν ησλ εξεπλψλ 

αθξνακαηηθφηεηαο. 

ήκεξα ε ΔΔΔΣ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία Διεγθηηθή Δηαηξεία Δξεπλψλ Μεηξήζεσλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΔΔΔΜ ΜΜΔ) θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔΛΔΓΥΟ, ε νπνία δίδεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζην κέιινλ θαη άιισλ επηηξνπψλ ηνπ ηχπνπ ηεο ΔΔΔΣ γηα ηνλ έιεγρν 

εξεπλψλ θαη άιισλ κέζσλ, φπσο π.ρ. ηνλ ηχπν, ην ξαδηφθσλν, θ.ιπ. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΛΧΝ 

 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ/F

AX 

EMAIL WEBSITE 

ABACUS 

RESEARCH S.A. 

Φεηδηππίδνπ 2, 

115 26 Αζήλα 

210.7770023 / 

210.7776560 

abacusgr@otenet.gr  www.abacus-

research.gr  

ALCO Α.Ε. Παηεζίσλ 141, 

112 51 Αζήλα 

210.8812508 & 

210.8815947 / 

210.8816835 

info@alcopolls.gr  www.alcopolls.gr  

ALTERNATIVE 

RESEARCH 

SOLUTIONS S.A. 

Σδαθέξε 16, 

118 54 Γθάδη 

210.6781900 / 

210.6781999 

info@alternative-rs.gr  www.alternative-

rs.gr  

DATA R.C. Βαιηεηζίνπ 1, 

26 223 Πάηξα 

Σ: 2610 

622027 / F: 

2610 240902 

kanelop@datarc.gr  www.datarc.gr  

FOCUS BARI AE Βαζ.νθίαο 59, 

115 21 Αζήλα 

210.7238122-3 

& 210.7253810 

/ 210.7238085 

focus@focus.gr  www.focus.gr  

GFK HELLAS Λεσθ. 

Μεζνγείσλ 2 & 

ηλψπεο, 

Πχξγνο 

Αζελψλ 

(Κηίξην Α, 7Οο 

φξνθνο) 1- 3, 

115 27 

210.7572600 / 

210.7019355 & 

210.7561081 

grinfo@gfk.com  www.gfk.com  

mailto:abacusgr@otenet.gr
http://www.abacus-research.gr/
http://www.abacus-research.gr/
mailto:info@alcopolls.gr
http://www.alcopolls.gr/
mailto:info@alternative-rs.gr
http://www.alternative-rs.gr/
http://www.alternative-rs.gr/
mailto:kanelop@datarc.gr
http://www.datarc.gr/
mailto:focus@focus.gr
http://www.focus.gr/
mailto:grinfo@gfk.com
http://www.gfk.com/
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GLOBAL LINK 

ΙΝΣΕRNATIONAL 

Ε.Π.Ε. 

Κνλίηζεο 5,151 

25 Μαξνχζη 

210.6128800-9 

/ 210.6128810 

globallink@globallink.

gr  

www.globallink.gr  

GPO A.E. Ν. Πιαζηήξα 

86 &Σξαιιέσλ 

6, 172 21 Ν. 

κχξλε 

210.9374190 / 

210.9374192 

gpo-ae@otenet.gr  www.gpo.gr  

HELLΕΝΙC 

RESEARCH 

HOUSE A.E. 

Λακςάθνπ 7, 

115 28 Αζήλα 

210.7455900 / 

210.7488713 

hrh@otenet.gr  www.hrh.gr  

IPSOS - OPINION 

Α.Ε. 

Κνινθνηξψλε 

8, 105 61 

Αζήλα 

210.3234344 / 

210.3231309 / 

info@ipsosopinion.com  www.ipsosopinion.co

m  

MARC A.E. Κεθηζίαο 3, 

151 23 

Μαξνχζη 

210.6821520 , 

211.1202900 / 

211.1202929 

info@marc.gr  www.marc.gr  

METRON 

ANALYSIS Α.Ε. 

ηλψπεο 6, 115 

27 Αζήλα 

210.7451800 / 

210.7451888 

metron@metronanalysi

s.gr  

www.metronanalysis.

gr  

MILLWARD 

BROWN RI S.A. 

ηλψπεο 23 & 

Μηραιαθνπνχι

νπ 139, 115 27 

Αζήλα 

Σ. 

210.7728500 

F. 210 

7488671 

greece@millwardbrow

n.com 

www.millwardbrown

.com 

MRB HELLAS 

A.E. 

Παλφξκνπ 74, 

115 23 Αζήλα 

Tει.: 

210.6971000 / 

210.6985813 

info@mrb.gr  www.mrb.gr  

PALMOS Γ. Παπαλδξένπ 

18, 54 645, 

Σ: 2310 

555545 / F: 

 info@palmosanalysis.g

r 

www.palmosanalysis

.gr  

mailto:globallink@globallink.gr
mailto:globallink@globallink.gr
http://www.globallink.gr/
mailto:gpo-ae@otenet.gr
http://www.gpo.gr/
mailto:hrh@otenet.gr
http://www.hrh.gr/
mailto:info@ipsosopinion.com
http://www.ipsosopinion.com/
http://www.ipsosopinion.com/
mailto:info@marc.gr
http://www.marc.gr/
mailto:metron@metronanalysis.gr
mailto:metron@metronanalysis.gr
http://www.metronanalysis.gr/
http://www.metronanalysis.gr/
mailto:greece@millwardbrown.com
mailto:greece@millwardbrown.com
http://www.millwardbrown.com/
http://www.millwardbrown.com/
mailto:info@mrb.gr
http://www.mrb.gr/
mailto:info@palmosanalysis.gr
mailto:info@palmosanalysis.gr
http://www.palmosanalysis.gr/
http://www.palmosanalysis.gr/
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ANALYSIS Θεζζαινλίθε 2310 555549 

PUBLIC ISSUE - 

Α.Ε. 

Βαζ. Κσλ/λνπ 

16, 116 35 

Αζήλα 

210.7575000 / 

210.7575100 

info@publicissue.gr  www.publicissue.gr  

PULSE RC . ηακαηηάδε 

3 & Πεξγάκνπ 

1, 143 41 Ν. 

Φηιαδέιθεηα, 

210.2594900 / 

210.2594999 

info@pulserc.gr  www.pulserc.gr  

QED Ε.Π.Ε. εβαζηνππφιε

σο 5, 115 26 

Αζήλα 

210.7484602 / 

210.7484604 

qed@otenet.gr  www.qed.gr  

RASS 

CONSULTANCY 

SERVICES S.A. 

Αθηή 

Πνζεηδψλνο 10, 

185 31 

Πεηξαηάο 

210.4197100 / 

210.4197200 

contact@rass.gr  www.rass.gr  

THE NIELSEN 

COMPANY 

(GREECE) 

Λ. Ρηαλθνχξ 

64,115 23 

Αζήλα, Πχξγνο 

Απφιισλ 

210.6999100 / 

210.6999199 

info.gr@nielsen.com  www.agbnielsen.com 

TNS A.E. εβαζηνππφιε

σο 154Α, 115 

26 Αζήλα 

210.7260600 / 

210. 7231162 

tnsicap@tnsicap.gr  www.tnsicap.gr  

ΚΑΠΑ RESEARCH 

A.Ε. 

Ζπείξνπ 2 & 

Παηεζίσλ, 104 

33, Αζήλα 

210.3621900 & 

210.4895000 / 

210.8231500 & 

210.5227379 

info@kapa-

research.com 

www.kapa-

research.com 

THE RESEARCH εβαζηνππφιε Σ. info@theresearchhive.g www.theresearchhive

mailto:info@publicissue.gr
http://www.publicissue.gr/
mailto:%20info@pulserc.gr
http://www.pulserc.gr/
mailto:qed@otenet.gr
http://www.qed.gr/
mailto:contact@rass.gr
http://www.rass.gr/
mailto:info.gr@nielsen.com
http://www.agbnielsen.com/
mailto:tnsicap@tnsicap.gr
http://www.tnsicap.gr/
mailto:info@kapa-research.com
mailto:info@kapa-research.com
http://www.kapa-research.com/
http://www.kapa-research.com/
mailto:info@theresearchhive.gr
http://www.theresearchhive.gr/
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HIVE ΕΠΕ σο 80, 115 26, 

Αζήλα 

210.6990388  

F. 

210.6914016 

r  .gr  

 

  

YouGov 

Γενικά 

Σν YouGov είλαη κία δηεζλήο εηαηξία εξεπλψλ αγνξάο πνπ μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ην Μάην ηνπ 2000 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηνπο Stephan 

Shakespear (ησξηλφο επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο θαηλνηνκηψλ ηεο εηαηξίαο) θαη 

Nadhim Zahawi. Σν 2005 ε εηαηξία επεθηάζεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή, κε ηελ επσλπκία 

YouGovSiraj, θαη ην 2007 ζηελ Ακεξηθή θαη Δπξψπε αγνξάδνληαο ηνπηθέο εηαηξίεο 

εξεπλψλ. 

Ζ YouGov νπζηαζηηθά απνζπά απαληήζεηο απφ κηα νκάδα ρξεζηνχλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ νηθεηνζειψο ελζσκαησζεί. Έπεηηα θηιηξάξεη απηέο ηηο 

απαληήζεηο θαη ηηο παξνπζηάδεη κε δεκνγξαθηθή ζπλέπεηα. Δπηιέγεη 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνζθνπήζεηο απφ ην πάλει ηεο πνπ 

ζήκεξα απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 250.000 πνιίηεο πνπ δνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

Δικόνα 7. YouGov | What the world thinks 

mailto:info@theresearchhive.gr
http://www.theresearchhive.gr/
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PollDaddy 

Γενικά 

Σν PollDaddy κέζσ ελφο δηαδηθηπαθνχ interface παξέρεη ηνλ ηξφπν γηα ηελ 

θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ εθθίλεζε θάπνηαο δεκνζθφπεζεο θαη ηε ζπιινγή 

ησλ απαληήζεσλ. Απηή ηε ζηηγκή ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ μεπεξλά ηνπο 500.000 ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Ξεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 θαη έσο ηψξα έρεη 

θαηαθέξεη λα είλαη αλάκεζα ζηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο παξνρήο εξγαιείσλ γηα 

δηαδηθηπαθέο έξεπλεο. 

 

Δικόνα 8. Polldady | surveys your way 

 

 

 

Nielsen Media Research 

Γενικά 

Δίλαη κηα ακεξηθαληθή εηαηξία ε νπνία κεηξάεη αθξνακαηηθφηεηα ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, εθεκεξίδα αιιά θαη ζηλεκά). Δδξεχεη 

ζηε Νέα Τφξθε, σζηφζν ν θχξηνο φγθνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο βξίζθεηαη 

ζην ηθάγν. Πξφθεηηαη ίζσο  γηα ηε κεγαιχηεξε εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 

ρψξν ελψ ε ειιεληθή εηαηξία AGB είλαη γηα ζπγαηξηθή ηεο. 

Ζ εηαηξία εμάγεη, επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 

1950. Ξεθίλεζε κε ηελ ηφηε δεκνθηιή κέζνδν ηνπ «εκεξνινγίνπ». Απηή ρσξηδφηαλ 
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ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ αξρή δηελεξγνχζε νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε λνηθνθπξηά ηεο 

Ακεξηθήο. Οπζηαζηηθά ήηαλ κέξνο ηεο θάζεο επηινγήο απηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε θάπνηα έξεπλα – δεκνζθφπεζε. ηε ζπλέρεηα θάζε λνηθνθπξηφ ζα έπξεπε λα 

θαηαγξάθεη ζε εκεξήζηα βάζε έλα εκεξνιφγην κε ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηα κέιε ηνπ θαη λα ην παξαδίδεη ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. Έπεηηα 

αθνινπζνχζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπο κε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο.  

ήκεξα ε Nielsen κε εκθαλψο αλαβαζκηζκέλε ηερλνινγία εμάγεη απηνχ ηνπ είδνπο 

ηελ πιεξνθνξία κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο.  

Ζ AGB Nielsen Media Research δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 

1988, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ κε 

εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά θαη ηερλνγλσζία ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε αλάγθε πνπ 

ρξεηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κέηξεζεο  ηειεζέαζεο 

 

 

Δικόνα 9. Γικηςακόρ ηόπορ www.agbnielsen.co 
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METRONANALUSIS 

Ζ MetronAnalusis ηδξχζεθε ην 1996, κε φξακα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο είλαη κέινο ηνπ Διιεληθνχ θαη 

Δπξσπατθνχ πιιφγνπ Δηαηξεηψλ Έξεπλαο Αγνξάο (ΔΓΔΑ θαη ESOMAR) ηνπ 

Παγθνζκίνπ πιιφγνπ Δηαηξεηψλ Γεκνζθνπήζεσλ (WAPOR). 

 

 

  

Δικόνα 10. Γικηςακόρ ηόπορ www.metroanalysis.gr 
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Κεφάλαιο 4.  

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Οπιζμόρ-Υαπακηηπιζηικά  

χκθσλα κε ηνπο Denzin & Linkoln (1994,ζ.2), ε πνηνηηθή έξεπλα 

πεξηιακβάλεη κία εξκελεπηηθή, λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ θφζκν. Απνηειεί 

«πιαηζηνζεηεκέλε δξαζηεξηφηεηα» (situated activity) πνπ κε εξκελεπηηθέο θαη πιηθέο 

πξαθηηθέο ηνπνζεηείηαη ν εξεπλεηήο ζηνλ θφζκν θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε κία ζεηξά απφ 

αλαπαξαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ ζπλνκηιηψλ, 

θσηνγξαθηψλ θαη ζεκεηψζεσλ πεδίνπ. Οη εξεπλεηέο δειαδή, εμεηάδνπλ ηα 

αληηθείκελα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ πξνζπαζψληαο λα ηα αληηιεθζνχλ θαη λα ηα 

εμεγήζνπλ κε βάζε ηελ εξκελεία πνπ έρνπλ δψζεη νη ίδηνη νη άλζξσπνη ζ‟ απηά. Γηα 

ηνλ Creswell (1998), ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη 

θαηαλφεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθέο παξαδφζεηο 

ζηξαηεγηθήο νη νπνίεο εμεηάδνπλ έλα αηνκηθφ ή θνηλσληθφ δήηεκα. Ο εξεπλεηήο 

δεκηνπξγεί κία ζχλζεηε εηθφλα, αλαιχεη ιέμεηο, πεξηγξάθεη ηηο ιεπηνκεξείο ζέζεηο 

ησλ πεγψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξαγκαηνπνηεί ηε κειέηε ζην θπζηθφ ηεο ρψξν. Σν 

λφεκα πνπ πεξηέρεηαη, θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ, ζε κία πνηνηηθή πιεξνθνξία, 

ηεθκεξηψλεηαη θνηλσληθά θαζψο κεκνλσκέλα άηνκα αιιεινεπηδξνχλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπο ε νπνία δελ απνηειεί ζηαζεξφ θαηλφκελν θαζψο ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο δνκέο θαη εξκελείεο γη‟ απηήλ νη νπνίεο αιιάδνπλ ζπλερψο.  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη «κία πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαηαζηάζεσλ 

κέζα ζηε κνλαδηθφηεηά ηνπο σο κέξνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

πεξηγξάθνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζε απηφ» (Patton, 1985, ζ.1). Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα δελ επηρεηξεί λα πξνβιέςεη ηη πηζαλφλ λα γίλεη ζην κέιινλ αιιά λα 

θαηαλνήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ηη ζεκαζία έρεη γηα παξάδεηγκα ε θαηάζηαζε 
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πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, κε ηη κνηάδνπλ νη δσέο ηνπο, πνηα λνήκαηα δίλνπλ ζε 

απηά πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ. Έηζη θαίλεηαη πσο ε αλάιπζε ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε 

ζε βάζνο ζηελ νπνία δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο είλαη θπζηθφ, ε 

αλζξψπηλε αληίιεςε. πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ην Merriam (2002), ε πνηνηηθή 

έξεπλα απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμαγσγή λνεκάησλ απφ ηα θαηλφκελα 

πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κέζα απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο 

εξεπλεηήο 18 ζεσξείηαη σο ην πην βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ν νπνίνο κέζα απφ κία δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή θαηαιήγεη ζε έλα 

πινχζην πεξηγξαθηθφ πξντφλ. 

 

Σεσνικέρ και Μέζα ςλλογήρ Γεδομένυν ζηην Ποιοηική Έπεςνα 

Σα βαζηθφηεξα εξγαιεία παξαγσγήο γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν, ζην 

πιαίζην κίαο πνηνηηθήο έξεπλαο, είλαη: ε ζπλέληεπμε (interview), πνπ δηαθξίλεηαη ζηε 

δνκεκέλε, ζηε ζπλέληεπμε ζε βάζνο θαη ζηελ ειεχζεξε ή κε δνκεκέλε, ε 

παξαηήξεζε (observation) θαη θπξίσο ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

(participantobservation), ε βηνγξαθηθή αλάιπζε (biographicalanalysis), ε ηζηνξηθή-

ζπγθξηηηθή αλάιπζε (historical-comparativeanalysis), ε κειέηε πεξίπησζεο 

(casestudy), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (contentanalysis), ε έξεπλα 

δξάζεο/ζπκκεηνρηθήο δξάζεο (actionresearch), θαη ε έξεπλα κε ηελ βνήζεηα νκάδσλ 

(focusgroups). (McKendrick,1995, Λάδνο, 1998, Κπξηαδή, 1998, Ησζεθίδεο, 2001).  

Πνιιέο θνξέο ε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κπνξεί λα γίλεη είηε 

κεκνλσκέλα είηε θαη ζπλδπαζηηθά, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεπλεηψλ. 
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ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Οπιζμόρ-Υαπακηηπιζηικά  

 

 χκθσλα κε ηνπο Aliaga and Gunderson (2000) ε πνζνηηθή έξεπλα 

πξνζπαζεί λα εμεγήζεη θαηλφκελα κε ηελ ζπιινγή αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αλαιχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο κεζφδνπο θαη εηδηθφηεξα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία. Αλαδεηά εκπεηξηθέο γεληθεχζεηο θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη αηηηψδεηο 

ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο (Κπξηαδή, 2002).Οη πνζνηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία θαη ζε ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο, ζηελ κέηξεζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

ελλνηψλ κέζσ εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ 

λα εμαγάγνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα ηαμηλνκεζνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε θαηεγνξίεο γηα λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ζηαηηζηηθά κνληέια γηα λα κπνξέζεη λα εμεγεζεί απηφ πνπ παξαηεξείηαη. 

 

Με άιια ιφγηα, ζηελ πνζνηηθή κέζνδν πεξηιακβάλεηαη ε κέηξεζε θαη 

πνζνηηθνπνίεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Οη πνζνηηθέο έξεπλεο αθνινπζνχλ σο επί 

ην πιείζηνλ έλαλ απζηεξφ θαη πξνθαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζεκαίλεη 

πσο νη πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ εξεπλεηή πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

μεθάζαξν. Βαζηθή επηδίσμε ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη λα ειεγρζνχλ εκπεηξηθά 

πξν δηαηππσκέλεο ππνζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαρζεί παξαγσγηθά (deductive) απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα (Κπξηαδή, 2006) 
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Σεσνικέρ και Μέζα ςλλογήρ Γεδομένυν ζηην ποζοηική έπεςνα 

Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο ζήκεξα ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα είλαη ε ζπλέληεπμε πνπ δηαθξίλεηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηε 

δνκεκέλε, ηε κε δνκεκέλε ή ειεχζεξε θαη ζηε ζπλέληεπμε ζε βάζνο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θιεηζηέο ή αλνηθηέο εξσηήζεηο, 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ απαληήζεσλ θ.ά. Οη ηερληθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαη ηηο δεκνζθνπήζεηο (Νφβα-Καιηζνχλε, 2006). 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πνηνηηθήο 

έξεπλαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά αλάινγα κε 

ηελ θχζε θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

 

Γιαθοπέρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Έπεςναρ  

 

Οη Cassel θαη Symon (1994, ζ. 3-7) δηαθξίλνπλ ηηο εμήο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ: • ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο ηα δεδνκέλα 

εθθξάδνληαη κε αξηζκνχο ελψ ζηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο επηθξαηεί ε παξάζεζε θαη ε 

εμήγεζε κε αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θεηκέλσλ, ερνγξαθήζεσλ, εηθφλσλ θαη 

ζπκβφισλ. • ε πνζνηηθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαζψο νη 

εξεπλεηέο επηδηψθνπλ ηελ αθξηβή κέηξεζε θαη αλάιπζε ζηνρεπκέλσλ ελλνηψλ, 

(αληηθεηκεληθέο πεξηγξαθέο), ρξεζηκνπνηψληαο δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, εξγαιεία 

ζπγθέληξσζεο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θ.ιπ. ηελ πνηνηηθή έξεπλα αληίζεηα, νη 

εξκελείεο είλαη ππνθεηκεληθέο, θαζψο νη εξεπλεηέο βαζίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο 

αληηιήςεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπκκεηνρηθέο παξαηεξήζεηο, ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο, 

απνηειψληαο θαη νη ίδηνη έλα εξγαιείν ζπγθέληξσζεο πιηθνχ. • Οη πνηνηηθέο έξεπλεο 
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επηηξέπνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ αλαθάιπςε ηνπ απξνζδφθεηνπ. Απφ ηελ άιιε, νη πνζνηηθέο έξεπλεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηείλνπλ λα ζέινπλ λα πξνβιέςνπλ ηα πξνβιήκαηα πξηλ αθφκε 

εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Όιεο νη πηπρέο ηεο κειέηεο ζε κία 

πνζνηηθή έξεπλα είλαη ζρεδηαζκέλεο πξνζεθηηθά πξηλ απφ ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ελψ ζηελ πνηνηηθή ν ζρεδηαζκφο πξνθχπηεη θαζψο ε έξεπλα πξνρσξά. 

 

• ε πνζνηηθή έξεπλα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ „πξφβιεςε‟ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα, πνπ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαδηθαζία νινθιεξσκέλεο 

πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο. 

 

• ε πνηνηηθή έξεπλα εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ην ηνπηθφ πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

ελψ νη πνζνηηθέο κέζνδνη ζπρλά παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν απειεπζεξσκέλεο απφ 

ην ζηελφ πιαίζην θαη επνκέλσο πην γεληθεπκέλεο. 

 

• ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη θαηαιιειφηεξε γηα λα δεκηνπξγήζεη ζεσξίεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηνλ έιεγρν ησλ ζεσξηψλ 

 

 

• Ο εξεπλεηήο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δελ 

πξνζπαζεί λα ηα κεηψζεη ή λα ηα ζπκππθλψζεη, γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηιήςεηο ή ζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (παξφιν πνπ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο, ν 

αλαιπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηιήςεηο θαη παξαδείγκαηα απφ ηα δεδνκέλα). 

Σν πιηθφ είλαη «πινχζην» ζε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο φκσο δελ ελδείθλπληαη γηα 

γεληθεχζεηο ζε αληίζεζε κε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ 
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ππνζέζεηο έρνληαο γεληθεπηηθή ηθαλφηεηα αιιά ρσξίο λα πεξηέρνπλ πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο. 

 

Οι διαθοπέρ ανάμεζα ζηιρ δύο μεθόδοςρ μποπούν να ζςνοτιζθούν και ζηον 

παπακάηυ πίνακα: 

 

Πίνακαρ 1: Γιαθοπέρ ποιοηικήρ και ποζοηικήρ έπεςναρ Βαζιζμένο ζε 

Cassel&Symon, 1994 

 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Παξάζεζε κε αξηζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ(θεηκέλσλ, ερνγξαθήζεσλ, 

ζπκβφισλ, εηθφλσλ θ.ιπ.)  

Αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

Τπνθεηκεληθή: βαξχηεηα ζηηο αηνκηθέο 

εξκελείεο ησλ γεγνλφησλ 

Αληηθεηκεληθή: αθξηβήο κέηξεζε θαη 

αλάιπζε ησλ ελλνηψλ  

Γηαηχπσζε ηεο επηζηεκνληθήο ππφζεζεο 

θαζψο ε έξεπλα εμειίζζεηαη 

Γηαηχπσζε ηεο επηζηεκνληθήο ππφζεζεο 

ζην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο 

Αλάιπζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

παξάιιεια 

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά απφ ηε 

ζπιινγή ηνπο 

ηφρνο: ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη 

θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο 

ηφρνο: ε πξφβιεςε  
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Δκπινθή ηνπ εξεπλεηή ζην ππφ κειέηε 

αληηθείκελν 

Απνζηαζηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηή απφ ην 

αληηθείκελν έξεπλαο. 

πιινγή ησλ δεδνκέλσλ: (ζπκκεηνρηθή) 

παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε (ζε βάζνο). 

πιινγή ησλ δεδνκέλσλ: εξσηεκαηνιφγηα, 

βηβιηνγξαθηθέο επηζθνπήζεηο, εξγαιεία 

ζπγθέληξσζεο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Δπειημία ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ(αλαθάιπςε ηνπ 

απξνζδφθεηνπ) 

 

 

 

 

 

Σάζε γηα πξφβιεςε πξνβιεκάησλ πξηλ 

εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 
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Κεφάλαιο 5 

 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

Οπιζμόρ 

Γεηγκαηνιεςία ζηε ςτατιςτική είλαη ε ηερληθή ηεο επηινγήο ελφο κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ (ην νπνίν νλνκάδεηαη δείγκα). Με ηελ νξνινγία πιεζπζκφο ελλννχκε έλα 

πιήζνο παξαηεξήζεσλ ή κεηξήζεσλ ν νπνίνο κπνξεί λα απνηειεί έλα πεπεξαζκέλν ή 

άπεηξν πιήζνο ζηνηρείσλ. Σα δείγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε γηα λα απνθηεζεί κηα 

γεληθή εληχπσζε είηε γηα λα γίλνπλ εθηηκήζεηο.   

Κάζε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ζηαηηζηηθή δεηγκαηνιεςία νθείιεη λα μεθαζαξίδεη ηηο 

έλλνηεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ δείγκαηνο. ηε ζηαηηζηηθή, ε ιέμε πιεζπζκφο έρεη 

κηα ηερληθή έλλνηα πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ. Αο 

ππνηεζεί φηη ππάξρεη αλάγθε λα εμαθξηβσζνχλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πεξηνρή. Ζ θαηαγξαθή φκσο ηνπ θαζελφο απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζα ππήξραλ 

δχν πιεζπζκνί: ν έλαο ζα απνηεινχζε ην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ γηα ην κέγεζνο 

φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο πεξηνρήο θαη έλαο δεχηεξνο ην ζχλνιν κε απαξηζκήζεηο 

γηα ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή. ηε ζηαηηζηηθή, ζπλεπψο  πιεζπζκφο 

είλαη έλα ζχλνιν απφ κεηξήζεηο ή απαξηζκήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα 

αληηθείκελα πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ αλαθεξφηαλ ζην αληηθείκελν «αγξνηεκάρηα κηαο νξηζκέλεο 

πεξηνρήο». ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο γεσγξαθίαο, γεσγξαθηθφο πιεζπζκφο είλαη 

έλα ζχλνιν κεηξήζεσλ είηε απαξηζκήζεσλ γηα αληηθείκελα κε θάπνηα θνηλή 

γεσγξαθηθή-ρσξηθή ηδηφηεηα. 

Γειγμαηοληπηική διαδικαζία 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ αθνινπζεί ε 

νπζηαζηηθή δεηγκαηνιεςία, δειαδή ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ην δείγκα. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο 

θαη πνιινχο ζχλζεηνπο κε βάζε θάπνηαο κνξθήο ζηξσκαηνπνίεζε. 

Πίνακαρ 2 : Γειγμαηοληπηική διαδικαζία- ςλλογή ζηοισείυν  

 

 

 

 

Απλή Σςσαία Γειγμηοιλητία   

 

Ζ ηπραία δεηγκαηνιεςία απνηειεί ηε βάζε θάζε ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ θαη αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πιεξνί δχν βαζηθέο ζηαηηζηηθέο 

ζπλζήθεο: πξψην ηα κέιε ελφο πιεζπζκνχ έρνπλ ίζεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγνχλ γηα 

ην δείγκα θαη δεχηεξν ε επηινγή ελφο κέινπο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην δείγκα κε θαλέλα 

ηξφπν δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή ελφο νπνηνπδήπνηε άιινπ. Γειαδή νη παξαηεξήζεηο 

ηνπ δείγκαηνο επηιέγνληαη αλεμάξηεηα θαη κε ίζεο πηζαλφηεηεο. 
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Πίνακαρ 3: Σςσαίοι απιθμοί  

 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 00 54463 22662 65905 

70639 79365 67382 29085 69831 47058 08186 01 15389 85205 18850 39226 42249 90669 

96325 23248 60933 26927 02 85941 40756 82414 02015 13858 78030 16269 65978 01385 

15345 03 61149 69440 11286 88218 58925 03638 52862 62733 33451 77455 04 05219 

81619 10651 67079 92511 59888 84502 72095 83463 75577 05 41417 98326 87719 92294 

46614 50948 64886 20002 97365 30976 06 28357 94070 20652 35774 16249 75019 21145 

05217 47286 76305 07 17783 00015 10806 83091 91530 36466 39981 62481 49177 75779 

08 40950 84820 29881 85966 62800 70326 84740 62660 77379 90279 09 82995 64157 

66164 41180 10089 41757 78258 96488 88629 37231 10 96754 17676 55659 44105 47361 

34833 86679 23930 53249 27083 11 34357 88040 53364 71726 45690 66334 60332 22554 

90600 71113 12 06318 37403 49927 57715 50423 67372 63116 48888 21505 80182 13 

62111 52820 07243 79931 89292 84767 85693 73947 22278 11551 14 47534 09243 67879  

 

5.3.1 Γειγμαηολητία από καηάλογο 

 

Όηαλ ε ρσξηθή δηάζηαζε ελφο πιεζπζκνχ θαηλνκέλσλ, αληηθεηκέλσλ θ.ιπ. είλαη κελ 

ππαξθηή αιιά φρη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ ππφ εμέηαζε πξνβιήκαηνο 

(πεξηνρή σο ζχλνιν), ηφηε ε δεηγκαηνιεςία κε ηε ρξήζε ελφο θαηαιφγνπ είλαη φρη 

κφλν εθηθηή αιιά θαη επηζπκεηή. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν πιεζπζκφο πνπ ελδηαθέξεη είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο 300 βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ, ηφηε ην δεηγκαηνιεπηηθφ 

ππφβαζξν κπνξεί λα είλαη έλαο θαηάινγνο, θάζε κέινο (βηνκεραληθή κνλάδα) ηνπ 

νπνίνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ αξηζκφ. 
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Ζ επηινγή ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ απηφ ππφβαζξν 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα ηπραίσλ αξηζκψλ, ν νπνίνο πιεξνί ηηο δχν 

ζπλζήθεο ηπραηφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη είλαη δηαζέζηκνο απφ 

πνιιέο πεγέο, σο εμήο: απφ έλαλ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ επηιέγεηαη κηα ηπραία 

αθεηεξία θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηξηάδεο ςεθίσλ κε έλαλ άιιν επίζεο ηπραίν 

ηξφπν. 

Κάζε ηξηάδα ςεθίσλ αληηζηνηρεί ζε έλα δείγκα πνπ επηιέγεηαη (ζηο 

ζςγκεκπιμένο παξάδεηγκα νη κνλάδεο πνπ επειέγεζαλ, αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνπο 

αξηζκνχο 80 θαη 217) θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο 

ησλ δεηγκάησλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθίσλ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ήηαλ 3000 ή 

33000, ηφηε νη επηινγέο απφ ηνλ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ ζα έπξεπε λα είλαη 

αληίζηνηρα νκάδεο ηεζζάξσλ ή πέληε ςεθίσλ. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί 

έλαο άζρεηνο ν αξηζκφο απηφο θαη  δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ην δείγκα. Σέινο, ε ίδηα πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη 

(δεν λαμβάνεηαι ςπότη), φηαλ ν ίδηνο αξηζκφο επηιεγεί γηα δεχηεξε ή πεξηζζφηεξεο 

θνξέο. Θεσξεηηθά, δεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ ηζρχεη ζηνλ πίλαθα 

ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ, δελ ηεθκεξηψλεηαη ε ελέξγεηα απηή, πξαθηηθά φκσο εμππεξεηεί 

ρσξίο κεγάια πξνβιήκαηα. 

ηε δεηγκαηνιεςία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ησλ παξαηεξήζεσλ 

απφ ηνλ θαηάινγν, έλα ζηαζεξφ βήκα β, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο αλαινγίαο (n/N), δειαδή ηνπ ιφγνπ ηνπ δείγκαηνο (n) πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ (Ν). Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ θαηάινγν (πιεζπζκηαθφ ππφβαζξν) 5000 

αξηζκψλ, εάλ ην δείγκα έρεη θαζνξηζηεί λα είλαη 50, ηφηε ην βήκα είλαη ην αληίζηξνθν 
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ηνπ 50/5000, δειαδή 100. Σν ζπζηεκαηηθφ δείγκα δεκηνπξγείηαη σο εμήο: Ζ 

αθεηεξία επηιέγεηαη ηπραία θαη είλαη ζπλήζσο έλαο αξηζκφο κεηαμχ 1 θαη β, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη αξηζκνί ηνπ θαηαιφγνπ, πξηλ επηιεγεί ν πξψηνο, 

έρνπλ πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ.  

Ο πξψηνο αξηζκφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο πνπ επηιέγεηαη ηπραία. ηε ζπλέρεηα, ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ άιισλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απιή αιιά 

πξνθαζνξηζκέλε, αθνχ θάζε θνξά επηιέγεηαη ν β επφκελνο αξηζκφο (DixonandLeach, 

1979). 

 

5.3.2 ημειακή δειγμαηολητία 

 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη φηαλ ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ νξίδνληαη ζην 

ράξηε σο ζεκεία, κηα κνξθή ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηε Γεσγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε δεηγκαηνιεςία αξρίδεη απφ έλα ηπραία επηιεγκέλν ζεκείν αθξηβψο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ επηιέγνληαη ηα ζεκεία ζηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη θαηφπηλ κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην επηιέγνληαη θαη ηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ δείγκαηνο. ε 

αληίζεζε, φκσο, κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο απφ θαηάινγν, 

αληί θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνχ λα αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκφ, αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ ηε ζπληεηαγκέλε ηνπ. Γειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

πάλσ ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν, δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν απφ ζεκεία πνπ 

νξίδνληαη απφ ηηο x θαη y ζπληεηαγκέλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα 

ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο. πλήζσο, σο 

αθεηεξία γηα ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα επηιέγεηαη ηπραία έλαο αξηζκφο θαη θαηφπηλ, 

ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν επηιέγνληαη νη ππφινηπνη αξηζκνί πνπ έρνπλ 

ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ςεθίσλ. 
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Όηαλ ν αξηζκφο πνπ επειέγε, αληηζηνηρεί ζηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκείνπ 

ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ, ηφηε ην ζεκείν απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

δείγκα θαη ε επηινγή ζπλερίδεηαη κέρξη λα απνθηεζεί έλα δείγκα κε φζα ζεκεία έρεη 

ππνινγηζηεί φηη ρξεηάδνληαη. Δάλ ν αξηζκφο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

ηπραίσλ αξηζκψλ αληηζηνηρεί ζε ζεκείν εθηφο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ ή 

επηιέγεηαη γηα δεχηεξε θνξά, ην ζεκείν απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δείγκα. Ο 

πίλαθαο 4. δείρλεη ην απνηέιεζκα κηαο ζεκεηαθήο δεηγκαηνιεςίαο. 

 

Πίνακαρ 4: ημειακή δειγμαηολητία 

 

 

 

5.3.3 Γπαμμική δειγμαηολητία 

 

Με βάζε ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ηπραηφηεηαο 

πνπ εθαξκφζηεθε πξνεγνπκέλσο, νη πιεξνθνξίεο ελφο ράξηε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

κε βάζε ηε γξακκηθή δεηγκαηνιεςία. ηελ πεξίπησζε απηή, φκσο, αληί λα ππνηεζεί 

φηη ν ράξηεο  απνηειείηαη απφ ζεκεία απφ ηα νπνία επηιέγεηαη ην δείγκα, ζεσξείηαη 

φηη ε πεξηνρή κειέηεο είλαη κηα ζπλερήο επηθάλεηα θαη ε αλαδεηνχκελε πιεξνθνξία 

επηιέγεηαη θαηαγξάθνληάο ηελ θαηά κήθνο κηαο γξακκήο. 
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Πίνακαρ 5: Γπαμμική δειγμαηολητία 

 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέγεηαη κε ηπραίν ηξφπν ε πξψηε γξακκή θαη 

ην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν θαιχπηεηαη κε κηα ζεηξά απφ παξάιιειεο πξνο ηελ 

αξρηθή γξακκέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε κεηξνχκελε ζηνλ άμνλα ηεο αξρήο 

ηεο πξψηεο γξακκήο. 

 

5.3.4 Δπιθανειακή (κανναβική) δειγμαηολητία 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία απηή απνηειεί ζπλέρεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, θαζψο 

νπζηαζηηθά δηαθέξεη κφλν σο πξνο ηε δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ θαηλία ελφο θαλλάβνπ 

απφ ηα νπνία επηιέγεηαη ηπραία έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο γηα λα απνηειέζεη ην δείγκα. 

Ζ δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο είλαη ζρεηηθά απιή. Καηαξράο δεκηνπξγείηαη έλα 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πνπ νξηνζεηεί ην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν. Με ην γλσζηφ 

ηξφπν επηιέγνληαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ δεχγε, ηεηξάδεο  ςεθίσλ ηα 

νπνία αληηζηνηρνχλ ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ θαηλίνπ πνπ επηιέγεηαη σο κέινο 

ηνπ δείγκαηνο  θαη ε επηινγή ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην δείγκα. Καη ζηελ 
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πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ ζηε ζεκεηαθή δεηγκαηνιεςία ζρεηηθά κε 

άζρεηα θαηλία θαη θαηλία πνπ επηιέγνληαη πεξηζζφηεξεο θνξέο. Δπηπιένλ, φκσο, 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, φηαλ ην επηιεγκέλν θαηλίν δελ βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ 

εληφο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ. Ζ δεηγκαηνιεςία απηή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε, φηαλ απαηηείηαη δεηγκαηνιεςία ζηελ χπαηζξν. 

 

Πίνακαρ 6: Δπιθανειακή δειγμαηολητία  

 

 

Ζ αληηκεηψπηζε φκσο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ μεθεχγεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην ζρήκα θαη 

ην κέγεζνο ηνπ θαηλίνπ, ζηνηρεία ηα νπνία θαη θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο. Όζνλ αθνξά ην ζρήκα, ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή γηα ην 

ηεηξαγσληθφ (κανναβικό) ζρήκα. Όκσο γηα ην βέιηηζην κέγεζνο ηνπ θαηλίνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο (Haggett, 1965·Shimwell, 1971· Kershaw, 1965). 

Γεληθά πάλησο, πξέπεη λα πξνηηκάηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαηλίσλ απφ έλα 

κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ θαηλίσλ (Dixon and Leach, 1979). 
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Ζ ηπραία ζεκεηαθή, γξακκηθή θαη θαλλαβηθή κέζνδνο έρνπλ ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο ζηε δεηγκαηνιεςία ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απιψο ε επηινγή κηαο απφ 

απηέο ηηο κεζφδνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θάζε κειέηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ραξηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ θαηλφκελα, 

φπσο γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ή ρξήζεηο γεο, έρεη επηιεγεί ε ζεκεηαθή.  

Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πδξνγξαθηθνχ 

δηθηχνπ, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο ησλ πνηακψλ 

εληφο κηαο ηπραίαο επηιεγείζαο κηθξήο επηθάλεηαο (θαηνίο). Κη απηφ γηαηί κε ηε κηθξή 

επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα πνηάκηα ή ηα ξπάθηα, κηα ηπραία ζεκεηαθή 

δεηγκαηνιεςία είλαη πηζαλφλ λα κε δψζεη αληηπξνζσπεπηηθά 

απνηειέζκαηα(DixonandLeach, 1979).Δπίζεο, εάλ ν ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε 

εμαθξίβσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο θαζψο θάπνηνο απνκαθξχλεηαη 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, έλα γξακκηθφ δείγκα αθηηλσηά απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν 

ζίγνπξα ζα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Γεληθά, ζηνηρεία φπσο ε 

θαηαιιειφιεηα, ε επθνιία εθαξκνγήο θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δείγκαηνο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηινγήο ησλ 

επηκέξνπο δεηγκαηνιεςηψλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηπραία δεηγκαηνιεςία δηαζέηεη ηα ζπνπδαία 

ζηαηηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ίζεο πηζαλφηεηαο πνπ βνεζνχλ 

ζηε ζηαηηζηηθή δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Πξαθηηθά, φκσο, 

έρεη ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δελ 

θαηαιήγνπλ πάληνηε ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή ρσξηθή θάιπςε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ 

ππνβάζξνπ. πλήζσο, ε δεηγκαηνιεςία απνηειείηαη απφ δείγκαηα ζπγθεληξσκέλα ζε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο ππφ-πεξηνρέο ηνπ ππνβάζξνπ, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο ρσξηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ λα κελ αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ(DixonandLeach, 1979). 
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5.4 ςζηημαηική Γειγμαηολητία  

 

Πξνο απνθπγήλ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο πνπ δηαθξίλεη ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία, 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία. Απηή ε δηαδηθαζία 

απαηηεί, ε επηινγή ησλ επηκέξνπο παξαηεξήζεσλ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα, λα γίλεηαη 

κε έλα ζηαζεξφ θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. Γειαδή, αληί γηα ηε ρξήζε ηπραίσλ 

αξηζκψλ πνπ νξίδνπλ ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ ράξηε, ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ λα είλαη ζηαζεξφ θαη 

θαζνξηζκέλν. 

Ζ ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία έρεη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηαΠξψην, ην 

αξρηθφ ζεκείν πνπ επηιέγεηαη, θαζνξίδεη θαη ηελ επηινγή ησλ ππφινηπσλ ζεκείσλ. 

Δπνκέλσο, φια ηα ζεκεία ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

πηζαλφηεηα επηινγήο κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ ηνπ δείγκαηνο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φια ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ κειεηάηαη, δελ έρνπλ ίζε επθαηξία γηα 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα, κε απνηέιεζκα απφ ηε ζθνπηά ηεο ζηαηηζηηθήο  ε 

δηαδηθαζία απηή λα δεκηνπξγεί ζνβαξά εξσηεκαηηθά. Γεχηεξν, κε ηε ζπζηεκαηηθή 

δεηγκαηνιεςία, αλ ππάξρνπλ πεξηνδηθφηεηεο ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ππφβαζξν, ε 

ζπιινγή ζεκείσλ ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζα έρεη σο απνηέιεζκα φια ηα ζεκεία ηνπ 

δείγκαηνο λα εθθξάδνπλ θάζε θνξά ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνδηθφηεηαο, 

δίλνληαο έηζη κηα κεξνιεπηηθή εηθφλα ησλ ρσξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ κειεηψληαη (Berry and Baker, 1968).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, είλαη θαηά πνιχ γξεγνξφηεξν θαη απινχζηεξν λα 

ιεθζεί έλα ζπζηεκαηηθφ δείγκα απφ φηη έλα ηπραίν, αθνχ δελ απαηηείηαη ε ζπλερήο 

ρξήζε ηνπ πίλαθα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ. Δπίζεο, ην ζπζηεκαηηθφ δείγκα δίλεη 

πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ. Με άιια ιφγηα 
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ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κεξνιεπηηθφηεηα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ δείγκαηνο είλαη ηφζν 

κηθξή, ψζηε ηα νθέιε ζε ρξφλν θαη άιια δηαζέζηκα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ηνπο λα αληηζηαζκίδνπλ θαηά πνιχ ηα πξνβιήκαηα απφ απηά ηα ζθάικαηα. 

 

5.4.2 ςζηημαηικέρ ηςσαίερ δειγμαηολητίερ 

 

Οξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπζηεκαηηθψλ δεηγκάησλ κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ κε ην ζπλδπαζκφ ηεο ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κε κηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο ηπραίαο δηαδηθαζίαο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κηα 

ζεηξά απφ ηξφπνπο: 

 

5.5 ηπυμαηοποιημένη Γειγμαηολητία  

 

Μηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα επέιζεη 

κέζα απφ κηα βαζηθή ζχλζεηε δεηγκαηνιεςία πνπ είλαη ε ρξήζε ησλ 

ζηξσκαηνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ, φπνπ ν πιεζπζκφο δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξεο νκάδεο 

πνπ δεηγκαηνιεπηνχληαη ρσξηζηά.  

Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, φηαλ ν πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ 

δηαθεθξηκέλεο ππννκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ή 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Γηα παξάδεηγκα, γηα λα θαζνξηζηεί ζε κηα δεηγκαηνιεςία ε έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, είλαη πνιχ ινγηθφ λα 

πεξηθεξεηνπνηεζεί ε πφιε κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν θαη κεηά λα ιεθζνχλ 

δείγκαηα ζε θάζε δψλε. Καη απηφ επεηδή ην πνζνζηφ γεο πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ειαηηψλεηαη, φζν θάπνηνο απνκαθξχλεηαη απφ ην 
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θέληξν θαη επνκέλσο ζα πξέπεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε δψλε λα ειαηηψλεηαη 

αλάινγα. 

 

Γχν αθφκε θαηαζηάζεηο πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη: πξψηνλ, ε ζχγθξηζε θάπνηνπ ρσξηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ δχν 

πεξηνρψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθφζνλ φκσο, ππάξρεη αλάγθε λα εμεηαζηνχλ 

αγξνηεκάρηα ζην λνκφ Μαγλεζίαο κε ηελ πξφζεζε λα ζπγθξηζεί ην κέγεζνο ησλ 

αγξνηεκαρίσλ ζηα παξάιηα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ λνκνχ, ζα ήηαλ ινγηθφ λα 

ζηξσκαηνπνηεζεί ν λνκφο ζε παξαιίεο θαη εζσηεξηθέο πεξηνρέο. 

 

 Γεχηεξνλ, ε ζχγθξηζε δχν κεηαβιεηψλ, φηαλ δε δηαθνξνπνηνχληαη 

νκνηφκνξθα ζην ρψξν ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ππνβάζξνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ πςνκέηξνπ ζην λνκφ 

Μαγλεζίαο, ζα ήηαλ ινγηθφ λα ππάξρεη αληηπξνζψπεπζε φισλ ησλ πςνκεηξηθψλ 

δσλψλ. Έλα απιφ ηπραίν δείγκα είλαη ζίγνπξν πσο δελ ζα έδηλε κηα ηέηνηα 

αληηπξνζψπεπζε, γηαηί ε κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο αλήθεη ζε 

ρακειά πςφκεηξα (DixonandLeach, 1979 και StopherandMeyburg, 1979). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο 

ζηξσκαηνπνεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Πξψηνλ, κε ηελ πξνζέγγηζε απηή εμαζθαιίδεηαη 

φηη θάζε ηκήκα ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δείγκα, ψζηε λα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Έλα δεχηεξν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε ζηξσκαηνπνίεζε απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ, πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη 

θαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο θάζε δεηγκαηνιεςίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζεσξεζεί φηη νη 

δηάθνξεο ρξήζεηο γεο θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ 
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νκάδσλ, ηφηε, φζν πην δηαθνξεηηθέο είλαη νη θνηλσληθέο νκάδεο απηέο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζα βειηηψλνληαη νη πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο απφ ηε δεκηνπξγία ζηξσκάησλ ζην δείγκα. 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε «ζηξψκα» ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ 

ππνβάζξνπ, επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα είλαη ην ίδην -ην αληίζεην κάιηζηα-, ε 

πην απιή πξνζέγγηζε θαη απηή πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλαινγηθή 

θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο κε βάζε ηνλ αξηζκφ θάζε ππννκάδαο ζηνλ 

θαηάινγν ή ηελ επηθάλεηα θάζε ππφ-πεξηνρήο ζην ράξηε. πρλά, φκσο, κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ «ζηξσκάησλ» δηαθέξεη, κε απνηέιεζκα θάζε «ζηξψκα» λα 

ρξεηάδεηαη έλα «βάξνο» πνπ λα ηξνπνπνηεί ηελ απιή αλαινγηθή εθπξνζψπεζε 

(DixonandLeach, 1979 και StopherandMeyburg, 1979). 

 

5.5.1 ηπυμαηοποίηζη ζε καηάλογο 

 

  Ζ ζηξσκαηνπνίεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θαλεξφ φηη είλαη 

ηδηαίηεξα εχθνιε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη αλάγθε λα ιεθζεί δείγκα γηα λα 

δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ απφζηαζε νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο, 

δεκφηεο ηεο θνηλφηεηαο Πηθεξκίνπ Αηηηθήο, κηα ηέηνηα ζηξσκαηνπνίεζε είλαη εθηθηή 

θαη εχθνιε. Απιψο ιακβάλνληαη ίζα δείγκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ δεκνηψλ Πηθεξκίνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ην ελδηαθέξνλ είλαη ζην 

κέζν κέγεζνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Βφινπ, ε ζηξσκαηνπνίεζε ζε θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ νδεγεί ζηε ιήςε δεηγκάησλ ζε αλαινγία κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, εκπνξηθψλ, εηδψλ πγηεηλήο (Dixonand Leach, 1979 και 

Stopher and Meyburg, 1979). 
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5.5.2 ςμπεπάζμαηα για Γειγμαηολητία    

 

πλεπψο, ε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, επηηξέπεη ηελ δηαπίζησζε ησλ γεληθψλ ηάζεσλ 

ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαζψο εμεηάδεη  ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πθίζηαηαη αλάιπζε. Σα ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ  δσήο, φκσο 

δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ σο κία νινθιεξσκέλε δηεξεχλεζε ησλ «θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ».  

Έλα εξψηεκα ην νπνίν επξφθεηην λα δεκηνπξγεζεί ζα κπνξνχζε λα είλαη ην θαηά 

πφζν νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα αιιά θαη ζε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο, θαζψο απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο, 

θπξίσο ζηνλ δηάινγν κεηαμχ ζεσξίαο θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Πξέπεη φκσο, ε 

απάληεζε λα γίλεη πην εξεπλεηηθή φζνλ αθνξά ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο, δίλνληαο 

έκθαζε θπξίσο ζε κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ππφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εξεπλψλ 

πνπ εθθξάδνπλ έλα δηεζπαξκέλν θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Ζ εκπεηξηθή έξεπλα φκσο, νθείιεη λα εκπλέεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ζην επίπεδν ηεο 

γεληθήο θνηλσληνινγηθήο αιιά θαη πνιηηηθήο ζεσξίαο. Ζ αληίιεςε ηνπ ππνθεηκέλνπ 

φκσο, κε ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, νθείιεη λα δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

ζεσξίαο, κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ  

επηπέδσλ αιιά θαη κνλάδσλ αλάιπζεο γηα ηελ κεηαμχ ηνπο φκσο ζχλδεζε. 

Οη εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο φκσο, ζα έπξεπε λα ελζσκαηψζνπλ αιιά θαη λα 

ειέγμνπλ εθείλα ηα εξγαιεία ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνηειέζνπλ εθείλν 

ην πιαίζην γηα ηελ ζπιινγή  αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη γηα 

ηελ δηακφξθσζε ησλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ππφ παξαηήξεζε εκπεηξηθέο 

ηάζεηο. Δπνκέλσο, ε θνηλσληθή έξεπλα νθείιεη λα εθθξάδεη ην ζηνηρείν εθείλν ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο, αλάινγα απφ ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν δίλεη έκθαζε. 
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ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κεζνδνινγηθή 

κνλνκέξεηα. επηδεηείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θπξίσο γηα ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ, φπνπ ζπλδένληαη πνηνηηθέο κέζνδνη, 

ηδίσο φπσο είλαη νη ζπλεληεχμεηο βάζνπο αιιά θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, πνπ 

έρνπλ αλαδείμεη ηα λνήκαηα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο  θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

αιιά θαη ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

θάιπςεο ησλ πνιπάξηζκσλ πεξηπηψζεσλ θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζεσξνχληαη σο νη πην θαηάιιειεο, έηζη ψζηε λα  πεξηγξάςνπλ 

ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Με άιια ιφγηα φκσο, ε ρξήζε 

ησλ πνιιαπιψλ κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

φκσο κε ην ππνθείκελν ζπγρξφλσο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Οη δεκνζθνπήζεηο απνηεινχλ ζήκεξα έλα βαζηθφηαην εξγαιείν απνηχπσζεο 

ηεο θνηλήο γλψκεο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ιήςε θαη ζπιινγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Αλακθίβνια, ε ρξήζε  ησλ δεκνζθνπήζεσλ έρεη θέξεη πιεζψξα 

πιενλεθηεκάησλ θαζψο  Γεκφζηνη ή Ηδησηηθνί θνξείο, Δηαηξείεο, Δλψζεηο θαη 

δηάθνξνη άιινη θνξείο  κπνξνχλ πιένλ λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλφινπ, 

ηε γλψκε, ηελ άπνςε, ηε ηάζε, ηε δπζαξέζθεηα, ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ηάζε θαη 

γεληθφηεξα νηηδήπνηε άιιν ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηνλ θάζε θνξέα.  

Ωζηφζν, νη δεκνζθνπήζεηο φκσο δελ πξνβιέπνπλ. Αληηζέησο θαηαγξάθνπλ, 

απεηθνλίδνπλ, θσηνγξαθίδνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηηο ζηηγκηαίεο 

πξνζέζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο. Δμάιινπ νπνηνδήπνηε κνληέιν πξφβιεςεο πξνβιέπεη 

κφλν παξειζφλ. ηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία πξνεθηείλεη, 

πξνβάιιεη ζην κέιινλ, σο αλ απηφ λα ήηαλ γξακκηθή πξνέθηαζε ηνπ παξφληνο. Οη 

αλαιπηέο, δεκνζηνγξάθνη, εηδηθνί πνιηηηθνί επηζηήκνλεο πξνβιέπνπλ, πξνζζέηνπλ 

ζηα ζηνηρεία - απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ ηελ εξκελεπηηθή ηνπο αμία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηηπρία ή απνηπρία ηεο πξφβιεςεο αθνξά ηηο 

ηθαλφηεηεο ζρεκαηηζκνχ «ζπγθξνηεκέλεο δηαίζζεζεο» ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 

απνηειέζκαηνο θαη φρη ηα ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο πνπ νη δεκνζθνπήζεηο παξέρνπλ. 

Φπζηθά, φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ζηνηρεία θαη φζν κεγαιχηεξε ε ζπρλφηεηα 

ζπιινγήο ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη ν αλαιπηήο λα ζπγθξνηήζεη 

επαξθψο ηε δηαίζζεζή ηνπ, λα «πηάζεη» ηελ ηάζε (http://www.tovima.gr). 

Δπηπιένλ, ε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ δεκνζθνπήζεσλ απνηειεί θαη 

απηφ αγαζφ πιεξνθφξεζεο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο δίλεη ζηνλ πνιίηε ηε 

http://www.tovima.gr/
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δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη ηελ πξνζσπηθή ζέζε ηνπ κε ηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ θαη 

φρη κφλν ηνπ πεξηγχξνπ ηνπ. Οη ζπλέπεηεο είλαη πξνθαλείο. 

Δπηπξνζζέησο, ε Γεκνζθφπεζε απνηειεί αγαζφ ελεκέξσζεο θαη ν 

νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ηνπ  ελ νλφκαηη ηεο λεθαιηφηεηαο θαη πεξίζθεςεο, φπσο 

θάπνηε ην αιθνφι,  είλαη αληηζπληαγκαηηθφο θαη ηαπηφρξνλα μεπεξαζκέλνο ιφγσ ηνπ 

Internet. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πξνζηαζία απφ ηελ πιεξνθφξεζε κνηάδεη 

αλαρξνληζηηθφ αζηείν θαη πξνζβάιιεη, κηα θαη ππνζέηεη αλίζρπξν πνιίηε, παζεηηθφ 

θαη ρεηξαγσγνχκελν δέθηε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ σο αγαζά πιεξνθφξεζεο 

κεζνπνηνχληαη θαη δηακεζνιαβνχληαη, δειαδή επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ αλαιπηή - 

δεκνζηνγξάθν θαη δηαρένληαη - δηαλέκνληαη απφ ηνπο παξνπζηαζηέο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο.  Γίλνληαη έηζη νξαηά κέζσ απηψλ.  Ωο εθ ηνχηνπ, ν πνιίηεο δελ επηιέγεη 

ηε γσλία φξαζεο αιιά δέρεηαη  ή θαιχηεξα αλαγθαζηηθψο απνδέρεηαη  ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ αλαιπηή-κέζνπ. Με άιια ιφγηα, ν πνιίηεο απνθηά δηεπξπκέλε κελ θαη 

αλαβαζκηζκέλε αιιά επηιεθηηθή νξαηφηεηα. Γηεπξπκέλε ινηπφλ ζηνλ βαζκφ πνπ 

βιέπεη πέξαλ ηνπ νπηηθνχ ηνπ πεδίνπ αθνχ ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφζεζε ςήθνπ 

φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ θαη επηιεθηηθή γηαηί δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία πιαηζησκέλε, 

« σο παθέην» κε ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ κέζνπ-αλαιπηή. Έηζη ε εξκελεία 

θαη ην λφεκα απνζπλδένληαη απφ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο αξηζκνχο θαη κε ηελ έλλνηα 

απηή, ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη φρη ηα 

απνηειέζκαηα απηά θαζαπηά, ζα απνηειέζνπλ ην αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζα ππαθνχζνπλ ζηηο 

αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνπαγάλδαο. 

Σν βαζηθφ ινηπφλ εξψηεκα πνπ απνξξέεη είλαη θαηά πφζνλ νη Γεκνζθνπήζεηο 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν ρεηξαγψγεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο 
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θνηλήο γλψκεο, θάηη πνπ ζα έθεξλε αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Με βάζε 

ινηπφλ ηα πην πάλσ είλαη θαλεξφ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζσ 

ρεηξαγψγεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη θπξίσο ζε επάισηεο κεξίδεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ειηθησκέλνπο , πνιίηεο 

ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζε παξακεζφξηνπο ή  

λεζηά  θαη γεληθφηεξα ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο , ε θάζε κηα 

μερσξηζηνχο ιφγνπο , ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί. 

  Ωο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη ζέκα αμηνπηζηίαο ησλ Γεκνζθνπήζεσλ θαη είηε 

αλαθέξεηαη ζε ηερληθά δεηήκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε κεζνδνινγία, ε δηεμαγσγή, ν 

έιεγρνο ζηνηρείσλ  είηε παξαπέκπεη αλαπφθεπθηα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο απφ 

ηα κέζα, αλαθέξεηαη δειαδή ζηελ αμηνπηζηία ησλ κέζσλ είηε απηφλνκα είηε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ θνκκάησλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 

δεκνζθνπήζεηο δελ είλαη έλα επηζηεκνληθφ πείξακα πνπ δηεμάγεηαη ζην εξγαζηήξην 

ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο αιιά έλα ζχζηεκα εκπεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζηαηηζηηθή ζεσξία. Δχινγα δηεξσηάηαη θαλείο θαηά πφζν είλαη δπλαηφ ε ζεσξία λα 

εθαξκφδεηαη 100% ζηελ πξάμε ή, πην πξαθηηθά, ε θάζε απφθιηζε απφ ηε ζεσξία 

πφζν καο ζηνηρίδεη ζε αθξίβεηα απνηειεζκάησλ. ήκεξα πιένλ, ηα ζέκαηα επηινγήο 

δείγκαηνο, ππνβνιήο ησλ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξεπλεηψλ 

αληηκεησπίδνληαη επαξθψο απφ ηηο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ. Σν θχξην δεηνχκελν 

είλαη θαηά πφζνλ ζα εξσηεζεί εθ λένπ ην επηιερζέλ δείγκα.  Αλ νη ιφγνη άξλεζεο 

ζπλδένληαη ζπζηεκαηηθά κε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ ρψξν ηφηε ε δεκνζθφπεζε 

θηλδπλεχεη λα ππεξηηκήζεη ην αληίζηνηρν θφκκα, ρσξίο κάιηζηα λα γλσξίδεη πφζν. 

Δθφζνλ ηα πνζνζηά αξλήζεσλ είλαη ζεκαληηθά, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 

δηεμαγάγεη έξεπλα κεηαμχ ησλ αξλεζέλησλ, ψζηε λα εθηηκεζεί ν βαζκφο ηπραηφηεηαο 

είηε αληίζηξνθα ην πνζνζηφ ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο επί ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Φπζηθά, ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, φπνπ ε ζπιινγή, ε επεμεξγαζία θαη ε δεκνζίεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ απαηηνχλ κέγηζηε ηαρχηεηα, ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο θαληάδεη 

πξνβιεκαηηθή. ίγνπξα φκσο απνηειεί θαηεχζπλζε πνπ πξνζζέηεη κία αθφκε δηθιίδα 

αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε ζπδήηεζε πεξί 

εγθπξφηεηαο είλαη άιιε. ηνλ βαζκφ πνπ ν αληαγσληζκφο ησλ κέζσλ, ειεθηξνληθψλ 

θαη κε, ζα γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ εγθπξφηεηα, ε γσλία φξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

δεκνζθνπήζεσλ ζα βειηηψλεηαη. Όζν ηελ εγθπξφηεηα ζνιψλνπλ ν εληππσζηαζκφο ή 

νη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο νη εξκελείεο επί ησλ δεκνζθνπήζεσλ ζα 

ζπκκνξθψλνληαη. 

Οη  δεκνζθνπήζεηο ινηπφλ είλαη αμηφπηζηεο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ππάξρεη 

λνζεία. Καλείο φκσο ζήκεξα δελ ακθηζβεηεί ην λφκηκν ηεο δηεμαγσγήο ηνπο  ή ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ εξεπλψλ αλ θαη ζα έπξεπε θαζψο νη δεκνζθνπήζεηο 

δηεμάγνληαη απφ εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ φιεο ηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη 

γηαηί ε πνηφηεηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ δηεμάγνπλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο. 

 Σν αζθαιέζηεξν κέηξν αμηνπηζηίαο κηαο δεκνζθφπεζεο είλαη ε ζχγθξηζε κε άιιεο 

δεκνζθνπήζεηο πνπ έγηλαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, κε ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία. Γη' απηφ φια απηά ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο 

εηαηξείεο ζηε ιεγφκελε «ηαπηφηεηα» ηεο έξεπλαο. ην παξάδεηγκα ησλ πξνεθινγηθψλ 

δεκνζθνπήζεσλ , επεηδή νη  πξνεθινγηθέο δεκνζθνπήζεηο είλαη πνιιέο, ε ζχγθξηζε 

είλαη επρεξήο θαη έρεη λφεκα. 

Κιείλνληαο, αλαθεξφκελνη ζην ζήκεξα νη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ λα δψζνπλ 

πνιιά ζεηηθά αιιά ζπλάκα εγθπκνλνχλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θηλδχλνπο θαη ζα 

πξέπεη νη αξκφδηνη θνξείο λα ζέζνπλ κέηξα γηα εμαζθάιηζε θαη δηαθχιαμε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη γηα κηα πην έγθπξε θαη ακεξφιεπηε ζπιινγή απνηειεζκάησλ.     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Πνηα ε ζεκαηνινγία ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνιείηαη ε εηαηξία ζαο;  

 

2. Με πνην ηξφπν δηεμάγνληαη νη έξεπλεο; 

 

3. Πσο γίλεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλεληεχμεηο; 

 

4. Πσο γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία; Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε δεηγκαηνιεςία ζε κηα 

πεξηνρή; 

  

5. Με πνην πξφγξακκα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ; 

 

6. Πσο δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ησλ εξεπλψλ; 

 

7. Πνηα είλαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο ζαο; 

(εθπαίδεπζε, ζπνπδέο) 

 

8. Οη ππάιιεινη ζαο έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή 

εμεηδίθεπζεο ζηνλ ελ ιφγν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο? (αλαθέξεηε ζρεηηθά) 
  

9. Γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ σο πξνο: 

α) ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο;     β) ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ; 

γ) ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

εξγαζηαθά  δεηήκαηα; 

 

10. ε πεξίπησζε πξφζιεςεο έθηαθησλ ππαιιήισλ, ηί αθνξά ην ζηάδην εθπαίδεπζήο 

ηνπο; 

 

11. Μέρξη πφζεο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πιεζπζκφο- δείγκα; 

 

12. Αθνινπζείηαη έλα είδνο έξεπλαο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ή δηάθνξα είδε; 

 

 Αλ επηιέγνληαη δηάθνξα είδε κε ηί θξηηήξηα γίλεηαη ε επηινγή ηνπ είδνπο ηεο 

έξεπλαο γηα θάζε πεξίπησζε; 

 

13. Πφζνπο εξγαδφκελνπο απαζρνιεί ε εηαηξία ζαο; 

 

14. Υξεζηκνπνηνχληαη ηειεθσληθά πξνγξάκκαηα; Καη αλ λαη, πφζν θνζηίδνπλ; 

 

 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 
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