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1. "Εχοντας ΐϋ σκαρίφημα στο χέρι θα προσδιορίσουμε τους τέσσερους δρόμους πού 

αποτελούν την επιλεγείσα επιφάνεια, ή οποία μπορεί να αποτελείται από ενα η 

καί περισσότερα συνεχόμενα οικοδομικά τετράγωγνα. 

2. Αρχίζοντας άπο κάποια γωνία της επιφάνειας που έχομε προσδιορίσει; κάθε τέταρ

τη κατοικία (με τον ορο κατοικία,, εννοούμε τη μονοκατοικία η το διαμέρισμα της 

πολυκατοικίας η το' μεμονωμένο δωμάτιο στο ¿ποίο μένει ένας εργένης σε μια αΰλη) 

θα κτυπάμε τη πόρ<εα, επομένως θα μετρούμε νοερά τις κατοικίες. 

3. Με τη μέθοδο της τέταρτης κατοικίας σε κάθε περιοχή θά έπισκεφθοϋμε 15 κατοι

κίες. Στη περίπτωση που στην επιλεγείσα επιφάνεια δεν συμπληρώνονται 15 κατοι

κίες είτε γιατί τά πρόσωπα που μένουν εκεί δυστροπούν η αρνούνται νά δεχθούν το' 

φάκελλο με το ερωτηματολόγιο, είτε γιατί οι κατοικίες είναι'λιγώτερες, θά πρέ

πει οπωσδήποτε νά συνπληρώσουμε 15 κατοικίες προχωρώντας στόάπέναντι η στο δί

πλα η σε άλλο τετράγωνο της περιοχής καί κτυπώντας πάλι κάθε τέταρτη κατοικία. 

4·. Στη κατοικία που θά κτηπηαουμε την
1
 πόστα, όταν μας ανοίγουν, με ευγένεια θά 

εξηγήσουμε το σκοπό της επίσκεψης μας., δηλαδή "οτι σας έπισκεπτόμεθα εκ μέρους 

τοΰ εκδοτικοί) οίκου "Ηλιος Ε.Π.Ε. πού σκοπεύει νά βγάλει μιά εφημερίδα καί ζη

τάει τη γνώμη σας γιά το πολιτικό προσανατολισμό πού &ά προτιμούσατε νά έχει 

κ.λ.π.". 

Θά δώσουμε ίνα έντυπο στο πρόσωπο πού θά ανοίγει τη πόρτα γιά νά κατατοπισθεί 

και στη συνέχεια θά αφήσουμε τόσα δελτία^μέ σακελλους οσα καί τά άτομα του σπι

τιού πού είναι πάνω άπο είκοσι χρονών. 

Σε κάθε σπίτι είναι κατά μέσο δρο 2-3 ενήλικα άτομα, επομένως σε καμμιά περίπτω

ση αν μας ζητήσουν πάνω άπο 5 δελτία δεν θά τά αφήσουμε, γιατί σκοπός τους θά 

είναι νά παραποιήσουν το αποτέλεσμα. 

Θά εξηγήσουμε οτι τά δελτία είναι τελείως απρόσωπα γιατί δεν γράφεται πουθενά 

το όνομα καί δτι τηνάλλη μέρα θα* περάσουμε νά πάρουμε τίς απαντήσεις μέσα στο 

κλειστό φάκελλο πού οι ίδιοι θά ρίξουν στη κίίΑΗη. 

5. Θά πρέπει νά προσέξουμε νά σημειώσουμε σε* ενα χαρτί την κατοικία πού θά πάμε 

την επομένη νά ξαναπάρουμε τά δελτία. 

Προσοχή : Λυτό θά πρέπει νά γίνεται η πρίν η μετά την επικοινωνία μέ το* άτομο 

πού θά μας ανοίγει την πόρτα γιά νά μην αντιλαμβάνεται ó ερωτώμενος οτι σημειώ

νουμε το δ'νομά του. 

6. 0Ì αρνήσεις πού θά συναντήσουμε νά σημειωθούν σέ εναπροχειρο χαρτί κατά περιοχή, 

-


