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1. Εηζαγσγή 

 

 
θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηε ζύγθξηζε πξόζθαησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε Ρσζία, νη 

εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθαλ παλειιαδηθά. 

 

Η παξνύζα εξγαζία θάλεη ρξήζε ηεζζάξσλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο» ηνπ θαζεγεηή, 

θ. Νίθνπ Κνηδηά. Σα εξσηεκαηνιόγηα νξγαλώζεθαλ από θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα ζηα αληίζηνηρα έηε. 

 

Οη δεκνζθνπήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα εαξηλά εμάκελα ησλ πεξηόδσλ 2008-

2009, 2009-2010, 2010-2011 θαη 2012-2013 κε ηελ επγεληθή ζπλεξγαζία ηεο Kappa 

Research. ηηο δεκνζθνπήζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ ζε εξσηήζεηο, κέζσ ηειεθσληθήο 

ζπλέληεπμεο, 595, 560, 635 θαη 560 άηνκα, αληίζηνηρα, ηα νπνία θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε Ρσζία, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο απηήο κε ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2. ύγθξηζε 
 

2.1 Γεληθνύ Ελδηαθέξνληνο 

 

 

Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ πηώζε ηεο ΕΔ; 

 

 
 
Η παξαηήξεζε ησλ πνζνζηώλ πξνθαιεί αίζζεζε, θαζώο ζεκεηώλνληαη αλαηξνπέο αλά ηα έηε. 

Δηδηθόηεξα, κέζα ζε έλα δηάζηεκα δύν ρξόλσλ (2009-2011) ε θνηλή γλώκε αιιάδεη ξηδηθά, 

γλσκνδνηώληαο ην 2009 σο επί ην πιείζηνλ ππέξ ηεο πηώζεο ηεο πξώελ ΔΓ θαη ην 2011 θαηά ηεο 

δηάιπζεο. Καηά ηε δεκνζθόπεζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο (2013), είλαη έθδειε ε ζύγρπζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλήο γλώκεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό, αθνύ ε ζεηηθή άπνςε ηζνζηαζκίδεηαη από ηελ νπδέηεξε ε 

νπνία ζεκεηώλεη κεγάιε άλνδν. πλεπώο, έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ θαίλεηαη λα 

κελ έρεη δηακνξθώζεη κία απνθξπζηαιισκέλε άπνςε επί ηνπ ζέκαηνο. Παξάιιεια, ε αξλεηηθή γλώκε 

ζπγθεληξώλεη αξθεηά κηθξόηεξν πνζνζηό ζπγθξηηηθά κε ηηο δεκνζθνπήζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εηθόλα ε νπνία δηακνξθώλεηαη κέζα από ηα πνζνζηά, αληηθαηνπηξίδεη κία 

ζηαδηαθή πηώζε ηεο ζεηηθήο άπνςεο ηνπ εξσηεζέληνο θνηλνύ, ελώ αληηζέησο, ε αξλεηηθή άπνςε 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά, ην απνηέιεζκα όκσο ησλ δηεξγαζηώλ απηώλ ηείλεη πεξηζζόηεξν 

πξνο έλα «ζνιό ηνπίν» ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ησλ Διιήλσλ. Αξλεηηθή γλώκε είραλ θαηά θύξην ιόγν νη 

άλδξεο κέζεο ειηθίαο ή από 65 εηώλ θαη άλσ ελώ ζεηηθή άπνςε ζπκπεξαίλεηαη όηη έρνπλ πεξηζζόηεξν 

νη κηθξόηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σα αίηηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ θπξίσο 

ζηα εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα κε ηα νπνία ήξζαλ ζε επαθή νη λεαξόηεξεο γεληέο Διιήλσλ θαη ζηα 

βησκαηηθά θαηάινηπα ησλ παιαηόηεξσλ γελεώλ ηελ επνρή ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ θαη ηνπ ειιεληθνύ 

εκθπιίνπ, κία πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε Διιάδα παξνπζίαδε έληνλν δηραζκό ππό ηελ 

επηξξνή ζην εζσηεξηθό ηεο ηόζν ηεο ΔΓ όζν θαη ησλ ΗΠΑ
1
. 

 

 

Θα ζέιαηε λα ηαμηδέςεηε ζηελ Ρσζία; 

 

 

                                                 
1 αθθάο, Γηάλλεο, «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ζην Μεηαπνιεκηθό Κόζκν», [δηαδηθηπαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 
http://mediterraneanstudies.gr. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
 

http://mediterraneanstudies.gr/
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ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα επηζπκνύζαλ λα ηαμηδέςνπλ ζηε Ρσζία, ην 

απνηέιεζκα θξίλεηαη εληππσζηαθό θαζώο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εθδειώλεη ελδηαθέξνλ γηα έλα 

ηέηνην ηαμίδη θαη ηα δύν έηε, ελώ παξάιιεια, ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δε ζα επηζπκνύζαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ρώξα θπκαίλεηαη ζε ζεκαληηθά ρακειό επίπεδν ηόζν ην 2009 όζν θαη ην 

2010. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθό θξίλεηαη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ κία 

απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε θαζώο κε ηνλ ηξόπν απηό θαζίζηαηαη θαηαλνεηό όηη ε άπνςή 

ηνπο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη απνθξπζηαιισκέλε ζε έλα κεγάιν βαζκό. ε εξώηεζε 

πνπ είρε ππνβιεζεί παλειιαδηθά ζρεηηθά κε ηνπο Ρώζνπο κεηαλάζηεο, ε εηθόλα πνπ δηακνξθώλεηαη -

εηδηθά από ηα λεαξόηεξα άηνκα- είλαη ζεηηθή. Σν δεδνκέλν απηό πξνζζέηεη αθόκα έλα ζεηηθό ζηνηρείν 

ζηελ άπνςε πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηε Ρσζία θαη ηελ εηθόλα ηεο ζην εμσηεξηθό, 

ζεκαληηθό παξάγνληα επηξξνήο ηνπ ηνπξηζκνύ.   

 

 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ ρώξεο αλήθαλ ζηελ ΕΔ? 

 

 
 
Σηο ρξνληέο 2010 θαη 2011, ηέζεθε ζην θνηλό εξώηεζε πνπ ζηόρεπε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ηηο ρώξεο πνπ απνηεινύζαλ κέιε ηεο πξώελ ΔΓ. Δηδηθόηεξα, ην έηνο 

2010 ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ έδσζε ζσζηή απάληεζε επηιέγνληαο ηηο παξαθάησ ρώξεο: 

Μνιδαβία, Λεηνλία, Δζζνλία θαη Αξκελία. Αληηζέησο, έλα ζπγθξηηηθά ακειεηέν πνζνζηό έδσζε 

ιαλζαζκέλε απάληεζε ζεσξώληαο όηη θαη ε Ρνπκαλία απνηεινύζε ρώξα-κέινο ηεο ΔΓ. Παξνκνίσο, 

ην 2011 ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε απηή θάλεθε λα έρνπλ ηηο 

βαζηθέο απηέο ηζηνξηθέο γλώζεηο, ελώ έλα κηθξό πιεζπζκηαθό «θνκκάηη» έδσζε ιάζνο απάληεζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε Βνπιγαξία ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο Πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Σα πνζνζηά 

πνπ ζπγθεληξώλνληαη ακθόηεξεο ηηο ρξνληέο αλαθνξηθά κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο είλαη ηδηαηηέξσο 

πςειά ελώ ην ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ηα νπνία είηε δε ζέιεζαλ λα γλσκνδνηήζνπλ είηε δε γλώξηδαλ ηηο 

απαληήζεηο είλαη ζεκαληηθά κηθξόο. 

 

 

Έρεηε ελδηαθεξζεί γηα θάηη από ηα παξαθάησ: 
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Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ γηα ην ξσζηθό πνιηηηζκό εθδειώλεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκό ζηελ 

αληίζηνηρε εξώηεζε, ε νπνία ηέζεθε ζηηο δεκνζθνπήζεηο ησλ εηώλ 2009 θαη 2010. Σν κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ ζπγθεληξώλεη ηόζν ην πνιηηηζκηθό ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο όζν θαη 

απηό ηεο ηζηνξίαο. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο ζσζηέο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζε 

εξσηήζεηο ηζηνξηθήο θαη ινγνηερληθήο θύζεσο όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ζεκαληηθά πνζνζηά ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο αζηηθνύ πιεζπζκνύ είραλ βαζηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηε ξσζηθή ηζηνξία (θπξίσο όζσλ 

είραλ κέζε εθπαίδεπζε) θαη ινγνηερλία. Δηδηθόηεξα γηα ηε ινγνηερλία, νη Έιιελεο κεζήιηθεο κε 

αλώηαηε εθπαίδεπζε, αλεμαξηήηνπ θύινπ, ελδηαθέξνληαη θαη γλσξίδνπλ αξθεηά γηα ηνπο Ρώζνπο 

ζπγγξαθείο. Δίλαη άιισζηε γλσζηό όηη θαηά ην παξειζόλ, ζεκαληηθνί Έιιελεο ινγνηέρλεο 

πξαγκαηνπνηνύζαλ ζπρλά ηαμίδηα ζηε Ρσζία πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε επαθή κε εμίζνπ ζεκαληηθνύο 

ινγνηέρλεο ξσζηθήο θαηαγσγήο. Σα έξγα ηνπο κεηαθξάδνληαλ θαηά θόξνλ θαη ζηηο δύν γιώζζεο
2
. Η 

κνπζηθή όπσο θαη ν ρνξόο ζπγθεληξώλνπλ ρακειόηεξα -αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά- πνζνζηά. Η πξνβνιή 

ηνπ ξσζηθνύ κπαιέηνπ θαη ηεο κνπζηθήο κέζα από ηα ΜΜΔ θαη ε ξνπή ελόο ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ 

πξνο ηα ζηνηρεία απηά απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Αθόκε, ζηα πιαίζηα 

δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Ρσζίαο, πξαγκαηνπνηνύληαη εθδειώζεηο, παξαζηάζεηο 

ρνξνύ (θπξίσο κπαιέηνπ) θαη ζεάηξνπ όπσο επίζεο θαη κνπζηθήο κε ηε ζπκκεηνρή ξσζηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ
3
. Σν γισζζηθό ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ ρσξίο 

όκσο λα ζεσξείηαη ακειεηέν αθνύ αίζζεζε πξνθαιεί ε θαηάηαμε ζηελ πξώηε ζέζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ θνηλνύ, αλεμαξηήηνπ θύινπ, (ηδίσο ησλ αζηώλ κε αλώηαηε εθπαίδεπζε) ηεο ξσζηθήο γιώζζαο, 

παξά ηηο αληίζεηεο ππνζέζεηο γηα ηελ θαηνρή ησλ ελίσλ από ηελ θηλεδηθή ή ηελ ηνπξθηθή γιώζζα ιόγσ 

ησλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ θαη ηεο εμαγσγήο ηνπξθηθήο ήπηαο ηζρύνο. Βεβαίσο, θαηά ην 

ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα, έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο πξνώζεζεο ηεο ξσζηθήο γιώζζαο ζε 

επαγγεικαηίεο από ηελ ειιεληθή πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα 

ηα ξσζηθά ηνπξηζηηθά θύκαηα πξνο ηε ρώξα καο
4
. Η εηθόλα ε νπνία δηακνξθώλεηαη ζρεηηθά κε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ρσζίαο είλαη ζαθώο ζεηηθή θαη παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ην 2009 έσο ην 2010, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο ηζηνξίαο, ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο ινγνηερλίαο. Δηδηθόηεξα, ε αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνύ όπσο θαηαγξάθεηαη ην 2010, 

απνηειεί κία ζεηηθή πνιηηηζκηθή εμέιημε θαη επηξξνή ηνπ ζπνπδαίνπ ξσζηθνύ πνιηηηζκνύ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.  

 

2.2 Κνηλσληθέο/Πνιηηηζηηθέο 

 

 

Πηζηεύεηε όηη ν ξσζηθόο πνιηηηζκόο έρεη επεξεαζηεί από ηνλ βπδαληηλό; 

 

 
 
Παξαηεξνύκε θαη ζηηο δπν δεκνζθνπήζεηο όηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη ην βπδάληην 

έρεη επεξεάζεη ηνλ ξσζηθό πνιηηηζκό, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη ην δείγκα θαη ησλ δπν 

δεκνζθνπήζεσλ είρε ηελ γλώζε ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ.  

                                                 
2 Γηαιακάο, Γεκήηξεο, «Σαμίδηα Διιήλσλ Λνγνηερλώλ ζηελ ΔΓ», Δπξσπατθή Δηαηξεία Νενειιεληθώλ πνπδώλ 
[δηαδηθηπαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://eens-congress.eu/. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
3 Υνκέλθν, Αιεμάληεξ, «Ρσζία θαη πνιηηηζηηθή δηπισκαηία», [δηαδηθηπαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://diplomatic.gr. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
4 Αλώλπκνο, «Θεζζαινλίθε: ηα ζξαλία γηα λα κάζνπλ ξσζηθά ζα θαζίζνπλ νη επαγγεικαηίεο ηεο πόιεηο», ΣΑ ΝΔΑ 

[δηαδηθηπαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://tanea.gr. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 

http://eens-congress.eu/
http://diplomatic.gr/
http://tanea.gr/
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Πνηόλ από ηνπο παξαθάησ γλσξίδεηε; 

 

 
 
Οξηζκέλεο από ηηο πξνζσπηθόηεηεο γηα ηηο νπνίεο εξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκπίπηνπλ ζε 

όιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο. Παξ’ όια απηά, νη πξνζσπηθόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε παξαπάλσ από κηα 

δεκνζθόπεζε ,εκθαλίδνπλ πνζνζηά κε κηθξέο απνθιίζεηο. Οη πην πξνθαλείο απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη 

αλάκεζα ζηνλ Ιβάλ ηνλ Σξνκεξό θαη ηνλ ηάιηλ κεηαμύ ησλ δεκνζθνπήζεσλ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2011, 

όπνπ παξνπζηάδεηαη πηώζε 10%. Σέινο, ν Σνιζηόη εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε απόθιηζε θαζώο 

παξνπζηάδεη πηώζε κε πνζνζηό 30% ζηελ δεκνζθόπεζε ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ δεκνζθόπεζε ηνπ 

2009. 

 

 

Η Οξζνδνμία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηελ 

Ειιάδα θαη ηε Ρσζία; 

 

 
 
ηελ δεκνζθόπεζε ηνπ 2013 εκθαλίζηεθαλ δπν θαηλνύξηεο κεηαβιεηέο (αξθεηά ζεκαληηθή-ιίγν 

ζεκαληηθή). Δμαηηίαο απηνύ, παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξνύλ 

ηελ νξζνδνμία σο έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Δίλαη, 

επνκέλσο, πηζαλό λα ππάξρεη κηα κεηαθίλεζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ νξζνδνμία σο 

ζεκαληηθή πξνο ηηο λέεο δύν επηινγέο.  
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2.3 Πνιηηηθέο 

 

 

Σν γεγνλόο όηη ε Ρσζία είλαη αλεξρόκελε δύλακε είλαη: 

 

 
Δίλαη εκθαλέο όηη ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ εξώηεζε ησλ δεκνζθνπήζεσλ 2009 θαη 2010, 

γηα ην αλ ε Ρσζία είλαη αλεξρόκελε δύλακε, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό, πνπ μεπεξλά ην 80% ησλ 

εξσηεζέλησλ, απάληεζε ζεηηθά. Πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί όηη ζε παξόκνηα εξώηεζε πνπ έγηλε ζηηο 

δεκνζθνπήζεηο ηνπ 2011 θαη ηνπ 2013, πηζηεύεηαη όηη ε ζέζε ηεο Ρσζίαο είλαη ηζρπξή ή ζα 

ηζρπξνπνηεζεί ηα επόκελα ρξόληα, κε πςειά πνζνζηά θαη, ζπγθεθξηκέλα,86,3% (2011) θαη 79,4% 

(2013). Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

ζέζεο ηεο Ρσζίαο ζην παγθόζκην γίγλεζζαη, ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα 

γεγνλόηα ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010. Σν ρεηκώλα ησλ δύν απηώλ εηώλ, ε Ρσζία, ιόγσ δηαθσληώλ 

νηθνλνκηθήο θύζεο κε ηελ Οπθξαλία, έθιεηζε ηνπο αγσγνύο πεηξειαίνπ πνπ ην κεηέθεξαλ, κέζσ ηεο 

δεύηεξεο, ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηε Γαιιία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, κε απνηέιεζκα λα 

παγώζνπλ νη πνιίηεο θαη ε νηθνλνκία ηνπο
5
. Αθόκε θαη ζήκεξα, όκσο, ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα δείρλεη 

ζεκάδηα πνπ κπνξνύλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ κεγάιε δύλακε: ε ζπκκεηνρή ηεο ζηα αλεξρόκελα θξάηε 

BRIC, νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηύζζεη, όπσο απηή γηα ηελ παξαγσγή δηαζηεκηθήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο
6
, αιιά θαη ε δπλαηόηεηά ηεο λα επεξεάδεη ηηο εμειίμεηο ζηε πξία, γηα λα απνηξέςεη ηελ 

εκπινθή ησλ Γπηηθώλ ρσξώλ ζηελ πεξηνρή
7
, θαίλεηαη λα είλαη γεγνλόηα πνπ ηελ έρνπλ εληάμεη ζε έλαλ 

από ηνπο ζεκαληηθνύο παίθηεο ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο, ζην κπαιό αξθεηώλ αλζξώπσλ. Δπνκέλσο, ε 

απμαλόκελε ηζρύο ηεο Ρσζίαο, πνπ νη Έιιελεο ζεσξνύλ θηιηθή πξνο ηε ρώξα, είλαη ινγηθό λα 

ιακβάλεη ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε, εηδηθά αλ ιεθζεί ππόςε ε θαρππνςία πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ηε 

βνήζεηα ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ Διιάδα, ελ κέζσ θξίζεο.  

 

 

Καηά ηε γλώκε ζαο, πνηόο θπβεξλά ηε Ρσζία; 

 

 
                                                 
5 Δπζηαζηάδεο, ηάζεο (16.12.2012). «Σν ξσζηθό ππεξόπιν ιέγεηαη ελέξγεηα». ΣΟ ΒΗΜΑ [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=488949. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 
6 Αλώλπκν (05.05.2013). «Γηαζηεκηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα από ηε Ρσζία». DefenceNet [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.defencenet.gr/defence/item/δηαηεκηθή-ειεθηξηθή-ελέξγεηα-από-ηελ-ξσζία. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 
7 Αλώλπκν (28.05.2013). «Η Κνκηζηόλ ζηέιλεη όπια ζηνπο αληάξηεο ηεο πξίαο θαη ε Ρσζία ππξαύινπο ζηνλ Άζαλη». iefimerida 

[δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://www.iefimerida.gr/news/ε-θνκηζηόλ-ζηέιλεη-ππξαύινπο-ζηε-ζπξία-θαη-ε-ξσζία-ζηνλ-
αζαλη. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=488949
http://www.defencenet.gr/defence/item/?????????-?????????-????????-???-???-?????
http://www.iefimerida.gr/news/?-????????-???????-?????????-???-?????-???-?-?????-????-?????
http://www.iefimerida.gr/news/?-????????-???????-?????????-???-?????-???-?-?????-????-?????
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Παξά ην γεγνλόο όηη ηε ρξνληθή πεξίνδν 2008-2012 ζηελ Πξνεδξία ηεο Ρσζίαο βξηζθόηαλ ν Νηηκίηξη 

Μεληβέληεθ, ζηηο δεκνζθνπήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011, ζηελ εξώηεζε 

γηα ην πνηόο πηζηεύνπλ όηη θπβεξλά ηε Ρσζία, κεγάιν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ έδσζαλ σο απάληεζε 

ηνλ Βιαληηκίξ Πνύηηλ. Σν γεγνλόο απηό δε ζα πξέπεη λα καο εθπιήζεη γηα δύν ιόγνπο: πξώηνλ, ε 

πξνβνιή ηνπ Πνύηηλ από ηα ειιεληθά κέζα ελεκέξσζεο ππήξμε ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ 

Μεληβέληεθ θαη, δεύηεξνλ, είλαη γλσζηό όηη ν Μεληβέληεθ ήηαλ επηινγή ηνπ Πνύηηλ γηα ηελ Πξνεδξία 

ηεο ρώξαο, κε ζπρλέο ππόλνηεο όηη, νπζηαζηηθά, ν πξώηνο εθηεινύζε δηαηαγέο ηνπ δεύηεξνπ
8
. ε απηό 

ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη ζηε δεκνζθόπεζε ηνπ 2013, όπνπ, πιένλ, ηα δύν πξόζσπα 

παξακέλνπλ ζηελ εμνπζία κε αληηζηξακέλνπο ξόινπο, ζε εξώηεζε γηα ην πώο νη Έιιελεο θξίλνπλ ηνλ 

Πνύηηλ ζαλ εγέηε, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό βιέπεη ηνλ ξόιν ηνπ ζεηηθά ή κάιινλ ζεηηθά, γεγνλόο πνπ 

απνδεηθλύεη πώο ην ζεκαληηθό πνζνζηό, αλαθνξηθά κε ην πνηόο θηλεί ηα λήκαηα ζηε Ρσζία, πνπ 

ζπγθέληξσζε ν Πνύηηλ ηα πξνεγνύκελα έηε, είλαη πηζαλό λα θαλεξώλεη θαη ζεηηθή ζηάζε ησλ 

Διιήλσλ πξνο ηε δξάζε ηνπ. Σέινο, ζε εξώηεζε πνπ ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηελ εγεζία ηεο Ρσζίαο θαη 

αθνξά ην πόζν δεκνθξαηηθή ζεσξνύλ νη Έιιελεο όηη απηή είλαη, νη εξσηεζέληεο δηράζηεθαλ αλάκεζα 

ζην κάιινλ δεκνθξαηηθή θαη κάιινλ απηαξρηθή. Η βάζε απηώλ ησλ απαληήζεσλ, πηζαλώο, λα 

βξίζθεηαη ζηα γεγνλόηα πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, αιιά θαη ζηελ 

αληίιεςε πεξί δεκνθξαηίαο πνπ ν θαζέλαο έρεη. Δλδεηθηηθά, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε όηη κόλν ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα (Μάηνο 2013) ηειενπηηθό πξόζσπν απνιύζεθε επεηδή ήηαλ νκνθπιόθηινο
9
, 

ζπλειήθζεζαλ 14 άηνκα ζε δηακαξηπξία θαηά ηνπ Πνύηηλ
10

, ελώ ήξζε μαλά ζηε δεκνζηόηεηα ην 

δήηεκα ηεο θπιάθηζεο κειώλ αθηηβηζηηθνύ κνπζηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, κεηά ηελ απεξγία πείλαο πνπ 

έθαλε κέινο ηνπ, γηα ηελ απαγόξεπζε λα παξεβξεζεί ζην δηθαζηήξην όπνπ δηθάδεηαη ε ππόζεζή ηεο
11

. 

 

 

Η κεγάιε ηζρύο ηεο Ρσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα απεηιεί ηηο Η.Π.Α.; 

 

 
 

ηελ εξώηεζε αλαθνξηθά κε ηελ ύπαξμε απεηιήο γηα ηηο Η.Π.Α. από ηελ ελεξγεηαθή ηζρύ ηεο Ρσζίαο, 

πνπ έγηλε ζηηο δεκνζθνπήζεηο ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010, αλ θαη κε κηθξέο απνθιίζεηο, νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ ζεηηθά θαη, κάιηζηα, κε πνζνζηά πνπ, ζηε κία πεξίπησζε, μεπεξλνύλ θαη, ζηελ άιιε, 

θηάλνπλ ην 70%. Η θξίζε κεηαμύ Ρσζίαο θαη Οπθξαλίαο
12

, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν απηώλ εηώλ, 

έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηηο ζρεδόλ κνλνπσιηαθέο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηα θξάηε ηηο 

Δπξώπεο, πεξηνρή ζηελ νπνία, παξαδνζηαθά, νη Η.Π.Α. δελ επηζπκνύλ ηελ απμαλόκελε επηξξνή ηεο 

Ρσζίαο. Σν πξόβιεκα γηα ηηο Η.Π.Α. εληάζεθε από ην γεγνλόο όηη ε επλντθή πξνο απηέο ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. δελ έδεημε λα έρεη ελαιιαθηηθά ζρέδηα, επηηξέπνληαο, νπζηαζηηθά, ζηε Ρσζία λα 

θηλείηαη όπσο εθείλε θξίλεη ζσζηό. 

 

                                                 
8 Αλώλπκν (02.03.2008). «Russia votes for Putin’s successor». CNN.com/Europe [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/03/01/russia.election/index.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 
9 Γαζνπνύινπ, Γαλάε (15.05.2013). «ηε Ρσζία απνιύνπλ ηνπο νκνθπιόθηινπο». ΘΔΜΑ.gr [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.protothema.gr/world/article/?aid=278804. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 
10 Αλώλπκν (09.05.2013). «πλειήθζεζαλ 14 άλζξσπνη ζε πνξεία θαηά ηνπ Πνύηηλ». ΚΑΨ.gr [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.skai.gr/news/world/article/231526/rosia-sunelifthisan-14-anthropoi-se-sugedrosi-kata-tou-poutin-/. Αλαθηήζεθε ζηηο 

28 Ματνπ 2013. 
11 Αλώλπκν (28.05.2013). «ην λνζνθνκείν κέινο ησλ Pussy Riot κεηά από επηά κέξεο απεξγίαο πείλαο». ΣΑ ΝΔΑ [δηαδπθηηαθά]. 

Γηαζέζηκν ζην: http://www.tanea.gr/news/world/article/5020242/sto-nosokomeio-melos-twn-pussy-riot-meta-apo-epta-hmeres-

apergia-peinas/. Αλαθηήζεθε ζηηο 28 Ματνπ 2013. 
12 Αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε εξώηεζε ησλ Πνιηηηθώλ ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ. 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/03/01/russia.election/index.html
http://www.protothema.gr/world/article/?aid=278804
http://www.skai.gr/news/world/article/231526/rosia-sunelifthisan-14-anthropoi-se-sugedrosi-kata-tou-poutin-/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5020242/sto-nosokomeio-melos-twn-pussy-riot-meta-apo-epta-hmeres-apergia-peinas/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5020242/sto-nosokomeio-melos-twn-pussy-riot-meta-apo-epta-hmeres-apergia-peinas/
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2.4   ρέζεηο Ειιάδαο-Ρσζίαο 

 

 

Πνηα ρώξα ζεσξείηε πην θηιηθή πξνο ηελ Ειιάδα, ζε επίπεδν εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο; 

 

 
 
Η εξώηεζε εκθαλίδεηαη ζε ηξείο δεκνζθνπήζεηο (2009-2010-2013),όκσο ηα πνζνζηά αλάκεζα ζηηο 

ρώξεο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Η Γαιιία  ζεσξείηαη από ηνπο εξσηεζέληεο σο ε πην 

θηιηθή ρώξα πξνο ηελ Διιάδα ζηηο δεκνζθνπήζεηο ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010, θπξίσο γηα ηελ θίιν-

επξσπατθή ηεο πνιηηηθή,  Η  αλάιεςε ηεο πξνεδξίαο από ηνλ Οιάλη ην 2012 είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αιιαγή ηεο πνιηηηθήο απηή. πγθεθξηκέλα, ζηε δεκνζθόπεζε πνπ δηελεξγήζεθε ην 2013 ππάξρεη κηα 

κεγάιε πηώζε αλαθνξηθά κε ηελ εηθόλα πνπ έρεη ην δείγκα γηα ηελ ζηάζε ηεο Γαιιίαο σο πξνο ηελ 

πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ ζε επξσπατθό επίπεδν. Η Ρσζία ζηηο δπν πξώηεο 

δεκνζθνπήζεηο (2009-2010) παξακέλεη ζηαζεξά ε δεύηεξε πην θηιηθή ρώξα πξνο ηελ Διιάδα,  θπξίσο 

ιόγσ ηεο απμεκέλεο θηλεηηθόηεηαο γηα ελδπλάκσζε ησλ  δηκεξώλ ελεξγεηαθώλ ζρέζεσλ (π.ρ. ε 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Bourgas-Alexandroupoli), κνινλόηη ζηελ θεηηλή δεκνζθόπεζε παξαηεξείηαη 

κηα ξαγδαία εθηίλαμε ηνπ πνζνζηνύ ηεο Ρσζίαο, δηόηη, πιένλ, νη δπν ρώξεο αλαπηύζζνπλ κηα 

ηζρπξόηεξε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία (όπσο εμαγνξά ΓΔΠΑ από GAZPROM) . ηελ ζπλέρεηα, 

παξαηεξείηαη κηα κεγάιε πηώζε ζην πνζνζηό ησλ ΗΠΑ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ παζεηηθή ηνπο 

ζηάζε ζηα νηθνλνκηθά-πνιηηηθά πξνβιήκαηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Δπξώπε. Δπηπξόζζεηα, ε 

Γεξκαλία εκθαλίδεηαη ζε δπν δεκνζθνπήζεηο (2009, 2013) θαη ην πνζνζηό ηεο έρεη θηάζεη ηελ 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ, θάηη πνπ εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο αζθεί ηεξάζηηα 

πίεζε θαη εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη ιόγσ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ εζληθηζκνύ ηεο .  

 

 

Πνηνο είλαη ν ζεκαληηθόο ηνκέο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ νη ζρέζεηο 

Ειιάδαο-Ρσζίαο; 
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Σα πνζνζηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε δελ παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο θαη παξακέλνπλ ζρεηηθά 

ζηαζεξά. Ο ηνκέαο πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην είλαη ν εκπνξηθόο θάηη ην νπνίν 

εξκελεύεηαη από ην γεγνλόο όηη ε Ρσζία έρεη θάλεη έλα ζεκαληηθό αξηζκό ζπκθσληώλ κε ηελ Διιάδα 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη εθείλεο ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο ππήξρε ην ζρέδην γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Bourgas- Alexandroupoli. Σν ζρέδην απηό είρε δεκηνπξγήζεη ηελ πξνζκνλή όηη 

ζα αλαπηπζζόηαλ κηα ζηελόηεξε εκπνξηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Δπηπιένλ, ν 

ζηξαηησηηθόο ηνκέαο ζύκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαζώο ζε απηόλ ε 

Ρσζία ζήκεξα δηαζέηεη ζαθέο πιενλέθηεκα ηόζν ζε δπλακηθό όζν θαη ηερλνγλσζία
13

, θάηη  ην νπνίν ε 

Διιεληθή πιεπξά ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη γηα λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ δηθό ηεο ζηξαηησηηθό ηνκέα. 

Σέινο, ζηελ δεκνζθόπεζε ηνπ 2013 πξνζηίζεηαη ν εμήο παξάγνληαο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνέιεπζε ησλ πνιεκηθώλ εμνπιηζκώλ, εάλ  ζα είλαη από ηελ Ρσζία ή ηηο ΗΠΑ. Οη εξσηεζέληεο 

ηάρζεθαλ ζπληξηπηηθά ππέξ ηεο Ρσζίαο θαη θαηά ηεο αγνξάο πνιεκηθώλ εμνπιηζκώλ από ΗΠΑ. Η 

Διιάδα ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ρξεηάδεηαη ηζρπξνύο εμνπιηζκνύο γηα ππεξάζπηζε ηεο 

εδαθηθήο ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηελ πξνκήζεηα πνιεκηθώλ εμνπιηζκώλ, νη νπνίνη ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ηόζν ζηελ αγνξά όζν θαη ζηελ ζπληήξεζε. Η Ρσζία είλαη ε πξώηε 

επηινγή γηα ηνπο πνιεκηθνύο εμνπιηζκνύο θαζώο κε ηνλ λέν Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο, εξγθεί 

νίγθνπ
14

, ε ξηδηθή αλακόξθσζε ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ, θαζώο θαη ε παξνρή βνήζεηαο, ηόζν ζε 

εμνπιηζκό όζν θαη ζε δπλακηθό ζηελ πξόζθαηε θξίζε ηεο πξίαο, δεκηνπξγεί ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα 

αγνξά εμνπιηζκώλ από ηελ Ρσζία παξά από ηηο ΗΠΑ. 
 

Η Ρσζία κπνξεί λα έρεη θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ όπσο 

(Κππξηαθό, δήηεκα νλνκαζίαο FYROM); 

 

 
 
ηε δεκνζθόπεζε ηνπ 2009, ην Κππξηαθό αιιά θαη ε νλνκαζία ηεο FYROM ζεσξνύληαη εθείλα ζηα 

νπνία ε Ρσζία κπνξεί λα έρεη κηα απνηειεζκαηηθή επίδξαζε. Αληίζεηα ην 2010, ην πνζνζηό ηνπ ξόινπ 

ηεο Ρσζίαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα παξνπζηάδεη κηα ηεξάζηηα πηώζε ζρεδόλ 40% ιηγόηεξν από 

ην 2009 θαη  30% ιηγόηεξν ην 2011. Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί όηη ε 

Ρσζία δελ κπνξεί λα έρεη θακία ζεηηθή επίδξαζε ζε θαλέλα από ηα δύν δεηήκαηα. Η εξκελεία πνπ ζα 

κπνξνύζε λα δνζεί είλαη όηη ε Διιάδα ρσξίο ηελ αλαδήηεζε  ζπκκαρηώλ δελ κπνξεί από κόλε ηεο λα 

επηιύζεη δξαζηηθά απηά ηα κείδνλα εζληθά ηεο πξνβιήκαηα. Γηαηί λα επηιέμεη, όκσο, ε Διιάδα ηε 

Ρσζία θαη ην αληίζηξνθν? Η απάληεζε εληνπίδεηαη ζην όηη απηή ε ζπλεξγαζία είλαη θεξδνθόξα θαη 

γηα ηηο δύν πιεπξέο. Πην αλαιπηηθά ε Ρσζία απνθηά δίνδν ζηελ Μεζόγεην θαη πιένλ ζα ειέγρεη ην 

εκπόξην αλάκεζα ζε Αζία-Δπξώπε ή Αλαηνιή-Γύζε .Η Ρσζία, επηπιένλ, ηελ ηειεπηαία ρξνληά, κε ηελ 

αλάκημε ηεο ζηα ηεθηνλόκελα ζηελ πξία, έδεημε όηη όηαλ ζε κηα πεξηνρή εμππεξεηνύληαη δηθά ηεο 

ζπκθέξνληα,αλαιακβάλεη πξσηαγνληζηηθό ξόιν
15

. Άξα, ε Διιάδα απνθηά αθελόο έλα ηζρπξό ζύκκαρν 

πνπ ζα ηελ βνεζήζεη λα ιύζεη ηα ζνβαξά ηεο εζληθά δεηήκαηα θαη αθεηέξνπ κπνξεί λα γίλεη έλαο 

πνιύηηκνο ζπλεξγάηεο ηεο Ρσζίαο ζε κηα ζεηξά ζεκάησλ(νηθνλνκηθά, ελεξγεηαθά θηι). 

                                                 
13 Cheterian, V. (13.11.2011). «νθ γηα ηε ζηξαηησηηθή βηνκεραλία ηεο Ρσζίαο». Διεπζεξνηππία e-net [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν 

ζην: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=325567. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
14 Ληηόβθηλ, Β. (23.02.2012). «Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην ξώζηθν ζηξαηό ζπλερίδνληαη». Η Ρσζίαα Σώξα [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν 

ζην: http://rbth.gr/opinion/2013/02/23/oi_metarrythmisei_sto_rosiko_strato_synexizontai_20315.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 

Ματνπ 2013. 
15 Άγλσζηνο. (07.05.2013). «Λαβξόθ θαη Κέξη ζπκθσλνύλ γηα εηξεληθή επίιπζε θαη όρη δηάζπαζε ζηελ πξία». Καζεκεξηλή 

[δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/05/2013_497644. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=325567
http://rbth.gr/opinion/2013/02/23/oi_metarrythmisei_sto_rosiko_strato_synexizontai_20315.html
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_07/05/2013_497644
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Πώο βιέπεηε ηηο ξσζηθέο επελδύζεηο ζηελ Ειιάδα; 

 

 
 
Η ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε εκθαλίδεηαη ζε ηξείο δεκνζθνπήζεηο (2010,2011,2013) θαη ηα πνζνζηά 

έρνπλ ην θνηλό ζεκείν όηη ην δείγκα ηάζζεηαη ππέξ ηεο πξνζέιθπζεο ξσζηθώλ επελδύζεσλ. Σν 

εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην αθόινπζν: γηαηί νη εξσηεζέληεο επηζπκνύλ επελδύζεηο από ηελ Ρσζία θαη 

πνηα ζα είλαη ηα νθέιε γηα θάζε κηα από ηηο δπν ρώξεο? Η απάληεζε ζπκπεξηιακβάλεη δπν άμνλεο. Ο 

πξώηνο αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ζπκκαρία Διιάδαο-Ρσζία από ην 2009 έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα 

ζεηξά ζπκθσληώλ κε ηελ θπξηόηεξε λα είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ bourgas-alexandroupoli. 

Δπηπιεόλ  ε ζπκθσλία ηελ ρξνληά 2013 γηα εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ από ηελ GAZPROM ή ηεο SINTEZ
16

 

νδεγεί ζην  ζπκπέξαζκα όηη ε  Ρσζία ζεσξείηαη ην πξώην βήκα γηα έμνδν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ηεο Διιάδαο. Δπηπξόζζεηα, αλαθνξηθά κε ηα νθέιε από απηήλ ηεο ζπλεξγαζίαο , θαη ηα δπν 

ζπκβαιιόκελα κέξε ζα απνθνκίζνπλ θέξδε. Η Ρσζία ζα ειέγρεη ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο ζηελ 

Δπξώπε θαη ζα ζέηεη απηή ηνπο όξνπο ζην εκπόξηό ηεο . Παξάιιεια  ε Διιάδα ζα αλαβαζκίζεη ηελ 

ζέζε ηεο ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε θαη ηαπηόρξνλα πηζαλόηαηα λα εθζπγρξνλίζεη ηηο ππνδνκέο θπξίσο 

ζηνλ ελεξγεηαθό επίπεδν αιιά θαη λα απνθηήζεη ζηαδηαθά κηα ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία. Σέινο, ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν παξαηεξήηαη έλα απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηεο Ρσζίαο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

επελδύζεσλ ζην ηνκέα ησλ ππνδνκώλ ηεο Διιάδαο (π.ρ  ε θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα αγνξά ηνπ ΟΔ), 

ελώ επέλδπζε πξαγκαηνπνίεζε ε Sistema, κέινο ηνπ JSC Concern Sistema Group, ζηελ Intracom 

Telecom, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Intracom, ζε ζρέδην ζην νπνίν νη Ρώζνη επέλδπζαλ 120 εθαη. επξώ γηα 

λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 51% ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο
17

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ληαγγνπ, Υ. (20.05.2013). «Γεσπνιηηηθόο γξίθνο γηα έκπεηξνπο ιύηεο ε πώιεζε ΓΔΠΑ/ΓΔΦΑ». Καζεκεξηλή [δηαδπθηηαθά]. 
Γηαζέζηκν ζην: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_26/05/2013_521703. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 

2013. 
17 Μπειινπ, Η. Γ. (19.05.2013). «Πνπ επελδύνπλ νη Ρώζνη». Καζεκεξηλή [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_19/05/2013_520987. Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_26/05/2013_521703
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_19/05/2013_520987
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3. πκπεξάζκαηα 
 

 

• Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ζρεκαηηζζεί, κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη ηε ζύγθξηζε 

ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ πηώζε ηεο πξώελ ΔΓ είλαη ην εμήο: ε ειιεληθή θνηλή γλώκε, 

παξά ην γεγνλόο όηη θάζε έηνο μερσξηζηά ηάζζεηαη μεθάζαξα ππέξ ή θαηά ηεο πηώζεο, δε δηακνξθώλεη 

κία νινθιεξσκέλε θαη ζαθή εηθόλα αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηό, θάηη ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηό 

ζηελ πην πξόζθαηε ησλ δεκνζθνπήζεσλ, απηή ηνπ 2013. Σν κνλαδηθό ζίγνπξν δεδνκέλν ζπληζηά ε 

ζηαδηαθή πηώζε ηεο αξλεηηθήο άπνςεο αλά ηα έηε, όκσο θαη πάιη ε θνηλσλία δε δηακνξθώλεη κία 

απνθξπζηαιισκέλε αληίιεςε θαζώο πνιινί είλαη εθείλνη νη νπνίνη δελ εθθέξνπλ ζπγθεθξηκέλε γλώκε 

επί ηνπ ζέκαηνο. πκπιεξσκαηηθά, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ην θνηλό 

ζε παξεκθεξή εξώηεζε ζρεηηθά κε κία ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πεξηζζόηεξν θηινξσζηθή ή 

θηινακεξηθαληθή, ε πηνζέηεζε κίαο πνιηηηθήο θίια πξνζθείκελεο ζηε Ρσζία βξίζθεη ζύκθσλν ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ παξά ην όηη ζηελ Διιάδα ε πηώζε ηεο ΔΓ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα κάιινλ ζεηηθό γεγνλόο.  

 

• Χο πξνο ηε ζέιεζε ησλ Διιήλσλ αλαθνξηθά κε κία ελδερόκελε ηνπξηζηηθή απόδξαζε ζηε Ρσζία, 

ζπκπεξαίλεηαη όηη ε ειιεληθή θνηλσλία δηαηεξεί μεθάζαξα ζεηηθή ζηάζε θαη ακείσην ελδηαθέξνλ 

απέλαληη ζην ελ ιόγσ ζέκα. Ο παξάγνληαο ηνπ ηνπξηζκνύ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα κία 

ρώξα, θαζώο, όρη κόλν εληζρύεη ηελ νηθνλνκία θαη ην γόεηξό ηεο αλά ηνλ θόζκν, αιιά αληηθαηνπηξίδεη 

θαη ηελ εηθόλα ηελ νπνία εθπέκπεη ε ρώξα απηή ζην εμσηεξηθό. ην ζεκείν απηό εληνπίδεηαη ην εμήο 

παξάδνμν: ζε εξώηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί ζρεηηθά κε ηε γλώκε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ γηα ην βαζκό 

δεκνθξαηίαο πνπ δηέπεη ην ξσζηθό θξάηνο, ε θνηλή γλώκε έηεηλε πεξηζζόηεξν πξνο ηελ άπνςε όηη ε 

Ρσζία παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε ξνπή πξνο ηνλ απηαξρηζκό. Παξαδόμσο, -θαη παξά ην γεγνλόο όηη ε 

ρώξα δε ραίξεη ηδηαίηεξεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζηελ Διιάδα- ην δεδνκέλν απηό δελ απνηξέπεη ηνπο 

Έιιελεο από ην ελδερόκελν ελόο ηέηνηνπ ηαμηδηνύ.  

 

 Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη από ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΓ είλαη ην 

εμήο: νη Έιιελεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο ηζηνξηθέο γλώζεηο 

αλαθνξηθά κε ην ξσζηθό παξειζόλ. Σν ζπκπέξαζκα απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εξσηεζέλησλ ζε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηζηνξηθήο θύζεσο αλά ηα έηε, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ζε κεξηθέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εκεξνκελίεο ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο 

θαη ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΓ. Όπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη παξαθάησ, ηα πνζνζηά αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηε ξσζηθή ηζηνξία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιεληθή 

θαη απνηειεί ζπλεθηηθό θξίθν κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ
18

. 

 

 πκπεξαζκαηηθά σο πξνο ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξσηεζέληνο θνηλνύ γηα 

θάπνην ξσζηθό πνιηηηζηηθό ζηνηρείν, ε ειιεληθή θνηλσλία εθθξάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην ξσζηθό 

πνιηηηζκό -ηδηαίηεξα γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία- ν νπνίνο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο θαη 

αγαπεηόο από ηνπο Έιιελεο. Σα αίηηα ηεο πξνβνιήο θαη ηεο κεγάιεο επηξξνήο ηνπ ξσζηθνύ 

πνιηηηζκνύ ζηελ Διιάδα δελ εληνπίδνληαη κόλν ζην παξειζόλ ησλ δύν ρσξώλ αιιά θαη ζηε ζύγρξνλε 

επνρή κέζσ κίαο ζεηξάο πξνζπαζεηώλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε ζηόρν ηε ζύζθηγμε ησλ ζρέζεσλ θαη 

ηελ πξνώζεζε ζεκαληηθώλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ θνηλσλία
19

. 

 

 Από πνιηηηζηηθή άπνςε, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απνδεηθλύεηαη πιεξνθνξεκέλε ηζηνξηθά, 

θαζώο γλσξίδεη όηη ε Ρσζία έρεη επεξεαζηεί από ην βπδαληηλό πνιηηηζκό (αιθάβεην, νξζνδνμία, 

ηέρλεο). 

 

 Η ζξεζθεία κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ, ζύκθσλα κε ηνπο 

εξσηεζέληεο ησλ δεκνζθνπήζεσλ. Η νξζνδνμία, αλακθίβνια, είλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ελώλεη ηνπο 

δύν ιανύο θαη ε πξνζπάζεηα ζύζθημεο ησλ ζρέζεσλ ησλ δύν εθθιεζηώλ (πξόζθαηε επίζθεςε 

Παηξηάξρε Μόζραο ζηελ Διιάδα, ηελ 1/6/2013
20

) εληζρύνπλ απηήλ ηελ ειιεληθή αηζηνδνμία. 

                                                 
18 Υνκέλθν, Αιεμάληεξ, «Ρσζία θαη πνιηηηζηηθή δηπισκαηία», [δηαδηθηπαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://diplomatic.gr. Αλαθηήζεθε 

ζηηο 31 Ματνπ 2013. 
19 Ίδηα πεγή. 
20 Αλώλπκν (29.05.2013). «Σν πξόγξακκα ηνπ Παηξηάξρε Μόζραο θαη Πάζεο Ρσζίαο, Κπξίιινπ, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ 

Διιάδα». ΔΞΠΡΔ [δηαδπθηηαθά]. Γηαζέζηκν ζην: http://www.express.gr/news/ellada/712894oz_20130529712894.php3. 
Αλαθηήζεθε ζηηο 31 Ματνπ 2013. 

http://diplomatic.gr/
http://www.express.gr/news/ellada/712894oz_20130529712894.php3
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 Οη Έιιελεο εκθαλίδνληαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ξσζηθό πνιηηηζκό θαη ηζηνξία. Οη πξνζσπηθόηεηεο 

ζηνλ ρώξν ηεο πνιηηηθήο είλαη αλαγλσξίζηκεο από ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε όιεο ηηο 

δεκνζθνπήζεηο, εηδηθόηεξα νη εγέηεο ηεο Ρσζίαο ησλ δύν ηειεπηαίσλ αηώλσλ, ελώ  αλαγλσξίζηκεο 

είλαη, επίζεο, νη πξνζσπηθόηεηεο ζηνλ ρώξν ησλ ηερλώλ θαη ησλ επηζηεκώλ. Απηό απνδεηθλύεη κηα 

ζηελή επαθή ησλ Διιήλσλ κε ηνλ Ρσζηθό πνιηηηζκό. 

 

 ε πνιηηηθό επίπεδν, νη Έιιελεο δείρλνπλ κία ζεηηθή άπνςε γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο Ρσζίαο ζην 

δηεζλέο ζηεξέσκα. Η ζεκαληηθόηεηα πνπ έρεη απνθηήζεη ε ελέξγεηα ηόζν ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν, όζν 

θαη παγθνζκίσο, κε ηε Ρσζία λα πξσηνζηαηεί ζηε δηνρέηεπζή ηεο, απνηειώληαο απεηιή ηαπηόρξνλα 

θαη γηα ηελ Δπξώπε θαη γηα ηηο Η.Π.Α., θαζώο θαη ε απνγνήηεπζε ησλ Διιήλσλ, ιόγσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη πηέζεσλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νδεγνύλ ηελ Διιάδα ζηελ αλαδήηεζε ζπκκαρηώλ 

εθηόο Δ.Δ. 

 

 Δπηπξνζζέησο, ν Βιαληηκίξ Πνύηηλ ζεσξείηαη όηη θηλεί ηα λήκαηα ζηε Ρσζία, αθόκε θαη όηαλ δελ 

ήηαλ εθείλνο πνπ βξηζθόηαλ ζην ηηκόλη ηεο ρώξαο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο επηξξνήο πνπ αζθνύζε ζηνλ 

Μεληβέληεθ. Αθόκε, νη Έιιελεο έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εγείηαη ηεο ρώξαο ν 

Πνύηηλ, γεγνλόο πνπ δελ πξνθαιεί έθπιεμε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε γεληθόηεξε ζεηηθή – ίζσο, 

θηινξσζηθή – ζηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ. 

 

 Παξ’ όια απηά, κεγάιν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύεη όηη ε Ρσζία δελ είλαη κία ακηγώο 

δεκνθξαηηθή ρώξα, ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ζεσξεί όηη απνηειεί κάιινλ απηαξρηθό θξάηνο. Η 

εηθόλα απηή, πηζαλώο, λα έρεη πξνθιεζεί από ηελ πξνβνιή ζηελ Διιάδα κίαο Ρσζίαο πνπ δελ 

αθνινπζεί ηα δπηηθά πξόηππα δεκνθξαηίαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ζηαζεξήο θαη ρσξίο θαρππνςία ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Ρσζίαο θαη 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξείηαη δηραζκόο, ζε δείγκα δεκνζθόπεζεο, πνπ ηείλεη πξνο ηε ζεηηθή 

άπνςε. αθώο, κία ηέηνηνπ ηύπνπ ζπλεξγαζία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αθόκε θαη νπηνπηθή, 

θαζώο, νη Η.Π.Α., θπξίσο κέζα από ηνλ ζηαζεξό επξσπατθό ηνπο ζύκκαρν, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, 

αιιά θαη ηε Γεξκαλία, δε ζα επέηξεπαλ ζηε Ρσζία λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ πεξηνρή. Παξά ηα 

εκπόδηα απηά, όκσο, νη Έιιελεο, κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, επηζπκνύλ ζηελόηεξε ζπλεξγαζία ηεο 

Δ.Δ. κε ηε Ρσζία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαη ζε ρακειόηεξε ζέζε 

επηινγήο αθόκε θαη από απηήλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξώπεο κε θακκία από ηηο δύν ρώξεο. Όπσο, 

άιισζηε, πξνθύπηεη από όιεο ηηο δεκνζθνπήζεηο, νη Η.Π.Α. δε ζεσξνύληαη κία από ηηο ρώξεο - 

ζπκκάρνπο ηεο Διιάδαο. 

 

  ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηε Ρσζία, ζεκαληηθή αιιαγή εληνπίδεηαη ζηηο ρώξεο πνπ 

ζεσξνύληαη θηιηθέο πξνο ηελ Διιάδα. Πιεόλ, ε Γαιιία δελ γίλεηαη αληηιεπηή, ζύκθσλα κε ην  δείγκα, 

σο ν θπξηόηεξόο ηεο ζύκκαρνο. ε αληίζεζε, ηε Ρσζία ζεσξείηαη πηα ε πξώηε θηιηθή ρώξα σο πξνο ηηο 

ζρέζεηο ηεο κε ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ,  νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη νη ρώξεο BRIC θαη, εηδηθόηεξα, ε 

Ιλδία θαη ε Κίλα δελ κπνξνύλ αθόκε λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιεληθήο Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο. Σέινο, ε βαζηθή παξαηήξεζε είλαη όηη νη εξσηεζέληεο παξνπζηάδνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε 

σο πξνο ηηο Δπξσπατθέο δπλάκεηο θαη ζηξέθνληαη ζηαδηαθά ζε ρώξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ., 

θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεξκαληθνύ νηθνλνκηθνύ εζληθηζκνπ, αιιά θαη ηεο κεγάιεο απνγνήηεπζεο από ηελ 

Δπξώπε. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο πνπ ε Διιάδα ζα πξέπεη λα επηδηώμεη κε ηε Ρσζία, νη 

εξσηεζέληεο παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή άπνςε. Ο πξώηνο ηνκέαο πνπ ην δείγκα ζεσξεί όηη 

πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ νη ζρέζεηο Διιάδαο-Ρσζίαο είλαη ν εκπνξηθόο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη 

είλαη όηη ην δείγκα δελ εκπηζηεπόηαλ ηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ, παξ’ όιν πνπ 

ην 2009 ππήξρε ε πξννπηηθή θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ Bourgas-Alexandroupoli, αιιά, αληίζεηα, κία 

δηκεξή ζπλεξγαζία ζε εκπνξηθό επίπεδν. Σν δεύηεξν ζπκπέξαζκα αθνξά ην ζηξαηησηηθό ηνκέα, ηνλ 

νπνίν νη εξσηεζέληεο ζεσξνύλ σο πεδίν ζην νπνίν ε Διιάδα πξέπεη λα αλαπηύμεη ζρέζεηο κε ηελ 

Ρσζία. Βέβαηα, δεκηνπξγείηαη ην αθόινπζν εξώηεκα:είλαη ε Ρσζία ζην ζηξαηησηηθό ηνκέα ηόζν 

ηζρπξή? Σν 2009, θαη κέρξη ην 2013, ν ξώζηθνο ζηξαηόο δελ ζεσξνύληαλ ηζρπξόο ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε όπσο εμειίζζεηαη πιένλ, όπνπ ν ππνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο, εξγθέη 

νίγθνπ, έρεη μεθηλήζεη έλα κεγάιν πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ, ηόζν ζε εμνπιηζκνύο όζν θαη ζε 

δπλακηθό ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ, θάηη πνπ εληζρύεη ηελ άπνςε όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα πξνκεζεύεηαη ε 

Διιάδα πνιεκηθνύο εμνπιηζκνύ από ηε Ρσζία παξά από ηηο Η.Π.Α. 
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 Η Ρσζία εκθαλίδεηαη σο κία ρώξα ε νπνία κπνξεί λα επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζε δεηήκαηα όπσο ην 

Κππξηαθό ή ε νλνκαζία ηεο FYROM. Γηαηί όκσο νη εξσηεζέληεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο Ρσζίαο? Η 

απάληεζε δίλεηαη από ηα γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πξία ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, όπνπ ε 

Ρσζία αλ θαη πνύιεζε νπιηθό ππξαπιηθό ζύζηεκα ζηελ θπβέξλεζε Άζαλη, ζηελ ζπλέρεηα ν Τπνπξγόο 

Δμσηεξηθώλ ηεο Ρσζίαο, Λαβξώθ, ζπλαηλήζεθε κε ηνλ ακεξηθάλν νκόινγν ηνπ, Κέξη, γηα λα βξνπλ 

κία θνηλή ιύζε. Άξα, αλ ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή παξνπζίαδε ην θππξηαθό θαη ην δήηεκα ηεο 

νλνκαζίαο ηεο FYROM σο δεηήκαηα πνπ ζα εμππεξεηνύζαλ θαη ηα ξσζηθά ζπκθέξνληα, ζα 

κπνξνύζε, ίζσο λα θαηαιήμεη, αλ όρη ζε νξηζηηθή επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά ζε κία 

ζεκαληηθή ξσζηθή βνήζεηα γηα ηε δηεπζέηεζή ηνπο. 

 

 Η ζεηηθή άπνςε ησλ Διιήλσλ γηα ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο ηεο ρώξαο κε ηε Ρσζία ζε 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα είλαη ζηαζεξά πςειή. Γεκηνπξγνύληαη ηα εμήο δύν ζπκπεξάζκαηα; Σν πξώην 

αθνξά ην γεγνλόο όηη νη εξσηεζέληεο παξαθνινπζνύλ ηηο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε δηκεξέο 

επίπεδν (π.ρ. ην 2009, ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Bourgas-Alexandroupoli θαη ην 2013, ε πξνζπάζεηα 

αγνξάο ηεο ΓΔΠΑ-ΓΔΦΑ από ηελ GAZPROM ή ηελ SINTEZ). Σν δεύηεξν ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγεηαη αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη απηή ε εμαγνξά κπνξεί πηζαλόλ λα αιιάμεη ηνλ ελεξγεηαθό 

ζπζρεηηζκό δπλάκεσλ ζηελ Δπξώπε θαη, παξάιιεια, λα απνηειέζεη κηα κνξθή πίεζεο πξνο ηελ Δ.Δ. 

γηα ηελ ζηάζε πνπ ηεξεί απέλαληη ζηελ Διιάδα. 

 

 Μηα αθόκε επηζήκαλζε πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη κε πνηεο ρώξεο (Ρσζία,Κίλα,ΗΠΑ) ε 

Διιάδα πξέπεη λα επηδηώμεη πην ζηελέο ζρέζεηο. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

Ρσζίαο, θάηη πνπ εμεγείηαη από ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ Ρώζσλ ζε ελεξγεηαθό επίπεδν (θπξίσο κε ηελ 

αγνξά ΓΔΠΑ-ΓΔΦΑ από ηελ GAZPROM ή από ηελ SINTEZ), αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

εθκεηάιιεπζε ππνδνκώλ ηεο ρώξαο, όπσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΟΔ, όπνπ έρνπλ θαηαζέζεη θαη 

πξνηάζεηο. Σν πνζνζηό ηεο Κίλαο παξακέλεη ρακειό, αιιά κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνύ, ην 2013, θαη αλ πξνρσξήζνπλ νη δηκεξήο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο,ην πνζνζηό ζίγνπξα 

ζα απμεζεί ζεκαληηθά. Σέινο,νη ΗΠΑ έρνπλ ρακειό πνζνζηό, δηόηη δηαηεξνύλ κηα πην αδξαλή ζηάζε 

απέλαληη ζηα επξσπαηθά δεηήκαηα . 

 

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε βνήζεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη ε Ρσζία ζηελ Διιάδα, ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ηε γεληθόηεξε ζεηηθή ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ 

απέλαληη ζηε Ρσζία. Παξά ηα πνιιά δάλεηα πνπ έρεη ήδε πάξεη ε ρώξα, νη Έιιελεο δείρλνπλ λα 

πηζηεύνπλ όηη ε ζηξνθή πξνο έλα ξσζηθό δάλεην ζα βνεζνύζε. Παξ’ όηη είλαη δύζθνιν λα γλσξίδνπκε 

αλ όζνη απάληεζαλ ζεηηθά ζε κία ηέηνηα πξννπηηθή, θαηαλνύλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κία ηέηνηα 

θίλεζε εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο ζα πξνθαιόπζε ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Δ.Δ., πξνθαιείηαη ηδηαίηεξε 

εληύπσζε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη κεγάιε κεξίδα ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεη αξλεηηθά ηε ζηάζε ηεο 

Ρσζίαο ζηελ πξόζθαηε ηξαπεδηθή θξίζε ηεο Κύπξνπ. 

 

 Κιείλνληαο, δηεμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη, ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εηώλ, νη 

Έιιελεο δηαηεξνύλ κία ζεηηθή ζηάζε θαη άπνςε, αλαθνξηθά κε ηε Ρσζία. Γελ είλαη κόλν γλώζηεο 

ηζηνξηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, αιιά δείρλνπλ λα ζεσξνύλ ηε Ρσζία κία ρώξα πνπ θαηαλνεί, 

επηζπκεί θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα. Σόζν ε ζηαζεξόηεηα όζν θαη ε ζεηηθόηεηα ηεο άπνςεο 

απηήο έρεη ζεκαίλνπζα ζεκαζία, εηδηθά ζηε δύζθνιε απηή πεξίνδν πνπ δηαλύεη ε Διιάδα. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζακε λα πνπκε όηη ε θνηλσλία είλαη από θαηξό έηνηκε λα δερζεί κία 

πεξηζζόηεξν θηινξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σν κόλν πνπ απνκέλεη είλαη λα ην ηνικήζνπλ νη 

ππεύζπλνη, θάλνληαο έλαλ ζνβαξό δεκόζην δηάινγν, πνπ ζην επίθεληξό ηνπ έρεη ην ζπκθέξνλ ηεο 

Διιάδαο. 
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