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Δρ Ιωάννης Αρμακόλας 

 

Ελλάδα-  Κόσοβο: Ένα θεμελιώδες παράδοξο 1 

Παρά το γεγονός ότι το Κόσοβο απέχει από την Ελλάδα μόλις δύο ώρες με το αυτοκίνητο, οι δύο χώρες έχουν μία 

περίπλοκη σχέση που χαρακτηρίζεται από ένα θεμελιώδες παράδοξο. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα και το 

Κόσοβο έχουν στενή γεωγραφική εγγύτητα, μοιράζονται πολιτισμικές συγγένειες και ιστορικές αναφορές, 

στερούνται διμερών διαφορών ή ιστορικών συγκρούσεων και εχθροτήτων, συμφωνούν όσον αφορά τον κοινό 

Ευρωπαϊκό και Ευρω-ατλαντικό προσανατολισμό τους, και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στενών 

πολιτικών και οικονομικών διμερών σχέσεων. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι δύο χώρες παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό άγνωστες μεταξύ τους, καθώς οι σχέσεις τους είναι περιορισμένες· χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει 

πιο ανεπτυγμένες σχέσεις με χώρες με τις οποίες έχει σημαντικές διμερείς διαφορές. Τα αρνητικά στερεότυπα 

που έχει σχηματίσει η μία κοινωνία για την άλλη αφθονούν, και οι πιθανότητες συνεργασίας και ανάπτυξης 

πολυεπίπεδων σχέσεων μεταξύ τους έχουν διερευνηθεί ελάχιστα. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο παράδοξη 

λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι ο εκδημοκρατισμός, η οικονομική ανάπτυξη, η αυξημένη περιφερειακή συνεργασία 

καθώς και η ένταξη στους θεσμούς της Δύσης αποτελούν δεδηλωμένους στόχους τόσο της Ελλάδας όσο και του 

συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση των στόχων της κρίσιμης αυτής πολιτικής είναι 

πιθανόν να καθυστερεί όσο οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Κόσοβο παραμένουν περιορισμένες. 

Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να κατανοήσει η μία κοινωνία την άλλη, και να ξεκινήσει η διαδικασία για 

την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των δύο χωρών· μία διαδικασία που θα ωφελήσει όχι μόνο τις δύο πλευρές 

καθαυτές, αλλά και την ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρης της περιοχής. 

Καθορίζοντας το σημείο αναφοράς μίας περίπλοκης σχέσης  

Η παρούσα κατάσταση των σχέσεων Κοσόβου και Ελλάδας μπορεί να εξηγηθεί εξετάζοντας τη σύντομη ιστορία 

των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (Armakolas and Karabairis 2012) διεξήγαγε μία προκαταρκτική έρευνα η 

                                                             

1
 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Κατερίνα Ποσειδών, το Γιώργο Τριανταφύλλου, τον Αλέξανδρο Ναυπλιώτη, τον Αναστάση Βάλβη, την 

Κατερίνα Καίσαρη και τη Φωτεινή Τσιπιανίτη για την βοήθεια που παρείχαν στον τομέα της μετάφρασης και επιμέλειας του κειμένου.  
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οποία φανερώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών οικοδομήθηκαν σε προβληματική βάση λόγω των 

διαφορετικών θέσεων, απόψεων και ερμηνειών όσον αφορά τη γιουγκοσλαβική τραγωδία της δεκαετίας του 

1990. Οι αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας, κατά το πρώτο στάδιο των γιουγκοσλαβικών συγκρούσεων (1991-

1995), έπαιξαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ερμηνεία των επακόλουθων δραματικών εξελίξεων από την πλευρά 

της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στο Κόσοβο. Αρκετά αρνητικά στερεότυπα αναφορικά με το 

λαό των Κοσοβάρων φέρονται να κάνουν την εμφάνισή τους, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τη δραματική 

περίοδο της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, παρατηρήθηκε μία οξεία αναντιστοιχία 

ανάμεσα στην περισσότερο συγκρατημένη και προσεκτική επίσημη ελληνική εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια 

του πολέμου στο Κόσοβο, και την υποστήριξη της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινής γνώμης για τη 

σερβική πλευρά. Η έρευνα κατέδειξε περαιτέρω την περιορισμένη γνώση και οικειότητα της ελληνικής πλευράς, 

ακόμη και μεταξύ των πανεπιστημιακών, σχετικά με το Κόσοβο. Τέλος, η έρευνα προσδιόρισε ως βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την περιορισμένη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για το καθεστώς του Κοσόβου, τις 

επιδερμικές νομικές συζητήσεις, το Κυπριακό ζήτημα, καθώς και τα διάφορα γενικά στερεότυπα για το Κόσοβο. 

Αμφιταλαντευόμενες πολιτικές σχέσεις  

Όσον αφορά τον τομέα των πολιτικών σχέσεων, η Ελλάδα επιχειρεί μία προσεκτική άσκηση εξισορρόπησης 

(Armakolas and Karabairis 2012). Αφενός, η Ελλάδα, όπως επίσης η Ισπανία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, και η 

Κύπρος, παραμένει ένα από τα πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του Κοσόβου. Αφετέρου, παρά τη μη αναγνώριση, η Αθήνα ακολούθησε ευθύς εξαρχής μια πολιτική 

εμπλοκής με το Κόσοβο. Η συγκεκριμένη πολιτική έχει τόσο διμερείς όσο και ευρωπαϊκές συνιστώσες. Όσον 

αφορά τις διμερείς σχέσεις, η Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί Γραφείο Συνδέσμου στην Πρίστινα, το οποίο μάλιστα 

μπορεί να θεωρηθεί από τις πιο ενεργές διπλωματικές αντιπροσωπείες στη χώρα. Ο πρώην επικεφαλής του 

Γραφείου Διασύνδεσης, Πρέσβης Δημήτριος Μοσχόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως διαμεσολαβητής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της σερβικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κόσοβο, 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

μεταξύ των κοσοβαρικών αρχών και της σερβικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι παρατηρητές 

παραδέχονται ότι η Ελλάδα, μεταξύ των πέντε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν έχουν 

αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου, διατηρεί την πιο εποικοδομητική στάση ως προς το τελευταίο. Η 

συμφωνία του 2013, μεταξύ Ελλάδας και Κοσόβου, για το άνοιγμα γραφείου Κοσοβαρικής εμπορικής 

εκπροσώπησης στην Αθήνα, που είχε ανακοινωθεί έπειτα από συνάντηση μεταξύ του τότε υπουργού Εξωτερικών 

Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Κοσοβάρου ομολόγου του, Enver Hoxhaj, στην Αθήνα, αποτελεί ένα παράδειγμα 

αυτής της πολιτικής εμπλοκής. Επιπλέον, η Αθήνα δεν εμπόδισε την ένταξη του Κοσόβου ως μέλους σε διεθνείς 

οργανισμούς, και σταδιακά υιοθέτησε πολιτικές που διευκολύνουν τις επισκέψεις Κοσοβάρων στην Ελλάδα.2 

Παρομοίως, και όσον αφορά τις σχέσεις του Κοσόβου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Έλληνες αξιωματούχοι έχουν 

επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οραματίζονται τα Δυτικά Βαλκάνια στο σύνολό τους, 

συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι το Κόσοβο έχει σαφή ευρωπαϊκή 

προοπτική.3 Σε πρόσφατη ερευνητική αναφορά, που δημοσιεύθηκε από το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής, και εστιάζει στην ελληνική προεδρία του 

                                                             

2 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Αrmakolas and Karabairis 2012. 

3 “Kosovo has a clear European perspective, says Deputy PM and FM Venizelos”, Greek EU Presidency, 19 February 2014, available at: 

http://gr2014.eu/news/press-releases/kosovo-has-clear-european-perspective-says-deputy-pm-and-fm-venizelos. For more information on Kosovo’s 

EU accession process, see Koktsidis et.al. 2014, esp. pp.40-44; Tuhina and Palokaj 2014; 

http://gr2014.eu/news/press-releases/kosovo-has-clear-european-perspective-says-deputy-pm-and-fm-venizelos
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του έτους 2014, οι σχέσεις της Ελλάδας με το Κόσοβο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

φιλοδοξιών της Πρίστινα περιγράφησαν ως εξής: 

«Η Ελλάδα αποφάσισε να αποδεχθεί τις θεωρήσεις Σένγκεν στα διαβατήρια των Κοσοβάρων πολιτών και 

αυτό το μέτρο τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2014. Επίσης, η Ελλάδα αναμένεται να στηρίξει την 

υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κόσοβο που ουσιαστικά θεωρείται ως ένα 

σημαντικό βήμα προς τη σταδιακή εξομάλυνση και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του στην Πρίστινα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι το Κόσοβο 

έχει «ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική» και ότι η ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κοσόβου 

είναι σημαντική για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ 

Κοσόβου και Ελλάδας είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ενοποίησης και τη σταθερότητα της περιοχής, 

εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το θάρρος και την αποφασιστικότητα των ηγεσιών και των δύο 

πλευρών. Τέλος, ο Βενιζέλος έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι σχέσεις καλής 

γειτονίας, και η ενίσχυση του κράτους δικαίου προωθούν τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής και ανοίγουν το δρόμο προς την Ευρώπη. Όσο λοιπόν το Κόσοβο παραμένει σε αυτήν την 

πορεία και συνεχίζει να λειτουργεί με γνώμονα το Ευρωπαϊκό και Ευρω-ατλαντικό του μέλλον, η Ελλάδα 

θα παραμένει στο πλευρό του.» (Κοκτσίδης κ.α. 2014, σελ.49-50) 

Οι στάσεις του κοινού: τα υπάρχοντα ποσοτικά στοιχεία  

Αν και υπάρχει έλλειψη ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες αντιλήψεις και στάσεις μεταξύ Κοσόβου 

και Ελλάδας, τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μία αρκετά αρνητική εικόνα. Κατά τη διάρκεια του 

πολέμου στο Κόσοβο το 1999, ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 97% των Ελλήνων εναντιώθηκε στη 

στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ εναντίον της Σερβίας, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, μόλις το 2% της ελληνικής 

κοινής γνώμης, εκδηλώθηκε υπέρ του νατοϊκού πολέμου, αποδεχόμενο πιθανότατα το σκεπτικό ότι στόχευε να 

δώσει τέλος στην αιματοχυσία στο Κόσοβο. Κατά πάσα πιθανότητα, το υπόλοιπο της ελληνικής κοινής γνώμης δεν 

επείσθη από τους ισχυρισμούς της Συμμαχίας, παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση εκείνη την περίοδο όχι 

μόνο δεν εμπόδισε τη δράση του ΝΑΤΟ, αλλά και διευκόλυνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυτό 

εναντίον των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ αποτέλεσε μακράν το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών μελών της Συμμαχίας, 

και παραμένει εντυπωσιακό ακόμη και δεδομένων των φιλοσερβικών αισθημάτων της ελληνικής κοινωνίας της 

δεκαετίας του 1990. Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η 

πλειοψηφία των πολιτών υποστήριξε τη δυτική στρατιωτική δράση, με τα υψηλότερα ποσοστά αυτών να 

βρίσκονται στη Δανία (70%) και στη Γαλλία (68%). Μόνο στην Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία η απόρριψη 

ξεπέρασε την υποστήριξη, αλλά με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από την Ελλάδα: 48% στην Ισπανία, 46% στην 

Ιταλία και 43% στην Αυστρία (ICM/The Guardian 1999). Τα τελευταία χρόνια, πολύ λίγες έρευνες κοινής γνώμης 

στην Ελλάδα έχουν μετρήσει διαφορετικές πτυχές των σχέσεων με τους Βαλκάνιους γείτονες. Ωστόσο, σε μια 

τέτοια περίπτωση, η πλειοψηφία του 59% εκτίμησε την ανεξαρτησία του Κοσόβου ως απειλή για την ασφάλεια 

της Ελλάδας (Καθημερινή 2008). 

Ομοίως, λίγα είναι τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία για τη στάση της κοινής γνώμης του Κοσόβου έναντι της 

Ελλάδας, με τα περιορισμένα δεδομένα να τονίζουν ωστόσο, μία εξίσου αρνητική εικόνα. Σύμφωνα με το Gallup 

Balkan Monitor του 2010, το 22% των Κοσοβάρων θεωρούν την Ελλάδα ως τον κυριότερο αντίπαλο της 

ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσόβου (Gallup Balkan Monitor 2010). Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η 

ελληνική κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει το Κόσοβο σε όλες της τις πρωτοβουλίες που αφορούσαν την προώθηση 

της προοπτικής προσχώρησης του συνόλου των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 

ελληνική προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 και έπειτα. Για να παρουσιαστεί καλύτερα 
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το μέγεθος της αρνητικής στάσης έναντι της Ελλάδας, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στη γενικά 

αισιόδοξη στάση των Κοσοβάρων στο ζήτημα αυτό. Στην προαναφερθείσα έρευνα, το 65% των Κοσοβάρων 

πιστεύει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν την ένταξη του Κοσόβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παρομοίως, οι Κοσοβάροι θεωρούν τη Γερμανία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως κορυφαίους 

υποστηρικτές της ενταξιακής διαδικασίας της Πρίστινα με ποσοστά 31%, 18% και 15% αντίστοιχα (Gallup Balkan 

Monitor 2010). Σύμφωνα με την έρευνα Gallup Balkan Monitor του επόμενου χρόνου, το 34% των Κοσοβάρων 

θεωρούν την Ελλάδα ως χώρα εχθρική προς το Κόσοβο· μόνο οι πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 

της Μακεδονίας είχαν υψηλότερα ποσοστά στο ίδιο ερώτημα (Gallup Balkan Monitor 2011). 

Θα ήταν περιττό να επισημανθεί ότι η μακροχρόνια διαφωνία στο ζήτημα της ονομασίας εξηγεί εύκολα τέτοιες 

αρνητικές στάσεις όσον αφορά την περίπτωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Σε μία 

δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Κοσόβου το 2012, οι Κοσοβάροι 

θεωρούν την Ελλάδα ως την τρίτη λιγότερο φιλική χώρα προς το Κόσοβο, μετά τη Σερβία και τη Ρωσία (Κέντρο 

Μελετών Ασφαλείας Κοσόβου 2012). Ωστόσο, σε μία επακόλουθη δημοσκόπηση, και ίσως ως αποτέλεσμα της 

ελληνικής πολιτικής σύμπλευσης με το Κόσοβο ή/και τις προσπάθειες του Πρέσβη Μοσχόπουλου, το ποσοστό των 

Κοσοβάρων που δήλωσαν ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα είναι «κακές» ή «πολύ κακές» ήταν λιγότερο από 20% 

(Κέντρο Μελετών Ασφαλείας Κοσόβου 2013). 

Η έλλειψη γνώσης και οι επιπτώσεις αυτής  

Η εν λόγω εύθραυστη σχέση μεταξύ Κοσόβου και Ελλάδας, η πικρία που οφείλεται σε αποκλίνουσες ερμηνείες 

της γιουγκοσλαβικής κρίσης, και τέλος, η σημαντική έλλειψη αξιόπιστων ερευνών κοινής γνώμης και 

επιστημονικής ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Κοσοβάρων, έχουν προκαλέσει ένα εντυπωσιακό 

χάσμα γνώσης. Χωρίς υπερβολή, σήμερα υπάρχει πολύ μικρή επιστημονική γνώση και αντικειμενική ανάλυση, 

στις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και Κοσόβου. Αντί αυτού, η αντίληψη 

που έχει η μία κοινωνία για την άλλη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την έλλειψη γνώσης, αμοιβαίες 

παρεξηγήσεις, φόβους εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα, την προπαγάνδα που ασκείται μέσω των μέσων 

ενημέρωσης, και ιστορικά τραύματα. Η παρούσα αρνητική κατάσταση θα μπορούσε πιθανώς να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις για τις σχέσεις των δύο χωρών: α. την αδυναμία να αναπτυχθούν μελλοντικές πολιτικές, οικονομικές, 

και κοινωνικές σχέσεις με βάση την αμοιβαία κατανόηση, και β. την πιθανή διατήρηση των διμερών τους σχέσεων 

στο παρόν επίπεδο, που δεν έχει καμία αξία για δύο εταίρους που βρίσκονται σε στενή γεωγραφική εγγύτητα και 

μοιράζονται κοινούς στόχους αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Ένα πρόγραμμα μέτρησης των στάσεων της κοινής γνώμης  

Λαμβάνοντας υπ’όψιν την ανωτέρω περίπλοκη και μάλλον απαισιόδοξη εικόνα,  το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και το κέντρο Gani Bobi που 

εδρεύει στην Πρίστινα, υλοποίησαν από κοινού το ερευνητικό έργο «Χτίζοντας νέες γέφυρες στα Βαλκάνια: 

Κατανοώντας παρανοήσεις μεταξύ Ελλάδας και Κοσόβου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα για μία 

Ανοιχτή Κοινωνία του Κοσόβου (Kosovo Open Society Foundation – KFOS). Το έργο είχε ως στόχο να αναλύσει τις 

σχέσεις Κοσόβου – Ελλάδας παρέχοντας στοιχεία για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, και των υφιστάμενων 

στερεοτύπων και παρερμηνειών. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης με αυστηρά 

μεθοδολογικά κριτήρια και στις δύο χώρες, με στόχο να καθοριστεί ποσοτικά η ποιότητα και το επίπεδο των 

αντιλήψεων (ή λανθασμένων αντιλήψεων) μεταξύ των δύο  πλευρών. Η φιλοδοξία των εταίρων του έργου ήταν, 

μέσω της διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, να συμβάλουν στην κάλυψη της σημερινής έλλειψης γνώσης 
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και στην τόνωση της ακαδημαϊκής έρευνας σε βασικούς τομείς των σχέσεων Ελλάδας – Κοσόβου. Τα δεδομένα 

της έρευνας θα επιτρέψουν περισσότερες και καλύτερες επιστημονικές εργασίες για αυτές τις περίπλοκες, και σε 

μεγάλο βαθμό παραμελημένες, σχέσεις.  

Επιπλέον, διατυπώνεται ένας ευρύτερος στόχος. Συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων και 

των παρανοήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το Κόσοβο, οι εταίροι του έργου μπορούν επίσης να συμβάλουν 

στην  οικοδόμηση γεφυρών καλών σχέσεων και κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών που παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστες μεταξύ τους. Κατ’ επέκταση, οι εταίροι του έργου πίστευουν ότι μπορούν ίσως να συμβάλουν 

στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των περιφερειακών σχέσεων, και τελικά να βοηθήσουν ολόκληρη την 

περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθεί στους δυτικούς θεσμούς, όπως είναι και η δεδηλωμένη πρόθεση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναδείξουν λανθασμένες αντιλήψεις, 

στερεότυπα και προβληματικά σημεία τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν στο μέλλον μέσα από 

ισχυροποίηση των δεσμών στην κοινωνία πολιτικών και την ακαδημαική κοινότητα. Συνέργειες στο επίπεδο της 

κοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών μπορούν να γίνουν ‘οδηγός’ και βέλτιστη πρακτική για άλλα πιο σύνθετα και 

πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμα προβλήματα που εμποδίζουν την διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην 

ΕΕ και τους άλλους δυτικούς θεσμούς.  
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Πώς οι Έλληνες βλέπουν το Κόσοβο: τα ευρήματα μίας έρευνας της 
κοινής γνώμης 

 

Δρ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης 

Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας 

 

 

Εισαγωγή  

Ο γενικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η κατανόηση της ελληνικής στάσης απέναντι στην κοινωνία και την 

πολιτική των Κοσοβάρων.4 Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα είχε ως σκοπό να μελετήσει τις απόψεις της ελληνικής 

κοινής γνώμης ως προς το λαό του Κοσόβου, τη θέση που κατέχει το Κόσοβο στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, και 

τις σχέσεις του με την Ελλάδα. Ο σχεδιασμός της έρευνας περιελάμβανε μια σειρά ερωτήσεων βάσει των οποίων 

οι ερευνητές έκριναν ότι θα αντλήσουν άφθονα συμπεράσματα για μία πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των 

παραπάνω ζητημάτων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αυτή ήταν δομημένο σε τρία 

μέρη: 

Το πρώτο μέρος (I) είχε ως στόχο να προσδιορίσει το επίπεδο της πληροφόρησης της ελληνικής κοινής γνώμης 

σχετικά με το Κόσοβο, και κατά πόσο αυτή η πληροφόρηση αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της χώρας. 

Η επιλογή των ερωτήσεων που συμπεριλήφθησαν σε αυτό το μέρος έγινε βάσει της υπόθεσης ότι οι απόψεις 

σχετικά με τη θέση που κατέχει το Κόσοβο στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, καθώς και η στάση προς τους 

κατοίκους του, επηρεάζονται από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα. 

Το δεύτερο μέρος (II) είχε ως στόχο να εξετάσει τη στάση της ελληνικής κοινής γνώμης και την ύπαρξη πιθανών 

στερεοτύπων έναντι ατόμων διαφορετικής εθνικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων του 

Κοσόβου. Στόχος του συνόλου των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους ήταν η παροχή συγκριτικών στοιχείων 

αναφορικά με την στάση των Ελλήνων απέναντι στους Κοσοβάρους, καθώς και ο προσδιορισμός των πιθανών 

αιτιών για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κοσόβου. 

Το τρίτο μέρος (III) περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη διεθνή θέση του Κοσόβου, με σκοπό να προσδιοριστεί 

το πώς αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες τις σχέσεις αυτού με τρίτες χώρες. Αποσκοπούσε επίσης στο να 

συσχετιστούν τα παραπάνω και άλλα δεδομένα με τις απαντήσεις σχετικά με το αν η Ελλάδα θα πρέπει να 

προχωρήσει σε αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Τέλος, η έρευνα στόχευε στον προσδιορισμό των 

παραγόντων που θα βοηθούσαν να εξηγηθούν οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη θέση που κατέχει το 

Κόσοβο στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, καθώς και των επιπτώσεων των απόψεων αυτών για το επίπεδο 

πολιτικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Πρίστινας. 

 

                                                             

4 Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Αλέξανδρο Ναυπλιώτη, την Κατερίνα Ποσειδών, και τον Klaudio Llusku για την βοήθεια που 

παρείχαν στον τομέα της μετάφρασης και επιμέλειας του κειμένου. 
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Η μεθοδολογία της έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο 15-19 Απριλίου 2013 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων χρησιμοποιώντας 

ένα δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 1013 κατοίκων όλης της χώρας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

πολυσταδιακής δειγματοληψίας με αναλογική αντιπροσώπευση όλων των περιφερειών, κατά το πρώτο στάδιο 

της διαστρωμάτωσης, διατηρώντας παράλληλα την αναλογία ανάμεσα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, κατά το 

δεύτερο στάδιο της διαστρωμάτωσης. Τα δεδομένα της έρευνας σταθμίστηκαν ως προς το φύλο και την ηλικία, 

λόγω της εμπειρικά τεκμηριωμένης αδυναμίας εντοπισμού ανδρών ηλικίας 18-34 ετών μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων. Το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης είναι ± 2,5%. 

Η έρευνα διεξήχθη σε ουδέτερο ως προς το αντικείμενο της έρευνας χρόνο. Τα θέματα που κυρίως βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν: α) ο κίνδυνος κατάρρευσης 

των κυπριακών τραπεζών και η κρίση στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου, και β) η μαζική 

απόδραση κρατουμένων από τη φυλακή Τρικάλων, την οποία ακολούθησε πλήθος ληστειών και επιθέσεων σε 

πολίτες· εγκλήματα που αποδόθηκαν σε κρατούμενους αλβανικής καταγωγής. Αυτά τα δύο θέματα δύνανται να 

συσχετιστούν με τις στάσεις που εκφράζονται στην παρούσα έρευνα και, πιο συγκεκριμένα, να επηρεάσουν 

αρνητικά τις θέσεις των Ελλήνων απέναντι στους κατοίκους του Κοσόβου, στο βαθμό που είναι γνωστό ότι ο 

πληθυσμός του γειτονικού κράτους αποτελείται στην πλειοψηφία του από άτομα αλβανικής καταγωγής και το 

αίτημα ανεξαρτησίας του στηρίζεται από την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν 

μπορεί να τεκμηριωθεί. 

Μέρος I:  Γνώσεις για το Κόσοβο  

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια καταγραφής του επιπέδου πληροφόρησης της 

ελληνικής κοινής γνώμης για θέματα που σχετίζονται με το Κόσοβο. Το σκεπτικό για αυτή την ομάδα ερωτήσεων 

βασίζεται στην υπόθεση πως οι θέσεις σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, 

καθώς και η στάση του ελληνικού λαού απέναντι στον λαό των Κοσοβάρων, επηρεάζονται από την πληροφόρηση 

που έχει η κοινή γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα αποδεικνύει ότι ο βαθμός πληροφόρησης της 

ελληνικής κοινής γνώμης για τη γείτονα χώρα είναι χαμηλός. Ως απάντηση στην ερώτηση εάν το Κόσοβο έχει 

ανακηρύξει την ανεξαρτησία του, μόλις το 42% του δείγματος απάντησε θετικά, το 15% έδωσε αρνητική 

απάντηση, ενώ το 43% αρνήθηκε να δώσει κάποια απάντηση ή δήλωσε άγνοια (Γράφημα 1). Το ποσοστό εκείνων 

που δήλωσαν άγνοια ξεπερνά το 50% στις ηλικιακές κατηγορίες των νέων (έως και 34 ετών), των γυναικών και των 

κατοίκων αγροτικών περιοχών (χωριών ή κωμοπόλεων με λιγότερους από 20.000 κατοίκους)· σε εκείνες δηλαδή 

τις ομάδες που παρουσιάζουν παραδοσιακά το χαμηλότερο ενδιαφέρον για πολιτικά ζητήματα. 
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Γνωρίζετε αν το Κόσοβο έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία 

του;

Δεν έχει 

ανακηρύξει την 

ανεξαρτησία του, 

15%

Έχει ανακηρύξει 

την ανεξαρτησία 

του, 42%ΔΞ/ΔΑ, 43%

 

Γράφημα 1 

 

 

Το ποσοστό του δείγματος που έχει σωστή πληροφόρηση όσον αφορά την ιστορία του Κοσόβου είναι ακόμη 

χαμηλότερο. Η έρευνα έθεσε στους συμμετέχοντες την ομολογουμένως δύσκολη ερώτηση για τον μέσο πολίτη 

σχετικά με το συνταγματικό καθεστώς του Κοσόβου εντός της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, και μόλις το 28% 

του δείγματος απάντησε ότι το Κόσοβο ήταν μία αυτόνομη επαρχία της Σερβίας κατά την περίοδο της 

Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, ενώ το 34% του δείγματος δήλωσε ότι ήταν δημοκρατία της Γιουγκοσλαβικής 

Ομοσπονδίας (Γράφημα 2). Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

λανθασμένων και των ορθών απαντήσεων διατηρείται εντός όλων των κατηγοριών των ερωτηθέντων, 

υποδεικνύοντας ότι η έλλειψη πληροφόρησης για το ζήτημα παρατηρείται σε ένα ευρύ μέρος του πληθυσμού, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής, ή μορφωτικού επιπέδου. 

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν τη σημαντικότατη ερώτηση σχετικά με την πληθυσμιακή 

σύνθεση του Κοσόβου, και συγκεκριμένα την καταγωγή της πλειοψηφίας των κατοίκων του. Το ποσοστό των 

κατοίκων που απάντησε σωστά στην παραπάνω ερώτηση είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με τα ποσοστά 

προηγούμενων ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 47% απάντησε ότι είναι αλβανικής καταγωγής, το 31% ότι είναι 

σερβικής καταγωγής, ενώ το 22% δήλωσε ότι δε γνωρίζει (Γράφημα 3). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό που 

απάντησε λανθασμένα στην ερώτηση (όσοι δηλαδή απάντησαν πως η πλειοψηφία των κατοίκων του Κοσόβου 

είναι σερβικής καταγωγής), καθώς ήταν υψηλότερο (και αντιπροσώπευε την πλειοψηφία) στις ομάδες που 

παρουσιάζουν το χαμηλότερο ενδιαφέρον για πολιτικά ζητήματα· δηλαδή ηλικίες 18-24 και 25-34 ετών, 

απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και κάτοικοι χωριών ή κωμοπόλεων. Οι ερωτηθέντες μεγαλύτερης ηλικίας, 

οι απόφοιτοι πανεπιστημίων, και οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχουν καλύτερη 

πληροφόρηση επί του θέματος, παρότι και σε αυτές τις κατηγορίες το ποσοστό των ορθών απαντήσεων 

συγκέντρωσε μόλις οριακά την πλειοψηφία· αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αυτά τα τμήματα του πληθυσμού 
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είναι γενικώς καλύτερα ενημερωμένα και έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης στην καθημερινή τους ζωή. 

 

Γνωρίζετε τί ήταν το Κόσοβο κατά την 

περίοδο της γιουγκοσλαβικής 

ομοσπονδίας; Αυτόνομη 

επαρχία της 

Σερβίας

28%

ΔΞ/ΔΑ

38%

Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβικής 

Ομοσπονδίας

34%
 

              Γράφημα 2 

 

Μέρος II:  Στάση έναντι ατόμων διαφορετικής εθνικής καταγωγής  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, η έρευνα επιχείρησε την καταγραφή των απόψεων και των 

στερεοτύπων της ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με άτομα που ανοίκουν σε άλλες εθνικότητες των Βαλκανίων. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας μπορούν να εκληφθούν τόσο ως ένδειξη της στάσης των 

Ελλήνων έναντι των κατοίκων του Κοσόβου, όσο και ως ερμηνευτικοί παράγοντες της στάσης της ελληνικής κοινής 

γνώμης στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Μία ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες ήταν εάν 

θα αποδέχονταν ένα άτομο διαφορετικής εθνότητας σε κάποιον απο τους κύκλους επαφών τους. Η δομή της εν 

λόγω ερώτησης ήταν η εξής: αρχικά, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν θα αποδέχονταν άτομα συγκεκριμένης 

βαλκανικής εθνότητας ως μέλη της οικογένειάς τους. Αν η απάντηση ήταν αρνητική, τότε η επόμενη ερώτηση 

αφορούσε στην ίδια εθνότητα, αλλά αυτή τη φορά εστιάζοντας στο αν ο ερωτηθείς θα αποδεχόταν το 

συγκεκριμένο άτομο στον κύκλο των φίλων του. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ακολουθούσαν αλεπάλληλες 

ερωτήσεις αποδοχής του ιδίου ατόμου ως «γείτονα», «συνεργάτη», «πολίτη μιας χώρας με ίσα δικαιώματα», ή ως 

«επισκέπτη της Ελλάδας», έως ότου να υπάρξει μία θετική απάντηση. Στη συνέχεια, η ίδια αλληλουχία 

ερωτήσεων εφαρμόστηκε αναφορικά με άλλες βαλκανικές εθνότητες. Η λογική αυτής της ερώτησης είναι πως όσο 

υψηλότερος είναι ο βαθμός αποδοχής σε στενότερους κύκλους επαφών (όπου «μέλος της οικογένειας» ο 

στενότερος, και «επισκέπτη της χώρας» ο λιγότερο στενός) τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ανοχής και θετικής 

στάσης έναντι ορισμένων μελών άλλων εθνοτήτων. 
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις ερωτήσεις καταδεικνύουν μία γενικώς ανοιχτή στάση απέναντι στα 

άτομα άλλων βαλκανικών εθνοτήτων. Στον πίνακα 1 καταγράφεται μία μάλλον ανοιχτή στάση των Ελλήνων ως 

προς τους κατοίκους των γειτονικών χωρών, καθώς περισσότεροι από τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα 

αποδέχονταν άτομα διαφορετικής καταγωγής (πολίτες τουρκικής, σερβικής, σλαβικής καταγωγής από στην ΠΓΔΜ, 

και αλβανικής καταγωγής) ως μέλη της οικογένειάς τους ή ως φίλους τους. Επιπλέον, το ποσοστό όσων 

υποστηρίζουν ότι άτομα άλλης βαλκανικής καταγωγής είναι ανεπιθύμητα στην Ελλάδα δεν υπερβαίνουν σε καμία 

περίπτωση το 1/10 του δείγματος. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως η διαφορά στην κατανομή των 

απαντήσεων για άτομα διαφορετικής καταγωγής είναι πολύ περιορισμένη, και αφορά περισσότερο στη θετική 

άποψη των ερωτηθέντων έναντι ατόμων σερβικής καταγωγής (οι οποίοι θα γίνονταν αποδεκτοί ως οικογενειακά 

μέλη από τους περισσότερους ερωτηθέντες), και λιγότερο στην αρνητική στάση των ερωτηθέντων έναντι ατόμων 

άλλης καταγωγής. Αυτή η διαφορά μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως η πιο θετική κάλυψη της Σερβίας 

από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τον δημόσιο διάλογο για την παραδοσιακά ελληνο-σερβική φιλία, ή την 

παρουσία δημοσίων προσώπων σερβικής καταγωγής που σχετίζονται θετικά με την ελληνική κοινωνία· κυρίως 

επιτυχημένοι επαγγελματίες του αθλητισμού. Πιο απλά, αυτή είναι μία περίπτωση θετικής διάκρισης υπέρ των 

Σέρβων, παρά αρνητικής διάκρισης σε βάρος ατόμων κάποιας άλλης εθνότητας. 

 

Πίνακας 1: Απαντήσεις στην ερώτηση "θα αποδεχόσασταν ένα άτομο διαφορετικής εθνικής καταγωγής ως…" 

 τουρκικής σερβικής σλαβικής, 

κάτοικος της 

ΠΓΔΜ 

αλβανικής 

Μέλος της οικογένειάς σας 49 68 51 46 

Φίλο σας 27 19 18 21 

Γείτονά σας 7 5 3 3 

Συνάδελφο σας 1 1 9 10 

Πολίτη της χώρας με ίσα με εσάς 

δικαιώματα 

2 1 2 3 

Επισκέπτη στην Ελλάδα 7 4 6 7 

Δε θα αποδεχόμουν την παρουσία του 

στην Ελλάδα 

7 2 8 10 

 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι επιβεβαιώθηκε η εκτιμώμενη απόκλιση στις απαντήσεις ατόμων διαφορετικής 

ηλικίας και διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, ειδικά στην περίπτωση της στάσης έναντι ατόμων αλβανικής 

καταγωγής. Νεότερα και περισσότερο μορφωμένα στρώματα του πληθυσμού εμφανίστηκαν σαφώς ανεκτικότερα 

απέναντι σε άτομα αλβανικής καταγωγής, ενώ στις κατηγορίες ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 65 ετών και 

αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα ποσοστά εκείνων που απάντησαν αρνητικά ακόμα και στην παρουσία 

ατόμων αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 16%. Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι οι 

ερωτηθέντες που τοποθετούνται στο εθνοκεντρικό και κοινωνικά συντηρητικό άκρο των δύο σχετικών φασμάτων 
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εμφανίζονται καθαρά λιγότερο ανεκτικοί απέναντι στα άτομα αλβανικής καταγωγής. Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 

20% αυτών που στην κλίμακα «εθνοκεντρισμός – κοσμοπολιτισμός» αυτοπροσδιορίζονται ως ακραία 

εθνοκεντρικοί, και το 15% αυτών που στην κλίμακα «κοινωνικός συντηρητισμός – κοινωνικός προοδευτισμός» 

αυτοπροσδιορίζονται ως ακραία συντηρητικοί θα αποδέχονταν ένα άτομο αλβανικής καταγωγής ως μέλος της 

οικογένείας τους. Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας, δεν δείχνουν υπεροχή των αρνητικών στερεοτύπων 

απέναντι στους Αλβανούς σε σχέση με μέλη άλλων βαλκανικών εθνοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα 

συμπεράσματα αυτά δεν παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη γεωγραφική απόκλιση. Επιπλέον, η ταύτιση με 

κάποια αριστερή ή δεξιά ιδεολογία δεν φαίνεται να αιτολογεί τις διαφορετικές συμπεριφορές. Εντούτοις, όσοι 

αυτοπροσδιορίζονται ως άκρως αριστεροί ή άκρως δεξιοί εμφανίζονται λιγότερο ανεκτικοί απέναντι στους 

Αλβανούς· το 16% των ακροαριστερών και το 10% των ακροδεξιών δεν αποδέχονται την παρουσία των Αλβανών 

στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, η έρευνα προσπάθησε  να αναλύσει την ύπαρξη περαιτέρω προκαταλήψεων σε βάρος ατόμων 

αλβανικής καταγωγής, μέσω δύο υποθετικών ερωτήσεων που αφορούσαν στην πιθανότητα πρόσληψης ενός 

Αλβανού ή ενός Κοσοβάρου ως εποχικού υπαλλήλου σε μικρή επιχειρήση. Και πάλι, η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων εμφανίστηκε χωρίς αρνητικά στερεότυπα έναντι των εν λόγω ατόμων. Συγκεκριμένα, άνω του 60% 

του δείγματος απάντησε ότι η πρόσληψη ενός Αλβανού ή ενός Κοσοβάρου ως εποχικού υπαλλήλου θα ήταν 

πιθανή ή πολύ πιθανή. Εντούτοις, το 36%-37% του δείγματος απάντησε ότι θα ήταν μάλλον απίθανο ή τελείως 

απίθανο να προχωρούσε σε μια τέτοια πρόσληψη (Γράφημα 4). Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο ποσοστό 

εκείνων που σε προηγούμενη ερώτηση είχαν απαντήσει πως δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν ένα άτομο 

αλβανικής καταγωγής ως μέλος της οικογένειάς τους ή ως φίλο τους· εκείνων δηλαδή που επιθυμούσαν να 

διατηρήσουν κοινωνικά κάποια απόσταση από άτομα της συγκεκριμένης εθνότητας. 

 

Γράφημα 3 

 

Σημειώνεται ότι οι νεότεροι ερωτηθέντες χαρακτήρισαν περισσότερο πιθανή την πρόσληψη ενός Κοσοβάρου, σε 

σχέση με τους πιο ηλικιωμένους. Εκτός αυτού, ο ιδεολογικός προσανατολισμός φαίνεται να επηρεάζει τις 
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απαντήσεις των ερωτηθέντων: ο εθνοκεντρισμός και ο κοινωνικός συντηρητισμός συνδέονται άμεσα με τις 

διστακτικές και αρνητικές απαντήσεις στο υποθετικό ερώτημα πρόσληψης Αλβανών ή Κοσοβάρων ως εποχικών 

υπαλλήλων· αντιθέτως, ο αυτοπροσδιορισμός Αριστεράς-Δεξιάς δεν συνέβαλε σε αποκλίνουσες απαντήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, το 61% όσων τοποθετούνται στις θέσεις 1 και 2 της επταβάθμιας κλίμακας εθνοκεντρισμού – 

κοσμοπολιτισμού (εκείνων δηλαδή που συμφωνούν απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα με τη φράση: «ο εθνικός μας 

πολιτισμός είναι ανώτερος και δυσκολεύομαι να αποδεχθώ τις συνήθειες και τις αξίες άλλων πολιτισμών») 

απάντησαν ότι είναι τελείως ή σχεδόν απίθανο να προσλάβουν έναν Αλβανό ή Κοσοβάρο στην επιχείρησή τους. 

Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο άλλο άκρο της κλίμακας, στις θέσεις 6 και 7, φτάνει 

μόλις στο 23% (μεταξύ εκείνων δηλαδή που συμφωνούν απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα με τη φράση: «ο ανθρώπινος 

πολιτισμός είναι ενιαίος, και μπορώ να προσαρμόζομαι εύκολα στις συνήθειες και τις αξίες άλλων πολιτισμών»). 

Ομοίως, όσοι τοποθετούνται στις θέσεις 1 και 2 της επταβάθμιας κλίμακας κοινωνικού συντηρητισμού – 

κοινωνικού προοδευτισμού (εκείνοι δηλαδή που συμφωνούν απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα με τη φράση: «τα άτομα 

θα πρέπει να υποτάσσονται πλήρως στις παραδοσιακές και στις κυρίαρχες αξίες μίας κοινωνίας») δηλώνουν 

περισσότερο διστακτικοί έναντι ατόμων διαφορετικής καταγωγής, σε σύγκριση με τον μέσο ερωτηθέντα. Το 50% 

των εν λόγω ερωτηθέντων δήλωσαν πως είναι τελείως ή μάλλον απίθανο να προσλάβουν έναν Αλβανό ή 

Κοσοβάρο στην επιχείρησή τους, ενώ αυτή η άποψη εκφράζεται μόλις από το 29% αυτών που τοποθετήθηκαν 

στις θέσεις 6 και 7 της ίδιας κλίμακας (όσους δηλαδή συμφωνούν απόλυτα ή σχεδόν απόλυτα με τη φράση: «τα 

άτομα θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον δικό τους τρόπο ζωής ακόμη και αν αυτός αποκλίνει από τις 

κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας»). Επιγραμματικά, ο ιδεολογικός προσανατολισμός φαίνεται να επηρεάζει τη 

στάση των ερωτηθέντων απέναντι σε άτομα διαφορετικής καταγωγής, και είτε ως εθνοκεντρισμός είτε ως 

κοινωνικός συντηρητισμός, συνδέεται συχνά με αρνητική προδιάθεση έναντι των ξένων. Ωστόσο, οι δύο αυτοί 

ιδεολογικοί προσανατολισμοί δεν καταγράφηκαν ως πλειοψηφικοί στην παρούσα έρευνα, γεγονός που εξηγεί την 

υπεροχή των θετικών διαθέσεων έναντι ατόμων άλλης βαλκανικής καταγωγής («θα τον/την αποδεχόμουν ως 

μέλος της οικογένείας μου ή ως φίλο μου ή θα τον/την προσλάμβανα ως εποχικό υπάλληλο») στο σύνολο του 

δείγματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων που 

δόθηκαν για τους Αλβανούς και εκείνων που δόθηκαν για τους Κοσοβάρους, κάνοντας φανερό πως οι πολίτες του 

Κοσόβου δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά από εκείνους της Αλβανίας. Το εν λόγω εύρημα ωστόσο, δεν 

αποτελεί τεκμήριο καθολικής ταύτισης των Κοσοβάρων με τους Αλβανούς, καθώς προηγούμενες απαντήσεις 

αποκάλυψαν ότι το 1/3 του δείγματος εκτιμά ότι η πλειονότητα των Κοσοβάρων είναι σερβικής καταγωγής. Ως 

προς αυτό το τελευταίο σημείο, ενδιαφέρουσα είναι η ελαφρά διαφοροποίηση που παρατηρείται στην κατανομή 

απαντήσεων για την πιθανότητα πρόσληψης Κοσοβάρου ως εποχικού εργάτη. Το 34% των ερωτηθέντων που 

πιστεύουν ότι υπάρχει σερβική πλειοψηφία στη χώρα, θεωρούν απίθανο ή μάλλον απίθανο να προσλάβουν ένα 

άτομο από το Κόσοβο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους που πιστεύουν ότι οι περισσότεροι Κοσοβάροι 

είναι αλβανικής καταγωγής ξεπερνά το 40%. Εδώ φαίνεται να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ενός άμεσου 

συσχετισμού της εικόνας των Κοσοβάρων που έχει η ελληνική κοινή γνώμη, με την αντίληψη που έχει η τελευταία 

για τη συγγενική καταγωγή των Κοσοβάρων και Αλβανών. 

Η έλλειψη διαφοροποίησης στη στάση της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στους Αλβανούς και τους 

Κοσοβάρους, δεδομένου ότι μία σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων λανθασμένα πιστεύει ότι οι Σέρβοι 

αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού στο Κόσοβο, θα μπορούσε να αποδοθεί σε δύο πιθανές αιτίες. 

Πρώτον, τα τρέχοντα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα έκαναν όλους τους ερωτηθέντες πιο διστακτικούς και 

απρόθυμους να παραδεχθούν ότι θα προσλάμβαναν έναν αλλοδαπό. Δεύτερον, οι περισσότερο μορφωμένοι 

ερωτηθέντες έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις για τους Αλβανούς και τους Κοσοβάρους ανεξαρτήτως των γνώσεών 

τους σχετικά με τα πραγματικά δημογραφικά στοιχεία του Κοσόβου. Αυτό συνδέεται με την ανοχή απέναντι σε 

άλλους, η οποία ως σημαντική αξία μεταξύ των μορφωμένων ανθρώπων, μειώνει τον ρόλο που διαδραματίζει η 

γνώση της πραγματικής εθνικής σύνθεσης. Σε όσους ερωτηθέντες είχαν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις εκείνων που πιστεύουν ότι η πλειονότητα των 
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Κοσοβάρων είναι Αλβανοί και εκείνων που νομίζουν ότι είναι Σέρβοι. Ωστόσο, ακόμα και μεταξύ των λιγότερων 

μορφωμένων που θεωρούν ότι οι περισσότεροι Κοσοβάροι είναι Σέρβοι, το 30% δηλώνουν απίθανη την 

πρόσληψη ενός Κοσοβάρου. 

Στη συνέχεια, η έρευνα προσπάθησε να διαπιστώσει την ύπαρξη ισχυρών στερεοτύπων ως προς άτομα άλλων 

βαλκανικών εθνοτήτων. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αντιστοιχίσουν άτομα συγκεκριμένης καταγωγής με 

ορισμένα δοθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων επέλεξε να μη δώσει κάποια συγκεκριμένη απάντηση (29% στην περίπτωση του Κοσόβου) 

αποδεικνύει ότι ένα τμήμα της κοινής γνώμης δεν ακολουθεί συγκεκριμένα στερεότυπα για τα προερχόμενα από 

τις γειτονικές χώρες άτομα. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η πλειονότητα όσων επέλεξαν 

μία από τις προτεινόμενες ιδιότητες για κάθε καταγωγή, προτίμησαν τη μάλλον μη φορτισμένη ιδιότητα του 

«εργάτη». Την αρνητικά φορτισμένη ιδιότητα του «εγκληματία» αναφορικά με τους Αλβανους επέλεξε μόλις το 

18% του δείγματος, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο σε σχέση με μέλη άλλης εθνότητας (Γράφημα 5). Αυτό το 

εύρημα εμφανίζει ενδιαφέρον δεδομένου ότι για παραπάνω από δύο δεκαετίες το ελληνικό κοινό έχει γίνει πολύ 

συχνά δέκτης στερεοτύπων αναφορικά με τον αλβανικό λαό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και της 

ισχυρής συσχέτισης των Αλβανών με την αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης 

το γεγονός πως η έρευνα διεξήχθη σε μία περίοδο όπου ένα από τα δύο πρωτεύοντα θέματα της ειδησεογραφίας 

ήταν μία απόδραση από φυλακή και η ακόλουθη διενέργεια εγκληματικών πράξεων από φυλακισμένους 

αλβανικής καταγωγής. 

Όσον αφορά τα άτομα με καταγωγή από το Κόσοβο, το 47% των ερωτηθέντων προτίμησε να προσδώσει σε αυτά 

την ιδιότητα του «εργάτη», το 10% του «εγκληματία», το 6% του «τουρίστα», το 5% του «φοιτητή» και το 3% του 

«εμπορικού συνεργάτη». Η συγκεκριμένη ποσόστωση είναι διαφορετική τόσο για τους Σέρβους, όσο και για τους 

Αλβανούς· πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι Έλληνες χαρακτηρίζουν τους Σέρβους περισσότερο ως «τουρίστες», 

«μαθητές» ή «επαγγελματικούς συνεργάτες», ενώ άτομα αλβανικής καταγωγής συνήθως προσδιορίζονται ως 

«εργάτες» ή «εγκληματίες». Τα στερεότυπα για τα άτομα από το Κόσοβο, προσομοιάζουν περισσότερο με αυτά 

για τα άτομα από την ΠΓΔΜ. 
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Γράφημα 4 

 

 

Τα πιο αρνητικά στερεότυπα έναντι όσων προέρχονται από το Κόσοβο, αλλά και από άλλες βαλκανικές χώρες, 

εκφράστηκαν από τους πιο ηλικιωμένους ερωτηθέντες, καθώς και από αυτούς που ταυτίζονται με το 

εθνοκεντρικό και συντηρητικό άκρο των κλιμάκων που περιγράφηκαν προηγουμένως. Για παράδειγμα, ο 

χαρακτηρισμός ως «εγκληματία» για κάποιον προερχόμενο από το Κόσοβο επιλέχθηκε από το 18% των 

ερωτηθέντων ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ μόλις από το 5% των ερωτηθέντων ηλικίας 18 έως 25 ετών. 

Παρομοίως, ο χαρακτηρισμός ως «εγκληματία» επιλέχθηκε από το 19% όσων τοποθετήθηκαν πλησιέστερα στο 

άκρο του εθνοκεντρισμού και από το 24% όσων τοποθετήθηκαν στο άκρο του κοινωνικού συντηρητισμού, αλλά 

μόλις από το 6% όσων τοποθετήθηκαν στα άκρα του κοσμοπολιτισμού και του κοινωνικού προοδευτισμού. 

Επιπλέον υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στις απαντήσεις για τους Κοσοβάρους, η οποία εξαρτάται από το αν 

οι ερωτηθέντες διαθέτουν ορθές ή λανθασμένες πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία του Κοσόβου. Εκείνοι 

οι οποίοι θεωρούν πως η πλειοψηφία των Κοσοβάρων είναι Σέρβοι συνήθως επιλέγουν τον χαρακτηρισμό 

«εργάτης» (57%) ή «μαθητής» (8%), ενώ εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ότι η πλειοψηφία είναι Αλβανοί επιλέγουν 

περισσότερο τον χαρακτηρισμό «εγκληματίας» (14%). Συνολικά, ωστόσο, η διακύμανση δεν είναι σημαντική. 

Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός ως «εργάτη» επιλέχθηκε επίσης από την πλειονότητα των Ελλήνων, οι οποίοι δε 

γνωρίζουν ποιά χώρα είναι ο «στενότερος φίλος» και ποιά ο «μεγαλύτερος εχθρός» του Κοσόβου, καθώς επίσης 

και από όσους απάντησαν «δεν γνωρίζω» στην ερώτηση σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 

Κοσόβου από την Ελλάδα (βλ. επόμενη ενότητα). Συμπερασματικά, η ύπαρξη συγκεκριμένων στερεοτύπων ως 

προς ανθρώπους άλλων χωρών είναι σαφώς συσχετισμένη με τον γενικό ιδεολογικό προσανατολισμό των 

ερωτηθέντων. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι συνδεόμενοι με αρνητικά στερεότυπα ιδεολογικοί 
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προσανατολισμοί, δεν υιοθετούνται από την πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

ορισμένα τμήματα του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, εθνοκεντρικοί, συντηρητικοί) τείνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό να 

προσδίδουν αρνητικές ιδιότητες, δεν απομονώνεται έναντι των Κοσοβάρων, αλλά εκτείνεται και έναντι άλλων 

λαών. 

Μέρος II I :  Το ζήτημα του καθεστώτος του Κοσόβου και οι σχέσεις του 
με τρίτες χώρες  

Στο τρίτο μέρος της έρευνας τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων για τις σχέσεις του 

Κοσόβου με τρίτες χώρες, με στόχο να συσχετιστούν αυτές οι εκτιμήσεις με το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να 

αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Επιλέχθηκε η διατύπωση περί του «στενότερου φίλου» και 

«μεγαλύτερου εχθρού» του Κοσόβου, και οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ έξι διαφορετικών 

επιλογών. Αναφορικά με το ερώτημα για το «στενότερο φίλο» του Κοσόβου, το 24% του δείγματος δεν έδωσε 

καμία απάντηση· ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό των ερωτηθέντων που έδειξαν σταθερά, κατά τη διάρκεια 

όλης της έρευνας, να έχουν άγνοια για τα θέματα τα οποία συζητούνται. Εκ των υπολοίπων επιλογών ξεχωρίζει η 

Αλβανία (32%), και ακολουθεί η Σερβία (16%) και οι ΗΠΑ (12%) (Γράφημα 6). Είναι προφανές ότι ένα τμήμα του 

δείγματος έχει λανθασμένη εντύπωση για τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής. Αυτή η 

εσφαλμένη εικόνα επιδρά στην εντύπωση που υπάρχει για τους πολίτες των χωρών αυτών: για παράδειγμα, όσοι 

πιστεύουν λανθασμένα ότι η Σερβία αποτελεί τον «στενότερο φίλο» του Κοσόβου βλέπουν τους Κοσοβάρους πιο 

θετικά (μικρότερη πιθανότητα να τους αποδώσουν την ιδιότητα του «εγκληματία») σε σχέση με εκείνους που 

επιλέγουν την Αλβανία (ή τις ΗΠΑ) ως τον «στενότερο φίλο» του Κοσόβου. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 6% των 

ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η Σερβία είναι ο «στενότερος φίλος» του Κοσόβου συσχετίζουν τους Κοσοβάρους 

με εγκληματίες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα σε εκείνους που απάντησαν την Αλβανία ή τις ΗΠΑ ήταν 

σημαντικά υψηλότερο (13% και 15% αντίστοιχα). 

Στο ερώτημα για τον «μεγαλύτερο εχθρό» του Κοσόβου, το 27% του δείγματος δεν έδωσε καμία απάντηση, και εκ 

των υπολοίπων το 33% επέλεξε τη Σερβία, το 13% τις ΗΠΑ, και το 12% την Αλβανία (Γράφημα 7). Οι επιλογές του 

«εχθρού» και του «φίλου» σχετίζονται στην αντίληψη της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ως εξής: τα 2/3 όσων 

απάντησαν ότι «στενότερος φίλος» του Κοσόβου είναι η Αλβανία, δείχνουν ως «μεγαλύτερο εχθρό» τη Σερβία, 

ενώ αντίθετα τα 2/3 όσων απάντησαν ότι ο  «στενότερος φίλος» του Κοσόβου είναι η Σερβία, επέλεξαν ως 

«μεγαλύτερο εχθρό» είτε την Αλβανία, είτε τις ΗΠΑ. Προφανώς, οι τελευταίοι έχουν λανθασμένη εικόνα για τις 

συμμαχίες στα Βαλκάνια και για τη σύνθεση του πληθυσμού του Κοσόβου (κάτι που επίσης εντόπισε η έρευνα, 

καθώς εκείνοι που επέλεξαν τη Σερβία ως το «στενότερο φίλο» του Κοσόβου ήταν εκείνοι που απάντησαν ότι η 

πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας είναι σερβικής καταγωγής). Εξετάζοντας περαιτέρω τις απαντήσεις που 

δόθηκαν σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι ερωτηθέντες με ελλιπή 

πληροφόρηση ήταν άτομα μικρότερης ηλικίας (έως 35 ετών), ενώ οι ερωτηθέντες 35-64 ετών, οι απόφοιτοι 

πανεπιστημίων και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν καλύτερη ενημέρωση για τις σχέσεις του Κοσόβου με τις 

προαναφερθείσες χώρες. Ενδεικτικά, οι νεαροί ενήλικες (ηλικίας 18-25) είναι πιθανότερο να πιστεύουν 

λανθασμένα ότι η Σερβία αποτελεί τον «στενότερο φίλο» του Κοσόβου (27%), και ότι οι ΗΠΑ είναι ο 

«μεγαλύτερος εχθρός» του (24%). Γενικότερα, ηλικιακές ομάδες 35-64 ετών, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης έχουν καλύτερη επίγνωση της «γεωγραφίας των φίλων και των 

εχθρών» του Κοσόβου. 

Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει συνοχή στις απαντήσεις των ερωτηθέντων που έχουν λανθασμένη 

πληροφόρηση αναφορικα με τις σχέσεις του Κοσόβου με τρίτες χώρες (αντιπροσωπεύουν το 1/3 του δείγματος). 

Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το Κόσοβο κατοικείται κυρίως από άτομα σερβικής 

καταγωγής και για αυτό το λόγο εκτιμούν ότι η Σερβία είναι ο βασικός σύμμαχός του, ενώ η γειτονική Αλβανία 



19 

 19 

εχθρός του. Εξίσου συνεπές εμφανίζεται και το 1/3 του δείγματος που έχει σωστή πληροφόρηση για τη σύνθεση 

του πληθυσμού του Κοσόβου, και ως εκ τούτου για τη φιλική σχέση της εν λόγω χώρας με την Αλβανία, και την 

αντίστοιχα εχθρική με τη Σερβία. Είναι αξιοσημείωτο ότι και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα δηλαδή εάν ο 

ερωτηθείς έχει ορθή πληροφόρηση για τις σχέσεις του Κοσόβου με την Αλβανία και τη Σερβία, η πλειονότητα 

διακρίνει καθαρά τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Αλβανία. 

 

Ποιός πιστέυετε ότι είναι ο «στενότερος 

φίλος» του Κοσόβου;

Αλβανία

32%

Σερβία

16%
ΕΕ

5%

ΗΠΑ

12%

ΠΓΔΜ

4%

Τουρκία

8%

ΔΞ/ΔΑ

23%

 

Γράφημα 5 

  

Στην ίδια ενότητα της έρευνας συμπεριλήφθηκε και η κομβική ερώτηση για το αν η Ελλάδα θα πρέπει να 

προχωρήσει σε αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Σημειώνεται ότι κατά τη διατύπωση της ερώτησης 

δόθηκε η πληροφορία ότι το Κόσοβο έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία του, και ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γείτονα χώρα. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ερωτηθέντες 

θα έχουν έναν ελάχιστο βαθμό πληροφόρησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του ζητήματος του Κοσόβου 

πριν απαντήσουν στην ερώτηση. Στο Γράφημα 8 απεικονίζεται η κατανομή των απαντήσεων στο ερώτημα, από 

την οποία προκύπτει ότι η ελληνική κοινή γνώμη είναι στην ουσία διχασμένη· με εξαίρεση το κομμάτι που 

εκφράζει άγνοια για το ζήτημα, και το οποίο συμπίπτει ως προς το μέγεθός του με το τμήμα του πληθυσμού που 

δεν ήταν σε θέση να εκφράσει άποψη και σε προηγούμενες ερωτήσεις (27%), (Γράφημα 8). Το 38% των 

ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο 

κράτος, ενώ το 35% δηλώσε ότι η Ελλάδα δε θα πρέπει να προχωρήσει σε αναγνώριση. Η διαφορά των τριών 

ποσοστιαίων μονάδων είναι καθαρά εντός του περιθωρίου δειγματοληπτικού σφάλματος (του οποίου το εύρος 
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είναι περίπου 5%), γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί αν η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής 

γνώμης υποστηρίζει φανερά τη μία από τις δύο επιλογές. 

 

 

Γράφημα 6 

  

Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει ή δεν θα 

πρέπει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία 

του Κοσόβου;

Θα πρέπει να 

αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του

38%

ΔΞ/ΔΑ

27%

Δεν θα πρέπει να 

αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του

35%
 

Γράφημα 7 
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Η κατανομή των ερωτηθέντων παρουσίασε διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες υπο-ομάδες, για παράδειγμα 

βάση ηλικίας ή ιδεολογικό προσανατολισμό (όπως αυτές αποτυπώνονται στις κλίμακες εθνοκεντρισμού έναντι 

κοσμοπολιτισμού, και κοινωνικού συντηρητισμού έναντι κοινωνικού προοδευτισμού). Ως προς την ηλικία, είναι 

χαρακτηριστικό ότι παρατηρείται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και ποσοστού που συγκεντρώνει η 

άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου (50% των νεαρών ατόμων 

πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αναγνώριση, έναντι μόλις 31% των ερωτηθέντων άνω των 

65 ετών). Όσον αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό, παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ της αποδοχής της 

ανεξαρτησίας του Κοσόβου και του κοσμοπολιτισμού και του κοινωνικού προοδευτισμού. Πιο συγκεκριμένα, 

μεταξύ των ατόμων που τοποθετούνται σε μεγαλύτερες τιμές των δύο κλιμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν στα άκρα 

του κοσμοπολιτισμού και του κοινωνικού προοδευτισμού, το ποσοστό που συγκεντρώνει η άποψη υπέρ της 

αναγνώρισης είναι σημαντικά μεγαλύτερο. 

Προφανώς είναι αναγκαίο να διερευνηθεί ο συσχετισμός μεταξύ των διαφορετικών απόψεων σχετικά με την 

αναγνώριση του Κοσόβου, με την εντύπωση των ερωτηθέντων για την πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου, 

καθώς και για τις σχέσεις του με άλλες γειτονικές χώρες. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος 

έχει ελλιπή ή λανθασμένη εικόνα και για τα δύο αυτά θέματα, είναι λογικό να θεωρηθεί ότι οι απόψεις που 

εκφράζουν οι εν λόγω ερωτηθέντες σχετικά με την αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα είναι αρκετά 

αναξιόπιστες, ώντας προϊόν παρανόησης. Διασταυρώνοντας τις απαντήσεις στα ερωτήματα για την πληθυσμιακή 

σύνθεση και για το στενότερο σύμμαχο ή τον μεγαλύτερο εχθρό του Κοσόβου, με τις απαντήσεις για τη στάση της 

Ελλάδας στο ζήτημα της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι η 

ανακριβής πληροφόρηση έχει επηρεάσει τις «υπέρ της αναγνώρισης» απαντήσεις των ερωτηθέντων. Πιο 

συγκεκριμένα, το ποσοστό των απαντήσεων που επιδοκιμάζουν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου 

έχει αυξηθεί σημαντικά από το γεγονός πως ένα αξιοσημείωτο τμήμα της κοινής γνώμης θεωρεί το Κόσοβο ως μία 

περιοχή που κατοικείται από Σέρβους, η οποία είναι στο στόχαστρο της Αλβανίας ή/και των ΗΠΑ. Συνεπώς, ο 

συνδυασμός αυτής της λανθασμένης εκτίμησης με την επιβεβαιωμένη θετική στάση της ελληνικής κοινής γνώμης 

έναντι των Σέρβων (βλ. προηγούμενες ερωτήσεις για τη στάση των ερωτηθέντων έναντι των κατοίκων άλλων 

βαλκανικών χωρών), οδήγησε ένα τμήμα του δείγματος στην άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του Κοσόβου. O Πίνακας 2 εξηγεί αυτή την κατάσταση παρουσιάζοντας τα αντίστοιχα ποσοστά 

εκείνων που τάχθηκαν υπέρ και κατά της αναγνώρισης του Κοσόβου, και αναλύοντάς τα σύμφωνα με τις 

απαντήσεις σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου. Επιπλέον, ο ίδιος πίνακας παρέχει πληροφορίες 

που αφορούν στον τρόπο απάντησης της συγκεκριμένης ερώτησης ανάλογα με την ηλικία ή τον ιδεολογικό 

προσανατολισμό των ερωτηθέντων. 

Επίσης, δεδομένου ότι περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες που εξέφρασαν θετική άποψη στο ζήτημα της 

αναγνώρισης του Κοσόβου από την Ελλάδα πιστεύουν ότι το Κόσοβο κατοικείται κυρίως από Σέρβους και 

απειλείται από την Αλβανία, το ποσοστό των απαντήσεων υπέρ της αναγνώρισης του Κοσόβου πρέπει να μειωθεί 

περίπου κατά 15%. Ως εκ τούτου, μπορούμε πλέον να υποθέσουμε με σιγουριά ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων 

που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του Κοσόβου είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό εκείνων που 

αντιτάσσονται σε αυτή. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων ηλικίας 18-24 

ετών, ανεξαρτήτως της ορθής ή λανθασμένης απάντησής τους στο ερώτημα της πληθυσμιακής σύνθεσης του 

Κοσόβου, φαίνεται να δηλώνει υπέρ της ανεξαρτησίας του. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 

ηλικία είναι ένας από τους παράγοντες που εξηγούν τις μεταβολές στη στάση έναντι του ζητήματος αναγνώρισης 

της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. 

 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να ερμηνεύσουν οι ίδιοι το λόγο για τον οποίο πιστέυουν ότι η Ελλάδα θα 

πρέπει ή όχι να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Μεταξύ εκείνων που έδοσαν θετική απάντηση, οι 

απόψεις που διατυπώθηκαν έδειξαν ότι δεν υπάρχει σαφής υπεροχή ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος για την 

αιτιολόγηση αυτής της θέσης. Το 32% πιστεύει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνταχθεί με την πλειοψηφία των 
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κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο· το 27% προέβαλε ένα αρκετά ουδέτερο 

επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση θα ευνοήσει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 

και Κοσόβου· και το 23% υποστήριξε ότι η αναγνώριση θα αποτρέψει την επέκταση της επιρροής της Τουρκίας 

στην περιοχή (Γράφημα 9). Το πρώτο από τα προαναφερθέντα επιχειρήματα αναφέρθηκε συχνότερα από τους 

νεότερους, και τους περισσότερο κοινωνικά προοδευτικούς και κοσμοπολίτες ερωτηθέντες, ενώ οι πιο 

ηλικιωμένοι, και οι περισσότερο εθνοκεντριστές προέβαλαν συχνότερα τη σύνδεση του ζητήματος με το ρόλο της 

Τουρκίας στην περιοχή. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις τοποθετήσεις επί αυτού του ζητήματος με 

βάση τον πολιτικό άξονα Αριστερά-Δεξιά. 

 

Πίνακας 2: Απόψεις για τη θέση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης 
του Κοσόβου, και εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου – Δημογραφικά και ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων 
 

 Η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το 

Κόσοβο 

Η Ελλάδα δεν πρέπει να αναγνωρίσει 

το Κόσοβο 

ΔΞ 

Αλβανική 

πλειονότητα 

1η επιλογή: 

33% 

 Υψηλότερα ποσοστά: 

 

-Ηλικία: 35-44 

-Κάτοικοι Θεσσαλονίκης 

-Κοσμοπολίτες (θέση 7 σε 

εθνοκεντρική - κοσμοπολίτικη 

κλίμακα) 

-Προοδευτικοί (θέσεις 6-7 σε 

συντηρητική - κοσμοπολίτικη κλίμακα) 

2η επιλογή: 

44% 

 Υψηλότερα ποσοστά: 

 

-Ηλικία: 45+ 

-Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

-Κάτοικοι Αττικής 

-Εθνοκεντρικοί και μετριοπαθείς 

κοσμοπολίτες (θέσεις 1-4 σε 

εθνοκεντρική - κοσμοπολίτικη 

κλίμακα) 

-Συντηρητικοί και μετριοπαθείς 

προοδευτικοί (θέσεις 1-5 σε 

συντηρητική - κοσμοπολίτικη κλίμακα) 

23% 

Σερβική πλειονότητα 3η επιλογή: 

47% 

 Υψηλότερα ποσοστά: 

 

-Ηλικία: 18-34 

-Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

-Κάτοικοι επαρχίας 

-Μετριοπαθείς κοσμοπολίτες και 

κοσμοπολίτες (θέσεις 5-6 σε 

συντηρητική - κοσμοπολίτικη κλίμακα) 

4η επιλογή: 

27% 

 

26% 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, μπορούν να γίνουν κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ιδίως αναφορικά με 

τους ερωτηθέντες που ήταν σωστά πληροφορημένοι σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του Κοσόβου. Και οι 

δύο επιλογές υποστηρίζονται ευρέως από τα πιο ενεργά και δυναμικά οικονομικά κομμάτια της κοινωνίας, με την 

απάντηση υπέρ της ανεξαρτησίας του Κοσόβου να έχει ελαφρύ προβάδισμα στα άτομα μικρότερης ηλικίας. Σε 
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σχέση με τους κατοίκους της Αθήνας, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης δηλώνουν περισσότερο θετικοί ως προς την 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Η αναγνώρισή του Κοσόβου έχει μεγαλύτερη απήχηση στα 

περισσότερο κοσμοπολίτικα και προοδευτικά στρώματα της κοινωνίας. Εναντίον της αναγνώρισης δηλώνουν οι 

περισσότερο μορφωμένοι, οι εθνοκεντριστές, οι μετριοπαθείς κοσμοπολίτες, οι συντηρητικοί, και οι μετριοπαθείς 

προοδευτικοί. Συνεπώς, η άποψη κατά της αναγνώρισης μοιάζει να έχει ευρύτερη και πολυποίκιλη αποδοχή στη 

βάση του ιδεολογικού και κοινωνικο-πολιτικού προσανατολισμού. 

Γιατί πιστέυετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να 

αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος;

για να αναπτύξει 

στενότερες 

σχέσεις μαζί του

27%

ΔΞ/ΔΑ

18%

για να συνταχθεί 

με την 

πλειοψηφία των 

κρατών της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

32%

για να αποτρέψει 

την επιρροή της 

Τουρκίας στην 

περιοχή

23%
 

Γράφημα 8 

 

Επιπλέον, μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στην αναγνώριση του Κοσόβου, το 23% αιτιολόγησαν την επιλογή 

τους αναφέροντας τις καλές σχέσεις της Ελλάδας με τη Σερβία, ενώ το 27% συνέδεσαν την απάντησή τους με το 

θέμα της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει 

δεδικασμένο για την διεθνή αναγνώριση του τουρκικού ψευδοκράτους στα βόρεια εδάφη της Κύρπου. Το 40% 

των ερωτηθέντων επέλεξαν να ερμηνεύσουν την επιλογή τους προσφέροντας κάποιον άλλο λόγο, όπως για 

παράδειγμα ο φόβος για τη δημιουργία δεδικασμένου που πιθανώς να ενθαρρύνει μειονοτήτες με αποσχιστικές 

τάσεις· σχετικά με αυτό το επιχείρημα έγιναν κάποιες σποραδικές αναφορές (7%-8%) στο ενδεχόμενο να εγερθεί 

ζήτημα ανεξαρτησίας από τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Το 3%-4% των ερωτηθέντων παρουσίασε 

την ανάγκη για σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και διατήρηση της σταθερότητας στα Βαλκάνια. Τέλος, 

το 6% των ερωτηθέντων υποστήριξε τη μη αναγνώριση ως στρατηγική επιλογή από την πλευρά της Ελλάδας, στην 

προσπάθεια να αποτρέψει την επιρροή και την επιδίωξη των συμφερόντων ορισμένων χωρών, όπως η Αλβανία 

και η Τουρκία. 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αν η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου σε συνδυασμό με 

τη γνώση των ερωτηθέντων σχετικά με την εθνοτική σύνθεση του Κοσόβου προσφέρουν ορισμένα πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το 45% όσων δήλωσαν υπέρ της αναγνώρισης του Κοσόβου, πιστεύει λανθασμένα 

ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας είναι σερβικής καταγωγής. Στους εν λόγω ερωτηθέντες 

συμπεριλαμβάνονται άτομα νεότερης ηλικίας, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοικοι της επαρχίας, 
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αλλά και όσοι προσδιορίζονται ως κοσμοπολίτες. Αντιθέτως, οι ερωτηθέντες που είχαν επίγνωση της εθνοτικής 

σύνθεσης του Κοσόβου, και επιπλέον ήταν υπέρ της αναγνώρισης από την Ελλάδα, ήταν σημαντικά λιγότεροι, 

αγγίζοντας μόλις το 33%, και αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 35-54 ετών που ταυτίζονται με τον 

κοσμοπολιτισμό – προοδευτισμό· το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ήταν κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.  

Οι ερωτηθέντες που απάντησαν σωστά σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου αλλά δεν 

υποστηρίζουν την αναγνώρισή του (44%), ήταν κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 45, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως 

επί το πλείστον κάτοικοι Αττικής (της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών), καθώς και εκείνοι που προσδιορίζονται 

ως εθνοκεντριστές και συντηρητικοί. Τέλος, λιγότεροι είναι εκείνοι (24%) οι οποίοι δε συμφωνούν με την 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου και λανθασμένα πιστεύουν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της 

χώρας αποτελείται από Σέρβους. 

Επιχειρώντας το συσχετισμό μεταξύ των σωστών/λανθασμένων απαντήσεων αναφορικά με τα δημογραφικά 

στοιχεία του Κοσόβου (πλειονότητα Αλβανών ή Σέρβων) με τις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την 

αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα, και λαμβάνοντας υπόψιν τα επιχειρήματα που προβάλλει η αντίστοιχη 

πλειοψηφία δημιουργείται ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Πίνακας 3: Απόψεις για τη θέση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα στο ζήτημα της αναγνώρισης του 
Κοσόβου, και εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου – Επιχειρήματα της πλειονότητας των 

ερωτηθέντων για τις απόψεις τους στο εν λόγω ζήτημα  
 

 Η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει 

το Κόσοβο 

Η Ελλάδα δεν πρέπει να 

αναγνωρίσει το Κόσοβο 

Αλβανική πλειονότητα Βασικότερο επιχείρημα: 

Να συμβαδίζει με την πλειονότητα των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βασικότερο επιχείρημα: 

Ύπαρξη στενών δεσμών με τη Σερβία 

Σερβική πλειονότητα Βασικότερο επιχείρημα: 

Να αποτρέψει την επιρροή της Τουρκίας 

στην περιοχή των Βαλκανίων 

Βασικότερο επιχείρημα: 

Δημιουργία ενδεχόμενου αρνητικού 

προηγούμενου για το Κυπριακό 
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Ποιές πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι σχέσεις 

της Ελλάδας με το Κοσσυφοπέδιο;

Η Ελλάδα δεν 

θα πρέπει να 

έχει καμία 

σχέση με το 

Κόσοβο

26%
Η Ελλάδα θα 

πρέπει να 

επιδιώξει τις 

καλύτερες 

δυνατές 

σχέσεις, χωρίς 

ωστόσο να 

προχωρήσει 

στην 

αναγνώριση

68%

ΔΞ/ΔΑ

6%

 

Γράφημα 9 

  

Η έρευνα έθεσε σε όσους απάντησαν αρνητικά στην αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα ένα ακόμα 

ερώτημα, με σκοπό να προσδιορίσει τις απόψεις σχετικά με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών παρά τη μη 

αναγνώριση. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δείχνουν ότι η ελληνική κοινή γνώμη διαχωρίζει σαφώς το 

ζήτημα της αναγνώρισης από τις διμερείς σχέσεις των δύο πλευρών. Πιο συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Κόσοβο, χωρίς όμως να 

προχωρήσει σε αναγνώριση, ενώ μόνο το 26% απάντησε ότι η Ελλάδα δε θα πρέπει να έχει καμία απολύτως 

σχέση με τη γειτονική χώρα (Γράφημα 10). Και σε αυτό το ερώτημα, η περισσότερο αδιάλλακτη θέση εκφράστηκε 

από τους εθνοκεντριστές και τους κοινωνικά συντηρητικούς, οι οποίοι είναι εναντίον των σχέσεων με το Κόσοβο 

κατά 30% και 40%, αντίστοιχα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερωτηθέντες που παρουσιάζονται περισσότερο 

αδιάλλακτοι απέναντι στο ενδεχόμενο αναγνώρισης του Κοσόβου είναι όσοι θεωρούν τις ΗΠΑ ως τον καλύτερο 

σύμμαχο του Κοσόβου· μεταξύ αυτών, η άποψη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το Κόσοβο 

έφτασε το 50%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σημασία του αντι-αμερικανισμού, ως παράγοντα που εξηγεί τη 

στάση της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι του Κοσόβου. 
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Μέρος IV: Ο αντιαμερικανισμός ως παράγοντας ερμηνείας της στάσης 
της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο Κόσοβο  

Όπως έχει τεκμηριωθεί πολλάκις στη σχετική βιβλιογραφία, η ελληνική κοινή γνώμη διάκειται εμφανώς αρνητικά 

έναντι του ρόλου των ΗΠΑ στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ελλάδας, κυρίως κατά την μετεμφυλιακή περίοδο 

(1950-1960). Το αίσθημα αυτό συχνά οξύνεται με αφορμή τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στο εσωτερικό άλλων χωρών. 

Μία τέτοια αφορμή δόθηκε το 1999, όταν οι ΗΠΑ, ως επικεφαλής ενός συνασπισμού από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, 

ξεκίνησε τον αεροπορικό βομβαρδισμό στόχων εντός της Σερβίας. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι νατοϊκές 

επιχειρήσεις έγιναν δεκτές με σαφώς αρνητικό τρόπο από την ελληνική κοινή γνώμη, γεγονός που επιβεβαιώνει 

και η παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, το 92% των ερωτηθέντων υποστήριξαν την άποψη ότι οι αμερικανικοί 

βομβαρδισμοί του 1999 εναντίον της Σερβίας αποσκοπούσαν στην προώθηση των γεοπολιτικών συμφερόντων 

των ΗΠΑ, σε αντίθεση με μόλις το 2% που δήλωσε ότι η επέμβαση των ΗΠΑ στόχευε μόνο στον τερματισμό του 

πολέμου στο Κόσοβο. Καθώς η κατανομή των απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, 

στους ερωτηθέντες τέθηκε το επιπρόσθετο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ στη διεθνή πολιτική είναι 

πάντοτε αρνητικός, πάντοτε θετικός, ή κάποιες φορές αρνητικός και κάποιες άλλες φορές θετικός. Όταν οι 

ερωτηθέντες κλήθηκαν να διευκρινήσουν τις απαντήσεις τους, δόθηκαν οι παρακάτω εξηγήσεις: ο ρόλος των ΗΠΑ 

είναι πάντοτε αρνητικός γιατί «οι ΗΠΑ είναι η μόνη δύναμη που παρακάμπτει συστηματικά το διεθνές δίκαιο για 

την προώθηση των δικών τους συμφερόντων», ή ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντα θετικός γιατί «οι ΗΠΑ είναι η μόνη 

δύναμη που μπορεί να πειθαρχήσει καθεστώτα που θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Οι 

απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο τμήμα των ερωτηθέντων (44%) είναι έτοιμο να 

αξιολογήσει περισσότερο προσεκτικά το ρόλο των ΗΠΑ στη διεθνή πολιτική, και αποφεύγει να δηλώσει με 

σαφήνεια και ευκολία ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντοτε αρνητικός. Αντιθέτως, 48% των ερωτηθέντων πιστέυουν 

ακράδαντα ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντα αρνητικός (Γράφημα 10). Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι 

εντοπίστηκαν διαφορές στην ένταση του αντι-αμερικανισμού των διαφορετικών κοινωνικο-δημογραφικών 

στρωμάτων, με τα άτομα ηλικίας 45-54 ετών, αλλά και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, να εκτιμούν πιο συχνά 

τον ρόλο των ΗΠΑ ως αρνητικό. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αντι-αμερικανισμός δεν 

σχετίζεται αποκλειστικά με κάποια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία («Αριστερά» ή «Δεξιά») και φαίνεται να 

εκτείνεται σε όλο το έυρος του πολιτικού φάσματος. Εντούτοις, οι ερωτηθέντες που τοποθετούνται στα δύο άκρα 

του πολιτικού φάσματος παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά αρνητικής στάσης έναντι των ΗΠΑ (53%-

55%). 

Οι απόψεις αναφορικά με την αμερικανική εξωτερική πολιτική εξετάστηκαν σε συνδυασμό με τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν σχετικά με τη στάση της Ελλάδας στο ζήτημα της αναγνώρισης του Κοσόβου. Μεταξύ αυτών που 

θεωρούν το ρόλο των ΗΠΑ αρνητικό μόνο το 36% προτείνει την αναγνώριση του Κοσόβου· το αντίστοιχο ποσοστό 

μεταξύ εκείνων που έχουν θετική εικόνα για τις ΗΠΑ αγγίζει το 61%. Τα ποσοστά αυτά όμως θα πρέπει να γίνουν 

αντιληπτά υπό το πρίσμα της λανθασμένης εντύπωσης που έχει ένα μέρος της κοινής γνώμης στην Ελλάδα για την 

πληθυσμιακή σύνθεση του Κοσόβου και τις σχέσεις του με τις γειτονικές του χώρες, τις ΗΠΑ, και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Για παράδειγμα, αυτοί που έχουν αρνητική εικόνα για τις ΗΠΑ, και πιστεύουν λανθασμένα ότι το Κόσοβο 

είναι μια εχθρική ως προς τις ΗΠΑ χώρα, ίσως προτείνουν την αναγνώριση του Κοσόβου, πιστεύοντας ότι με αυτό 

τον τρόπο θα ζημιωθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η 

πλειονότητα της κοινής γνώμης συνδέει τις ΗΠΑ με το Κόσοβο και την Αλβανία, και συνεπώς προβάλλει τα 

αρνητικά για τις ΗΠΑ αισθήματα και έναντι του Κοσόβου. Σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντοτε αρνητικός, και εκείνων που 

δήλωσαν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κάποιες φορές θετικός και κάποιες αρνητικός. 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημανθεί ότι ο αντι-αμερικανισμός δεν επηρεάζει τη στάση των Ελλήνων έναντι 

των ίδιων των κατοίκων του Κοσόβου. Όταν ερωτήθηκαν για την πιθανότητα πρόσληψης κάποιου ατόμου από το 

Κόσοβο στην επιχείρησή τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν παρουσίασαν κάποια διαφορά απόψεων βάση 

της γνώμης τους για τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ. Η επισήμανση είναι πολύ σημαντική, καθώς καταδεικνύει ότι παρά 

το γεγονός ότι ο αντι-αμερικανισμός επηρεάζει τις θέσεις της κοινωνίας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δεν 

επηρεάζει σε βάθος τη στάση έναντι λαών που διατηρούν καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, ο παράγοντας που 

φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση ως προς τα συναισθήματα έναντι των κατοίκων του Κοσόβου, φαίνεται 

να είναι οι πεποιθήσεις των ερωτηθέντων, και πιο συγκεκριμένα η ιδεολογική τους τοποθέτηση στην κλίμακα του 

εθνοκεντρισμού – κοσμοπολιτισμού. Ενδεικτικά, μόνο το 33% των εθνοκεντριστών που δήλωσαν ότι ο ρόλος των 

ΗΠΑ είναι πάντα αρνητικός, θα προσλάμβαναν έναν Κοσοβάρο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους κοσμοπολίτες 

αγγίζει το 73%. Παρομοίως, ενώ μόνο το 25% των ατόμων που έχουν αρνητική εικόνα για τις ΗΠΑ και είναι 

εθνοκεντριστές δηλώνουν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει το Κόσοβο, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 

51% μεταξύ των κοσμοπολιτών. Συγκριτικά, ωστόσο, η απόκλιση των απαντήσεων βάση του αυτο-προσδιορισμού 

των ερωτηθέντων ως εθνοκεντριστές ή κοσμοπολίτες, είναι μεγαλύτερη όταν γίνεται λόγος για την πιθανότητα 

πρόσληψης ενός Κοσοβάρου. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι ο αντι-αμερικανισμός είναι ευρέως 

διαδεδομένος μεταξύ εκείνων που τοποθετούνται ιδεολογικά στην Αριστερά ή την κεντρο-Αριστερά. 

          

Πιστέυετε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ στη διεθνή 

πολιτική είναι...
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Γράφημα 10 

 

Συμπεράσματα  

Ανεξάρτητα από το αν οφείλεται σε άγνοια ή σε διαχρονικές παρανοήσεις, η ιστορία και η τρέχουσα πολιτική 

επικαιρότητα του Κοσόβου αποτελούν ένα μεγάλο ερωτηματικό για ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής 

γνώμης, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής, και μορφωτικού επιπέδου. Οι παρανοήσεις αφορούν συνήθως 

στην ιστορία και το πολιτικό καθεστώς του Κοσόβου, στη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας (με 

ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων να εκτιμά ότι η πλειονότητα των κατοίκων της χώρας είναι Σέρβοι), καθώς 

και στις σχέσεις γειτονίας του Κοσόβου, το οποίο συχνά εκτιμάται ότι διατηρεί στενότερη πολιτική συνεργασία με 
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τη Σερβία παρά με την Αλβανία· όλες οι εν λόγω παρανοήσεις θεωρούνται ως παράγοντες που επηρεάζουν την 

ελληνική κοινή γνώμη. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η ελλιπής πληροφόρηση των ερωτηθέντων επηρεάζει την 

εγκυρότητα των ευρημάτων της παρούσας έρευνας, αναφορικά με τις θέσεις της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι 

των Κοσοβάρων και του ζητήματος της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Εκτιμάται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έδωσαν απαντήσεις που πιθανώς δεν θα ήταν οι ίδιες αν οι εν λόγω συμμετέχοντες στην έρευνα 

ήταν πλήρως και σωστά ενημερωμένοι. 

Παρά την ύπαρξη αυτών των περιορισμών, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας μπορεί να οδηγήσει στην 

εξαγωγή μίας σειράς σημαντικών συμπερασμάτων. Αρχικά, ότι η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης δεν 

παρουσιάζει κάποια αρνητική στάση έναντι των Κοσοβάρων. Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθησαν διαδοχικές 

ερωτήσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο τον προσδιορισμό της στάσης και των πιθανών στερεοτύπων της κοινής 

γνώμης, και οι απαντήσεις που δόθηκαν καταδεικνύουν ότι η ελληνική κοινή γνώμη διατηρεί σε μεγάλο βαθμό 

θετική στάση έναντι των Κοσοβάρων· παρόμοια σε γενικές γραμμές με αυτή που διατηρεί έναντι άλλων 

βαλκανικών λαών. Εξαίρεση αποτελεί περίπου το 10% των ερωτηθέντων που τοποθετείται αρνητικά όχι μόνο 

έναντι των Κοσοβάρων, αλλά και του συνόλου των κατοίκων άλλων βαλκανικών χωρών. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

οι περισσότερο κοινωνικά προοδευτικοί και κοσμοπολίτες εκ των ερωτηθέντων τείνουν να έχουν πιο θετική στάση 

τόσο ως προς τους Κοσοβάρους, όσο και ως προς τους κατοίκους άλλων βαλκανικών χωρών. Το ίδιο ισχύει και για 

την πλειονότητα των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως της ιδεολογικής τους τοποθέτησης, με μόνη εξαίρεση αυτή των 

οπαδών της ακροδεξιάς και ακροαριστεράς που εμφανίζονται λιγότερο ανεκτικοί. Επιπλέον, ο γεωγραφικός 

παράγοντας (δηλαδή ο τόπος κατοικίας) δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής της κοινής 

γνώμης. Γενικότερα, η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων ως 

προς τους κατοίκους γειτονικών χωρών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με ορισμένες κοσμοθεωρίες και 

ιδεολογικούς προσανατολισμούς, αποτελούν μια μικρή μειονότητα εντός της ελληνικής κοινής γνώμης. Επιπλέον, 

ο σχετικά έντονος συσχετισμός κάποιων τμημάτων της κοινής γνώμης με αρνητικά στερεότυπα, δεν αφορά μόνο 

στους Κοσοβάρους αλλά εκτείνεται και στη συμπεριφορά έναντι άλλων εθνοτήτων.  

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η ελληνική κοινή γνώμη τείνει να είναι αρνητικά προδιατεθειμένη ως προς τις 

διπλωματικές πτυχές του προβλήματος του Κοσόβου. Με μια πρώτη ματιά, η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να 

είναι διχασμένη αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης του Κοσόβου, με τη διαφορά μεταξύ του «ναι» και του 

«όχι» να είναι ανεπαίσθητη. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αλλάζει συνυπολογίζοντας το επίπεδο γνώσης σχετικά με την 

εθνοτική συνθεση του Κοσόβου, και τη γεωγραφία των φίλων και των εχθρών του· τότε καθίσταται σαφές ότι το 

ποσοστό του «όχι» είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του «ναι». Ακόμα κι έτσι, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων με 

σωστή γνώση των δημογραφικών του Κοσόβου, δήλωσε ότι είναι υπέρ της αναγνώρισης, με τα υψηλότερα 

ποσοστά μεταξύ αυτών να είναι άτομα ηλικίας 35-44 ετών, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, κοσμοπολίτες και 

προοδευτικοί. Αντιθέτως, το 44% όσων γνώριζαν την εθνοτική σύνθεση του Κοσόβου αλλά δήλωσαν αντίθετοι με 

την αναγνώρισή του, ήταν άτομα ηλικίας άνω των 45, μορφωμένοι, κάτοικοι Αθηνών/Αττικής, εθνοκεντριστές και 

κοινωνικά συντηρητικοί. Σε γενικές γραμμές, η μη αναγνώριση του Κοσόβου έχει ευρέα και  πολυποίκιλα επίπεδα 

αποδοχής όταν εξετάζεται υπό το πρίσμα του ιδεολογικού και κοινωνικο-πολιτικού προσανατολισμού των 

ερωτηθέντων. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων ηλικίας 18-

24 ετών, ανεξάρτητα από τις σωστές ή λάθος απαντήσεις τους στο ερώτημα της εθνοτικής σύνθεσης του 

Κοσόβου, τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του από την Ελλάδα. 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα αντλούνται και από τις εξηγήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες για την τοποθέτησή 

τους πάνω στο ζήτημα της αναγνώρισης. Μεταξύ των ερωτηθέντων που γνώριζαν επαρκώς τη δημογραφική 

σύνθεση του Κοσόβου, η θέση υπέρ της αναγνώρισης δικαιολογήθηκε κυρίως από την ανάγκη εναρμόνισης με 

την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αντίθετα, η θέση κατά της αναγνώρισης 

υποστηρίχθηκε από τους προϋπάρχοντες στενούς δεσμούς με τη Σερβία. Μεταξύ των ερωτηθέντων που δεν είχαν 

επαρκή γνώση της δημογραφικής σύνθεσης του Κοσόβου, η θέση υπέρ της αναγνώρισης εξηγήθηκε από την 
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ανάγκη να αναχαιτιστεί η τουρκική επιρροή στα Βαλκάνια, ενώ η θέση κατά της αναγνώρισης βασίστηκε στο φόβο 

δημιουργίας αρνητικού δεδικασμένου σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Οι απαντήσεις στην ερώτηση για τη 

μελλοντική σχέση της Ελλάδας με το Κόσοβο δείχνουν ότι η κοινή γνώμη διαχωρίζει το ζήτημα της αναγνώρισης 

από αυτό των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Μία μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι υπέρ 

της ανάπτυξης στενότερων σχέσεων με την Πρίστινα, και αποτελεί άξιο λόγου ότι αυτή η άποψη υιοθετείται 

ακόμα και από την πλειοψηφία όσων αντιτίθενται στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. 

Τέλος,  έρευνα αναδεικνύει το φαινόμενο του αντι-αμερικανισμού ως μία πιθανή ερμηνεία της αρνητικής στάσης 

της ελληνικής κοινής γνώμης στο ενδεχόμενο αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου· οι ΗΠΑ 

εκλαμβάνονται από τους περισσότερους ερωτηθέντες ως υποστηρικτές του Κοσόβου. Εντούτοις, ο 

αντιαμερικανισμός δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στάση απέναντι στους πολίτες του Κοσόβου. Εξαίρεση σε αυτόν 

τον κανόνα είναι η αρνητική στάση εκείνων των τμημάτων του πληθυσμού που είναι πιο επιρρεπή σε στερεότυπα, 

όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι κοικωνικά συντηριτικοί, και τέλος, οι έχοντες εμφανώς εθνοκεντρικές 

θέσεις. 
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Πως οι Κοσοβάροι βλέπουν τους Έλληνες και τα άλλα έθνη της περιοχής 

 

Agon Maliqi 

Γλωσσική επιμέλεια: Scott Abrams 

 

Εισαγωγή  

Πέντε κράτη μέλη της Ε.Ε. – η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ισπανία – καθώς και δύο από τις 

συνορεύουσες χώρες του Κοσόβου – η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σερβία – δεν έχουν αναγνωρίσει επίσημα το 

Κόσοβο ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Το γεγονός αυτό υπονομεύει την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσόβου 

και τη δυνατότητα του να καταστεί πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας. Επιπλέον, η ομόφωνη έγκριση όλων 

των κρατών μελών της Ε.Ε. που είναι απαραίτητη για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης του Κοσόβου με την Ε.Ε., καθώς επίσης και για την κατάργηση του αυστηρού 

καθεστώτος για τη θεώρηση εισόδου των Κοσοβαρικών διαβατηρίων που περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις 

των Κοσοβάρων, έχει ως αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες επτά χώρες να επηρεάζουν σημαντικά την εγχώρια 

μεταρρυθμιστική διαδικασία του Κοσόβου, και τη διαδικασία ένταξής του στην Ε.Ε.  

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να συλλέξει και να αναλύσει τις αντιλήψεις που εκφράζουν δημόσια οι Κοσοβάροι 

για τους άλλους λαούς της γύρω περιοχής, αλλά και πέρα από αυτήν, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα κράτος μέλος 

της Ε.Ε. που δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα την ανεξαρτησία του Κοσόβου: την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας φιλοδοξούν να βοηθήσουν τους Κοσοβάρους και τους πολιτικούς ιθύνοντες του Κοσόβου να 

κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο εντός του οποίου οι Κοσοβάροι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για την 

Ελλάδα και την εξωτερική της πολιτική, την αιτιολόγηση αυτών των αντιλήψεων, την πιθανή πηγή τέτοιων 

αντιλήψεων, και την προθυμία των Κοσοβάρων να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς συνεργασίας 

με την Ελλάδα. 

Η έρευνα διεξήχθη τον Μάϊο του 2013 σε ένα δείγμα 998 ατόμων. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού του Κοσόβου, τα οποία αφορούν στην ηλικία, στο γένος, στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο, στο επάγγελμα και στον τόπο διαμονής. 

Όπως κάθε έρευνα αυτού του είδους, έτσι και αυτή έχει τις αδυναμίες της. Οι υποκειμενικές απαντήσεις σε 

ευαίσθητες ερωτήσεις, όπως αυτές που αναφέρονται σε εθνοτικές ομάδες, περιορίζουν πιθανώς τη δυνατότητα 

των ερευνητών να εξάγουν συγκεκριμένα συμπεράσματα, ή να ισχυριστούν ότι αυτές οι απαντήσεις 

αντιπροσωπεύουν αντικειμενικές αλήθειες. Η εμπειρία από μία σειρά χωρών έχει αποδείξει ότι σε κοινωνίες όπου 

συγκεκριμένες αξίες είναι βαθιά ριζωμένες στο δημόσιο διάλογο, οι έρευνες αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό 

αυτό που ο πολιτικός επιστήμονας Timur Kuran περιγράφει ως ‘παραποίηση της προτίμησης’ (preference 

falsification). 

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις απαντούν αυτό που πιστεύουν ότι πρέπει να 

απαντήσουν, επειδή θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές, ή ακόμα και ντροπιαστικό, να εκφράσουν τις 

πραγματικές τους αντιλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η ολοκληρωτική αποτυχία των 

δημοσκοπήσεων στην Ελβετία να προβλέψουν ότι το δημοψήφισμα, το οποίο καταργούσε τους μουσουλμανικούς 
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μιναρέδες, θα ήταν θετικό. Σε μία χώρα όπου η ανεκτικότητα και ο σεβασμός προς την διαφορετικότητα είναι 

αδιαμφισβήτητες αρχές του δημόσιου διαλόγου, είναι συχνά δύσκολο να παραδεχτεί κανείς δημόσια οτιδήποτε 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη-ανεκτική θέση. 

Εντούτοις, πέρα από τις πιθανές αυτές προκλήσεις, οι έρευνες αποτελούν την καλύτερη διαθέσιμη μέθοδο για την 

κατανόηση των αντιλήψεων που εκφράζουν δημόσια οι πολίτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, το 

83% των Κοσοβάρων εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γνώση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το επίπεδο του 

ενδιαφέροντος και της γνώσης για την περιοχή συσχετίζεται άμεσα με το μορφώτικο επίπεδο των ερωτηθέντων. Η 

έρευνα δείχνει ότι το 95% αυτών που έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση, συγκριτικά με το 70% αυτών που έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό σχολείο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Κοσοβάρους είναι η Αλβανία, 

ενώ η Ελλάδα αποτελεί τη λιγότερη επισκεπτόμενη χώρα της περιοχής, καθώς μόνο το 4% των ερωτηθέντων την 

έχουν επισκεφτεί, παρά τη γεωγραφική της εγγύτητα. Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, όσοι έχουν επισκεφτεί την 

Ελλάδα, το έχουν κάνει κυρίως για τουρισμό (32% και 39%), ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό έχει επισκεφτεί τη 

χώρα για ψώνια, επαγγελματικούς λόγους, και επισκέψεις σε συγγενικά πρόσωπα.  

 

Πίνακας 1: Έχετε επισκεφτεί ποτέ μία από τις παρακάτω χώρες της περιοχής, και αν ναι, ποιός ήταν ο σκοπός 

της επίσκεψής σας; (Σύνολο απαντήσεων) 

 

 
Αλβανία Τουρκία 

Πρώην- 

Γιουγκοσλαβία 
Βουλγαρία 

Ελλάδα 

% των επισκέψεων των χωρών 50% 13% 27% 7% 4% 

για λόγους:      

Διακοπές 55% 39% 32% 32% 32% 

Τουριστικές επισκέψεις 30% 34% 34% 39% 39% 

Ψώνια 2% 6% 3% 6% 6% 

Επαγγελματικούς λόγους 2% 11% 16% 23% 23% 

Οικογενειακές διακοπές 11% 10% 15% 1% 1% 

 

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Κοσοβάρων που έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα το έχουν κάνει για τουρισμό 

εξηγεί πιθανότατα γιατί οι αντιλήψεις τους για την χώρα είναι ως επί το πλείστον θετικές (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1 

 

Η έρευνα επίσης ανέδειξε ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες (45-54 και 55-64) έχουν καλύτερες εντυπώσεις από 

τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα από ότι οι νεότερες, γεγονός που ίσως εξηγείται από το στοιχείο της νοσταλγίας. 

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανόν να είχαν επισκεφτεί τη χώρα για  καλοκαιρινές διακοπές όταν οι 

συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, όταν δηλαδή οι Κοσοβάροι (τότε πολίτες της Γιουγκοσλαβίας) μπορούσαν να 

ταξιδέψουν στην Ελλάδα χωρίς θεώρηση εισόδου των διαβατηρίων τους. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, 

η Ελλάδα αποτελούσε ένα συχνό ταξιδιωτικό προορισμό για τους Κοσοβάρους, και ειδικότερα για την τότε 

ανερχόμενη μεσαία αστική τάξη. 

Παρόλο που ελάχιστοι Κοσοβάροι έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα, η έρευνα αναδεικνύει ότι πολλοί θα ήθελαν να 

την επισκεφτούν, κυρίως για τουρισμό και ψυχαγωγία (Γράφημα 2). Τα δεδομένα της έρευνας φαίνεται να 

δείχνουν ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα απελευθερώσει το καθεστώς θεώρησης εισόδου των διαβατηρίων από 

το Κόσοβο δεν θα αποτελούσε τον κύριο μεταναστευτικό προορισμό των Κοσοβάρων. Οι περισσότεροι από 

αυτούς βλέπουν την Ελλάδα κυρίως ως έναν ακόμα τουριστικό προορισμό όπως την Αλβανία, το Μαυροβούνιο 

και την Τουρκία. 
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Γράφημα 2 

Μία πτυχή αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο οι Κοσοβάροι θα δέχονταν άτομα και διαφορετικές 

εθνοτικές ομάδες της περιοχής ως μέλη του στενού οικογενειακού και κοινωνικού τους κύκλου (συνάδελφοι, 

φίλοι, επισκέπτες κ.τ.λ.). Ο απώτερος σκοπός αυτής της ερώτησης ήταν να κατανοηθεί πόσο ανοιχτοί είναι οι 

Κοσοβάροι απέναντι σε άλλες εθνότητες στο πλαίσιο διάφορων κοινωνικών περιστάσεων. Αυτό βοηθάει να 

ανακαλύψουμε πόσο άνετα και πολιτισμικά κοντά νιώθουν οι Κοσοβάροι απέναντι στις εθνοτικές ομάδες των 

γειτονικών χωρών, κάτι το οποίο έχει επιδράσεις και στην πολιτική τους συμπεριφορά. 

Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι Κοσοβάροι δείχνουν να εκτιμούν την εθνοτική και πολιτισμική 

ομοιογένεια αναφορικά με το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, εντούτοις είναι φιλόξενοι 

απέναντι στα άτομα διαφορετικής εθνικότητας – με τους Σέρβους να αποτελούν μια αξιοσημείωτη εξαίρεση – σε 

άλλες κοινωνικές περιστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι οι Κοσοβάροι είναι πολύ ανοιχτοί απέναντι 

σε συναδέλφους, φίλους, και εργαζομένους διαφορετικής εθνότητας, ωστόσο είναι επιφυλακτικοί όταν πρόκειται 

για τον οικογενειακό τους κύκλο, τον οποίο θέλουν να διατηρούν εθνικά ομοιογενή (Πίνακα 2). 

Όταν η συζήτηση έρχεται στους Έλληνες, η έρευνα παρουσιάζει παρόμοιες απαντήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

ισχυρίζεται ότι θα αποδεχόταν τους Έλληνες σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις: ως επισκέπτες στο Κόσοβο 

(24,8%), συναδέλφους (15,2%), φίλους (12,2%), γείτονες (8,8%) και ισότιμους πολίτες του Κοσόβου (7,1%). Η 

επιθυμία για εθνοτική ομοιογένεια στην οικογένεια κυριάρχησε επίσης και στην περίπτωση των Ελλήνων, καθώς 

μόνο το 1% των ερωτηθέντων έδειξαν να είναι ανοιχτοί στην αποδοχή ενός Έλληνα ως μέλος της οικογένειάς τους. 

Μεταξύ άλλων, ένα υποερώτημα έδινε την ευκαιρία στους ερωτηθέντες να δηλώσουν  εάν υπάρχουν μέλη άλλων 

εθνοτικών ομάδων της περιοχής, τους οποίους δεν θα δέχονταν ούτε ως επισκέπτες στο Κόσοβο. Αυτού του 

είδους η απόρριψη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση των Σέρβων (56,9%), των Ρουμάνων 

(40,5%), και των Ρομά (30,4%). Ωστόσο, ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες, έδειξαν παρόμοια έλλειψη 

ανεκτικότητας και ως προς τους Έλληνες (25,7%), οι οποίοι θεωρούνται σχεδόν το ίδιο καλοδεχούμενοι όσο και οι 

Μαυροβούνιοι (23,1%). Τα αποτελέσματα της εν λόγω ερώτησης φαίνεται να δείχνουν έναν μεγάλο βαθμό 

εθνικού συντηρητισμού ανάμεσα στους Αλβανούς Κοσοβάρους, κυρίως στον τομέα της οικογένειας. 
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Πίνακας 2: Θα δεχόσασταν ένα μέλος των παρακάτω εθνοτικών κοινοτήτων ως\: 

 Τούρκοι Έλληνες Σέρβοι  Ρομά Βόσνιοι  Μαυρο-
βούνιοι 

Ρουμάνοι 

Μέλος της 
οικογένειάς σας 

18.8 1.1 0.3 1.4 2.7 0.5 0.3 

Φίλο σας  33.8 12.2 1.5 3.3 10.3 6.2 4.3 

Γείτονά σας 13.1 8.8 5.8 8.4 12.5 8.1 4.7 

Συνάδελφό σας 10.8 15.2 7.2 6 13.1 10.9 7.1 

Ισότιμο Πολίτη  
του Κοσόβου 

7.1 6.6 10.2 26.3 23.8 14.6 6.4 

Επισκέπτη του 
Κοσόβου 

10.3 24.8 11.6 16.2 18.7 26.4 26.9 

Δεν επιθυμώ να 
επισκεφθούν 
το Κόσοβο 

3 25.7 56.9 30.4 11.9 23.1 40.5 

Δεν απαντώ 3 5.5 6.4 8 6.8 10.1 9.8 

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Για να ερευνηθεί βαθύτερα η συμπεριφορά των Κοσοβάρων απέναντι στους αλλοδαπούς, η έρευνα εξέτασε 

γενικά το βαθμό ανεκτικότητας των ερωτηθέντων απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και αξίες. Οι συμμετέχοντες 

ερωτήθηκαν πόσο ανοιχτοί είναι σε τέτοιες επιδράσεις, έχοντας τη δυνατότητα να απαντήσουν με βάση μία 

διαβάθμιση από το 1 έως το 7 (όπου 1 σημαίνει πολύ κλειστοί και 7 πολύ ανοιχτοί). Ο σκοπός αυτής της ερώτησης 

ήταν να κατηγοριοποιηθεί η κοινωνία του Κοσόβου σε διευρυμένες κοινωνικές ομάδες, βασισμένες στο βαθμό 

ανεκτικότητας τους προς τους άλλους, και παράλληλα να γίνει κατανοητό το μέγεθος κάθε ομάδας μέσα στην 

κοινωνία – μέσω σύγκρισης των δεδομένων – εξετάζοντας εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

κοινωνικών αυτών ομάδων σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι ερωτηθέντες που απάντησαν 1-2 χαρακτηρίζονται ως 

«κοινωνικά συντηρητικοί», εκείνοι που απάντησαν 3-5 χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικά μετριοπαθείς», ενώ 

εκείνοι που απάντησαν 6-7 χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικά φιλελεύθεροι». Όπως δείχνει το Γράφημα 3, αυτού 

του είδους η κατηγοριοποίηση,  ανέδειξε ότι το 40% των Κοσοβάρων μπορούν να καταταχθούν  στους 

συντηρητικούς, το 39% στους μετριοπαθείς και το 21% στους φιλελεύθερους. 
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Γράφημα 3 

 

Επιστρέφοντας στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό αποδοχής άλλων εθνοτήτων σε διάφορες κοινωνικές 

περιστάσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε εκείνους  που χαρακτηρίζονται ως 

κοινωνικά συντηρητικοί, μετριοπαθείς ή φιλελεύθεροι αναφορικά με την αποδοχή των Ελλήνων ως μέλη του 

οικογενειακού τους κύκλου. Όπως δείχνει το Γράφημα 4, μόνο το 1%  των κοινωνικά φιλελεύθερων θα 

αποδέχονταν έναν Έλληνα για μέλος της οικογένειάς τους. Εντούτοις, οι φιλελεύθεροι είναι πιο πιθανό να 

αποδεχτούν τους Έλληνες στο δευτερεύων κοινωνικό τους περιβάλλον – ως φίλους (18%), γείτονες (11%), ή 

συναδέλφους (19%) – από ότι οι κοινωνικά μετριοπαθείς και συντηρητικοί. Οι τελευταίοι, χωρίς καμία έκπληξη, 

είναι επιφυλακτικοί ακόμα και στο να δεχτούν τους Έλληνες ως επισκέπτες στο Κόσοβο (31%). 
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Γράφημα 4 

 

Οι σχετικά μικρές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των τριών αυτών κοινωνικών κατηγοριών, τις οποίες κάποιος 

ίσως ανέμενε να είναι εντονότερες όσον αφορά την ανεκτικότητα έναντι άλλων, αναδεικνύουν το μεγάλο βαθμό 

ομοιογένειας που επικρατεί στη κοινωνία του Κοσόβου, σχετικά με τις συμπεριφορές απέναντι στις εθνότητες και 

τους πολιτισμούς των γειτονικών χωρών. Αυτές οι συμπεριφορές φαίνεται να συνοψίζονται σε ένα βαθύ εθνοτικό 

συντηρητισμό στο πεδίο της οικογένειας – ειδικότερα σε σχέση με εκείνα τα έθνη με τα οποία υπάρχουν  

πολιτισμικές διαφορές και ιστορικές διαμάχες (π.χ. Έλληνες και Σέρβοι) – και σε μία γενικότερη ανεκτικότητα, αν 

και με εξαιρέσεις, στους άλλους κοινωνικούς τομείς. 

Η έρευνα επίσης εξετάζει τις κυρίαρχες προκαταλήψεις που διακατέχουν τους Κοσοβάρους σχετικά με τα 

γειτονικά κράτη και τις εθνοτικές τους ομάδες, γεγονός το οποίο για μία ακόμη φορά μπορεί να υποδεικνύει την 

παρουσία αρνητικών συμπεριφορών απέναντι τους. Τα στοιχεία του Πίνακα 3 δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων στο Κόσοβο δήλωσαν ότι όταν ακούν ή διαβάζουν ότι ένας Έλληνας επισκέφτηκε το Κόσοβο, η 

πρώτη τους εντύπωση είναι ότι είτε πρόκειται για τουρίστα (34,7%), είτε για επιχειρηματία (34,5%). Ωστόσο, ένα 

μικρό αλλά σεβαστό ποσοστό των ερωτηθέντων (11,5%)  δήλωσε ότι θεωρούν ότι ο επισκέπτης μπορεί να έχει 

εμπλακεί και σε παράνομες δραστηριότητες. 
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Πίνακας 3 : Όταν ακούτε ή διαβάζετε ότι ένα άτομο προερχόμενο από μία από τις παρακάτω χώρες έχει 

επισκεφτεί το Κόσοβο, ποιό είναι το πρώτο πράγμα που περνάει από το μυαλό σας σχετικά με την κατάσταση 

του επισκέπτη; 

 

 ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΓΔΜ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Εργαζόμενος 32.7 15.8 8.6 8.9 

Εγκληματίας 1.9 7.8 11.5 0.3 

Φοιτητής 13.1 16.5 3.3 1.9 

Τουρίστας 34.6 25.3 34.7 28.9 

Επιχειρηματίας 15 28 34.5 56.2 

ΔΓ / ΔΑ 2.7 6.6 7.4 3.8 

Σύνολο 100 100 100 100 

 

Η άποψη των Κοσοβάρων για τις σχέσεις του Κοσόβου με την Ελλάδα  

Η πρόσφατη ιστορία του Κοσόβου έχει διασφαλίσει την πρωτοκαθεδρία των διεθνών ζητημάτων ως κύριο θέμα 

ενδιαφέροντος στο δημόσιο διάλογο μεταξύ των Κοσοβάρων. Η αναγνώριση της σημασίας των διεθνών 

ζητημάτων έχει ενταθεί από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου τον Φεβρουάριο του 2008, όταν οι 

Κοσοβάροι έκαναν έμμεσα «μαθήματα παγκόσμιας γεωγραφίας», περιμένοντας ενθουσιωδώς και ασκώντας 

πιέσεις ώστε και άλλες χώρες να αναγνωρίσουν την κρατική τους οντότητα. 

Αυτή η έρευνα επιχειρεί να αξιολογήσει εμπειρικά τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με τη διαδικασία διεθνούς 

αναγνώρισης του Κοσόβου, με ιδιαίτερη έμφαση στις τρεις χώρες της περιοχής (Ελλάδα, Ρουμανία, και Βοσνία-

Ερζεγοβίνη) που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το Κόσοβο και να εξετάσει επίσης τις κυρίαρχες δημόσιες 

αντιλήψεις αναφορικά με την ελληνική στάση απέναντι στο Κόσοβο.   

Το Γράφημα 5 δείχνει πως το 72,1% των Κοσοβάρων γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία του Κοσόβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των 

Κοσοβάρων που γνωρίζουν τη μη-αναγνώριση της Ρουμανίας και της Βοσνίας (59,3% και 53,1% αντίστοιχα). Όπως 

δείχνει το Παράρτημα 4, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (μορφωτικό επίπεδο, γένος κ.τ.λ.) εκείνων που 

υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν την μη-αναγνώριση της Ελλάδας δεν διαφέρουν σημαντικά από τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού. 

Μία πιθανή εξήγηση για τις διαφορές στο γνωστικό πεδίο σχετικά με αυτές τις τρεις χώρες θα μπορούσε να είναι 

το γεγονός ότι η μη-αναγνώριση από την Ελλάδα και τη Ρουμανία έχει τύχει πολύ μεγαλύτερης δημοσιότητας από 
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αυτή της Βοσνίας. Οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ρουμανίας έχουν αποτελέσει αντικείμενο εντονότερου 

δημόσιου διαλόγου και διαπραγματευτικών προσπαθειών, εξαιτίας των προσδοκιών της πολιτικής ελίτ του 

Κοσόβου ότι η θέση αυτών των δύο χωρών μπορεί να αλλάξει. Στη περίπτωση της Βοσνίας υπήρξε μικρή 

δημοσιότητα, καθώς οι διαμορφωτές πολιτικής στο Κόσοβο κατανοούν ότι η δυνατότητα της Σερβίας να ασκεί 

βέτο (μέσω της επιρροής της στη Σέρβικη Δημοκρατία της Βοσνίας) έχει ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες 

αναγνώρισης του Κοσόβου από τη Βοσνία, κάνοντας τις όποιες διαπραγματευτικές προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση να φαντάζουν μάταιες. 

 

 

Γράφημα 5 

 

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια αποτελεί η Συμφωνία των Βρυξελλών μεταξύ Κόσοβου 

και Σερβίας, η οποία σηματοδότησε την απαρχή της εξομάλυνσης των σχέσεών τους. Η έρευνα προσπάθησε να 

αξιολογήσει τις σκέψεις των Κοσοβάρων σχετικά με το αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας στη διαδικασία της 

αναγνώρισης του Κοσόβου. Όπως δείχνει το Γράφημα 6, η συντριπτική πλειοψηφία (73,6%) δήλωσε ότι η 

συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και από άλλες χώρες, ενώ το 16,9% είχε αντίθετη γνώμη. Όπως 

αναδεικνύεται από την σύγκριση δεδομένων των πινάκων, η απαισιοδοξία είναι ελαφρώς υψηλότερη από το 

μέσο όρο στις ηλικίες 25-34 (22,1%) και στους απόφοιτους πανεπιστημίου (23,2%). 



39 

 39 

 

Γράφημα 6 

 

Εντούτοις, η πλειοψηφία των Κοσοβάρων είναι αισιόδοξοι ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κόσοβο ως 

ανεξάρτητο κράτος. Όπως δείχνει το Γράφημα 7, το 67,9% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι αυτό θα γίνει, ενώ το 

22,8% έχουν αντίθετη γνώμη. Η σύγκριση των δεδομένων των πινάκων, στο Παράρτημα 7, αναδεικνύει ότι οι 

ηλικίες άνω των 65 χρονών (33,3%) και οι απόφοιτοι πανεπιστημίου (32,1%) είναι περισσότερο σκεπτικοί σχετικά 

με την αναγνώριση του Κοσόβου απο την Ελλάδα. 

 

 

Γράφημα 7 
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Η πλειοψηφία εκείνων που υποστήριξαν ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κόσοβο θεωρούν ότι αυτό θα γίνει 

εξαιτίας της επιμονής των κρατών μελών της Ε.Ε που έχουν ήδη αναγνωρίσει το Κόσοβο. Όπως δείχνει το 

Γράφημα 8, το 59,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αιτία της αναγνώρισης θα είναι η επιμονή της Ε.Ε. 

Αντιθέτως, το 33,1% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κόσοβο για να βελτιώσει τις 

μεταξύ τους σχέσεις. Μόνο το 4,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κόσοβο για να 

μειώσει το βαθμό επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. 

 

Γράφημα 8 

 

Επιπλέον, μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει το Κόσοβο, κυριαρχεί η αντίληψη ότι η 

Ελλάδα δεν θα προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια για να διατηρήσει τις καλές της σχέσεις με τη Σερβία (Γράφημα 

9). 

 

Γράφημα 9 
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Η σύγκριση στο Γράφημα 10 αποκαλύπτει ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωνικά συντηρητικοί 

είναι πιθανότερο να θεωρούν ότι η βασική αιτία της μη αναγνώρισης του Κοσόβου από την Ελλάδα είναι οι 

σχέσεις της τελευταίας με την Σερβία. Η διαφορά αυτή ίσως μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα 

συντηρητικά αυτά τμήματα της κοινωνίας (είτε πρόκειται για εθνικιστές, είτε για θρησκευόμενους) είναι πιθανόν 

να βλέπουν τα ζητήματα της περιοχής υπό το πρίσμα των κλασσικών και παραδοσιακών Βαλκανικών συμμαχιών, 

και να απαξιώνουν κάθε άλλη πιθανή πληροφορία η οποία μπορεί να επηρεάζει το ζήτημα.  

 

 

 

 

 

Γράφημα 10 

 

Αναφορικά με τις μελλοντικές σχέσεις του Κοσόβου με την Ελλάδα, παρά την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου βαθμού 

επιφυλακτικότητας από διάφορα τμήματα του πληθυσμού, οι Κοσοβάροι φαίνεται να θέλουν να θεμελιώσουν 

φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα. Όπως παρουσιάζει το Γράφημα 11, η συντριπτική πλειοψηφία (91,7%) των 

ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το Κόσοβο θα πρέπει να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες. Σχετικά με το 

είδος των σχέσεων που θα πρέπει να αναπτύξει το Κόσοβο με την Ελλάδα, μόνο το 5,4% των ερωτηθέντων 

υποστηρίζει ότι ο Κόσοβο δεν θα πρέπει να αναπτύξει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε εκείνους που είναι σκεπτικοί απέναντι στην Ελλάδα, κυριαρχεί το ποσοστό 

των ανδρών (64,8%) συγκριτικά με αυτό των γυναικών (35,2%), κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι οι άνδρες παρουσιάζουν εντονότερη τάση να υιοθετούν παραδοσιακές και εθνικιστικές αντιλήψεις. 

Όπως αναμενόταν, η επιλογή της μη-ανάπτυξης καλών σχέσεων με την Ελλάδα είναι ελαφρά πάνω από το μέσο 

όρο (8%) μεταξύ των κοινωνικά συντηρητικών, ωστόσο ακόμα και σε αυτή την ομάδα το ποσοστό παραμένει 

σχετικά χαμηλό. Από την άλλη πλευρά, μία θετική/ειρηνική θεώρηση του κόσμου συνδέεται άμεσα με τα υψηλά 

επίπεδα μόρφωσης. Για παράδειγμα, εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποιο πτυχίο πανεπιστημίου υποστηρίζουν, πολύ 

πάνω από το μέσο όρο, την ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλες τις χώρες (97%).   
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Γράφημα 11 

 

Η θέση των Κοσοβάρων για τις εξωτερικές υποθέσεις και για το ρόλο 
των Ηνωμένων Πολιτειών  

Η έρευνα ασχολείται και με ερωτήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοχή, με σκοπό να διερευνηθούν οι 

ευρύτερες διαστάσεις των θέσεων των Κοσοβάρων σχετικά με τα τοπικά και διεθνή ζητήματα. Συγκεκριμένα, 

δίνεται έμφαση στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της 

ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι απόψεις των Κοσοβάρων, 

και των Αλβανών γενικότερα, διαφέρουν σημαντικά από αυτές των περισσότερων κρατών της περιοχής και της 

Ευρώπης. 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν πρώτα από όλα ποιός θεωρούν ότι είναι ο σπουδαιότερος εταίρος του 

Κοσόβου παγκοσμίως. Τους επιτρέπονταν να επιλέξουν μόνο μία από τις πέντε επιλογές που τους δίνονταν. Οι 

χώρες που επιλέχθηκαν ήταν οι αναμενόμενες, αν και η σειρά στην οποία έχουν καταταχθεί αυτές που βρίσκονται 

στις δύο πρώτες θέσεις παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συζήτηση (Γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12 
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Ενώ είναι ευρέως διαδεδομένο ότι το Κόσοβο είναι μία από τις πιο φιλοαμερικανικές χώρες στον κόσμο, το 

γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατατάσσονται ως ο σπουδαιότερος εταίρος από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, πριν 

ακόμα και από την εθνοτικά συγγενή Αλβανία, επιβεβαιώνει αυτή την πεποίθηση έστω και εμπειρικά. Επιπλέον, η 

εκφραζόμενη πίστη στην φιλία των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει την έκδηλη επιρροή που είχε στους Κοσοβάρους η 

επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, και η οικονομική ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου 

(Γράφημα 13). Η ύπαρξη μιας μεγάλης δόσης φιλοαμερικανισμού, η οποία φτάνει στο σημείο του υπέρμετρου 

θαυμασμού, επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι ΗΠΑ 

στο παγκόσμιο σύστημα (θα συζητηθεί παρακάτω). 

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί μία ενδιαφέρουσα τάση, η οποία αποκαλύφθηκε μέσω της 

σύγκρισης των δημογραφικών στοιχείων σχετικά με την ερώτηση για τον σπουδαιότερο εταίρο του Κοσόβου. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώθηξε ότι η φιλική διάθεση προς τις ΗΠΑ αρχίζει ελαφρώς να ελαττώνεται. Σύμφωνα με 

την έρευνα, οι μεγαλύτερης ηλικίας γενιές εκφράζουν μεγαλύτερη προτίμηση προς τις ΗΠΑ από ό,τι οι νεότερες. 

Ειδικότερα, ενώ το 72,7% των ερωτηθέντων άνω των 65 ετών θεωρεί τις ΗΠΑ τον σπουδαιότερο εταίρο του 

Κοσόβου, στις ηλικίες μεταξύ 25-34 το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 48,8%. Η τελευταία αυτή ηλικιακή ομάδα 

εκτός της χαμηλής προτίμησης προς τις ΗΠΑ, παρουσιάζει και την υψηλότερη προτίμηση προς την Αλβανία 

(44,2%). 

Μία πιθανή εξήγηση αυτού θα μπορούσε να βασιστεί στο γεγονός ότι οι νεότερες γενιές – οι οποίες υφίστανται 

πιέσεις από το χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, την ανεξέλεγκτη ανεργία, και τη μη απελευθέρωση από 

τη Σερβία – βλέπουν τις ΗΠΑ με λιγότερο θαυμασμό, και ως λιγότερο σημαντικές από ότι οι μεγαλύτερες γενιές, 

των οποίων η άποψη για τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε από την επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999 και τη συνεπακόλουθη 

υποστήριξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. 

Σε κάθε περίπτωση, το Κόσοβο παραμένει μία έντονα φιλοαμερικανική χώρα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το ρόλο των ΗΠΑ στα διεθνή ζητήματα. Ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να απαντήσουν κλιμακωτά εάν θεωρούν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν: α) πάντα θετικός, β) άλλοτε 

θετικός και άλλοτε αρνητικός, και γ) πάντα αρνητικός. Όπως δείχνει το Γράφημα 13, μία μικρή πλειοψηφία των 

Κοσοβάρων, 53,5%, θεωρεί ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή πολιτική ήταν πάντα θετικός. Ένα 

σημαντικό ποσοστό, 42,1%, έχει μία πιο μετριοπαθή άποψη για τον ρόλο των ΗΠΑ χαρακτηρίζοντας την μερικές 

φορές θετική και άλλες αρνητική. Μόνο το 0,9% του πληθυσμού πιστεύει ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντα 

αρνητικός. 
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Γράφημα 13 

 

Οι αντιλήψεις για το ρόλο των ΗΠΑ έχουν κάποιες μικρές αλλά ενδιαφέρουσες δημογραφικές διαστάσεις. Για μία 

ακόμη φορά εμφανίζεται η ίδια διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, η οποία συζητήθηκε και προηγουμένως, 

σύμφωνα με την οποία οι ηλικίες μεταξύ 25-34 ετών είναι σχετικά πιο σκεπτικοί απέναντι στο ρόλο των ΗΠΑ στη 

παγκόσμια πολιτική. Οι ερωτηθέντες αυτής της ηλικιακής ομάδας πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντα 

θετικός σχεδον 10 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο (44,2%) από ότι ο συνολικός πληθυσμός (53,5%). Ομοίως, 

πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι μερικές φορές θετικός και μερικές αρνητικός σχεδόν 10 ποσοστιαίες 

μονάδες περισσότερο (51,2%) από ότι ο συνολικός πληθυσμός (42,1%). Από την άλλη πλευρά, εκείνοι οι οποίοι 

έχουν τις θετικότερες απόψεις για το ρόλο των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι πάντα θετικός, ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα των 65 ετών και άνω (71,2%). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι 

αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο των ΗΠΑ παρουσιάζουν σχετική ομοιογένεια και ομοιότητα, ανεξάρτητα από την 

ιδεολογική τοποθέτηση των ερωτηθέντων. Ο ρόλος των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται ως «πάντα θετικός» τόσο από τους 

κοινωνικά συντηρητικούς όσο και από τους φιλελεύθερους, αλλά ακόμα και από εκείνους που υποστηρίζουν 

κάποιο οικονομικό μοντέλο αριστερού τύπου. Χωρίς καμία έκπληξη, η μόνη ορατή διαφορά είναι το ελαφρώς 

υψηλότερο ποσοστό της θετικής αξιολόγησης των ΗΠΑ από αυτούς που κατατάσσονται στη κατηγορία των 

υποστηρικτών μιας καπιταλιστικής οικονομίας (60,4%) συγκριτικά με το μέσο όρο. 
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Το χάσμα μεταξύ Κοσόβου και Ελλάδας: Συγκριτική ανάλυση των δύο 
ερευνών  

 

Agon Maliqi 

Γλωσσική επιμέλεια: Scott Abrams 

 

Οι σοβαρές αναλύσεις και συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις Κοσόβου και Ελλάδας – στον ακαδημαϊκό χώρο, στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή μεταξύ των πολιτικών ελίτ – έχουν υπάρξει μέχρι τώρα σπάνιες και στις δύο χώρες. 

Ακόμη και όταν λαμβάνουν χώρα, ασχολούνται περισσότερο με θέματα στην επιφάνεια του ζητήματος, τα οποία 

είναι άμεσα ορατά στο δημόσιο διάλογο. Συνεπώς, οι σχέσεις Κοσόβου – Ελλάδας έχουν αναλυθεί υπό το πρίσμα 

του ιστορικού και γεωπολιτικού πλαισίου των Βαλκανίων, των  επιπτώσεων  της ανεξαρτησίας του Κοσόβου στην 

πολιτική της περιοχής και στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Κύπρου, ή των  ελάχιστων έως 

και ανύπαρκτων  οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, στη περίπτωση των λαϊκιστικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, οι σχέσεις των δύο χωρών συζητούνται συχνά υπό το πρίσμα των παραδοσιακών εθνικών 

στερεοτύπων ή προκαταλήψεων, που προέρχονται κυρίως από τον εθνικιστικό λόγο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν 

γίνει αξιόλογες προσπάθειες ώστε να  κατανοηθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο κοινωνιών σε μία πιο 

βαθιά κοινωνικό-πολιτισμική διάσταση – δηλαδή, μία εμπειρική αξιολόγηση των δημόσιων αντιλήψεων, οι οποίες 

αναπόφευκτα διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές κατευθύνσεις των ελίτ. 

Οι ποσοτικές έρευνες που διεξήχθησαν στις δύο χώρες – με παρόμοια μεθοδολογία, προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες κάθε χώρας – προσπάθησαν να καλύψουν αυτό το γνωστικό κενό, δημιουργώντας εμπειρικά δεδομένα 

για τον τρόπο που βλέπουν οι Κοσοβάροι τους Έλληνες, και το αντίστροφο, και γενικότερα για το πώς 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας παρέχουν τη δυνατότητα να καθοριστεί η 

τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις αμοιβαίες αντιλήψεις των κοινωνιών του Κοσόβου και της Ελλάδας, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση μελλοντικών εξελίξεων. Επιπλέον, τα εν 

λόγω ευρήματα βοήθησαν στην ανάδειξη όχι μόνο των κύριων διαφορών και σημείων διαμάχης μεταξύ των δύο 

κοινωνιών, τα οποία είναι απαραίτητο να επιλυθούν προς χάρη οποιασδήποτε μελλοντικής συνεργασίας, αλλά 

και των πιθανών συναφειών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης για την επίτευξη μιας 

τέτοιας συνεργασίας. 

Ένα από τα κυριότερα και πιο σημαντικά συμπεράσματα που μπορεί να εξαχθεί από τη σύγκριση των δύο 

ερευνών είναι η ύπαρξη ενός σημαντικού κενού και χάσματος μεταξύ Κοσοβάρων και Ελλήνων, η οποία είναι 

εξαιρετικά δυσανάλογη της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών. Αυτό το κενό οφείλεται σε ένα δίκτυο 

αλληλοσυνδεδεμένων γεγονότων, τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρείς κύριες κατηγορίες:  

α) το γενικά υψηλό επίπεδο αμοιβαίας παραπληροφόρησης και παρανόησης, το οποίο εν πολλοίς είναι 

αποτέλεσμα των υφιστάμενων αδύναμων δεσμών και του χαμηλού επιπέδου επικοινωνίας μεταξύ των δύο 

κοινωνιών ή ακόμα και των ιστορικά εδραιωμένων προκαταλήψεων και παρανοήσεων.  

β) η διαφορά στη συμπεριφορά των εθνοτήτων, η οποία είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής κοινωνικής και 

οικονομικής διαστρωμάτωσης, καθώς επίσης και της διαφορετικής επιρροής της πολιτικής κληρονομιάς και των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στις δύο χώρες. 

γ) η εντελώς διαφορετική στρατηγική θεώρηση των διεθνών θεμάτων, με τον φιλοαμερικανισμό του Κοσόβου 

και τον αντιαμερικανισμό της Ελλάδας να απεικονίζουν την κεντρική διαρετική τομή, η οποία έχει πολλαπλές 

επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. 
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Αμοιβαίες παρανοήσεις και παραπληροφόρηση  

Αν και η μικρότερη απόσταση μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να καλυφθεί οδικώς μέσα σε περίπου δύο ώρες, οι 

ταξιδιωτικοί περιορισμοί και το χαμηλό επίπεδο οικονομικών συναλλαγών έχουν δημιουργήσει στο μυαλό των 

περισσότερων Κοσοβάρων την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι μία πολύ μακρινή χώρα. Ακόμη και οι δραματικές 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που συγκλόνιζουν την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 

χρόνια έχουν εκληφθεί ως γεγονότα παγκόσμιου και όχι τοπικού χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την περίπτωση της 

Αλβανίας, η οποία έχει ένα τεράστιο αριθμό μεταναστών στην Ελλάδα και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με 

αυτή, στο Κόσοβο η ελληνική κρίση δεν είχε σχεδόν κανένα άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Επιπλέον, εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών μόνο ένας μικρός αριθμός Κοσοβάρων έχει επισκεφθεί την 

Ελλάδα και έχει προσωπικές εντυπώσεις για τη χώρα. Η παρούσα έρευνα αποκάλυψε ότι οι εντυπώσεις αυτών 

των επισκέψεων είναι ως επί το πλείστον θετικές, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εν λόγω 

επισκέπτες είναι κυρίως τουρίστες της μεσαίας τάξης που δεν έχουν βιώσει το ευρύ φάσμα των προκλήσεων και 

των πολιτισμικών/εθνοτικών τριβών που συνήθως συνδέονται με τη ζωή των οικονομικών μεταναστών. Η 

συγκεκριμένη διάσταση των ελληνο-αλβανικών σχέσεων έχει διαδοθεί στο Κόσοβο μόνο με έμμεσους τρόπους· 

δια μέσου των αφηγήσεων Αλβανών από την Αλβανία. 

Το χαμηλό επίπεδο επικοινωνίας και άμεσης αλληλεπίδρασης ευθύνεται για το γεγονός ότι η αντίληψη της κοινής 

γνώμης του Κοσόβου για την Ελλάδα και τους Έλληνες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προϊόν των απόψεων που 

παράγονται και διαδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική ελίτ. Με τη σειρά τους, αυτές οι 

αντιλήψεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εθνοκεντρική ιστοριογραφία, η οποία σε γενικές γραμμές 

απεικονίζει την Ελλάδα ως τον σημαντικότερο ιστορικό αντίπαλο των Αλβανών, και ως μέρος του Ορθόδοξου 

άξονα γειτονικών χωρών που μοιράζονται αντι-αλβανικά αισθήματα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει 

αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου ενισχύει περαιτέρω το σχηματικό επιχείρημα των παραδοσιακών 

συνασπισμών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των Αλβανών του Κοσόβου (62%) πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν έχει 

αναγνωρίσει το Κόσοβο προκειμένου να διατηρήσει αυτό που, οι ίδιοι, αντιλαμβάνονται ως συμμαχία της 

Ελλάδας με τη Σερβία. 

Εντούτοις, τα στοιχεία από τη δημοσκόπηση που διεξήχθει στην Ελλάδα καταδεικνύουν ότι η εν λόγω αντίληψη 

των Κοσοβάρων είναι αρκετά απλοϊκή, καθώς ερμηνεύει τη στάση ενός μικρότερου μέρους της ελληνικής 

κοινωνίας (του πιο εθνοκεντρικού και κοινωνικά συντηρητικού) ως κυρίαρχου και καθοριστικού των κινήτρων για 

τη μη αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω αντίληψη των Κοσοβάρων δεν 

αντικατοπτρίζει το σύνολο των πολύπλοκων κινήτρων που οδηγούν τους περισσότερους Έλληνες – ειδικά το 

προοδευτικό και αστικό κομμάτι της κοινωνίας – να αντιτίθενται στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 

Κοσόβου. Η πλειοψηφία όσων τάχθηκαν εναντίον της αναγνώρισης του Κοσόβου, στην ελληνική δημοσκόπηση, 

προέβαλαν εντελώς διαφορετικά επιχειρήματα για να τεκμηριώσουν τη θέση τους: συνέπειες για το Κυπριακό, 

προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο, κτλ. Μόνο το 23% ανέφεραν τη συμμαχία της Ελλάδας με τη Σερβία ως το κύριο 

επιχείρημα υπέρ της μη αναγνώρισης. 

Ακριβώς όπως οι Κοσοβάροι φαίνεται να παρερμηνεύουν ή να απλοποιούν τα κίνητρα των Ελλήνων, εξαιτίας της 

έλλειψης γνώσεων σχετικά με την εσωτερική δυναμική της ελληνικής κοινωνίας, ομοίως οι θέσεις των Ελλήνων 

για το το Κόσοβο επηρεάζονται από μία ασαφή εικόνα για το τί πραγματικά είναι το Κόσοβο. Αυτό είναι κάτι που 

ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι το ζήτημα του Κοσόβου προσελκύει ελάχιστα το ενδιαφερον της 

ελληνικής κοινής γνώμης, και είναι ασφαλώς ένα θέμα πολύ μικρότερης σημασίας συγκριτικά με τη σημασία που 

έχει για τους Κοσοβάρους η μη αναγνώριση του Κοσόβου από την Ελλάδα (72% των Κοσοβάρων είναι ενήμεροι 

για την μη αναγνώριση). 
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 Η ελληνική έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι Έλληνες στερούνται βασικών γνώσεων για την ιστορία του Κοσόβου 

ή για άλλες πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις: για παράδειγμα, τη δημογραφική σύνθεσης της χώρας, την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας το 2008, και τη θεση που είχε το Κόσοβο εντός της Ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. 

Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι πληροφορίες είναι λιγοστές μεταξύ εκείνων που ήταν πολύ νέοι 

όταν το Κόσοβο βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας εξαιτίας των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ 

κατά της Σερβίας. Αυτή η έλλειψη βασικών πληροφοριών επηρεάζει τις τρέχουσες θέσεις πολλών ατόμων σε 

σχέση με το καθεστώς του Κοσόβου, καθώς πολλοί από εκείνους που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του 

πιστεύουν ότι στην πλειοψηφία του κατοικείται από Σέρβους. 

Εθνοτικές στάσεις που αντλούνται από την ιστορία  

Σύμφωνα με τις δύο έρευνες, οι κοινωνίες της Ελλάδας και του Κοσόβου παρουσιάζουν αποκλίνοντα επίπεδα 

αποδοχής αναφορικά με μέλη άλλων εθνοτήτων, στο πλαίσιο διαφορετικών κοικωνικών πλαισίων.  

Μία βασική διαφορά είναι ότι οι Κοσοβάροι – ανεξαρτήτως της θέσης τους στην κλίμακα κοινωνικού 

συντηρητισμού/προοδευτισμού – είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη ενσωμάτωση άλλων εθνοτήτων, 

πρωτίστως στον οικογενειακό τους κύκλο, και δευτερευόντως σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτή η στάση 

αφορά σε όλες τις εθνότητες που συγκρίνονται στην έρευνα, εκτός των Τούρκων. Πιο συγκεκριμένα, ένα πολύ 

μικρό ποσοστό, της τάξης του 1,1%, των Κοσοβάρων θα αποδέχονταν έναν Έλληνα στην οικογένειά τους, ενώ 

12,2% και 8,8% θα αποδέχονταν έναν Έλληνα ως φίλο ή γείτονα, αντίστοιχα. Ένας στους τέσσερις Κοσοβάρους 

(25,7%) δεν θα αποδέχονταν τους Έλληνες ως επισκέπτες στο Κόσοβο. Ωστόσο, οι Κοσοβάροι δείχνουν να 

αποδέχονται τους Έλληνες, σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, περισσότερο από ότι τους Σέρβους ή τους 

Ρομά. 

Εν αντιθέσει, σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, η ελληνική κοινωνία είναι πιο ανοιχτή απέναντι σε άλλες 

εθνότητες, συμπεριλαμβανομένων των Αλβανών· το 46% των Ελλήνων θα αποδέχονταν έναν Αλβανό στην 

οικογένειά τους. Με μόνη εξαίρεση τους εθνοκεντριστές και τους κοινωνικά συντηρητικούς Έλληνες, οι Αλβανοί 

καθώς και άτομα άλλων Βαλκανικών εθνοτήτων είναι γενικά αποδεκτοί στις περισσότερες κοινωνικές 

δραστηριότητες, καθώς μόνο το 10% των Ελλήνων δεν θα αποδέχονταν τους Αλβανούς ούτε ως επισκέπτες στην 

Ελλάδα. 

Διαφορές μπορούν επίσης να παρατηρηθούν στις γενικές κατευθύνσεις των εθνοτικών αντιλήψεων. Οι Κοσοβάροι 

είναι περισσότερο ανοιχτοί απέναντι στους Έλληνες, παρά απέναντι στους Σέρβους και τους Ρομά, αλλά λιγότερο 

ανοιχτοί έναντι των Ελλήνων σε σχέση με τους Τούρκους, τους Βόσνιους, και τους Μαυροβούνιους. Οι Έλληνες 

είναι γενικά ανοιχτοί απέναντι σε άλλες εθνότητες, όπως Αλβανοί, Βούλγαροι, και Σλαβομακεδόνες, αλλά 

διατηρούν μία συγκριτικά πιο θετική στάση ως προς τους Σέρβους. Όπως ήταν αναμενόμενο, εξετάζοντας τις 

εθνοκεντρικές και κοινωνικά συντηρητικές ομάδες της κοινωνίας το επίπεδο ανοχής απέναντι σε άλλες εθνότητες 

είναι πολύ χαμηλότερο.  

Οι κοινωνικές συμπεριφορές απέναντι σε άλλες εθνότητες μπορούν εν μέρει να χρησιμεύσουν ως ένας κατά 

προσέγγιση δείκτης του επιπέδου πολιτικής εγγύτητας ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτή η αιτιότητα μπορεί να 

λειτουργήσει αμφίδρομα και κυκλικά, καθώς οι εθνικές αντιλήψεις μπορούν να δημιουργήσουν πολιτικές τριβές, 

και το αντίστροφο. Αναφορικά με τις διαφορές που εντοπίστηκαν στις εθνοτικές συμπεριφορές, μέσα και από τις 

δύο έρευνες, μπορούν να παρουσιαστούν αρκετές πιθανές εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς στο 

ιστορικό υπόβαθρο και την κοινωνική διαστρωμάτωση των δύο χωρών. 

Η Ελλάδα αποτελεί το παλαιότερο ανεξάρτητο κράτος, και μία από τις πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της 

περιοχής· είναι επιπλέον η περισσότερο βιομηχανοποιημένη και αστικοποιημένη χώρα, με τα μεγαλύτερα και 

πολυπληθέστερα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων μητροπόλεων όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Η χώρα 

έχει μία μακρά ιστορία αλληλεπίδρασής με άλλους πολιτισμούς, ιδιαίτερα λόγω της τουριστικής της βιομηχανίας 
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και πιο πρόσφατα λόγω των μεταναστευτικών της εισροών. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν πιθανώς, μεταξύ 

άλλων, να εξηγήσουν τα υψηλότερα επίπεδα εθνοτικής ανεκτικότητας και τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία 

ιδεολογικών απόψεων και τις κοινωνικών αξιών  

Από την άλλη πλευρά, το Κόσοβο είναι μία από τις μικρότερες χώρες και οικονομίες της περιοχής, που 

χαρακτηρίζεται από ένα πυκνό δίκτυο μικρών πόλεων, κωμοπόλεων, και χωριών. Η κοινωνία του Κοσόβου έχει 

γνωρίσει σημαντική απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο ως αποτέλεσμα των πολιτικών αναταραχών και του 

πολέμου, και συνεπώς υπάρχει μια διαρκής καθυστέρηση στην κοινωνική και βιομηχανική ανάπτυξη του. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι μεταξύ εκείνων που εξηγούν τον εμφανώς πιο ιδεολογικά ομοιογενή χαρακτήρα της κοινωνίας 

του Κοσόβου, ειδικά όσον αφορά τη στάση και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον υπόλοιπο κόσμο και τις 

γειτονικές εθνότητες· οι φιλοδοξίες των οποίων θεωρούνται συχνά ως απειλητικές και ύποπτες.  

Η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στις συμπεριφορές των δύο χωρών σχετίζεται σίγουρα με μία σειρά ιστορικών, 

πολιτικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων που δεν μπορούν να αναλυθούν πλήρως στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας. Μία εκτενής και επιστημονικά ενδελεχής εξήγηση για τις διαφορετικές εθνοτικές 

συμπεριφορές απαιτεί μελλοντική έρευνα που θα επεκταθεί πέρα από τις δύο έρευνες που υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 

Εντούτοις, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα ποικίλα επίπεδα ανεκτικότητας ή/και η έλλειψη αυτής στον 

κοινωνικό τομέα δεν μεταφράζονται ως έλλειψη επιθυμίας για διμερείς συνεργασίες. Οι Κοσοβάροι εμφανίζονται 

ιδιαίτερα υπέρ της συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς μόνο το 5% αυτών δήλωσε ότι το Κόσοβο 

δεν πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα· αντιθέτως, το 95% δήλωσε ότι το Κόσοβο πρέπει να διατηρεί 

καλές σχέσεις με όλες τις χώρες. Επιπρόσθετα, σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων Κοσοβάρων δήλωσαν ότι θα 

ήθελαν να επισκεφθούν την Ελλάδα, κυρίως για τουρισμό και αναψυχή, καταδεικνύοντας ένα σημαντικό βαθμό 

περιέργειας και επιθυμίας για επικοινωνία με τον ελληνικό πολιτισμό. 

Αυτη η νοοτροπία είναι παρόμοια, αν και σχετικά λιγότερο ενθουσιώδης, στην Ελλάδα, καθώς το 68% των 

Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα τους πρέπει να δημιουργήσει καλές σχέσεις συνεργασίας με το Κόσοβο, ανεξάρτητα 

από το ζήτημα της αναγνώρισής του, ενώ ένα μικρότερο αλλά εντούτοις σημαντικό τμήμα της κοινωνίας – 

συγκεκριμένα 20% (κυρίως εθνοκεντριστές και κοινωνικά συντηρητικοί) – δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να 

αναπτύξει κανενός είδους σχέσεις με το Κόσοβο. Συνολικά, τα ευρήματα των ερευνών υπογραμμίζουν την ανάγκη 

για πολιτικές που θα βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης και κατανόησης μεταξύ των δύο κοινωνιών, και θα 

διευκολύνουν την αύξηση του βαθμού ανοχής απέναντι σε άλλες εθνότητες. Οι Έλληνες και οι Κοσοβάροι, όπως 

και τα υπόλοιπα βαλκανικά έθνη, δεν έχουν την πολυτέλεια να συντηρήσουν τα υψηλά επίπεδα αρνητικών 

αντιλήψεων που θα μπορούσαν να εξεληχθούν σε πηγή εχθρότητας εντός μίας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φιλοαμερικανισμός και αντιαμερικανισμός  ως βασική διαιρετική τομή  

Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων επεσήμαναν ότι μία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο κοινωνιών είναι η 

αντίληψη για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στις παγκόσμιες εξελήξεις. Η ελληνική κοινωνία, από το τέλος 

του ελληνικού εμφυλίου πολέμου ως και σήμερα, παρουσιάζεται ιδιαίτερα δύσπιστη για τον ενεργό ρόλο των 

Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό το ρεύμα αντιαμερικανισμού βρίσκει υποστηρικτές τόσο μεταξύ των αριστερών 

που τάσσονται κατά της παγκοσμιοποίησης, όσο και εντός της εθνοκεντρικής και κοινωνικά συντηρητικής δεξιάς. 

Από την άλλη πλευρά, το Κόσοβο είναι μία από τις πιο φιλοαμερικανικές χώρες  στον κόσμο. 

Αυτή η εικόνα υποστηρίζεται από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Το 50% των ερωτηθέντων Ελλήνων δήλωσε 

ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων ήταν «πάντοτε αρνητικός» και μόνο το 

2% πιστεύει ότι ήταν πάντοτε θετικός. Αυτή η επιφυλακτική θεώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν 

διαδεδομένη και κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Σερβίας από το ΝΑΤΟ, το 1999, οι οποίοι ουσιαστικά 
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τερμάτισαν την κυριαρχία του Βελιγραδίου στο Κόσοβο. Εκείνη την περίοδο, μία συντριπτική πλειοψηφία της 

ελληνικής κοινής γνώμης θεώρησε την παρέμβαση ως υποκινούμενη πρωτίστως από τα αμερικανικά 

γεωστρατηγικά συμφέροντα, και όχι από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στο Κόσοβο. 

Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώμη των 

Ελλήνων για το πολιτικό καθεστώς του Κοσόβου – ιδιαίτερα των Ελλήνων που πρόσκεινται στην Αριστερά – είναι 

ο ενεργός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπόθεση αυτή, ή αλλιώς η αντίληψη ότι η ανεξαρτησία του 

Κοσόβου αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδίου των ΗΠΑ. 

Ο φιλοαμερικανισμός του Κοσόβου είναι εν πολλοίς προϊόν των γεγονότων του 1999. Το 96% των Κοσοβάρων 

θεωρούν ότι το Κόσοβο δεν θα μπορούσε να έχει απελευθερωθεί από τη Σερβία χωρίς την καθοδηγούμενη από 

τις ΗΠΑ παρέμβαση του ΝΑΤΟ, ενώ το 60% πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έδρασαν με στόχο την απελευθέρωση του 

Κοσόβου και όχι την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών στρατηγικών συμφερόντων τους. Αυτό εξηγεί γιατί το 57% 

των Κοσοβάρων πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Κοσόβου, σε 

σύγκριση με μόλις το 35% εκείνων που επέλεξαν την Αλβανία, παρά το γεγονός ότι το Κόσοβο κατοικείται 

συντριπτικά από Αλβανούς. Η αντίληψη του ρόλου των ΗΠΑ στις παγκόσμιες εξελήξεις, είναι η άλλη όψη του 

νομίσματος συγκριτικά με την άποψη των Ελλήνων (γράφημα 14), καθώς οι περισσότεροι Κοσοβάροι (54%) 

αντιλαμβάνονται τον ρόλο των ΗΠΑ ως «πάντα θετικό». 

  

Γράφημα 14 

. 

 



50 

Ελλάδα-Κόσοβο 

 

 

  

Γράφημα 15 

 

Ο σχεδόν ομόφωνος φιλοαμερικανισμός του Κοσόβου συντηρείται από την κυρίαρχη πεποίθηση, που 

υποστηρίζεται εμπειρικά και από την παρούσα έρευνα, ότι η επέμβαση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ το 1999 ήταν 

απαραίτητη για την απελευθέρωση της χώρας. Όπως δείχνει το Γράφημα 15, η συντριπτική πλειοψηφία των 

Κοσοβάρων (96,6%) πιστεύει ότι το Κόσοβο δεν θα είχε απελευθερωθεί από την Σερβία, εάν δεν επενέβαινε 

στρατιωτικά το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ· μόνο το 2,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το Κόσοβο θα μπορούσε να 

απελευθερωθεί από τη Σερβία χωρίς κάποια βοήθεια. 
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Γράφημα 16 

 

Ο φιλοαμερικανισμός εξηγείται επίσης από την βαθιά εδραιωμένη πίστη στην αγνότητα των προθέσεων των ΗΠΑ 

σε σχέση με το Κόσοβο. Όπως δείχνει το Γράφημα 16, το 60,2% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ 

παρενέβησαν στο Κόσοβο με αποκλειστικό σκοπό την απελευθέρωσή του, ενώ το υπόλοιπο 36,7% θεωρεί ότι το 

ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ επενέβησαν προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα. 

Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα είναι αρκετά ομοιογενείς σε όλες τις δημογραφικές ομάδες, παρουσιάζοντας 

μόνο μικρές διακυμάνσεις, μεταξύ εκείνων που είχαν διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης. Όσοι είχαν 

πανεπιστημιακή μόρφωση είναι ελαφρώς πιο πιθανό να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ επενέβησαν για δικά τους 

στρατηγικά συμφέροντα (40,5%). Από την άλλη πλευρά, η πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ παρενέβησαν προκειμένου να 

απελευθερώσουν το Κόσοβο είναι υψηλότερη μεταξύ εκείνων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδεση 

(73,0%), και εκείνων που είχαν τελειώσει μόνο το δημοτικό (63,2%).  

 

Γράφημα 17 
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Επιπλέον, τα ευρήματα σχετικά με το ποιός πιστεύουν οι Κοσοβάροι ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους δεν 

προκαλούν έκπληξη, έχοντας κατά νου την πρόσφατη ιστορία και τις τρέχουσες εξελίξεις. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 98,1%, δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Κοσόβου είναι η Σερβία. 
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Η μελλοντική πορεία  

Τα καλά νέα και των δύο ερευνών είναι ότι παρά τις πολλές διαφορές και τα σημεία διαφωνίας μεταξύ Κοσόβου 

και Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος σχετικά με το πολιτικό καθεστώς του Κοσόβου, οι πολίτες και 

των δύο χωρών δηλώνουν υπέρ της προώθησης των διμερών σχέσεων συνεργασίας. Όπως καταδεικνύουν τα 

ευρήματα των ερευνών μας, οι σχέσεις των δύο κοινωνιών χαρακτηρίζονται από τόσες προκλήσεις και εμπόδια, 

όσες και οι δυνατότητες για τη βελτίωση των εν λόγω σχέσεων. 

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πηγών της παραπληροφόρησης και των 

παρανοήσεων που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των δύο λαών. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης 

διαβατηρίων (βίζα) για το Κόσοβο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Κοσοβάροι θα 

είναι σε θέση να υλοποιήσουν το τεράστιο ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα και να την επισκεφθούν για λόγους 

αναψυχής, ενώ οι επιχειρηματικές επενδύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς, και συνεπώς σε αύξηση του ενδιαφέροντος κάθε πλευράς για τις εξελήξεις 

στην άλλη. Οι υπάρχουσες απόμακρες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αδικαιολόγητες λαμβάνοντας υπόψιν 

τη γεωγραφική τους εγγύτητα και τα πολλά αμοιβαία οφέλη από την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών 

δεσμών. 

Επί του παρόντος, το Κόσοβο αντιλαμβάνεται τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες του μικρού εθνοκεντρικού κομματιού 

της ελληνικής κοινωνίας σαν αντιπροσωπευτκό της επικρατούσας τάσης της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι των 

Αλβανών και του Κοσόβου. Η πρόσφατη διεύρυνση της εκλογικής βάσης της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα έχει 

προβληθεί ιδιαίτερα στα πλαίσια του αλβανικού εθνικιστικού αφηγήματος, το οποίο θέλει τους Έλληνες να έχουν 

εχθρικές και επεκτατικές βλέψεις έναντι των Αλβανών. Το Κόσοβο πρέπει να μάθει περισσότερα όσον αφορά την 

«άλλη Ελλάδα» – την φιλελεύθερη, προοδευτική και ανεκτική Ελλάδα που, αν και δεν αναγνωρίζει την 

ανεξαρτησία του Κοσόβου, είναι ανοικτή στην εθνοτική διαφορετικότητα, και είναι πρόθυμη να επικοινωνήσει και 

να συνεργαστεί. 

Στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης η ανεξαρτησία του Κοσόβου είναι στιγματισμένη από την υποστήριξη των 

Ηνωμένων Πολιτειών· ως εκ τούτου, σε πιο πρακτικό επίπεδο, θεωρείται αδικία εις βάρος τη Σερβίας σύμφωνα με 

το διεθνές δίκαιο, και αυτόματα οδηγεί σε παραλληλισμούς με την Κύπρο. Το Κόσοβο πρέπει να επικοινωνήσει 

πιο αποτελεσματικά τη νομιμότητα και τη νομική ορθότητα του σκοπού του, σε εκείνα τα τμήματα της ελληνικής 

κοινωνίας που δεν είναι επιρρεπή σε εθνοκεντρικές αντιλήψεις. 

Προς αυτή την κατέυθυνση, το Κόσοβο έχει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του, που πιθανώς να πείσουν κάθε 

προοδευτικά σκεπτόμενο άτομο· η επιτυχής εφαρμογή των μηχανισμών προστασίας των μειονοτήτων που 

δημιουργήθηκαν με το σχέδιο Αχτισάαρι, η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Κόσοβο που 

τονίζει ότι η πράξη της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας αυτή δεν αποτελεί προηγούμενο για το Κυπριακό, η 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου από την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών της Δύσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 23 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τελευταίο αλλά εξίσου 

σημαντικό, την ευρέως αποδεκτή ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσόβου, που σίγουρα θα προχωρήσει μαζί με την 

προσχώρηση των υπόλοιπων Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την σταδιακή βελτίωση των σχέσεων 

Κοσόβου – Σερβίας. 

 

 

 

 

 



54 

Ελλάδα-Κόσοβο 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Ioannis Armakolas and Apostolis Karabairis (2012) “Greece-Kosovo: A complex relationship”, Kosovo Calling: 

International Conference to Launch Position Papers on Kosovo’s Relation with EU and Regional Non-

recognizing Countries, Pristina: Kosovo Foundation for Open Society & British Council, pp.93-119 

ICM/The Guardian (1999) Guardian European Barometer”, conducted by ICM Unlimited for The Guardian, 28 

May 1999, available at: 

http://www.icmunlimited.com/data/media/pdf/1999_may_guardian_european_barometer.pdf  

Gallup Balkan Monitor (2011) Gallup Balkan Monitor: Insights and Perceptions – Voices of the Balkans, 2011, 

available at: http://www.balkan-monitor.eu/index.php/dashboard  

Gallup Balkan Monitor (2010) Gallup Balkan Monitor: Insights and Perceptions – Voices of the Balkans, 2010, 

available at: http://www.esiweb.org/enlargement/wp-

content/uploads/2009/02/2010_Summary_of_Findings.pdf  

Kathimerini (2008) Survey on the Greek Foreign Policy, conducted by Public Issue for Kathimerini daily, 

February 2008, available at: http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2008/03/pi0810.pdf 

Pavlos Koktsidis, Ioannis Armakolas, Maja Maksimovic and Bledar Feta (2014) The Western Balkan EU 

Accession Process and the Greek Presidency 2014, Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign 

Policy  

Kosovo Center for Security Studies (2013) Kosovo Security Barometer – The Voices of Kosovo: Insights and 

Perceptions, May 2013, available at: http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_Security_Barometer-

The_voices_of_Kosovo_Insights_and_Perceptions_199745.pdf 

Kosovo Center for Security Studies (2012) Kosovo Security Barometer – First Edition, December 2012, available 

at: http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_Security_Barometer_Report_English_152996.pdf 

Gjeraqina Tuhina and Augustin Palokaj (2014) Kosovo and the Changes in the EU of 2014, Pristina: Kosovo 

Foundation for Open Society 

             

http://www.icmunlimited.com/data/media/pdf/1999_may_guardian_european_barometer.pdf
http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2008/03/pi0810.pdf
http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_Security_Barometer-The_voices_of_Kosovo_Insights_and_Perceptions_199745.pdf
http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_Security_Barometer-The_voices_of_Kosovo_Insights_and_Perceptions_199745.pdf
http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_Security_Barometer_Report_English_152996.pdf

