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ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚ

Με ns ΗΠΑ
για ιην ασφάλεια
με m Ρωσία για us
οικογένεια aÇies

JVewe

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ ΑΡΕΤΑΙΟΥ

Σημαντικές
αποκλίσεις στις αντιλήψεις

Ελλήνων και Τούρκων
απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσία

καταγράφει η δημοσκόπηση που
υποστηρίχθηκε από τη διαΝΕΟσις
σχεδιάσθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το
Istanbul Policy Center IPC και πραγματοποιήθηκε

από τις εταιρείες MRB
και KONDA Σύμφωνα με τα ευρήματα
της έρευνας καταγράφεται μια σημαντική

διστακτικότητα των Τούρκων
απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και μια μεγάλη
διαφοροποίηση των αντιλήψεων που

έχουν οι έλληνες

πολίτες

για τις
ΗΠΑ με τις
οποίες αισθάνονται

πιο κοντά
σε θέματα
ασφάλειας
και τρόπου

ζωής και τη Ρωσία με την οποία αισθάνονται

πιο κοντά σε θέματα αξιών
και θρησκευτικότητας

Στην ερώτηση σχετικά με ποια χώρα

τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία Ελληνες και
Τούρκοι έχουν πιο πολλά κοινά το
34,4 των Ελλήνων λένε ότι σε θέματα
ασφάλειας η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν
σχεδόν παρόμοια κοινά ενώ μόνο το
1 4,2 λέει το ίδιο για τη Ρωσία Με το
33,9 να βρίσκεται κάπου στη μέση
Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν ότι
παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει
έρθει πολύ κοντά σε θέματα ασφάλειας
με τις ΗΠΑ το ποσοστό των πολιτών
που θεωρεί ότι τα συμφέροντα των δύο
χωρών σχεδόν ταυτίζονται παραμένει
μάλλον σε χαμηλά επίπεδα

Αντίστοιχα στην Τουρκία μόνο το
16,1 των Τούρκων θεωρεί ότι σε θέματα

ασφάλειας τα κοινά είναι εντελώς
παρόμοια με τις ΗΠΑ ενώ 1 9,2 θεωρεί
ότι έχει κοινά εντελώς παρόμοια με τη
Ρωσία και 20,6 είναι κάπου στη μέση

Οι ίδιες και μεγαλύτερες αποκλίσεις
καταγράφονται και όσον αφορά τα
κοινά στην εξωτερική πολιτική με το
40,5 των Ελλήνων να θεωρεί ότι έχει
εντελώς παρόμοια κοινά με τις ΗΠΑ
σε αντίθεση με το 1 5 των Τούρκων
Μόνο το 20,5 των Τούρκων θεωρεί

ότι έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τη
Ρωσία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής
και το ίδιο λέει το 11,3 των Ελλήνων

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των
τούρκων πολιτών που δεν ξέρουν ή
και δεν απαντούν καθώς το 44,1
των Τούρκων δεν απαντά όσον αφορά

τα κοινά σε θέματα ασφάλειας και
το 44,7 δεν απαντά όσον αφορά τα
κοινά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής
Αντίθετα τα αντίστοιχα ποσοστά για
τους Ελληνες είναι 17,5 και 18 Τα
υψηλά αυτά ποσοστά στην Τουρκία
όσων δεν ξέρουν και/ή δεν απαντούν
καταδεικνύει το χαμηλό ενδιαφέρον
των τούρκων πολιτών σε θέματα εξωτερικής

πολιτικής σε αντίθεση με τους
Ελληνες

Το 38,5 των Ελλήνων πολιτών
θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής τους είναι
εντελώς παρόμοιος με τον τρόπο ζωής
στις ΗΠΑ σε αντίθεση με 12 των
Τούρκων πολιτών Ωστόσο 20,9 των
Ελλήνων θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής
τους είναι εντελώς παρόμοιος με τη
Ρωσία και σχεδόν το ίδιο 19 λένε
οι τούρκοι πολίτες

Ωστόσο
ενώ οι έλληνες πολίτες

αισθάνονται πολύ πιο
κοντά στις ΗΠΑ όσον αφορά

τα θέματα ασφάλειας εξωτερικής
πολιτικής και τρόπου ζωής μόνο το
1 6,3 θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια

κοινά με τις οικογενειακές αξίες
στις ΗΠΑ και 43,5 θεωρεί ότι έχει
εντελώς παρόμοια κοινά με τη Ρωσία
Για τους Τούρκους τα ποσοστά αυτά

είναι αντίστοιχα 8,7 και 20,8
Σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε
Ελληνες και Τούρκους καταγράφονται
και όσον αφορά θέματα πολιτισμού
ενώ εντυπωσιακή είναι η απόκλιση
όσον αφορά τη θρησκευτικότητα με
το 69,1 των Ελλήνων να θεωρεί ότι
έχει εντελώς παρόμοια κοινά με τη
Ρωσία σε αντίθεση με το 12,2 των
Τούρκων ενώ 8 Ελλήνων και Τούρκων

θεωρεί ότι έχει εντελώς παρόμοια
κοινά με τις ΗΠΑ

J5p
Ελληνεβ BpΤούρκοι

Η ΡΩΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχεδόν ο διπλάσιοβ
αριθμόβ Ελλήνων πιστεύει

ότι η Ρωσία θα πρέπει να
θεωρηθεί εταίροε στην

ευρωπαϊκή ασφάλεια και να
εισαχθεί ans ευρωπαϊκέβ

δομέβ ασφάλειαε σε
σχέση με tous τούρκουβ

ερωτηθέντεε

01 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

που συμφωνούν με αυτή τη δήλωση

Περίπου οι μισοί Ελληνεβ
και Τούρκοι πιστεύουν ότι

οι Ηνωμένεβ Πολιτείεβ δεν
πρέπει να παίζουν κάποιο

ρόλο στην ευρωπαϊκή
ασφάλεια και στην

πραγματικότητα η παρουσία
tous στην Ευρώπη αυξάνει

Tis εντάσειβ και την

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΠ0ΜΕΝ0ΥΣ ΜΗΝΕΣ
Ελληνεβ και Τούρκοι
είναι αρκετά
απαισιόδοξοι για
την εξέλιξη των
οικονομικών tous

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑ
θα aas διαβάσω
ορισμένεε απόψειβ
και θα ήθελα να μου πείτε
πόσο συμφωνείτε εσείε
προσωπικά

Η συνεργασία με Tis ΗΠΑ
ενισχύει την ελληνική
τουρκική ασφάλεια

Η ηγεμονία ms
Δϋσηε μειώνεται3

Ο Ευάγγελοβ Αρεταίοε είναι δημοσιογράφοε
και EniaTnpoviKÔs auvepvcrms στο πρόγραμμα
ToupKias του ΕΛΙΑΜΕΠ
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πιστεύουν πωβ τα οικονομικά
tous θα χειροτερεύσουν
από λίγο έωβ πολύ tous
επόμενουβ
1 2 μήνεβ 57,5

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ
NATO ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΡΟΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
των Ελλήνων πιστεύει ότι
η διεύρυνση του NATO
προκαλεί δικαιολογημένη
ρωσική επιθετικότητα
στην περιοχή Tns Maùpns
θάλασσαβ σε σχέση με tous
Τούρκουβ ερωτηθέντεβ

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΖΟΗΣ

Ελλάδα και Τουρκία
σχεδόν ταυτίζονται
με την άποψη ότι
τα πολιτισμικά
πρότυπα ms Aùons
απειλούν τον τρόπο
ζωήβ tous

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΤΗΝ EE
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

θα oas διαβάσω ορισμένεβ απόψειε
και θα ήθελα να μου πείτε πόσο
συμφωνείτε εσείβ προσωπικά

Η ενταξιακή διαδικασία
ms ToupKi'as στην EE έχει συμβάλει
στην επίλυση διαφορών με την Ελλάδα

Η Τουρκία Ελλάδα απολαμβάνει άνευ
όρων ή/και άδικη στήριξη από την EE
σε σχέση με την Ελλάδα Τουρκία

01 ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στην Ελλάδα εξακολουθούν οι πολίτεε
να πιστεύουν πωβ υπάρχει πρόβλημα
διείσδυσηε των Ναζί στην Ουκρανία
Το ερώτημα αυτό τέθηκε
μόνο στην Ελλάδα

Η ΡΩΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΑΦ0Ρ0Ν
Πεποίθηση πωβ η Ρωσία μπορεί να συμβάλει
στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

37,8

48,7 23,7

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ Η ΜΕ ΤΗ ΡΟΣΙΑ Σε κλίμακα από το 1 éoas το 5 όπου 1 σχεδόν παρόμοιο
με Tis ΗΠΑ και 5 σχεδόν παρόμιο με τη Ρωσία η Ελλάδα θα λέγατε ότι έχει περισσότερα
κοινά με Tis ΗΠΑ ή με τη Ρωσία στα ακόλουθα πεδία

Εντελώε παρόμοιο Εντελώε παρόμοιο
με Tis ΗΠΑ 1+2 3 με τη Ρωσία 4+5 ΔΞ/ΔΑ

Εξωτερική πολιτική

Tpônos ζωήβ

Ασφάλεια
Βιοτικό επίπεδο

Πολιτισμόε
Οικογενειακέβ αξίεε

θρησκευτικότητα

40,5 30,2 11.3

38,5 33,1 20,9 η
34,4 3 1— 17,5

28 37,3 19,8 14.9

21,6 32,4 37,6 8.4

16,3 28,1 43,5 12,1
8 17,3 69,1

Ασφάλεια
Εξωτερική πολιτική

Tpônos ζωήε
Βιοτικό επίπεδο

Πολιτισμόε

Οικογενειακέε αξίεβ
θρησκευτικότητα

20.6

19,9
22

21,5

19.2

20,5
19

22.3
1

20,8
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