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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Οι Προεδρικές Εκλογές στην Ρωσία (18 Μαρτίου 2018) 

Ιάσων ούλτης-Αβαγιάννης* 

τις 18 Μαρτίου τού 2018 έλαβαν χώρα οι προεδρικές εκλογές στη 

Ρωσία, στις οποίες επτά υποψήφιοι ανταγωνίζονταν τον επί τρεις 

φορές εκλεγμένο και εν ενεργεία Πρόεδρο τής Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν1. Η δημοφιλία τού Ρώσου Προέδρου ήταν 

πρόδηλη στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι οποίες δεν φανέρωσαν 

σημαντικό ανταγωνισμό έναντι τού Ρώσου Προέδρου. Παρόλα αυτά, η 

σημασία των αποτελεσμάτων των ρωσικών εκλογών για την παγκόσμια 

πολιτική σκηνή ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Η ανάδειξη ενός ισχυρού και 

ικανού Προέδρου αποτελούσε αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή τής 

πολυμέτωπης εξωτερικής πολιτικής τής Ρωσίας, την οποία απαιτούν οι 

ολοένα αυξανόμενες διεθνείς προκλήσεις. υγκεκριμένα, η Ρωσική 

Ομοσπονδία βρίσκεται αντιμέτωπη με την δυναμική επανεμφάνιση ενός 

«ψυχροπολεμικού» κλίματος στις σχέσεις της με τις Η.Π.Α. και την 

ψυχρότητα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) απέναντι στο Κρεμλίνο, λόγω 

τής υπόθεσης κριπάλ. Σαυτόχρονα, συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές 

οικονομικές κυρώσεις στα ρωσικά προϊόντα λόγω της Κριμαίας, ενώ τα 

ζητήματα της εμπλοκής του ρωσικού στρατού στη υρία αποκτούν διαρκώς 

νέο στρατηγικό ενδιαφέρον. 

το εσωτερικό τής Ρωσίας, η περιορισμένη ελευθερία τού Σύπου και 

των μέσων ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την μειωμένη ανεξαρτησίας τής 

δικαιοσύνης (βλ. παρακάτω υπόθεση Navalny), συνθέτουν την εικόνα ενός 

ανελεύθερου δημοκρατικού καθεστώτος. Επιπλέον, οι υποθέσεις 

οικονομικής διαφθοράς, οι οποίες αφορούν τα πρόσωπα τής ρωσικής ελίτ 

(elite), τα οποία περιστοιχίζουν τον Ρώσο Πρόεδρο, πληθαίνουν συνεχώς. 

Παράλληλα, η σταδιακή οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα, η οποία 

                                                      
*
 Προπηστιακός θοιηηηής (γ’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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παρουσιάζεται μέσω των ΜΜΕ, δεν ήταν ορατή από την πλειοψηφία των 

ευάλωτων οικονομικά Ρώσων πολιτών ήδη από τα μέσα της τρέχουσας 

δεκαετίας2. Σο παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει στόχο να ασχοληθεί με τα 

σημαντικότερα ζητήματα τής προεκλογικής περιόδου στη Ρωσία, το 

αποτέλεσμα τής εκλογικής αναμέτρησης, καθώς και τον απόηχο τού 

αποτελέσματος στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη.  

Οι «οιωνοί» για τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλ. Πούτιν, ήταν εξ‟αρχής 

ευνοϊκοί, καθώς κρίθηκε ότι ο Alexei Navalny, ο οποίος αποτελούσε τον 

πιο δυναμικό και ικανό πολιτικό αντίπαλο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές3. Ήδη από τον Δεκέμβριο τού 2017, ο 

Navalny είχε αποκλειστεί από την αναμέτρηση με απόφαση τής Κεντρικής 

Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η απόφαση αυτή 

βασίστηκε σε μια δικαστική καταδίκη του για απάτη στο παρελθόν. Έκτοτε, 

ο Navalny ζητούσε από τους ψηφοφόρους του με ανακοινώσεις του στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μποϊκοτάρουν τις εκλογές, θεωρώντας την 

προαναφερθείσα απόφαση πολιτικά οδηγούμενη από τον Ρώσο Πρόεδρο4.  

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία 

προέρχονταν από όλο το πολιτικό φάσμα τής Ρωσίας: η Ksenia Sobchak, 

υποψήφια τού φιλελεύθερου κόμματος «Πρωτοβουλία Πολιτών», ο Grigory 

Yavlinsky, ηγέτης και υποψήφιος για το φιλελεύθερο σοσιαλιστικό κόμμα 

«Yabloko», ο Boris Titov, ιδρυτής, ηγέτης και υποψήφιος τού φιλελεύθερου 

δημοκρατικού κόμματος «Κόμμα Ανόδου», ο Sergey Baburin, υποψήφιος 

για το εθνικιστικό κόμμα «Παλλαϊκή Ρωσική υμμαχία», ο Pavel Grudinin 

και ο Maxim Suraykin, υποψήφιοι τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής 

Ρωσίας και τού «Κόμματος Κομμουνιστών τής Ρωσίας» αντίστοιχα, ο 

Vladimir Zhirinovsky, ηγέτης και υποψήφιος τού κόμματος «Υιλελεύθερο 

Δημοκρατικό Κόμμα τής Ρωσίας», και τέλος, ο Vladimir Putin, ανεξάρτητος 

υποψήφιος και πρώην ηγέτης τού κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη 

Ρωσία». Μέσα από τις προεκλογικές εκστρατείες των προηγούμενων 

εβδομάδων και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις5, οι σημαντικότερες 

υποψηφιότητες αναδείχθηκαν αυτές των: Pavel Grudinin, υποψηφίου τού 

Κομμουνιστικού Κόμματος, τού Vladimir Zhirinovsky, υποψηφίου 

προερχόμενου από την εθνικιστική δεξιά, καθώς και αυτή τής Ksenia 

Sobchak, η οποία από την πρώτη στιγμή τής απρόσμενης αναγγελίας τής 

υποψηφιότητάς της θεωρήθηκε μια πολιτική «μαριονέτα» τού Putin6. 

ύμφωνα με δημοσιεύσεις, η συμμετοχή τής Sobchak στις εκλογές 

χρησιμοποιήθηκε για να προσδώσει ανοιχτό και φιλελεύθερο χαρακτήρα 

στις ρωσικές εκλογές7, ενώ είναι γνωστό ότι η οικογένεια τής Sobchak 

διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Ρώσο Πρόεδρο8.   
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Η υπεροχή τού Πούτιν επιβεβαιώθηκε με την μη συμμετοχή του 

στην τηλεοπτική αναμέτρηση των υποψηφίων, η οποία διεξήχθη την 1η 

Μαρτίου τού 20189. Ωστόσο, η επερχόμενη νίκη τού Πούτιν είχε ήδη 

καταστεί ηλίου φαεινότερη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όπως εκείνη τού 

ρωσικού Κέντρου Δημοσκοπήσεων «Levada» (βλέπε πίνακα Ι), η οποία 

δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο τού 2017. Με αυτά τα δεδομένα, η 

προεκλογική εκστρατεία τού Ρώσου Προέδρου επικεντρώθηκε κυρίως στην 

παρότρυνση τού ρωσικού λαού, συγκεκριμένα των αναποφάσιστων και των 

απεχόντων, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να μην απέχουν 

την ημέρα των εκλογών10.  

Δημοσκόπηση για τις ρωσικές εκλογές του Οκτωβρίου 2017. 

Πηγή: Levada Center, “Russian Presidential Poll”, Οκτώβριος 2017. 

Σο διακύβευμα για τον Βλ. Πούτιν, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, ήταν να 

καταφέρει να εξέλθει από αυτή την εκλογική διαδικασία πιο ισχυρός από 

ποτέ, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διεθνείς 

προκλήσεις για την Ρωσία11. τοχεύοντας, λοιπόν, προς αυτή την 

κατεύθυνση, επετράπη για πρώτη φορά η κατάθεση ψήφου σε οποιοδήποτε 

εκλογικό κέντρο τής χώρας, ανεξαρτήτως τού τόπου όπου έχει τα εκλογικά 

του δικαιώματα ο ψηφοφόρος12. Θεσπίστηκε, ακόμη, η διαδικασία με την 

οποία οι ηλικιωμένοι απέκτησαν το δικαίωμα να ψηφίσουν από την 

53%

3% 2% 2% 1%

20%

11%
9%

Πίνακασ Ι: Δημοςκόπηςη για τισ ρωςικζσ προεδρικζσ εκγλογζσ 

(Οκτώβριοσ 2017)

Putin Zhirinovsky

Zyuganov Navalny

Sobchak Αναποφάςιςτοι

Αποχή Αβέβαιοι για ςυμμετοχή
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κατοικία τους13, ενώ συνεχής ήταν και η υπενθύμιση τής ημερομηνίας των 

εκλογών με κάθε δυνατό μέσο (διαδίκτυο και τηλεόραση).  

 

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε προεκλογική  συγκέντρωση. 

Πηγή: Reuters, 18 Μαρτίου 2018. 

Αυτό που αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί είναι ότι η ρωσική κοινή γνώμη 

επικεντρώθηκε, προεκλογικά, στα διπλωματικά επεισόδια, τα οποία 

προέκυψαν λόγω τις δολοφονίες τού Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα, 

εργκέι κριπάλ και τής κόρης του στην Αγγλία14, θεωρώντας πως η Ρωσία 

δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτές15. Σο σύνδρομο τού αποδιοπομπαίου 

τράγου που διακατέχει τον ρωσικό λαό σε ζητήματα παρόμοια τής υπόθεσης 

κριπάλ, στα οποία η διεθνής κοινή γνώμη στρέφεται με δυσπιστία 

εναντίον τού Κρεμλίνου, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μεγάλη εκλογική 

νίκη τού Βλαντιμίρ Πούτιν16, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση της 

χώρας17. Με την εκμετάλλευση τού τυχαίου γεγονότος της δολοφονίας και 

την επιλογή τής 18ης Μαρτίου, μιας σημαντικής επετείου (προσάρτηση τής 

Κριμαίας) για τον Ρωσικό λαό, ο Βλ. Πούτιν κατάφερε αποτελεσματικά να 

απομακρύνει την κοινή γνώμη, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, 

από τα φαινόμενα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

κοινωνική ανισότητα, την πολιτική διαφθορά, τα σκάνδαλα αλλά και την 

οικονομική δυσφορία που βιώνουν οι Ρώσοι πολίτες τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα, με το να ορίσει ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών την 4η 

επέτειο τής προσάρτησης τής Κριμαίας στην Ρωσία (18 Μαρτίου 2014), 

υπενθύμισε εμμέσως στον ρωσικό λαό το σημαντικότερο, ίσως, «επίτευγμα» 

τής τελευταίας του θητείας ως Προέδρου τής Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

οξύνοντας το πατριωτικό αίσθημα και προσδίδοντας στις εκλογές 
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Πίνακασ ΙΙ. Αποτελζςματα Ρωςικών Προεδρικών Εκλογών 
(18 Μαρτίου 2018)

χαρακτήρα εθνικής και μνημειακής εορτής. Επιπροσθέτως, όπως ο ίδιος ο 

Ρώσος Πρόεδρος είχε δηλώσει προεκλογικά, οι πολίτες τής Κριμαίας θα 

είχαν για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου στις ρωσικές προεδρικές εκλογές 

τού 201818. Έτσι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Πούτιν, «επιτέλους θα 

αποκαθίστατο η αδικία που είχε διαπραχθεί με την παραχώρηση της 

Κριμαίας στην Ουκρανία το 1954»19. Δύο ημέρες πριν τις εκλογές, η Ε.Ε. 

τοποθετήθηκε επί τού συγκεκριμένου ζητήματος δια στόματος τής Ύπατης 

Εκπροσώπου για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας τής Ένωσης, Federica Mogherini, χαρακτηρίζοντας παράνομη 

και μη αποδεκτή την συμμετοχή τής Κριμαίας στις εκλογές20. 

Αξιοσημείωτο, αν και συνεπακόλουθο τής τεταμένης κατάστασης μεταξύ 

τής Μόσχας και τού Κιέβου, θεωρείται το γεγονός ότι μια ημέρα πριν τις 

εκλογές στη Ρωσία, ο υπουργός Εσωτερικών τής Ουκρανίας ανακοίνωσε 

πως δεν θα επιτραπεί σε κανέναν Ουκρανό πολίτη ρωσικής καταγωγής να 

ασκήσει το εκλογικό τού δικαίωμα στις πρεσβείες και τα προξενεία τής 

χώρας, πέραν όσων κατέχουν διπλωματική ιδιότητα21   

Πηγή: The Guardian, 19 Μαρτίου 201822. 

Η 18η Μαρτίου έφερε το προβλεπόμενο από τις δημοσκοπήσεις εκλογικό 

αποτέλεσμα, τοποθετώντας τον Βλ. Πούτιν στη θέση τού ισχυρότερου άνδρα 

τής χώρας. Με το ποσοστό των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες να 

φτάνει το 67,98 %, o Βλ. Πούτιν έλαβε το 76,69 % των συνολικών ψήφων, 

με τον Pavel Grudinin να λαμβάνει το 11,77 % και τους Vladimir 

Zhirinovsky και Ksenia Sobchak να λαμβάνουν 5,65% και 1,68% 

αντίστοιχα. (βλέπε πίνακα ΙΙ) 
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ύσσωμη η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και τού Navalny, 

αποδοκίμασε και κατήγγειλε τα αποτελέσματα των εκλογών, κάνοντας λόγο 

για νοθεία και εκλογικές παραβάσεις εντός διαφόρων εκλογικών κέντρων 

σε όλη τη χώρα23. Καθώς, λοιπόν, σύμφωνα με την κεντρική εκλογική 

επιτροπή το 80% εξ αυτών διέθεταν κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, τις ώρες 

που ακολούθησαν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διέρρευσαν στη 

δημοσιότητα μαγνητοσκοπημένες εικόνες (video) οι οποίες καταδείκνυαν 

αυτές τις πρακτικές24.  

 

τιγμιότυπο από κάμερες ασφαλείας εντός ρωσικού προεκλογικού κέντρου, 

στο οποίο διακρίνεται ψηφοφόρος να κρατά δύο ψηφοδέλτια. 

Πηγή: The Guardian, 19 Μαρτίου 2018. 

Σα σχόλια και οι κινήσεις τής διεθνούς κοινότητας, είτε μέσω 

δημοσιευμάτων τού Σύπου είτε μέσω ανακοινώσεων των αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων, δεν άργησαν να διατυπωθούν μέσα από συγχαρητήριες 

επιστολές προς τον Ρώσο Πρόεδρο, αλλά και από σχόλια για τα θεαματικά 

τελικά αποτελέσματα και τις συνθήκες διεξαγωγής τής εκλογικής 

διαδικασίας. Η Ε.Ε. φάνηκε διαιρεμένη όσον αφορά τις σχέσεις τής με την 

Ρωσία στον απόηχο των εκλογών και αυτό φάνηκε ακόμη και με την τυπική 

αποστολή συγχαρητηρίων μηνυμάτων στον Ρώσο Πρόεδρο. Από την μία, ο 

Πρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλώντ Γιούνκερ, ευχήθηκε εκ 

μέρος τού Θεσμού «κάθε επιτυχία», ενώ από την άλλη ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού υμβουλίου, Ντόναλντ Σουσκ, αρνήθηκε να προχωρήσει σε 

αποστολή συγχαρητηρίων. Η τάση για διαφοροποίηση φάνηκε και στα 

μηνύματα των αρχηγών των κρατών μελών τής Ένωσης, με την Καγκελάριο 

της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, να συγχαίρει μεν τον Ρώσο Πρόεδρο, αλλά 

παράλληλα να τονίζει το γεγονός πως η Ρωσία και η Ε.Ε. έχουν να 

αντιμετωπίσουν πολλές διμερείς και διεθνείς προκλήσεις. Όσον αφορά τον 
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Γάλλο Πρόεδρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με 

την ευχή να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό τής Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

υπαινισσόμενος φυσικά τα όσα παράξενα συμβαίνουν στους τομείς τής 

δικαιοσύνης και τής διαφάνειας στη Ρωσία25. Η πρωθυπουργός τού 

Ηνωμένου Βασιλείου, Theresa May, δήλωσε εξαρχής πώς δεν θα 

προχωρήσει στην αποστολή κάποιου είδους συγχαρητήριας επιστολής μέχρι 

να ανακοινωθεί η έκθεση τού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 

υνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α..Ε.)26, όσον αφορά την κατάσταση κατά την 

διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία27. Εντός τής Ένωσης, ωστόσο, οι απόψεις 

διίστανται ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 

αντιμετωπίσει τον Πούτιν ακόμη και μετά την επανεκλογή του στις 18 

Μαρτίου. Μια τάση υποστηρίζει πως η Ρωσία τού Πούτιν έχει 

απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες 

που πρεσβεύει η Ένωση28. Μια άλλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτικών, 

λαμβάνει υπόψη της την «θριαμβευτική» επανεκλογή του, ως 

προειδοποίηση για την ισχύ τού Ρώσου Προέδρου, και συνεπώς επιζητεί 

την άμεση αποκατάσταση των σχέσεων με την Ρωσία. Σέλος, υπάρχει  η 

άποψη των λαϊκιστών ακροδεξιών πολιτικών στην Ευρώπη, οι οποίοι 

τάσσονται με θαυμασμό με το μέρος του Πούτιν, και χαιρετίζουν τις 

πρακτικές διακυβέρνησής του, επιθυμώντας εκ νέου συνεργασία τής 

Ένωσης και τής Ρωσίας, για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας29. Έξω από 

τα ευρωπαϊκά σύνορα οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες, με χώρες 

όπως η Κίνα, η Βενεζουέλα, η Σουρκία30, η Ιαπωνία, το Ιράν31, η Βολιβία, η 

Αίγυπτος32, η Κούβα, η αουδική Αραβία και τέλος οι Η.Π.Α.33 να 

συγχαίρουν τον Ρώσο Πρόεδρο για την επανεκλογή του κυρίως μέσω 

τηλεφωνημάτων, ευχόμενοί του καλή θητεία και συνεργασία μεταξύ των 

χωρών τους για τα επόμενα 6 έτη34. Εντύπωση προκάλεσε, ωστόσο, η είδηση 

η οποία διέρρευσε μετά το απρόσμενο συγχαρητήριο τηλεφώνημα του 

Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Σραμπ, στον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα 

με την οποία ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. αντίθετα στις συμβουλές των μελών 

του υμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τής χώρας, όχι μόνο συνεχάρη τον 

Ρώσο Πρόεδρο, αλλά ακόμη ανέφερε σε συνέντευξή του μετά το 

τηλεφώνημα, πως η συνάντηση των δύο είναι πολύ πιθανή στο άμεσο 

μέλλον35.  

Εν κατακλείδι, η επόμενη μέρα των εκλογών στην Ρωσία, μπορεί να 

μην δημιούργησε φόβο και αβεβαιότητα στην ρωσική κοινωνία για το 

μέλλον τής Ομοσπονδίας, καθώς η ικανότητα τού Ρώσου Προέδρου να 

διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, κυρίως στις διεθνείς υποθέσεις τής 

Ρωσίας, έχει αποδειχθεί και αναγνωριστεί από το μεγαλύτερο κομμάτι τού 

πληθυσμού τής χώρας, όπως φάνηκε από τα ξεκάθαρα –αλλά και 
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παράλληλα αμφισβητούμενα ως αλλοιωμένα– αποτελέσματα τής 18ης 

Μαρτίου36. Η διαίρεση και η αναταραχή που έφερε η επανεκλογή τού 

Πούτιν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φανερώνει πολλά για την κατάσταση που 

επικρατεί στους κόλπους τής Ένωσης. Για τους πολιτικούς αντιπάλους τού 

Βλαντιμίρ Πούτιν εν γένει, η επικράτησή του επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος 

Πρόεδρος δεν είναι ευάλωτος σε πιέσεις που προέρχονται είτε από το 

εσωτερικό είτε από το εξωτερικό τής χώρας. Απόδειξη αυτού αποτελεί το 

γεγονός πως όσο περισσότερο η ρωσική κοινωνία δέχεται τις επιδράσεις τής 

πίεσης που ασκούν οι μεγάλες δυνάμεις τής Δύσης, τόσο αυτή θα στρέφεται 

στον ηγέτη της, αναζητώντας μέσω αυτού μια θέση μεταξύ των κορυφαίων 

δυνάμεων τού πλανήτη. 
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