
Η ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία ματαίωσε τα σχέδια της Δύσης να εγκαθιδρύσει 
ένα καθεστώς υπό τον έλεγχό της στη Ρωσία, δήλωσε ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου 
Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ.

«Η Δύση επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες για την εγκαθίδρυση ενός ελεγχόμενου καθεστώτος από
την ίδια, στη Ρωσική επικράτεια, όπως έχει ήδη κάνει στην Ουκρανία και σε ορισμένα άλλα κράτη. 
Ωστόσο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας, ματαίωσε αυτές τις συνωμοσίες», ανέφερε ο 
ίδιος σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Αναγκαστήκαμε να δράσουμε προληπτικά, επειδή το επίπεδο των απειλών εναντίον της εθνικής 
ασφάλειας και η περιφρόνηση των συμφερόντων της χώρας μας είχε φτάσει σε επίπεδο που απειλούσε
την ίδια την κρατική μας υπόσταση και την ίδια την ύπαρξη της Ρωσίας, »τόνισε ο Πατρούσεφ.

Το εγχειρίδιο οδηγιών στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν δούλεψε. Η Ρωσία δεν είναι μια 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ούτε είναι σε παρόμοια κατάσταση με εκείνη που βρέθηκε πριν τη 
διάλυση της σοβιετικής Ένωσης ή λίγο μετά από αυτή. 
30 χρόνια μετά η Ρωσία έμαθε και κατάλαβε τη Δύση. Δεν ισχύει όμως το αντίστοιχο για τη 
Δύση. Εκείνη δεν έμαθε, ούτε κατάλαβε τη Ρωσία. 
Είναι να απορεί κανείς με το θράσος της Συλλογικής Δύσης.
Ας υποθέσουμε ότι δεν ήξεραν, τουλάχιστον δεν ρώταγαν, δεν έβλεπαν δημοσκοπήσεις, που 
τόσο πολύ τους αρέσουν και τις έχουν αναγάγει σε πολιτική φιλοσοφία;

Οι FOM και VTsIOM καταγράφουν και πάλι πολυδιάστατες τάσεις στη δυναμική των βασικών 
δεικτών.
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Σύμφωνα με το FOM, το επίπεδο έγκρισης των δραστηριοτήτων του προέδρου κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας μειώθηκε από το ρεκόρ του 82% στο 79%, η βαθμολογία εμπιστοσύνης - από 80% 
στο 78%. Το ποσοστό αποδοχής του έργου του Μιχαήλ Μισούστιν ως πρωθυπουργού μειώθηκε 
από 58% σε 54%. Η πτώση αυτή καταγράφεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, το συνολικό 
μέγεθος της πτώσης είναι 6%. Το εκλογικό ποσοστό της Ενωμένης Ρωσίας μειώθηκε κατά 3% στο 
42%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπόρεσε να διατηρήσει την τάση 
ανάκαμψης του ποσοστού (ο δείκτης μειώθηκε κατά 1% στο 9%). Το ποσοστό του Φιλελεύθερου 
Δημοκρατικού Κόμματος αυξήθηκε κατά 2% στο 11%.

Το VTsIOM, αντίθετα, αναφέρει την αύξηση των βασικών δεικτών στο εύρος 0,5% - 1,2%. Η 
αξιολόγηση της εμπιστοσύνης στον πρόεδρο αυξήθηκε κατά 0,7%, η έγκριση των δραστηριοτήτων 
του - κατά 1,2%. Το επίπεδο της θετικής αντίληψης για τις δραστηριότητες του επικεφαλής της 
κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 0,5%, η εκλογική αξιολόγηση της "Ενωμένης Ρωσίας" - κατά 0,6%.

Σημαντική πτώση καταγράφεται μόνο στην περίπτωση των αυθόρμητων αξιολογήσεων 
εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση του αρχηγού του κράτους, ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,7% σε 
σύγκριση με την τιμή ρεκόρ του Μαρτίου (στο 42,4%), στην περίπτωση του πρωθυπουργού - κατά 
0,5% (στο 13,9%). Επίσης, τα ποσοστά αυθόρμητης εμπιστοσύνης του Σεργκέι Σοϊγκού (κατά 
1,8% στο 21%) και του Σεργκέι Λαβρόφ (κατά 2,2% στο 18,9%) μειώθηκαν στο επίπεδο του 
Φεβρουαρίου.



VTsIOM

Η βαθμολογία εμπιστοσύνης για τον πρόεδρο (που προσδιορίζεται από μια κλειστή ερώτηση) 
αυξήθηκε κατά 0,9% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (η τρέχουσα τιμή είναι 81,5%).

Η αξιολόγηση αυτή παρακολουθείται από την άνοιξη του 2019. Η μέση τιμή του δείκτη για το 2019
είναι 71,5%, για το 2020 - 68,3%, για το 2021 - 64,7%.

Το επίπεδο δυσπιστίας στο πρώτο πρόσωπο μειώθηκε κατά 0,9% (στο 15,2%).

Η βαθμολογία της αυθόρμητης εμπιστοσύνης στον πρόεδρο (καθορισμένη με ανοικτή ερώτηση) 
μειώθηκε κατά 0,7% (στο 42,4%).

Η αξιολόγηση αυτή παρακολουθείται από το 2006. Η μέση τιμή του δείκτη αυτού για ολόκληρη 
την περίοδο από το 2006 είναι 51,3%, για το 2017 - 51,4%, για το 2018 - 43%, για το 2020 - 28%.

Το επίπεδο της αυθόρμητης δυσπιστίας μειώθηκε από 6,4% σε 6,1%.

Η αποδοχή των δραστηριοτήτων του Βλαντιμίρ Πούτιν ως αρχηγού κράτους αυξήθηκε κατά 1,2% 
(στο 78,9%).

Το 2017, η μέση τιμή του δείκτη ήταν 83,4%, το 2018 - 71%, το 2019 - 64,2%, το 2020 - 63%, το 
2021 - 60,2%. +*

Το επίπεδο αποδοκιμασίας των δραστηριοτήτων του προέδρου μειώθηκε κατά 1,3% (στο 13,2%).

Το επίπεδο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό μειώθηκε κατά 0,2% (η τρέχουσα τιμή είναι 63,5%).

Η αυθόρμητη αξιολόγηση της εμπιστοσύνης στον επικεφαλής της κυβέρνησης (που καθορίστηκε 
με ανοικτή ερώτηση) αυξήθηκε κατά 0,5% (στο 13,9%).

Η μέση τιμή του δείκτη για το 2020 είναι 52,7%, για το 2021 - 50,3%.

Ταυτόχρονα, οι κοινωνιολόγοι κατέγραψαν πτώση στις αξιολογήσεις της αυθόρμητης εμπιστοσύνης
του Σεργκέι Σόιγκου (κατά 1,8%, στο 21%) και του Σεργκέι Λαβρόφ (κατά 2,2% στο 18,9%).

Η εκτίμηση αποδοχής του επικεφαλής της κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 0,5% (η τρέχουσα τιμή είναι
53%).

Η μέση τιμή του δείκτη για το 2020 είναι 41,5%, για το 2021 – 41,2%.

Το εκλογικό ποσοστό της «Ενωμένης Ρωσίας» αυξήθηκε κατά 0,6% κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας (η τρέχουσα τιμή είναι 41,2%).

Το 2017, κατά μέσο όρο, το 50,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε την ετοιμότητά του να
ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, το 2018 - 42,5%, το 2019 - 33,6%, το 2020 - 32,6%, το 2021 - 29,3%.

Η βαθμολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε κατά 0,2% (η 
τρέχουσα τιμή είναι 11,2%).



Το επίπεδο υποστήριξης του Νέου Λαού αυξήθηκε κατά 0,3% (έως και 4,8%). Ο δείκτης 
υποστήριξης για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα μειώθηκε κατά 0,4% (8,5%). Το επίπεδο 
δημοτικότητας της «Δίκαιης Ρωσίας» αυξήθηκε κατά 0,7% (5,9%).

FOM

Ο δείκτης εμπιστοσύνης προς το πρώτο πρόσωπο μειώθηκε κατά 2% κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας (στο 78%). Πριν από ένα μήνα, η τιμή του δείκτη ήταν 79%, στις 8 Μαΐου 2021 - 55%.

Το επίπεδο δυσπιστίας αυξήθηκε κατά 1% (στο 13%).

Το ποσοστό αποδοχής του προέδρου μειώθηκε κατά 3% στο 79%. Ένα μήνα πριν, ήταν 82%, στις 8
Μαΐου 2021, η τιμή του δείκτη αυτού έφτασε το 58%.

Το επίπεδο αποδοκιμασίας των δραστηριοτήτων του προέδρου αυξήθηκε κατά 2% (έως και 10%).

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που εγκρίνουν το έργο της κυβέρνησης μειώθηκε κατά 2% (στο 
55%).

Το ποσοστό αποδοχής του Μιχαήλ Μισούστιν μειώθηκε κατά 4% (η τρέχουσα τιμή είναι 54%).

Η εκτίμηση της Ενωμένης Ρωσίας μειώθηκε κατά 3% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (η τρέχουσα
τιμή είναι 42%).

Η υποστήριξη προς το Κομμουνιστικό Κόμμα μειώθηκε κατά 1% (στο 9%).

Η εκτίμηση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος αυξήθηκε κατά 2% (έως 11%). Ο δείκτης 
υποστήριξης της «Δίκαιης Ρωσίας».


