
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

15.11.2022: Οι σχέσεις Γερμανίας και Ελλάδας: εκτενής δημοσκόπηση σχετικά 

με την εικόνα των Ελλήνων απέναντι στη Γερμανία  

Ένας στους τρεις ερωτηθέντες πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας έχουν βελτιωθεί από τότε 

που ο Όλαφ Σολτς ανέλαβε την εξουσία στο Βερολίνο. Αυτό είναι ένα από τα πολλά ευρήματα της εκτενούς 

δημοσκόπησης σχετικά με την εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία 

Kapa Research για λογαριασμό του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung, το οποίο πρόσκειται στο 

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της Γερμανίας. 

Πολλές δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα 

δεν είναι καλή και αυτό δεν αποτελεί είδηση. Το σημαντικό ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής 

εξεταστεί συστηματικά από τους δημοσκόπους. Η έρευνα του Ιδρύματος Ebert-Ebert-Stiftung προσπαθεί να ρίξει 

φως σε αυτό το καίριο ερώτημα. 

Η κεντρική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι η στάση του Βερολίνου στην κρίση του ευρώ είναι ο καθοριστικός 

λόγος για την αντιδημοτικότητα της Γερμανίας στην Ελλάδα: το 83% των ερωτηθέντων συμφωνεί σε αυτό το 

σημείο. Αυτό ισχύει για τους υποστηρικτές όλων των πολιτικών κομμάτων, αν και μεταξύ των ψηφοφόρων της 

Αριστεράς - των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ - η στάση αυτή είναι πιο διαδεδομένη. Στην βαθμολογία 

των αιτιών για την κακή εικόνα της Γερμανίας, η γερμανική κατοχή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το ζήτημα των 

αποζημιώσεων ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση, ενώ η στάση του Βερολίνου στα ελληνοτουρκικά 

ζητήματα στην τέταρτη θέση. 

Συνολικά, οι άνθρωποι στην Ελλάδα εμπιστεύονται ελάχιστα τη Γερμανία ως "στρατηγικό εταίρο". Μόνο ένας 

στους πέντε - 22% - πιστεύει ότι το Βερολίνο αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Αθήνας στον κόσμο. Η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων έχει θετικές αντιλήψεις για τη Γερμανία στους τομείς του τουρισμού, των επιχειρήσεων και της 

τεχνολογίας. Η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (73%) βλέπει τη Γερμανία κυρίως ως χώρα προέλευσης 

τουριστών και ο ίδιος αριθμός θεωρεί ότι η Γερμανία είναι προορισμός  πολλών Ελλήνων μεταναστών. 

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά μεταξύ 7 και 12 Οκτωβρίου 2022 με συμμετοχή 2121 ερωτηθέντων. 
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