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ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Υποθετικά αν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είχε υπογραφεί
ποια λύση θα αποδεχόσασταν για το όνομα της γειτονικής χώρας

Ελάχιστα
τα οφέλη

από τη
Συμφωνία

των
Πρεσπών

Περισσότεροι Ελληνες
σε σχέση με το παρελθόν
αποδέχονται τη σύνθετη

ονομασία αλλά η πλειοψηφία
δεν βλέπει κέρδος από την
επίλυση του Μακεδονικού

σύμφωνα με έρευνα
του ΕΛΙΑΜΕΠ και του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τι πιστεύουν αλήθεια οι
Ελληνες για τη Συμφωνία
των Πρεσπών περίπου δύο
χρόνια μετά την υπογραφή
της Η πόλωση η οποία κυριάρχησε

στο κοινωνικό και
πολιτικό πεδίο εξαιτίας της
προώθησης της επίλυσης
του ονοματολογικού από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται

να έχει πλέον υποχωρήσει

Ωστόσο ακόμα και
σήμερα και παρά το γεγονός

ότι η κυβέρνηση της ΝΔ
έχει πλέον αποδεχθεί πως
η Συμφωνία των Πρεσπών
είναι μια πραγματικότητα
το μεγαλύτερο κομμάτι της
κοινής γνώμης δεν διαβλέπει

οφέλη από την επίλυ¬

ση ενός χρονίζοντος προβλήματος

στην εξωτερική
πολιτική της Ελλάδας στο
οποίο δαπανήθηκε πολύτιμο

διπλωματικό κεφάλαιο
Αυτό είναι ίσως το βασικότερο

συμπέρασμα που
προκύπτει από την έρευνα
που πραγματοποίησαν το
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής

Ευρώπης του Ελληνικού

Ιδρύματος Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής
ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ινστιτούτο

Ερευνας Εφαρμοσμένων
Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών και πιο
συγκεκριμένα η Μονάδα
Ερευνας Κοινής Γνώμης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η έρευνα η οποία
στη συνολική της μορφή φέρει

τον τίτλο Η Ελληνική

Ενα σύνθετο όνομα

με τον όρο Μακεδονία 29
Καμία αναφορά στον όρο

Μακεδονία

Να αναγνωριστεί με το

συνταγματικό της όνομα 15,5

ΔΞ/ΑΑ 3,5

52

Υποθετικά αν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είχε υπογραφεί ποια λύση θα αποδεχόσασταν

για το όνομα της γειτονικής χώρας Χρονική σύγκριση

Δεκέμβριος
2019

Ιανουάριος
2018

Μάρτιος
2016

Συμβιβασμός

Καμία Αναφορά

71,5

Σε μία κλίμακα από το 1 ως το 5 στην οποία το 1 σημαίνει κανένα όφελος και το 5 σημαίνει
ότι υπάρχουν πολλά και μεγάλα οφέλη πόσο νομίζετε ότι ωφελήθηκε η Ελλάδα

από τη Συμφωνία των Πρεσπών

Κοινή Γνώμη ένανπ των ελληνοαλβανικών

σχέσεων
περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον

μέρος που αφορά
τον τρόπο με τον οποίο οι
Ελληνες προσλαμβάνουν τη
Συμφωνία των Πρεσπών
Συνολικά η έρευνα πραγματοποιήθηκε

σε δείγμα
1.128 ατόμων και σε πανελλαδική

κλίμακα
Αναμφίβολα έπειτα από
μια πολύμηνη πόλωση κατά

το διάστημα πριν αλλά
και μετά την υπογραφή της
Συμφωνίας των Πρεσπών
οι τόνοι έχουν πέσει γύρω
από το ζήτημα αστό στην

ελληνική κοινή γνώμη Στο
υποθετικό ερώτημα σχετικά

με το ποια λύση θα ήταν
πρόθυμοι να αποδεχθούν
για την ονομασία της γειτονικής

χώρας το 52 εξακολουθεί

να πιστεύει ότι
η καλύτερη λύση θα ήταν
ένα όνομα χωρίς τη χρήση

του όραυ Μακεδονία
ενώ το 29 εκτιμά ότι μια
σύνθετη ονομασία που θα
περιλαμβάνει τον σχετικό
όρο θα μποραύσε να γίνει
αποδεκτή
Το ποσοστό του 52 που
ανατάσσεται στη χρήση του
όρου Μακεδονία είναι

ένα από τα καλύτερα ποσοστά

κατά τη διάρκεια της
μακράς και επίπονης διαμάχης

του ονοματολογικού
Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο

του 2018 στην κορύφωση

της εσωτερικής πολιτικής

σύγκρουσης εν μέσω
της διαπραγμάτευσης για
την επίλυση του ζητήματος
το ποσοστό της κοινής γνώμης

που ανατασσόταν στη
χρήση του όραυ Μακεδονία

είχε φθάσει στο 71,5
ενώ μόλις ένα 22,5 έκλινε
προς στ,μβιβασμό Ακόμα
και τον Μάρτιο του 2016
όταν το Μακεδόνικο βρι¬

σκόταν εν υπνώσει το αντίστοιχο

ποσοστό ήταν 57
Τα πολιτικά πνεύματα
έχουν πλέον καταλαγιάσει
ίσως και επειδή η Αθήνα
και τα Σκόπια έχουν βρει
έναν σταθερό τρόπο επικοινωνίας

όπως αποδεικνύει
και η πρόσφατη κοινή πρωτοβουλία

για μια συνεννόηση
για την επανέναρξη των

τουριστικών ροών στη Βαλκανική

μετά την αρχική κρίση
του κορωνοϊού Ωστόσο
οι απόψεις υπέρ ή κστά

του συμβιβασμού έχουν και
τοπικιστικό χρώμα αφού

οι ισχυρές φωνές εναντίον
της στινθετης ονομαστ'ας
εξακολουθούν να επικεντρώνονται

σε Βόρεια και
Κεντρική Ελλάδα ενώ π.χ
στην Αθήνα η αποδοχή της
σύνθετης ονομασίας εμφανίζεται

πλειοψηφική
Αυτό που πάντως εντυπωον
άζει είναι όα το στ,ντρίϊτπ
κά μεγαλύτερα κομμάα της
κοινής γνώμης στη χώρα
μας εξακολουθεί να πιστεύει

ότι δεν υπήρξε κανένα
όφελος από την υπογραφή
της Συμφωνίας των Πρεσπών

Είναι μάλλον σαφές
όα ακόμα και η πλευρά που
στήριξε τη συμφωνία δεν
κατάφερε να επικοινωνήσει
αποτελεσματικά τα οφέλη
που αυτή είχε γεωπολιακά
και οικονομικά αλλά μάλλον

επικεντρώθηκε σε μια
μικραπολιακή και εσωστρεφή

διαχείριση ενός τόσο
σημαντικού θέματος
Σε γενικότερα επίπεδο και
επί τη βάση μιας κλίμακας
από το 1 ως το 5 όπου το
1 είναι το μηδενικό όφελος
και το 5 το μεγάλο και πολλαπλό

όφελος το 49 των
ερωτηθέντων θεωρεί όα η
Ελλάδα δεν αποκόμισε α
πστα λύνοντας το ονοματολογικό

Ενα 17 απστελεί
μετά βίας όσους βλέπουν
κάποιο κέρδος στους αριθμούς

4 και 5 της κλίμακας
Ακόμα χαρακτηριστικότερα
είναι μάλιστα το ότι η άποψη

περί μηδενικού οφέλους
κυριαρχεί σε όλες ας ηλικιακές

ομάδες διαπερνά το
πολιτικό φάσμα από αριστερά

ως τα δεξιά με την
εξαίρεση των υποστηρικτών
του ΣΥΡΙΖΑ και κυριαρχεί
σε όλες ας γιωγραφικές περιφέρειες

της χώρας

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡΜΑΚΟΛΑ

Η

έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ αναδεικνύει
παθογένειες του πολιτικού συστήματος

που επηρεάζουν αρνητικά την
άσκηση εξωτερικής πολιτικής και
την προώθηση εθνικών στόχων Τα
ευρήματα δείχνουν αισθητή αποδυνάμωση

των μαξιμαλιστικών απόψεων

της περιόδου των διαπραγματεύσεων

που ήταν ημέρες πόλωσης και
συναισθηματικής φόρτισης Το ποσοστό
πλήρους απόρριψης του όρου Μακεδονία
έχει πέσει στο 52 σχεδόν σε χαμηλά τριακονταετίας

Η δε διαφορά μεταξύ αυτών που
υποστηρίζουν έναν συμβιβασμό και αυτών
που απορρίπτουν κάθε χρήση του όρου Μα

ΓΙΑΤΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

κεδονία βρίσκεται στο 8 από 49 που
ήταν πριν δύο χρόνια Πρόκειται για τη δεύτερη

μικρότερη διαφορά από το 1991
Τούτων δοθέντων θα ανέμενε κανείς θετικότερες

στάσεις ένανπ της Συμφωνίας των
Πρεσπών Αντίθετα βλέπουμε ότι δύο στους
τρεις ερωτώμενους 65 να θεωρούν ότι η
Ελλάδα επωφελήθηκε λίγο ή καθόλου από
τη Συμφωνία
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μεταξύ
αυτών που αποδέχονται συμβιβαστικές λύ¬

σεις το 45,5 βλέπει αρνητικά τη Συμφωνία
των Πρεσπών Με δεδομένο ότι η Συμφωνία

των Πρεσπών εξασφάλισε τα περισσότερα
οφέλη για την ελληνική πλευρά από

όλα τα σχέδια συμβιβασμού από το 1992
και μετά το καίριο ερώτημα που προκύπτει

είναι γιατί η κοινή γνώμη παραμένει
τόσο αρνητική Είναι ζήτημα που θα

πρέπει να απασχολήσει πρώτα και κύρια
όσους είχαν την κυβερνητική ευθύνη την
περίοδο των Πρεσπών αλλά και συνολικά
την πολιτική μας τάξη

Ο κ Ιωάννης Αρμακόλας είναι ο επικεφαλής
Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης

του ΕΛΙΑΜΕΠ
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