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Ελλάδα Τουρκία
Που συμφωνούν και που
διαφωνούν οι δυο λαοί
Τι έδειξε η πρώτη κοινή δημοσκόπηση Η απαισιοδοξία που επικρατεί εξηγεί
και ιην ένταση ous μεταξύ tous σχέσεΐ5 KaGoos ΐόσο οι Ελληνε 52,1 όσο
και οι Τούρκοι 62,5 χαρακτηρίζουν ιην κατάσταση στη χώρα tous αρνητική

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΑΚΗ

Το
2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά

για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις Μία χρονιά με κλιμάκωση

της έντασης πηχυαίους τίτλους

περί προκλήσεων και παραβάσεων
και στις δύο χώρες και τα ελληνοτουρκικά

στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας Στη σκιά αυτής
της έντονης χρονιάς που για πολλούς

οι δύο χώρες έφτασαν πολύ κοντά

ακόμα και σε ένα θερμό επεισόδιο
το ΕΛΙΑΜΕΠ και η διαΝΕΟσις σε

συνεργασία με την MRB HELlAS και

την KONDA σχεδίασαν και πραγματοποίησαν

μία έρευνα που παρουσιάζεται

σήμερα στο Φόρουμ των
Δελφών προκειμένου να προσδιορίσουν

τις αντιλήψεις των δύο λαών

αλλά και των decision makers ως
προς τις μεταξύ τους σχέσεις αναδεικνύοντας

τα σημεία συναντίλη
ψης και διαφορών Μία δημοσκόπηση

που για πρώτη φορά τα τελευταία

τουλάχιστον χρόνια πραγματοποιήθηκε

με κοινό ερωτηματολόγιο
και ανέδειξε τις διαφορές που

υπάρχουν αλλά ανέδειξε και πολλά
σημεία σύγκλισης καθώς και την

πλειοψηφική τάση για ειρηνική συνύπαρξη

των δύο λαών
Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB

Δημήτρης Μαύρος σημειώνει μεταξύ
άλλων στα συμπεράσματά του ότι

η γενικότερη απαισιοδοξία που επικρατεί

στους δύο λαούς μπορεί εν
μέρει να εξηγεί και την ένταση στις
μεταξύ τους σχέσεις καθώς τόσο
οι Ελληνες 52,1 όσο και οι Τούρκοι

62,5 χαρακτηρίζουν την κατάσταση

στη χώρα τους αρνητική
Σύμφωνα με την έρευνα μόλις 3

των Τούρκων δηλώνουν ότι έχουν
επισκεφθεί την Ελλάδα έναντι 37
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ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

I36J9

Π 63,1

Ναι

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΤΕΡΗ
Η λύση θα πρέπει να Βασίζεται στη

λογική ενόβ ομοσπονδιακού δικοινοτικού
96,7 KpâTous γιατί αυτό είναι npos το συμφέρον

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ελληνοκυπρίων κα Τουρκοκυπρίων

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οχι

θαλάσσιεε διαφορέε
Προβλήματα στο Αιγαίο

και την Μεσόγειο
Το προσφυγικό

Το Κυπριακό

Η υποστήριξη ms
ToupKi'as στην

Τζιχαντιστική τρομοκρατία
Η καταπίεση ms

ελληνικήε μειονότηταβ
από την Τουρκία

Η ένταξη
ms ToupKi'as στην EE

ΔΞ/ΔΑ

Η λύση θα πρέπει να βασίζεται
στη λογική δύο ξεχωριστών

58,1 κρατών γιατί δεν μπορούν να
57,8 συνυπάρχουν Ελληνοκύπριοι

και Τουρκοκύπριοι

ΔΞ/ΔΑ

ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΕΝΑ ΠΙΘΑΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Σίγουρα Μάλλον
με ανησυχεί Ι 41,9

Ούτε με ανησυχεί Ούτε
δεν με ανησυχεί είμαι

αναποφάσιστοε
Μάλλον Σίγουρα δεν

με ανησυχεί 41,8

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Δημοσκόπηση σε Ελλάδα
και Τουρκία 1 9-21 02/2021
από MRB και KONDA
αντίστοιχα σε μια ερευνητική
σύμπραξη διαΝΕΟσιβ/ΕΛΙΑΜΕΠ

111,9
ΙΗ3
1163

ΔΞ/ΔΑ U
5

των Ελλήνων που έχουν επισκεφθεί
την Τουρκία 47 των ερωτηθέντων
Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν γνωρίσει

κάποιον Τούρκο ενώ το αντίστοιχο

ποσοστό των ερωτηθέντων
Τούρκων που έχουν γνωρίσει κάποιον

Ελληνα είναι μόλις 14 Και
στις δυο χώρες οι ερωτηθέντες δηλώνουν

ότι θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι

με έναν πολίτη της γείτονος 60
των Ελλήνων και 74 των Τούρκων

Οπως προκύπτει από την έρευνα
η πλειονότητα του τουρκικού πληθυσμού

δεν διαθέτει διαβατήριο ούτε
τα χρήματα για ταξίδια αναψυχής

στο εξωτερικό σε αντίθεση με τον
έλληνα πολίτη που εμφανίζεται πιο
εξωστρεφής küi με ισχυρότερες προσλαμβάνουσες

παραστάσεις για την
Τουρκία Ωστόσο η ενημέρωση που
έχει για τη γείτονα συχνά είναι αρνητικά

φορτισμένη Οι διμερείς διαφορές

στο Αιγαίο και την Ανατολική

Μεσόγειο προκρίνονται ως το
σοβαρότερο πρόβλημα στις διμερείς
σχέσεις Ελληνες 58,1 Τούρκοι
57,8 Ολα τα υπόλοιπα προβλήματα

όπως Προσφυγικό διεθνής τρομοκρατία

καταπίεση μειονοτήτων
συγκεντρώνουν πολύ χαμηλά πο¬

σοστά όπως και το Κυπριακό που
το αναφέρουν ως σημαντική διαφορά

μόνο το 12,6 των Τούρκων και
το 1 1 3 των Ελλήνων Στον τρόπο
επίλυσης των διαφορών οι Ελληνες

υποστηρίζουν λύσεις μέσω διεθνών

οργανισμών και προσφυγή
στη διεθνή διαιτησία 49,1 ενώ
οι Τούρκοι υποστηρίζουν τις διμερείς

διαπραγματεύσεις 62,4 To
68 των Ελλήνων και 73 των Τούρκων

θεωρούν ότι οι Τούρκοι/οι Ελληνες

είναι γείτονες και πρέπει να
βρεθεί ένας τρόπος φιλικής συμβίωσης

μαζί τους
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