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Απαιτείται
ειλικρίνεια

Του
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ

Η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων
παράλληλων ερευνών κοινής
γνώμης σε Ελλάδα και Βόρεια
Μακεδονία που χρηματοδοτήθηκε

από το'Ιδρυμα Konrad Adenauer και υλοποιή
θηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας φανερώνει τόσο την έλλειψη
πληροφόρησης όσο και τη σύγχυση και την
αμφισημία της κοινής γνώμης Αυτό που

χρειάζεται πλέον από τις πολιτικές ηγεσίες
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βόρεια Μακεδονία

είναι να επιδεικνύουν ειλικρίνεια Ειλικρίνεια
τόσο για τις προθέσεις τους σχετικά με την

εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών όσο
και για την πολιτική που θα ακολουθήσουν
σχετικά με το μέλλον των διμερών σχέσεων και
το πώς αυτές θα αποφέρουν οφέλη και στις
δύο πλευρές των συνόρων Υπάρχουν σίγουρα
ευθύνες και σε μεγάλο βαθμό αποτυχία από τη
πλευρά της Ελλάδας σχετικά με τα παραπάνω
αλλά υπάρχουν εξίσου ευθύνες και από την
πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας
Η επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας η

αύξηση ουσιαστικών διμερών επαφών και
ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο
πλευρών είναι απαραίτητες για τη περαιτέρω
οικοδόμηση εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ των
δύο κυβερνήσεων αλλά και μεταξύ των δύο
λαών

Τα προβλήματα που προκύπτουν και θα
προκύπτουν λόγω και της δημιουργικής
ασάφειας ορισμένων διατάξεων της
Συμφωνίας που αφήνουν χώρο σε
παρερμηνείες της όπως συνέβη πρόσφατα με
τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
της Βόρειας Μακεδονίας στο EURO μπορούν να
επιλύονται με καλή πίστη και συνεννόηση
μεταξύ των δύο πλευρών προτού πάρουν
αδικαιολόγητες διαστάσεις και γίνουν τροφή
για μικροπολιτικές τακτικές και προσεγγίσεις
θα έλεγα λοιπόν ότι το γράμμα της
Συμφωνίας είναι καλό και πρέπει φυσικά να
τηρείται αλλά πιστεύω ότι οι πολιτικές ηγεσίες
και στις δύο πλευρές θα πρέπει επιτέλους να
προωθήσουν και το πνεύμα της Ούτως ή

άλλως το μέλλον της εταιρικής αυτής σχέσης
μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας
προδιαγράφεται λαμπρό και σίγουρα οι
κοινωνίες θα γίνουν ενεργό μέρος της.Ήδη
άλλωστε αρκετές ομάδες από την κοινωνία των
πολιτών και από τις νεολαίες των δύο χωρών
δείχνουν τον δρόμο

0 Ιωάννης Αρμακόλας είναι επίκουρος καθηγητής
οτο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και επικεφαλής του
Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο
ΕΛΙΑΜΕΠ

Κατά τη γνώμη σας
από αυτή τη χρονική

απόσταση πόσο ωφέλιμη
υπήρξε η Συμφωνία των
Πρεσπών για τη Βόρεια

Μακεδονία Ελλάδα

Απόψεις πάνω
στο ζήτημα

της ονομασίας
ποιος είχε δίκιο

Βοήθησε
η Συμφωνία

των Πρεσπών τη
σταθερότητα και

την ειρήνη
στα Βαλκάνια

Αν η Συμφωνία
των Πρεσπών

δεν είχε υπογραφεί
θα αποκαλούσαν όλοι
τη Βόρεια Μακεδονία

ως Μακεδονία

Κατά τη γνώμη σας
ποιες από

τις ακόλουθες
κατευθύνσεις

θα πρέπει να πάρει
η τωρινή κυβέρνηση

Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία

Πολύ επωφελής Κάπως επωφελής

35,5 m 39
Ούτε επωφελής ούτε επιζήμια

26 Η^^Β 22

35,5

33,5

Η Συμφωνία 59,5
των Πρεσπών

ως ένας αναγκαίος
συμβιβασμός

Η Συμφωνία
των Πρεσπών ήταν

εθνικά επιζήμια
υπονομεύει

τα εθνικά
συμφέροντα 38,5

ßä5

37,5

Κάπως επιζήμια Πολύ επιζήμια

Η Ελλάδα είχε δίκιοΗ^Β 14
Και οι δύο χώρες

Η Βόρεια Μακεδονία είχε δίκιο

3 m
Συμφωνώ πολύ Κάπως συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

3,5 17
Διαφωνώ πολύ Κάπως διαφωνώ

Συμφωνώ πολύ Κάπως συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

11 15
Διαφωνώ πολύ Κάπως διαφωνώ

Συμφωνώ πολύ Κάπως συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

ΐ3,5 m^m μ
Διαφωνώ πολύ Κάπως διαφωνώ

Συμφωνώ πολύ Κάπως συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

6,5 11
Διαφωνώ πολύ Κάπως διαφωνώ

Να καταργήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών

16 Η30
Να αναθεωρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών

Να εφαρμόσει τη Συμφωνία των Πρεσπών
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