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Σύμςξμξ Βιξγοατικό 

Ξ Γιόογξπ ζξγϊπξσλξπ είμαι μεςαδιδακςξοικϊπ εοεσμηςήπ ρςξ ΔΚΘΑΛΔΟ με ςημ σπξρςήοινη ςξσ 

Θδοϋμαςξπ Λπξδξδάκη. Δίμαι διδάκςχο κξιμχμικόμ επιρςημόμ (ρπξσδόμ ΛΛΔ & επικξιμχμιόμ) 

ςξσ παμεπιρςημίξσ Loughborough απϊ ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 2008. Ρπξϋδαρε ιρςξοία ρςξ 

παμεπιρςήμιξ Αθημόμ απϊ ςξ 1998 χπ ςξ 2002 και ρσμέυιρε ρε μεςαπςσυιακϊ επίπεδξ ρςξ 

Κξμδίμξ και ςη Μίκαια. ξ 2003 έλαβε ςξμ ποόςξ μεςαπςσυιακϊ ςξσ ςίςλξ ρε μερξγειακέπ 

ρπξσδέπ απϊ ςξ King’s College και ςξ 2004 ςξμ δεϋςεοξ, ρε εσοχπαψκέπ και διεθμείπ ρπξσδέπ 

απϊ ςξ Institut Européen des Hautes Études Internationales. Ζ διδακςξοική διαςοιβή ςξσ, πξσ 

εκπξμήθηκε με σπξςοξτία αμεοικαμικόμ ρπξσδόμ ςξσ ΘΙΣ, θα εκδξθεί χπ μξμξγοατία με ςίςλξ 

US Foreign Policy in the European Media: Framing the Rise and Fall of Neoconservatism απϊ ςξμ 

IB TAURIS ρςα ςέλη ςξσ 2011. Ξ Γ. ζξγϊπξσλξπ εογάρςηκε χπ αοθοξγοάτξπ ρε θέμαςα 

πξλιςικήπ και διεθμόμ ρυέρεχμ ρςημ ετημεοίδα Απξγεσμαςιμή απϊ ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2007 χπ 

ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010 και έυει διδάνει ποξπαγάμδα ρςξ παμεπιρςήμιξ Loughborough. Mιλάει 

αγγλικά, γαλλικά, γεομαμικά και ιςαλικά εμό ςα εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα πεοιλαμβάμξσμ 

ςξσπ ςξμείπ ςχμ ΛΛΔ και πξλιςικήπ, ςηπ εσοχπαψκήπ δημϊριαπ ρταίοαπ, ςηπ αμεοικαμικήπ και 

εσοχπαψκήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ και ςχμ διεθμόμ ρυέρεχμ.  

 
 
Πεοίληφη 
Η πεοίξδξπ πξσ νεκίμηρε ςξμ Οκςώβοιξ ςξσ 2009 και βοίρκεςαι ρήμεοα ρε ενέλινη, απξςελεί για 

ςημ Ελλάδα μία από ςιπ πιξ επώδσμεπ και ςαοαγμέμεπ ςχμ ςελεσςαίχμ δεκαεςιώμ. Για μα 

απξτύγει ςη υοεξκξπία, η υώοα μαπ σπέγοαφε ςξ Μάιξ ςξσ 2010 ςη «ρσμτχμία επιβίχρηπ» με 

ςημ Εσοχπαψκή Επιςοξπή, ςημ Εσοχπαψκή Κεμςοική Τοάπεζα και ςξ Διεθμέπ Νξμιρμαςικό Ταμείξ 

και ξσριαρςικά ςέθηκε σπό ρςεμό διεθμή ξικξμξμικό έλεγυξ για ςα επόμεμα υοόμια. Οι μέεπ 

ρσμθήκεπ πξσ άουιραμ μα διαμξοτώμξμςαι, καςά μείζξμα λόγξ η λήφη μέςοχμ λιςόςηςαπ και ξ 

πεοιξοιρμόπ ςχμ ποξμξμίχμ διατόοχμ ξμάδχμ, έυξσμ ποξκαλέρει έκοηνη κξιμχμικήπ ξογήπ η 

ξπξία εκτοάζεςαι με ρσμευείπ απεογίεπ, καςαλήφειπ δημξρίχμ κςηοίχμ και πξοείεπ 

διαμαοςσοίαπ. Ωρςόρξ, ξ ξικξμξμικόπ πόλεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει, ποάγμαςι, νεκιμήρει δεμ έυει πεδίξ 

μάυηπ ςξσ μόμξμ ςημ Ελλάδα αλλά ξλόκληοη ςημ εσοχζώμη – αμ όυι ςξ παγκόρμιξ ξικξμξμικό 

ρύρςημα. Μέρα ρςξ πλαίριξ ασςό, ήςαμ αμαμεμόμεμξ πχπ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ θα 

αύναμαμ ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για ςη υώοα μαπ και ςιπ ενελίνειπ ρε ασςή.  

Η μελέςη πξσ ακξλξσθεί, επιυειοεί μα ρκιαγοατήρει ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ δέκα 

ετημεοίδεπ από ςημ Αγγλία, ςη Γαλλία, ςη Γεομαμία, ςιπ ΗΠΑ και ςημ Ιςαλία ανιξλόγηραμ ςημ 

ελλημική κοίρη από ςιπ αουέπ Οκςχβοίξσ 2009 χπ ςα ςέλη Δεκεμβοίξσ 2010. Σκξπόπ είμαι η 

παοξσρίαρη ςχμ ρκέφεχμ ςξσπ ςόρξ για ςξ ξικξμξμικό ποόβλημα ςηπ Ελλάδαπ όρξ και για ςιπ 

παθξγέμειεπ ςξσ κξιμχμικξπξλιςικξύ ςηπ ρσρςήμαςξπ όπχπ η διατθξοά και η γοατειξκοαςία. 

Σςημ αμάλσρη υοηριμξπξιξύμςαι πξρξςικέπ και πξιξςικέπ μέθξδξι, ρςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι η 

επενεογαρία κειμέμχμ και η ποαγμαςξπξίηρη ποξρχπικώμ ρσμεμςεύνεχμ. Τα ρσμπεοάρμαςα 

καςηγξοιξπξιξύμςαι με βάρη ςη υώοα ποξέλεσρηπ ςχμ ετημεοίδχμ, ςξμ ιδεξλξγικό ςξσπ 

ποξραμαςξλιρμό και ςξμ πξιξςικό ςξσπ υαοακςήοα. Παοάλληλα, η μελέςη επιυειοεί μα απαμςήρει 

ρςξ εοώςημα αμ η κοιςική πξσ αρκήθηκε από ςα διεθμή ΜΜΕ είμαι δικαιξλξγημέμη και μα 

εομημεύρει ςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ ςξσπ. Επίρηπ, μα αμιυμεύρει ςα κίμηςοα πξσ πιθαμώπ 

επηοεάζξσμ ςξ έογξ ςχμ νέμχμ αμςαπξκοιςώμ και μα ενεςάρει πώπ ασςξί αμςιμεςχπίζξμςαι από 

ςημ ελλημική κσβέομηρη. 

 
Λένειπ Κλειδιά 
Οικονομική κρίζη, διαθθορά, Ελλάδα, ΜΜΕ, framing, δημοζιογράθοι,επικοινωνιακή 

ζηραηηγική, Εσρωπαϊκή Ένωζη,ΔΝΤ, εσρωζώνη, αναδιάρθρωζη τρέοσς, πηώτεσζη
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Διραγχγή: Σςξ κέμςοξ ςηπ ποξρξυήπ1 

 

Λέυοι ςιπ εθμικέπ εκλξγέπ ςηπ 4ηπ Ξκςχβοίξσ ςξσ 2009, η Δλλάδα δεμ ήςαμ ρσμηθιρμέμη μα 

βοίρκεςαι ρςξ επίκεμςοξ ςχμ διεθμόμ μέρχμ μαζικήπ εμημέοχρηπ. Δναιοέρειπ, βέβαια, σπήουαμ. 

Γεγξμϊςα είςε θεςικξϋ είςε αομηςικξϋ πεοιευξμέμξσ, για παοάδειγμα ςα εγκαίμια ςξσ Λξσρείξσ 

ςηπ Ακοϊπξληπ ή ςα βίαια επειρϊδια ςξσ Δεκεμβοίξσ ςξσ 2008 καςά ςξ ποϊρταςξ παοελθϊμ, 

ποξρέλκσαμ ςημ ποξρξυή νέμχμ δημξριξγοάτχμ. Ζ διάοκεια ςηπ κάλσφηπ ςξσπ, ϊμχπ, δεμ 

νεπεομξϋρε ςιπ δϋξ-ςοειπ μέοεπ, ϊπχπ, άλλχρςε, ρσμβαίμει ρσμήθχπ με ςα πεοιρρϊςεοα θέμαςα 

ςηπ ειδηρεξγοατίαπ. ασςϊυοξμα, ςξ γεμικϊςεοξ εμδιατέοξμ παοέμεμε ρυεςικά πεοιξοιρμέμξ και 

ρίγξσοα δεμ νέτεσγε απϊ ςξ ρςεμϊ πλαίριξ ςξσ ενχςεοικξϋ δελςίξσ εμημέοχρηπ. Ηα μπξοξϋρε 

κάπξιξπ μα ιρυσοιρςεί, δηλαδή, πχπ η εμαρυϊληρη με ςημ Δλλάδα ήςαμ πεοιρρϊςεοξ «εογαρία 

οξσςίμαπ» για ςξσπ δημξριξγοάτξσπ ςχμ διεθμόμ μέρχμ μαζικήπ εμημέοχρηπ. 

Ασςή η ςάρη, ϊμχπ, έμελλε μα αμςιρςοατεί μεςά ςη μίκη ςξσ ΟΑΡΞΙ. Ζ επάμξδϊπ ςξσ ρςημ 

ενξσρία σπϊ ςημ ποχθσπξσογία ςξσ Γιόογξσ Οαπαμδοέξσ δε ρημαςξδϊςηρε μϊμξ ςημ αλλαγή 

ςξσ πξλιςικξϋ ρκημικξϋ ρςη υόοα μαπ μεςά απϊ 5,5 υοϊμια αλλά και ςημ έμαονη μιαπ άγμχρςηπ 

πεοιπέςειαπ ρε ξικξμξμικϊ, πξλιςικϊ και κξιμχμικϊ επίπεδξ πξσ γιμϊςαμ ακϊμα πιξ αβέβαιη 

λϊγχ ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ παγκϊρμιαπ κοίρηπ. α ϊρα επακξλξϋθηραμ ήςαμ ποχςξταμή για ςημ 

κσβεομηςική ελίς και ςημ κξιμή γμόμη ςϊρξ ρςξ ερχςεοικϊ ϊρξ και ρςξ ενχςεοικϊ. Λέρα ρε 

λίγξσπ μϊμξ μήμεπ θα έποεπε μα λητθξϋμ απξτάρειπ και μέςοα πξσ καςά ςα παοελθϊμςα έςη 

βοίρκξμςαμ εκςϊπ αςζέμςαπ αμ ϊυι εκςϊπ ρσζήςηρηπ και ρκέφηπ. ημ ίδια ρςιγμή, ξι ενελίνειπ 

ρςημ Δλλάδα θα απξκςξϋραμ καςαλσςική ρημαρία για ςξ μέλλξμ ςηπ εσοχζόμηπ με ςξσπ τϊβξσπ 

μεςάρςαρηπ ςηπ εγυχοίαπ κοίρηπ μα μημ κξπάζξσμ και ςξ αίρθημα ςηπ αμαρτάλειαπ μα 

εμςείμεςαι. Λέρα ρςιπ ποχςϊγμχοεπ ασςέπ ρσμθήκεπ, ξλξέμα και πεοιρρϊςεοξι νέμξι 

δημξριξγοάτξι επιυείοηραμ ϊυι μϊμξ μα καλϋφξσμ ςα ςεκςαιμϊμεμα ρςημ υόοα μαπ, αλλά και μα 

δόρξσμ ενήγηρη για ςιπ επιλξγέπ ςχμ Δλλήμχμ πξλιςικόμ και ςη ρςάρη ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ, 

ποξυχοόμςαπ ρε διάτξοεπ εκςιμήρειπ - ξικξμξμικέπ κσοίχπ - για ςξ μέλλξμ. 

Λέρα ρε ασςϊ πλαίριξ, επιβεβλημέμη ήςαμ η άμερη αλλαγή ςηπ επικξιμχμιακήπ 

ρςοαςηγικήπ ρςη υόοα μαπ όρςε ξι ελλημικέπ θέρειπ μα γίμξμςαι εσοϋςεοα γμχρςέπ ρςα διεθμή 

ΛΛΔ. Ασςή πεοιελάμβαμε διαοκή και ρσμςξμιρμέμη παοξσρία ςηπ πξλιςικήπ και ξικξμξμικήπ ελίς 

ρςα ποξγοάμμαςα νέμχμ ειδηρεξγοατικόμ ποακςξοείχμ και ρςαθμόμ αλλά και ςιπ ρελίδεπ 

διάτξοχμ ετημεοίδχμ, κσοίχπ μέρχ ςηπ παοαυόοηρηπ ρσμεμςεϋνεχμ. Ξ σπξσογϊπ 

ξικξμξμικόμ, κ. Γιόογξπ Οαπακχμρςαμςίμξσ, για παοάδειγμα, είυε δόρει μέυοι ςα ςέλη ςξσ 

2010 ρυεδϊμ 400 ρσμεμςεϋνειπ μϊμξμ ρε νέμα μίμςια.2 Δπίρηπ, η ιρςξρελίδα ςξσ Σπξσογείξσ 

Ξικξμξμικόμ, αμαβαθμίρςηκε για μα δίμεςαι η ποϊρβαρη ρε υοήριμξ σλικϊ μεςατοαρμέμξ ρςα 

αγγλικά. Ρσγκεκοιμέμα, κάθε 10 ςξσ μήμα δημξριεϋεςαι ποξρχοιμϊ δελςίξ εκςέλερηπ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ και κάθε 20 ςα επίρημα ρςξιυεία. Ρςα αγγλικά, επίρηπ, αμαοςόμςαι άμερα ςα 

δελςία ςϋπξσ, σπάουξσμ εμημεοόρειπ (newsletters) κάθε δϋξ μήμεπ, εμό ςα ρςξιυεία Γεμικήπ 

Ισβέομηρηπ, ρςα ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι πληοξτξοίεπ - μεςανϋ άλλχμ - για ϊλα ςα Σπξσογεία 

                                                 
1 Ο γξάθσλ επηζπκεί λα επραξηζηήζεη ηνπο θθ. Ινπθά Σζνύθαιε, Θάλν Βεξέκε, Θεόδσξν Θνπινπκπή, Γηάλλε 
ηνπξλάξα, Θάλν Ληόθν, Γεκήηξε σηεξόπνπιν, Γεκήηξε Θαηζίθα θαη ηελ θ. Δπαγγειία Φπρνγηνπνύινπ γηα 
ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο. 
2 πλέληεπμε κε θ. Φηιηώ Ιαλαξά (επηθεθαιήο γξαθείνπ Σύπνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ), 17 Ηαλνπαξίνπ 
2011. Γηα ην ίδην δηάζηεκα ν αξηζκόο ησλ ζπλεληεύμεσλ ηνπ πξσζππνπξγνύ, θ. Γηώξγνπ Παπαλδξένπ, ζε 
δηεζλή ΚΚΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα είλαη 48.  
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και ςιπ Οεοιτέοειεπ - δημξριεϋξμςαι πλέξμ ξλξκληοχμέμα αμά ςοίμημξ.3 Ρςημ ποξρπάθεια 

ποξόθηρηπ ςχμ ελλημικόμ θέρεχμ ρςξ ενχςεοικϊ ρσμέβαλαμ, ςασςϊυοξμα, εκςϊπ απϊ ςημ 

ελλημική πξλιςική και ξικξμξμική ελίς, εοεσμηςικά ιδοϋμαςα ςηπ υόοαπ, ϊπχπ για παοάδειγμα 

ςξ ΔΚΘΑΛΔΟ.4 

Οαοϊλα ασςά, η ελλημική κσβέομηρη παοξσριάζεςαι εμξυλημέμη απϊ ςξμ ςοϊπξ πξσ 

πξλλά διεθμή ΛΛΔ κάλσφαμ ςημ κοίρη και ςιπ ενελίνειπ ρςη υόοα μαπ ιδίχπ ςξ 2010. Ξ 

ποχθσπξσογϊπ, κ. Γιόογξπ Οαπαμδοέξσ, αματέοθηκε ρςξ θέμα ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 2010 με 

κασρςικϊ ςϊμξ:  

 

 «Υοειάρςηκε μα αμςιμεςχπίρξσμε ςη υειοϊςεοη υοημαςξξικξμξμική κοίρη ςηπ 

ρϋγυοξμηπ ιρςξοίαπ μαπ και μα ςξ κάμξσμε ασςϊ, κάςχ απϊ ςξσπ ποξβξλείπ ςχμ 

διεθμόμ ΛΛΔ. Ήςαμ, αμ θέλεςε, μια ιδιαίςεοα μξμαδική εμπειοία. Δπιςοέφςε μξσ κας’ 

αουήμ μα ραπ εσυαοιρςήρχ ϊλξσπ, ϊλα ςα μέρα εμημέοχρηπ, πξσ έκαμαμ ςξσπ 

Έλλημεπ πξλίςεπ, μέρα ρε μια μϋυςα, ειδικξϋπ επί ςχμ ξικξμξμικόμ! Ξ καθέμαπ ρςημ 

Δλλάδα, ηλικίαπ απϊ 7 έχπ 97, γμχοίζει ςι είμαι ςα spreads και ςα CDS. Ασςά έυξσμ 

γίμει λένειπ, πξσ ϊλξι ςιπ νέοξσμ, ακϊμη και ρςα πιξ απξμακοσρμέμα υχοιά. α διεθμή 

ΛΛΔ βξήθηραμ επίρηπ ρςξ μα ποξβληθξϋμ πξλλά απϊ ςα ποξβλήμαςα πξσ επέτεοαμ 

ςημ ξικξμξμική κοίρη ρςημ Δλλάδα, αλλά θα έλεγα επίρηπ και ςξ πόπ ασςά ρσμδέξμςαι 

με ςα εσοϋςεοα ποξβλήμαςα ςξσ πλαμήςη μαπ, ϊρξμ ατξοά ςξ υοημαςξπιρςχςικϊ 

ρϋρςημα και ςημ παγκϊρμια διακσβέομηρη. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, χρςϊρξ, σπήονε ρε 

κάπξιξ βαθμϊ και μια κεοδξρκξπία απϊ ςημ πλεσοά ςχμ ΛΛΔ, πξσ διϊγκχρε ςα 

δημξριξμξμικά ποξβλήμαςα πξσ σπήουαμ και σπάουξσμ, δσρκξλεϋξμςαπ ακϊμη 

πεοιρρϊςεοξ πξλλέπ τξοέπ ςημ επίλσρή ςξσπ».5 

 

Ανιξρημείχςη ήςαμ, επίρηπ, η αμςίδοαρη ςηπ ελλημικήπ πλεσοάπ για διάτξοα γεομαμικά 

δημξριεϋμαςα, ιδίχπ καςά ςξ ποόςξ ςοίμημξ ςξσ 2010. Υαοακςηοιρςικϊ είμαι ϊςι ρςιπ 25 

Τεβοξσαοίξσ, ξ ποϊεδοξπ ςηπ Βξσλήπ, Τίλιππξπ Οεςράλμικξπ, ενέτοαρε ςημ έμςξμη 

δσραοέρκειά ςξσ ρςξμ ςϊςε Γεομαμϊ ποέρβη ρςημ Αθήμα, Βϊλτγκαμγκ Ρξϋλςυαψπ.6 Ξ ίδιξπ, 

παοάλληλα, έρςειλε απάμςηρη-ςξπξθέςηρη ρςξ γεομαμικϊ πεοιξδικϊ Stern αματέοξμςαπ πχπ 

ήςαμ διαςεθειμέμξπ μα απεσθσμθεί και ρε άλλα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ ςηπ Γεομαμίαπ με 

παοϊμξιεπ επιρςξλέπ.7 ημ ίδιξ πεοίξδξ, και ξ αμςιποϊεδοξπ ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ, 

Ηεϊδχοξπ Οάγκαλξπ, πήοε αμςίρςξιυη θέρη, ρυξλιάζξμςαπ ϊςι «πξλλά υχοιά ρςημ Δλλάδα 

ακϊμα ποξρπαθξϋμ μα πάοξσμ πίρχ ςιπ απξζημιόρειπ απϊ ςη γεομαμική Ιαςξυή».8  

Δπίρηπ, ρςημ επίρημη έκθερη ςηπ Έμχρηπ Ακξλξϋθχμ ϋπξσ για ςα δημξριεϋμαςα ρυεςικά 

με ςημ ελλημική ξικξμξμία ςξ 2009 και ςξ 2010 αματέοεςαι: «ςα εσοχπαψκά ΛΛΔ έπαιναμ 

ρημαμςικϊ οϊλξ καςά ςξ διάρςημα ςηπ δξκιμαρίαπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ και δεμ είμαι 

                                                 
3 πλέληεπμε κε θ. Ιαλαξά. 
4 Από ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζηειέρε ηνπ ΔΙΗΑΚΔΠ όπσο νη θθ. Σζνύθαιεο, 
Βεξέκεο, Θνπινπκπήο, Ληόθνο, Γιπλόο, Παγνπιάηνο, Bastian θ.ά παξαρώξεζαλ ζπλεληεύμεηο ζε δηάθνξα 
δηεζλή κέζα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο εθεκεξίδεο Financial Times, New York Times, Frankfurter Allgemeine, 
Neue Zürcher, The Australian, ην γαιιηθό πξαθηνξείν εηδήζεσλ θαη ην Reuters, ην γεξκαληθό θαλάιη ARD θαη 
ηελ ηζηνζειίδα www.euractiv.com θ.ά.  
5 Οκηιία Γηώξγνπ Παπαλδξένπ ζην ζπλέδξην «NEWSEXCHANGE 2010», ηζηνζειίδα πξσζππνπξγνύ ηεο 
Διιάδαο, http://www.primeminister.gov.gr/2010/11/11/3574, 11 Λνεκβξίνπ 2010.  
6 ‘Δπίζεκε Γηακαξηπξία Πεηζάιληθνπ γηα ηα Γεξκαληθά Γεκνζηεύκαηα Δλαληίνλ ηεο Διιάδαο’, ηζηνζειίδα 
in.gr. http://news.in.gr/greece/article/?aid=1109429, 22 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
7 Γειηίν Σύπνπ κε ζέκα: πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο κε ηνλ Πξέζβε ηεο Γεξκαλίαο, ηζηνζειίδα θ. 
Φίιηππνπ Πεηζάιληθνπ, http://www.petsalnikos.gr/frontend/article.php?aid=377&cid=69, 25 Φεβξνπαξίνπ 
2010.  
8 πλέληεπμε Θεόδσξνπ Πάγθαινπ ζην δεκνζηνγξάθν ηνπ BBC, Malcolm Brabant, ηζηνζειίδα Θεόδσξνπ 
Πάγθαινπ, http://www.pangalos.gr/portal/?p=647, 25 Φεβξνπαξίνπ 2010.  

http://www.euractiv.com/
http://www.primeminister.gov.gr/2010/11/11/3574
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1109429
http://www.petsalnikos.gr/frontend/article.php?aid=377&cid=69
http://www.pangalos.gr/portal/?p=647
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σπεοβξλή μα ιρυσοιρςεί καμείπ ϊςι ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ, επηοέαραμ ςημ πξοεία ασςή, είςε 

μέρα απϊ αμαλϋρειπ πξσ ποξενξτλξϋραμ ςη υοεξκξπία ςξσ ελλημικξϋ κοάςξσπ ή ςημ ένξδϊ ςξσ 

απϊ ςημ εσοχζόμη είςε δημξριεϋξμςαπ αμακοιβείπ πληοξτξοίεπ».9 

Ήςαμ, λξιπϊμ, ποαγμαςικά ςϊρξ άδικξπ για ςη υόοα μαπ ξ ςοϊπξπ πξσ αμςιμεςχπίρςηκε 

και ρσμευίζει μα αμςιμεςχπίζεςαι απϊ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ; Βαοϋμει ςξσπ 

«μεοξληπςικξϋπ» νέμξσπ δημξριξγοάτξσπ η εσθϋμη για ςημ αομηςική ςηπ εικϊμα ρςξ ενχςεοικϊ; 

Ή μήπχπ η Δλλάδα βοέθηκε «ρςξ μάςι ςξσ κσκλόμα» κσοίχπ με δική ςηπ εσθϋμη λϊγχ 

ρσγκεκοιμέμχμ παθξγεμειόμ αλλά και πξλιςικξξικξμξμικόμ επιλξγόμ ςηπ ςιπ ςελεσςαίεπ ςοειπ 

δεκαεςίεπ, πξσ τσριξλξγικά ήλθαμ ρςημ επιτάμεια;10 Απάμςηρη ρςα εοχςήμαςα ασςά δεμ είμαι 

εϋκξλξ μα δξθεί, καθόπ κάθε κοίρη εμέυει σπξκειμεμικϊ υαοακςήοα. Ιαι, υχοίπ μα σιξθεςξϋμςαι 

ξι ιδέεπ ςξσ μεςαμξμςεομιρμξϋ, είμαι πξλϋ δϋρκξλξ μα ιρυσοιρςεί κάπξιξπ πχπ ρςη 

ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη σπάουει μϊμξμ μία αλήθεια. Ζ θεχοία ςξσ «κξμρςοξσκςιβιρμξϋ», ϊςι 

δηλαδή η αλήθεια «καςαρκεσάζεςαι» απϊ ςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ ςαιοιάζει ίρχπ πξλϋ 

πεοιρρϊςεοξ.11 

Ζ ακαδημαψκή ρσζήςηρη για ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςχμ ΛΛΔ είμαι ιδιαίςεοα πλξϋρια. Ρε 

θεχοηςικϊ επίπεδξ, πξλλξί καθηγηςέπ έυξσμ επενεογαρςεί μξμςέλα πξλιςικήπ ξικξμξμίαπ, 

επιυειοόμςαπ μα ςξμ ενηγήρξσμ. Υαοακςηοιρςικϊ είμαι ςξ παοάδειγμα ςχμ Graham Murdoch και 

Peter Golding, ξι ξπξίξι αρυξλξϋμςαι με ςη αλληλεπίδοαρη αμάμερα ρε ξικξμξμικξϋπ 

ξογαμιρμξϋπ και ςημ πξλιςική, πξλιςιρμική και κξιμχμική ζχή.12 Υοήριμη είμαι, ςασςϊυοξμα, η 

θεχοία πξσ αμαπςϋρρει ξ John McManus, ξ ξπξίξπ ρσμδέει ςημ παοαγχγή ςχμ ειδήρεχμ με ςα 

ξικξμξμικά ρσμτέοξμςα ςχμ εςαιοειόμ πξσ έυξσμ ρςημ ιδιξκςηρία ςξσπ ΛΛΔ.13 ξ ίδιξ ιρυϋει και 

για ςξ επιυείοημα ςχμ Edward Herman και Noam Chomsky. Ρςξ εγυειοίδιϊ ςξσπ Manufacturing 

Consent ιρυσοίζξμςαι ϊςι ςα μίμςια σπηοεςξϋμ ςημ πξλιςική ελίς.14 

Ολξϋρια, είμαι, επίρηπ, η βιβλιξγοατία και για ςξ οϊλξ ςχμ δημξριξγοάτχμ. πχπ 

παοαςηοεί ξ James Curran, ακϊμα και αμ ασςξί ακξλξσθξϋμ ςξσπ καμϊμεπ δεξμςξλξγίαπ, πξλϋ 

δϋρκξλα μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ αμςικειμεμικξί ρςη δξσλειά ςξσπ.15 Ξι δημξριξγοάτξι 

υειοίζξμςαι πληθόοα πληοξτξοιόμ και είμαι αμαγκαρμέμξι μα επιλένξσμ κάπξιεπ απϊ ασςέπ 

λϊγχ πεοιξοιρμέμξσ υόοξσ ρςιπ ετημεοίδεπ ή υοϊμξσ ρςημ ςηλεϊοαρη και ςξ οαδιϊτχμξ. ρξμ 

ατξοά ςα κοιςήοια πξσ επηοεάζξσμ ςημ επιλξγή ςξσπ, ασςά ρε μεγάλξ βαθμϊ ρυεςίζξμςαι με ςξ 

καθερςόπ ςηπ πίερηπ σπϊ ςξ ξπξίξ βοίρκξμςαι, όρςε μα ρσμπεοιλάβξσμ ειδήρειπ πξσ δεμ θα 

«εμξυλξϋμ» ςξσπ διεσθσμςέπ και ιδιξκςήςεπ ςχμ μέρχμ ρςα ξπξία εογάζξμςαι.16 Ξι ίδιξι, 

άλλχρςε, είμαι σπάλληλξι ρε εςαιοείεπ, ξι ξπξίεπ απξταρίζξσμ για ςημ ποξαγχγή ςξσπ αλλά και 

για πιθαμή απϊλσρή ςξσπ.  

Οαοάλληλα με ςξ θεχοηςικϊ πλαίριξ, ϊμχπ, για μα ανιξλξγήρει κάπξιξπ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ 

ξπξίξ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ και ξι νέμξι δημξριξγοάτξι κάλσφαμ ςημ ελλημική 

                                                 
9 Forum Γηεζλνύο Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο – Έλσζε Αθνινύζσλ Σύπνπ, Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε ησλ 
Αλαθνξώλ ησλ Δπξσπατθώλ ΚΚΔ γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 
10 Βι. γηα παξάδεηγκα άξζξν Γηώξγνπ Παγνπιάηνπ, ‘Ζ Θξίζε δε Γελλήζεθε Υζεο’, Θαζεκεξηλή, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_09/01/2011_428100, 9 Ηαλνπαξίνπ 2011.  
11 Gaye Tuchman, Making the News: A study in the Construction of Reality (Free Press - Collier Macmillan, 
London and New York, 1978).  
12 Peter Golding θαη Graham Murdock, ‘Culture, Communications, and Political Economy’, James Curran and 
Michael Gurevitch (εθδ.) Mass Media and Society (Edward Arnold, London – New York – Melbourne – 
Auckland, 1991), ζζ. 60-83 
13 John H. McManus, ‘Market Driven Journalism: Let the Citizen Beware, Howard Tumber (εθδ.), News: A 
Reader (Oxford University Press, Oxford – New York, 1999), ζζ. 180-190.  
14 Edward S. Herman θαη Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media 
(Pantheon, New York, 1988). 
15 James Curran, Media and Power (Routledge, London and New York, 2002), ζει. 127. 
16 Ben H. Bagdikian, ‘The Media Monopoly’, Howard Tumber (εθδ.), News: A Reader (Oxford University 
Press, Oxford – New York, 1999), ζζ. 148-154 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_09/01/2011_428100
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κοίρη, υοειάζεςαι μα λάβει σπϊφη ςξσ δϋξ ρημαμςικέπ παοαμέςοξσπ. Ζ ποόςη ρυεςίζεςαι με ςη 

διεθμή δημϊρια ρσζήςηρη η ξπξία έγιμε και ρσμευίζει μα γίμεςαι για ςημ Δλλάδα πέοα απϊ ςα 

ρςεμά ϊοια ςηπ υόοαπ μαπ και η ξπξία είμαι τσριξλξγικϊ μα αμςαμακλάςαι ρςα μίμςια. Ασςϊ με 

άλλα λϊγια ρημαίμει πχπ ςα διεθμή ΛΛΔ δε θα μπξοξϋραμ μα καλϋφξσμ ςημ ελλημική κοίρη απϊ 

ελλημξκεμςοική ξπςική γχμία, αγμξόμςαπ ςιπ επιποϊρθεςεπ, «εμξυληςικέπ» τχμέπ πξσ 

ακξϋρςηκαμ και ακξϋγξμςαι ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ. Έπειςα, ϊρξμ ατξοά ςη δεϋςεοη παοάμεςοξ, 

ασςή ρυεςίζεςαι με ςημ έκπληνη αμ ϊυι ςξ «ρξκ» ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ χπ ςοίςχμ 

παοαςηοηςόμ ϊςαμ έουξμςαι αμςιμέςχπξι - είςε απϊ κξμςά είςε εν’ απξρςάρεχπ - με ςα κακόπ 

κείμεμα ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ και κξιμχμίαπ. Έμαπ ςοίςξπ παοαςηοηςήπ, δηλαδή, δεμ είμαι 

ρίγξσοα ρσμηθιρμέμξπ μα καλϋπςει γεγξμϊςα ή καςαρςάρειπ πξσ για ςημ ελλημική κξσλςξϋοα 

απξςελξϋμ μέοξπ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ, ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα ξι ρσμευείπ πξοείεπ και 

διαδηλόρειπ διαμαοςσοίαπ, ξι απεογίεπ, ξι καςαλήφειπ δημξρίχμ κςηοίχμ και ξι ρσυμέπ 

πεοιπςόρειπ τξοξδιατσγήπ.  

Απϊ εκεί και πέοα, ϊμχπ, ςξ έμςξμξ εμδιατέοχμ ςχμ διεθμόμ ΛΛΔ για ςιπ ενελίνειπ ρςημ 

Δλλάδα και ςα ξικξμξμικά ςηπ ποξβλήμαςα μάλλξμ θα ποέπει μα απξδξθεί ρςξ γεγξμϊπ ϊςι η 

υόοα μαπ αμήκει ρςημ εσοχζόμη και ακξλξϋθχπ ρςημ κοίρη πξσ έπληνε ςξ εσοό. Ιαςά καμϊμα, 

έμα διεθμέπ θέμα απαρυξλεί ςημ ειδηρεξγοατία ϊςαμ αγγίζει ςα εμδιατέοξμςα υχοόμ πξσ 

θεχοξϋμςαι ελίς.17 Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ η θεχοία ασςή είμαι απξλϋςχπ 

εταομϊριμη, καθόπ η εμ λϊγχ κοίρη μαι μεμ νεκιμάει απϊ ςη υόοα μαπ αλλά λϊγχ ςηπ 

ρσμμεςξυήπ ςηπ ρςξ εσοχρϋρςημα ατξοά ςημ εσοχπαψκή αμ ϊυι ςημ παγκϊρμια ξικξμξμία. 

Οξλλέπ είμαι, άλλχρςε, ξι δημϊριεπ ςξπξθεςήρειπ πξσ έγιμαμ και ρσμευίζξσμ μα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ πξλιςικξϋπ-κοαςόμ μελόμ ςηπ εσοχζόμηπ πξσ πεοιρςοέτξμςαι γϋοχ 

απϊ ςξ θέμα ασςϊ.  

Ρε έμα άοθοξ ςξσ ρςημ ετημεοίδα Financial Times ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2010, ξ ςϊςε 

αμςαπξκοιςήπ ςηπ ρςιπ Βοσνέλλεπ Tony Barber, αματέοει ϊςι ςξ κξιμϊ μϊμιρμα είυε τθάρει πξλϋ 

κξμςά ρςημ καςάοοεσρη και πχπ ρόθηκε ςημ ςελεσςαία ρςιγμή με ςη ρσμμεςξυή ϊυι μϊμξμ ςχμ 

εσοχπαψκόμ υχοόμ αλλά και ςχμ ΖΟΑ. Οεοιγοάτξμςαπ ξσριαρςικά ςημ εμπειοία ςξσ απϊ ςξ 

δοαμαςικϊ Ραββαςξκϋοιακξ ςηπ 8ηπ/9ηπ Λαΐξσ 2010 ρκιαγοατεί – μεςανϋ άλλχμ ςημ αγχμία ςξσ 

Δσοχπαίξσ Δπιςοϊπξσ λι Πεμ ξ ξπξίξπ ακϋοχρε ςανίδι ςξσ ρςημ Τιμλαμδία για μα παοαμείμει 

ρςιπ Βοσνέλλεπ και κάμει λϊγξ για πξλλαπλά ςηλετχμήμαςα ςξσ Αμεοικαμξϋ ποξέδοξσ, Λπαοάκ 

Ξμπάμα, ρςη Γεομαμίδα καγκελάοιξ Άγκελα Λέοκελ.18 Λέρα ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, ποέπει, επίρηπ, 

μα λητθεί σπϊφη πχπ ρϋμτχμα, με ςημ ετημεοίδα Wall Street Journal ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 

2010, μεγάλα hedge funds ρςξιυημάςιζαμ ρημαμςικά κετάλαια ρςημ πςόρη ςξσ εσοό.19 Ζ 

επιλξγή ςξσπ, χρςϊρξ, μάλλξμ είυε ςα αμςίθεςα απξςελέρμαςα απϊ ασςϊ πξσ επιθσμξϋραμ, 

καθόπ δεμ καςάλαβαμ ςξ μέγεθξπ ςξσ πξλιςικξϋ κεταλαίξσ πξσ έυξσμ επεμδϋρει ξι Δσοχπαίξι 

ρςξ κξιμϊ μϊμιρμα.20 

Ζ αμάλσρη πξσ ακξλξσθεί, θα νεκιμήρει με ςη διεοεϋμηρη διάτξοχμ μεθξδξλξγικόμ 

θεμάςχμ πξσ ατξοξϋμ κάθε μελέςη ρσγκοιςικήπ επενεογαρίαπ πεοιευξμέμξσ ΛΛΔ. Ρςξ ςμήμα 

ασςϊ θα ενηγηθξϋμ - μεςανϋ άλλχμ - ξι πηγέπ και ξι μέθξδξι ξι ξπξίεπ επιλέγξμςαι. Έπειςα, θα 

παοξσριαρςξϋμ ςα απξςελέρμαςα ςηπ πξρξςικήπ αμάλσρηπ με ςημ υοηριμξπξίηρη ειδικόμ 

διαγοαμμάςχμ όρςε μα απξςσπχθξϋμ ξι διατξοξπξιήρειπ αμά υόοα ποξέλεσρηπ και ιδεξλξγικϊ 

ποξραμαςξλιρμϊ. Θδιαίςεοη έμταρη θα δξθεί, ϋρςεοα, ρςξ πξιξςικϊ ρκέλξπ, όρςε μα 

                                                 
17 Johan Galtung Mari Holmboe Ruge, ‘The Structure of Foreign News’, Howard Tumber (εθδ.), News: A 
Reader, (Oxford University Press, Oxford – New York, 1999), ζει. 23.  
18 Tony Barber, ‘The Euro: Dinner on the Edge of the Abyss’, Financial Times, 10 October 2010.  
19 Susan Pulliam, Kate Kellyand θαη Carrick Mollenkamp, ‘Hedge Funds Try Career Trade Against Euro’, The 
Wall Street Journal, Europe Business News, 26 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
20 Βι. γηα παξάδεηγκα άξζξν Ινπθά Σζνύθαιε, ‘Ζ Δπξώπε ζε Δπνρή Ιηηόηεηαο’, Θαζεκεξηλή, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_07/11/2010_421577, 7 Λνεκβξίνπ 2010.  

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_07/11/2010_421577
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ρκιαγοατηθεί η κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ςα μίμςια πάμχ ρςη βάρη νευχοιρςόμ 

εμξςήςχμ, ϊπχπ για παοάδειγμα ασςϊπ ςηπ ποξςειμϊμεμηπ αμαδιάοθοχρηπ υοέξσπ. έλξπ, θα 

γίμει ποξρπάθεια ανιξλϊγηρηπ και εομημείαπ ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ςα διεθμή ΛΛΔ 

παοξσρίαραμ ςημ Δλλάδα αλλά και ποξρέγγιρηπ ςξσ ρκεπςικξϋ ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ και 

αμςαπξκοιςόμ. 

 

Μεθξδξλξγία  

 

Βαρική ποξωπϊθερη για ςημ αμάλσρη ςηπ κάλσφηπ εμϊπ θέμαςξπ απϊ ςα μίμςια είμαι η επιλξγή 

ρσγκεκοιμέμχμ πηγόμ ρςιπ ξπξίεπ θα σπάονει ποϊρβαρη. Ξ ϋπξπ - ςϊρξ ρςημ έμςσπη ϊρξ και 

ρςημ ηλεκςοξμική ςξσ πλέξμ έκδξρη - απξςελεί ίρχπ ςξ πιξ υοήριμξ εογαλείξ, επειδή ςξ αουείξ 

ςξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα έοεσμαπ για μεγάλεπ ρε διάοκεια πεοιϊδξσπ και έςρι μπξοξϋμ μα 

εμςξπίζξμςαι διατξοέπ χπ ποξπ ςημ κάλσφη ρε νευχοιρςέπ υοξμικέπ ρςιγμέπ Ζ ρσγκεκοιμέμη 

μελέςη, λξιπϊμ, έυει ποαγμαςξπξιηθεί αμαζηςόμςαπ ςη λένη-κλειδί «Δλλάδα» ρςημ ηλεκςοξμική 

ιρςξρελίδα ετημεοίδχμ καθόπ επίρηπ και ρςη βάρη δεδξμέμχμ «Lexis-Nexis» απϊ ςιπ 5 

Ξκςχβοίξσ 2009 χπ ςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2010.21  

ρξμ ατξοά ςη ρϋγκοιρη ΛΛΔ απϊ διατξοεςικέπ υόοεπ, η ιδέα ασςή δεμ είμαι καιμξϋοια 

και έυει απαρυξλήρει αοκεςξϋπ μελεςηςέπ. 22 ξ βαρικϊ εοόςημα ςξ ξπξίξ ςίθεςαι είμαι καςά 

πϊρξ ασςή είμαι ετικςή με δεδξμέμξ πχπ βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ϋπξσ και ςηπ αγξοάπ ςξσ, 

παοξσριάζξσμ διατξοέπ αμά υόοα. Δπίρηπ, θέμα ποξπ διεοεϋμηρη παοαμέμει καςά πϊρξ η 

παγκξρμιξπξίηρη έυει ξδηγήρει ρε «ξμξγεμξπξίηρη» ςξσ πεοιευξμέμξσ ρςα μίμςια, με ςιπ 

απϊφειπ πξσ έυξσμ διαςσπχθεί μα διίρςαμςαι.23 Ρσμήθχπ, πάμςχπ, αμ και ςα μεθξδξλξγικά 

ποξβλήμαςα χπ ποξπ ςημ ποξρπάθεια ρϋγκοιρηπ, ρίγξσοα, αμαγμχοίζξμςαι, ασςά 

παοακάμπςξμςαι με ςημ αμάλσρή ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ξμξιϊςηςεπ ρςιπ διάτξοεπ υόοεπ. Ξι 

πεοιξδικέπ εκδϊρειπ European Journal of Communication και The International Journal of Press 

and Politics πεοιέυξσμ πξλλά παοαδείγμαςα ϊπξσ εταομϊζεςαι η ςακςική ασςή. 

Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ εομημείαπ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ςξ διεθμή ϋπξ, καθόπ ςξ θέμα 

είμαι εναιοεςικά πξλϋπλξκξ, επελέγηραμ ςοειπ διατξοεςικέπ ξμάδεπ ετημεοίδχμ. Οοόςα, 

έμταρη δίμεςαι ρε ςοειπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ πξσ διαβάζξμςαι εσοέχπ απϊ ςημ 

ξικξμξμικξπξλιςική ελίς ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ: ςημ αμεοικαμική Wall Street Journal (WSJ), ςη 

βοεςαμική Financial Times (FT), και ςη γεομαμική Handelsblatt (HAN). Έπειςα, ενεςάζξμςαι ένι 

εσοχπαψκέπ πξλιςικέπ-πξιξςικέπ ετημεοίδεπ απϊ ςη Γαλλία, ςη Γεομαμία και ςημ Θςαλία, ξι 

ξπξίεπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςξ κεμςοξδενιϊ ϊρξ και ςξ κεμςοξαοιρςεοϊ ιδεξλξγικϊ τάρμα. 

Οοϊκειςαι, για ςιπ γαλλικέπ Le Figaro (LF) και Le Monde (LM), ςιπ γεομαμικέπ Frankfurter 

Allgemeine Zetiung (FAZ) καιSüddeutsche Zeitung (SÜD) και ςιπ ιςαλικέπ Il Corriere della Sera 

                                                 
21 Ζ αλαδήηεζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζε ειεθηξνληθά αξρεία κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή, θαζώο κεηαμύ άιισλ 
αγλνεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα όπνπ βξίζθνληαη ή ηε ζεκαζία ησλ εηθόλσλ. Βι. γηα παξάδεηγκα David 
Deacon, ‘Yesterday’s Paper and Today’s Technology: Digital Newspaper Archives and Push Button Content 
Analysis’, European Journal of Communication, 2007, ηνκ. 22, λν. 1, ζζ. 5-25. Παξόια απηά, ρσξίο απηή – 
αλ θαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζαθώο αλαγλσξίδνληαη – είλαη αδύλαηε ε πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζε 
δηαθνξεηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηδίσο όηαλ ν εξεπλεηηθόο ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  
22 Σν εγρεηξίδην ησλ Daniel Hallin θαη Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and 
Politics (Cambridge University Press, Cambridge, 2004) απνηειεί ζεκαληηθό ζεκείν αλαθνξάο ζηε 
βηβιηνγξαθία ησλ ζπνπδώλ επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηε ζύγθξηζε ΚΚΔ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο. 
23 Βι. γηα παξάδεηγκα: Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Stanford University Press, 
Stanford, 1990) θαη Christina Archetti, ‘News Coverage of 9/11 and the Demise of the Media Flows, 
Globalization and Localization Hypotheses’, The International Communication Gazette, 2008, ηνκ. 70, λν. 6, 
ζζ. 463-485 
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(COR) και La Stampa. (STA).24 Έπειςα, εοεσμάςαι μία ετημεοίδα ςαμπλϊιμς, η γεομαμική BILD, η 

ξπξία μαι μεμ δεμ εμςάρρεςαι ρε κάπξια απϊ ςιπ δϋξ ποξαματεοθείρεπ καςηγξοίεπ αλλά 

απξςελεί ρημείξ αματξοάπ ρυεςικά με ςη δημιξσογία ρςεοεξςϋπχμ για ςημ Δλλάδα. Ξ 

ρσγγοατέαπ ςηπ μελέςηπ διάβαρε ςα άοθοα ςχμ ετημεοίδχμ ρςξ ποχςϊςσπξ και μεςέτοαρε ςα 

κείμεμά ςξσπ απϊ ςα αγγλικά, ςα γαλλικά, ςα γεομαμικά και ςα ιςαλικά ρςα ελλημικά.  

 

Ηεχοηςικά, η ρσρςημαςική καςαγοατή δημξριεσμάςχμ ρςξμ ϋπξ επιβάλει ςξ διαυχοιρμϊ 

ςξσπ αμάλξγα με ςη θέρη ςημ ξπξία βοίρκξμςαι ρε μία ετημεοίδα αλλά και ςξ αμ απξςελξϋμ 

μέοξπ ςχμ ειδήρεχμ ή ςηπ ρυξλιξγοατίαπ. Ωρςϊρξ, ςέςξιξσ είδξσπ διακοίρειπ είμαι δϋρκξλξ μα 

εταομξρςξϋμ ρςημ ποάνη για δϋξ βαρικξϋπ λϊγξσπ. Οοόςξμ, η ηλεκςοξμική ρελίδα ςχμ 

πεοιρρϊςεοχμ ετημεοίδχμ αμαμεόμεςαι διαοκόπ και ρςημ έμςσπη έκδξρη σπάουξσμ πλέξμ 

ειδικά σπξμμήμαςα πξσ παοαπέμπξσμ ρε βαθϋςεοεπ και πιξ εμημεοχμέμεπ αμαλϋρειπ ρςξ 

διαδίκςσξ. Ιαι δεϋςεοξμ, ξι ίδιξι δημξριξγοάτξι πξσ γοάτξσμ ρςη θέρη ϊπξσ βοίρκξμςαι ξι 

ειδήρειπ εμταμίζξμςαι ρσυμά ρςη θέρη ςχμ ρυξλίχμ, εμό πξλϋ ρσυμά η ρσγγοατή κειμέμχμ 

ειδηρεξγοατίαπ ρσμξδεϋεςαι απϊ αμάλσρη και ρυξλιαρμϊ.  

Ζ μελέςη πξσ ακξλξσθεί βαρίζεςαι ρε πξρξςική και πξιξςική αμάλσρη. Αουικά. η πξρξςική 

αμάλσρη έυει ρκξπϊ μα δείνει ςξ πλήθξπ ςχμ δημξριεσμάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ Δλλάδα αλλά και 

ςιπ ασνξμειόρειπ ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ διεθμόμ μέρχμ μαζικήπ εμημέοχρηπ αμά υοξμική 

πεοίξδξ.25 Ωρςϊρξ, δε γίμεςαι ποξρπάθεια πξρξςικήπ καςηγξοιξπξίηρηπ ςχμ άοθοχμ αμάλξγα 

με κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα. Ρε πξλλά άοθοα ετημεοίδχμ αμαπςϋρρξμςαι ρσμήθχπ 

πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ θεμάςχμ και έςρι η υοηριμξπξίηρη πξρξςικόμ εογαλείχμ καςαγοατήπ 

γίμεςαι ποξβλημαςική. Λε ςημ μέθξδξ ςηπ πξιξςικήπ αμάλσρηπ, αμςίθεςα, ξ εμςξπιρμϊπ 

ρσγκεκοιμέμχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ (framing) ρςα κείμεμα δημξριξγοάτχμ και αοθοξγοάτχμ, 

μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί πιξ απξςελερμαςικά.26 Ρυεςικά με ςξ δείγμα ςξ ξπξίξ επιλέγεςαι, 

ασςϊ δε βαρίζεςαι ρε πιθαμϊςηςεπ αλλά ποξρπαθεί μα «απεικξμίρει» καςά κάπξιξ ςοϊπξ ςξ 

πλήθξπ ςχμ δημξριεσμάςχμ, υχοίπ ϊμχπ ασςϊ πξσ ςελικά υοηριμξπξιείςαι μα θεχοείςαι 

αμςιποξρχπεσςικϊ με ςημ έμμξια πξσ απξδίδεςαι ρςημ πξρξςική αμάλσρη.27 Δίμαι, άλλχρςε, 

γμχρςϊ πχπ ςξ αομηςικϊ ρςξιυείξ ρςη μέθξδξ ςηπ πξιξςικήπ αμάλσρηπ, είμαι ϊςι η επενεογαρία 

ςχμ δεδξμέμχμ επηοεάζεςαι απϊ ςημ σπξκειμεμική κοίρη ςξσ κάθε εοεσμηςή, πξσ επιλέγει ςι 

είμαι ρημαμςικϊ και ςι ϊυι.28 Ρσμεπόπ, ξ ρσμδσαρμϊπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ αμάλσρηπ 

εγγσάςαι ςημ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πιξ ιρξοοξπημέμη αμάλσρη ςξσ πεοιευξμέμξσ διάτξοχμ 

ετημεοίδχμ.  

έλξπ, η έοεσμα έυει σπξρςηοιυθεί απϊ είκξρι ποξρχπικέπ ρσμεμςεϋνειπ. Ξι ρσμεμςεϋνειπ 

ασςέπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ με δημξριξγοάτξσπ και αμςαπξκοιςέπ διεθμόμ μέρχμ μαζικήπ 

εμημέοχρηπ ρςημ Δλλάδα, σπεϋθσμξσπ ςηπ επικξιμχμιακήπ ρςοαςηγικήπ ςηπ ελλημικήπ 

                                                 
24 ρεηηθά κε ηνλ ηδενινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ εθεκεξίδσλ ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία βι. αληίζηνηρα: 
Raymond Kuhn, The Media in France (Routledge, London – New York, 1995), ζζ.73-74, Knut Hickethier, 
‘The Media in Germany’, Tony Weymouth and Bernard Lamizet (εθδ.) Markets and Myths: Forces for Change 
in the European Media (Longman, London - New York, 1996) ζει. 105 θαη Paul Ginsborg, Silvio Berlusconi: 
Television, Power and Patrimony (Verso, London - New York, 2004), ζει. 51.  
25 ύκθσλα κε ηελ επίζεκε έθζεζε ηεο Έλσζεο Αθνινύζσλ Σύπνπ, από ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2009 σο ηηο 
δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο ηνπ 2010 θαηαγξάθεθαλ κόλν ζηα επξσπατθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 21.660 
δεκνζηεύκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε 658 από απηά λα είλαη πξσηνζέιηδα.  
26 Βι. γηα παξάδεηγκα: Robert Entman, ‘Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm’, Journal of 
Communication, 1993, ηνκ. 43, λν., 4, ζζ. 51-58. 
27 Jennifer Mason, Qualitative Researching, (Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi, 
2002), ζει. 126.  
28 Devine Fiora, ‘Qualitative Methods’, David Marsh And Gerry Stoker (εθδ.) Theory and Methods in Political 
Science (Palgrave, London – New York, 2002), ζει. 206.  
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κσβέομηρηπ, ςοαπεζίςεπ και καθηγηςέπ απϊ ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2010 χπ ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2011.29 

Βαρικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ςχμ εοχςηθέμςχμ ήςαμ ξ οϊλξπ και ςξ έογξ ςξσπ ςημ πεοίξδξ ςηπ 

ελλημικήπ και παγκϊρμιαπ κοίρηπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςη διαθεριμϊςηςά ςξσπ. Ξι πεοιρρϊςεοεπ 

ρσμξμιλίεπ έλαβαμ υόοα ζχμςαμά ρςημ Αθήμα και ςξ Κξμδίμξ εμό έμα μικοϊ ςξσπ μέοξπ διενήυθη 

με ςημ απξρςξλή γοαπςόμ εοχςήρεχμ μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ. Για λϊγξσπ ηθικήπ 

δεξμςξλξγίαπ, η μελέςη δεμ πεοιέυει ρσγκεκοιμέμεπ παοαπξμπέπ ρςιπ ρσμεμςεϋνειπ.30 

 

                                                 
29 Σα νλόκαηα όζσλ παξαρώξεζαλ ζπλέληεπμε ζην γξάθνληα θαζώο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία 
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο παξαηίζεληαη ζην ηέινο.  
30 Δμαίξεζε απνηειεί ε θ. Φηιηώ Ιαλαξά από ην ΤΠΟΗΘ ε νπνία έρεη ξσηεζεί ζρεηηθά.  
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Πξρξςική Αμάλσρη 

 

α απξςελέρμαςα ςηπ πξρξςικήπ αμάλσρηπ δείυμξσμ ϊςι ξι ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ The Wall 

Street Journal (5504 δημξριεϋμαςα) και Financial Times (5467 δημξριεϋμαςα) ήςαμ ασςέπ πξσ 

έδειναμ ςξ μεγαλϋςεοξ εμδιατέοξμ για ςημ Δλλάδα απϊ ςιπ 5 Ξκςχβοίξσ 2009 χπ ςιπ 31 

Δεκεμβοίξσ 2010. Αμςίθεςα, η Handelsblatt δημξρίεσρε λιγϊςεοα απϊ ςα μιρά άοθοα ρε ρυέρη με 

ςιπ ποξαματεοθείρεπ ετημεοίδεπ (2471).  
 

Πίμακαπ 1: Αοιθμόπ δημξριεσμάςωμ για ςημ Δλλάδα από ςιπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ  
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Journal

Financial Times Handelsblatt

ρξμ ατξοά ςιπ ένι ετημεοίδεπ απϊ ςη Γαλλία, ςη Γεομαμία και ςημ Θςαλία, ποξηγείςαι η 
γεομαμική Süddeutsche Zeitung (3465 άοθοα) με ςελεσςαία ςημ ιςαλική La Stampa (967 άοθοα). 
Αμάμερα ρε ασςέπ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung δημξρίεσρε 3258 κείμεμα, η Le Figaro 
2839, η Le Monde 2107 και Il Corriere della Sera 1485. 

 

Πίμακαπ 2: Αοιθμόπ δημξριεσμάςωμ για ςημ Δλλάδα ρςιπ ένι πξιξςικέπ ετημεοίδεπ 
Γαλλίαπ, Γεομαμίαπ, Ιςαλίαπ 
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Δίμαι ταμεοϊ ϊςι ςξ εθμικϊ εμδιατέοξμ για ςημ Δλλάδα ήςαμ μεγαλϋςεοξ ρςξ γεομαμικϊ ϋπξ ρε 
ρυέρη με ςξ γαλλικϊ και ςξμ ιςαλικϊ. πχπ παοξσριάζει ξ Οίμακαπ 3 ξι γεομαμικέπ ετημεοίδεπ 
δημξρίεσραμ ρσμξλικά 6773 άοθοα έμαμςι 4946 ςχμ γαλλικόμ και 2452 ςχμ ιςαλικόμ.  
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Πίμακαπ 3: Αοιθμόπ δημξριεσμάςωμ για ςημ Δλλάδα αμά υώοα  
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Απϊ ςημ ξπςική γχμία ςξσ ιδεξλξγικξϋ τάρμαςξπ ςχμ ποξαματεοθειρόμ ετημεοίδχμ (Οίμακαπ 
4), η πξρξςική αμάλσρη δείυμει ϊςι ξι κεμςοξδενιέπ ετημεοίδεπ, δηλαδή η Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, η Le Figaro και Il Corriere della Sera αρυξλήθηκαμ πεοιρρϊςεοξ με ςημ 
Δλλάδα (7582 δημξριεϋμαςα) ρε ρυέρη με ςιπ κεμςοξαοιρςεοέπ, Süddeutsche Zeitung, Le Monde 
και La Stampa (6539 δημξριεϋμαςα). Λε δεδξμέμξ ϊςι ξι δϋξ γεομαμικέπ ετημεοίδεπ 
παοξσριάζξσμ ρυεςική ιρξοοξπία χπ ποξπ ςξμ αοιθμϊ ςχμ άοθοχμ ςξσπ, η ρσγκεκοιμέμη 
διατξοά απξδίδεςαι κσοίχπ ρςξ ασνημέμξ εμδιατέοξμ ςηπ Le Figaro ρςη Γαλλία και ςηπ Il 
Corriere della Sera ρςημ Θςαλία για ςιπ ενελίνειπ ρςη υόοα μαπ.  

 
 

Πίμακαπ 4: Αοιθμόπ δημξριεσμάςωμ για ςημ Δλλάδα με βάρη ςξ ιδεξλξγικό τάρμα  
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Οοξυχοόμςαπ παοαπέοα, ξ ςοϊπξπ πξσ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ κάλσφαμ ςημ 
ελλημική κοίρη απϊ ςιπ εκλξγέπ ςξσ Ξκςχβοίξσ ςξσ 2009 μέυοι ςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2010 δεμ είμαι 
εμιαίξπ. Αμςίθεςα, σπάουξσμ ςέρρεοιπ διατξοεςικέπ πεοίξδξι πξσ ςξμ υαοακςηοίζξσμ παοά ςξ 
γεγξμϊπ ϊςι ςα ϊοια πξσ διαυχοίζξσμ ςιπ πεοιϊδξσπ ασςέπ είμαι υαλαοά. Ζ διατξοξπξίηρη ασςή, 
ϊπχπ απξςσπόμξσμ ξι Οίμακεπ 5 και 6, ατξοά ςϊρξ ςα ςοία ξικξμξμικά έμςσπα ϊρξ και ςιπ ένι 
πξλιςικέπ-πξιξςικέπ ετημεοίδεπ Γαλλίαπ, Γεομαμίαπ και Θςαλίαπ. Διδικϊςεοα, η ποόςη τάρη 
διαοκεί απϊ ςημ επξμέμη ςχμ εκλξγόμ μέυοι ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010 και ρυεςίζεςαι με ςημ 
αουική επατή ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ με ςημ ελλημική ποαγμαςικϊςηςα, ϊςαμ ακϊμα ςξ θέμα 
ςηπ παοξυήπ βξήθειαπ ποξπ ςη υόοα μαπ βοιρκϊςαμ εκςϊπ αςζέμςαπ. Ζ δεϋςεοη νεκιμά ρςα μέρα 
Θαμξσαοίξσ και τθάμει μέυοι ςξ Λάιξ και ςημ σπξγοατή ςξσ Λμημξμίξσ. Ιαςά ςη διάοκειά ςηπ ςξ 
γεμικϊ θέμα ςηπ δημϊριαπ ρσζήςηρηπ είμαι αμ και πχπ ποέπει μα ρςηοιυθεί ξικξμξμικά η Δλλάδα. 
Ζ ςοίςη νεκιμά μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ «ρσμτχμίαπ επιβίχρηπ» με ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, ςημ 
Δσοχπαψκή Ιεμςοική οάπεζα και ςξ Διεθμέπ Μξμιρμαςικϊ αμείξ και διαοκεί χπ ςξμ Μξέμβοιξ 
και ςξ νέρπαρμα ςηπ ιολαμδικήπ κοίρηπ. Οοϊκειςαι για ρυεςικά ήοεμη πεοίξδξ, ρςημ ξπξία 
άλλχρςε πεοιλαμβάμξμςαι ξι μήμεπ ςξσ καλξκαιοιξϋ. Ιαι η ςέςαοςη, η ξπξία βοίρκεςαι ρε 
ενέλινη, ατξοά ςξ νεκίμημα ςξσ μέξσ γϋοξσ ρσζηςήρεχμ για ςημ εσοχπαψκή κοίρη υοέξσπ μεςά 
ςημ έμςανη ςηπ Θολαμδίαπ ρςξ μηυαμιρμϊ ρςήοινηπ ρςιπ 21 Μξεμβοίξσ 2010. 
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Πίμακαπ 5: Καςαμξμή δημξριεσμάςωμ αμά μήμα ρςιπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ  
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Πίμακαπ 6: Καςαμξμή δημξριεσμάςωμ αμά μήμα ρςιπ ένι πξιξςικέπ ετημεοίδεπ 
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Πξιξςική Αμάλσρη 

 

Οαοά ςη υοηριμϊςηςα ςχμ αοιθμόμ, ϊπχπ παοξσριάζξμςαι παοαπάμχ, η ρημαρία ςχμ λένεχμ 

και τοάρεχμ είμαι πξλϋ μεγαλϋςεοη ρε κάθε ποξρπάθεια ρσρςημαςικήπ αμάλσρηπ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ ςχμ ετημεοίδχμ. Λϊμξμ έςρι, άλλχρςε, μπξοεί μα απξςσπχθεί η «καςαρκεσή», η 

εομημεία και απξκχδικξπξίηρη δηλαδή ςηπ λένηπ «Δλλάδα» απϊ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ 

εμημέοχρηπ μεςά ςιπ εκλξγέπ ςη 4ηπ Ξκςχβοίξσ ςξσ 2009. Λε βάρη ςη λξγική ασςή, η αμάλσρη 

πξσ ακξλξσθεί έυει ρκξπϊ μα βοει κξιμά θέμαςα χπ ποξπ ςημ κάλσφη ςηπ υόοαπ μαπ ςϊρξ ρςιπ 

ξικξμξμικέπ ϊρξ και ρςιπ ένι πξλιςικέπ-πξιξςικέπ ετημεοίδεπ απϊ ςη Γαλλία, ςη Γεομαμία και ςημ 

Θςαλία. Λε εναίοερη έμαμ μικοϊ αοιθμϊ άοθοχμ πξσ αρυξλξϋμςαι με ςξμ ςξσοιρμϊ, ςη 

μεςαμάρςεσρη, ςξμ αθληςιρμϊ, ςημ ενχςεοική πξλιςική και κάπξια άλλα αϊοιρςα θέμαςα, ςα 

πεοιρρϊςεοα κείμεμα πξσ εμςξπίρςηκαμ, πεοιρςοέτξμςαι γϋοχ απϊ ςημ ξικξμξμική, πξλιςική και 

κξιμχμική διάρςαρη ςηπ κοίρηπ. Ξι καςηγξοίεπ πξσ διακοίμξμςαι ατξοξϋμ μεςανϋ άλλχμ ςη 

ρσζήςηρη για ςα ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, ςη βξήθεια ποξπ ςημ Δλλάδα και ςξμ 

ςοϊπξ πξσ ασςή θα ποξρτεοϊςαμ, ςημ ελλημική αμανιξπιρςία, ςη διατθξοά και ςα επειρϊδια.  

 

Η ποξβλημαςική ελλημική ξικξμξμία 

  

λεπ ξι ετημεοίδεπ πξσ αμαλϋξμςαι ερςίαραμ ρςημ ελλημική ξικξμξμία νεκιμόμςαπ μεςά ςιπ 

εκλξγέπ ςηπ 4ηπ Ξκςχβοίξσ ςξσ 2009 και ρσμευίζξμςαπ πξλϋ πεοιρρϊςεοξ ςξ 2010.  Δμδεικςικϊ 

ςξσ εμδιατέοξμςϊπ ςξσπ είμαι πχπ ςα ειδηρεξγοατικά ςξσπ κείμεμα παοακξλξσθξϋραμ ρςεμά ςιπ 

ενελίνειπ ρυεςικά με ασςή, καλϋπςξμςαπ λεπςξμεοόπ – μεςανϋ άλλχμ - δηλόρειπ αομϊδιχμ 

πξλιςικόμ και ξικξμξμικόμ τξοέχμ απϊ ςημ Δλλάδα και ςξ ενχςεοικϊ, διεθμείπ έοεσμεπ και 

εκθέρειπ και σπξβαθμίρειπ απϊ ξίκξσπ ανιξλϊγηρηπ.  Λέρα ρςξ πλαίριξ ασςϊ, έμταρη 

απξδϊθηκε καςά κϋοιξ λϊγξ ρςα ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ.  Ρε ασςά 

ρσγκαςαλέγξμςαι ςξ πξλϋ σφηλϊ υοέξπ, η έλλειφη αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ξ μεγάλξπ δημϊριξπ 

ςξμέαπ και γεμικϊςεοα ςξ καθερςόπ ςηπ ϋτερηπ.31 Ακϊμα, ξι δσρκξλίεπ ρςημ καθημεοιμή ζχή 

ςχμ απλόμ πξλιςόμ λϊγχ ςχμ μέςοχμ λιςϊςηςαπ και η έκοηνη ςηπ αμεογίαπ.32 Ζ Δλλάδα, επίρηπ, 

παοξσριάρςηκε χπ υόοα πξσ καςαμαλόμει πεοιρρϊςεοξ απϊ ϊρξ νξδεϋει,33 εμό δεμ έλειφαμ 

κείμεμα πξσ ςηπ απέδιδαμ ςξμ ποξρδιξοιρμϊ «υοεξκξπημέμη».34   

 

Ξι ετημεοίδεπ θεόοηραμ βαρικέπ ποξωπξθέρειπ για ςη βελςίχρη ςξσ κλίμαςξπ ςημ απϊδξρη 

ρημαρίαπ ρςημ αμάπςσνη, ςημ σλξπξίηρη ςχμ μεςαοοσθμίρεχμ,35 ςημ απξςελερμαςική 

καςαπξλέμηρη ςηπ τξοξδιατσγήπ και ςημ επίρπεσρη ςχμ ιδιχςικξπξιήρεχμ.36 ασςϊυοξμα, 

                                                 
31 Βι. γηα παξάδεηγκα: Gerd Höhler, ‘Rezession Geht Tiefer als Erwartet’, Handelsblatt, 19 Λνεκβξίνπ 2010. 
32 Βι. γηα παξάδεηγκα, David Oakley θαη Kerin Hope, ‘Downgrade for Greece Over High Debt Levels’, Financial 
Times , 9 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ‘Griechenland Will Sein Haushaltsdefizit Schneller Abbauen’, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 5 Οθησβξίνπ 2010. Δπίζεο, C. Gammelin ‘Griechenland - das Problem liegt im Südosten’, 
Süddeutsche Zeitung, 9 Λνεκβξίνπ 2009 θαη ‘Debito Pubblico, la Grecia a Picco’, La Stampa, 15 Λνεκβξίνπ 
2010. 
33 Βι. γηα παξάδεηγκα, Franck Van de Velde, ‘Quelle Dette Grecque’, Le Monde, 6 Καΐνπ 2010. 
34 Βι γηα παξάδεηγκα: ‘The Greek Economy Explained’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703961104575226651125226596.html, Review & Outlook, 
7 Καΐνπ 2010. 
35 Δλδηαθέξνλ είλαη ην άξζξν πνπ δεκνζηεύζαλ γηα ην ζέκα απηό ζηελ εθεκεξίδα Financial Times, ηξεηο 
Έιιελεο νηθνλνκνιόγνη: ‘Greek Reforms Can yet Stave off Default’, http://www.ft.com/cms/s/0/a39c6a50-
aee8-11df-8e45-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE, 23 Απγνύζηνπ 2010.  
36 Βι. γηα παξάδεηγκα: Alkman Granitsas, ‘IMF: Greece Needs More Reforms’, The Wall Street Journal, 23 
Λνεκβξίνπ 2010 θαη Gerd Höhler, ‘Nur Wachstum Kann Griechenland Retten’, Handelsblatt, 22 Λνεκβξίνπ 
2010. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703961104575226651125226596.html
http://www.ft.com/cms/s/0/a39c6a50-aee8-11df-8e45-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE
http://www.ft.com/cms/s/0/a39c6a50-aee8-11df-8e45-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE
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παοξσριάρςηκε η άπξφη πχπ η υόοα μαπ θα έποεπε μα πξσλήρει ςα μηριά ςηπ για μα καςατέοει 

μα επιβιόρει, με ςξ οεπξοςάζ ςηπ βοεςαμικήπ ετημεοίδαπ Guardian  πξσ αοκεςέπ τξοέπ ποϊςειμε 

κάςι ςέςξιξ37 μα αμαπαοάγεςαι ρε εσοεία κλίμακα.38 Ρε γεμικέπ γοαμμέπ, ξι νέμεπ ετημεοίδεπ 

θεόοηραμ ςημ κοίρη «εσκαιοία» όρςε μα καςατέοει η Δλλάδα μα ειρέλθει ρςξ δοϊμξ ςηπ 

ενσγίαμρηπ υαοακςηοίζξμςαπ ςξ δοϊμξ πξσ θα ποέπει μα ακξλξσθήρει μακοϋ, δϋρκξλξ και 

επίπξμξ.39 Ρςημ πεοίπςχρη ασςή υοηριμξπξιξϋμςαμ ρσυμά ελλημικέπ λένειπ ϊπχπ «μαοαθόμιξπ» 

και «Ξδϋρρεια» εμό υαοακςηοιρςικϊ ήςαμ άοθοξ ςηπ ιςαλικήπ Stampa  ρςξ ξπξίξ αματεοϊςαμ 

ϊςι η ελλημική κσβέομηρη θα ακξλξσθξϋρε «ρσμςαγή με δάκοσα και αίμα».40 

Αμενάοςηςα απϊ ςα ρυϊλια για πιθαμέπ μελλξμςικέπ ενελίνειπ, η πιξ ρημαμςική 

διαπίρςχρη είμαι πχπ η εικϊμα ςηπ Δλλάδαπ και ιδίχπ ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ παοξσριάρςηκε 

εναιοεςικά ποξβλημαςική ρςξ Διεθμή ϋπξ. Ασςϊ επιβεβαιόμεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ρε κάπξιεπ 

πεοιπςόρειπ η εικϊμα ασςή απέκςηρε «ρςεοεξςσπικϊ υαοακςήοα» ρςα γοαπςά κείμεμα ςχμ νέμχμ 

δημξριξγοάτχμ. Έκαμε με άλλα λϊγια ςημ εμτάμιρή ςηπ ακϊμα και ρε άοθοα πξσ αρυξλξϋμςαμ 

με διατξοεςικά θέμαςα απϊ ασςϊ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ. Ζ Wall Street Journal, για παοάδειγμα 

αμέτεοε πχπ η Δλλάδα «βοίρκεςαι ρςξ υείλξπ ςηπ καςαρςοξτήπ» ρε έμα κείμεμξ με θέμα ςξμ 

ρσγγοατέα και πξιηςή José Saramago, επειδή η καςαγχγή ςξσ θαμϊμςξπ ήςαμ απϊ ςημ 

Οξοςξγαλία, υόοα πξσ, επίρηπ, αμςιμεςχπίζει ρξβαοά ξικξμξμικά ποξβλήμαςα.41  Ρε μία 

αμςίρςξιυη πεοίπςχρη ρςημ ιςαλική La Stampa η «καςάρςαρη» ρςημ Δλλάδα θίγεςαι ρε έμα 

δημξρίεσμα πξσ ατξοά ςιπ καθσρςεοήρειπ ατίνεχμ ςχμ πςήρεχμ ρςημ αεοξπξοική εςαιοεία 

«Meridiana Fly».42 
 

Παοξυή Βξήθειαπ: 

Ο κίμδσμξπ μεςάρςαρηπ, ςξ εσοώ και ςα εθμικά εμδιατέοξμςα 

 

λεπ ξι ετημεοίδεπ – ςϊρξ ξι ςοειπ ξικξμξμικέπ ϊρξ και ξι ένι πξλιςικέπ-πξιξςικέπ – ρσμτόμηραμ 

ρυεςικά με ςξμ ποξβλημαςικϊ υαοακςήοα ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ. Ρσμτόμηραμ, παοάλληλα, 

και για ςξμ κίμδσμξ μεςάρςαρηπ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ ρςημ εσοχπαψκή και ςημ παγκϊρμια 

ξικξμξμία και ςιπ αβέβαιεπ ρσμέπειεπ μίαπ ςέςξιαπ ενέλινηπ. Ζ Wall Street Journal, για 

παοάδειγμα, δημξρίεσρε άοθοξ ςξσ καθηγηςή ςξσ MIT Simon Johnson και ςξσ Peter Boone, απϊ 

                                                 
37 Βι. γηα παξάδεηγκα: Julia Finch, ‘Greece Told to Sell off Islands and Artworks’, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/04/greece-greek-islands-auction, 4 Καξηίνπ 2010, Philip Inman 
θαη Helena Smith, ‘Greece Should Sell Islands to Keep Bankruptcy at Bay, Say German MPs’, 
http://www.guardian.co.uk/business/2010/mar/04/greece-sell-islands-german-mps, 4 Καξηίνπ 2010 θαη 
Elena Moya, ‘Greece Starts Putting Island Land up for Sale to Save Economy’, 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/24/greece-islands-sale-save-economy, 24 Ηνπλίνπ 2010.  
38 Βι γηα παξάδεηγκα: Isabelle de Foucaud, ‘La Grèce Pourrait Vendre des Îles pour Renflouer sa Dette’, Le 
Figaro, 25 Ηνπλίνπ 2010 θαη Winand von Petersdorff, ‘Wer Kauft eine Griechische Insel? Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 25 Απξηιίνπ 2010. Δπίζεο, Christiane Schlötzer, ‘Ich Kaufe eine Insel’, Süddeutsche 
Zeitung, 5 Καξηίνπ 2010 θαη Francesco Tortora, ‘Crisi Economica: La Grecia Mette in Vendita le Sue Isole’, Il 
Corriere della Sera, 25 Ηνπλίνπ 2010.  
39 Βι. γηα παξάδεηγκα: Rainer Hermann, ‘Die Griechen Βeginnen aus der Krise zu Lernen’, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 8 Απξηιίνπ 2010.  
40 Marco Zatterin, ‘Grecia, dalla UE una Recetta Lacrime e Sangue’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201002articoli/51811girata.asp, 2 Φεβξνπαξίνπ 
2010. 
41 J.S.Marcus, ‘In Lisbon Writers Dies but Art Lives on’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704278404576037881506425842.html?KEYWORDS=Greece
, European Life, 31 Γεθεκβξίνπ 2010.  
42 Luigi Grassia, ‘Atene: Caos nei Cieli’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201007articoli/57044girata.asp, 26 Ηνπιίνπ 2010. 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/04/greece-greek-islands-auction
http://www.guardian.co.uk/business/2010/mar/04/greece-sell-islands-german-mps
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/24/greece-islands-sale-save-economy
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201002articoli/51811girata.asp
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704278404576037881506425842.html?KEYWORDS=Greece
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704278404576037881506425842.html?KEYWORDS=Greece
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201007articoli/57044girata.asp
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ςξ LSE και ςξ Salute Capital Management, ξι ξπξίξι ιρυσοίρςηκαμ: «Ξι υοημαςαγξοέπ μαπ λέμε 

ϊςι η εσοχζόμη βοίρκεςαι ρε κίμδσμξ αλλά ςξ ποαγμαςικϊ μήμσμα είμαι πξλϋ εσοϋςεοξ. Αμ η 

κοίρη υοέξσπ δεμ είμαι διαυειοίριμη, επηοεάζξμςαι αομηςικά ϊλξι»43.  

Δκςϊπ απϊ ςημ κξιμή αμηρσυία ςχμ ετημεοίδχμ για ςημ πιθαμϊςηςα ενάπλχρηπ ςηπ 

ελλημικήπ κοίρηπ, παοαςηοήθηκαμ, επίρηπ, ίυμη εθμξκεμςοικήπ λξγικήπ. Ρσγκεκοιμέμα, ρςξ 

γεομαμικϊ ϋπξ εκτοάρςηκε ποξβλημαςιρμϊπ για ςξ καςά πϊρξ ξι Γεομαμξί τξοξλξγξϋμεμξι θα 

έποεπε μα ρσμειρτέοξσμ ξικξμξμικά ρςη διάρχρη ςηπ Δλλάδαπ.44 

Οαοάλληλα, και ρςιπ ςοειπ υόοεπ ςηπ εσοχζόμηπ, ςη Γαλλία, ςη Γεομαμία και ςημ Θςαλία, 

ξι ετημεοίδεπ ενέτοαραμ ςξ έμςξμξ εμδιατέοξμ – αμ ϊυι ςημ αγχμία – για ςξ μέλλξμ ςχμ 

ςοαπεζόμ ςξσπ ξι ξπξίεπ είμαι εκςεθειμέμεπ ρςξ ελλημικϊ υοέξπ. Ζ Figaro, για παοάδειγμα, 

δημξρίεσρε εκςεςαμέμη αμάλσρη και με ςη βξήθεια ειδικόμ διαγοαμμάςχμ ποξρπάθηρε μα 

απξςσπόρει ςξ βαθμϊ ρςξμ ξπξίξ ξι γαλλικέπ ςοάπεζεπ έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει άμξιγμα ρςη 

υόοα μαπ, δίμξμςαπ έμταρη ρςιπ BNP Paribas, Société Général και Crédit Agricole.45 Απϊ ςημ 

πλεσοά ςηπ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung ενέτοαρε αμςίρςξιυη αμηρσυία για ςιπ 

γεομαμικέπ ςοάπεζεπ ρςιπ ξπξίεπ, ϊπχπ έγοαφε υαοακςηοηρςικά, η Δλλάδα υοχρςάει πεοίπξσ 

32 διρεκαςξμμϋοια εσοό.46 Ρςημ ετημεοίδα La Stampa, επίρηπ, εκτοάρςηκε τϊβξπ για ςξμ 

αμςίκςσπξ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ ρςιπ ιςαλικέπ ςοάπεζεπ, και ιδίχπ ρςημ Intesa Sanpaolo, αμ και η 

καςάρςαρη ανιξλξγήθηκε καλϋςεοη ρε ρυέρη με ςη Γαλλία και ςη Γεομαμία.47 

Αμαγμχοίζξμςαπ ςξ μεγάλξ κίμδσμξ πξσ πήγαζε απϊ ςημ ελλημική κοίρη, ξι ετημεοίδεπ 

αμέπςσναμ διατξοεςικέπ θεχοίεπ για ςξμ αμ και και ςξ πόπ η ξικξμξμία ςηπ υόοαπ μαπ θα 

έποεπε μα διαρχθεί. ξ θέμα ςηπ παοξυήπ βξήθειαπ άουιρε μα απαρυξλεί ςημ αςζέμςα ςξσπ απϊ 

ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2009 και καςά κϋοιξ λϊγξ ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ ςξσ 2010. Σπέο ςηπ ποξξπςικήπ 

ασςήπ ςάυθηκαμ ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ, ξι γαλλικέπ και ιςαλικέπ ετημεοίδεπ ρε ρσμδσαρμϊ με 

ςη γεομαμική κεμςοξαοιρςεοή Süddeutsche Ζeitung. Αμςίθεςα, ϊπχπ θα δξϋμε παοακάςχ, η 

ρςάρη ςχμ ςοιόμ ξικξμξμικόμ ετημεοίδχμ και ςηπ γεομαμικήπ κεμςοξδενιάπ Frankfurter 

Allgemeine Zeitung ήςαμ αρατήπ. Μαι μεμ ρε κάπξια κείμεμά ςξσπ ρσμτόμηραμ με ςημ 

ποξξπςική ςηπ παοξυήπ ξικξμξμικήπ βξήθειαπ ρςημ Δλλάδα αλλά ρε άλλα διατόμηραμ με ασςή ή 

                                                 
43 Simon Johnson θαη Peter Boone, ‘The Greek Tragedy that Changed Europe’, The Wall Street Journal, 13 
Φεβξνπαξίνπ 2010. Γηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ζε άιιεο εθεκεξίδεο βι.: Neil Dennis, ‘Greek Debt Woes 
Spread to Portugal and Spain’, Financial Times, 4 Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ‘Experte Fürchten Domino-Effekt, 
Handelsblatt, 20 Φεβξνπαξίνπ 2010. Δπίζεο, Pierre Rousselin, ‘Grèce: Merkel et l’Effet Domino’ Le Figaro, 
Éditorial, 28 Απξηιίνπ 2010 θαη Adrien de Tricornot - Sébastien Dumoulin, ‘Grèce: Le Danger, C’Est la 
Contagion à l’Ensemble de la Zone Euro’, Le Monde, 8 Φεβξνπαξίνπ 2010. Σέινο, Massimo Mucchetti, ‘La 
Grecia e l’Europa a Tre Velocità’, Il Corriere della Sera, 28 Απξηιίνπ 2010. Alessandro Barbera, ‘Da Atene 
Parte l’Effeto Domino Sui Bond di Portogallo e Irlanda’, La Stampa, 27 Απξηιίνπ 2010.  
44 Βι. γηα παξάδεηγκα: ‘Höhe der Griechenland für Griechenland noch Offen’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
29 Απξηιίνπ 2010 θαη ‘Nicht Hinnehmbar, Süddeutsche Zeitung, 12 Απξηιίνπ 2010. 
45 Guillaume Errard, ‘Les Banques Françaises Très Exposées à la Dette Grecque’, 
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/05/06/04015-20100506ARTFIG00561-l-exposition-des-banques-
francaises-a-la-dette-grecque.php, 11 Κατνπ 2010. Γηα έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα ζηε Le Monde βι: ‘L’ 
Exposition des Banques Françaises à la Grèce ne Susciterait pas d’ Inquiétude Particulière’, 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/09/l-exposition-des-banques-francaises-a-la-grece-ne-
susciterait-pas-d-inquietude-particuliere_1331170_3234.html, 9 Απξηιίνπ 2010.  
46 Christian Siedenbiedel, ‘Warum Darf Griechenland Nicht Pleitegehen’, 
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~ECB2665B27C654CD5AE7456EB8AC
181FE~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 28 Απξηιίνπ 2010. Γηα αληίζηνηρν παξάδεηγκα ζηε Süddeutsche 
Zeitung, βι.: ‘So Richtig Dick Drin’, http://www.sueddeutsche.de/geld/banken-kredite-in-griechenland-so-
richtig-dick-drin-1.934557-2 (Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα δελ εκθαλίδεη εκεξνκελία).  
47 Francesco Manacorda, ‘Atene Fa Tremare I Forzieri delle Banche’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54534girata.asp, 29 Απξηιίνπ 2010. 
Γηα αληίζηνηρν παξάδεηγκα ζηελ Il Corriere della Sera βι.: ‘Banche, Moody’s Scatena la Bufera’, 
http://www.corriere.it/economia/10_maggio_06/moodys-lancia-allarme-contagio_b7c2cc42-58f1-11df-ace4-
00144f02aabe.shtm, 6 Καΐνπ 2010. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2010/05/06/04015-20100506ARTFIG00561-l-exposition-des-banques-francaises-a-la-dette-grecque.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/05/06/04015-20100506ARTFIG00561-l-exposition-des-banques-francaises-a-la-dette-grecque.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/09/l-exposition-des-banques-francaises-a-la-grece-ne-susciterait-pas-d-inquietude-particuliere_1331170_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/04/09/l-exposition-des-banques-francaises-a-la-grece-ne-susciterait-pas-d-inquietude-particuliere_1331170_3234.html
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~ECB2665B27C654CD5AE7456EB8AC181FE~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~ECB2665B27C654CD5AE7456EB8AC181FE~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.sueddeutsche.de/geld/banken-kredite-in-griechenland-so-richtig-dick-drin-1.934557-2
http://www.sueddeutsche.de/geld/banken-kredite-in-griechenland-so-richtig-dick-drin-1.934557-2
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54534girata.asp
http://www.corriere.it/economia/10_maggio_06/moodys-lancia-allarme-contagio_b7c2cc42-58f1-11df-ace4-00144f02aabe.shtm
http://www.corriere.it/economia/10_maggio_06/moodys-lancia-allarme-contagio_b7c2cc42-58f1-11df-ace4-00144f02aabe.shtm
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αμέπςσναμ διατξοεςικέπ θεχοίεπ, ϊπχπ ασςή ςηπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ. 

Νεκιμόμςαπ, ποόςα με ςα άοθοα πξσ ςάρρξμςαμ με ςοϊπξ ρατή σπέο ςηπ παοξυήπ 

βξήθειαπ, η Financial Times, ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010 ρε κείμεμξ ςξσ επικεταλήπ ξικξμξμξλϊγξσ 

ςξσ Centre for European Policy Reform, Simon Tilford, ρημείχρε πχπ η εσοχζόμη δε μπξοεί μα 

ατήρει ςημ Δλλάδα μα υοεξκξπήρει. Ρσγκεκοιμέμα, ξ ρσγγοατέαπ έγοαφε:  

 

«Δάμ η εσοχζόμη απξςϋυει μα βξηθήρει ςημ Δλλάδα ή θέρει ϊοξσπ γι’ ασςήμ ςη βξήθεια, 

ξι ξπξίξι είμαι αδϋμαςξμ μα ικαμξπξιηθξϋμ απϊ ςη υόοα, ςϊςε η Δλλάδα θα ποξυχοήρει 

ρε πςόυεσρη και η εσοχζόμη θα βοεθεί αμςιμέςχπη με έμα ςεοάρςιξ ποϊβλημα».48  

 

Αμςίρςξιυξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ άοθοξσ ςξσ θαμϊμςξπ ποξέδοξσ ςξσ Notre Europe, Tommaso 

Padoa Schioppa49 πχπ η Δσοόπη θα έποεπε μα ρσμβάλει ρςη διάρχρη ςηπ Δλλάδαπ.50 Απϊ ςημ 

πλεσοά ςηπ, η γεομαμική ετημεοίδα Handelsblatt, είυε βαρικϊ ςηπ ςίςλξ ρςιπ 10 Αποίλιξσ 2010: 

«Ζ Δλλάδα υοειάζεςαι βξήθεια άμερα».51  

 

Οαοάλληλα, εκτοάζξμςαπ ςη ρσμπαοάρςαρή ςξσ ποξπ ςημ Δλλάδα ξ Nicolas Bouzou 

έγοαφε ρςη Figaro ϊςι η ελλημική κοίρη είμαι ςασςϊυοξμα γαλλική,52 εμό η ίδια ετημεοίδα 

θεόοηρε ςημ πεοίπςχρη ςηπ υόοαπ μαπ ποϊκληρη για ςημ Δσοόπη δημιξσογόμςαπ ειδικϊ κϊμβξ 

ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ για ςημ καςάθερη απϊφεχμ.53 ρξμ τξοά ςη Le Monde, η ετημεοίδα ασςή 

δημξρίεσρε άοθοξ με ςίςλξ: «Ζ Δσοόπη δεμ έυει επιλξγή: ςξ ελλημικϊ δοάμα δεμ θα καςαλήνει 

ρε ςοαγχδία». Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ ξ ρσγγοατέαπ ενήγηρε πχπ ϊςι σπϊ ςξ ποίρμα ςηπ 

ςοέυξσραπ πξλιςικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ, η Δσοόπη δεμ έυει άλλη επιλξγή απϊ ςξ μα βξηθήρει 

ςημ Δλλάδα μα νεπεοάρει ςα ξικξμξμικά ςηπ ποξβλήμαςα. 54 

 

Αμςίρςξιυξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ άοθοξσ ςηπ Frankfurter Allgemeine Zeitung η ξπξία 

έγοαφε: εάμ δεμ βξηθήρξσμε [ςημ Δλλάδα], ςϊςε ελλξυεϋει ξ κίμδσμξπ ξι αγξοέπ μα πιέρξσμ ςη 

υόοα πξλϋ πεοιρρϊςεοξ.55 Ζ Süddeutsche Zeitung ήςαμ, επίρηπ, καςηγξοημαςική ρςημ 

ποξρέγγιρή ςηπ δημξριεϋξμςαπ άοθοξ με θέμα «ςξ ελλημικϊ πείοαμα, ςξ ξπξίξ νεκιμξϋρε χπ 

ενήπ: «Aπϊ ςημ πεοίπςχρη Lehman ποξκϋπςει ϊςι η Δσοόπη ποέπει μα ρςηοίνει ςημ [Δλλάδα]».56 

Ζ ίδια ετημεοίδα, επίρηπ, ρε ρυϊλιϊ ςηπ με ςίςλξ «Ρόρςε ςξ εσοό, ρόρςε ςημ Δσοόπη», 

ρημείχρε: «ξ εσοό είμαι η ρπξμδσλική ρςήλη ςηπ ΔΔ, αλλά μπξοεί γοήγξοα μα θοσμμαςιρςεί, 

εάμ λείπει η πξλιςική βξϋληρη για ςη ρςαθεοϊςηςά ςξσ».57  

  

έλξπ, ξι ιςαλικέπ ετημεοίδεπ ενέτοαραμ, επίρηπ, ςη ρσμπάθειά ςξσπ ποξπ ςημ ελλημική 

                                                 
48 Simon Tilford, ‘Europe Cannot Afford to Let Greece Default, Financial Times, 15 Ηαλνπαξίνπ 2010 
49 Ο Tommaso Padoa Schioppa απεβίσζε ζηε Ρώκε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε ειηθία 70 εηώλ. 
50 Tommaso Padoa-Schioppa, ‘Europe Cannot Leave Athens on its Own’, Financial Times, 18 Φεβξνπαξίνπ 
2010.  
51 ‘Griechenland Braucht Schnelle Hilfe’, http://www.handelsblatt.com/politik/international/griechenland-
braucht-schnelle-hilfe/3408568.html?p3408568=1, 10 Απξηιίνπ 2010. Βι. επίζεο: Michael Maisch, 
‘Griechenland Braucht Ernsthafte Hilfe’, http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/boerse-
inside/griechenland-braucht-ernsthafte-hilfe/3412106.html, 15 Απξηιίνπ 2010.  
52 Nicolas Bouzou, ‘La Crise Grecque Est Aussi Française’, Le Figaro, Opinions, 30 Απξηιίνπ 2010, ζει. 17.  
53 ‘Dossier Spécial: Grèce Un Défi Pour l’Europe’, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/dette-de-la-grece-un-
defi-pour-l-europe.php.  
54 Pierre Briançon ‘L'Europe n’A pas le choix : le Drame Grec ne Finira Pas en Tragédie’, Le Monde, 2 
Φεβξνπαξίνπ 2010.  
55 Schulz Bettina, ‘Griechenland Kämpft um Vertrauen’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaft, 1 
Φεβξνπαξίνπ 2010.  
56 Schäfer Urlich, ‘Das Griechische Experiment’, Süddeutsche Zeitung, Kommentare, 1 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
57 Süddeutsche Zeitung, ‘Dem Euro Retten, Europa Retten’, Meinungseiten, 30 Απξηιίνπ 2010.  

http://www.handelsblatt.com/politik/international/griechenland-braucht-schnelle-hilfe/3408568.html?p3408568=1
http://www.handelsblatt.com/politik/international/griechenland-braucht-schnelle-hilfe/3408568.html?p3408568=1
http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/boerse-inside/griechenland-braucht-ernsthafte-hilfe/3412106.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/boerse-inside/griechenland-braucht-ernsthafte-hilfe/3412106.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/dette-de-la-grece-un-defi-pour-l-europe.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/dette-de-la-grece-un-defi-pour-l-europe.php
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κσβέομηρη, ποξςοέπξμςαπ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη μα ρςηοίνει ςη υόοα μαπ. Ρςιπ 18 

Τεβοξσαοίξσ 2010, για παοάδειγμα, ξ Francesco Giavazzi έγοαφε ρςημ ετημεοίδα Corriere 

della Sera άοθοξ σπέο ςηπ παοξυήπ βξήθειαπ ποξπ ςημ Δλλάδα με ςίςλξ: «Λημ παίζεςε με ςημ 

Δλλάδα».58 Αμςίρςξιυξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ άοθοξσ ρςημ Stampa ρςιπ 30 Αποιλίξσ 2010.59 
 

 

ΔΝΤ ή Δσοώπη; 

 

Βαρική παοάμεςοξπ ρςξ θέμα ςηπ παοξυήπ ξικξμξμικήπ βξήθειαπ ποξπ ςημ Δλλάδα για ςιπ νέμεπ 

ετημεοίδεπ ήςαμ η πιθαμή ρσμμεςξυή ςξσ Διεθμξϋπ Μξμιρμαςικξϋ αμείξσ ρςξ πακέςξ διάρχρήπ 

ςηπ. Ρςη ρσζήςηρη ασςή, η Wall Street Journal, και ξι δϋξ γεομαμικέπ ετημεοίδεπ ςάυθηκαμ 

σπέο εμό η Financial Times ακξλξϋθηρε πιξ ιρξοοξπημέμη ρςάρη. Ρςη Handelsblatt ςξ θέμα 

καλϋτθηκε κσοίχπ ρε επίπεδξ οεπξοςάζ και ςξ έμςσπξ δεμ έλαβε ρατή θέρη. Ρςιπ γαλλικέπ και 

ιςαλικέπ ετημεοίδεπ, αμςίθεςα, εκτοάρςηκε διάθερη για εσοχπαψκή λϋρη με ςοϊπξ 

καςηγξοημαςικϊ.  

Αουίζξμςαπ με άοθοα πξσ ςάρρξμςαμ σπέο ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ Διεθμξϋπ Μξμιρμαςικξϋ 

αμείξσ, η Wall Street Journal έγοαφε ρε βαρικϊ ςηπ άοθοξ ϊςι «ρςημ Δλλάδα ανίζει ςξ ΔΜ» με 

ςξ ρκεπςικϊ πχπ η υόοα μαπ είμαι σπεϋθσμη για ςη δημξριξμξμική ςηπ καςάρςαρη και ϊςι έςρι θα 

απξτεσυθεί η «καςαρςοξτή» ςξσ εσοό. 60 Για ςξ έμςσπξ ασςϊ, παοάλληλα, ςξ μείζξμ θέμα ήςαμ 

αμ και καςά πϊρξ ξι ΖΟΑ θα αμαγκάζξμςαμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςη διάρχρη ςηπ Δλλάδαπ.61  

Έπειςα, ρςη Frankfurter Allgemeine Zeitung o Γεομαμϊπ ξικξμξμξλϊγξπ, Otmar Issing, 

ήςαμ ρατήπ λέγξμςαπ πχπ «η μξμαδική λϋρη ένχθεμ βξήθειαπ θα ήςαμ η ποξρτσγή ρςξ Διεθμέπ 

Μξμιρμαςικϊ αμείξ».62 Ιαι η Süddeutsche Zeitung ρσμτόμηρε με ςημ ποξξπςική ςηπ ρσμμεςξυήπ 

ςξσ ΔΜ ρςξ ελλημικϊ πακέςξ διάρχρηπ. Υαοακςηοηρςικϊ είμαι ςξ απϊρπαρμα απϊ ςξ άοθοξ ςξσ 

Claus Hulverscheidt πξσ ακξλξσθεί:  

 

«Ξ πλέξμ ρσμεςϊπ δοϊμξπ είμαι μα εμεογξπξιήρξσμε εκείμξσπ ςξσπ θερμξϋπ πξσ 

μπξοξϋμ μα βοξσμ αμέρχπ λϋρειπ. Ιαι έμαπ ςέςξιξπ θερμϊπ είμαι μϊμξμ ςξ ΔΜ. 

Οξλλξί Δσοχπαίξι και Γεομαμξί πξλιςικξί δεμ θέλξσμ ςημ παοέμβαρη ςξσ ΔΜ, διϊςι, 

ϊπχπ λέμε, έςρι η ΔΔ δείυμει ςημ αδσμαμία ςηπ. Λήπχπ ϊμχπ θα ήςαμ αογϊςεοα 

μεγαλϋςεοη η δσρτήμηρη ςηπ ΔΔ απϊ ϊ,ςι ςόοα;»63 

 

Ρσμευίζξμςαπ με ςη ρυεςικά ιρξοοξπημέμη ποξρέγγιρη ςηπ Financial Times, η ετημεοίδα 

ασςή έγοαφε πχπ θα ήςαμ καλϋςεοα για ςημ Δλλάδα μα καλέρει ςξ Διεθμέπ Μξμιρμαςικϊ 

αμείξ.64 ημ 1 Τεβοξσαοίξσ ςξσ 2010, επίρηπ, τιλξνέμηρε άοθοξ ςξσ Jean Pisani-Fery και ςξσ 

André Sapir απϊ ςη δεναμεμή ρκέφηπ Bruegel, ξι ξπξίξι σπξρςήοιναμ ϊςι η Δλλάδα θα ποέπει μα 

                                                 
58 Francesco Giavazzi, ‘Non Scherzate con la Grecia’, Corriere della Sera, Editoriali, 18 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
59 ‘Grecia, Rush Finale per gli Aiuti’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54570girata.asp, 30 Απξηιίνπ 2010.  
60 ‘Greece and the IMF’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703775504575135793701057172.html, Opinion Europe, 22 
Καξηίνπ 2010.  
61 Bob Davis, ‘Who is on the Hook for the IMF’s Greek Bailout?’, The Wall Street Journal, 5 Κατνπ 2010.  
62 Otman Issing, ‘Die Europäische Union Währungsunion am Scheidenweg’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Wirtschaft, 29 Ηαλνπαξίνπ 2010.  
63 Claus Hulverscheidt ,‘Der Richtige Muss Helfen’, Süddeutsche Zeitung, Meinungsseite, 2 Καξηίνπ 2010.  
64 Jean Pisani-Fery θαη André Sapir, ‘The Best Course for Greece is to Call in the Fund’, Financial Times, 
http://www.ft.com/cms/s/0/01554c86-0f69-11df-a450-00144feabdc0.html#axzz1CoNW2LYD,  
1 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
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απεσθσμθεί ρςξ ΔΜ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, χρςϊρξ, η βοεςαμική ξικξμξμική ετημεοίδα 

δημξρίεσρε άοθοξ ςξσ Λιυάλη Λαρξσοάκη ςηπ Alpha Bank o ξπξίξπ έγοαφε ϊςι «δεμ σπήουε 

ϊοενη ρςημ ελλημική κσβέομηρη και ςξσπ εςαίοξσπ ςηπ ρςημ εσοχζόμη όρςε μα γίμει ποξρτσγή 

ρςξ ΔΜ».65 Οαοϊμξιξ ήςαμ ςξ επιυείοημα πξσ αμέπςσνε ρςημ ίδια ετημεοίδα, ξ Διξικηςήπ ςηπ 

οάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ, Γιόογξπ Οοξβϊπξσλξπ66 

ρξμ ατξοά ςέλξπ ςιπ γαλλικέπ και ιςαλικέπ ετημεοίδεπ, η ιδέαπ ςηπ ποξρτσγήπ ςηπ 

Δλλάδαπ ρςξ ΔΜ δεμ ήςαμ επιθσμηςή. Για ςη γαλλική ετημεοίδα Le Figaro η ρσμμεςξυή ςξσ 

ρκιαγοάτηρε ςημ επιθσμία ςηπ Γεομαμίαπ μα δέινει «ϊςι δε μπξοεί μα γίμει ςίπξςα υχοίπ ασςή 

ρςημ Δσοόπη».67 Υαοακςηοιρςικϊ είμαι, επίρηπ, ςξ βαρικϊ άοθοξ ςηπ ετημεοίδαπ Le Monde μεςά 

ςξ κοίριμξ Δσοχπαψκϊ Ρσμβξϋλιξ ρςιπ Βοσνέλλεπ ρςιπ 24 και 25 Λαοςίξσ 2010:  

 

«Ζ Λέοκελ επιβάλει ςξ ρυέδιϊ ςηπ. Ρε πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ δσρκξλιόμ ςξ ΔΜ θα 

εμιρυϋρει ςημ Δλλάδα μαζί με ςα εσοχπαψκά κοάςη. Οξιξπ τςαίει: ποόςα απϊ ϊλα η 

Δλλάδα πξσ είμαι ςξ παιδί «enron»68 ρςημ εσοχζόμη. Ιαι μεςά η Γεομαμία, καθόπ δεμ 

σπήουε καμέμαπ άλλξπ λϊγξπ για ρσμμεςξυή ςξσ ΔΜ πέοα απϊ ςιπ παοαμέςοξσπ ςηπ 

ερχςεοικήπ πξλιςικήπ».69  

 

Ξϋςε η Corriere della Sera επιθσμξϋρε ςημ εμπλξκή ςξσ ΔΜ ρςημ σπϊθερη ςηπ 

Δλλάδαπ.70. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ςη Stampa η ξπξία ποξέβαλε ςη θέρη ςηπ ιςαλικήπ κσβέομηρηπ 

πχπ η λϋρη για ςημ Δλλάδα θα έποεπε μα είμαι εσοχπαψκή.71 ρξμ ατξοά ςημ Corriere della 

Sera μάλιρςα, η ετημεοίδα ασςή άρκηρε κοιςική ρςη Λέοκελ για ςη ρςάρη ςηπ και επιθσμξϋρε 

καλϋςεοξ ρσμςξμιρμϊ απϊ ςημ πλεσοά ςηπ Δσοόπηπ.72 Ανίζει, ςέλξπ, μα αματεοθεί πχπ ρςξ 

οεπξοςάζ ςηπ η ετημεοίδα Handelsblatt αμέτεοε πχπ ςξ θέμα ςηπ ρσμμεςξυήπ ή ϊυι ςξσ ΔΜ 

ρςξ πακέςξ διάρχρηπ δίυαζε ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη και ςημ Δσοχπαψκή Ιεμςοική οάπεζα.73 
 

 
 
 

 

 

                                                 
65 Michael Massourakis, ‘Privatisations Offer Greece the Best Way to Avoid a Bail-Out’, Financial Times, 
http://cachef.ft.com/cms/s/0/816b0f86-173a-11df-94f6-00144feab49a.html#axzz1EUujJ2Dn,  
11 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
66 George Provopoulos, ‘Greece Will Fix Itself, from Inside the Eurozone’, Financial Times, 
http://www.ft.com/cms/s/0/018d0a1e-06cb-11df-b058-00144feabdc0.html#axzz1CoNW2LYD, 21 Ηαλνπαξίνπ 

2010.  
67 Jean-Jacques Mevel, ‘L'Europe accouche d'un accord sur la Grèce’, 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/03/25/04016-20100325ARTFIG00734-grece-l-allemagne-impose-
son-plan-.php, 26 Καξηίνπ 2010. 
68 Ζ ζπγθεθξηκέλε ιέμε (enron) παξαπέκπεη ζε νηθνλνκηθό ζθάλδαιν ακεξηθαληθήο εηαηξείαο ελέξγεηαο κε ηελ 
νλνκαζία απηή, ε νπνία ηειηθά θήξπμε πηώρεπζε ην 2002. Βι γηα παξάδεηγκα: Cathy Booth Thomas, ‘Called 
to Account’, http://www.time.com/time/business/article/0,8599,263006,00.html, 18 Ηνπλίνπ 2002.  
69 ‘Euro et FMI’, Le Monde Editorial, 27 Καξηίνπ 2010, ζει. 2.  
70 Sergio Romano, ‘Grecia: Tre Ipotesi per Uscire dalla Crisi, Corriere della Sera, Prima Pagina, 25 Καξηίνπ 
2010.  
71 ‘Aiuti Alla Grecia, Berlino Mette il Veto, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201003articoli/53390girata.asp, 23 Καξηίνπ 2010. 
72 Luigi Offeddu, ‘La Crisi di Atene Scuota l’Euro’, Corriere della Sera, Economia, 19 Καξηίνπ 2010, ζει. 39.  
73 Ruth Berschens, Thomas Ludwig θαη Marietta Kurm-Engels, ‘IWF-Hilfe für Griechenland spaltet EU und 
EZB’, http://www.handelsblatt.com/politik/international/iwf-hilfe-fuer-griechenland-spaltet-eu-und-
ezb/3397592.html, 24 Καξηίνπ 2010.  
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Η άλλη όφη 

 

Α) Καμία βόηθεια – αμαδιάοθοωρη υοέξσπ 

 

πχπ ποξαματέοθηκε, ξ διεθμήπ ξικξμξμικϊπ ϋπξπ πξσ αμαλϋεςαι και η Frankfurter 

Allgemeine Zeitung ρε αοκεςέπ πεοίπςχρειπ ενέτοαραμ ςημ αμςίθερή ςξσπ με ςημ ποξξπςική 

ρςήοινηπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ. Λέρα ρςξ πλαίριξ ςηπ ρσζήςηρηπ για ςξ μέλλξμ ςηπ, ιδίχπ 

ρςη Wall Street Journal και ςη Financial Times, κέοδιρε έδατξπ η ιδέα ςηπ πςόυεσρηπ και 

αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ. Δίμαι, μάλιρςα, εμδιατέοξμ ϊςι ρςημ αςζέμςα ςχμ δϋξ 

εμςϋπχμ η θεχοία ασςή ρσμέυιρε μα παοξσριάζεςαι ακϊμα και μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ 

Λμημξμίξσ.  

Νεκιμόμςαπ με ςη ετημεοίδα The Wall Street Journal, απϊ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2010, ξ Irving 

Stelzer θεχοξϋρε ρυεδϊμ βέβαιξ πχπ θα γίμει αμαδιάοθοχρη υοέξσπ ρςη υόοα μαπ, γοάτξμςαπ 

υαοακςηοιρςικά: «Ασςϊ πξσ θα κάμξσμ ςα δάμεια είμαι μα δόρξσμ λίγξ υοϊμξ ρςημ Δλλάδα ποιμ 

αμαγκαρςεί μα ξδηγηθεί ρε αμαδιάοθοχρη - ςημ εσγεμική λένη για ςημ μεοική υοεξκξπία – λϊγχ 

ςξσ ςεοάρςιξσ και ασναμϊμεμξσ υοέξσπ ςηπ».74 Θδιαίςεοα ειοχμικϊ ήςαμ και έμα άοθοξ ςξσ Allen 

Mattich o ξπξίξπ αμέτεοε: ‘Δμπιρςεσςείςε ςημ Δλλάδα ϊςι θα υοεξκξπήρει’ ρςξ ξπξίξ ρημείχρε 

υαοακςηοιρςικά: «η ελλημική κσβέομηρη δεμ έυει ανιξπιρςία. Ξϋςε ςηπ ανίζει μα έυει».75 Ακϊμα, 

ξ Carl Weinberg απϊ ςξ High Frequency Economics και ςξ παμεπιρςήμιξ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ είυε 

ςαυθεί σπέο ςηπ ςηπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ.76 Ζ ποξξπςική ασςή θεχοξϋμςαμ 

πιθαμή και ρε αοκεςά οεπξοςάζ ςηπ ετημεοίδαπ ϊπχπ για παοάδειγμα ασςϊ πξσ έγοαφαμ o 

Charles Forelle και ξ Tom Lauricella ρςιπ 28 Λαψξσ 2010, ρςξ ξπξίξ επικεμςοόθηκαμ ρςξ ϋφξπ 

ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ.77 Αμςίρςξιυξσ πεοιευξμέμξσ κείμεμα δημξριεϋθηκαμ, επίρηπ, μεμξμχμέμα 

απϊ ςξμ Charles Forelle και ςξμ Desmond Lachman.78 

Ρςημ Financial Times o Wolfgang Münchau αμήκει ρςξσπ αοθοξγοάτξσπ εκείμξσπ ξι ξπξίξι 

αοκεςέπ τξοέπ έκαμαμ λϊγξ για εμδευϊμεμξ αμ ϊυι αμάγκη αμαδιάοθοχρηπ ςξσπ ελλημικξϋ 

υοέξσπ. ξμ Αποίλιξ ςξσ 2010, για παοάδειγμα, έγοαφε άοθοξ με ςίςλξ: «Ζ Δλλάδα θα 

υοεξκξπήρει αλλά ϊυι τέςξπ».79 Για μα ποξρθέρει δϋξ βδξμάδεπ μεςά πχπ ςξ πακέςξ διάρχρηπ 

«απλόπ καθσρςεοεί ςξ αμαπϊτεσκςξ», ενηγόμςαπ ϊςι η καλϋςεοη επιλξγή για ςη υόοα μαπ θα 

ήςαμ η αμαδιάοθοχρη υοέξσπ.80 Δκςϊπ απϊ ςξμ Wolfgang Münchau αοκεςά άοθοα ςξσ John 

Dizard επενεογάρςηκαμ ςημ ιδέα ςηπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ ρςημ Financial 

                                                 
74 Irwin Stelzer, ‘A Successful Restructuring in Greece May Leave a Weaker Europe Economy’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704627704575203940253330902.html, 26 Απξηιίνπ 2010.  
75 Allen Mattich, ‘Trust Greece to Default’, http://blogs.wsj.com/source/2010/09/17/trust-greeceto-default/, 

Commentary, 17 επηεκβξίνπ 2010. 
76 Carl B. Weinberg, ‘Only Debt Restructuring Can Save Greece’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303695604575181421506589114.html, Opinion Europe, 14 
Απξηιίνπ 2010.  
77 Charles Forelle θαη ν Tom Lauricella, Greece May yet Have to Restructure Its Finances,  
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575270961766388720.html, Markets, 28 Κατνπ 
2010. 
78 Charles Forelle, ‘The Arithmetic Adds up to a Greek Restructuring’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270542452965672.html?KEYWORDS=Greece
+++default, Brussels Beat, 28 Κατνπ 2010 θαη Desmond Lachman, ‘Greece Long Road to Default’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704057604575080602346820226.html, Opinion Europe, 1 
Φεβξνπαξίνπ 2010.  
79 Wolfgang Münchau, ‘Greece Will Default but not this Year’, http://www.ft.com/cms/s/0/372886dc-400d-
11df-8d23-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE, 4 Απξηιίνπ 2010.  
80 Wolfgang Münchau, ‘Greece’s Βail-Οut Οnly Delays the Inevitable’, http://www.ft.com/cms/s/0/da5b9516-
4b1f-11df-a7ff-00144feab49a,s01=1.html, 18 Απξηιίνπ 2010.  

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704627704575203940253330902.html
http://blogs.wsj.com/source/2010/09/17/trust-greeceto-default/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303695604575181421506589114.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703630304575270961766388720.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270542452965672.html?KEYWORDS=Greece+++default
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704269204575270542452965672.html?KEYWORDS=Greece+++default
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704057604575080602346820226.html
http://www.ft.com/cms/s/0/372886dc-400d-11df-8d23-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE
http://www.ft.com/cms/s/0/372886dc-400d-11df-8d23-00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE
http://www.ft.com/cms/s/0/da5b9516-4b1f-11df-a7ff-00144feab49a,s01=1.html
http://www.ft.com/cms/s/0/da5b9516-4b1f-11df-a7ff-00144feab49a,s01=1.html


 
Κείμεμξ Δογαρίαπ 16/2011 

 

 21 

Times. O επι υοϊμια ξικξμξμικϊπ ρσμςάκςηπ, για παοάδειγμα, έγοαφε ρςιπ 16 Λαψξσ 2010 ϊςι η 

κοίρη ρςημ εσοχζόμη μεςαςίθεςαι υοξμικά ςξμίζξμςαπ: «ξ πιθαμϊςεοξ είμαι ϊςι θα υοειαρςξϋμ 

ρςημ Δλλάδα απϊ 6 έχπ 18 μήμεπ (απϊ ρήμεοα) μα ποξυχοήρει ρε κίμηρη αμαδιάοθοχρη ςξσ 

υοέξσπ ςηπ».81 Ξ Dizard ςξμ Θξσλίξ ςξσ 2010 ποξρπάθηρε, μάλιρςα, μα πείρει ςξσπ αμαγμόρςεπ 

ςξσ πχπ η Δλλάδα ήδη είυε νεκιμήρει ςη διαδικαρία αμαδιάοθοχρηπ υοέξσπ, επικαλξϋμεμξπ 

ρςξιυεία απϊ ςημ ιρςξρελίδα ςξσ Ρσμδέρμξσ Ταομακεσςικόμ Δπιυειοήρεχμ Δλλάδξπ.82 

Δμδιατέοξμ παοξσριάζει, επίρηπ, κείμεμξ ςηπ Gillian Tett η ξπξία θεχοεί δεδξμέμη ςημ 

αμαδιάοθοχρη υοέξσπ ρςημ Δλλάδα με απξςέλερμα μα αρυξλείςαι με ςξ πϊρξ θα κξρςίρει έμα 

ελλημικϊ κξϋοεμα.83  

Οοέπει μα αματεοθεί, επίρηπ, ϊςι ςϊρξ ρςημ Wall Street Journal ϊρξ και ρςη Financial 

Times ξ καθηγηςήπ ςξσ Υάοβαομς Martin Feldstein και ξ καθηγηςήπ Nouriel Roubini, ιδοσςήπ – 

μεςανϋ άλλχμ - ςηπ εςαιοείαπ «Roubini Global Economics» εμταμίζξμςαμ ρσυμά ρε 

δημξριξγοατικέπ αματξοέπ κάμξμςαπ λϊγξ για αμαγκαία αμαδιάοθοχρη υοέξσπ απϊ ςημ πλεσοά 

ςηπ Δλλάδαπ.84 Ξ δέσςεοξπ, για παοάδειγμα, έγοαφε ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2010 άοθοξ ρςξ βοεςαμικϊ 

έμςσπξ, ςξμίζξμςαπ με εμταςικϊ ςοϊπξ πχπ η καλϋςεοη λϋρη για ςημ Δλλάδα θα ήςαμ μα κηοϋνει 

πςόυεσρη.85 

Αμςίθεςα, ϊπχπ ποξαματέοθηκε, η ετημεοίδα Handelsblatt μαι μεμ δημξρίεσρε κείμεμα 

πξσ έκαμαμ λϊγξ για πςόυεσρη ςηπ Δλλάδαπ αλλά ρε μικοϊςεοξ βαθμϊ ρε ρυέρη με ςιπ άλλεπ 

δϋξ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ. Ρε έμα υαοακςηοιρςικϊ άοθοξ ξ καθηγηςήπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςηπ 

Ιξλχμίαπ, Clemens Fuest ποϊςειμε ςημ θέρπιρη διαδικαρίαπ πςόυεσρηπ και για ςιπ υόοεπ – μέλη 

ςηπ ΔΔ.86 Ζ ίδια ετημεοίδα τιλξνέμηρε, επίρηπ, ρσμέμςεσνη ςξσ ιδιξκςήςη ςηπ επεμδσςικήπ 

εςαιοείαπ Flossbach von Storz, Bert Flossbach, ξ ξπξίξπ ιρυσοίρςηκε πχπ η Δλλάδα ποέπει μα 

υοεξκξπήρει.87 Ρςη Handelsblatt, ακϊμα, δημξριεϋθηκε άοθοξ ςξσ καθηγηςή ςξσ παμεπιρςημίξσ 

ςξσ Ρικάγξ, Harald Uhlig ςξ ξπξίξ ενηγξϋρε πχπ η Δλλάδα θα έποεπε «μα ςα καςατέοει μϊμη 

ςηπ» και ϊςι ρςημ πεοίπςχρη παοξυήπ βξήθειαπ, ςξ εσοχπαψκϊ υοημαςξπιρςχςικϊ ρϋρςημα, θα 

απξδσμαμχμϊςαμ.88  

Ρσμευίζξμςαπ με ςημ Frankfurter Allgemeine Zeitung, απϊ ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2009 είυε 

εκτοάρει ςημ άπξφη ϊςι η υόοα μαπ υοειαζϊςαμ μα ποξυχοήρει μϊμη ςηπ και μα μημ σπξλξγίζει 

ρε παοξυή βξήθειαπ.89 Ρςημ ίδια ετημεοίδα, επίρηπ, έγιμε αματξοά ρςξ Γεομαμϊ ξικξμξμξλϊγξ, 

Joachim Starbatty, ξ ξπξίξπ μαζί με άλλξσπ ςοειπ ρσμαδέλτξσπ ςξσ ποξεςξίμαζαμ ποξρτσγή 

ρςξ Ρσμςαγμαςικϊ Δικαρςήοιξ ςηπ Γεομαμίαπ ρε πεοίπςχρη πξσ εμεογξπξιξϋμςαμ η γεομαμική 

                                                 
81 John Dizard, ‘Eurozone Crisis Averted for now’, http://www.ft.com/cms/s/0/718569b8-5f83-11df-a670-
00144feab49a.html#axzz1Dqko0ArR, 16 Καΐνπ 2010.  
82 John Dizard, It’s no Secret: Greece is Restructuring Debt’, http://www.ft.com/cms/s/0/2ac462f6-8600-
11df-bc22-00144feabdc0.html#axzz1Dqko0ArR, 4 Ηνπιίνπ 2010.  
83 Gillian Tett, Greek Βondholders Jittery νver Haircuts’, http://www.ft.com/cms/s/0/3e2c01ec-69a8-11df-
8432-00144feab49a.html#axzz1Dqko0ArR, 27 Καΐνπ, 2010.  
84 Ζ εηαηξεία ηνπ Nouriel Roubini πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο αλαιύζεηο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθόζκηα 
νηθνλνκία θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Λέα Τόξθε, ελώ δηαζέηεη γξαθεία θαη ζην Ινλδίλν. Βι: 
http://www.roubini.com.  
85 Nouriel Roubini, ‘Greece’s Best Option is an Orderly Default’, http://www.ft.com/cms/s/0/a3874e80-82e8-
11df-8b15-00144feabdc0.html#axzz1Dqko0ArR, 28 Ηνπλίνπ 2010. 
86 ‘EU braucht ein Insolvenzverfahren für Staaten’, 
http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/fuest-eu-braucht-ein-insolvenzverfahren-fuer-
staaten;2510303, 10 Ηαλνπαξίνπ 2010. 
87 Jörg Hackhausen, ‘Griechenland Muss Pleitegehen’, 
http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/bert-flossbach-im-interview-griechenland-muss-
pleitegehen;2562021, 15 Απξηιίνπ 2010.  
88 Harald Uhlig, ‘Eine Griechische Tragödie’, http://blog.handelsblatt.com/oekonomie/2010/02/12/eine-
griechische-tragodie/, 12 Φεβξναπξίνπ 2010. 
89 Werner Mussler, ‘Griechenland Muss Sich Selbst Retten’, 
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~E7254A19463C54B7D895B9990C50
46777~ATpl~Ecommon~Scontent.htm, 11 Γεθεκβξίνπ 2009. 
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ρσμμεςξυή ρςξ εσοχπαψκϊ πακέςξ ρςήοινηπ ςηπ Δλλάδαπ, με ςξ ρκεπςικϊ πχπ η Δλλάδα δε θα 

ήςαμ ρε θέρη μα επιρςοέφει ςα δάμεια.90 Ζ ίδια ετημεοίδα, επίρηπ, λίγξ μεςά ςξ αίςημα ςηπ 

Δλλάδαπ για ςημ εμεογξπξίηρη ςξσ μηυαμιρμξϋ ρςήοινηπ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2010, έδχρε έμταρη 

ρςημ «αμςίρςαρη» ςηπ Γεομαμίαπ και ςηπ κσβέομηρηπ ςηπ κ. Άγκελα Λέοκελ.91 

ρξμ ατξοά, ϋρςεοα, ςιπ σπϊλξιπεπ ετημεοίδεπ η Süddeutsche Zeitung, ήςαμ πιξ 

ρσγκοαςημέμη ρςη υοηριμξπξίηρη ςξσ ϊοξσ αμαδιάοθοχρη υοέξσπ για ςημ ελλημική πεοίπςχρη, 

αμ και σπήοναμ εναιοέρειπ.92 Αμςίρςξιυα, ρςιπ γαλλικέπ και ιςαλικέπ ετημεοίδεπ, η ιδέα ςηπ 

αμαδιάοθοχρηπ παοξσριάρςηκε ρε μικοϊ βαθμϊ εμό ρπάμια ανιξλξγήθηκε χπ πιθαμϊ ρεμάοιξ, 

υχοίπ ασςϊ μα ρημαίμει πχπ δε θεχοήθηκε κίμδσμξπ. Ζ Le Monde, για παοάδειγμα, απέδχρε ςξμ 

υαοακςηοιρμϊ «ςαμπξϋ» ρςημ ποξξπςική ασςή.93 Οαοάλληλα, δεμ έλειφαμ ξι πεοιπςόρειπ, ϊπχπ 

ρςη γαλλική ετημεοίδα Le Figaro, πξσ ποξβλήθηκε ιδιαίςεοα η ελλημική θέρη ϊςι δηλαδή μία 

ςέςξια ενέλινη βοιρκϊςαμ εκςϊπ πξλιςικήπ αςζέμςαπ, ϊπχπ ρςη ρσμέμςεσνη πξσ παοαυόοηρε ξ κ. 

Γιόογξπ Οαπαμδοέξσ.94 Οαοϊμξιξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ κειμέμξσ ρςημ ετημεοίδα Il Corriere 

della Sera πξσ ποξέβαλε ςημ άπξφη ςξσ ποϊεδοξσ ςηπ Δσοχπαψκήπ Ιεμςοικήπ οάπεζαπ πχπ 

δεμ ςίθεςαι θέμα υοεξκξπίαπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ Δλλάδαπ.95 Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η Stampa 

έγοαφε ϊςι η υόοα μαπ θα απϊτεσγε ςη υοεξκξπία, παοϊλξ πξσ ςξ ϋφξπ ςξσ πακέςξσ διάρχρηπ 

μπξοεί μα μημ απξδεικμσϊςαμ αοκεςϊ.96 
 

Β) Ένξδξπ από ςημ εσοωζώμη 

 

Δκςϊπ απϊ ςημ ποξξπςική ςηπ αμαδιάοθοχρηπ ςξσ ελλημικξϋ υοέξσπ, η ιδέα ςηπ ενϊδξσ ςηπ 

Δλλάδαπ απϊ ςημ εσοχζόμη έκαμε, επίρηπ, ςημ εμτάμιρή ςηπ ρε αοκεςά δημξριεϋμαςα ςξσ 

διεθμξϋπ ϋπξσ. Ρσγκεκοιμέμα, η ιδέα ασςή παοξσριάρςηκε και ρςιπ ςοειπ ξικξμξμικέπ 

ετημεοίδεπ πξσ αμαλϋξμςαι και επίρηπ ρςη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ρςη Wall Street 

Journal, για παοάδειγμα, ξ Dan Lewis, εκςελερςικϊπ διεσθσμςήπ ςξσ Economic Policy Centre 

ιρυσοίρςηκε ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2010 πχπ μϊμξ η διάρπαρη ςξσ εσοό θα μπξοξϋρε μα ρόρει ςημ 

Δλλάδα.97 Αμςίρςξιυξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ άοθοξσ ςερράοχμ Γεομαμόμ καθηγηςόμ, ςχμ 

Wilhelm Hankel, Wilhelm Nolling, Karl Albrecht και Joachim Starbatty ρςημ ετημεοίδα Financial 

                                                 
90 ‘Denn Sie Werden Es wieder Tun’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaft, 26 Απξηιίνπ 2010. Βι. 
αθόκα: Holger Steltzner, ‘Griechen Oder Mark’, 
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~E3E65E7BC0DE541D9969AD355852
177BA~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 6 Καξηίνπ 2010.  
91 ‘Griechenland Rechnet mit Schneller Hilfe’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 Απξηιίνπ 2010.  
92 C. Gammelin, C. Hulverscheidt θαη S. Kornelius, http://www.sueddeutsche.de/geld/streit-um-griechland-
hilfe-bloss-nicht-1.9595, 22 Καξηίνπ 2010.  
93 Marie de Vergès, ‘La Restructuration de la Dette, un Scénario Envisagé mais Tabou’, Le Monde, 28 
Απξηιίνπ 2010. 
94 Alexia Kefalas, ‘Grèce : La Restructuration de la Dette est Hors de Question’, 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/11/15/04016-20101115ARTFIG00702-grece-la-restructuration-de-
la-dette-est-hors-de-question.php, 16 Λνεκβξίνπ 2010. 
95 ‘Grecia: Trichet, Tema Default non si Pone’, http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Grecia-
Trichet-Tema-default-non-pone/08-04-2010/1-A_000095812.shtml, 8 Απξηιίνπ 2010. 
96 ‘Grecia: Si Eviterà il Default, ma 45 Miliardi Potrebbero non Bastare’, 
http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,389099/Grecia_si_eviter%C3%A0_il_default_ma_45_miliardi.aspx, 26 
Απξηιίνπ 2010.  
97 Dan Lewis, ‘One Possible Outcome of Greece Crisis: Only Splitting the Euro Will Save It’, Wall Street 
Journal, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704804204575069570005834614.html?KEYWORDS=Greece
+++default, Agenda, 17 Φεβξνπαξίνπ 2010. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ν θ. Lewis πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία 
ελόο δεύηεξνπ επξσπατθνύ λνκίζκαηνο, ε αμία ηνπ νπνίνπ ζα είλαη θαηά 20% κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 
θαλνληθό επξώ.  
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Times πεοίπξσ 1,5 μήμα αογϊςεοα.98  

Οαοάλληλα, ςξ ρςέλευξπ ςξσ American Enterprise Institute, Desmond Lachman, αμήκει 

ρςξσπ αοθοξγοάτξσπ εκείμξσπ πξσ αοκεςέπ τξοέπ έγοαφαμ πχπ η Δλλάδα ποέπει μα 

απξυχοήρει απϊ ςημ εσοχζόμη Ρςιπ 12 Θαμξσαοίξσ 2010, για παοάδειγμα, ρημείχρε πχπ 

«σπάουξσμ ϊλεπ ξι εμδείνειπ ϊςι έπειςα απϊ δϋξ ή ςοία υοϊμια και ατξϋ έυξσμ ρπαςαληθεί 

αοκεςά δημϊρια κετάλαια, η Δλλάδα θα πάφει μα είμαι μέλξπ ςηπ εσοχζόμηπ.»99 Οοέπει, 

χρςϊρξ, μα αματεοθεί, πχπ ξι Financial Times, δημξρίεσραμ και άοθοα ςα ξπξία σιξθεςξϋραμ 

ςημ εσοχπαψκή γοαμμή ϊςι δηλαδή η υόοα μαπ θα μπξοξϋρε μα ςα καςατέοει. Ξ Διξικηςήπ ςηπ 

οάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ, Γιόογξπ Οοξβϊπξσλξπ, για παοάδειγμα ιρυσοίρςηκε ρςιπ 22 Θαμξσαοίξσ 

ςξσ 2010 πχπ η υόοα θα μπξοέρει μα ςα καςατέοει εμςϊπ εσοχζόμηπ.100  

Αμςίθεςα, με ςιπ ποξαματεοθείρεπ ετημεοίδεπ, ρςα σπϊλξιπα ένι έμςσπα - με εναίοερη ςη 

Frankfurter Allgemeine Zeitung - η ιδέα ςηπ εγκαςάλειφηπ ςηπ εσοχζόμηπ απϊ ςη υόοα μαπ δεμ 

κέοδιρε έδατξπ παοά μϊμξ παοξσριάρςηκε χπ σπάουξμ ρεμάοιξ ρςξ δημξριξγοατικϊ 

οεπξοςάζ.101 ημ ίδια ρςιγμή, μάλιρςα, ποξβλήθηκε αοκεςά η ελλημική και εσοχπαψκή θέρη πξσ 

ςημ αμςέκοξσε.102 Ρςη κεμςοξδενιά γεομαμική ετημεοίδα, ϊμχπ, δϊθηκε έμταρη ρςημ άπξφη 

ςξσ Γεομαμξϋ ξικξμξμξλϊγξσ Joachim Starbatty, πξσ ςαρρϊςαμ σπέο ςηπ απξυόοηρηπ ςηπ 

υόοαπ μαπ απϊ ςξ εσοχρϋρςημα. Ξ ίδιξπ επαμαλάμβαμε ςημ αμαγκαιϊςηςα μα επιρςοέφει η 

Δλλάδα ρςη δοαυμή και μα ποξυχοήρει ρε σπξςίμηρη, η ξπξία απξςελεί ςημ ατεςηοία ςηπ 

ενσγίαμρηπ. 103 Ζ ίδια ετημεοίδα αμάοςηρε ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ βίμςεξ δημξριξγοάτξσ ςηπ μα 

δξκιμάζει ελλημικϊ ταγηςϊ και μα ποξςείμει μα βγει η υόοα μαπ απϊ ςημ εσοχζόμη.104 Ανίζει, 

ςέλξπ, μα ρημειχθεί αματξοικά με ςημ κεμςοξαοιρςεοή Süddeutsche Zeitung πχπ μαι μεμ δεμ 

σιξθεςήθηρε ςημ άπξφη μα εγκαςαλείφει η Δλλάδα ςξ κξιμϊ μϊμιρμα, αλλά ρημείχρε πχπ ξι 

«ασρςηοέπ ρσμέπειεπ» για υόοεπ ϊπχπ η δική μαπ και η Θολαμδία είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ 

επιβίχρη ςξσ.105 
 
 

                                                 
98 Wilhelm Hankel, Wilhelm Nolling, Karl Albrecht θαη Joachim Starbatty, ‘A Euro Exit is the Only Way Out for 
Greece’, Financial Times, http://www.ft.com/cms/s/0/6a618b7a-3847-11df-8420-
00144feabdc0.html#axzz1AuRXYVYq, 25 Καξηίνπ 2010. Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί πσο ηνλ Ηαλνπαξίν ηνπ 
2010, ν νκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ LSE, Charles Goodhart θαη ν Γεκήηξεο Σζνκώθνο από ην Παλεπηζηήκην ηεο 
Ομθόξδεο πξόηεηλαλ ζηελ ίδηα εθεκεξίδα ιύζε «ηύπνπ Θαιηθόξληαο» γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία. 
Βι.: ‘The California Solution for the Club Med’, http://www.ft.com/cms/s/0/5ef30d32-0925-11df-ba88-
00144feabdc0.html#axzz1EOlF63dE, 24 Ηαλνπαξίνπ 2010.  
99 Desmond Lachman, ‘Greece Looks Set to Go the Way of Argentina, Financial Times, 12 Ηαλνπαξίνπ 2010.  
100 George Provopoulos ‘Greece Will Revive itself from Inside the Eurozone’, Financial Times, 22 Ηαλνπαξίνπ 
2010.  
101 Βι. γηα παξάδεηγκα: ‘Crisi, Merkel: Troppe Speculazioni. La CSU Bavarese: Via la Grecia dall’ Euro’, Il 
Corriere della Sera, http://www.corriere.it/economia/10_aprile_24/grecia-merkel-germania-euro_190c0c4a-
4f9a-11df-9c4e-00144f02aabe.shtml, 24 Απξηιίνπ 2010. Δπίζεο, ‘Grecia vicina al Crac’, La Stampa, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54395girata.asp, 24 Απξηιίνπ 2010. 
102 Βι. γηα παξάδεηγκα: ‘La Grèce Dément les Rumeurs sur la Sortie de l’euro’, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/06/09/la-grece-dement-les-rumeurs-sur-sa-sortie-de-l-
euro_1370194_3214.html, 9 Ηνπλίνπ 2010.  
103 ‘Denn Sie Werden Es Wieder Tun’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaft, 26 Απξηιίνπ 2010.  
104 ‘Kein Euro den Griechen’, 
http://www.faz.net/s/Rub28EF38B483C94193A70B58D41ADA26A4/Doc~E85989C21022F42FFA52F92A3F33A
22E0~ATpl~Ecommon~SMed.html, 4 Καξηίνπ 2010.  
105 Alexander Hagelüken, ‘Liebe Griechen, so Geht’s’, http://www.sueddeutsche.de/geld/euro-zone-estland-
tritt-bei-liebe-griechen-so-gehts-1.1041245, 30 Γεθεκβξίνπ 2010.  
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Αμανιξπιρςία – Έλλειφη εμπιρςξρύμηπ: 

Οι Νξμαουιακέπ εκλξγέπ ςξσ 2010 

 

Οέοα απϊ ςα θέμαςα πξσ άπςξμςαι ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ ασςήπ καθεασςήπ, έμα ακϊμα ςξ 

ξπξίξ έθιναμ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ είμαι ασςϊ ςηπ αμανιξπιρςίαπ ςχμ ελλημικόμ 

ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ και ςηπ ςάρηπ ςχμ ελλημικόμ κσβεομήρεχμ ρςξ παοελθϊμ μα εναπαςξϋμ 

ςξσπ εςαίοξσπ ςξσπ. λεπ ξι ετημεοίδεπ πξσ αμαλϋξμςαι ερςίαραμ ρςξ ζήςημα ασςϊ και ςημ 

ποξρπάθεια ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ μα απξςοέφει αμςίρςξιυεπ καςαρςάρειπ ρςξ μέλλξμ.106 «Ζ 

Δλλάδα μαγείοεσε ςα ρςαςιρςικά ςηπ ρςξιυεία», έγοαφε, για παοάδειγμα, η Financial Times ςημ 

1 Τεβοξσαοίξσ ςξσ 2010.107 Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η Frankfurter Allgemeine Zeitung 

ποαγμαςξπξίηρε εκςεςαμέμη ιρςξοική αμαδοξμή για ςα φεσδή ρςξιυεία πξσ αμακξίμχμε η υόοα 

μαπ, ϊπχπ ήλθαμ ρςημ επιτάμεια μεςά ςημ απξγοατή ςξσ 2004.108 Ζ Corriere della Sera, επίρηπ, 

έγοαφε ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2010 πχπ ρςημ Θςαλία, ρε αμςίθερη με ςημ Δλλάδα, η ρςαςιρςική 

σπηοερία είμαι αμενάοςηςη απϊ ςημ πξλιςική ηγερία και πχπ η έλεγυξι διαρςασοόμξμςαι109 εμό 

αμςίρςξιυξ είμαι ςξ πεοιευϊμεμξ άοθοξσ ρςη Stampa.110 

Δμδιατέοξμ παοξσριάζει, επίρηπ, πχπ η Financial Times δε δίρςαρε μα αμτιρβηςήρει 

εσθέχπ ςημ ανιξπιρςία ςηπ ρημεοιμήπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ. Υαοακςηοιρςικϊ είμαι πχπ ρςιπ 28 

Θαμξσαοίξσ ςξσ 2010, η διεσθϋμςοια ςηπ αμεοικαμικήπ έκδξρήπ ςηπ έγοαφε με ατξομή ςημ 

σπξςιθέμεμη πόληρη ελλημικόμ ξμξλϊγχμ ρςημ Ιίμα, πχπ «λίγξι επεμδϋςεπ πιρςεϋξσμ ασςά πξσ 

έυει μα πει ξ κ. Οαπαμδοέξσ ςϊρξ ρυεςικά με ςημ ελλημική ξικξμξμία ϊρξ και για ςξσπ 

Ιιμέζξσπ».111 Ζ ρσγκεκοιμέμη τοάρη, μάλιρςα, ρςημ έμςσπη έκδξρη ςηπ ετημεοίδαπ 

παοξσριάρςηκε ρε ειδικϊ πλαίριξ, με έμςξμη γοαμμαςξρειοά. Ρε αμςίθερη με ςη βοεςαμικϊ 

έμςσπξ ξικξμξμικϊ έμςσπξ, η Wall Street Journal δεμ αμτιρβήςηρε με αμςίρςξιυξ ςοϊπξ ςημ 

ανιξπιρςία ςηπ ρημεοιμήπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ, αλλά ήςαμ ρίγξσοα επιτσλακςική ρςημ 

ποξρέγγιρή ςηπ ϊυι μϊμξ για ασςή αλλά για ςξσπ Έλλημεπ πξλιςικξϋπ γεμικϊςεοα. Ζ ετημεοίδα 

ασςή, για παοάδειγμα, κασςηοίαρε ςξ γεγξμϊπ πχπ δεμ επιςεϋυθηκε ρσμαίμερη για μα βγει η 

υόοα απϊ ςημ κοίρη, ρημειόμξμςαπ πχπ ξι «Έλλημεπ πξλιςικξί δεμ ποέπει μα ρσμπεοιτέοξμςαι 

ραμ παιδιά» και υοειάζεςαι μα βάζξσμ ςξ εθμικϊ ρσμτέοξμ πάμχ απϊ ςιπ πξλιςικέπ ςξσπ 

                                                 
106 Βι. γηα παξάδεηγκα: Charles Forelle, ‘Greece’s Statistics: Wrong Till Very End’, The Wall Street Journal, 13 
Απγνύζηνπ 2010 θαη ‘Die Statistik-Betrüger Haben Hilfe Verdient’, Handelsblatt, 3 Φεβξνπαξίνπ 2010. 
Δπίζεο, Patrick Saint-Paul, ‘Fausses Statistiques : la Grèce Attaquée’, Le Figaro, 13 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ‘Les 
Européens s’Apprêtent à Placer la Grèce sous Σutelle’, Le Monde, 3 Φεβξνπαξίνπ 2010. 
107 Tony Barber, Brussels to Call for Cut in Greece’s Wage Bill’, Financial Times, 1 Φεβξνπαξίνπ 2010. Γηα έλα 

παξόκνην άξζξν ζηε Wall Street Journal βι. Charles Forelle, ‘Greece’s Statistics: Wrong Till Very End’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704407804575425170173274074.html, 13 Απγνύζηνπ 
2010.  
108 Werner Mussler, ‘Schwere Fehler in der Griechischen Statistik’, 
http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~E36DFBBC8713A40279EDB3730376
BE962~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 12 Ηαλνπαξίνπ 2010. Βι. επίζεο ζηε Süddeutsche Zeitung: 
Christiane Schlötzer, ‘Sie Werden für Unseren Kollaps Bezahlen Müssen’, 
http://www.sueddeutsche.de/geld/griechenland-sie-werden-fuer-unseren-kollaps-bezahlen-muessen-1.2683, 
24 Καξηίνπ 2010.  
109 Stefania Tamburello, ‘Grecia Recidiva’, non È Colpa della Statistica’, 
http://archiviostorico.corriere.it/2010/febbraio/27/Grecia_recidiva_non_colpa_della_co_9_100227075.shtml, 
27 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
110 ‘L’Italia non È come la Grecia’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54494girata.asp, 27 Απξηιίνπ 2010. 
111 Gillian Tett. ‘Greece Suffers from Credibility Deficit’, http://www.ft.com/cms/s/0/462d7808-0c42-11df-
8b81-00144feabdc0.html#axzz1EIkc3yii, 28 Ηαλνπαξίνπ 2010.  
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http://archiviostorico.corriere.it/2010/febbraio/27/Grecia_recidiva_non_colpa_della_co_9_100227075.shtml
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201004articoli/54494girata.asp
http://www.ft.com/cms/s/0/462d7808-0c42-11df-8b81-00144feabdc0.html#axzz1EIkc3yii
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επιδιόνειπ.112  

Δκςϊπ απϊ ςημ ασρςηοή κοιςική πξσ αρκήθηκε απϊ ςη Financial Times και ρε μικοϊςεοξ 

βαθμϊ ςη Wall Street Journal, αοκεςέπ ετημεοίδεπ ρυξλίαραμ με επιτϋλανη ςημ απϊταρη ςξσ 

Έλλημα ποχθσπξσογξϋ μα απειλήρει με εθμικέπ εκλξγέπ ρςα ςέλη Ξκςχβοίξσ ςξσ 2010 ρε 

πεοίπςχρη πξσ ςξ κϊμμα ςξσ απξςϋγυαμε ρςιπ δημξςικέπ και μξμαουιακέπ εκλξγέπ ςξσ 

Μξεμβοίξσ. Ζ βοεςαμική ξικξμξμική ετημεοίδα, για παοάδειγμα, έγοαφε πχπ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ 

ςξ επιςϊκιξ δαμειρμξϋ εκςιμάυθηκε ρςξ σφηλϊςεοξ ρημείξ απϊ ςξ Λάιξ.113 Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, 

η Handelsblatt ρυξλίαρε πχπ ξ κ. Οαπαμδοέξσ «οιρκάοει ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ».114 Ακϊμα, η 

Figaro έκαμε λϊγξ για ποαγμαςξπξίηρη εκλξγόμ μέρα ρε μεγάλη έμςαρη, καθόπ ξι 

δημξρκξπήρειπ δεμ ήςαμ νεκάθαοα θεςικέπ για ςξ κσβεομόμ κϊμμα.115 
 
 

Παθξγέμειεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

 

Αςιμωοηρία – Γοατειξκοαςία - Διατθξοά – Φξοξδιατσγή  

 

Λε ατξομή ςημ ελλημική ξικξμξμική κοίρη ξ διεθμήπ ϋπξπ αρυξλήθηκε, επίρηπ, ρε μεγάλξ 

βαθμϊ με αοκεςά δειμά ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ και παθξγέμειεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Λέρα ρε ασςϊ 

ςξ πλαίριξ δημξριεϋθηκαμ πξλλά κείμεμα και καςαςέθηκαμ διατξοεςικέπ απϊφειπ, με ςιπ 

πεοιρρϊςεοεπ απϊ ασςέπ μα επικεμςοόμξμςαι ρςη διατθξοά, ςη τξοξδιατσγή και ακξλξϋθχπ 

ρςημ αδσμαμία ςξσ ελλημικξϋ κοαςικξϋ μηυαμιρμξϋ μα δόρει λϋρη, εταομϊζξμςαπ ςξσπ μϊμξσπ. 

Βαοϋςηςα δϊθηκε και ρςξ ποϊβλημα ςηπ γοατειξκοαςίαπ.  

Νεκιμόμςαπ με ςημ ετημεοίδα Wall Street Journal, ξ αοθοξγοάτξπ Bret Stephens 

πιρςεϋει πχπ πίρχ απϊ ςημ ελλημική ξικξμξμική κοίρη κοϋβεςαι η κοίρη ανιόμ.116 ασςϊυοξμα, 

ξ Marcus Walker έγοαφε ρε άοθοξ ςξσ για ςημ Δλλάδα ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2010 ϊςι η διατθξοά 

απξςελεί βαρικϊ ρσρςαςικϊ ρςξιυείξ ςξσ ελλημικξϋ ςοϊπξσ ζχήπ. Ρσγκεκοιμέμα, νεκίμηρε ςξ 

οεπξοςάζ ςξσ με ςιπ ενήπ τοάρειπ:  

 

«Οίρχ απϊ ςημ κοίρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ πξσ πλήςςει ςημ Δλλάδα σπάουει έμα 

αίμιγμα. Γιαςί νξδεϋει ςξ κοάςξπ ςϊρξ απλϊυεοα εμό ρσλλέγει τϊοξσπ με ςέςξιξ άθλιξ 

ςοϊπξ; Οξλλξί Έλλημεπ εμςξπίζξσμ ςημ απάμςηρη ρε δϋξ μϊμξ λένειπ: τακελάκι και 

οξσρτέςι.117  

 

ξ ποϊβλημα ςηπ τξοξδιατσγήπ, επίρηπ, απξςέλερε θέμα ρςξ ξπξίξ ερςίαρε ξ διεθμήπ 

ςϋπξπ ςϊρξ ρε επίπεδξ ειδηρεξγοατίαπ ϊρξ και ρυξλιαρμξϋ. Ξ επιρκέπςηπ καθηγηςήπ ςξσ 

παμεπιρςημίξσ ςηπ Μέαπ Σϊοκηπ, Paul Romer, ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2010 ερςίαρε ρςημ αμικαμϊςηςα 

                                                 
112 Nick Skrekas, ‘Greek Politicians Fail the Nation Again’, http://blogs.wsj.com/source/2010/12/14/greek-
politicians-once-again-fail-the-nation/, 14 Γεθεκβξίνπ 2010.  
113 Kerin Hope, ‘Papandreou Raises Stakes in Local Elections’, http://www.ft.com/cms/s/0/9f3703ee-e787-
11df-b5b4-00144feab49a.html#axzz1EOCyHGtA, 3 Λνεκβξίνπ 2010. 
114 ‘Papandreou Pokert zu Hoch’, Handelsblatt, 4 Noεκβξίνπ 2010. 
115 Alexia Kefalas, ‘Les Électeurs Grecs Appelés à se Résigner à la Rigueur’, 
http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/05/01003-20101105ARTFIG00641-les-electeurs-grecs-appeles-
a-se-resigner-a-la-rigueur.php, 5 Λνεκβξίνπ 2010.  
116 Bret Stephens, ‘Europe’s Crisis of Ideas’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704057604575080602346820226.html, Global View, 23 
Φεβξνπαξίνπ 2010.  
117 Marcus Walker, ‘Tragic Flow: Graft Feeds Greek Crisis’, The Wall Street Journal, 15 Απξηιίνπ 2010.  
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ςξσ ελλημικξϋ κοάςξσπ μα ειρποάνει ςξσπ τϊοξσπ πξσ ποέπει.118 Ζ Financial Times, μάλιρςα, 

ήςαμ ςϊρξ κασρςική για ςξ θέμα ασςϊ όρςε σπξγοάμμιρε ϊςι η Δλλάδα είμαι «διάρημη για ςη 

τξοξδιατσγή ςηπ».119 Οαοάλληλα, ρςημ ετημεοίδα Handelsblatt ρημειόθηκε ϊςι ςξ εμπϊδιξ ςηπ 

γοατειξκοαςίαπ είμαι απϊ ςα πιξ ρημαμςικά για μία υόοα πξσ αμήκει ρςιπ πιξ διετθαομέμεπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ.120 

Ζ γαλλική ετημεοίδα Le Figaro ποξρπάθηρε μα αμαζηςήρει ςιπ οίζεπ ςχμ πελαςειακόμ 

ρυέρεχμ ρςημ ρϋγυοξμη ελλημική πξλιςική ζχή και ποαγμαςξπξίηρε αμαδοξμή ρςη δεκαεςία ςξσ 

1980 και ςα υοϊμια ςξσ Αμδοέα Οαπαμδοέξσ.121 Ζ Le Monde ςϊμιρε πχπ «η διατθξοά και ξι 

πελαςειακέπ ρυέρειπ» πλήςςξσμ ςξ ελλημικϊ δημϊριξ ςξμέα ρε ςέςξιξ ρημείξ πξσ καμέμαπ δε 

γμχοίζει ςξμ ακοιβή αοιθμϊ ςχμ σπαλλήλχμ πξσ εογάζξμςαι ρε ασςϊμ.122 Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η 

Frankfurter Allgmeine Zeitung δημξρίεσρε ςξ καλξκαίοι ςξσ 2010 εκςεςαμέμξ ατιέοχμα για ςη 

τξοξδιατσγή ρςημ Δλλάδα ρυξλίαζξμςαπ αμάμερα ρςα άλλα πχπ ποϊκειςαι «για μία υόοα 

τςχυή ϊπξσ ϊμχπ καςξικξϋμ πξλλξί πλξϋριξι».123 Ζ Süddeutsche Zeitung, έπειςα, έκαμε λϊγξ 

«για διατθξοά απϊ ςημ εκκληρία μέυοι ςα μξρξκξμεία πξσ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ δεμ έυει 

ρσμέπειεπ».124 Ζ Corriere della Sera έθινε ςξ θέμα ςηπ τξοξδιατσγήπ με ατξομή ςημ παοαίςηρη 

ςηπ στσπξσογξϋ πξλιςιρμξϋ, Άςζελαπ Γκεοέκξσ, λϊγχ ςηπ εμπλξκήπ ςξσ ρσζσγξϋ ςηπ, ϊλη 

Βξρκϊπξσλξσ ρε σπϊθερη απϊκοσφηπ ερϊδχμ ποξπ ςημ ελλημική ετξοία.125 Ζ Stampa, ςέλξπ, 

αματέοθηκε ρςξ ποϊβλημα ςηπ γοατειξκοαςίαπ ρςημ Θςαλία, ρυξλίαζξμςαπ πχπ μϊμξμ η Δλλάδα 

είμαι ρε υειοϊςεοη καςάρςαρη.126 
 

Αμαρτάλεια - Απεογίεπ - Δπειρόδια 

 

Έμα ακϊμα θέμα ρςξ ξπξίξ ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ επικεμςοόθηκαμ ρςα κείμεμα 

ςξσπ είμαι ασςϊ ςχμ διαδηλόρεχμ και απεογιόμ. Δεμ ήςαμ λίγεπ ξι τξοέπ πξσ ξι νέμξι 

δημξριξγοάτξι ςιπ κάλσφαμ λεπςξμεοόπ αμτιβάλλξμςαπ για ςημ ικαμϊςηςα ςηπ ελλημικήπ 

κσβέομηρηπ μα επιβάλει ςημ ςάνη και μα εταομϊρει ρςημ ποάνη ςα μέςοα λιςϊςηςαπ. Ρημαμςικϊ 

θέμα διεοεϋμηρηπ για ςιπ ετημεοίδεπ ήςαμ καςά πϊρξ η κσβέομηρη ςηπ υόοαπ μαπ θα μπξοξϋρε 

μα κεοδίρει ςη μάυη απέμαμςι ρε ποξμξμιξϋυεπ ξμάδεπ, πξσ αμςιρςέκξμςαμ ρςιπ αλλαγέπ. Οξλϋ 

                                                 
118 Paul Romer, ‘The EU Can Be a Boon for Greece’, http://www.ft.com/cms/s/0/de329284-b6c2-11df-b3dd-
00144feabdc0.html#axzz1ALXWWK4U, 2 επηεκβξίνπ 2010. 
119 Ralph Atkins θαη Kerin Hope, ‘Greece and the Eurozone: Halcyon no More’, 
http://www.ft.com/cms/s/0/a5478676-927f-11df-9142-00144feab49a.html#axzz1EMBx7ZSZ, 18 Ηνπιίνπ 
2010.  
120 Gerd Höhler θαη Norbert Häring, ‘Der griechische Patient Lässt es Sich Gutgehen’, 
http://hb2010.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/der-griechische-patient-laesst-es-sich-
gutgehen/3320288.html, 7 Γεθεκβξίνπ 2009.  
121 Guillaume Guichard, ‘Fonctionnaire Grec : Ce qu’il Gagne, ce qu’il Va Perdre’ 
 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/03/17/04016-20100317ARTFIG00692-fonctionnaire-grec-ce-qu-il-
gagne-ce-qu-il-va-perdre-.php, 18 Καξηίνπ 2010.  
122 ‘Grèce : les Cibles du Plan d’Αustérité’  
 http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/06/grece-les-cibles-du-plan-d-austerite_1347078_3214.html, 
6 Κατνπ 2010.  
123 Michael Martens, ‘Am Pranger im Dienste der Zahlungsmoral’, 
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E013D06D41C974374B5DB32268F
45E6F5~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 29 Ηνπιίνπ 2010.  
124 Christiane Schlötzer, ‘Griechisches Glücksspiel’, http://www.sueddeutsche.de/geld/kurz-vor-dem-
staatsbankrott-griechisches-gluecksspiel-1.75671, 4 Ηαλνπαξίνπ 2010. 
125 ‘Grecia: Si Dimette Ministro il Cui Marito Era Accusato di Evasione Fiscale, http://www.corriere.it/notizie-
ultima-ora/Esteri/Grecia-dimette-ministro-cui-marito-era-accusato-evasione-fiscale/17-05-2010/1-
A_000105138.shtml, 17 Καΐνπ 2010.  
126 ‘Roberto Giovanini, ‘La Burocrazia Italiana Costa un Punto del Pil’, 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201006articoli/55791girata.asp, 10 Ηνπλίνπ 2010.  
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http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/03/17/04016-20100317ARTFIG00692-fonctionnaire-grec-ce-qu-il-gagne-ce-qu-il-va-perdre-.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/03/17/04016-20100317ARTFIG00692-fonctionnaire-grec-ce-qu-il-gagne-ce-qu-il-va-perdre-.php
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/06/grece-les-cibles-du-plan-d-austerite_1347078_3214.html
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E013D06D41C974374B5DB32268F45E6F5~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E013D06D41C974374B5DB32268F45E6F5~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.sueddeutsche.de/geld/kurz-vor-dem-staatsbankrott-griechisches-gluecksspiel-1.75671
http://www.sueddeutsche.de/geld/kurz-vor-dem-staatsbankrott-griechisches-gluecksspiel-1.75671
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Grecia-dimette-ministro-cui-marito-era-accusato-evasione-fiscale/17-05-2010/1-A_000105138.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Grecia-dimette-ministro-cui-marito-era-accusato-evasione-fiscale/17-05-2010/1-A_000105138.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Esteri/Grecia-dimette-ministro-cui-marito-era-accusato-evasione-fiscale/17-05-2010/1-A_000105138.shtml
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201006articoli/55791girata.asp
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ρσυμά, μάλιρςα, υοηριμξπξίηραμ ελλημικέπ λένειπ για μα πεοιγοάφξσμ ςημ καςάρςαρη ϊπχπ: 

«ςοαγχδία», «δοάμα» και «υάξπ». O Paul Hannon, για παοάδειγμα, αμαοχςήθηκε ρςη Wall 

Street Journal καςά πϊρξ η Δλλάδα είμαι υόοα πξσ μπξοεί μα κσβεομηθεί.127 Ρςιπ 6 Λαΐξσ 2010, 

η ίδια ετημεοίδα έγοαφε πχπ η κοίρη βαθαίμει ρςημ Δλλάδα με ατξομή ςξ θάμαςξ ςοιόμ 

αμθοόπχμ ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ.128  

Λε ςα αιμαςηοά ασςά γεγξμϊςα αρυξλήθηκαμ ϊλα ςα διεθμή έμςσπα, θεχοόμςαπ πχπ η 

Δλλάδα είμαι υόοα σπϊ παοάλσρη.129 Ζ Frankfurter Allgemeine Ζeitung ρε άοθοξ ςξσ Klaus 

Dieter Frankenberger ρημείχρε μάλιρςα:  

 

 «Δεκάδεπ υιλιάδεπ διαδηλχςέπ, εμποηρμξί, ξι ποόςξι μεκοξί- ςα υθεριμά γεγξμϊςα 

ςηπ Αθήμαπ δικαιόμξσμ ϊρξσπ αμτιβάλλξσμ ϊςι η κσβέομηρη Οαπαμδοέξσ θα μπξοέρει 

μα επιβάλει ςημ πξλιςική λιςϊςηςαπ. Ίρχπ η πλειξφητία ςχμ Δλλήμχμ γμχοίζει ϊςι ςξ 

κοάςξπ ςξσπ δε μπξοεί πια μα ρσμευίρει ρςημ ίδια πξοεία, ϊςι η υόοα θα ποέπει μα 

επαμετεϋοει ςξμ εασςϊ ςηπ για μα ςα καςατέοει ρςξμ 21ξ αιόμα και για μα μημ 

ρσμπαοαρϋοει ρςημ άβσρρξ και ςξσπ Δσοχπαίξσπ εςαίοξσπ ςηπ. μχπ ςα ακοαία 

ρςξιυεία δεμ είμαι διαςεθειμέμα μα απξδευςξϋμ ςημ ενσγίαμρη ςηπ δημξριξμξμικήπ 

καςάρςαρηπ ςηπ υόοαπ χπ ρσλλξγικϊ ρκξπϊ».130 

 

Δεμ ήςαμ μϊμξμ ςα βίαια επειρϊδια ςξσ Λαΐξσ ςξσ 2010 πξσ κέμςοιραμ ςημ ποξρξυή 

ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ αλλά επίρηπ ξι επαμαλαμβαμϊμεμεπ απεογίεπ και διαδηλόρειπ 

ρε ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ. Δμδιατέοξμ είμαι ςξ άοθοξ πξσ δημξρίεσρε η Süddeutsche 

Zeitung ςξμ Θξσλίξ, ρςξ ξπξίξ – με ατξομή ςημ ποαγμαςξπξίηρη απεογιόμ – ρυξλιάζει πχπ η 

επξυή ςχμ ποξμξμίχμ πέοαρε, κασςηοιάζξμςαπ αμάμερα ρςα άλλα πχπ ρςημ Δλλάδα ξι 

κϊοεπ ςχμ ρςοαςιχςικόμ δικαιξϋμςαμ ρϋμςανη.131 ξ Δεκέμβοιξ, μάλιρςα, ςα μέρα μαζικήπ 

εμημέοχρηπ παοξσρίαραμ ςα βίαια επειρϊδια πξσ έλαβαμ υόοα ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ καςά 

ςη διάοκεια ςχμ ξπξίχμ νσλξκξπήθηκε ξ βξσλεσςήπ ςηπ Μέαπ Δημξκοαςίαπ, Ιχρςήπ 

Υαςζηδάκηπ.132 Ανίζει μα αματεοθεί, μάλιρςα, πχπ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ιςαλικήπ Il Corriere 

della Sera έυει αμαοςηθεί βίμςεξ πξσ δείυμει ςη ρκημή ςξσ νσλξδαομξϋ.133 Οοξβξλή απϊ ςιπ 

ετημεοίδεπ είυαμ, ςέλξπ, ξι ρσμευιζϊμεμεπ ρςάρειπ εογαρίαπ ρςα μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ 

και ξι απεογίεπ ςχμ γιαςοόμ και ταομακξπξιόμ ςξ Δεκέμβοιξ.134 

                                                 
127 Paul Hannon, ‘What Counts Now is How Governable a Country Is’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704041504575045220010585584.html, Markets, 5 
Φεβξνπαξίνπ 2010.  
128 Sebastian Moffett θαη Alkman Granitsas, ‘Crisis Deeepens; Chaos Grips Greece’, The Wall Street Journal, 6 
Καΐνπ 2010. 
129 Βι. γηα παξάδεηγκα: Kerin Hope, ‘Athens Protests Erupt into Violence’, Financial Times, 5 Mατνπ 2010 θαη 
‘La Grève en Grèce Dégénère, Trois Mortes à Athenès’, Le Figaro, 5 Κατνπ 2010. Δπίζεο: ‘Atene, la Protesta 

Diventa Tragedia’, Il Corriere della Sera, 5 Κατνπ 2010 θαη ‘Atene nel Caos, Guerriglia nelle Strade’, La 
Stampa, 5 Καΐνπ2010.  
130 Klaus Dieter Frankenberger, ‘Brandsätze’, 
http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~EEB1FC2E51486431CA9A87DD943B
BA97C~ATpl~Ecommon~Scontent.html, 5 Καΐνπ 2010. 
131 Christiane Sclötzer, ‘Privilegien Sind Passé’, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/generalstreik-in-
griechenland-privilegien-sind-passe-1.972138, 8 Ηνπιίνπ 2010.  
132 Βι. γηα παξάδεηγκα ηνλ εηδηθό θόκβν ζηελ Le Monde: ‘Incidents Violents en Grèce, en Marge de 
Manifestations contre l’Austérité’, http://www.lemonde.fr/europe/portfolio/2010/12/15/incidents-violents-en-
grece-en-marge-de-manifestations-contre-l-austerite_1453955_3214.html, 15 Γεθεκβξίνπ 2010. Δπίζεο ζηε 
Figaro: Grèce: Nouvelle Manifestation à Athènes’, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/15/97001-
20101215FILWWW00486-grece-nouvelle-manifestation-a-athenes.php, 15 Γεθεκβξίνπ 2010.  
133 ‘Molotov e Auto in Fiamme’, Caos ad Atene’, http://www.corriere.it/esteri/10_dicembre_15/grecia-
sciopero-generale-scontri-atene_62c8abd4-0842-11e0-b759-00144f02aabc.shtml, 15 Γεθεκβξίνπ 2010.  
134 Βι. γηα παξάδεηγκα: ‘Generalstreil und Krawalle’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 
‘Streiks in Griechenland Beginnen’, Handelsblatt, 14 Γεθεκβξίνπ 2010. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704041504575045220010585584.html
http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~EEB1FC2E51486431CA9A87DD943BBA97C~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~EEB1FC2E51486431CA9A87DD943BBA97C~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/generalstreik-in-griechenland-privilegien-sind-passe-1.972138
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http://www.lemonde.fr/europe/portfolio/2010/12/15/incidents-violents-en-grece-en-marge-de-manifestations-contre-l-austerite_1453955_3214.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/15/97001-20101215FILWWW00486-grece-nouvelle-manifestation-a-athenes.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/15/97001-20101215FILWWW00486-grece-nouvelle-manifestation-a-athenes.php
http://www.corriere.it/esteri/10_dicembre_15/grecia-sciopero-generale-scontri-atene_62c8abd4-0842-11e0-b759-00144f02aabc.shtml
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Ρσμευίζξμςαπ, ϊλεπ ξι ετημεοίδεπ ερςίαραμ ρςξ καθερςόπ ςηπ αμαρτάλειαπ πξσ 

σπάουει ρςημ Δλλάδα, δίμξμςαπ έμταρη ρςη δξλξτξμία ςξσ δημξριξγοάτξσ Ρχκοάςη 

Γκιϊλια ςξμ Θξϋλιξ ςξσ 2010 και ςη δοάρη ςηπ ςοξμξκοαςικήπ ξογάμχρηπ «Ρέυςα 

Δπαμαρςαςόμ».135 Οοξβλημαςιρμϊπ, για ςημ αρτάλεια ρςη υόοα μαπ εκτοάρςηκε και 

ρυεςικά με ςημ απξρςξλή εκοηκςικόμ πακέςχμ ρε διάτξοεπ υόοεπ ςηπ Δσοόπηπ ςξμ 

Ξκςόβοιξ, Μξέμβοιξ και Δεκέμβοιξ ςξσ 2010.136 Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξι νέμεπ ετημεοίδεπ 

ερςίαραμ ρςξ οϊλξ ςχμ «Οσοήμχμ ςηπ Τχςιάπ». Υαοακςηοιρςικϊ είμαι, μάλιρςα, ςξ κείμεμξ 

ςξσ Alkman Granitsas ρςη Wall Street Journal, ρςξ ξπξίξ με δϊρη ειοχμείαπ ιρυσοίζεςαι ϊςι 

η εναγϊμεμη αμαουία απϊ ςιπ ενςοεμιρςικέπ ξογαμόρειπ ρςημ Δλλάδα απξςελεί μία 

επίποξρθεςη αμηρσυία για ςξσπ ηγέςεπ ςηπ Δσοόπηπ.137 
 

 

Ποξρεγγίζξμςαπ θεςικέπ ιρςξοίεπ 

Δημξριξμξμική ποξραομξγή: Ναι μεμ αλλά… 

 

Δμό ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ έδχραμ έμταρη ρε αοκεςέπ παθξγέμειεπ και 

ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ και κξιμχμίαπ, ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ ήςαμ πξλϋ πιξ 

πεοιξοιρμέμξ για ιρςξοίεπ πξσ μπξοξϋμ μα ανιξλξγηθξϋμ χπ «θεςικέπ». Υαοακςηοιρςικϊ 

παοάδειγμα, απξςελεί, η ελλημική μασςιλία, η ξπξία, διακοίμεςαι διεθμόπ για ςημ ιρυϋ ςηπ.138 Ζ 

ετημεοίδα The Wall Street Journal ίρχπ απξςελεί εναίοερη, καθόπ απϊ ςιπ 13 Λαψξσ 2010, λίγεπ 

δηλαδή μέοεπ μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ Λμημξμίξσ, ποαγμαςξπξίηρε ατιέοχμα.139 Ζ Financial 

Times, απϊ ςημ πλεσοά ςηπ απλά δημξρίεσρε έμα κξμμάςι ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2010 ρςξ ξπξίξ 

γιμϊςαμ λϊγξπ για ςημ ξικξμξμική διατξοά πλξϋριχμ και τςχυόμ ρςημ Δλλάδα. Ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ μαι μεμ επιβοαβεϋεςαι η ελλημική μασςιλία, αλλά γίμεςαι εκςεςαμέμη 

αματξοά ρςη δενίχρη πξσ είυε ποαγμαςξπξιηθεί ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2010 ρςξ θχοηκςϊ Αβέοχτ.140 

Δμό ςξ οεπξοςάζ είμαι εμδιατέοξμ, η ρσγκεκοιμέμη δημξριξγοάτξπ πξσ ςξ έγοαφε αμήκει ρςξσπ 

λεγϊμεμξσπ «ελεϋθεοξσπ οεπϊοςεο» (freelance) και είμαι ταμεοή η διάθερή ςηπ μα ερςιάρει ρε 

κάπξια αομηςική πςσυή, όρςε ςξ κείμεμϊ ςηπ μα ςϋυει καλϋςεοηπ μεςαυείοιρηπ απϊ ςξμ 

αουιρσμςάκςη.  

Υοειάζεςαι, βέβαια, μα σπξγοαμμιρςεί πχπ ϊλα ςα έμςσπα ανιξλϊγηραμ κάπξιεπ τξοέπ 

θεςικά ςημ ποξρπάθεια ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ μα σλξπξιήρει ςιπ απαοαίςηςεπ 

                                                 
135 Βι. γηα παξάδεηγκα: ‘Un Journalist Grec Abattu de Dix Balles à Athènes’, Le Monde, 18 Ηνπιίνπ 2010. 
Δπίζεο, ‘Radiojournalist Erschossen’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 Ηνπιίνπ 2010 θαη ‘Giornalista 

Assassinato Sotto Casa’, Il Corriere della Sera, 19 Ηνπιίνπ 2010. 
136 Βι. γηα παξάδεηγκα: Kerin Hope, ‘Papandreou Raises Stakes in Local Elections’, Financial Times, 3 
Λνεκβξίνπ 2010 θαη ‘Paketenbombe Alarmieren EU-Spitze’, Handelsblatt, 3 Λνεκβξίνπ 2010. Δπίζεο: Alexia 
Kefalas, ‘La Grèce Frappéé par une Vague de Terrorisme Postale’, Le Figaro, 4 Λνεκβξίνπ 2010 θαη 
Strittmatter, ‘Pure Lust an die Gewalt’, Süddeutsche Zeitung, 3 Λνεκβξίνπ 2010. Σέινο, Guido Olympio, 
‘Dietro Gli Attentati un Possibile Legame con i Terrorist Greci’, Il Corriere della Sera, 23 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 
‘Tensione in Grecia, Allarme Bombe – A Bologna un Pacco per Berlusconi’, La Stampa, 3 Λνεκβξίνπ 2010.  
137 Alkman Granitsas, ‘Greece: Terror to Be Damned’, http://blogs.wsj.com/source/2010/11/03/greece-terror-
be-damned/, 3 Λνεκβξίνπ 2010.  
138 ‘Αληέρεη ε Διιεληθή Λαπηηιία ζηελ Θξίζε’, 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=335865&dt=06/06/2010, 6 Ηνπλίνπ 2010. 
139 Johny W. Miller, ‘Greek Shippers Weather Storm’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704879704575236190728497962.html, Business, 13 Κατνπ 
2010.  
140 Joanna Kakissis, ‘Greek Shipping Families in the Spotlight’, http://www.ft.com/cms/s/2/4ee112a6-ab30-
11df-9e6b-00144feabdc0.html#axzz1ALH67i3Q, 21 Απγνύζηνπ 2010.  
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μεςαοοσθμίρειπ και μα ακξλξσθήρει ςξ ποϊγοαμμα ςηπ ρκληοήπ δημξριξμξμικήπ ποξραομξγήπ. 

Ρςη Wall Street Journal, για παοάδειγμα, τιλξνεμήθηκε άοθοξ για ςξμ Έλλημα ποχθσπξσογϊ, 

Γιόογξ Οαπαμδοέξσ, και ςημ ποξρπάθειά ςξσ μα αλλάνει ςη υόοα.141 Ζ αμςαπξκοίςοια ςηπ 

Financial Times, Kerin Hope, ρςημ Αθήμα, επίρηπ, έγοαφε ςξμ Θξσλίξ ςξσ 2010 πχπ η Δλλάδα 

νεκίμηρε καλά παοά ςιπ πξλϋ μεγάλεπ ποξκλήρειπ.142 Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η Handelsblatt, 

επιβοάβεσρε ςξ πείρμα ςξσ Έλλημα ποχθσπξσογξϋ χπ ποξπ ςξ άμξιγμα ςχμ κλειρςόμ 

επαγγελμάςχμ.143 Ίρχπ ςξ πιξ υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα εγκχμίξσ απϊ ςξ Διεθμή ϋπξ 

βοίρκεςαι, πάμςχπ, ρςη Le Monde, καθόπ η γαλλική ετημεοίδα δημξρίεσρε άοθοξ με ςίςλξ: «Ζ 

Δλλάδα είμαι πλέξμ ξ καλϊπ μαθηςήπ ρςημ ςάνη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ.144  

Βέβαια, ςα θεςικά ρυϊλια πξσ καςά καιοξϋπ δημξριεϋθηκαμ επιρκιάρςηκαμ απϊ ςημ 

καθσρςέοηρη πξσ παοαςηοήθηκε ρςημ σλξπξίηρη ςχμ απαοαίςηςχμ μεςαοοσθμίρεχμ, ςημ 

πάςανη ςηπ τξοξδιατσγήπ και ςημ είρποανη ςχμ πξρόμ πξσ απαιςξϋμςαμ, αλλά και ςη 

ρσμευιζϊμεμη ϋτερη ιδίχπ ςξ Μξέμβοιξ και ςξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2010.145 Ζ ετημεοίδα Handelsblatt, 

για παοάδειγμα, ενήγηρε ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 2010 πϊρξ δϋρκξλη ήςαμ η θέρη ςξσ Έλλημα 

σπξσογξϋ ξικξμξμικόμ, Γιόογξσ Οαπακχμρςαμςίμξσ καθόπ η ϋτερη ήςαμ βαθϋςεοη απϊ ςιπ 

εκςιμήρειπ και ςα έρξδα υαμηλϊςεοα απϊ ςα αμαμεμϊμεμα.146 ρξμ ατξοά ςη Le Monde, η 

γαλλική ετημεοίδα ρημείχρε πχπ η πξλιςική ςηπ τξοξλϊγηρηπ δεμ είυε απξδόρει ςα 

αμαμεμϊμεμα απξςελερμάςα και ϊςι ςξ άμξιγμα ςχμ κλειρςόμ επαγγελμάςχμ θα έποεπει μα 

ποξυχοήρει πιξ απξςελερμαςικά.147  
 

Τξ ταιμόμεμξ BILD 

 

πχπ έυει ποξαματεοθεί, η κάλσφη ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςημ ετημεοίδα BILD αμαλϋεςαι νευχοιρςά. 

Ασςή δεμ ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη μα ρσγυέεςαι με εκείμη άλλχμ έμςσπχμ μέρχμ. Δδό 

ακοιβόπ έγκειςαι η διατξοά μεςανϋ μίαπ πξιξςικήπ ετημεοίδαπ και εμϊπ ςαμπλϊιμς. Δεμ είμαι 

ςσυαίξ ϊςι αοκεςξί μελεςηςέπ έυξσμ εκτοάρει ςιπ επιτσλάνειπ ςξσπ για ςξ επίπεδξ ςηπ 

δημξριξγοατίαπ, ϊπχπ ασςϊ αμαπςϋρρεςαι ρε ςέςξιξσ είδξσπ έμςσπα148 και ξπχρδήπξςε η 

κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ασςή ςημ ετημεοίδα εμςάρρεςαι ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ. 

Διδικϊςεοα, η BILD απεσθϋμεςαι ρε ρσγκεκοιμέμξ ακοξαςήοιξ, ςξ ξπξίξ αγγίζει ςα 11,5 

εκαςξμμϋοια αμαγμόρςεπ καθημεοιμά,149 με ρςϊυξ μα ςξσπ ποξρτέοει εκλαψκεσμέμξ σλικϊ, ςξ 

                                                 
141 Marcus Walker, ‘Papandreou, Cutting Deep, Takes on Father’s Legacy’, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704541304575099743026229422.html, 4 Καξηίνπ 2010. 
142 Kerin Hope, ‘Greece Makes Strong Start on Reforms’, http://www.ft.com/cms/s/0/a5478676-927f-11df-
9142-00144feab49a.html#axzz1EMBx7ZSZ, 18 Ηνπιίνπ 2010. 
143 Gerd Höhler, ‘Griechische Regierung Σreibt Reformen’, 
http://hb2010.handelsblatt.com/politik/international/griechische-regierung-treibt-reformen-

voran/3744550.html, 21 Γεθεκβξίνπ 2010.  
144 Pierre Briançon, ‘La Grèce Est Désormais le Bon Élève de la Classe Éuropéenne, Le Monde, 13 Ηνπιίνπ 
2010. 
145 Βι. γηα παξάδεηγκα : Kerin Hope, ‘Papandreou Demurs over Snap Poll After Regional Losses’, 
http://www.ft.com/cms/s/0/3315f114-ea7c-11df-b28d-00144feab49a.html#axzz1EOCyHGtA, 7 Λνεκβξίνπ 
2010.  
146 Gerd Höhler, ‘Rezession Geht Tiefer als Erwartet’, 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/rezession-geht-tiefer-als-erwartet/3643364.html, 19 
Λνεκβξίνπ 2010.  
147 ‘En Grèce, des Élections Locales en Forme de Référendum’, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/11/07/en-grece-des-election-locales-en-forme-de-
referendum_1436733_3214.html, 7 Λνεκβξίνπ 2010.  
148 Βι. γηα παξάδεηγκα: Colin Sparks θαη John Tulloch (εθδ.) Tabloid Details: Global Debates Over Media 
Standards (Rowman & Littlefield, Maryland, 2000).  
149 Βι. θπθινθνξία εθεκεξίδαο BILD ζηελ ηζηνζειίδα Axepspringer: http://www.axelspringer-
mediapilot.de/artikel/Bild-Regional-Auflage-BILD-Belegungseinheiten_915700.html  
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ξπξίξ ρσμήθχπ «ποξκαλεί» ςημ κξιμή γμόμη. Ζ ιρςξρελίδα ςηπ πξσ έυει πξλϋ μεγάλη 

επιρκεφιμϊςηςα, διαθέςει, επίρηπ, αγγλική έκδξρη ρςημ ξπξία παοξσριάζεςαι μεςατοαρμέμξ 

ςμήμα ςηπ γεομαμικήπ. Έςρι, μέρα ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ ενηγείςαι – υχοίπ μα δικαιξλξγείςαι – η 

επικξιμχμιακή ρςοαςηγική ςηπ ετημεοίδαπ απέμαμςι ρςημ Δλλάδα, ιδίχπ ποιμ απϊ ςημ σπξγοατή 

ςξσ Λμημξμίξσ.  

Ρσμξλικά, η BILD δημξρίεσρε 1822 κείμεμα πξσ πεοιείυαμ ςη λένη «Δλλάδα» απϊ ςιπ 5 

Ξκςχβοίξσ 2010 χπ ςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2010. Ζ ετημεοίδα ήςαμ αμςίθεςη με ςημ ποξξπςική 

ξικξμξμικήπ ρςήοινηπ ςηπ Δλλάδαπ απϊ άλλα κοάςη ςηπ εσοχζόμηπ και κσοίχπ απϊ ςη Γεομαμία. 

Ρςιπ 11 Τεβοξσαοίξσ 2010 και εμϊφει ςηπ εσοχπαψκήπ ρσμϊδξσ λίγεπ μέοεπ μεςά, ξ βαρικϊπ ςηπ 

ςίςλξπ ήςαμ: «Ιαμία Βξήθεια ποξπ ςημ Δλλάδα».150 Ακϊμα, ϊμχπ, και ϊςαμ η καγκελάοιξπ Άγκελα 

Λέοκελ απξτάριρε ςελικά μα ρςηοίνει ςη υόοα μαπ, ςα κείμεμα ςηπ BILD έδιμαμ ςημ εμςϋπχρη 

πχπ η «αδϋμαμη» Δλλάδα παοακαλάει ςημ «παμίρυσοη» Γεομαμία για μα λϋρει ςα ξικξμξμικά ςηπ 

ποξβλήμαςα, δείυμξμςαπ αλαζξμική ςάρη.151  

α πεοιρρϊςεοα άοθοα ςηπ BILD ήςαμ ευθοικά αμ ϊυι ειοχμικά για ςημ Δλλάδα, αγγίζξμςαπ 

ρσλλήβδημ ςημ ελλημική κξιμχμία και δημιξσογόμςαπ πιθαμόπ ςημ εμςϋπχρη ρε αμαγμόρςεπ 

πχπ ϊλξι ξι Έλλημεπ είμαι «ςεμπέληδεπ», «διετθαομέμξι» και «υοεξκξπημέμξι». ξ πιξ 

υαοακςηοιρςικϊ ίρχπ παοάδειγμα ςηπ διάθερηπ ςξσ γεομαμικξϋ ςαμπλϊιμς απέμαμςι ρςη υόοα 

μαπ ήςαμ η επιρςξλή ςηπ ποξπ ςξμ ποχθσπξσογϊ, Γιόογξ Οαπαμδοέξσ. Ζ ετημεοίδα, με ατξομή 

ςξ ςανίδι ςξσ Έλλημα ποχθσπξσογξϋ ρςξ Βεοξλίμξ, για μα ρσμαμςηθεί με ςη Γεομαμίδα 

καγκελάοιξ ςξ Λάοςιξ ςξσ 2010 έκαμε ρϋγκοιρη Δλλάδαπ-Γεομαμίαπ λέγξμςαπ – μεςανϋ άλλχμ - 

ρςξμ κ. Οαπαμδοέξσ: «Δίρςε ρςη Γεομαμία, μία υόοα πξλϋ διατξοεςική απϊ ςη δική ραπ. Δδό 

καμείπ δεμ πληοόμει υιλιάδεπ εσοό ρε «τιλξδχοήμαςα» για μα εναρταλίρει έμα κοεβάςι ρςξ 

μξρξκξμείξ. Ιαι η Γεομαμία έυει σφηλά υοέη αλλά πληοόμξσμε ςα ξτειλϊμεμα, γιαςί νσπμάμε 

μχοίπ ςξ ποχί και εογαζϊμαρςε ϊλη ςημ ημέοα». Ζ ετημεοίδα, σπεμθϋμιζε, επίρηπ, ρςξσπ 

Έλλημεπ ϊςι ξι ςξσοίρςεπ ατήμξσμ «πξλλά λετςά» ρςημ Δλλάδα, εμό δεμ παοέλειπε μα 

επιρημάμει ϊςι ξ ποξπξμηςήπ πξσ έτεοε ςξσπ Έλλημεπ ρςημ καςάκςηρη ςξσ Euro ςξ 2004 ήςαμ 

Γεομαμϊπ. «Ηέλξσμε μα είμαρςε τίλξι ςχμ Δλλήμχμ», καςέληγε, «για ασςϊ έυξσμε δόρει για ςη 

υόοα ραπ 50 διρεκαςξμμϋοια εσοό απϊ ςημ είρξδξ ραπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. μχπ, τιλία 

ρημαίμει επίρηπ ϊςι λέμε και ςημ αλήθεια». Ζ γεομαμική ετημεοίδα ρσμϊδεσε, μάλιρςά, ςημ 

αμξικςή επιρςξλή με έμα γοαμμαςϊρημξ με ςημ έμδεινη «ρε πεοίπςχρη πξσ θέλεςε μα 

απαμςήρεςε, δε υοειάζεςαι μα νξδέφεςε υοήμαςα».152 Θδιαίςεοα επιθεςικϊ ήςαμ, επίρηπ, 

δημξρίεσμα ςξσ γεομαμικξϋ ςαμπλϊιμς πξσ καλξϋρε ςημ Δλλάδα μα πξσλήρει ςα μηριά ςηπ απϊ 

ςιπ αουέπ Λαοςίξσ 2010.153 

Ωπ ποξπ ςξμ γεμικϊ ςοϊπξ λειςξσογίαπ ςηπ BILD, ποέπει μα αματεοθεί ϊςι η ετημεοίδα δεμ 

έυει μϊμιμξ αμςαπξκοιςή ρςημ Δλλάδα, αλλά έρςελμε καςά καιοξϋπ ρςημ υόοα μαπ ςξμ 

δημξριξγοάτξ ςηπ Paul Ronzheimer, όρςε μα καλϋφει διάτξοα θέμαςα, ςα πεοιρρϊςεοα απϊ 

ασςά ρυεςικά με ςιπ ρσμήθειεπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ. Ξ ίδιξπ, με ςη ρσμεογαρία εμϊπ 

τχςξγοάτξσ, είυε ρκξπϊ μα βοει και μα αμαπςϋνει «υςσπηςά» θέμαςα ςα ξπξία θα μπξοξϋραμ 

μα ποξρελκϋρξσμ ςημ ποξρξυή ςχμ αμαγμχρςόμ ςξσ. Ρε ασςά ρσγκαςαλέγεςαι, για παοάδειγμα, 

                                                 
150 ‘Keine Finanzhilfe für Griechenland’, http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/02/11/griechenland-
eu-sondergipfel/was-kostet-die-rettung-der-pleite-griechen.html##, 11 Φεβξνπαξίνπ 2010.  
151 Βι. γηα παξάδεηγκα, ‘Jettz Flehen die Pleite-Griechen Uns An’, 
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/04/23/griechenland-bittet-eu-um-finanzhilfe/pleite-griechen-
loesen-den-ernstfall-aus.html, 23 Απξηιίνπ 2010.  
152 ‘Ihr Griecht Nix Von Uns’ (Ηζηνζειίδα εθεκεξίδαο BILD), 
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/03/05/griechenland-bild-schreibt-pleite-premier/keine-hilfe-
fuer-griechen.html, 5 Καξηίνπ 2010.  
153 ‘Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen’, 
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/03/04/pleite-griechen/regierung-athen-sparen-verkauft-
inseln-pleite-akropolis.html, 4 Καξηίνπ 2010.  
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ςξ οεπξοςάζ ςξσ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2010 ρςξ ξπξίξ ποξρπαθεί μα δείνει πχπ ξι Έλλημεπ πξλίςεπ 

«καλξπεομξϋμ» παοά ςα μέςοα λιςϊςηςαπ.154 Ρε έμα κείμεμξ αμςίρςξιυξσ πεοιευξμέμξσ, ξ ίδιξπ 

αμςαπξκοιςήπ καλεί ςη υόοα μαπ μα βγει απϊ ςξ εσοό, έυξμςαπ ςσπόρει δοαυμέπ ςιπ ξπξίεπ 

μξιοάζει ρε πεοαρςικξϋπ ρςημ πλαςεία Ρσμςάγμαςξπ.155  

ξσπ μήμεπ μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ Λμημξμίξσ, χρςϊρξ, ςξ εμδιατέοξμ ςηπ BILD για ςιπ 

ενελίνειπ ρςημ Δλλάδα ήςαμ ρατόπ πιξ πεοιξοιρμέμξ, εμό ςα κείμεμα ςξσ δημξριξγοάτξσ Paul 

Ronzheimer έπασραμ μα είμαι ςϊρξ επιθεςικά ϊρξ ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ ςξσ 2010. Δναίοερη 

απξςελξϋμ κάπξια άοθοα ςξσ για ςημ αμαθεόοηρη ςξσ ελλείμμαςξπ ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2010156 

και ξοιρμέμα κείμεμα ςξ Μξέμβοιξ με ατξομή ςημ απξρςξλή εκοηκςικόμ πακέςχμ ρε 

εσοχπαψκέπ·υόοεπ. Ρε έμα απϊ ασςά ξ ίδιξπ δημξριξγοάτξπ, αμαοχςιέςαι «πϊρξ επικίμδσμξι 

είμαι ασςξί ξι Έλλημεπ».157 Ζ Δλλάδα, χρςϊρξ, ρςαμάςηρε ξσριαρςικά μα βοίρκεςαι ρςημ αςζέμςα 

ςξσ γεομαμικξϋ ςαμπλϊιμς.  
  

Απξςίμηρη 

 

ρα έυξσμ ρκιαγοατηθεί παοαπάμχ, δείυμξσμ ϊςι ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ 

ποξρέγγιραμ ςημ Δλλάδα με ςη μαςιά εμϊπ ςοίςξσ παοαςηοηςή, πξσ, ϊμχπ, έδειυμε εμξυλημέμξπ, 

απϊ ςη μία πλεσοά, λϊγχ ςηπ πιθαμϊςηςαπ «μεςάρςαρηπ» ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ και απϊ ςημ άλλη 

λϊγχ ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ. ξ απξςέλερμα ςηπ κάλσφηπ είμαι ποάγμαςι αομηςικϊ για ςη 

υόοα μαπ, εμό δεμ έλειφαμ γεμικεϋρειπ, σπεοβξλέπ, ειοχμικά ρυϊλια και απϊδξρη απανιχςικόμ 

επιθεςικόμ ποξρδιξοιρμόμ, ιδίχπ απϊ ςη BILD. Λεςά ςημ σπξγοατή ςξσ Λμημξμίξσ ςξ Λάιξ, 

χρςϊρξ, η εικϊμα ρςαδιακά βελςιόθηκε, αμ και ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ ρσμέυιραμ 

μα αρκξϋμ ασρςηοή κοιςική ρε ςξμείπ ϊπχπ η αδσμαμία πάςανηπ ςηπ τξοξδιατσγήπ και μα 

κάμξσμ λϊγξ για πιθαμή υοεξκξπία και αμαδιάοθοχρη ςξσ υοέξσπ. 

Οαοάλληλα, ςα διεθμή μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ μαι μεμ επικεμςοόθηκαμ ρςξ ξικξμξμικϊ 

ρκέλξπ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ μεςά ςιπ εθμικέπ εκλξγέπ ςξσ Ξκςχβοίξσ ςξσ 2009 αλλά - με 

ατξομή ασςϊ - επιυείοηραμ μα ποξρεγγίρξσμ και άλλεπ παθξγέμειεπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ, 

δίμξμςαπ ιδιαίςεοη έμταρη ρςξ ποϊβλημα ςηπ διατθξοάπ και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ςηπ 

αμαρτάλειαπ. Ασςϊ, μάλιρςα, δεμ έγιμε μϊμξμ απϊ ςξσπ αμςαπξκοιςέπ ρςη υόοα μαπ αλλά και 

απϊ πξλλξϋπ άλλξσπ δημξριξγοάτξσπ, ξ ξπξίξι δεμ είυαμ άμερη επατή με ςημ ελλημική 

ποαγμαςικϊςηςα. Ζ μελέςη επιβεβαιόμει, λξιπϊμ, ςημ ςάρη πξλλόμ δημξριξγοάτχμ μα 

ερςιάζξσμ ρε «κακέπ ιρςξοίεπ», ςημ ίδια ρςιγμή πξσ ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για «θεςικέπ ιρςξοίεπ» 

ϊπχπ η εναιοεςική πξοεία ςηπ ελλημικήπ μασςιλίαπ ήςαμ πεοιξοιρμέμξ αμ ϊυι αμϋπαοκςξ.  

Ρε γεμικέπ γοαμμέπ, η κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ διεθμή ϋπξ 

παοξσριάζει μεγάλεπ ξμξιϊςηςεπ ρςη Wall Street Journal και Financial Times, ξι ξπξίεπ αρκξϋμ 

                                                 
154 Paul Ronzheimer, ‘Krise’ Welche Krise?’, http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/04/26/pleite-
griechen/machen-weiter-wie-bisher-von-krise-keine-spur.html, 25 Απξηιίνπ 2010.  
155 Paul Ronzheimer, ‘BILD Gibt den Pleite-Griechen die Drachmen Zurück’, 
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/04/27/griechenland-krise-drachmen-euro/bild-gibt-den-
pleite-griechen-die-drachmen-zurueck.html, 27 Απξηιίνπ 2010.  

156 Paul Ronzheimer, ‘Griechenland-Krise – Alles Noch Viel Schlimmer?’ 

http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/10/23/griechenland-krise/neue-defizit-tricksereien.html, 23 

Οθησβξίνπ 2010. Βι. επίζεο: Nikolaus Blome, Nikolaus Harbusch, Dirk Hoeren, George Kalozois, Rolf Kleine, 

Einar Koch, Ralf Georg Reuth, Paul Ronzheimer, Dieter Schlüter θαη Georgios Xanthopoulos, ‘Wi Athen sich 

den Euro Erschwindelte’, http://www.bild.de/BILD/politik/2010/10/29/griechenland/geheimakte-wie-die-

griechen-in-den-euro-kamen.html, 28 Οθησβξίνπ 2010. 
157 Paul Ronzheimer, ‘Wie Gefährlich Sind diese Griechen für Uns, 
http://www.bild.de/BILD/politik/2010/11/03/paket-bomben-serie-polizei-sucht-fuenf-griechen/muessen-wir-
vor-diesen-anarchos-angst-haben.html, 3 Λνεκβξίνπ 2010.  
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http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/04/27/griechenland-krise-drachmen-euro/bild-gibt-den-pleite-griechen-die-drachmen-zurueck.html
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/04/27/griechenland-krise-drachmen-euro/bild-gibt-den-pleite-griechen-die-drachmen-zurueck.html
http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/10/23/griechenland-krise/neue-defizit-tricksereien.html
http://www.bild.de/BILD/politik/2010/10/29/griechenland/geheimakte-wie-die-griechen-in-den-euro-kamen.html
http://www.bild.de/BILD/politik/2010/10/29/griechenland/geheimakte-wie-die-griechen-in-den-euro-kamen.html
http://www.bild.de/BILD/politik/2010/11/03/paket-bomben-serie-polizei-sucht-fuenf-griechen/muessen-wir-vor-diesen-anarchos-angst-haben.html
http://www.bild.de/BILD/politik/2010/11/03/paket-bomben-serie-polizei-sucht-fuenf-griechen/muessen-wir-vor-diesen-anarchos-angst-haben.html
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έμςξμη κοιςική ρςη υόοα μαπ, με ςη Handelsblatt μα ακξλξσθεί - ρσγκοιςικά - κάπχπ πιξ ήπια 

γοαμμή. Ρε ιδεξλξγικϊ επίπεδξ παοαςηοξϋμςαι διατξοέπ ρςξ γεομαμικϊ ϋπξ, καθόπ η 

κεμςοξδενιά Frankfurter Allgemeine Zeitung ήςαμ πεοιρρϊςεοξ επιτσλακςική απέμαμςι ρςημ 

Δλλάδα ρε ρυέρη με ςημ κεμςοξαοιρςεοή Süddeutsche Zeitung, εμό η BILD ϊπχπ 

ποξαματέοθηκε λειςξσογεί με βάρη ςη λξγική ςηπ ετημεοίδαπ ςαμπλϊιμς. Ρε εθμικϊ, ςέλξπ, 

επίπεδξ ξι γαλλικέπ και ιςαλικέπ πξιξςικέπ ετημεοίδεπ είμαι πεοιρρϊςεοξ εσοχπαψκά 

ποξραμαςξλιρμέμεπ ρε ρυέρη με ςιπ αμςίρςξιυεπ γεομαμικέπ, απξςσπόμξμςαπ ςη ρςάρη ςχμ 

κσβεομήρεόμ ςξσπ, ιδίχπ ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ ςξσ 2010. Ζ ποξρέγγιρή ςξσπ είμαι, παοάλληλα, 

κάπχπ πιξ «τιλική» απέμαμςι ρςημ Δλλάδα, υχοίπ ασςϊ μα ρημαίμει πχπ δεμ έθιναμ ςα κακόπ 

κείμεμα ςξσ ελλημικξϋ πξλιςικξξικξμξμικξϋ και κξιμχμικξϋ ρσρςήμαςξπ.  

Ακϊμα, η έοεσμα πιρςξπξιεί πχπ ξι ετημεοίδεπ έυξσμ ςημ ςάρη «μα αμςικαςξπςοίζξσμ και 

μα εμδσμαμόμξσμ ςιπ απϊφειπ ςχμ αμαγμχρςόμ ςξσπ».158 Υαοακςηοιρςικϊ είμαι πχπ σπάουξσμ 

ρσγκεκοιμέμεπ δημξρκξπήρειπ πξσ καθοεπςίζξσμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςξ δημϊριξ διάλξγξ ρςα 

διεθμή μίμςια. Για παοάδειγμα, ρϋμτχμα με έοεσμα πξσ έγιμε απϊ ςη γαλλική εςαιοεία IFOP ρε 

διάτξοεπ εσοχπαψκέπ υόοεπ, ςξ 52% ςχμ εοχςηθέμςχμ ρςη Γαλλία και ςξ 67%, ρςημ Θςαλία είυαμ 

ςαυθεί σπέο ςηπ ελλημικήπ διάρχρηπ. Αμςίθεςα, ρςη Βοεςαμία ςη λϋρη ςηπ παοξυήπ βξήθειαπ 

ποξπ ςημ Δλλάδα σπξρςήοιζαμ μϊλιπ ςξ 24% και ρςη Γεομαμία ςξ 22%.159 Δπίρηπ, ρε δημξρκϊπηρη 

για λξγαοιαρμϊ ςηπ Financial Times, εκδηλόθηκε πξλϋ μεγαλϋςεοξπ εσοχρκεπςικιρμϊπ ρςη 

Γεομαμία ρε ρυέρη με ςημ Γαλλία και ςημ Θςαλία, εμό αμςίρςξιυη ςάρη ρκιαγοατήθηκε ρυεςικά με 

εμδευϊμεμη ένξδξ ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςημ εσοχζόμη.160 

Δμδιατέοξμ παοξσριάζει, ϋρςεοα, πχπ ξ διεθμήπ ϋπξπ αγμϊηρε ξσριαρςικά ςη διαμάυη 

κσβέομηρηπ-αμςιπξλίςεσρηπ ρςημ Δλλάδα ρυεςικά με ςξ Λμημϊμιξ. Οαοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι 

πεοιρρϊςεοεπ ετημεοίδεπ κάλσφαμ ρςξ οεπξοςάζ ςξσπ ςημ φητξτξοία ςηπ 6ηπ Λαΐξσ ςξσ 2010 

ρςη Βξσλή, καςά ςη διάοκεια ςηπ ξπξίαπ πέοαρε ςξ μξμξρυέδιξ για ςα έκςακςα ξικξμξμικά μέςοα 

(172 σπέο-121 καςά), δεμ ερςίαραμ ιδιαίςεοα ρςημ έλλειφη ρσμαίμερηπ πξσ υαοακςηοίζει ςημ 

ελλημική πξλιςική ρκημή Λε άλλα λϊγια, ςξμ εμδιατέοξμ ςξσπ ρςοάτηκε πξλϋ πεοιρρϊςεοξ ρςημ 

αμάγκη ςήοηρηπ ςχμ δερμεϋρεχμ απϊ ςημ πλεσοά ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ όρςε μα 

απξτεσυθεί η υοεξκξπία παοά ρςιπ ερχςεοικέπ τχμέπ διαμαοςσοίαπ πξσ ακξϋγξμςαμ και ςη 

διαςϋπχρη εμαλλακςικόμ ποξςάρεχμ.  
 

 

Δίμξμςαπ δικαιώμαςα 

 

Οι υειοιρμξί ςηπ Δλλάδαπ, η διεθμήπ ρσζήςηρη και ξι 

δημξριξγοάτξι 

 

Έυξμςαπ ρκιαγοατήρει ςιπ ςάρειπ ςξσ διεθμξϋπ ϋπξσ χπ ποξπ ςημ κάλσφη ςηπ ελλημικήπ 

κοίρηπ, μπξοεί μα γίμει μία ποξρπάθεια ανιξλϊγηρηπ και εομημείαπ ςηπ. Οαοϊλξ, λξιπϊμ, πξσ ξι 

σπεοβξλέπ και ξι γεμικεϋρειπ δεμ έλειφαμ, η κοιςική πξσ αρκήθηκε πηγάζει – ρε μεγάλξ βαθμϊ – 

απϊ ςα δικαιόμαςα πξσ έδχρε η ίδια η υόοα μαπ, καθόπ ςξ ξικξμξμικϊ ςηπ ποϊβλημα είμαι 

σπαοκςϊ. Αμ, μάλιρςα, σπάουει μία ρημαμςική «ποξκαςάληφη» ρςημ ποξρπάθεια ςχμ νέμχμ 

                                                 
158 Richard Lambert, ‘Misunderstanding Each Other,’ Foreign Affairs, ηνκ. 82, λν. 2, Κάξηηνο/Απξίιηνο 2003, 
ζζ. 62-63 
159 ‘Europeans Opposed to Greek Bailout’ (ηζηνζειίδα EU business) http://www.eubusiness.com/news-
eu/summit-economy-poll.3ut/, 25 Καξηίνπ 2010.  
160 Ralph Atkins θαη Quentin Peel, ‘Germans Oppose Greek Aid, Poll Shows’, 
http://www.ft.com/cms/s/0/ee055e82-3529-11df-9cfb-00144feabdc0.html#axzz1EIkc3yii, 21 Καξηίνπ 2010.  

http://www.eubusiness.com/news-eu/summit-economy-poll.3ut/
http://www.eubusiness.com/news-eu/summit-economy-poll.3ut/
http://www.ft.com/cms/s/0/ee055e82-3529-11df-9cfb-00144feabdc0.html#axzz1EIkc3yii


 
Κείμεμξ Δογαρίαπ 16/2011 

 

 33 

δημξριξγοάτχμ και αοθοξγοάτχμ μα καλϋφξσμ ςημ ελλημική κοίρη, ασςή, ρίγξσοα, ρυεςίζεςαι 

με ςξ έλλειμμα ανιξπιρςίαπ ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ. Αμ και ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα 

ποξωπήουε, μία ρυεςικά ποϊρταςη έκταμρή ςξσ εμςξπίζεςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ποξεκλξγικήπ 

πεοιϊδξσ ςξσ 2009 και λίγξ μεςά ςιπ εκλξγέπ ςηπ 4ηπ Ξκςχβοίξσ και ρυεςίζεςαι με ςιπ εκςιμήρειπ 

για ςξ ϋφξπ ςξσ ελλείμμαςξπ χπ πξρξρςξϋ ςξσ ΑΔΟ. Υαοακςηοιρςικϊ είμαι ϊςι απϊ ςιπ 17 

Ρεπςεμβοίξσ μέυοι ςιπ 21 Ξκςχβοίξσ ςξσ έςξσπ ασςξϋ αματέοθηκαμ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ 

πξλιςικξϋπ και ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ ξκςό διατξοεςικά μξϋμεοα για ςημ ςιμή ςξσ 

ελλείμμαςξπ, πξσ νεκιμξϋραμ απϊ ςξ 6% ςξσ ΑΔΟ και έτςαμαμ ρςξ 12,5%.161 

Οαοάλληλα, χρςϊρξ, ςξ «έλλειμμα ανιξπιρςίαπ» ϊυι μϊμξ δεμ ήςαμ ϊοξπ ποξπ απξτσγή 

για ςη μέα ελλημική κσβέομηρη αλλά αμςίθεςα απξςέλερε ρσυμά ρημείξ αματξοάπ ςϊρξ ςξσ κ. 

Οαπαμδοέξσ ϊρξ και ςξσ κ. Οαπακχμρςαμςίμξσ και μάλιρςα ρε διεθμέπ επίπεδξ. ξ ίδιξ ιρυϋει 

και για ςη ρσμευή σπξγοάμμιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ και κξιμχμίαπ, 

ϊπχπ η διατθξοά, απϊ ςημ πξλιςική ελίς ςηπ υόοαπ μαπ πξσ ξσριαρςικά δε διατέοει απϊ ςα 

οεπξοςάζ και ςιπ αμαλϋρειπ ςχμ νέμχμ ετημεοίδχμ. Ξ σπξσογϊπ ξικξμξμικόμ, κ. 

Οαπακχμρςαμςιμίμξσ, για παοάδειγμα, ρε άοθοξ ςξσ ρςημ ετημεοίδα Wall Street Journal ρςιπ 

30 Μξεμβοίξσ 2009 έγοαφε υαοακςηοιρςικά: «…Ζ μέα ελλημική κσβέομηρη είμαι αμςιμέςχπη με 

μία ξικξμξμία ρε ϋτερη, μία κοίριμη δημξριξμξμική καςάρςαρη και πξλϋ ρημαμςικά δξμικά 

ποξβλήμαςα με βαθειέπ οίζεπ […] Οάμχ απϊ ϊλα, ϊμχπ, η ελλημική ρςαςιρςική και πξλιςική 

ρήμεοα σπξτέοξσμ απϊ έμα ςεοάρςιξ έλλειμμα ανιξπιρςίαπ…» 162 

Αμςίρςξιυξ ήςαμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ δηλόρεχμ ςξσ κ. Οαπαμδοέξσ μεςά ςξ Μςαβϊπ ςξμ 

Θαμξσάοιξσ ςξσ 2010 ϊπξσ είπε ϊςι ςξ πιξ ρημαμςικϊ έλλειμμα ςηπ Δλλάδαπ είμαι ςξ «κεμϊ 

ανιξπιρςίαπ».163 ξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2010, επίρηπ, ξ Έλλημαπ σπξσογϊπ ξικξμξμικόμ 

παοξμξίαρε απϊ ςιπ Βοσνέλλεπ ςημ ελλημική ξικξμξμία με «ςιςαμικϊ», λέγξμςαπ πχπ η 

κσβέομηρη «ποξρπαθεί μα αλλάνει ςημ πξοεία ςξσ».164 έλξπ, μεοικξϋπ μήμεπ μεςά, ςξμ 

Ξκςόβοιξ, αίρθηρη ποξκάλερε η απξκάλσφη ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Δurogroup, Εαμ Ιλξμς Γιξϋμκεο, 

ϊςι κάπξιξπ Έλλημαπ ποχθσπξσογϊπ ςξσ είυε εκμσρςηοεσθεί πχπ «κσβεομά μια διετθαομέμη 

υόοα».165 

Δκςϊπ απϊ ςιπ δηλόρειπ και ςα ρυϊλια ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ ελίς, πηγή για ςξσπ νέμξσπ 

δημξριξγοάτξσπ μπξοξϋραμ μα απξςελξϋμ διεθμείπ εκθέρειπ και έοεσμεπ για ςημ Δλλάδα. 

Διδικϊςεοα, πξλλέπ εκςιμήρειπ για ςξ μέλλξμ ςηπ ξικξμξμίαπ μαπ ήςαμ απαιριϊδξνεπ ρε 

παγκϊρμιξ επίπεδξ. ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010, για παοάδειγμα, ξ ξίκξπ Moody’s έκαμε λϊγξ για 

«αογϊ θάμαςξ» ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ ρε ρσμδσαρμϊ με ασςή ςηπ Οξοςξγαλίαπ.166 

ασςϊυοξμα, ρε ϊλη ςη διάοκεια ςξσ 2010, ςϊρξ ποιμ ϊρξ και μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ 

Λμημξμίξσ, η αμαρτάλεια πξσ επικοαςξϋρε ρςξσ κϋκλξσπ ςχμ διεθμόμ επεμδσςόμ, αμαλσςόμ 

και εμπϊοχμ απξςσπχμϊςαμ – μεςανϋ άλλχμ – ρςιπ ςεςοαμημιαίεπ έοεσμεπ πξσ διενάγξμςαμ για 

                                                 
161 Γηώξγνο Σδνγόπνπινο, ‘Σν Έιιεηκκα: Πνηνλ λα Πηζηέςνπκε;’ Απνγεπκαηηλή ηεο Θπξηαθήο, 25 Οθησβξίνπ 
2009, ζει. 20.  
162 Γηώξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ, ‘The Greek Problem’, The Wall Street Journal, ηζηνζειίδα ππνπξγείνπ 
νηθνλνκηθώλ, http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-
12b2b385e116, 30 Λνεκβξίνπ 2009.  
163 Jeffrey Donovan, ‘Papandreoζ Says First Deficit Is Greece’s Credibility Gap’, ηζηνζειίδα Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJcS98oA0zog, 28 Ηαλνπαξίνπ 2010. Βι. 
επίζεο ζπλέληεπμε Γηώξγνπ Παπαλδξένπ ζην www.economist.com, θαη ην δεκνζηνγξάθν Bruce Clarke 
(ηζηνζειίδα πξσζππνπξγνύ http://www.primeminister.gr/2010/02/23/957 , 23 Φεβξνπαξίνπ 2010). 
164 Jan Strupczewski θαη Marcin Grajewski, ‘Eurozone Gives Greece 30 Days to Show Good on Deficit’, 
(ηζηνζειίδα Reuters) http://www.reuters.com/article/idUSTRE61E3E920100215, 15 Φεβξνπαξίνπ 2010. 
165 ‘Εαλ Θινλη Γηνύλθεξ: Γηεπθξηληζηηθή Γήισζε Γείρλεη ηνλ Γ. Παπαλδξένπ γηα ηα πεξί Γηεθζαξκέλεο Υώξαο’, 
ηζηνζειίδα εθεκεξίδαο Σν Βήκα, 11 Οθησβξίνπ 2010. 
166 Mark Brown, ‘Moody’s: Greece, Portugal Risk Slow Death’, ηζηνζειίδα The Wall Street Journal, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704362004575000800814712706.html, Business News, 13 
January 2010, 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJcS98oA0zog
http://www.economist.com/
http://www.primeminister.gr/2010/02/23/957
http://www.reuters.com/article/idUSTRE61E3E920100215
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704362004575000800814712706.html
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λξγαοιαρμϊ ςξσ Bloomberg. Ρσγκεκοιμέμα, ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010, ςξ 60% ςχμ εοχςηθέμςχμ 

ανιξλξγξϋρε ςα ελλημικά ξμϊλξγα χπ «σφηλξϋ οίρκξσ» με ασςά ςηπ Αογεμςιμήπ μα 

ακξλξσθξϋμ.167 ξμ Θξϋμιξ, αμςίρςξιυη έοεσμα ςηπ ίδιαπ πηγήπ έδειυμε πχπ η ςξ 73% ςχμ 

εοχςηθέμςχμ θεχοξϋραμ πιθαμή ςη υοεξκξπία ςηπ Δλλάδαπ.168 ξ πξρξρςϊ ασςϊ ήςαμ μειχμέμξ 

καςά 2 πξρξρςιαίεπ μξμάδεπ ςξ Μξέμβοιξ ςξσ 2010.169 

έλξπ, ϊρξμ ατξοά ςημ αμςαγχμιρςικϊςηςα ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, αοκεςέπ έοεσμεπ 

απξςσπόμξσμ ςξμ ποξβλημαςικϊ υαοακςήοα ςηπ. Ρϋμτχμα με ςη Διεθμή Έκθερη ςξσ Οαγκϊρμιξσ 

Ξικξμξμικξϋ Τϊοξσμ για ςα έςη 2009-2010, η Δλλάδα καςέλαβε ςημ 71η θέρη αμάμερα ρε 133 

κοάςη. Ρςημ έκθερη ςξσ ίδιξσ τξοέα για ςα έςη 2010-2011 έπερε ακϊμα πιξ υαμηλά ρςημ 81η 

θέρη αμάμερα ρε 139 υόοεπ.170 πχπ αμαλϋεςαι, η Δλλάδα πάρυει - μεςανϋ άλλχμ - ρςξσπ 

ςξμείπ ςηπ καιμξςξμίαπ, ςηπ αμόςαςηπ εκπαίδεσρηπ, ςηπ επάοκειαπ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ, ςχμ 

σπξδξμόμ και ςχμ θερμόμ.  

Ρϋμτχμα με αοκεςέπ επίρημεπ εκθέρειπ η θέρη ςηπ Δλλάδαπ είμαι ενίρξσ απξγξηςεσςική 

και χπ ποξπ ςη διατθξοά. ξ Μξέμβοιξ ςξσ 2009, η Ξογάμχρη Διεθμήπ Διατάμεια καςέςανε ςη 

υόοα μαπ ρςημ 71η θέρη μαζί με ςη Βξσλγαοία, ςη FYROM και ςη Πξσμαμία.171 Οοϊκειςαι για ςη 

υειοϊςεοη επίδξρη πξσ ρημειόθηκε ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη με ςξ ρκξο ςηπ Δλλάδαπ μα είμαι 

μειχμέμξ απϊ 4.7 ςξ 2008 ρε 3.8 ςξ 2009. πχπ αματέοεςαι ρςημ έκθερη, η ελλημική πεοίπςχρη 

είμαι «ιδιαιςέοχπ αμηρσυηςική» καθόπ ςξ υαμηλϊ ρκξο ςηπ Δλλάδαπ «αμςικαςξπςοίζει ςημ 

αδσμαμία λήφηπ επαοκόμ μέςοχμ καςά ςηπ διατθξοάπ, ςιπ μεγάλεπ καθσρςεοήρειπ ρςημ έκδξρη 

δικαρςικόμ απξτάρεχμ και ςημ ϋπαονη αοκεςόμ ρκαμδάλχμ διατθξοάπ». Ακϊμα υειοϊςεοα 

ήςαμ ςα ρςξιυεία πξσ αμακξιμόθηκαμ για ςξ 2010 με ςημ υόοα μαπ μα βοίρκεςαι πλέξμ ρςημ 78η 

θέρη, μϊμη ςελεσςαία ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, παοξσριάζξμςαπ πςόρη ρςημ επίδξρή ςηπ καςά 

0,3% ρε ρυέρη με ςξ 2009.172 

Λε άλλα λϊγια, ξι πεοιρρϊςεοεπ αομηςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςιπ ξπξίεπ έθιναμ ξι νέμξι 

δημξριξγοάτξι, ϊυι μϊμξμ ρσμδέξμςαι με ςημ απξςσυία ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ ρε βάθξπ 

δεκαεςιόμ αλλά επιβεβαιόμξμςαι απϊ εκθέρειπ και έοεσμεπ διεθμόμ τξοέχμ και αμαπαοάγξμςαι 

απϊ δηλόρειπ και ρσμεμςεϋνειπ ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ ηγερίαπ. Βεβαίχπ, επειδή ασςέπ ξι 

παθξγέμειεπ ςξσ ελλημικξϋ πξλιςικξϋ, κξιμχμικξϋ και ξικξμξμικξϋ ρσρςήμαςξπ ήςαμ γμχρςέπ 

πξλϋ ποιμ απϊ ςιπ εκλξγέπ ςηπ 4ηπ Ξκςχβοίξσ 2009, θα πεοίμεμε ίρχπ κάπξιξπ απϊ ςξσπ νέμξσπ 

δημξριξγοάτξσπ μα έυξσμ ποξρπαθήρει μα ςιπ αμαδείνξσμ παλαιϊςεοα, με γμόμξμα ςξ 

ρσμτέοξμ ςηπ εσοχζόμηπ. Αμ εναιοέρξσμε ςημ ετημεοίδα BILD, πξσ απξςελεί ςαμπλϊιμς, δεμ 

είμαι ςσυαίξ πχπ ακϊμα και ξ πξιξςικϊπ πλέξμ ϋπξπ δέυεςαι ρσυμά κοιςική απϊ ακαδημαψκξϋπ 

για ςξμ επιταμειακϊ υαοακςήοα ςχμ κειμέμχμ ςξσ και ςημ έλλειφη εοεσμηςικήπ 

                                                 
167 Mike Dorning and Catherine Dodge, ‘China Losing to US Among Investments of Choice’, ηζηνζειίδα 
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asETTCYSxjfA, 21 Ηαλνπαξίνπ 

2010.  
168 Rich Miller, ‘Greek Default Seen by Almost 75% in Poll Doubtful αbout Trichet’, ηζηνζειίδα Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/news/2010-06-08/greek-default-seen-by-almost-75-in-poll-of-investors-doubtful-
on-trichet.html, 8 Ηνπλίνπ 2010.  
169 David Lynch, ‘Ireland Default Predicted by Majority in Global Investor Poll’, 
http://www.bloomberg.com/news/2010-11-12/ireland-s-debt-default-predicted-by-majority-of-investors-in-
global-poll.html, 12 Λνεκβξίνπ 2010.  
170 Βι. Έθζεζε γηα ηελ Παγθόζκηα Αληαγσληζηηθόηεηα 2010-2011 (ηζηνζειίδα World Economic Forum), 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf,  
171 Βι. Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (CPI) ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο γηα ην 2009 (ηζηνζειίδα Γηεζλνύο 
Γηαθάλεηαο)  
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table,  
Λνέκβξηνο 2009. 
172 Βι. Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (CPI) ηεο Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο γηα ην 2010 (ηζηνζειίδα Γηεζλνύο 
Γηαθάλεηαο) http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results, Οθηώβξηνο 
2010.  

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=asETTCYSxjfA
http://www.bloomberg.com/news/2010-06-08/greek-default-seen-by-almost-75-in-poll-of-investors-doubtful-on-trichet.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-06-08/greek-default-seen-by-almost-75-in-poll-of-investors-doubtful-on-trichet.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-11-12/ireland-s-debt-default-predicted-by-majority-of-investors-in-global-poll.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-11-12/ireland-s-debt-default-predicted-by-majority-of-investors-in-global-poll.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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δημξριξγοατίαπ.173 
 

Κοιςική Μαςιά 

 

Οέοα απϊ ςα ποξαματεοθέμςα, ξ ςοϊπξπ αμςιμεςόπιρηπ ςηπ υόοαπ μαπ απϊ ςα διεθμή μίμςια 

επιβάλει μία επιποϊρθεςη κοιςική αμάλσρη. Οοόςα, κάθε ετημεοίδα απεσθϋμεςαι ρε έμα 

ρσγκεκοιμέμξ αμαγμχρςικϊ κξιμϊ ςξ ξπξίξ επιδιόκει μα εμημεοόρει και μα ικαμξπξιήρει με ςξ 

πεοιευϊμεμξ πξσ ςξσ ποξρτέοει. Έςρι, η απϊδξρη ιδιαίςεοηπ έμταρηπ ρςημ ελλημική πεοίπςχρη 

και η ρσυμή δημξρίεσρη αομηςικόμ - αμ ϊυι ειοχμικόμ ρυξλίχμ για ασςή - μπξοεί μα θεχοηθεί 

χπ ρκϊπιμη επιλξγή ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ ρςημ ποξρπάθειά ςξσπ μα καλϋφξσμ ςημ 

ξικξμξμική κοίρη και μα ενηγήρξσμ ςξμ κίμδσμξ επιβίχρηπ ςηπ εσοχζόμηπ. Ξπχρδήπξςε, η 

ρσμευήπ επίοοιφη εσθσμόμ ρε μία «ςοίςη υόοα», δημιξσογεί ςημ αίρθηρη ρςξσπ αμαγμόρςεπ 

ςχμ διεθμόμ εμςϋπχμ πχπ ξι σπαίςιξι ςξσ εσοχπαψκξϋ ποξβλήμαςξπ δε βοίρκξμςαι ρςη Γαλλία, 

ςη Γεομαμία ή ςημ Θςαλία, αλλά ϊςι ασςέπ ρςημ ξσρία «εναπαςήθηκαμ» απϊ ςιπ ελλημικέπ 

κσβεομήρειπ.  

ασςϊυοξμα, δημιξσογξϋμςαι εοχςημαςικά ρυεςικά με πιθαμά ξικξμξμικά ρσμτέοξμςα 

πξσ ίρχπ ενσπηοεςξϋμ ςα ΛΛΔ. Έυει ήδη ρκιαγοατηθεί ϊςι η ακαδημαψκή ρσζήςηρη θίγει ςξ 

θέμα ασςϊ ρε θεχοηςικϊ επίπεδξ, αρκόμςαπ κοιςική ρςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και παοξσρίαρηπ 

ςχμ ειδήρεχμ απϊ ςα μίμςια. Ρςη πεοίπςχρη ςηπ κάλσφηπ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ςξμ νέμξ 

ϋπξ, βέβαια, είμαι εναιοεςικά δϋρκξλξ μα απξδειυθεί με ρςξιυεία πξια ακοιβόπ ρσμτέοξμςα 

απαρυξλξϋραμ ςιπ ιδιξκςήςοιεπ εςαιοείεπ ςχμ ΛΛΔ, για παοάδειγμα ρςη Wall Street ή ρε άλλα 

υοημαςιρςήοια. Δίμαι, επίρηπ, δϋρκξλξ μα διεοεσμηθεί πξιεπ ακοιβόπ «ρυέρειπ» αμαπςϋυθηκαμ 

αμάμερα ρε ετημεοίδεπ και επεμδσςικέπ εςαιοείεπ, ξίκξσπ ανιξλϊγηρηπ, hedge funds ή άλλξσπ 

ξικξμξμικξϋπ ξογαμιρμξϋπ και αμ - μέρα ρςξ πλαίριξ ασςϊ - η κάλσφη ςηπ ελλημικήπ 

ξικξμξμικήπ κοίρηπ «υειοαγχγήθηκε» χπ κάπξιξ βαθμϊ ςξσλάυιρςξμ. Ξι ρυέρειπ ασςέπ μπξοξϋμ 

ρε γεμικέπ γοαμμέπ μα ατξοξϋμ ςϊρξ ςημ μεςανϋ ςξσπ ξικξμξμική ρσμεογαρία, για παοάδειγμα 

ρε επίπεδξ καςαυόοηρηπ διατημίρεχμ ή άοθοχμ και ρσμεμςεϋνεχμ επί πληοχμή ϊρξ και ςιπ 

δημϊριεπ ρυέρειπ πξσ ίρχπ έυει μεμξμχμέμα έμαπ δημξριξγοάτξπ με ςξμ τξοέα ςξσ ξπξίξσ 

καλϋπςει ςξ οεπξοςάζ.174  

Ρε επίπεδξ πξλιςικήπ ελίς, ξ Έλλημαπ ποχθσπξσογϊπ, κ. Οαπαμδοέξσ, μαζί με ςημ κ. 

Λέοκελ, ςξ κ. Ραοκξζί, και ςξμ κ. Γιξϋμκεο, είυαμ ζηςήρει απϊ ςξ Λάοςιξ ςξσ 2010 ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη έοεσμαπ ρυεςικά με ςξ οϊλξ ςχμ αρταλίρςοχμ κιμδϋμξσ και ςημ άμξδξ ςξσ 

κϊρςξσπ δαμειρμξϋ για ςημ Δλλάδα.175 ξ Δεκέμβοιξ ςξσ ίδιξσ έςξσπ, ϊμχπ, η Δσοχπαψκή 

Δπιςοξπή με επίρημη έκθερή ςηπ ξσριαρςικά αομήθηκε ϊςι σπήονε κεοδξρκξπία ρε βάοξπ ςηπ 

Δλλάδαπ και άλλχμ υχοόμ ςηπ εσοχζόμηπ. Ρε ασςή αματεοϊςαμ ϊςι δεμ σπάουξσμ 

«καςαληκςικά απξδεικςικά ρςξιυεία ϊςι η αγξοά CDS ποξκαλεί σφηλϊςεοξ κϊρςξσπ δαμειρμξϋ 

για ςιπ υόοεπ-μέλη ςηπ εσοχζόμηπ». ρξμ ατξοά ςημ ελλημική πεοίπςχρη, ρημειόμεςαι πχπ 

μεςά απϊ μία πεοίξδξ αμξυήπ πξλλόμ εςόμ λϊγχ κακήπ εκςίμηρηπ ςξσ οίρκξσ πξσ σπήουε, ςξ 

κϊρςξπ δαμειρμξϋ άουιρε μα ασνάμεςαι με ςημ αμακξίμχρη ςξσ ποξρυεδίξσ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 

πξσ ποξέβλεπε έλλειμμα 12,7% ςξσ ΑΔΟ. Ασςϊ - ρϋμτχμα με ςημ εμ λϊγχ έκθερη - ξδήγηρε 

πξλλξϋπ επεμδσςέπ μα δξσμ ςημ πεοίπςχρη ςηπ Δλλάδαπ με πεοιρρϊςεοη ποξρξυή και ςξ 

                                                 
173 Βι. γηα παξάδεηγκα, Annabelle-Mohammadi Sreberny, ‘Global News Media Cover in the World’ ζην John 
Downing, Ali Mohammadi and Annabelle Sreberny-Mohammadi (εθδ.) Questioning the Media: A Critical 
Introduction (Sage Publications, Thousand Oaks - London – New Delhi, 1995), ζει. 430 
174 Βι. γηα παξάδεηγκα 2002 Curran James, Media and Power (Routledge, London – New York, 2002), ζζ. 
148-151.  
175 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξσζππνπξγνύ: 
http://www.primeminister.gov.gr/2010/03/10/1262, 10 Καξηίνπ 2010.  

http://www.primeminister.gov.gr/2010/03/10/1262
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Δεκέμβοιξ η πιρςξληπςική ςηπ ικαμϊςηςα σπξβαθμίρςηκε απϊ ςοειπ ξίκξσπ ανιξλϊγηρηπ.176 η 

ρσμξμχριξλoγíα ρε ρυέρη με ςημ ελλημική κοίρη και ςα αρτάλιρςοα κιμδϋμξσ καςαοοίπςει, 

επίρηπ, με έοεσμα ςξσ ξ καθηγηςήπ ξικξμξμικόμ ςξσ παμεπιρςημίξσ Stanford, Darell Duffie, ξ 

ξπξίξπ, μάλιρςα, είυε ποαγμαςξπξιήρει ρυεςική ξμιλία απϊ ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2010 ρςη Βξσλή ςχμ 

Αμςιποξρόπχμ ρςιπ ΖΟΑ.177  

Ρε ρσμδσαρμϊ με ςα αρτάλιρςοα κιμδϋμξσ, η κοιςική ποξρέγγιρη ςξσ οϊλξσ ςχμ ΛΛΔ ρε 

ρυέρη με ςημ κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ, ποέπει μα έυει ςξ εσοό χπ ρημείξ αματξοάπ. Ιαι 

ασςϊ γιαςί ςημ πεοίξδξ ςηπ αμαρτάλειαπ και ςηπ αβεβαιϊςηςαπ ςχμ ποόςχμ μημόμ ςξσ 2010 

ϊπχπ ασςή απξςσπχμϊςαμ ρςα μίμςια, η ςιμή ςξσ κξιμξϋ μξμίρμαςξπ έπετςε ρε ρυέρη με ςξ 

δξλάοιξ εμό αοκεςξί έρπεσδαμ μα πξσλήρξσμ, τξβξϋμεμξι ςημ καςάοοεσρή ςξσ.178 Για 

παοάδειγμα, μία μέοα ποιμ ςη Ρϋμξδξ Ιξοστήπ ςηπ 25-26 Λαοςίξσ ςξσ 2010 ςξ δξλάοιξ 

ρκαοτάλχμε 1,3% χπ ποξπ ςξ εσοό, τθάμξμςαπ ρςξ στηλϊςεοξ επίπεδξ απϊ ςξ Λάιξ ςξσ 

2009.179 Δπίρηπ, λίγεπ μέοεπ μεςά ςη ρσμτχμία για ςξ πακέςξ διάρχρηπ ςχμ 750 

διρεκαςξμμσοίχμ εσοό ςξ Bloomberg έγοαφε πχπ ςα ρςξιυήμαςα για ςημ πςόρη ςηπ ςιμήπ ςξσ 

εσοό ρε ρυέρη με ςξ δξλάοιξ είυαμ ασνηθεί καςακϊοστα εμό η ςιμή ςξσ ποόςξσ είυε πλέξμ 

πέρει ρςξ υαμηλϊςεοξ επίπεδξ μεςά ςημ πςόυεσρη ςηπ Lehman Brothers.180  
 
 
 

Η κξσλςξύοα ςξσ δημξριξγοάτξσ 

 

Δπίρηπ, μία ακϊμα πιθαμή ενήγηρη πξσ μπξοεί μα δξθεί για ςξ οϊλξ ςχμ νέμχμ ΛΛΔ ρςημ 

κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ ρυεςίζεςαι με ςημ εθμική και δημξριξγοατική κξσλςξϋοα. 

Νεκιμόμςαπ με ςημ ποόςη, ρςη Γαλλία και κσοίχπ ρςημ Θςαλία είμαι αμαμεμϊμεμξ κάπξιξι 

δημξριξγοάτξι μα αμςικοίζξσμ ςα ελλημικά ποξβλήμαςα με μεγαλϋςεοη επιείκεια ρε ρυέρη με ςη 

Βοεςαμία, ςη Γεομαμία και ςιπ ΖΟΑ λϊγχ ρυεςικήπ εμπειοίαπ απϊ ςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ ςξσπ. 

Οαοάλληλα, ρςξ γεομαμικϊ ϋπξ μπξοεί μα αμςαμακλάςαι έμαπ εκμεσοιρμϊπ ϊςι η υόοα 

εγκαςέλειφε ςξ ιρυσοϊ μάοκξ για μα εμςαυθεί ρςξ εσοό ςξ ξπξίξ σπξμξμεϋεςαι απϊ υόοεπ με 

σφηλϊ δημξριξμξμικϊ έλλειμμα ϊπχπ η Δλλάδα. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, ξ αμεοικαμικϊπ και 

αγγλικϊπ ϋπξπ ίρχπ εκτοάζξσμ κάπξιξσ είδξσπ δικαίχρη με ςα ρημεοιμά ποξβλήμαςα ςξσ 

εσοό, καθόπ απϊ παλαιϊςεοα είυε διαςσπόρει επιτσλάνειπ για ςη βιχριμϊςηςα ςξσ κξιμξϋ 

μξμίρμαςξπ. 

Δκςϊπ απϊ κάπξιεπ εθμικέπ διατξοξπξιήρειπ, ϊμχπ, σπάουξσμ πξλλά κξιμά πξσ ρσμδέξσμ 

ςξ έογξ ςχμ δημξριξγοάτχμ ςα ξπξία ενηγξϋμ χπ κάπξιξ ρημείξ ςη ρςάρη ςξσπ. α πιξ 

ρημαμςικϊ απϊ ασςά είμαι ςξ ρςεμϊ υοξμικϊ πεοιθόοιξ ςξ ξπξίξ ασςξί διαθέςξσμ, όρςε μα 

παοαδόρξσμ ςα κείμεμά ςξσπ με ασρςηοέπ ποξθερμίεπ.181 Ζ παοάμεςοξπ ασςή αιςιξλξγεί κάπξιεπ 

                                                 
176 Βι.: Report on Sovereign CDS ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Wall Street Journal: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703296604576005551530863030.html, 8 Γεθεκβξίνπ 2010.  
177 Darrell, Duffie, ‘Credit Default Swaps on Government Debt: Potential Implications of the Greek Debt 
Crisis’, νκηιία ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, 29 Απξηιίνπ 2010.  
178 Steve Matthews θαη Sara Eisen, ‘Feldstein Says Euro’s Fall Due to Panic Over Greece’, Ηζηνζειίδα Business 
Week: http://www.businessweek.com/news/2010-03-11/feldstein-says-euro-s-fall-due-to-panic-selling-over-
greece.html, 11 Καξηίνπ 2010.  
179 Blake Ellis, ‘Dollar Surges to 10-Month High Versus Euro’, Ηζηνζειίδα CNN Money, 
http://money.cnn.com/2010/03/24/markets/foreign_exchange/index.htm?section=money_latest, 24 Καξηίνπ 
2010.  
180 Ben Levisohn ‘Future Traders Increase Bets on Euro Decline to Record Amid Bailout Doubt’, 
http://www.bloomberg.com/news/2010-05-14/futures-bets-on-euro-decline-reach-record-on-speculation-
bailout-may-fail.html, 14 Καΐνπ2010. 
181 Herbert J. Gans, ‘Deciding What’s News’, Howard Tumber (εθδ.), News: A Reader (Oxford University 
Press, Oxford – New York, 1999), ζζ. 235-248.  

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703296604576005551530863030.html
http://www.darrellduffie.com/uploads/policy/DuffieGreekDebtCrisisTestimony2010.pdf
http://www.darrellduffie.com/uploads/policy/DuffieGreekDebtCrisisTestimony2010.pdf
http://www.businessweek.com/news/2010-03-11/feldstein-says-euro-s-fall-due-to-panic-selling-over-greece.html
http://www.businessweek.com/news/2010-03-11/feldstein-says-euro-s-fall-due-to-panic-selling-over-greece.html
http://money.cnn.com/2010/03/24/markets/foreign_exchange/index.htm?section=money_latest
http://www.bloomberg.com/news/2010-05-14/futures-bets-on-euro-decline-reach-record-on-speculation-bailout-may-fail.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-05-14/futures-bets-on-euro-decline-reach-record-on-speculation-bailout-may-fail.html
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τξοέπ ςημ αμακοίβεια ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ μεςαδίδξμςαι. Αιςιξλξγεί, επίρηπ, ςημ σιξθέςηρη 

απϊ ςημ πλεσοά ςξσπ απϊφεχμ πξσ ρσμιρςξϋμ «εϋκξλη λϋρη» όρςε μα απξτεϋγξσμ ςημ έοεσμα 

ρε βάθξπ. 182 Ακϊμα, ξι πεοιρρϊςεοξι δημξριξγοάτξι έυξσμ ςη μξξςοξπία πχπ με ςα κείμεμα ςξσπ 

θα ποέπει μα «βγάλξσμ είδηρη». Έςρι, ξοιρμέμεπ τξοέπ μπξοεί μα δημξριεϋξσμ κείμεμα υχοίπ 

μα ελέγυξσμ ςημ ανιξπιρςία ςχμ πηγόμ ςξσπ. Οαοάλληλα, δεμ ποέπει μα παοαγμχοίζεςαι η ςάρη 

μιαπ ξμάδαπ απϊ ασςξϋπ μα δείυμξσμ ρςξσπ αμαγμόρςεπ ςξσπ πχπ «νέοξσμ ςα πάμςα» και ϊςι 

«έυξσμ άπξφη για ϊλα» με απξςέλερμα ςα άοθοα ςξσπ μα είμαι εμίξςε ποϊυειοα, κακξγοαμμέμα 

και υχοίπ ξσριαρςικϊ πεοιευϊμεμξ.  

έλξπ, ποέπει μα λητθεί σπϊφη πχπ για αοκεςξϋπ αμςαπξκοιςέπ νέμχμ ΛΛΔ ρςημ Δλλάδα, 

η ελλημική κοίρη απξςέλερε ςημ «ποξρχπική ςξσπ εσκαιοία» μα αμαδειυθξϋμ, με δεδξμέμξ πχπ 

η υόοα μαπ ποιμ απϊ ςιπ εθμικέπ εκλξγέπ ςξσ 2009 δεμ βοιρκϊςαμ ρςξ επίκεμςοξ. Έςρι, η 

ρσμευήπ και ρςεμή παοακξλξϋθηρη ςχμ ερχςεοικόμ ενελίνεχμ ρςημ Δλλάδα και η ρσγγοατή 

κειμέμχμ με κοιςικϊ ςοϊπξ, ςξσπ εναρτάλιζε και ρσμευίζει μα ςξσπ εναρταλίζει πιξ εμεογϊ 

δημξριξγοατικϊ οϊλξ. ρξμ ατξοά, μάλιρςα, ςξσπ «ελεϋθεοξσπ οεπϊοςεο», ξι ξπξίξι ρε αοκεςά 

μεγάλξ βαθμϊ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςη υόοα μαπ και ρσμεογάζξμςαι καςά πεοίπςχρη με 

διάτξοα διεθμή μίμςια, ασςξί έυξσμ έμα επιποϊρθεςξ κίμηςοξ. Οοϊκειςαι για ςημ επιθσμία ςξσπ 

μα απξδείνξσμ πχπ είμαι υοήριμξι χπ μϊμιμξι αμςαπξκοιςέπ απϊ ςημ Δλλάδα και μα 

εναρταλίρξσμ έςρι μία ρίγξσοη θέρη εογαρίαπ με ςημ είρξδϊ ςξσπ ρςξ μιρθξλϊγιξ κάπξιξσ 

διεθμξϋπ τξοέα εμημέοχρηπ.  
 

 

Διατξοά Ποξρέγγιρηπ  

  

έλξπ, μία ακϊμα παοαςήοηρη πξσ υοειάζεςαι μα γίμει είμαι πχπ σπάουει διατξοεςική 

ποξρέγγιρη μεςανϋ ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ ελίς και ςχμ νέμχμ δημξριξγοάτχμ. Απϊ ςη μία 

πλεσοά, ϊπχπ έυει αματεοθεί, η ελλημική πξλιςική ελίς αοκεςέπ τξοέπ εκτοάζεςαι επιρήμχπ 

αομηςικά για ςα δημξριεϋμαςα ςχμ διεθμόμ μέρχμ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, χρςϊρξ, πξλλξί νέμξι 

δημξριξγοάτξι δεμ κοϋβξσμ ςημ απξγξήςεσρη για ςξμ ςοϊπξ αμςιμεςόπιρηπ πξσ είυαμ απϊ ςιπ 

ελλημικέπ αουέπ, κσοίχπ χπ ποξπ ςημ αμςαπϊκοιρή, ςη διαθέριμϊςηςά ςξσπ αλλά και ςημ παοξυή 

ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ υοειάζξμςαι. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ρσυμά «αμαγκάζξμςαι» μα υοηριμξπξιξϋμ 

εμαλλακςικέπ πηγέπ για ςη ρσγγοατή ςχμ κειμέμχμ ςξσπ.183 ξ εοόςημα, ρσμεπόπ, ςξ ξπξίξ 

ςίθεςαι, είμαι αμ ξι δημξριξγοάτξι πξσ εογάζξμςαι ρε νέμα μαζικήπ εμημέοχρηπ ποέπει μα 

αμςιμεςχπίζξμςαι χπ «ευθοξί» ςηπ υόοαπ μαπ ή χπ τξοείπ πξσ μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςημ 

εμίρυσρη ςηπ θέρηπ ςηπ ρςξ ενχςεοικϊ. 

 

Ξπχρδήπξςε, η καςαλξγιζϊμεμη απϊ πξλλξϋπ νέμξσπ δημξριξγοάτξσπ έλλειφη ρχρςξϋ 

ρσμςξμιρμξϋ και ξογάμχρηπ ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ δεμ απξςελεί ποχςαουική αιςία για ςημ 

αομηςική εικϊμα ςηπ Δλλάδαπ ρςξ ενχςεοικϊ, καθόπ ςξ ξικξμξμικϊ ποϊβλημα ςηπ υόοαπ είμαι 

σπαοκςϊ και αδιαμτιρβήςηςξ. Ρίγξσοα, ϊμχπ, ςημ επιβαοϋμει. Ιαι, με δεδξμέμξ, πχπ η ελλημική 

κοίρη ρσμευίζεςαι, η γετϋοχρη ςξσ υάρμαςξπ μεςανϋ ελλημικήπ πξλιςικήπ ελίς και αμςαπξκοιςόμ 

διεθμόμ ΛΛΔ ίρχπ ξδηγήρει - εμ μέοει ςξσλάυιρςξμ - ρςη βελςίχρη ςηπ εικϊμαπ ασςήπ. Οοξςάρειπ 

πξσ μπξοξϋμ μα σλξπξιηθξϋμ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςξσ καλϋςεοξσ επικξιμχμιακξϋ ρυεδιαρμξϋ 

απϊ ςημ πλεσοά ςηπ ελλημικήπ κσβέομηρηπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ πληοέρςεοη παοξυή 

                                                 
182 George N. Tzogopoulos, US Foreign Policy in the European Media: Framing the Rise and Fall of 
Neoconservatism (I.B.Tauris, London – New York, 2011).  
183 Ζ παξαηήξεζε απηή δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγρέεηαη κ ε ηε ιεηηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Σύπνπ 
ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθό παξά κόλν κε ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο καο εληόο ζπλόξσλ.  
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πληοξτξοιόμ, ςη διεσκϊλσμρη ρςη διξογάμχρη ρσμαμςήρεχμ ςχμ αομϊδιχμ τξοέχμ με νέμξσπ 

δημξριξγοάτξσπ, και ςημ ποαγμαςξπξίηρη πεοιρρϊςεοχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςϋπξσ. Δπίρηπ, θα είμαι 

υοήριμξπ ξ πεοαιςέοχ εκρσγυοξμιρμϊπ και η αμαβάθμιρη ςχμ ιρςξρελίδχμ - ιδίχπ ςξσ 

σπξσογείξσ ξικξμξμικόμ - ρςα ποϊςσπα αμςίρςξιυχμ κϊμβχμ ςξσ ενχςεοικξϋ.  
 

Δπίλξγξπ: 

Ποξςάρειπ για πεοαιςέοω έοεσμα 

 

Ζ παοξϋρα μελέςη απξςέλερε μία ποξρπάθεια καςαγοατήπ και αμάλσρηπ ςχμ δημξριεσμάςχμ 

δέκα αγγλικόμ, αμεοικαμικόμ, γαλλικόμ, γεομαμικόμ και ιςαλικόμ ετημεοίδχμ για ςημ 

ελλημική κοίρη απϊ ςιπ 5 Ξκςχβοίξσ 2009 χπ ςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2010. Tα βαρικά ρσμπεοάρμαςα 

μπξοξϋμ μα ρσμξφιρθξϋμ ρε μια ρειοά παοαςηοήρεχμ. Λε ατξομή ςημ κοίρη υοέξσπ ρςη υόοα 

μαπ, λξιπϊμ, ςα διεθμή ΛΛΔ ερςίαραμ ρςιπ ερχςεοικέπ ενελίνειπ ςηπ, ιδίχπ ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ 

ςξσ 2010. Δμό, μάλιρςα, η κάλσφη εμϊπ θέμαςξπ διεθμξϋπ ειδηρεξγοατίαπ απαρυξλεί ρσμήθχπ 

μϊμξμ ςξσπ νέμξσπ αμςαπξκοιςέπ ή ςξσπ δημξριoγοάτξσπ πξσ αρυξλξϋμςαι ειδικά με ςξ 

ενχςεοικϊ δελςίξ, ρςημ πεοίπςχρη ςηπ κάλσφηπ ςηπ Δλλάδαπ, ξ καμϊμαπ ασςϊπ παϋει μα ιρυϋει. 

Ιαι ασςϊ γιαςί πξλλξί δημξριξγοάτξι ή αοθοξγοάτξι επιυείοηραμ μα ρυξλιάρξσμ ςημ ελλημική 

ποαγμαςικϊςηςα, υχοίπ μα έυξσμ άμερη επατή με ασςή.  

ξ εμδιατέοξμ ςξ ξπξίξ έδειναμ ςα διεθμή ΛΛΔ ήςαμ εμςξμϊςεοξ ρςιπ ξικξμξμικέπ 

ετημεοίδεπ εμό αματξοικά με ςη υόοα ποξέλεσρήπ ςχμ εμςϋπχμ, ςα γεομαμικά είυαμ ςη μεοίδα 

ςξσ λέξμςξπ. Δπίρηπ, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ξικξμξμικϊ ποϊβλημα ςηπ υόοαπ μαπ είμαι 

αδιαμτιρβήςηςξ, ξι νέμξι δημξριξγοάτξι ξδηγήθηκαμ κάπξιεπ τξοέπ ρε σπεοαπλξσρςεϋρειπ, 

σπεοβξλέπ, κακεμςοευή ρυϊλια και παοαγχγή ρςεοεξςϋπχμ, αγγίζξμςαπ ρσλλήβδημ ςημ 

ελλημική κξιμχμία. Βέβαια, μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ Λμημξμίξσ ρςιπ 3 Λαΐξσ 2010 ξ διεθμήπ 

ϋπξπ πεοιϊοιρε ρςαδιακά ςξ εμδιατέοξμ ςξσ για ςιπ ενελίνειπ ρςημ Δλλάδα εμό η κάλσφη 

παοξσρίαρε ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ρημάδια βελςίχρηπ. Έμςξμη κοιςική αρκήθηκε ναμά ςξ 

Μξέμβοιξ και Δεκέμβοιξ ςξσ 2010 λϊγχ ςχμ καθσρςεοήρεχμ ρςημ επίςεσνη ςχμ ξικξμξμικόμ 

ρςϊυχμ.  

Οαοάλληλα, ςα κείμεμα ςχμ βαρικόμ ξικξμξμικόμ ετημεοίδχμ: The Wall Street Journal, 

Financial Times και Handelsblatt απξςϋπχραμ ςημ παγκϊρμια δημϊρια ρσζήςηρη για ςξ μέλλξμ 

ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ και ςξσ εσοό, με ςημ ιδέα ςημ αμαδιάοθοχρηπ υοέξσπ και πςόυεσρηπ 

μα εμταμίζεςαι ρσυμά, ιδίχπ ρςιπ δϋξ ποόςεπ. Οιξ ρπάμια - ρσγκοιςικά – παοξσριάρςηκε η 

άπξφη ςηπ ενϊδξσ ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςημ εσοχζόμη. Δπίρηπ, ρςξ γεομαμικϊ, γαλλικϊ και ιςαλικϊ 

ϋπξ σπήονε «κξιμή αμηρσυία« για ςξ μέλλξμ ςηπ εσοχζόμηπ και ςξσ εσοό. Ξι γαλλικέπ και 

ιςαλικέπ ετημεοίδεπ έδειναμ ϊςι έυξσμ ρε μεγαλϋςεοξ βαθμϊ εσοχπαψκϊ ποξραμαςξλιρμϊ. Ίυμη 

εθμξκεμςοικήπ λξγικήπ εμςξπίρςηκαμ χπ ποξπ ςημ αμηρσυία για ςη μεςάρςαρη ςηπ κοίρηπ ρε 

ασςέπ, ςξ εμδιατέοξμ για ςξ μέλλξμ ςχμ ςοαπεζόμ ςξσπ και ςη ρσμειρτξοά ςξσπ ρςξ πακέςξ 

διάρχρηπ ςηπ Δλλάδαπ. Ρυεςικά με ςξ γεομαμικϊ ϋπξ, πάμςχπ, είμαι υοήριμξ ξι παοαςηοήρειπ 

πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μα ρσμδέξμςαι με κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ μέρξ, όρςε μα απξτεϋγξμςαι ξι 

γεμικεϋρειπ. Ζ κάλσφη ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ασςϊμ ήςαμ εναιοεςικά αομηςική απϊ ςημ 

ετημεοίδα BILD αλλά ρε γεμικέπ γοαμμέπ ιρξοοξπημέμη απϊ ςη Süddeutsche Zeitung και ςη 

Handelsblatt. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung ήςαμ πεοιρρϊςεοξ ρσγκοαςημέμη, πιθαμόπ 

λϊγχ ςξσ ιδεξλξγικξϋ ςηπ ποξραμαςξλιρμξϋ πξσ είμαι ρσμβαςϊπ με εκείμξμ ςηπ Άγκελα Λέοκελ.  

Απϊ ςη μελέςη ποξέκσφε, ςέλξπ, πχπ σπάουξσμ διατξοεςικέπ εομημείεπ πξσ μπξοξϋμ 

ίρχπ μα ενηγήρξσμ ςξμ ςοϊπξ κάλσφηπ ςηπ ελλημικήπ κοίρηπ απϊ ςα διεθμή μίμςια. Ρε ασςέπ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι μεςανϋ άλλχμ η αμανιξπιρςία ςηπ ελλημικήπ πξλιςικήπ, η αμεπάοκεια ςηπ 



 
Κείμεμξ Δογαρίαπ 16/2011 

 

 39 

επικξιμχμιακήπ ρςοαςηγικήπ ςηπ κσβέομηρηπ, η ρςεμή παοακξλξϋθηρη ςηπ παγκϊρμιαπ 

δημϊριαπ ρσζήςηρηπ για ςημ ξικξμξμία ςηπ υόοαπ μαπ και ςημ εσοχζόμη, η ενσπηοέςηρη 

ρσγκεκοιμέμχμ ρσμτεοϊμςχμ απϊ ςημ πλεσοά ςχμ ετημεοίδχμ και η ρσγκεκοιμέμη κξσλςξϋοα 

πξσ καθξδηγεί ςξ έογξ ςχμ δημξριξγοάτχμ. πξια απϊ ασςέπ και αμ έυει ςη μεγαλϋςεοη 

βαοϋςηςα, ςξ βέβαιξ είμαι πχπ αλληλξρσμπληοόμξμςαι. Ζ αλληλεπίδοαρη, δηλαδή, διάτξοχμ 

παοαγϊμςχμ είμαι ασςή πξσ μπξοεί μα ενηγήρει ςημ πξλιςική διάτξοχμ εκδξςικόμ 

ρσγκοξςημάςχμ και ςξ ρκεπςικϊ ςχμ δημξριξγοάτχμ μέρα ρςξ παγκξρμιξπξιημέμξ πεοιβάλλξμ.  

Ζ ελλημική κοίρη και η αμάλσρη ςηπ κάλσφηπ ςηπ απϊ ςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ 

απξςελεί «μέα ποϊκληρη» για ςξμ ςξμέα ςηπ πξλιςικήπ επικξιμχμίαπ. Δεμ σπάουει, άλλχρςε, 

κάπξιξ παλαιϊςεοξ μξμςέλξ ρκέφηπ ςξ ξπξίξ μα μπξοεί μα εταομξρςεί επιςσυόπ. Ξι 

δημξριξγοάτξι έουξμςαι πλέξμ αμςιμέςχπξι με ποχςϊγμχοεπ ξικξμξμικέπ ενελίνειπ ςιπ ξπξίεπ 

καλξϋμςαι μα μεςατέοξσμ για ποόςη τξοά. Δπίρηπ, ιδιαίςεοη ρημαρία έυει η υοξμική ρςιγμή 

πξσ μεςαδίδεςαι κάπξια πληοξτξοία ρςξ διαδίκςσξ, με δεδξμέμξ ϊςι μπξοεί μα δημιξσογήρει 

αμαρςάςχρη και αμαρτάλεια ρςημ αγξοά. ασςϊυοξμα, ςημ επξυή ςηπ ςευμξλξγικήπ αμάπςσνηπ 

και ςηπ ςαυϋςηςαπ ρςημ παοξυή πληοξτξοιόμ, ξι πηγέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξσπ νέμξσπ 

δημξριξγοάτξσπ έυξσμ πξλλαπλαριαρςεί, εμό ξι ίδιξι είμαι πια ρε θέρη μα έυξσμ ποϊρβαρη 

ακϊμα και ρε ελλημικέπ ιρςξρελίδεπ, υοηριμξπξιόμςαπ ςημ ειδική μεςατοαρςική σπηοερία ςηπ 

google. Ζ παοξϋρα μελέςη μπξοεί μα ρσμπληοχθεί με ςημ αμάλσρη ςξσ ςοϊπξσ πξσ ξ ελλημικϊπ 

ϋπξπ κάλσφε ςημ ξικξμξμική κοίρη ρςη υόοα μαπ. Έςρι, μπξοξϋμ μα εναυθξϋμ ρσμπεοάρμαςα 

ϊυι μϊμξ για ςημ ποξρέγγιρη ςξσ «ποξβλήμαςξπ» απϊ ελλημική ξπςική γχμία και ςημ πιθαμή 

υοηριμξπξίηρη ελλημικόμ πηγόμ απϊ ςα νέμα ΛΛΔ, αλλά και για ςημ αμςίληφη πξσ 

καλλιεογήθηκε ρςη υόοα μαπ ρυεςικά με ςξ οϊλξ άλλχμ υχοόμ αλλά και ςξσ διεθμξϋπ ϋπξσ.  
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