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Η οικονομικό κρύςη που πλόττει την Ελλϊδα από το φθινόπωρο του 2009, ϋχει αποτελϋςει πρόκληςη για τα 

εγχώρια ΜΜΕ.  Η πρόκληςη αυτό ςχετύζεται, πρώτα-πρώτα, με την ύδια τουσ την επιβύωςη. Ιςτορικϋσ εφημερύδεσ, 
όπωσ για παρϊδειγμα η Απογευματινό, ϋχουν αναςτεύλει τη λειτουργύα τουσ και ϊλλεσ όπωσ η Ελευθεροτυπύα 
αντιμετωπύζουν ςημαντικϊ προβλόματα, γεγονόσ που επιβεβαιώνεται από τισ πρόςφατεσ απεργύεσ του 
προςωπικού τησ και τισ ςυζητόςεισ για υπαγωγό τησ ςτο ϊρθρο 99. Στο χώρο τησ τηλεόραςησ η ΕΤ 1 θα ςταματόςει 
ςύντομα να εκπϋμπει ενώ το ALTER δεν προβϊλει εδώ και λύγεσ  βδομϊδεσ το πρόγραμμϊ του.  Η αβεβαιότητα για 
το μϋλλον κυριαρχεύ, ενώ λόγω του περιοριςμού των εςόδων - ιδύωσ από τισ διαφημύςεισ - το μιντιακό τοπύο ςτη 
χώρα μασ αναμϋνεται να μεταβληθεύ ακόμα περιςςότερο.  

Παρϊλληλα με το αντύκτυπό τησ ςτη βιωςιμότητα αρκετών επιχειρόςεων ΜΜΕ, η οικονομικό κρύςη των 
τελευταύων δύο ετών ϋχει επηρεϊςει και το καθημερινό ϋργο των δημοςιογρϊφων. Ο όροσ «ρουτύνα» δεν ϋχει 
πλϋον θϋςη ςτο λεξιλόγιό τουσ, καθώσ  καλούνται να καλύπτουν εξελύξεισ, αδιανόητεσ πριν από τον Οκτώβριο του 
2009. Θα μπορούςε κϊποιοσ, ϊραγε, ακόμα και να φανταςτεύ ότι ϋνα ϊρθρο που θα αμφιςβητούςε τη 
ςταθερότητα του ευρώ θα δημοςιευόταν το 2007 ό το 2008; Αντύςτοιχα, θα περύμενε ϋνασ αναγνώςτησ να διαβϊςει 
- την ύδια περύοδο -  ρεπορτϊζ ςτο οπούο θα γινόταν λόγοσ για πιθανότητα απομεύωςησ τησ αξύασ των ελληνικών 
ομολόγων;  Και, όμωσ, όλα αυτϊ εύναι πια μϋροσ τησ δημόςιασ ατζϋντασ. Οι  δημοςιογρϊφοι χρειϊζεται να 
κατανοούν και να εξηγούν αποτελεςματικϊ οικονομικϋσ ϋννοιεσ ϊγνωςτεσ για ϋνα μεγϊλο τμόμα του ελληνικού 
πληθυςμού.  Και, πϊνω από όλα, μεταδύδοντασ διϊφορεσ πληροφορύεσ μϋςα ςε κλύμα ρευςτότητασ, ϋρχονται 
αντιμϋτωποι με τον κύνδυνο του περαιτϋρω «εκφοβιςμού» τησ κοινόσ γνώμησ για πιθανϋσ μελλοντικϋσ εξελύξεισ.  

Το θϋμα το οπούο κυριαρχεύ ςτην ειδηςεογραφύα και τισ αναλύςεισ όλων των ελληνικών ΜΜΕ εύναι ο 
αντύκτυποσ των μϋτρων λιτότητασ ςτην καθημερινό ζωό των πολιτών. Συγκεκριμϋνα, οι περικοπϋσ ςε μιςθούσ και 
ςυντϊξεισ και η διαρκόσ αύξηςη των φόρων απαςχολούν ϋντονα τουσ δημοςιογρϊφουσ, οι οπούοι προςπαθούν να 
ςκιαγραφόςουν τισ νϋεσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που διαμορφώνονται για διϊφορεσ ηλικιακϋσ και εργαςιακϋσ 
ομϊδεσ.  Τον τελευταύο καιρό, για παρϊδειγμα, πολλϊ ρεπορτϊζ ϋχουν πραγματοποιηθεύ για τη δυςκολύα που 
αντιμετωπύζουν αρκετού Έλληνεσ να πληρώςουν το ειδικό τϋλοσ ακινότων, το οπούο αποφαςύςτηκε κατϊ τη 
διϊρκεια τησ Διεθνούσ Έκθεςησ Θεςςαλονύκησ του Σεπτεμβρύου. Αυξημϋνο, εύναι, ακόμα το ενδιαφϋρον των 
δημοςιογρϊφων για τισ επιπτώςεισ τησ ύφεςησ ςτην απαςχόληςη και την εμπορικό αγορϊ, με πιο πρόςφατο 
παρϊδειγμα τισ μϋρεσ των Χριςτουγϋννων, αλλϊ και για τον κύνδυνο απολύςεων ςτο δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα. 
Έτςι, λοιπόν, δεν λεύπουν οι ςυνεχεύσ αναφορϋσ ςε ςυμπολύτεσ μασ που εύτε ϋχουν χϊςει τη δουλειϊ τουσ λόγω τησ 
κρύςησ εύτε αδυνατούν να βρουν εργαςύα, ςτρεφόμενοι ςτην αναζότηςη λύςησ ςτο εξωτερικό, όπωσ ςυμβαύνει 
κατϊ μεύζονα λόγο με τουσ νϋουσ.  

Τα καθημερινϊ προβλόματα των Ελλόνων πολιτών αποτελούν, δικαιολογημϋνα, προτεραιότητα ςτην κϊλυψη 
τησ κρύςησ από τα εγχώρια ΜΜΕ.  Από εκεύ και πϋρα, όμωσ, παρατηρούνται διαφοροποιόςεισ ςτον τρόπο που οι 
δημοςιογρϊφοι αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα τησ για το μϋλλον τησ Ελλϊδασ. Σε γενικϋσ γραμμϋσ, δύο εύναι οι 
τϊςεισ που διαμορφώνονται. Από τη μύα πλευρϊ, ακούγεται η φωνό όςων ενθαρρύνουν τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ τησ 
χώρασ να ςυνεργαςτούν και να υλοποιόςουν τισ απαραύτητεσ μεταρρυθμύςεισ ώςτε η Ελλϊδα να επανϋλθει ςε 
τροχιϊ ανϊπτυξησ και προόδου. Και από την ϊλλη,  η φωνό όςων επενδύουν ςτη ςτεύρα ϊρνηςη και την εναντύωςη 
ςε οποιαςδόποτε μορφόσ αλλαγό ξεφεύγει από τισ αγκυλώςεισ του παρελθόντοσ.  

 Καθώσ η ςημερινό κατϊςταςη εύναι εξαιρετικϊ επύπονη λόγω των μϋτρων λιτότητασ, οι δημοςιογραφικϋσ 
απόψεισ που βλϋπουν προσ το μϋλλον και θεωρούν την κρύςη ευκαιρύα για την Ελλϊδα, δεν ηχούν ευχϊριςτα. 
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Αντύθετα, αυτϋσ που βαςύζονται ςε ϊγονη κριτικό και καλούν την κοινό γνώμη ςε διαρκό διαμαρτυρύα, κερδύζουν 
ϋδαφοσ. Άλλωςτε, ςε ςυνθόκεσ ρευςτότητασ, ο λαώκιςμόσ θριαμβεύει και αυτόσ εκφρϊζεται εύκολα μϋςα από 
αναλύςεισ, κεύμενα και ρεπορτϊζ που κϊνουν ϊλλοτε λόγο για «ξεπούλημα» τησ Ελλϊδασ και ϊλλοτε 
δαιμονοποιούν τουσ ξϋνουσ δανειςτϋσ, αξιολογώντασ τουσ ωσ μοναδικό πηγό του κακού για τη χώρα. 

Οι δύο τϊςεισ που ϋχουν διαμορφωθεύ ςτο χώρο τησ ελληνικόσ δημοςιογραφύασ ςχετικϊ με τισ προοπτικϋσ τησ 
χώρασ για το μϋλλον, δεν πρϋπει να μασ εκπλόςςουν καθώσ, ουςιαςτικϊ, αντικατοπτρύζουν το δημόςιο διϊλογο 
ςτην ελληνικό πολιτικό ςκηνό. Πριν από το Νοϋμβριο του 2011, η αδυναμύα ςυναύνεςησ όταν βαςικό 
χαρακτηριςτικό του, ενώ ακόμα και ςόμερα εξακολουθούν να υπϊρχουν φωνϋσ που ναρκοθετούν το ϋργο τησ 
κυβϋρνηςησ Παπαδόμου και ςυνεχύζουν να αντιτύθενται ςτα μϋτρα εξυγύανςησ τησ οικονομύασ τησ χώρασ, χωρύσ να 
προτεύνουν αξιόπιςτη εναλλακτικό.  Όταν, λοιπόν, υπϊρχει ςύγκρουςη απόψεων ςτον πολιτικό ςτύβο εύναι 
απολύτωσ λογικό να γύνεται το ύδιο και ςε αυτόν των ΜΜΕ. Την ύδια ςτιγμό, με δεδομϋνο πωσ τα μύντια εύναι 
εταιρεύεσ που ϋχουν ςτόχο την οικονομικό τουσ επιβύωςη, γύνεται αντιληπτό ότι η επιλογό λαώκύςτικων θεμϊτων 
που αρϋςουν ςτην κοινό γνώμη, εξαςφαλύζουν θεωρητικϊ υψηλότερη θεαματικότητα και αναγνωςιμότητα.   

Οπωςδόποτε, η ευρωπαώκό κρύςη χρϋουσ δεν αφορϊ μόνον τη χώρα μασ. Αυτό, ωςτόςο, δε ςημαύνει ότι η δικό 
μασ ευθύνη εύναι μικρό ό πωσ δεν πρϋπει να βϊλουμε ςε τϊξη τα του ούκου μασ, αλλϊζοντασ το μοντϋλο ανϊπτυξησ 
που οδόγηςε την Ελλϊδα ςτη ςημερινό κατϊςταςη. Οι δημοςιογρϊφοι, οι οπούοι κϊνουν διαρκώσ λόγο για 
απώλεια τησ εθνικόσ μασ κυριαρχύασ ςτην προςπϊθειϊ τουσ να αμφιςβητόςουν τη ςημαςύα των απαραύτητων 
μεταρρυθμύςεων, μπορούν, ύςωσ, να μελετόςουν περιςςότερο την ύδια τη φιλοςοφύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Θα 
εύναι καλό, ταυτόχρονα, να εξηγόςουν ςτουσ Έλληνεσ πολύτεσ ποιεσ ακριβώσ ςυνϋπειεσ θα ϋχουμε ςε περύπτωςη 
που εγκαταλεύψουμε το όχημα τησ ευρωζώνησ, κϊτι που ϋχουν, μϋχρι ςτιγμόσ, αποφύγει να αναλύςουν. Ο ρόλοσ 
τουσ τουσ επόμενουσ δύςκολουσ μόνεσ θα εύναι, ύςωσ, κριςιμότεροσ όςο ποτϋ ϊλλοτε ςτο πρόςφατο παρελθόν.  
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεύ ωσ ύδρυμα πολιτικϋσ θϋςεισ. Καταβϊλλει μϊλιςτα προςπϊθεια να παρουςιϊζονται ςτα πλαύςια των 
εκδηλώςεών του και ςτο μϋτρο του δυνατού όλεσ οι υπϊρχουςεσ απόψεισ. Υπό το πρύςμα αυτό, οι αναλύςεισ και οι γνώμεσ που 
δημοςιεύονται ςτισ ςειρϋσ του θα πρϋπει να αποδύδονται αποκλειςτικϊ ςτουσ ςυγγραφεύσ και να μην θεωρεύται ότι 
αντιπροςωπεύουν απαραύτητα τισ απόψεισ του Ιδρύματοσ. 

Μάθετε περιςςότερα για το έργο μασ –  
Επιςκεφθεύτε τον ιςτότοπο www.eliamep.gr/en  και το ιςτολόγιό μασhttp://blogs.eliamep.gr/en   
Αν επιθυμεύτε να διαγραφείτε από τη λύςτα παραληπτών ςτεύλετε κενό μόνυμα ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 
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