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Το Μάιο και Ιούνιο του 2012 η εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ ήταν δραματική. Η λέξη ‘Grexit’ εμφανιζόταν 
σχεδόν καθημερινά στα κείμενα των δημοσιογράφων, που σχεδόν αναζητούσαν την επόμενη μέρα στην 
ευρωζώνη των δεκαέξι «πλέον» μελών. Μία από τις πιο σημαντικές εφημερίδες, η βρετανική Financial Times 
ξεκίνησε δημόσια συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της απομάκρυνσης της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα.i Δεν 
ήταν, βέβαια, η μόνη. Το BBC προσπάθησε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η επιστροφή της χώρας στη δραχμή 
θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζωή των Βρετανών πολιτών. ii Επίσης, στο πιο κυνικό ίσως δημοσίευμα οι Times του 
Λονδίνου ασχολήθηκαν με τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει η βρετανική εταιρεία εκτύπωσης νομισμάτων De La 
Rue, σε περίπτωση που δεχόταν μεγάλη παραγγελία από την Ελλάδα μετά την έξοδό της από το ευρώ.iii 
 
Ένα χρόνο μετά την περίοδο της μεγάλης αστάθειας, το ελληνικό δράμα δεν έχει εξελιχθεί σε τραγωδία. Αντίθετα, 
αρκετοί ξένοι δημοσιογράφοι προχωρούν αρκετά συχνά σε θετικά σχόλια για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.iv Με αφορμή τη βελτίωση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τον 
οίκο Fitch, για παράδειγμα, η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung αναγνώρισε την 
αποφασιστικότητα της Ελλάδας για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.v Παράλληλα, η Die Welt, σε κυριακάτικη 
έκδοσή της, εξήρε τη συμβολή του πρωθυπουργου, Αντώνη Σαμαρά, στην εξυγίανση και σταθεροποίηση της 
χώρας.vi Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να προβάλει επικοινωνιακά την προοπτική 
μιας «ιστορίας επιτυχίας» που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Η διεθνής εικόνα της Ελλάδας είναι σήμερα καλύτερη σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι. Εδώ και μήνες, πολλοί 
επίσημοι δείκτες και νούμερα αποτυπώνουν τη βελτίωση αυτή, που φυσιολογικά εκφράζεται από τους 
δημοσιογράφους. Το ύψος των δίδυμων ελλειμάτων μειώνεται και η χώρα ανακτά σταδιακά την 
ανταγωνιστικότητά της, καθώς το μοναδιαίο κόστος εργασίας πέφτει.vii Επίσης, αν και η καχυποψία των διεθνών 
ΜΜΕ για την ελληνική πολιτική ελίτ εξακολουθεί να υπάρχει,viii η κυβέρνηση συνεργασίας έχει ξεπεράσει αρκετούς 
σκοπέλους σε δύσκολες ψηφοφορίες και καταφέρνει να διατηρεί τη συνοχή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η ψήφιση πολυνομοσχεδίου τον Απρίλιο 2013 που, μεταξύ άλλων περιελάμβανε μέτρα για τον 
περιορισμό του δημοσίου.ix 
 
Παρόλα αυτά, αχίλλειος πτέρνα παραμένει η κοινωνική διάσταση της κρίσης που αποτελεί σταθερά πηγή 
αρνητικών ιστοριών στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2010 και μετά η εικόνα της Ελλάδα έχει 
αμαυρωθεί, αφού καλύπτονται πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται τόσο με τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών όσο και με ακραίες αντιδράσεις συγκεκριμένων ομάδων στη μεταρρυθμιστική 
πολιτική. x Σήμερα, τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν - παρά το σχετικό κορεσμό για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος - 
να αποκαλύπτουν κοινωνικές πτυχές της κρίσης. Στις 22 Μαΐου 2013 η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε σειρά 
φωτογραφιών με εικόνες ανθρώπων που υποφέρουν.xi Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος αφηγείται την ιστορία 
μιας ναρκομανούς πόρνης που εκδίδεται για πέντε ευρώ. Ακόμα, η συρρίκνωση της ελληνικής μεσαίας τάξης λόγω 
της ύφεσης και της ανεργίας αποτελεί αρκετά συχνά θέμα συζήτησης στο εξωτερικό.xii 
 
Παράλληλα, ο αντιγερμανισμός που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία συνεχίζει να σχολιάζεται, ιδίως στα 
γερμανικά ΜΜΕ.  Η εφημερίδα Die Welt, για παράδειγμα, έχει εστιάσει σε μία σχολική θεατρική παράσταση σε 
λύκειο του Βόλου, όπου, σύμφωνα με αμφιλεγόμενες πληροφορίες, οι μαθητές που συμμετείχαν εκφράστηκαν 
αρνητικά και ειρωνικά για το Βερολίνο.xiii Όσον αφορά το δημοφιλές ταμπλόιντ Bild, το ηλεκτρονικό του αρχείο 
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είναι γεμάτο με φωτογραφίες από την υποδοχή που επεφύλαξαν Έλληνες πολίτες στην καγκελάριο Άγκελα 
Μέρκελ κατά την επίσκεψη της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2012.xiv  Πρώτη στη σχετική καταχώρηση είναι αυτή 
εκείνων που διαμαρτυρήθηκαν με ναζιστικές στολές και σημαίες στην πλατεία Συντάγματος. Πέρα από την 
κάλυψη του αντιγερμανισμού, η Ελλάδα έχει βρεθεί τον τελευταίο κεντρό στο «μάτι του κυκλώνα» σχετικά με 
θέματα όπως η αντιπαράθεση για τα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής,xv η περίφημη «λίστα 
Λαγκάρντ»xvi και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.xvii 
 
Η καινούρια, όμως, διάσταση στη κάλυψη της Ελλάδας από τους ξένους δημοσιογράφους δεν είναι άλλη από τη 
δημοσίευση ιστοριών που αφορούν την άνοδο ακραίων κομμάτων. Αν και το ζήτημα είχε αρχίσει να τους 
απασχολεί πριν από τις δίδυμες εκλογές του 2012,xviii αποτελεί ακόμα πιο σημαντικό σημείο αναφοράς μετά από 
αυτές.xix Το φαινόμενο της ακροδεξιάς, μάλιστα, έχει οδηγήσει αρκετά διεθνή ΜΜΕ να παρακαλουθούν τις 
εξελίξεις σχεδόν καθημερινά και να δίνουν έμφαση σε περιστατικά άσκησης ή προσπάθειας άσκησης βίας.xx 
Ταυτόχρονα, δεν έχουν λείψει τα πρωτόλεια δημοσιογραφικά θέματα που σκιαγραφούν πτυχές της δράσης της 
Χρυσής Αυγής. Στο πιο χαρακτηριστικό, ίσως, από αυτά η εφημερίδα The Independent αναλύει τους τρόπους με 
τους οποίους το κόμμα προσπαθεί να προσελκύσει υποστηρικτές νεαρής ηλικίας στα σχολεία και μέσω 
κοινωνικών δικτύων.xxi 
 
Γίνεται αντιληπτό ότι τα επαινετικά δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών για την οικονομική πρόοδο της Ελλάδας 
σε συνδυασμό με την περιορισμένη χρήση του όρου «Grexit» δεν αρκούν ώστε να ανοίξει οριστικά ένα καινούριο 
κεφάλαιο για τη διεθνή εικόνα της χώρας.  Ο αντίκτυπος της ύφεσης στην πραγματική οικονομία και οι συνέπειες 
της ανεργίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών δεν εκμηδενίζονται ούτε απαλύνονται με την πτώση του κόστους 
δανεισμού και τις ενθαρρυντικές ανακοινώσεις οίκων αξιολόγησης. Έτσι, σε περίπτωση πολιτικής κρίσης τους 
επόμενους μήνες, οικονομικών αστοχιών στην εφαρμογή του Μνημονίου ή έντονων κοινωνικών αντιδράσεων η 
επικοινωνιακή δυναμική που τείνει να δημιουργηθεί, μπορεί εύκολα να καταρρεύσει. Η αρθρογράφος του 
Bloomberg, Megan Greene, αποτυπώνει αυτή την απαισιοδοξία σε πρόσφατη άνάλυσή της.xxii Εντός των συνόρων, 
εξίσου επιφυλακτικός είναι ο πρώην υπουργός οικονομικών, δημόσιας διοίκησης και υγείας, Αλέκος 
Παπαδόπουλος.xxiii  
 
Υπάρχουν, βέβαια, και οι περισσότερο καχύποπτοι ή πιθανώς ρεαλιστές που κάνουν λόγο για μεταβατική περίοδο 
λόγω των γερμανικών εκλογών.xxiv Αποδίδουν, δηλαδή, την επιφανειακή βελτίωση του κλίματος στην επιθυμία 
του Βερολίνου να επικρατεί σχετική ηρεμία στις αγορές ενόψει του Σεπτεμβρίου.xxv Όπως και να έχει, αποτελεί, 
θετική εξέλιξη πως η διεθνής κριτική - σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι - είναι πιο ήπια. Κρίνοντας από 
την κάλυψη της κρίσης τα τελευταία 3,5 χρόνια, είναι καλύτερο για την Ελλάδα να μην επικεντρώνονται τα ξένα 
ΜΜΕ σε αυτή παρά να έχουν τη χώρα στη βασική τους ατζέντα.xxvi Πλέον, δημιουργείται, έστω και προσωρινά, 
παράθυρο ευκαιρίας. Η πορεία της οικονομίας, άλλωστε, συνδέεται με την ψυχολογία που σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάζεται από το έργο των δημοσιογράφων, ιδίως στο εξωτερικό. 
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εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 
δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος.. 
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i Για παράδειγμα: Arvind Subramanian, ‘Greece’s exit may become the euro’s envy’, ιστοσελίδα Financial Times: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4bdda8a0-9dad-11e1-9a9e-00144feabdc0.html#axzz2UIOYJ2K1, 14 Μαΐου 2012. Ο 
ηλεκτρονικός κόμβος με όλα τα σχετικά άρθρα βρίσκεται στον ιστότοπο: http://www.ft.com/intl/indepth/greece-
eurozone [χρειάζεται συνδρομή].  
ii Kevin Peachey, ‘Euro crisis: How a Greek euro exit could affect you’, ιστοσελίδα BBC: 
http://www.bbc.co.uk/news/business-18091763, 16 Μαΐου 2012.  
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iii Nic Fildes, ‘Greek exit could spell riches for De La Rue’, ιστοσελίδα Times: 
http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/supportservices/article3429363.ece, 30 Μαΐου 2012 [χρειάζεται 
συνδρομή]. 
iv George Tzogopoulos, ‘Mediating a Greek success story?, LSE Blog Euro Crisis in the Press: 
http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2013/05/21/mediating-a-greek-success-story/, 21 Μαΐου 2012.  
v Frankfurter Allgemeine Zeitung, ‘Fitch stuft Bonitätnote Griechenlands herauf’, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/griechenland/lob-von-der-ratingagentur-fitch-stuft-
bonitaetsnote-griechenlands-herauf-12183080.html, 14 Μαΐου 2013. 
vi Florian Eder, ‘Der Sanierer’, ιστοσελίδα Die Welt: http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article116330837/Der-
Sanierer.html, 19 Μαΐου 2013.  
vii George Pagoulatos, ‘Greece should not be sacrificed for the euro’, ιστοσελίδα Financial Times: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3c9a0e06-e6c3-11e1-af33-00144feab49a.html#axzz2UIOYJ2K1, 15 Αυγούστου 2012 
[χρειάζεται συνδρομή]. 
viii Financial Times, Greek drama lacks a happy ending’, ιστοσελίδα: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b8b256d0-b713-11e2-
841e-00144feabdc0.html#axzz2Tp2e5g4o, 7 Μαΐου 2013 [χρειάζεται συνδρομή]. 
ix Christine Pirovolakis, ‘A job for life – a Greek myth’, DPA, ιστοσελίδα: http://en.europeonline-magazine.eu/feature-a-
job-for-life---a-greek-mythby-christine-pirovolakis-dpa_278278.html, 29 Απριλίου 2013. 
x George Tzogopoulos, The Greek Crisis in the Media: Stereotyping in the International Press (Ashgate: Farnham and 
Burlington, 2013) 
xi Liz Alderman, ‘Societal ills spike in crisis-stricken Greece’, ιστοσελίδα New York Times: 
http://lens.blogs.nytimes.com/2013/05/22/societal-ills-spike-in-crisis-stricken-greece/,22 Μαΐου 2013. 
xii Για παράδειγμα: Oliver Staley, ‘Depression deepens Greek middle class despair with crime’, ιστοσελίδα Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/news/2012-12-06/depression-deepens-greek-middle-class-despair-with-crime-rising.html, 5 
Δεκεμβρίου 2012.  
xiii Boris Kálnoky και Dimitra Moutzouri, ‘Die Griechen machen richtig Theater’, ιστοσελίδα Die Welt: 
http://www.welt.de/print/die_welt/article116432992/Die-Griechen-machen-richtig-Theater.html, 23 Μαΐου 2013. 
xiv Bild, ‘So berichtet Europa über die Nazi-Proteste’, ιστοσελίδα: http://www.bild.de/politik/ausland/angela-merkel/war-
der-griechenland-besuch-richtig-26636288.bild.html, 10 Οκτωβρίου 2012.  
xv Για παράδειγμα: Jonathan Stearns, ‘Mountain of gold sparkles battles in Greek recovery test’, ιστοσελίδα Bloomberg: 
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-09/mountain-of-gold-sparks-battles-in-greek-recovery-test.html, 9 Απριλίου 
2013.  
xvi Για παράδειγμα: Bild, ‘Familie von Steuersünder-Liste gestrichen?’, ιστοσελίδα: 
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/griechenland-krise/skandal-um-ex-finanzminister-familien-mitglieder-von-steuer-
suender-liste-gestrichen-27898206.bild.html, 29 Δεκεμβρίου 2012.  
xvii Για παράδειγμα: Alexia Kefalas, ‘Grèce: arrête car il traquait les frauders’, ιστοσελίδα Le Figaro: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/10/28/20002-20121028ARTFIG00072-grece-recherche-parce-qu-il-identifait-les-
fraudeurs.php, 28 Οκτωβρίου 2012. 
xviii Για παράδειγμα: Mark Lowen, ‘Greece’s far right hopes for new dawn’, ιστοσελίδα BBC: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17898561, 30 Απριλίου 2012.  
xix Για παράδειγμα: Allain Salles, ‘En Grèce, la banalisation d’Aube dorée, ιστοσελίδα Le Monde: 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1210518&xtmc=tzogopoulos&xtcr=1, 
30 Σεπτεμβρίου 2012 [χρειάζεται συνδρομή]. 
xx Για παράδειγμα: The Guardian, ‘Golden Dawn MP’s swung at mayor of Athens but hit 12-year-old girl instead’, 
ιστοσελίδα: http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/02/greek-rightwing-mp-attacks-mayor, 2 Μαΐου 2013.  
xxi Natalie Savaricas, ‘Greece’s neo-fascists are on the rise…and now they’re going into schools: How Golden Dawn is 
nurturing the next generation’, ιστοσελίδα The Independent: 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greeces-neofascists-are-on-the-rise-and-now-theyre-going-into-
schools-how-golden-dawn-is-nurturing-the-next-generation-8477997.html, 2 Φεβρουαρίου 2013.  
xxii Megan Greene, ‘Greece isn’t turning the corner’, ιστοσελίδα Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/2013-05-
19/greece-isn-t-turning-the-corner.html, 19 Μαΐου 2013. 
xxiii Αλέκος Παπαδόπουλος, ‘Το ελληνικό ευρω-δίλημμα: Διαχείριση της αυταπάτης ή κόψιμο του γόρδιου δεσμού;’, 
ιστοσελίδα: http://www.apapadopoulos.gr/main/rec/inter/int194/int194.html, 24 Μαΐου 2013.  
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