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Η μεΘ οΔοΛοΓιΚΗ προΣεΓΓιΣΗ ΤΗΣ ειΚοναΣ 
ΤΗΣ ΓερμανιαΣ ΣΤιΣ ε ΛΛΗνιΚεΣ εΦΗμεριΔεΣ

αλεξιάννα Τσότσου
πανεπιστήμιου του αμβούργου

tsotsou@gmail.com

Abstract

The study is part of a large project about the image of Germany in the Greek press from a 
linguistic perspective. The purpose of this paper is on the one hand to define the term image 
combining the tradition of social psychology and linguistics and on the other hand to present the 
methodological approach of this image. This approach is based on a combination of quantitative 
and qualitative analysis, namely the combination of corpus linguistics and discourse analysis.

Λέξεις- κλειδιά: Κριτική Ανάλυση Λόγου, σώμα κειμένων, εικόνα (image), downsizing

1. εισαγωγή

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη μεθοδολογική προσέγγιση της εικόνας των 
Γερμανών στις ελληνικές εφημερίδες, η μελέτη της οποίας αποτελεί αντικείμενο 
μιας μεγαλύτερης εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζει την εικόνα αυτή σε 
τέσσερις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα στο χρονικό 
διάστημα 2001-2013.

Στόχος της είναι καταρχάς η οριοθέτηση της έννοιας της εικόνας, η οποία απαντά σε 
διαφορετικούς κλάδους, όπως η κοινωνική ψυχολογία, η γλωσσολογία και η κριτική 
ανάλυση λόγου. Η εργασία επιχειρεί να συνδυάσει τις τρεις προοπτικές και να καλύψει 
με αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο κενό. Η οριοθέτηση αυτή είναι απαραίτητη για 
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την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης, της οποίας η παρουσίαση 
αποτελεί το δεύτερο και βασικό στόχο της εργασίας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται 
στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης και επιτρέπει την πολύπλευρη 
μελέτης της εικόνας διαχρονικά και συγχρονικά. Για το συνδυασμό ποσοτικής και 
ποιοτικής ανάλυσης είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός πλήρους σώματος κειμένων, 
το οποίο μελετάται ποσοτικά και στη συνέχεια η κατασκευή ενός μικρότερου 
σώματος κειμένων (downsizing), το οποίο μελετάται ποιοτικά. Για να γίνει κατανοητή 
η προσέγγιση αυτή παρατίθενται και συγκεκριμένα παραδείγματα.

2. η έννοια της εικόνας

2.1. Στην κοινωνική ψυχολογία

Η έννοια της εικόνας (image) έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως από τη σκοπιά της 
κοινωνικής ψυχολογίας ως η νοητική οντότητα που αποτελείται από το σύνολο 
των απόψεων, ιδεών και συναισθημάτων ενός ατόμου ή της πλειοψηφίας κάποιων 
ατόμων απέναντι σε μια ομάδα (lippmann 1922, Kleining 1969). Η εικόνα μπορεί 
να περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά και, σε αντίθεση με τις άλλες 
κατηγορίες των στερεοτυπικών συστημάτων (στερεότυπα και προκαταλήψεις), 
ενσωματώνει και αντικειμενικά γεγονότα, διότι η εικόνα έχει μεγαλύτερη ικανότητα 
στις αλλαγές και είναι περισσότερο ανοιχτή σε νέες πληροφορίες (Allport 1954).

οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με την εξέταση της εικόνας διαφόρων ομάδων και 
ιδιαίτερα με την εικόνα της Γερμανίας σε διάφορες χώρες στο πλαίσιο της κοινωνικής 
ψυχολογίας έχουν μελετήσει κυρίως κείμενα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
μάλιστα των εφημερίδων (Böhme-Durr 2000, Schramm 2007, Kittl 2009, Demleitner 
2010). Όμως, αντικείμενό τους είναι το περιεχόμενο αυτών των κειμένων και όχι τα 
γλωσσικά μέσα που το πραγματώνουν.

2.2. Στη γλωσσολογία

Στη γλωσσολογία έχει μελετηθεί η εικόνα ως γλωσσική κατασκευή της παραπάνω 
νοητικής οντότητας από το vogel (2010a, 2010b, 2012) (linguistische Imageana-
lyse). Σε αυτή την προσέγγιση, η οποία πλησιάζει πολύ και στην προσέγγιση της 
παρούσας εργασίας, η εικόνα αποτελείται από τα περιγραφόμενα αντικείμενα και 
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γεγονότα, από τη νοητική τους κατασκευή από τον ομιλητή και από τη γλωσσική 
τους πραγμάτωση (vogel 2010b: 348) και χαρακτηρίζεται τόσο από ενότητα όσο και 
από διαφορετικότητα (vogel 2012: 152). Η μεθοδολογική προσέγγιση της εικόνας 
σε αυτή την προοπτική στηρίζεται κυρίως στην ανεύρεση των επαναλαμβανόμενων 
τυπικών γλωσσικών σχημάτων με τα εργαλεία της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων 
(corpus linguistics) και προχωράει σε μια λιγότερο ποσοτική ανάλυση μόνο στο στενό 
συγκείμενο της Key Word in Concordance (KWIC) χωρίς να εξετάζει μεγαλύτερα 
κείμενα και το περικείμενο.

2.3. Στην κριτική ανάλυση λόγου

Το αντίθετο συμβαίνει στην κριτική ανάλυση λόγου, όπου εξετάζεται μέσω της 
ποιοτικής και λεπτομερούς ανάλυσης ολόκληρων κειμένων, η αναπαράσταση στο λόγο 
(discourse) ομάδων και ατόμων και η διαλεκτική σχέση αυτής της αναπαράστασης με 
συγκεκριμένες ιδεολογίες και το περικείμενο (van Dijk 1993, Fairclough & Wodak 
1997). Στην κριτική ανάλυση λόγου ο όρος «εικόνα» δεν χρησιμοποιείται, αλλά αντί 
αυτού χρησιμοποιείται ο όρος «αναπαράσταση στο λόγο» (discursive representation) 
και επιχειρείται να αναλυθεί ο τρόπος, με τον οποίο η αναπαράσταση αυτή αντανακλά 
την ιδεολογία της κοινωνίας ή ενός συγκεκριμένου φορέα απέναντι σε μία ομάδα αλλά 
και το πώς μέσω του λόγου επηρεάζεται η κοινωνία και κατασκευάζονται αρνητικά 
οι ομάδες που δεν ανήκουν στην ομάδα του υποκειμένου. με την προσέγγιση αυτή 
μελετάται η κατά κανόνα αρνητική αναπαράσταση κοινωνικών μειονοτήτων, οι οποίες 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και υφίστανται διακρίσεις και ρατσισμό (van Dijk 
1991, Wodak & van Dijk 2000), δεν μελετάται όμως η αναπαράσταση ομάδων που 
δεν βρίσκονται σε τέτοια μειονεκτική θέση, όπως η Γερμανία σε σχέση με την ελλάδα.

2.4. Στην παρούσα εργασία

Η παρούσα εργασία συνδυάζει τις τρεις προοπτικές και καλύπτει το υφιστάμενο κενό. 
Συγκεκριμένα, η εικόνα νοείται, όπως και στην προσέγγιση του vogel, τόσο ως νοητική 
κατασκευή όσο και ως η γλωσσική κατασκευή που την πραγματώνει. παράλληλα, 
για την προσέγγιση αυτής της κατασκευής γίνεται συνδυασμός τόσο της ποσοτικής 
ανάλυση της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων που επιτρέπει την ανεύρεση των 
επαναλαμβανόμενων, τυπικών γλωσσικών σχημάτων, όσο και της ποιοτικής ανάλυση 
της κριτικής ανάλυσης λόγου, μέσω της οποίας μελετώνται ολόκληρα κείμενα και 
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λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και πολιτικό περικείμενο για τη διαμόρφωσή τους. 
Τέλος, με το συνδυασμό αυτών των προοπτικών ερευνάται η εικόνα μιας ομάδας, η 
οποία δεν μειονεκτεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά σε σχέση με την ομάδα του 
υποκειμένου, την ελλάδα και έτσι δεν εμπεριέχεται στις ομάδες, τις οποίες κατεξοχήν 
έχει μελετήσει η κριτική ανάλυση λόγου.

3. Μεθοδολογία

3.1. Σώμα κειμένων

Το πλήρες corpus αποτελείται από 13.582 άρθρα όλων των ειδών της καθημερινής και 
κυριακάτικης έκδοσης των εφημερίδων Καθημερινή, Ριζοσπάστης, Το Βήμα, Τα Νέα 
στο χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2013. Κριτήριο επιλογής των άρθρων ήταν 
να περιέχουν στον τίτλο τους το λέξημα γερμαν*. Έτσι επιλέγονται άρθρα τα οποία 
έχουν ως κύριο θέμα τη Γερμανία ή αναφέρονται στη Γερμανία και την αναφορά αυτή 
ο αρθρογράφος τη θεωρεί σημαντική ή ελκυστική για τον αναγνώστη, αφού ο τίτλος 
θεωρείται ότι έχει διπλή λειτουργία. αφενός παρουσιάζει το θέμα και τα βασικότερα 
σημεία συνοπτικά και αφετέρου διεγείρει την προσοχή του αναγνώστη (Bell 1991, 
Morley 1998).

3.2. Downsizing

Σχετικά με το downsizing, την κατασκευή δηλαδή ενός μικρότερου σώματος κειμένων, 
τα οποία επιλέγονται από το πλήρες corpus για να μελετηθούν ποιοτικά, δίνονται 
ελάχιστες προτάσεις στη βιβλιογραφία. Η βασικότερη σχολή προκύπτει από την 
παράδοση του πανεπιστημίου του lancaster (Baker et al. 2008, Khosravinik 2010, Ga-
brielatos et al. 2011), κατά την οποία το πλήρες corpus χωρίζεται σε μηνιαία σώματα 
κειμένων και επιλέγονται αυτά με τα περισσότερα άρθρα, αυτοί οι μήνες δηλαδή κατά 
τη διάρκεια των οποίων γράφτηκαν τα περισσότερα άρθρα για το θέμα που ενδιαφέρει 
τον ερευνητή. μέσω αυτού του τρόπου είναι δυνατόν τα κείμενα να συνδέονται με 
συγκεκριμένα γεγονότα και να λαμβάνεται υπόψη το περικείμενο. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται και η πρόταση των Forchtner & Kølvraa (2012), σύμφωνα με τους οποίους 
τα κείμενα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένους δείκτες της γλωσσολογίας σωμάτων 
κειμένων, όπως για παράδειγμα κατηγορίες N-Grams που απαντούν στο πλήρες corpus.
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Στην παρούσα εργασία το downsizing γίνεται με ποιοτικά κριτήρια χωρίς τυχαία και 
αυθαίρετη επιλογή κειμένων. Συγκεκριμένα, από το πλήρες corpus επιλέγονται για 
λεπτομερέστερη ανάλυση τα άρθρα γνώμης της κυριακάτικης έκδοσης, τα οποία στο 
σύνολο είναι 193. Έτσι επιλέγονται άρθρα που εκφράζουν την αξιολογική άποψη του 
αρθρογράφου και της εφημερίδας και συνεπώς συνδέονται με την αναπαραγόμενη 
ιδεολογία και τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών και της υψηλότερης κυκλοφορίας 
της κυριακάτικης έκδοσης απευθύνονται σε μεγαλύτερο κοινό και σχολιάζουν τα 
γεγονότα όλης της εβδομάδας.

3.3. Συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης

Τα πλεονεκτήματα αυτού του συνδυασμού συνίστανται στο συνδυασμό των 
πλεονεκτημάτων τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα 
μέσω της ποσοτικής ανάλυσης και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών της 
προκύπτουν αντικειμενικά αποτελέσματα που απαιτούν όσο το δυνατόν λιγότερο την 
υποκειμενική εμπλοκή του ερευνητή, ενώ και ο μεγάλος αριθμός κειμένων που μπορεί 
να μελετηθεί συνεισφέρει στην αντιπροσωπευτικότητα αυτών και των αποτελεσμάτων. 
από την άλλη, η ποιοτική ανάλυση κάποιων από αυτά τα κείμενα μπορεί να οδηγήσει 
σε λεπτομερέστερα και πιο διαφωτιστικά στοιχεία, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το 
περικείμενο, που μπορεί να επεξηγήσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.

Στη βιβλιογραφία ο τρόπος αυτού του συνδυασμού ποικίλλει. υπάρχουν μελέτες, οι 
οποίες δίνουν το μεγαλύτερο βάρος στην ποιοτική ανάλυση μελετώντας ένα μικρό 
corpus και χρησιμοποιώντας από τα εργαλεία της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων 
μόνο την KWIC (Wodak et al. 1990, Kovacs & Wodak 2003, Magalhaes 2006). από 
την άλλη υπάρχουν μελέτες, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην ποσοτική ανάλυση και 
δεν αναφέρουν ρητά κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο όπως αυτό της κριτικής ανάλυσης 
λόγου (Stubbs 1994). Τέλος, υπάρχουν και μελέτες, οι οποίες συνδυάζουν ισόρροπα 
τα δύο επίπεδα (Mautner 2007, Baker et al. 2008, o’Halloran 2009).

Στην παρούσα εργασία η ποσοτική ανάλυση του πλήρους corpus βασίζεται στις 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων (corpus lin-
guistics) (Stubbs 1996, Bubenhofer 2009), οι οποίες επιτρέπουν την εξέταση μεγάλου 
corpus. οι αναλυτικές κατηγορίες είναι οι λέξεις-κλειδιά του corpus, οι συνάψεις 
και η σημασιολογική προσωδία του λεξήματος γερμαν*. Η ποιοτική ανάλυση του 
μικρότερου corpus γίνεται με βάση την κριτική ανάλυση λόγου (Critical Discourse 
Analysis) (Wodak & Meyer 2001), κατά την οποία ο λόγος βρίσκεται σε διαλεκτική 
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σχέση με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περικείμενο και συμβάλλει στην 
αναπαραγωγή ιδεολογιών. οι αναλυτικές κατηγορίες στηρίζονται στην ιστορική 
προσέγγιση (Discourse Historical Approach) (Reisigl & Wodak 2001) και είναι η 
θεματική ανάλυση, η διακειμενικότητα και οι στρατηγικές του λόγου.

οι στρατηγικές του λόγου (discursive strategies), με τις οποίες κατασκευάζεται 
θετικά η ομάδα του «εμείς» (In–group) και αρνητικά η ομάδα «των άλλων» (out-
group) παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

στρατηγική στόχος γλωσσικό μέσο 

αναφορά 
κατασκευή της ομάδας του  
«εμείς» και των «άλλων» 

δεικτικές αντωνυμίες,  
μεταφορά, μετωνυμία,  
συνεκδοχή, προσωποποίηση 

Κατηγόρηση 
χαρακτηρισμός των φορέων  
κάθε ομάδας θετικά αρνητικά 

επίθετα, εμπρόθετες φράσεις,  
αναφορικές προτάσεις, μετοχές, 
μεταφορά, σύγκριση, μετωνυμία, 
υπερβολή, ευφημισμός 

επιχειρηματολογία 
δικαιολόγηση των  
χαρακτηρισμών 

τόποι, πλάνες 

προοπτική 
αναπαράσταση  
του λόγου 

έκφραση της εμπλοκής και 
της προοπτικής του ομιλητή 

διήγηση, περιγραφή, παραπομπή, 
ευθύς-πλάγιος λόγος 

επίταση
μετριασμός 

επίταση και μετριασμός της 
επιστημικής και δεοντικής 
κατάστασης του εκφωνήματος 

υποκοριστικά, δείκτες 
τροπικότητας 
δισταγμός, υπερβολή 

Πίνακας 1 | Οι στρατηγικές του λόγου για την κατασκευή της ομάδας του «εμείς» και των «άλλων»

Τα δύο σώματα κειμένων και συνεπώς η ποσοτική με την ποιοτική ανάλυση βρίσκονται 
σε διαλεκτική σχέση. Η μελέτη του πλήρους σώματος λαμβάνει υπόψη το περικείμενο, 
ενώ η ποιοτική ανάλυση στηρίζεται στα δεδομένα της ποσοτικής, ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτική και αντικειμενική και να λαμβάνει υπόψη την τυπική γλωσσική 
χρήση. οι λέξεις-κλειδιά αποτελούν το πρώτο βήμα στην ποιοτική ανάλυση των 
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θεμάτων και της διακειμενικότητας, ενώ οι στρατηγικές του λόγου συμπληρώνουν 
την κατηγορία των συνάψεων και της σημασιολογικής προσωδίας.

4. Παραδείγματα

4.1. Η θεματική ανάλυση του Ριζοσπάστη

Τα πλεονεκτήματα του συνδυασμού των δύο επιπέδων ανάλυσης μπορούν να γίνουν 
κατανοητά καταρχάς μέσα από τη θεματική ανάλυση της εφημερίδας ριζοσπάστης. 
αρχικά στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι λέξεις-κλειδιά που απαντούν στην εφημερίδα 
σε μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες εφημερίδες και στη συνέχεια, 
στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα θέματα, με τα οποία ασχολούνται τα άρθρα γνώμης 
του μικρότερου corpus ύστερα από το downsizing.

Θεματικό πεδίο λέξεις-κλειδιά

κομμουνισμός

ΚΚε, Κνε, Κόμμα, εργάτες, κομμουνιστής,  
Σοβιέτ, λαϊκός, επανάσταση, πάλη, σύνθημα, 
κίνημα, ανατροπή, αριστερός, απεργία, 
κινητοποίηση, λαός, δράση

οι αντίθετοι κεφάλαιο, ναΤο, εε, καπιταλιστικός, αστικός, 
κυβέρνηση, μονοπώλια, ιμπεριαλιστικός

β’ παγκόσμιος πόλεμος κατοχή, πόλεμος, θύματα, στρατιώτες, στρατός, 
θηριωδία, ναζιστικός

πολεμικές αποζημιώσεις αποζημιώσεις, οφειλές, Άρειος πάγος, ολομέλεια

γερμανική πολιτική σκηνή
Βερολίνο, SPD, CDU, σοσιαλδημοκράτες, 
Γκέρχαρντ Σρέντερ, Άγγελα, οΔΓ,  
μπούντεσταγκ, καγκελάριος

γερμανικός κομμουνισμός Καρλ Λίμπκνεχτ, ρόζα Λούξεμπουργκ, ΚοΔΗΣο, 
ΓΛΔ, μπίσκι, Έμπερτ, DKP, Σάιντεμαν, νόσκε

πόλεμος στο ιράκ Ηπα, ιράκ, οΗε, μπους

Πίνακας 2 | Οι λέξεις-κλειδιά στο Ριζοσπάστη
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Πίνακας 3 | Η ποιοτική θεματική ανάλυση του Ριζοσπάστη

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους δύο πίνακες είναι ότι η ποσοτική ανάλυση 
αποτελεί το πρώτο βήμα που αποκαλύπτει στο σύνολο των άρθρων την κυριαρχία της 
κομμουνιστικής ιδεολογίας της εφημερίδας και την ενασχόληση με αυτή. εξαίρεση 
αποτελούν ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, οι πολεμικές αποζημιώσεις και ο πόλεμος στο 
ιράκ ως γεγονός της επικαιρότητας. Η ποιοτική ανάλυση αποσαφηνίζει την ποσοτική, 
δείχνει με ποιον τρόπο η ιδεολογία αυτή εξειδικεύει τα θεματικά πεδία και καθορίζει 
την εικόνα της Γερμανίας και πώς ακόμα και το διαφαινόμενο από την ποσοτική 
ανάλυση ως ιδεολογικά ουδέτερο γεγονός του πολέμου στο ιράκ διαπνέεται τελικά 
από την ίδια ιδεολογία, η οποία θεωρεί τη Γερμανία ως μία καπιταλιστική χώρα, η 
οποία κατασκευάζεται στο λόγο εντελώς αρνητικά.

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα και των δύο επιπέδων ανάλυσης η Γερμανία 
παρουσιάζεται στο ριζοσπάστη ως εύρωστη οικονομία ως προς τους δείκτες αλλά με 
εξαθλιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, ως καπιταλιστική κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου, ως ιμπεριαλιστική δύναμη που συνεργάζεται με τις Ηπα 
και τέλος ως βασική υπεύθυνη για την κρίση στην ελλάδα. 

Θεματικό πεδίο Θέματα

ελληνική οικονομική κρίση
υπεύθυνη η Γερμανία μαζί με τα αστικά κόμματα 
της ελλάδας
επαφές και ομιλίες Τσίπρα στη Γερμανία

γερμανική οικονομία αρχικά βελτίωση, στην πορεία ύφεση
εξαθλίωση των  κατώτερων  στρωμάτων

πόλεμος στο ιράκ μόνο επιφανειακή η διαφωνία της Γερμανίας
ουσιαστικά συνεργασία με τις Ηπα

Γερμανική Λαοκρατική 
Δημοκρατία καλύτερες συνθήκες ζωής τότε σε σχέση με τώρα

εργατικές κινητοποιήσεις  
στη Γερμανία

απεργίες και διαδηλώσεις ενάντια στα αντιλαϊκά 
μέτρα

πολεμικές αποζημιώσεις δίκαιο το αίτημα της ελλάδας για διεκδίκησή τους

γερμανικές εκλογές συνεργασία χριστιανοδημοκρατών με 
σοσιαλδημοκράτες προς συμφέρον του κεφαλαίου
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4.2. Ο χαρακτηρισμός της Γερμανίας στο διάστημα 2010-2013

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι συνάψεις (+/-5) και η σημασιολογική προσωδία 
του λεξήματος γερμαν* σε όλες τις εφημερίδες στο εν λόγω χρονικό διάστημα με 
βάση τη συγκεκριμένη αναλυτική κατηγορία της ποσοτικής ανάλυσης. Στον πίνακα 
5 παρουσιάζονται οι στρατηγικές κατηγόρησης στα άρθρα του σώματος κειμένων για 
την ποιοτική ανάλυση. μέσω αυτών θα γίνει φανερός ο χαρακτηρισμός της Γερμανίας 
σε αυτό το χρονικό διάστημα.

σημασιολογική προσωδία συνάψεις

Γερμανία
μέρκελ, Ά(ν)γκελα, καγκελάριος, Σόιμπλε, 
Βόλφγκανγκ, Βεστερβέλε, Γκίντο, Βερολίνο, ρέσλερ, 
ανατολική, SPD

ελλάδα ελλάδα, αθήνα

οικονομία

οικονομικός, οικονομία, δις, τράπεζες, εξαγωγές, 
ανάπτυξη, αγορά, χρέος, αύξηση, επιχειρήσεις, 
σχέδιο, βοήθεια, αεπ, ποσοστό, εταιρείες, εργασία, 
κρίση, επενδύσεις, ομόλογα, εκατομμύρια

ευρώπη ευρώ, ευρώπη, εε, κοινή, ευρωζώνη

πολιτική

υπουργός, υπουργείο, κυβέρνηση, πολιτική, 
πρόεδρος, εκλογές, βουλή, επικεφαλής, στάση, 
κόμμα, υφυπουργός, βουλευτής, πολιτικοί, 
εξωτερικών

άλλες χώρες Γαλλία, ιταλία, ισπανία, Ηπα

Τύπος εφημερίδα, περιοδικό, δημοσίευμα, Spiegel, 
συνέντευξη, μμε

Πίνακας 4 | Οι συνάψεις και η σημασιολογική προσωδία του λεξήματος γερμαν* στο διάστημα 2010-2013

με βάση την ποσοτική ανάλυση στον πίνακα 4 η σημασιολογική προσωδία του 
λεξήματος γερμαν* φανερώνεται ουδέτερη με έντονη παρουσία των σημασιολογικών 
πεδίων της οικονομίας, της κρίσης και της πολιτικής. Η λήψη υπόψη του 
περικειμένου και συγκεκριμένα της κρίσης χρέους της ευρωζώνης και της ελληνική 
οικονομική κρίσης στο διάστημα 2010-2013 εξηγεί αυτή την παρουσία, η οποία 
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παραγκωνίζει οποιοδήποτε άλλο θεματικό πεδίο στο συγκείμενο του λεξήματος, 
όπως το ποδόσφαιρο ή η επιστήμη και οι τέχνες. Ωστόσο είναι απαραίτητη και η 

Πίνακας 5 | Οι στρατηγικές κατηγόρησης στο διάστημα 2010-2013

κατηγορηματικές 
στρατηγικές

Παραδείγματα

μεταφορές

•     ισχυρότερος πυλώνας της Ευρώπης
•     μύωψ ηγεμών
•     Δ’ Ράιχ
•     ατμομηχανή της ΕΕ

κατηγορούμενα

•     κράτος που υποτιμά τους ευρωπαϊκούς του θεσμούς
•     μεγαλύτερη οικονομία και πλουσιότερη χώρα της      
      ευρώπης
•     ηγέτιδα δύναμη
•     de facto ηγεμόνας
•     ισχυρή
•     εγωιστική
•     λιγότερο ευρωπαϊκή
•     εθνοκεντρική
•     δέσμια των δικών της φόβων και συμφερόντων
•     δογματική
•     απρόθυμοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη
•     απρόθυμοι να επιβαρύνονται με το ρίσκο της 
       οικονομικής βοήθειας

μετοχές

•     φοβούμενη μήπως η παγκόσμια οικονομία την 
        καταστήσει στόχο του κάθε επαίτη
•     αισθανόμενοι πως έχουν πέσει θύματα κοροϊδίας
•     επιμένοντας ότι όλοι πρέπει να δουλεύουμε σκληρά
•     αφοσιωμένη στη δική της πραγματικότητα
•     αρνούμενη κάθε συλλογική δράση

εμπρόθετες  
φράσεις

•     κάτω από τη φανατική εμμονή στο σχήμα αμαρτία-
        τιμωρία- εξαγνισμός
•     στη δυσάρεστη θέση να διαχειρισθεί τον ηγετικό ρόλο
•     με εγγενή πολιτική ανωριμότητα
•     στο ζενίθ της ισχύος της
•     με στενοκεφαλιά και πείσμα ιεροκήρυκα
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ποιοτική ανάλυση, η οποία κινείται μεν θεματικά στα ίδια πεδία, όμως παρουσιάζει 
πολύ σαφέστερα το χαρακτηρισμό της Γερμανίας αφενός ως ηγέτιδας δύναμης της 
ευρώπης και ισχυρότατης χώρας οικονομικά και πολιτικά, αφετέρου ως στενόμυαλου 
αντιευρωπαϊστή ηγέτη με τιμωρητική διάθεση. Η ομάδα των άλλων, στην οποία ανήκει 
η Γερμανία απέναντι στην ελλάδα, παρουσιάζεται αρνητικά και ως λίγη απέναντι σε 
τόσο κρίσιμες περιστάσεις.

5. συμπεράσματα

Η μεθοδολογική προσέγγιση της εικόνας στην παρούσα εργασία απαιτεί το 
συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, που επιτρέπει την πολύπλευρη μελέτη 
της αφενός διαχρονικά, ώστε να διαφανεί η αλλαγή της με την πάροδο των ετών και  
των γεγονότων και τα τυχόν σταθερά στοιχεία της και αφετέρου συγχρονικά, ώστε 
να διαφανεί η στάση της κάθε εφημερίδας απέναντι στη Γερμανία, στάση που μπορεί 
να συνδεθεί με το προφίλ της καθεμίας. Όπως έγινε φανερό, η ποιοτική ανάλυση 
είναι απαραίτητη, για να αποσαφηνίσει και να φωτίσει στο πλαίσιο του περικειμένου 
τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης. Συνεπώς είναι απαραίτητο και το down-
sizing του πλήρους corpus, έτσι ώστε να είναι δυνατή μιας λεπτομερής ποιοτική 
ανάλυση. Τα  δύο επίπεδα ανάλυσης αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι ώστε να εξαχθούν 
αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα και να δοθεί προσοχή τόσο στην τυπική γλωσσική 
χρήση όσο και στις αποκλίσεις από αυτή.
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