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Η Ε λλάδα στην Ε υ ρώπη της κρίσης :
Α ναπαραστάσεις στον ελληνικό
δημοσιογραφικό λόγο
Χριστίνα Λύκου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
clykou@enl.uoa.gr

Abstract
Viewing crisis as socially and discursively construed and acknowledging the important role of
the media in shaping a European public sphere, this paper investigates the representations of
the crisis and of the relationship between Greece and the EU construed in two Greek newspapers of different ideological positioning during different phases of the crisis. The analysis draws
on systemic functional linguistics paradigm assisted by Wordsmith 6.0 concordance corpus
tool. It is argued that the different representations developed in the phases of the crisis relate
to changes in the broader socio- political context and to the ideological positioning of the
newspapers.
Λέξεις-κλειδιά: κρίση, Ελλάδα, Ευρώπη, αναπαραστάσεις, δημοσιογραφικός λόγος,
συστημική λειτουργική γλωσσολογία

1. Εισαγωγή
Από την αρχή της κρίσης στην ευρωζώνη το 2009 η Ελλάδα υπήρξε η μόνη χώρα
που έλαβε τέτοια αρνητική προσοχή από τον διεθνή τύπο (Tzogopoulos 2013). Όπως
επισημαίνουν οι Σεβαστάκης & Σταυρακάκης (2012) είναι άξιο απορίας πώς μια μικρή
χώρα έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πολλές μελέτες έχουν
εκπονηθεί που διερευνούν την εικόνα που συγκροτείται για την Ελλάδα σε εφημερί-
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δες και περιοδικά κυρίως του διεθνούς τύπου από τα πρώτα χρόνια της κρίσης μέχρι
πρόσφατα (βλ. ενδεικτικά Kutter 2014, Lambropoulou 2014, Mylonas 2014, Touri and
Rogers 2013, Wodak and Angouri 2014).
Η μεγάλη έμφαση στην ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου καταδεικνύει και τη
σπουδαιότητα του ρόλου του στη συγκρότηση της κρίσης. Η Wodak (2009) υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης συχνά επιτείνουν την εικόνα της κρίσης στη διεθνή
δημόσια σφαίρα –στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η Juko (2010) για την εικόνα της
κρίσης στην Ελλάδα– και συχνά δημιουργούν μια πραγματικότητα που εξυπηρετεί
συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα και σχετίζεται με δογματικές απόψεις.
Θεωρώντας ότι η κρίση συγκροτείται κοινωνικά και κειμενικά σε συνάρτηση με συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια και λαμβάνοντας υπόψη τον
κομβικό ρόλο του δημοσιογραφικού λόγου στη συγκρότηση και αναπαραγωγή των
αναπαραστάσεων για την κρίση, το άρθρο αυτό διερευνά τις διαφορετικές αναπαραστάσεις που συγκροτούνται για την κρίση στην Ελλάδα και τη σχέση ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Ευρώπη/ΕΕ σε δυο ελληνικές εφημερίδες σε διαφορετικές φάσεις της
κρίσης. Εξετάζονται επίσης οι αλλαγές στις αναπαραστάσεις κατά την εξέλιξη της
κρίσης και η σχέση τους με τις αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο,
καθώς υποστηρίζεται ότι οι αναπαραστάσεις βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το
κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο συγκροτούνται. Τέλος, διερευνάται η σχέση
των αναπαραστάσεων στις διαφορετικές φάσεις της κρίσης με τον πολιτικό προσανατολισμό της εφημερίδας.

2. Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία
Υιοθετώντας την κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση για τη γλώσσα (Halliday and Hasan
1989), η ανάλυση αντλεί από το υπόδειγμα της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (Halliday and Matthiessen 2004). Διενεργείται λεξικογραμματική ανάλυση των
κειμένων με σκοπό τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων που συγκροτούνται για τους
δυο βασικούς κοινωνικούς δράστες, την Ελλάδα και την ΕΕ/ Ευρώπη, στις δυο εφημερίδες. Στην ανάλυση έμφαση δίνεται στην ιδεοποιητική (ideational) μεταλειτουργία που γραμματικά πραγματώνεται μέσω του συστήματος μεταβιβαστικότητας, το
οποίο αποτελεί τη γραμματική πηγή μέσω της οποίας οι άνθρωποι νοηματοδοτούν
την εμπειρία τους. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: τις διαδικασίες, τους μετέχοντες και τα στοιχεία περίστασης (Halliday and Matthiessen 2004).
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Εστιάζοντας στους κυριότερους γραμματικούς ρόλους που αποδίδονται στην Ελλάδα και στην ΕΕ και στις αντίστοιχες διαδικασίες στις οποίες είναι μετέχουσες διαφωτίζουμε τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται ως κοινωνικοί δράστες στις
διαφορετικές φάσεις της κρίσης, κάνοντας έτσι συγκρίσεις ανάμεσα στις αναπαραστάσεις που αναπτύσσονται στις δυο εφημερίδες. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να
ερμηνεύσουμε τις διαφορετικές αναπαραστάσεις τόσο σε σχέση με τη διαφορετική
πολιτική τοποθέτηση της κάθε εφημερίδας όσο και σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικο –πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο με το οποίο βρίσκονται σε σχέση άμεσης αλληλεπίδρασης.
Η γραμματική ανάλυση επικουρείται από το μεθοδολογικό εργαλείο των σωμάτων
κειμένων Wordsmith 6.0, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό όλων των
περιπτώσεων στις οποίες μετέχουσες είναι η Ελλάδα και η ΕΕ, παρέχοντας και το
συμφραστικό τους περιβάλλον, οι οποίες στη συνέχεια αναλύθηκαν με βάση το σύστημα μεταβιβαστικότητας. Το λογισμικό αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο
σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, καθώς παρείχε και συχνότητες εμφάνισης
των κοινωνικών δραστών με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση του εντοπισμού των σημαντικότερων γραμματικών τους ρόλων και κατ’ επέκταση των αντίστοιχων αναπαραστάσεων.

3. Το σώμα κειμένων
Τα δεδομένα προς διερεύνηση αποτελούνται από κείμενα από δυο ελληνικές εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας, την Καθημερινή και Τα Νέα. Η επιλογή των εφημερίδων βασίστηκε τόσο στην ευρεία κυκλοφορία τους στην έντυπη και την ηλεκτρονική έκδοσή τους όσο και στη διαφορετική πολιτική τους τοποθέτηση. Η Καθημερινή
θεωρείται εφημερίδα κεντροδεξιάς πολιτικής τοποθέτησης και έχει χαρακτηριστεί ως
ελιτίστικη εφημερίδα, ενώ Τα Νέα με περισσότερο λαϊκό προφίλ θεωρείται ότι έχουν
κεντροαριστερό πολιτικό προσανατολισμό. Και οι δυο εφημερίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης και, όπως επισημαίνουν οι Politis &
Kakavoulia (2006), καλύπτουν ένα πολυφωνικό συνεχές και μια ποικιλία διαφορετικών φωνών στην ελληνική δημοσιογραφική σφαίρα.
Τα κείμενα είναι κυρίως ανταποκρίσεις και αναλύσεις (reports) και αφορούν την οικονομική και πολιτική κρίση τόσο σε σχέση με την Ελλάδα όσο και αναφορικά με την
ΕΕ. Έχουν επιλεγεί από δυο περιόδους στις οποίες συνέβαιναν σημαντικά γεγονότα
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γύρω από την κρίση στην Ελλάδα: η πρώτη περίοδος (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2010)
σηματοδοτεί τα αρχικά στάδια της κρίσης όταν ξεκίνησε η πολιτική των μέτρων λιτότητας και άρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις από την ελληνική κοινωνία. Η δεύτερη
(Νοέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015) είναι μια προεκλογική περίοδος όπου στην Ελλάδα ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσης και πολιτικών λιτότητας και μετά από μια
ανεπιτυχή επιστροφή στις οικονομικές αγορές διαφαίνεται για πρώτη φορά η ανάληψη της εξουσίας από ένα αριστερό κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ).
Τα κείμενα έχουν αντληθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των εφημερίδων μέσω των
λέξεων κλειδιών ‘Ελλάδα’, ‘Ευρώπη’, Ευρωπαϊκή Ένωση’ και ‘κρίση’ για την κάθε περίοδο. Συνιστούν ένα σώμα κειμένων που αποτελείται από 66 κείμενα και 49.130 λέξεις
(Πίνακας 1).
Καθημερινή

Τα Νέα

Σύνολο

Φεβρ.- Ιούνιος
2010

12.646 λέξεις
15 άρθρα

12.305 λέξεις
16 άρθρα

24.951 λέξεις
31 άρθρα

Νοέμβριος 2014Ιανουάριος 2015

12.178 λέξεις
18 άρθρα

12.001 λέξεις
17 άρθρα

24.179 λέξεις
35 άρθρα

Σύνολο

24.824 λέξεις
33 άρθρα

24.306 λέξεις
33 άρθρα

49.130 λέξεις
66 άρθρα

Πίνακας 1 |Το σώμα κειμένων

4. Αναπαραστάσεις της Ελλάδας και της ΕΕ στην Καθημερινή
4.1. Στην αρχή της κρίσης (Καθημερινή, 2010)
Η Καθημερινή στην πρώτη περίοδο της κρίσης αναπτύσσει μια αντιφατική εικόνα για
την Ελλάδα: από τη μια η Ελλάδα συγκροτείται ως ένας αδύναμος κοινωνικός δράστης που υφίσταται τις πράξεις και τις πολιτικές αποφάσεις κυρίως της ΕΕ, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την τελευταία ως υπεύθυνη για την κρίση, ενώ από την άλλη
αποδίδονται ευθύνες στην Ελλάδα για την κρίση λόγω των εγγενών προβλημάτων
της ελληνικής κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, η αναπαράσταση της Ελλάδας ως μη ισχυρού κοινωνικού δράστη πραγματώνεται γραμματικά μέσω του ρόλου της ως Στόχου σε υλικές διαδικασίες,
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που είναι και ο συχνότερος ρόλος της (14 φορές), στις οποίες κατά κανόνα δράστης
είναι η ΕΕ/ Ευρώπη. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα 1 και 2 όπου η επιλογή
των διαδικασιών «στηρίζω», «υποστηρίζω» επιτείνει τη διαφορά δυναμικής ανάμεσα
στους δυο κοινωνικούς δράστες.
1) Μετά τις συναντήσεις του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου με τον Γάλλο πρόεδρο και την κ. Μέρκελ, ήρθαν χθες στο προσκήνιο δύο σχέδια τα οποία επεξεργάζεται η Ευρώπη για να στηρίξει την Ελλάδα. (kath9.3.2010)
2) «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα.
Όμως η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει μόνο αν η Ελλάδα επιθυμεί να βοηθήσει
τον εαυτό της», τόνισε νωρίτερα σε δήλωσή του ο κ. Όλι Ρεν. (kath29.6.2010)
Η αντιφατική αναπαράσταση που αναπτύσσεται την ίδια περίοδο θέτει την Ελλάδα
ως υπαίτια για την κρίση, εστιάζοντας στα «κακώς κείμενα» της ελληνικής κοινωνίας.
Πραγματώνεται γραμματικά κυρίως μέσω του ρόλου της ως φορέα σε συσχετιστικές
διαδικασίες, οι οποίες της αποδίδουν χαρακτηριστικά όπως η ασυνείδητη διαχείριση
της οικονομίας (παράδειγμα 3). Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στα εγγενή προβλήματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, στο «πελατειακό σύστημα και τις κρατικές
παροχές σε διάφορες κοινωνικές ομάδες», ενώ σε άλλη περίπτωση (παράδειγμα 4) ως
κύρια αιτία της κρίσης συγκροτείται ο άκρατος καταναλωτισμός ως ένδειξη κοινωνικής θέσης και ισχύος.
3) Η Ελλάδα έγινε σε όλο τον κόσμο παράδειγμα επιπόλαιης και ασυνείδητης οικονομικής συμπεριφοράς. (kath2.5.2010)
4) O Βολφ Κλιντς αποκάλυψε ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό αυτοκινήτων τύπου Porsche Cayenne στην Ευρώπη! (kath28.3.2010)
Η οπτική αυτή που προάγει η Καθημερινή αντιμετωπίζει την κρίση ως αποτέλεσμα
πολιτισμικών αιτιών και όχι ως το αποτέλεσμα μιας συστημικής κρίσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μylonas (2012), η οπτική αυτή, η οποία αναπτύσσεται και
σε τοπικά και σε διεθνή μέσα, εξυπηρετείται από την αναπαραγωγή στερεοτυπικών
απόψεων, όπως συμβαίνει στις παραπάνω περιπτώσεις.
Εκτός από την απόδοση ευθυνών, η Καθημερινή σε αυτή τη φάση της κρίσης εστιάζει και στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, είτε μέσω του
ρόλου της ως φορέα σε συσχετιστικές διαδικασίες (παράδειγμα 5) είτε ως δράστη σε
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υλικές διαδικασίες (παράδειγμα 6). Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση η δεοντική
τροπικότητα «θα αναγκαστεί» επιτείνει τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα.
5) Στο μπλοκ των φτωχών η Ελλάδα. Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει εντείνει τις
διαφορές που χώριζαν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. (kath23.6.2010)
6) Αν δεν πειστούν, τότε θα υπονομευτεί κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, γιατί
η Ελλάδα θα αναγκαστεί να πληρώνει πολύ υψηλά επιτόκια. (kath7.3.2010)
Ως προς τις αναπαραστάσεις της ΕΕ/Ευρώπης, εκτός από την εικόνα του δυναμικού
κοινωνικού δράστη της οποίας οι πράξεις μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα (βλ.
παραδείγματα 1 και 2), η ΕΕ αναπαριστάται στην Καθημερινή και ως υπεύθυνη για την
κρίση εξαιτίας της έλλειψης οικονομικής και πολιτικής της ενοποίησης. Η αναπαράσταση αυτή πραγματώνεται λεξικογραμματικά μέσω του ρόλου της ως αισθανόμενη
σε νοητικές διαδικασίες, ειδικότερα σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως στο παράδειγμα 7 όπου συγκροτείται η κωλυσιεργία της για την ενοποίηση της οικονομικής
της πολιτικής.
7) Ωστόσο, για τον κ. Φερχόφσταντ, το κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας είναι αν η
Ευρώπη θα αποφασίσει να συντονίσει, για πρώτη φορά ουσιαστικά, αποτελεσματικότερα την οικονομική και κοινωνική πολιτική της. (kath 7.3.2010)

4.2. Στη δίνη της κρίσης (Καθημερινή, 2014 –αρχές 2015)
Στη δεύτερη περίοδο στην Καθημερινή εξακολουθούν να αποδίδονται ευθύνες στην
Ελλάδα για την κρίση λόγω των εγγενών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας που
κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα, αλλά δίνεται επίσης έμφαση στο κρίσιμο σημείο στο
οποίο βρίσκεται η Ελλάδα και στις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Μέσω του
συχνότερου γραμματικού ρόλου της ως φορέα η Ελλάδα συγκροτείται ως χώρα που
βρίσκεται ‘στην κόψη του ξυραφιού’ και ‘στην κρισιμότερη καμπή’ στην προσπάθειά
της να εξέλθει από την κρίση (παράδειγμα 8).
8) Η Ελλάδα βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή της προσπάθειας εξόδου από την
κρίση και την επιστροφή στην ομαλότητα. (kath23.11.2014).
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Μέσω του ίδιου γραμματικού ρόλου συγκροτείται και η ευθύνη της Ελλάδας για την
κρίση, από τη μια αμφισβητώντας τις προσπάθειές της μέχρι τώρα να ακολουθήσει
τον εκσυγχρονισμό και τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρώπη (παράδειγμα 9) και από την
άλλη εστιάζοντας στα χρόνια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι οι
ελλείψεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (παράδειγμα 10).
9) Η Ελλάδα που πασχίζει να βρει τον δρόμο προς τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό και
τις ευρωπαϊκές αξίες. Να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. (kath23.11.2014)
10) Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο έλλειμμα παιδείας. Και δεν εννοώ μόνο τα πανεπιστήμια, αλλά κυρίως τη Μέση Εκπαίδευση. (kath28.12.2014.2)
Ευθύνες αποδίδονται και στην ΕΕ/ Ευρώπη, αλλά σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο όπου η έμφαση δινόταν στις αιτίες της κρίσης, στην περίοδο αυτή η Καθημερινή
εστιάζει στην (κακή) διαχείριση της κρίσης λόγω των πολιτικών λιτότητας. H ΕΕ συγκροτείται ως μια οντότητα που κάνει λάθη και στερείται ιδεών αντιμετώπισης της
κρίσης και συλλογικότητας, αναπαράσταση που πραγματώνεται μέσω και των τριών
συχνότερων γραμματικών ρόλων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, μέσω του φορέα σε συσχετιστικές διαδικασίες η ΕΕ αναπαριστάται να εμμένει στις πολιτικές λιτότητας και όχι
να στοχεύει στην ανάπτυξη, όπως στο παράδειγμα 11, μέσω του δράστη σε υλικές διαδικασίες της αποδίδονται ευθύνες για τη μη συλλογική και ώριμη αντιμετώπιση της
κρίσης (παράδειγμα 12), ενώ στο επόμενο παράδειγμα ως αισθανόμενη παρουσιάζεται ως συνυπεύθυνη με την Ελλάδα για την κρίση λόγω των λανθασμένων πολιτικών
που έχει υιοθετήσει.
11) Μήπως η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι περισσότερο αυστηρή με τις μεταρρυθμίσεις και λιγότερο με τις οριζόντιες περικοπές, που επιπλέον γονάτισαν την
οικονομία; (kath3.1.2015.2)
12) Tα περισσότερα προβλήματα της Ελλάδας θα είχαν λυθεί ευκολότερα εάν η ΕΕ.
είχε λειτουργήσει με πιο συλλογικό και ώριμο τρόπο από την αρχή της κρίσης.
(kath11.1.2015)
13) Ασφαλώς τα λάθη δεν βαρύνουν μόνο εμάς. Έχει κάνει και η ΕΕ τα δικά της
σοβαρά λάθη. (kath28.12.2014)
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Καθημερινή (2010)

Καθημερινή (2014- αρχές 2015)
‘Ελλάδα’

Γραμματικός
ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Γραμματικός
ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

14

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

21

Φορέας σε συσχετιστικές
διαδικασίες

11

Δράστης σε υλικές
αμετάβατες διαδικασίες

9

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

7

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

7

Δράστης σε υλικές
αμετάβατες διαδικασίες

6

Φαινόμενο σε νοητικές
διαδικασίες

6

Αισθανόμενη σε νοητικές
διαδικασίες

2

Αισθανόμενη σε
νοητικές διαδικασίες

4

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

39

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

27

‘Ευρώπη’/ ‘ΕΕ’
Γραμματικός ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Γραμματικός ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

5

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

10

Αισθανόμενη σε νοητικές
διαδικασίες

2

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

7

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

2

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

5

Φορέας σε συσχετιστικές
διαδικασίες

2

Αισθανόμενη σε
νοητικές διαδικασίες

3

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

15

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

27

Πίνακας 2 | Αναπαραστάσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης/ΕΕ στην Καθημερινή
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5. Αναπαραστάσεις της Ελλάδας και της ΕΕ στα Νέα
5.1 Στην αρχή της κρίσης (Τα Νέα, 2010)
Τα Νέα στην πρώτη περίοδο της κρίσης προάγουν την εικόνα της Ελλάδας ως αδύναμου κράτους μέλους που χρειάζεται την υποστήριξη και βοήθεια της ΕΕ για να
αντιμετωπίσει την κρίση, αναπαράσταση που επίσης αναπτύχθηκε στην Καθημερινή την ίδια περίοδο και που καθιστά υπεύθυνη για την κρίση την Ευρώπη. Αντίθετα
όμως από την Καθημερινή, τα Νέα αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη της Ελλάδας
συγκροτώντας την κρίση ως συστημική. Γραμματικά η αναπαράσταση αυτή πραγματώνεται μέσω του συχνότερου ρόλου της ως Στόχου σε υλικές διαδικασίες με δράστη
την Ευρώπη, όπως στα παραδείγματα 14 και 15, ενώ ο συστημικός χαρακτήρας της
κρίσης συγκροτείται στις περιπτώσεις όπου άλλα κράτη μέλη είναι συμμετέχοντες με
την Ελλάδα. Στο παράδειγμα 16 ο κοινός γραμματικός ρόλος του Στόχου της Ελλάδας και της Πορτογαλίας καθιστά την κρίση συστημική η οποία έχει εξαπλωθεί και
στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αποσοβώντας έτσι την ευθύνη της Ελλάδας αφού
το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένα τη χώρα.
14) Σύμφωνα με τον πρώην ηγέτη του Μάη του ΄68 και σημερινό πρόεδρο των
Ευρωπαίων Πρασίνων, η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα αμέσως.
(nea29.4.2010.2)
15) O Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο Όλι Ρεν διαβεβαιώνουν ότι η Ένωση θα συνδράμει
την Ελλάδα εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα δανεισμού στις αγορές. (nea20.2.2010)
16) Η Standard & Ρoor΄s, η οποία προχθές υποβάθμισε την Ελλάδα και την Πορτογαλία, χθες προέβη σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και της Ισπανίας. (nea29.4.2010)
Τα Νέα επίσης, αντίθετα από την Καθημερινή, συγκροτούν και μια πιο δυναμική εικόνα της Ελλάδας μέσω του ρόλου της ως δράστη σε υλικές διαδικασίες, που προσπαθεί,
και ενίοτε τα καταφέρνει υπό προϋποθέσεις, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις
δυσκολίες της, όπως στο παράδειγμα 17 στο οποίο αναπαριστάται ως ικανή να αποφύγει τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
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17) Οι εξελίξεις μπορούν να θεωρηθούν συγκρατημένα ευχάριστες –η Ελλάδα απέσεισε τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε την πεπατημένη της αδράνειας– ωστόσο τίποτα δεν έχει οριστικά κριθεί. (nea6.4.2010)
Η Ευρώπη/ΕΕ, από την άλλη, συγκροτείται ως δυναμική κοινωνική δράστης, όπως
φανερώνει ο συχνότερος ρόλος της (δράστης: 11 φορές), αλλά αντίθετα από την Καθημερινή, η οποία εστιάζει στην έλλειψη πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης την περίοδο αυτή, τα Νέα εστιάζουν στις πράξεις της ΕΕ και ειδικότερα στην ανικανότητά
της να διαχειριστεί την κρίση στην ευρωζώνη, αποδίδοντάς της έτσι σαφείς ευθύνες.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 18:
18) O Ντανιέλ ΚονΜπεντίτ ανέφερε ότι η Ευρώπη διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση με «καταστροφικό τρόπο» καθυστερώντας υπερβολικά να δεσμευτεί για τη
βοήθεια. … Η Ευρώπη απέτυχε να διαχειριστεί την κρίση. (nea29.4.2010)
Η αναπαράσταση αυτή συγκροτείται και μέσω του ρόλου της ως Στόχου σε υλικές
διαδικασίες εστιάζοντας στα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη
λόγω της πολιτικής λιτότητας που ακολουθεί, όπως είναι η ανεργία (παράδειγμα 19).
Μέσω του ίδιου γραμματικού ρόλου συγκροτείται και ο συστημικός χαρακτήρας της
κρίσης (παράδειγμα 20), αφού ο «φόβος για ντόμινο» αποδομεί την άποψη ότι η κρίση
αποτελεί ένα «τοπικό» (ελληνικό) πρόβλημα.
19) Με την ανεργία που έχει σαρώσει την Ευρώπη και δεν δείχνει κανένα σημάδι
υποχώρησης τι θα γίνει; Κάποτε –έλεγαν– οι οικονομικές πολιτικές καθορίζονταν χάριν των κοινωνικών πολιτικών. Τώρα; (nea25.5.2010)
20) Ο φόβος για ντόμινο διχάζει την Ευρώπη. (nea8.5.2010)

5.2. Στη δίνη της κρίσης (Τα Νέα, 2014 –αρχές 2015)
Αντίθετα με την πρώτη περίοδο, την περίοδο αυτή Τα Νέα αποδομούν το συστημικό
χαρακτήρα της κρίσης και συγκροτούν μια αντιθετική εικόνα: οι αναπαραστάσεις της
Ελλάδας «χτίζονται» γύρω από μια ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη
(Grexit) η οποία όμως δεν έχει απειλητικές, καταστροφικές συνέπειες στις άλλες χώρες. Η αποδόμηση αυτή συγκροτείται συστηματικά στο λόγο της εφημερίδας μέσω
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όλων των γραμματικών ρόλων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ως φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες η Ελλάδα αναπαριστάται ως μη συστημικά σημαντική (παράδειγμα
21), ενώ το χαρακτηριστικό της «ιδιαίτερης περίπτωσης» που της αποδίδεται στο παράδειγμα 22 την απομονώνει από τις άλλες χώρες και μειώνει το συστημικό κίνδυνο.
21) «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα εκβιασμού. Η Ελλάδα δεν είναι συστημικά σημαντική για το ευρώ» δηλώνει ο Φουκς. (nea31.12.2014)
22) Η Ελλάδα ξαναμπαίνει σταδιακά στον ρόλο της «ιδιαίτερης περίπτωσης» που
χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Και αυτό αποδυναμώνει τον συστημικό κίνδυνο.
(nea27.12.2014)
Μέσω του ρόλου της ως αισθανόμενης σε νοητικές διαδικασίες (παράδειγμα 23) η
Ελλάδα αναπαριστάται ως ικανή να επιλέξει και να αποφασίσει η ίδια την παραμονή
της στο ευρώ περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις συνέπειες στην ίδια. Ένας άλλος
τρόπος πραγμάτωσης της αναπαράστασης αυτής είναι ως δράστης σε υλικές αμετάβατες διαδικασίες όπως φεύγω, βγαίνω, παραμένω, μέσω των οποίων συγκροτείται η
θέση της Ελλάδας στην ΕΕ, όπως στο παράδειγμα 24.
23) Η Ελλάδα όμως με τις επιλογές που θα κάνει σήμερα, θα αποφασίσει αν θα παραμείνει στη βάρκα του ευρώ και αύριο όταν θα κάνει τη στροφή το Βερολίνο.
(nea15.12.2014)
24) «Μόνο εάν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, αλλά βεβαίως παραμείνει μέλος της ΕΕ,
η χώρα θα πάρει και πάλι ανάσα» εκτιμά ο οικονομολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολονίας Μίχαελ Χίτερ. (nea31.12.2014)
Αναφορικά με την ΕΕ, Τα Νέα αναπτύσσουν μια διττή αναπαράσταση: από τη μια
εστιάζουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης της κρίσης και από την άλλη συγκροτούν επίσης το μη συστημικό κίνδυνο
από ένα ενδεχόμενο Grexit. Η πρώτη αναπαράσταση πραγματώνεται κυρίως μέσω
του ρόλου της ως φορέα (παράδειγμα 25), όπου της ασκείται κριτική λόγω των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει, και η δεύτερη ως στόχος σε υλικές διαδικασίες, όπως
το παράδειγμα 26, στο οποίο αποδομείται ο συστημικός χαρακτήρας της κρίσης.
25) Η Ευρώπη σήμερα δεν είναι θύμα της κρίσης. Η Ευρώπη είναι θύμα της λιτότητας. (nea16.1.2015.2)
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26) Και αυτό διότι ο κίνδυνος δεν είναι πλέον ότι τα προβλήματα της Ελλάδας «θα
μολύνουν» την υπόλοιπη Ευρώπη. (nea31.12.2014.2)

Τα Νέα (2010)

Τα Νέα (2014- αρχές 2015)
‘Ελλάδα’

Γραμματικός
ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Γραμματικός
ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

11

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

14

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

9

Δράστης σε υλικές
αμετάβατες διαδικασίες

10

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

9

Αισθανόμενη σε νοητικές διαδικασίες

10

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

7

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

6

Δράστης σε υλικές
αμετάβατες διαδικασίες
Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

7
47

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης
‘Ευρώπη’/ ‘ΕΕ’
Γραμματικός
ρόλος

Συχνότητα
εμφάνισης

Γραμματικός
ρόλος

47
Συχνότητα
εμφάνισης

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

11

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

7

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

3

Στόχος σε υλικές
διαδικασίες

3

Δράστης σε υλικές
αμετάβατες διαδικασίες

2

Δράστης σε υλικές
διαδικασίες

3

Φορέας σε συσχετιστικές διαδικασίες

2

Αισθανόμενη σε νοητικές διαδικασίες

2

Ονοματικό σύνολο σε
στοιχείο περίστασης

14

Ονοματικό σύνολο
σε στοιχείο περίστασης

22
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6. Συμπεράσματα
Οι δυο εφημερίδες διαφέρουν ως προς την οπτική που υιοθετούν και ως προς την
απόδοση ευθυνών για την οικονομική και πολιτική κρίση. Η Καθημερινή και στις δυο
περιόδους που εξετάζονται αναπτύσσει μια σταθερή οπτική για την κρίση. Συγκροτεί
την ΕΕ ως υπεύθυνη είτε λόγω της έλλειψης οικονομικής και πολιτικής της ενοποίησης στην πρώτη περίοδο είτε λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης της κρίσης
και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει στη δεύτερη περίοδο. Παράλληλη ευθύνη αποδίδει και στην Ελλάδα λόγω πολιτισμικών χαρακτηριστικών και των εγγενών
προβλημάτων της ελληνικής δημόσιας σφαίρας. Η έμφαση στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά ως αιτίες της κρίσης και η οπτική της κρίσης από μια «τοπική» ματιά που
προάγει η εφημερίδα έχουν επίσης επισημανθεί από τον Μylonas (2014), ο οποίος σημειώνει ότι η Καθημερινή αντιμετωπίζει την κρίση ως ένα εθνικό και ηθικό πρόβλημα.
Η αναστοχαστική αυτή προσέγγιση της εφημερίδας αναπτύσσεται διαχρονικά και
στις δυο περιόδους και αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία διαφοροποίησης της
οπτικής της κρίσης στις δύο εφημερίδες, καθώς σε καμία περίοδο στα Νέα δεν αναπαριστάται η Ελλάδα ως υπεύθυνη για την κρίση. Εκτός από την απόδοση ευθυνών, η
Καθημερινή εστιάζει και στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει λόγω των πολιτικών λιτότητας. Η
αναπαράσταση αυτή συγκροτείται και στις δυο περιόδους, γεγονός που ενισχύει τη
διαχρονικά σταθερή οπτική της εφημερίδας για την κρίση.
Τα Νέα, σε αντίθεση με την Καθημερινή, αναπτύσσουν μια ασταθή οπτική για την
κρίση στις δυο περιόδους. Η κυριότερη διαφοροποίηση στην οπτική της εφημερίδας
έγκειται στη συγκρότηση του (μη)-συστημικού χαρακτήρα της κρίσης. Στην πρώτη
περίοδο η κρίση αναπαριστάται ως συστημική και τοποθετείται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο με αποτέλεσμα η όποια ευθύνη της Ελλάδας να αποσοβείται, ενώ
παράλληλα η ΕΕ συγκροτείται ως η κύρια υπεύθυνη λόγω της αναποτελεσματικής διαχείρισης της κρίσης και της επιμονής της στα μέτρα λιτότητας. Στη δεύτερη περίοδο
η συστημική διάσταση της κρίσης αποδομείται, η Ελλάδα συγκροτείται ως απομονωμένη από τα άλλα κράτη μέλη και οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης εξόδου από τη ζώνη
του ευρώ περιορίζονται μόνο στην εγχώρια σφαίρα.
Η διαφοροποίηση στην οπτική της κρίσης στις δυο περιόδους μπορεί να ερμηνευθεί
με βάση το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς και την πολιτική τοποθέτηση της εφημερίδας. Συγκεκριμένα, στα πρώτα χρόνια της κρίσης όπου το κόμμα
που υποστηρίζουν Τα Νέα είναι στην κυβέρνηση, αρνούμενα κάθε ευθύνη της Ελ-
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λάδας και μεταθέτοντάς την στην ΕΕ ουσιαστικά απομακρύνουν την ευθύνη από το
κυβερνών κόμμα. Στην τελευταία περίοδο η αποδόμηση του συστημικού χαρακτήρα
της κρίσης μπορεί να συσχετιστεί με την περίοδο πολιτικής αστάθειας και τεκτονικών
αλλαγών που επικρατούν στην ελληνική πολιτική σφαίρα καθώς και με την άνοδο
του αντίπαλου αριστερού κόμματος και της ρητορικής του αναφορικά με τη δυναμική
διαπραγμάτευση με την ΕΕ σε περίπτωση νίκης του.
Η οπτική της κρίσης με βάση πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ο περιορισμός της
στην εγχώρια σφαίρα, οπτική που προάγει η Καθημερινή, και η οπτική της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικο-πολιτικού συστήματος
που υιοθετούν Τα Νέα, τουλάχιστον την αρχική περίοδο, συνάδουν με τα ευρήματα
μιας άλλης μελέτης που διερευνά τις αναπαραστάσεις της κρίσης σε δυο διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης βρετανικά περιοδικά (Mitsikopoulou & Lykou 2015). Οι
αντίστοιχες προσεγγίσεις της κρίσης που συγκροτούνται στον εγχώριο και το διεθνή
χώρο των ΜΜΕ μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα συντηρητικά μέσα αναπαράγουν τις κυρίαρχες απόψεις για την κρίση που θεωρούν ως τρόπο αντιμετώπισης μιας
«τοπικής» κρίσης τις πολιτικές λιτότητας, ενώ τα μέσα κεντροαριστερού προσανατολισμού θεωρούν την κρίση συστημική και πολιτική, την ερμηνεύουν σε ένα ευρύτερο
κοινωνικο-πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και καλούν για συστημική αντιμετώπισή
της από την ΕΕ.
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