
ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ MME

ΝΙΚΟΣ ΑΕΜΕΡΤΖΗΣ* - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια. Διέσχισε τον 
δικό της δρόμο προς τη νεωτερικότητα μέσα από ένα αντινομικό 
κράμα παραδόσεων και μεταρρυθμίσεων, αποφασιστικό βήμα εκ 
των οποίων αποτέλεσε η είσοδός της στην Ευρωπαϊκή Κοινότη- 
τα/Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, η προσαρμογή στο ευρωπαϊκό 
πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον αποδείχθηκε 
δύσκολο έργο. Πριν από δέκα και πλέον χρόνια, στις 5 Δεκεμβρίου 
του 1991, η γαλλική εφημερίδα Le Figaro υπογράμμιζε ότι η ελλη
νική ελίτ δεν πίστευε πια στην ίδια της τη χώρα, εκφράζοντας διά
φορες ανησυχίες σχετικά με το μέλλον και τη βιωσιμότητα της κοι
νωνικής δυναμικής, η οποία είχε εμποτιστεί από δυσκαμψίες του 
παρελθόντος που παρακώλυαν την προσαρμογή στο μεταβαλλόμε
νο διεθνές περιβάλλον.1 Έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
υπήρχε ακόμη μια κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αδρά
νεια απέναντι στον εξευρωπαϊσμό της χώρας.

Έκτοτε, ωστόσο, έχει συμβεί μια σειρά κοινωνικοοικονομικών 
αλλαγών που συνέβαλαν στην καλύτερη προσαρμογή της χώρας 
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και των θεσμών της 
Ε.Ε. Ασφαλώς, υπάρχουν ακόμη διαφορές αναφορικά με την περι
φερειακή ανάπτυξη, το οικονομικό έλλεί|ί^ρκαι την ταύτιση με 
την Ε.Ε. Εντούτοις, δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι οι ση
μερινές προστριβές με την E.Ê. δεν είναι τό<κ> οικονομικής, όσο
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πολιχικοπολιχισμικής φύσεως. Από τη μία, η Ελλάδα έχει λάβει α
ξιόλογες σε μέγεθος ενισχυχικές χρηματοδοτήσεις, όπως χα Μεσο
γειακά Ολοκληρωμένα Προγράμμαχα και χα Κοινοχικά Πλαίσια 
Σχήριξης χα οποία συνέβαλαν αποφασισχικά σχην κοινωνικοοικο
νομική χης απογείωση. Από χην άλλη, απέχει πόρρω από χη συμμε- 
χοχή σε αυχό που θα μπορούσε να ονομασχεί «εν χω γίγνεσθαι ευ
ρωπαϊκή δημόσια σφαίρα», όπου νέα ζηχήμαχα πολιχικής κουλ- 
χούρας αναδύονχαι εκχός και πέρα χων περιορισμών που θέχει χο 
εθνικό κράχος. Για χον λόγο αυχό, η διεύρυνση και η ολοκλήρωση, 
χο ευρωπαϊκό Σύνχαγμα και η ιδιόχηχα χου πολίχη σπανίως εχέθη- 
σαν (μέσα) από χα MME ως ανχικείμενο συζήχησης και μελέχης κα- 
χά χις πρόσφαχες εκλογές για χο Ευρωκοινοβούλιο, χον Ιούνιο 
χου 2004. Γενικώς ειπείν, χα ελληνικά MME, όπως συμβαίνει και 
σχις περιπχώσεις άλλων κραχών-μελών, αποδίδουν ελάχισχη ση
μασία σχην Ευρώπη και χην ευρωπαϊκή πολιχική.2

Προχού ασχοληθούμε με χο συγκεκριμένο θέμα θα ήχαν σκόπι
μο να σχολιάσουμε εν συνχομία χρία θέμαχα πολιχικής κουλχού- 
ρας που είναι εξαιρεχικά σημανχικά για χην καχανόηση χων ερευ- 
νηχικών ευρημάχων.

2. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι σχάσεις απένανχι σχις ευρωπαϊκές υποθέσεις εξαρχώνχαι χόσο 
από βραχυπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές διακυμάνσεις, όσο και 
από διαχρονικούς πολιχικοπολιχισμικούς παράγονχες.3 Αρχικά, 
οι Έλληνες είχαν μια μάλλον αρνηχική σχάση ένανχι χης ένχαξης 
σχην Ε.Ε. Σύμφωνα με έρευνες χου Ευρωβαρομέχρου, χο 1981, μό
νο χο 38% πίσχευε όχι η ένχαξη θα ήχαν καλό πράγμα. Το 1983, χο 
44% δήλωνε όχι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από χη συμμεχοχή χης Ε.Ε. 
Σχις αρχές χης δεκαεχίας χου 1980, η ένχαξη σχην Ε.Ε. επέβαλε ση

2. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης (Τμήμα Ακολούθων Τύπου), στα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ετι και 
της net, σε διάστημα ενός μηνός (5/9/2000-5/10/2000) οι διεθνείς ειδήσεις έφθα
ναν το 28,34% της συνολικής διάρκειας των δελτίων, ενώ στα αντίστοιχα δελτία 
του mega και του αντί απασχόλησαν το 20,24%. Τόσο στους δημόσιους όσο και 
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο αριθμός των αναφορών στην Ευρώ
πη και την Ε.Ε. ήταν παρόμοιος: 145 και 142 αναφορές αντίστοιχα.

3. Nicolas Demertzis, «Greece», στο Roger Eatwell (επιμ.), European Political 
Cultures. Conflict or Convergence?, Routledge, Λονδίνο 1997, σ. 107-121.
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μαντικές δομικές αλλαγές σε διαφορετικά οικονομικά και κοινω
νικά επίπεδα, οι οποίες αντιπαρατέθηκαν στην αδράνεια της ελλη
νικής κοινωνίας. Την εποχή αυτή, γνωστή και ως «λαϊκιστική δε
καετία», ενεργοποιήθηκε μια σειρά κοινωνικοψυχολογικών μηχα
νισμών άμυνας κατά της ευρωπαϊκής «απειλής». Στον λαϊκιστικό 
αντίλογο κατά του εξευρωπαϊσμού πρωτοστατούσε το ΠΑΣΟΚ του 
Ανδρέα Παπανδρέου και το ΚΚΕ. Για τα μεσοαστικά στρώματα τα 
οποία ήταν -και ακόμη είναι- η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοι
νωνίας, η ένταξη στην Ε.Ε. θα αμφισβητούσε κορπορατιστικές ρυθ
μίσεις, τον κρατικό προστατευτισμό από τον οποίο είχαν ωφελη
θεί επί πολλές δεκαετίες πριν και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παρόλα αυτά, η πολιτική ρητορική υπέκυψε στους «σιδηρούς νό
μους της οικονομίας». Οι ενισχυτικές πολιτικές της Ε.Ε. βοήθησαν 
την Ελλάδα να γεφυρώσει χρόνιες οικονομικές δυσανεξίες σε σύ
γκριση με άλλα κράτη-μέλη. Σε μερικά χρόνια, η οικονομική υποστή
ριξη της Κοινότητας βελτίωσε το επίπεδο διαβίωσης και την κατανά
λωση των νοικοκυριών. Από το 1985 και έπειτα η στάση των Ελλή
νων απέναντι στην Ε.Ε. έχει αλλάξει δραματικά: τόσο οι πολιτικές ε
λίτ όσο και το μαζικό κοινό έχουν αναγνωρίσει την οικονομική και 
πολιτική σημασία της συμμετοχής στην Ε.Ε. Το 1985, το κυβερνών 
κόμμα του ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε την αρνητική του στάση έναντι της 
Ε.Ε. και διακήρυξε μια αμιγώς φιλοευρωπαϊκή πολιτική σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις της χώρας στην Ε.Κ./Ε.Ε. Ως εκ τούτου, το 1993 το 
74% των Ελλήνων ερωτηθέντων εξέφραζε την άποψη ότι η ένταξη 
στην Ε.Ε. είναι «καλό πράγμα». Επίσης, το 70% των ερωτηθέντων ε
κείνη τη χρονιά δήλωνε ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τη συμμετο
χή της στην Ε.Ε., ποσοστό που ήταν από τα υψηλότερα μεταξύ όλων 
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αρκετά πρόσφατα, περίπου 3 
στους 4 Έλληνες εκφράζουν την άποψη ότι «η συμμετοχή στην Ε.Ε. 
είναι καλό πράγμα», ποσοστό που είναι το δεύτερο υψηλότερο σε 
όλη την Ε.Ε. (Ευρωβαρόμετρο 61, 2004). Σε έρευνα που ακολούθη
σε τις ευρωεκλογές του 2004 το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε ακόμη 
περισσότερο: 83% των Ελλήνων θεωρεί ότι η συμμετοχή στην Ε.Ε. 
είναι «καλό πράγμα» (Flash Eurobarometer 162, Ιούλιος 2004).

Παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μετρήσεων της ευρωπαϊ
κής κοινής γνώμης, η τάση είναι σαφής: οι Έλληνες εμπιστεύονται 
σε μεγάλο βαθμό την Ε.Ε. και τους πολιτικούς θεσμούς της.4 Συ-

4. Το 60% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους «θεσμούς της Ε.Ε.» (βλ. Flash Euro
barometer, 162, Ιούλιος 2004).
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γκεκριμένα, το 68% δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Ε.Ε., ποσοστό 
που είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη των 25 (Ευρώ- 
βαρόμετρο 61).5 Επιπλέον, οι Έλληνες εμπιστεύονται περισσότερο 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δηλώνουν ότι ενδιαφέρεται για τα 
προβλήματα των ευρωπαίων πολιτών (Ευρωβαρόμετρο 162).

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο βαθμός ταύτισης με την Ε.Ε. αποτελεί ένα από τα πλέον περί
πλοκα θέματα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κα
θώς η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας θεωρείται απα
ραίτητο πολιτικοπολιτισμικό μέσο για τους υπερεθνικούς μηχανι
σμούς λήψης αποφάσεων προκειμένου να αποκτήσουν νομιμοποί
ηση για τους τρέχοντες και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους. 
Αν και η ευρωπαϊκή ταυτότητα επ’ ουδενί επιβάλλει την πολιτι
σμική ομογενοποίηση, ασφαλώς θα μπορούσε να στηριχθεί σε μια 
κοινή συναισθηματική βάση, ένα ιδιαίτερο αίσθημα του ανήκειν, 
μια ενσυναίσθηση, καθιστώντας εφικτή την ενεργή συμμετοχή στην 
ευρωπαϊκή πολιτεία και πολιτική. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας εν- 
συναίσθησης είναι δυσχερής διότι ιστορικές μνήμες παρελθουσών 
συγκρούσεων και μια ποικιλία αντιστάσεων θέτουν προσκόμματα 
στην πραγματοποίησή της. Επιχειρήματα σχετικά με τη λεγάμενη 
διάβρωση της εθνικής ταυτότητας είναι μάλλον ισοπεδωτικού χα
ρακτήρα και τείνουν να αποκρύπτουν τοπικές διαφοροποιήσεις 
και να υπεργενικεύουν τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης.6 Ό
πως σημειώνει ο Smith, «η προοπτική ενός ευρωπαϊκού υπερ-έ- 
θνους θα είναι περιορισμένη έως ότου η πλειονότητα του πληθυ
σμού κάθε ευρωπαϊκού έθνος εμποτιστεί με μια γνήσια ευρωπαϊκή 
συνειδητότητα».7 Ακόμη και αν κάποιος μπορεί να αφουγκραστεί 
έναν «πανικό περί την ταυτότητα», οι ρίζες του θα πρέπει να ανα
ζητηθούν μάλλον σε τοπικές και περιφερειακές φυγόκεντρες τά-

5. Εντούτοις βαθμολογούνται χαμηλότερα (40%), αναφορικά με την εμπιστο
σύνη τους στα Ηνωμένα Έθνη.

6. Βλ., π.χ., τη φράση: «υπάρχει μια υποβόσκουσα κρίση εθνικής ταυτότητας 
στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές 
λαϊκής απογοήτευσης για καθιερωμένους θεσμούς και ελίτ», W. Wallace, «Rescue 
or Retreat? The Nation State in Western Europe, 1945-1993», στο Political Studies, 
τόμ. XLii, 1994, o. 74.

7. Anthony Smith, National Identity, Penguin Books. 1991, σ. 152.
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σεις και πολυπολιτισμικά μορφώματα παρά σε μια υποτιθέμενη υ- 
περγενικευτική διαδικασία εξευρωπαϊσμού. Για τον λόγο αυτόν, 
πολλά πρέπει να γίνουν για την ανάδυση μια γνήσιας ευρωπαϊκής 
συνειδητότητας βασισμένης σε ένα σύνολο συναφών συναισθημά
των και όχι σε πληροφορίες σχετικά με την Ευρώπη και την Ε.Ε.

Αναπόφευκτα, καθώς η «ευρωπαϊκότητα» μέλλει να οικοδομη- 
θεί, ο βαθμός ταύτισης με την Ε.Ε. είναι μεταβαλλόμενος και μάλ
λον περιορισμένος. Όπως και οι πολίτες των άλλων κρατών-με- 
λών, ομοίως οι Έλληνες αυτοπροσδιορίζονται πρωτίστως με κρι
τήριο την εθνικότητά τους και ταυτόχρονα ως Ευρωπαίοι και πο
λύ λιγότερο ως μόνον Ευρωπαίοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 οι Έλληνες εμφάνιζαν ένα ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκό προφίλ, 
καθώς το 55% εξ αυτών δήλωναν ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους 
τόσο Έλληνα όσο και Ευρωπαίο (Ευρωβαρόμετρο 37). Το 1993 
και το 1995 το ποσοστό εκείνων που θεωρούσαν τον εαυτό τους 
μόνον Έλληνα ήταν 41% (Ευρωβαρόμετρο 40 και 43). Έκτοτε, ό
μως, παρατηρήθηκε μια συρρίκνωση του βαθμού ταύτισης με την 
Ε.Ε.: έτσι, το 1998, το 56% θεωρούσε τον εαυτό του μόνον Έλληνα 
και το 39% τόσο Έλληνα όσο και Ευρωπαίο (Ευρωβαρόμετρο 49), 
κατάσταση που παραμένει και σήμερα σχεδόν αμετάβλητη: (το 
59% θεωρεί τον εαυτό του μόνον Έλληνα και το 38% Έλληνα και 
Ευρωπαίο ταυτόχρονα, Ευρωβαρόμετρο 61, άνοιξη 2004).

Κατά το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, οι Έλληνες, πέραν 
της εγγύτητας που ένιωθαν για τη χώρα τους, ένιωθαν ιδιαίτερα 
συνδεδεμένοι (81%) και μάλλον συνδεδεμένοι (13%) με την πόλη ή 
το χωριό τους και πολύ λιγότερο συνδεδεμένοι με την Ευρώπη 
(Ευρωβαρόμετρο 51, Ιούλιος 1999). Επί του παρόντος, περίπου 
64% των Ελλήνων αισθάνονται πολίτες της Ε.Ε. και συνδεδεμένοι 
με την Ευρώπη. Εντούτοις, αν λάβουμε υπόψη αμφότερα τα παρα
πάνω συναισθήματα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία και 
την προτελευταία θέση στην Ευρώπη των 15 και των 25 (Flash 
Eurobarometer 162, Ιούλιος 2004).8 Αυτό σχετίζεται με το γεγονός 
ότι το 34% των ελλήνων ερωτώμενων δεν νιώθουν υπερήφανοι ως 
Ευρωπαίοι (Ευρωβαρόμετρο 60.1, φθινόπωρο 2003) και το 46% 
δηλώνει ότι θα του ήταν αδιάφορο εάν η Ε.Ε. διαλυόταν (Ευρωβα
ρόμετρο 60.1, φθινόπωρο 2003).

8. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την τελευταία θέση με ποσοστό εγγύτη
τας στην Ε.Ε. 44%.
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Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επισημά- 
νουμε και κάτι ακόμη: σε κάθε περίπτωση, όταν η εθνική ταυτότη
τα αντιπαρατίθεται με μια γενική και αφηρημένη ευρωπαϊκή ταυ
τότητα, οι Έλληνες είναι μάλλον θετικώς διακείμενοι και υιοθε
τούν μια φιλοευρωπαϊκή στάση. Στην περιπτώσεις στις οποίες εμ
φανίζεται στο προσκήνιο η συγκεκριμένη προοπτική της υποψη
φιότητας «ξένων» ή του δικαιώματος τους να ψηφίζουν στις τοπι
κές εκλογές, υπερισχύουν οι αρνητικές απόψεις: το 1992, περίπου 
το 70% των ερωτώμενων διαφωνεί με την ιδέα να δοθεί στους ξέ
νους το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα σε τοπικές εκλογές και 
το 52% διαφωνεί με την ιδέα της απόδοσης πολιτικών δικαιωμά
των (Ευρωβαρόμετρο 37).9

4. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΧΗ

Πριν από δέκα χρόνια, οι Έλληνες καταλάμβαναν στην προτελευ
ταία θέση (33%), αμέσως μετά τους Βρετανούς, αναφορικά με τον 
βαθμό ικανοποίησης από τη δημοκρατία στην Ε.Ε. Ήταν, ωστόσο, 
πρώτοι σε ποσοστό εκλογικής συμμετοχής (87%) στις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 1994 (Ευρωβαρόμετρο 42, Δεκέμβριος 2004). Πέντε 
χρόνια μετά, το 1999, ο βαθμός ικανοποίησής τους με τη δημοκρα
τία στην Ε.Ε. αυξήθηκε στο 41 % (ο ποσοστιαίος μέσος όρος στην 
Ε.Ε. των 15 ήταν 42%) (Ευρωβαρόμετρο 51, Ιούλιος 1999).

Αναφορικά με το ενδιαφέρον για την πολιτική σε επίπεδο Ε.Κ./ 
Ε.Ε., από το 1982 το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέ- 
ρονται («όχι και τόσο» ή/και «καθόλου») εμφανίζει μάλλον σταθερή 
πτωτική τάση: από το 64% το 1982 και το 1986, στο 39% και 47% το 
1990 και το 1994 αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές, η Ελλάδα βρίσκε
ται σταθερά στις τρεις-τέσσερις πρώτες θέσεις συγκρινόμενη στο θέ
μα αυτό με άλλα κράτη-μέλη (Ευρωβαρόμετρο, Απρίλιος 1993, Τά
σεις 1974-1992) και τούτο πιθανώς συνδέεται με το σχετικά υψηλό 
ενδιαφέρον των Ελλήνων για την πολιτική εν γένει σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους: το 61% ενδιαφέρεται για την πολι
τική και το 25% εξ αυτών συζητούν συχνά για πολιτική (σε σύ
γκριση με το 46% και το 13% του κοινοτικού μέσου όρου, Ευρω- 
βαρόμετρο 51, Flash Eurobarometer 162, Ευρωβαρόμετρο 41).

9. Roy Panagiotopoulou, «Greeks in Europe: Antinomies in National Identities», 
στο Journal of Modem Greek Studies, τόμ. 15, 1997, σ. 349-370.
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Με κριτήριο το Ευρωβαρόμετρο 61, οι Έλληνες συγκέντρωναν 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ψηφίσουν στις εκλογές του 2004 για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -αν και, τελικά, κατέλαβαν την τέταρ
τη θέση (76%). Η συμμετοχή υπήρξε όντως μαζική παρά το διάχυ
το κλίμα απάθειας και αδιαφορίας στα περισσότερα κράτη-μέλη.

5. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν καταδείξει ότι η αναγνώριση του 
ευεργετικού ρόλου της Ε.Ε. στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
της χώρας και η εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν ο
δήγησαν σε περιστολή της εθνικής ταυτότητας, ούτε συνετέλεσαν 
σε μια ισχυρή, διπλή πολιτικοπολιτισμική ταυτότητα, σε μια, λό
γου χάριν, ελληνο-ευρωπαϊκή ταυτότητα. Παράλληλα, αν και οι 
Έλληνες αισθάνονται ελάχιστη εγγύτητα στην Ε.Ε., έχουν συμμετά- 
σχει μαζικά από το 1981 και έπειτα στις διαδοχικές εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω διφορούμενες τάσεις είναι ε
ξηγήσιμες από τρεις συσχετιζόμενους μεταξύ τους παράγοντες: 
πρώτον, από μια διάχυτη εργαλειακή και ωφελιμιστική στάση απέ
ναντι στην Ε.Ε. που οφείλεται στις χρηματοδοτικές και ενισχυτικές 
πολιτικές της. Για περισσότερο από μία δεκαετία, η οικονομική υ
ποστήριξη της Ε.Ε. αναλώθηκε σε αντιπαραγωγικές δραστηριότη
τες και την παραοικονομία, απομακρύνοντας την Ελλάδα από την 
πλήρωση των κριτηρίων της Ε.Ε. Η καθυστέρηση αυτή εξακολουθεί 
να επηρεάζει τη δημοσιονομική πολιτική και τη διαδικασία του εκ
συγχρονισμού.

Δεύτερον, μπορούν να ερμηνευθούν από τη βαθιά ριζωμένη ε- 
θνοκεντρική πολιτική κουλτούρα της χώρας. Ο ελληνικός εθνικι
σμός είναι περισσότερο «πολιτισμικός» παρά «πολιτικός», από 
την έποψη ότι η εθνική ταυτότητα είναι αποτέλεσμα επιλεκτικής 
κατασκευής στη βάση του θρησκευτικού και ιστορικού παρελθό
ντος, σύμφωνα με αυτό που αποκαλείται «ελληνοχριστιανική» πα
ράδοση. Στη συγκεκριμένη αντίληψη του έθνους αποδίδεται, μετα
ξύ άλλων, η διφορούμενη στάση του ελληνικού κοινού απέναντι 
στη «Δύση» εν γένει, η οποία εκφράζεται ως μια ψυχολογική ταλά- 
ντευση μεταξύ της έλξης και της απώθησης.10

10. Nicolas Demertzis, «Greece», ό.π.
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Τρίτον, η «υπερ-πολιτικοποίηση» της μετα-δικτατορικής ελλη
νικής δημόσιας σφαίρας η οποία εκφράστηκε με όρους μιας συ
μπαγούς κομματοκρατικής δημοκρατίας. Προφανώς, τα θέματα 
σχετικά την ευρωπαϊκή πολιτική δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν 
απορροφηθεί από την κεντρομόλο δυναμική του εγχώριου πολιτι
κού και κομματικού συστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι (εκτός των 
Πορτογάλων και των Ιρλανδών) η γνώμη των Ελλήνων για τα ευ
ρωπαϊκά θέματα αποτελεί σε πολύ μικρότερο βαθμό τον λόγο για 
να ψηφίσουν για το Ευρωπαϊκό. Κοινοβούλιο (22%). Ως εκ τού
του, όταν το 86% των Ελλήνων ερωτώμενων δηλώνει ότι οι εκλο
γές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικές, η δήλωση 
αυτή αναφέρεται περισσότερο σε εθνικά κριτήρια παρά σε ευρω
παϊκά (Ευρωβαρόμετρο 61). Αν και είναι αλήθεια ότι για όλους 
τους πολίτες της Ε.Ε. των 15, η άποψη επί των εθνικών θεμάτων εί
ναι ο κατεξοχήν λόγος για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές, ο 
λόγος αυτός είναι ιδιαίτερα ισχυρός για τους Έλληνες. Για παρά
δειγμα, παρότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεω
ρούνται «εκλογές δευτέρας τάξεως», το 58% των ελλήνων ερωτώ
μενων δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς ποιο συγκε
κριμένο κόμμα θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες στις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο μέσος ποσοστιαίος όρος 
της μεταβλητής αυτής στην Ε.Ε. των 15 φθάνει το 49% (Flash Euro- 
barometer 162).

Η «εγχώρια» στάση έναντι των ευρωεκλογών συντηρείται από 
τα ειδησεογραφικά MME τα οποία αποδίδουν ελάχιστη προσοχή 
στις διεθνείς ειδήσεις και, κατά συνέπεια, στις ειδήσεις σχετικά με 
την Ε.Ε. Ασφαλώς, αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Τα 
ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προ
σφορά διεθνών ειδήσεων από τη ζήτηση και ότι τα εθνικά ή/και το
πικά κριτήρια επιλογής κυριαρχούν στις αίθουσες σύνταξης". 
Στον βαθμό που: α) το κοινό εξαρτάται από τα MME για την επιτή
ρηση και την κατανόηση ενός τέτοιου «μη παρεισφρητικού» θέμα
τος όπως η δομή και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- β) η 
Ευρώπη και η Ε.Ε. εμφανίζονται σπανίως στη θεματολογία των 
MME- και γ) οι ευρωπαϊκές υποθέσεις αφορούν τους περισσότε
ρους, συνεπάγεται ότι το κοινό αισθάνεται αβεβαιότητα αναφορι- 11

11. Stylianos Papathanassopoulos, European Television in the Digital Age, Polity 
Press, Λονδίνο 2002, σ. 164-187.
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κά με τη γνώση και την πληροφόρηση για την Ε.Ε., αναπτύσσοντας 
έτσι μια ισχυρή ανάγκη προσανατολισμού. Γι’ αυτό και δεν αποτε
λεί σύμπτωση το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί μια αξιοσημείωτη 
ανακολουθία μεταξύ του συναισθηματικών και των γνωστικών 
συστατικών μερών της ελληνικής στάσης έναντι της Ε.Ε. Αυτό ση
μαίνει ότι αν και οι Έλληνες διάκεινται θετικά απέναντι στις ευ
ρωπαϊκές υποθέσεις, μάλλον γνωρίζουν ελάχιστα γι’ αυτές. Πριν 
από μια δεκαετία, τρεις στους τέσσερις Έλληνες ερωτώμενους 
(76%) περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως «όχι πολύ καλά» ή «κα
θόλου καλά» πληροφορημένους για την Ε.Ε. (Ευρωβαρόμετρο 41, 
1994). Επρόκειτο για ένα έλλειμμα προσλαμβανόμενης ενημέρω
σης το οποίο χαρακτήριζε επίσης τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 
Σήμερα, παρότι μικρότερο, το έλλειμμα αυτό εξακολουθεί να υφί- 
σταται: το 42% των Ελλήνων ερωτώμενων θεωρεί ότι τα εθνικά 
MME αναφέρονται ελάχιστα στην Ε.Ε. (Ευρωβαρόμετρο 60, 2003). 
Το κυριότερο, οι μισοί εξ αυτών δεν κατανοούσαν τον τρόπο λει
τουργίας της Ε.Ε. και το 80% θεωρούσε ότι τα MME έπρεπε να πα
ρέχουν περισσότερη πληροφόρηση για την ευρωπαϊκή Συνθήκη και 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
(Ευρωβαρόμετρο 59.1, 2003).

Εφ’ όσον οι άνθρωποι θεωρούν ένα θέμα συναφές προς τις 
προτεραιότητες και τις προτιμήσεις τους αλλά γνωρίζουν ελάχι
στα γι’ αυτό12 και, επιπροσθέτως, δεν μπορούν να το κατανοή
σουν, τείνουν να εξαρτώνται από τα Μέσα προκειμένου να ικανο
ποιήσουν την ανάγκη τους για προσανατολισμό. Εντούτοις, στον 
βαθμό που τα MME δεν ανταποκρίνονται όντως σε αυτή την ανά
γκη, ακριβώς διότι, στην περίπτωσή μας, εμμένουν ως επί το πλεί- 
στον στις εγχώριες παρά στις ευρωπαϊκές ειδήσεις, σχηματίζεται 
ένα βραχυκύκλωμα. Λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης των ει- 
δησεογραφικών MME, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, παρά το 
ενδιαφέρον τους για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την εμπιστοσύ
νη τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι Έλληνες προσεγγίζουν 
τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με εσωτερι
κά κριτήρια διότι, μεταξύ άλλων, στερούνται εναλλακτικών πηγών 
ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει στον βαθμό που τα ειδησεογραφικά 
MME δεν τους παρέχουν αρκετή πληροφορία για την Ε.Ε. Για να το

12. Κατά μέσο όρο, ri προσλαμβανόμενη γνώση των Ελλήνων για την Ε.Ε. είναι 
4,54 (σε κλίμακα 1-10), επίδοση σχετικά υψηλή, συγκρινόμενη με τον μέσο όρο της 
Ε.Ε. των 15 που είναι 4,25 (βλ. Ευρωβαρόμετρο 59,2003).
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θέσουμε διαφορετικά: οι άνθρωποι των MME ενδεχομένως λένε ό
τι καλύπτουν σε περιορισμένο βαθμό τις ευρωπαϊκές υποθέσεις 
και τις ευρωεκλογές και σύμφωνα με εθνικά κριτήρια διότι αυτό 
ακριβώς προσδοκά το κοινό. Τα μέλη του κοινού, ωστόσο, ίσως 
δηλώνουν ότι δίνουν προτεραιότητα στα εθνικά θέματα διότι γνω
ρίζουν ελάχιστα για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εξαιτίας των εκρο
ών των ειδησεογραφικών MME. Πρόκειται, άρα, για μια διπλή αυ- 
τοεκπληρούμενη προφητεία. Σε σημαντικό βαθμό, είτε ως βραχυ
κύκλωμα, ή/και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ο τρόπος με τον 
οποίο τα ελληνικά MME κάλυψαν τις ευρωεκλογές του 2004 δεν ι
κανοποίησε την ανάγκη του κοινού για προσανατολισμό.

6. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο απ’ ευθείας ε
κλεγόμενο όργανο της Ε.Ε., είναι κρίσιμη η γνώση των κριτηρίων 
με τα οποία ψηφίζει το εκλογικό σώμα. Ένα από αυτά είναι η σχε
τική σημασία των θεμάτων για τις ευρωεκλογές: η ανεργία ήταν 
για τους Έλληνες το πιο σημαντικό ζήτημα (70%), όπως ήταν, ε
ξάλλου, και για όλους τους ερωτώμενους της Ε.Ε. των 15 (Ευρω- 
βαρόμετρο 61). Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ο χρόνος που 
λαμβάνεται η απόφαση της ψήφου.

Τρίτος παράγοντας, εξίσου σημαντικός με τους δύο προανα- 
φερθέντες, είναι η κάλυψη των εκλογών από τα MME, διότι αυτά 
καθορίζουν το πλαίσιο και τη θεματολογία της δημόσιας συζήτη
σης επηρεάζοντας, ως εκ τούτου, τις αντιλήψεις και τις αναπαρα
στάσεις του κοινού για την Ε.Ε. Σε συνέχεια μιας σειράς ερευνών 
σχετικά με τις ειδήσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,13 διεξαγάγαμε 
μια ανάλυση περιεχομένου της ειδησεογραφικής κάλυψης της προ
εκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2004. Η έρευνα

13. Deirdre Kevin, Europe in the Media. A Comparison of Reporting, Represen
tation, and Rhetoric in National Media Systems in Europe, Lawrence Erlbaum As
sociates, Λονδίνο, 2003. Pascale Leroy & Karen Siune, «The role of television in 
European Elections: The cases of Belgium and Denmark», European Journal of Com
munication, τόμ. 9, 1994, σ. 47-69. Holly Semetko - Patti Valkenburg, «Framing 
European Politics: A content Analysis of Press and television News», Journal of Com
munication, άνοιξη 2000, σ. 93-109.
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καλύπτει τη χρονική περίοδο των τελευταίων δύο εβδομάδων της 
εκστρατείας (01/06/04-13/06/04).

Μονάδα ανάλυσης αποτέλεσε η κάθε μία δημοσίευση (είδηση, 
άρθρο γνώμης κ.τ.λ.) ή/και video που αναφερόταν στις ευρωεκλο
γές (στις παρελθούσες ή στις επικείμενες), στην Ε.Ε., στην ευρω
παϊκή ολοκλήρωση και στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε σχέση 
τόσο με τους ευρωπαϊκούς όσο και τους εθνικούς πολιτικούς θε
σμούς. Σε ό,τι αφορά τις εφημερίδες, ως «σχετικό δημοσίευμα» θε
ωρήθηκε κάθε κύρια αναφορά «ευρωπαϊκού» περιεχομένου στον 
κύριο τίτλο, υπότιτλο, υπέρτιτλο, την εισαγωγική παράγραφο και 
το κυρίως μέρος του δημοσιεύματος. Σε ό,τι αφορά τους τηλεοπτι
κούς σταθμούς, τα κριτήρια επιλογής ήταν ανάλογα με εκείνα των 
εφημερίδων: εισαγωγική εκφώνηση, ένθετος τίτλος στο video κα
θώς και το κυρίως τμήμα της είδησης.

Το ερευνητικό υλικό συλλέχθηκε από 12 ειδησεογραφικά MME: 
έξι εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας (Απογευματινή, Έθνος, Ελευ
θεροτυπία, Ελ. Τύπος, Καθημερινή και Νέα), δύο περιφερειακές 
(Θεσσαλία και Πελοπόννησος), τρία ιδιωτικά (alpha, ANTI, MEGA) 

και ένα δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο (NET). Εντοπίστηκαν 1.357 περι
πτώσεις σε 102 φύλλα των οκτώ εφημερίδων και 245 περιπτώσεις 
(μονάδες ανάλυσης) σε 52 κεντρικά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.14

Πριν από το κυρίως στάδιο διεξαγωγής της έρευνας, διεξαγάγα
με μια πιλοτική έρευνα στα δημοσιεύματα και τα δελτία ειδήσεων 
την πρώτη εβδομάδα της εκστρατείας, προκειμένου να καταλήξου
με στο τελικό φύλλο κωδικογράφησης και στις διερευνούμενες με
ταβλητές της έρευνας. Οι συντελεστές αξιοπιστίας μεταξύ των ε- 
ρευνητών-κωδικογράφων για τις κατηγορικές και τις αριθμητικές 
μεταβλητές ήταν 0,84 (Scott’s Pi) και 0,93 (Pearson’s correlation 
coefficient) αντίστοιχα.

Οι μονάδες ανάλυσης στις εφημερίδες καταχωρήθηκαν με βάση 
τον αριθμό και το μέγεθος τους, τον τύπο τους (editorial, ρεπορ
τάζ, άρθρο γνώμης ή συνέντευξη), τη θέση τους στην εφημερίδα 
(πολιτικό τμήμα, διεθνές τμήμα, οικονομικό τμήμα, άλλο), τη σελί
δα δημοσίευσης, τη θέση του δημοσιεύματος στη σελίδα (δεξιά ή α
ριστερά), τις σχετικές φωτογραφίες, το θεματικό περιεχόμενο (46 
διαφορετικές θεματικές κατηγορίες ήταν διαθέσιμες), την εστίασή

14. Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν ο Ν. Δεμερτζής ως επιστημονικός υπεύ
θυνος, ο Π. Τσιλιγιάννης και επτά ερευνητές-κωδικογράφοι.
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τους (με διαθέσιμες 22 διαφορετικές κατηγορίες), τον τόνο της κά
λυψης, την πλαισίωση και τον τύπο του επικοινωνητή. Το περιεχό
μενο των δελτίων ειδήσεων αναλύθηκε ομοίως σε ό,τι αφορά το 
θεματικό περιεχόμενο, την εστίαση, τον τόνο, την πλαισίωση και 
τον τύπο του επικοινωνητή. Κατά τα άλλα, οι ειδήσεις σχετικά με 
την Ε.Ε. και την Ευρώπη κωδικοποιήθηκαν με βάση τη σειρά εμφά
νισής τους στο δελτίο, τη διάρκειά τους και το εάν ήταν αυτόνομες 
ή ενσωματωμένες σε άλλες ειδήσεις του ιδίου video.

7. ΚΑΛΥΨΗ

Με εξαίρεση μια περιφερειακή εφημερίδα (Πελοπόννησος), στις υ
πόλοιπες επτά εφημερίδες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% 
της εθνικής κυκλοφορίας και το μεγαλύτερο τμήμα του πολιτικού 
φάσματος, η κατανομή της κάλυψης είναι ισορροπημένη και κυ
μαίνεται μεταξύ του 11% και του 15% επί του συνόλου των δημο
σιευμάτων (βλ. Γράφημα 1). Συνήθως, οι περιφερειακές εφημερί
δες στην Ελλάδα διατηρούν μια λίγο ως πολύ τοπική θεματολογία 
στις ειδήσεις τους καθώς οι περισσότεροι αναγνώστες τους αγο-

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Η κάλυψη των ευρωεκλογών από τον Τύπο
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ΓΡΑΦΗΜΑ Ιο

Η κάλυψη των ευρωεκλογών από την τηλεόραση

ράζουν παράλληλα μια «εθνική» εφημερίδα από την οποία μπο
ρούν να πληροφορηθούν για τις διεθνείς ειδήσεις. Αντιθέτως, οι 
ευρωεκλογές έλαβαν εκτενέστερη κάλυψη στη NET σε σύγκριση με 
τους τρεις ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. Γράφημα Ια).

Εντούτοις, ο αριθμός των ειδησεογραφικών αναφορών παρέχει 
ελάχιστη πληροφορία σχετικά με τη βαρύτητα την οποία κάθε μέσο 
αποδίδει σε μια είδηση, όταν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον μετα
βλητές. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκε για αμφότερα τα Μέσα 
ένας «δείκτης ορατότητας»; για τις εφημερίδες, ο δείκτης αυτός 
συντέθηκε με βάση το μέγεθος του δημοσιεύματος, τον τύπο του, 
τη θέση του στην εφημερίδα, τη σελίδα δημοσίευσης, τη θέση του 
στη συγκεκριμένη σελίδα της εφημερίδας και την ύπαρξη (ή μη) συ
νοδευτικής του δημοσιεύματος φωτογραφίας. Η μέση τιμή της ο
ρατότητας διαμορφώθηκε στο 14,41 (ελάχιστη 5, μέγιστη 37 και τυ
πική απόκλιση 5,16). Αν και πέντε από τις οκτώ διερευνούμενες ε
φημερίδες (Ελευθεροτυπία, Καθημερινή, Νέα, Έθνος, Ελ. Τύπος) έ
χουν ορατότητα που υπερβαίνει τη μέση τιμή, ωστόσο, αυτή δεν θε
ωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Στην περίπτωση της τηλεόρασης, η «ορατότητα» της κάθε είδη-
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σεογραφικής αναφοράς βασίστηκε στη σειρά εμφάνισης στο δελ
τίο, στή διάρκειά της και στο αν ήταν αυτόνομη ή ενσωματωμένη 
με άλλες ειδήσεις στο ίδιο video. Η μέση τιμή της ορατότητας ήταν, 
εν προκειμένω, 6,69 (ελάχιστη 2, μέγιστη 16 και τυπική απόκλιση 
3,34). Τα εν λόγω ευρήματα αποδεικνύουν ότι σε αμφότερα τα Μέ
σα -και περισσότερο στον Τύπο- οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν περιβλήθηκαν με υψηλή ειδησεογραφική αξία.

Συγκρίνοντας τον αριθμό των ειδήσεων στον Τύπο και την τη
λεόραση συμπεραίνονται τα εξής: α) με εξαίρεση τη Θεσσαλία, η 
κατάταξη των επτά εφημερίδων με βάση τον αριθμό των δημοσιευ
μάτων είναι περίπου ανάλογη με την ιεράρχηση τους βάσει της ο
ρατότητας των δημοσιευμάτων. Παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλία 
δημοσιεύει μεγάλο αριθμό ειδήσεων για τις ευρωεκλογές, αποδίδει 
σε αυτές χαμηλή ειδησεογραφική αξία· β) μια αξιοσημείωτη διαφο
ρά εντοπίζεται στο δείκτη ορατότητας των τηλεοπτικών ειδήσεων. 
Αν και οι εκροές του ALPHA είναι περιορισμένες από ποσοτική ά
ποψη, χαρακτηρίζονται από υψηλή ειδησεογραφική αξία. Η ακρι
βώς αντίθετη τάση παρατηρείται στον ΑΝΤΙ και στη NET.

8. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, προσδιορίστηκαν εξαρχής 46 διαφο
ρετικές κατηγορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των ειδήσεων 
για τις ευρωεκλογές, προκειμένου οι κωδικογράφοι να εντοπίσουν 
σχεδόν κάθε θέμα σχετικό με τις εκλογές και την Ε.Ε. Δυστυχώς, σε 
αμφότερα τα Μέσα το εύρος των θεμάτων ήταν περιορισμένο. Ως 
εκ τούτου, όλες οι κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν, τελικά, σε πέντε 
θεματικές ενότητες: α) δραστηριότητες ελληνικών πολιτικών κομ
μάτων β) πολιτική και θεσμική λειτουργία της Ε.Ε.· γ) δραστηριό
τητες ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων· δ) κοινωνικά και οικονο
μικά θέματα, και ε) άλλα θέματα. Σε αμφότερα τα Μέσα, η πλειο
νότητα των θεμάτων τοποθετήθηκε στην πρώτη ομάδα. Στις περισ
σότερες περιπτώσεις, μια ευρωπαϊκή είδηση επρόκειτο να αφορά 
τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και αυτό συνέβαινε όχι μόνο τις 
δύο τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας αλλά ολόκληρο το διά
στημα των σαράντα ημερών που προηγήθηκε των εκλογών της 
13ης Ιουνίου. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στους Πίνακες 1 και 
Ια, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του Τύπου και της Τηλεό-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αριθμός ειδήσεων ανά ομάδα θεμάτων (Τύπος)

Συχνότητα % επί του 
συνόλου

Δραστηριότητα ελληνικών κομμάτων 729 53,7
Θέματα λειτουργίας Ε.Ε. 395 29.1
Κοινωνικά και οικονομικά θέματα 251 18,5
Δραστηριότητα ευρωπαϊκών εθνικών κομμάτων 69 5,1
Αλλο 92 6,8

Σύνολο 1.536 113,2

ρασης. Με επικεφαλής την Καθημερινή και την Απογευματινή, οι 
εφημερίδες (με εξαίρεση την Πελοπόννησο) αποδίδουν πολύ μεγα
λύτερη σημασία στις λειτουργίες της Ε.Ε. σε σχέση με τους τηλεο
πτικούς σταθμούς. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η NET αναφέ- 
ρεται εκτενέστερα στην Ε.Ε. σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρία τηλε
οπτικά δίκτυα: 21% έναντι 6,7% του MEGA, 11,7% του ΑΝΤΙ και 
6% του alpha. Εκ των τριών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, το 
MEGA πρωτίστως και ο alpha δευτερευόντως αποδίδουν τη μεγα
λύτερη προσοχή στις δραστηριότητες των ελληνικών πολιτικών 
κομμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια

Αριθμός ειδήσεων ανά ομάδα θεμάτων (δελτία ειδήσεων)

Συχνότητα % επί του 
συνόλου

Δραστηριότητα ελληνικών κομμάτων 176 71,8
Θέματα λειτουργίας Ε.Ε. 32 13,1
Κοινωνικά και οικονομικά θέματα 32 13,1
Δραστηριότητα ευρωπαϊκών εθνικών κομμάτων 14 5,7
Άλλο 33 13,5
Σύνολο 287 117,2
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9. ΕΣΤΙΑΣΗ

Πέρα από τα συγκεκριμένα θέματα που καλύφθηκαν από τα Μέσα, 
στην έρευνα μετρήθηκε η εστίαση των ειδησεογραφικών αναφορών 
σε συγκεκριμένα «δρώντα υποκείμενα» των ειδήσεων, π.χ. τον 
πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, τον αρχηγό της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, βουλευτές, ελληνικά και ευρωπαϊκά πολιτικά κόμμα
τα καθώς και τους θεσμούς της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ECOFIN, 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ.ά.). Τόσο στον 
Τύπο όσο και στην τηλεόραση οι ευρωεκλογές παρουσιάζονται με 
όρους εσωτερικής πολιτικής. Στα Γραφήματα 2 και 2α φαίνεται 
ευκρινώς ότι τα ελληνικά MME (και, κυρίως, τα τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων) ευνοούν το δικομματισμό «σε βάρος» των ευρωπαϊκών 
θεσμών. Το στοιχείο αυτό είναι μάλλον φυσιολογικό καθώς το ελ
ληνικό κοινό ανέκαθεν θεωρούσε τις ευρωεκλογές ως μία ακόμα 
βαθμίδα για πολιτικές αντιπαραθέσεις σε εθνικό επίπεδο. Βεβαί
ως, οι εφημερίδες (κυρίως το Έθνος, η Ελευθεροτυπία, ο Ελ. Τύ
πος ή. αι η Καθημερινή) έστιασαν, τρόπον τινά, στα ευρωπαϊκά κόμ
ματα και στους θεσμούς της Ε.Ε. καθώς δημοσίευσαν ειδήσεις για 
τη διεύρυνση της Ε.Ε., την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτι
κή Ασφάλειας, την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
και το ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Εντούτοις, οι εν λόγω ειδήσεις ήταν 
διεσπαρμένες και η εστίαση σε «δρώντα υποκείμενα» απείχε από 
την αντίστοιχη στους εγχώριους πολιτικούς θεσμούς.

Στον βαθμό που οι μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου (τχ. 61) 
πριν τις ευρωεκλογές είναι αρκετά έγκυρες, θα διατεινόταν κανείς 
ότι τα ελληνικά MME και, κυρίως, οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν ικα
νοποίησαν τις ενημερωτικές ανάγκες των καταναλωτών τους, α
κριβώς διότι η Ελλάδα είναι η χώρα που τάσσεται περισσότερο υ
πέρ της διεύρυνσης (66%) και της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
(78%). Επίσης, κατατάσσεται στην τρίτη θέση (80%) των υποστηρι- 
κτών της κοινής αμυντικής πολιτικής ασφαλείας. Ωστόσο, θα πρέ
πει να σκεφθούμε ότι οι Έλληνες, όπως και όλοι οι ευρωπαίοι πο
λίτες, αποδίδουν εξαιρετική έμφαση (70%) στην ανεργία ως το πιο 
σημαντικό θέμα γι’ αυτούς στις ευρωεκλογές του 2004. Ακόμη και 
σε αυτήν την περίπτωση τα ελληνικά MME δεν προσέφεραν αρκε
τά: στην πλειονότητά τους αναφέρονταν σε εσωκομματικές αψιμα
χίες και εκλογικές τακτικές παρά σε ένα τόσο σημαντικό εγχώριο 
(και ευρωπαϊκό) θέμα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Θεματική εστίαση δημοσιευμάτων
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2α

Θεματική εστίαση τηλεοπτικών ειδήσεων



178 ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

10. Ο ΤΟΝΟΣ

Ανεξαρτήτως του περιεχομένου και της εστίασης των ειδησεογρα- 
φικών αναφορών, ο τόνος που υιοθέτησαν τα MME ήταν εμφανώς 
εθνοκεντρικός. Εντούτοις, παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ 
του Τύπου και της τηλεόρασης: ο τόνος της τελευταίας είναι σχε
δόν εξ ολοκλήρου εθνοκεντρικός, ενώ ο τόνος των εφημερίδων ε
νέχει σε ικανό βαθμό τόσο ευρω-κεντρικές όσο και μικτές προσεγ
γίσεις.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των δύο Μέσων εντοπίζεται σε ό,τι 
αφορά τον τόνο με τον οποίο καλύπτουν τα ευρωπαϊκά θέματα. 
Ακόμη και όταν πρόκειται για τις ευρωεκλογές, οι δραστηριότητες 
των ελληνικών πολιτικών κομμάτων ή, ακόμη, και κοινωνικά ή οι
κονομικά θέματα καλύφθηκαν, κατά το μάλλον ή ήττον, με εθνοκε- 
ντρικό τόνο. Μολαταύτα, είναι ασφαλώς ασύνηθες, αν όχι παρά
δοξο, η προσέγγιση των λειτουργιών της Ε.Ε. να γίνεται με ένα 
σχεδόν παρόμοιο εθνοκεντρικό τόνο. Αυτό, πάντως, συνέβη με 
τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, σε αντιδιαστολή με τις 
ελληνικές εφημερίδες: προσεγγίζουν τα ζητήματα της Ε.Ε. εθνοκε- 
ντρικά. Φαίνεται ότι οι εφημερίδες αφήνουν περιθώριο για ευρω- 
κεντρικές οπτικές, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να προαγάγει, 
κατά κάποιο τρόπο, μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα.

Π. ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ

Όπως συνέβη στα περισσότερα από τα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε., η 
εκστρατεία των ευρωεκλογών του 2004 χαρακτηρίστηκε από ηπιό- 
τητα και απάθεια. Αν και, συνήθως, αυτό δεν είναι το κλίμα στο ο
ποίο διεξάγονται οι εκστρατείες στην Ελλάδα, αυτή τη φορά υπήρ
χαν δύο συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι συνεισέφεραν στη 
χαλαρή ατμόσφαιρα των εκλογών: πρώτον, η νίκη της Ν.Δ. στις ε
θνικές βουλευτικές εκλογές που είχαν διεξαχθεί τρεις μήνες πριν 
και δεύτερον, ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Παπανδρέου, 
υιοθέτησε ένα ήπιο ύφος αντιπολίτευσης διότι, έκτοτε, το κόμμα 
του διερχόταν μια φάση ανασύνταξης ύστερα από μία οδυνηρή ήτ
τα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η προεκλογική ατμόσφαιρα ή
ταν ήρεμη. Εκτραχύνθηκε μόνο την τελευταία εβδομάδα της εκ
στρατείας λόγω της επιθυμίας του ΠΑΣΟΚ να αυξήσει την εκλογι-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Η πλαισίωση των δημοσιευμάτων

700

Συγκρ./Θεματολογική Συγκρ./Στρατηγική Μη συγκρ./Θεματολογική Μη ουγκρ./Στρατηγική

ΓΡΑΦΗΜΑ 3α

Η πλαισίωση των δελτίων ειδήσεων
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κή συμμετοχή. Αυτός ήταν, άλλωστε, ο λόγος που τα MME κάλυ
ψαν την εκστρατεία με έναν μη συγκρουσιακό τρόπο. Στην παρού
σα έρευνα, αποτιμήσαμε την πλαισίωση των ειδήσεων σε δύο δια
φορετικά είδη ειδησεογραφικών αναφορών: σε αυτές που έστιαζαν 
σε θέματα (ευρωπαϊκά ή εθνικά) και σε αυτές που έστιαζαν στη 
στρατηγική των κομμάτων. Όπως φαίνεται στα Γραφήματα 3 και 
3α, αμφότερα τα Μέσα υιοθέτησαν και για τα δύο είδη ειδησεογρα- 
φικών αναφορών μία μη συγκρουσιακή πλαισίωση. Σε ό,τι αφορά 
συγκεκριμένες ομάδες θεμάτων, μόνο οι ειδήσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητες των ελληνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών κομ
μάτων πλαισιώθηκαν, σε κάποιο βαθμό, με συγκρουσιακό τρόπο 
(περίπου 2 στα 3 δημοσιεύματα συγκρουσιακής πλαισίωσης αφο
ρούν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα), κάτι που είναι, ωστόσο, α
ναμενόμενο.

12. ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΩΝ

Μια αξιοσημείωτη διαφορά εντοπίστηκε μεταξύ των δύο Μέσων 
σε ό,τι αφορά το τύπο των επικοινωνητών που επιστρατεύουν. 
Στις εφημερίδες, οι μόνοι αναγνωρισμένοι επικοινωνητές για τα 
ευρωπαϊκά θέματα και τις ευρωεκλογές ήταν οι δημοσιογράφοι 
(βλ. Γράφημα 4). Αυτό αποτέλεσε έκπληξη με βάση τα δεδομένα 
των ελληνικών εφημερίδων στις οποίες ανεξάρτητοι αναλυτές, ει
δικοί και διανοούμενοι δημοσιεύουν τις απόψεις τους κατά τις 
προεκλογικές περιόδους. Αντιθέτως, η αναλογία των δημοσιογρά
φων στις «ομιλούσες κεφαλές» των τηλεοπτικών δελτίων είναι αρ
κετά μικρή. Βεβαίως, αυτό οφείλεται, εν μέρει, και σε ένα μορφικό 
στοιχείο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο δημο
σιογραφικός λόγος επενδύεται συνηθέστερα με στιγμιότυπα (voice 
off). Πέραν τούτου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρόσφατος νό
μος για τη ρύθμιση των προεκλογικών δραστηριοτήτων και δαπα
νών επιτρέπει μόνο μερικές εμφανίσεις των υποψηφίων τόσο στα 
δημόσια όσο και στα ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα. Σε αυτό οφείλε
ται το γεγονός ότι η πλειονότητα των «ομιλουσών κεφαλών» είναι 
πολιτικοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων που δεν ήταν υποψήφι
οι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. Γράφημα 4α).
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Τύπος επίκοινωνητή στις εφημερίδες

ΓΡΑΦΗΜΑ 4α

Τύπος επίκοινωνητή στην τηλεόραση
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13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα κύρια ευρήματα της παρούσας έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 
α) οι περισσότερες ειδήσεις για τις ευρωεκλογές αναφέρθηκαν κυ
ρίως στα ελληνικά πολιτικά κόμματα και σε εσωτερικά θέματα 
(πρωτίστως σχετικά με την εγχώρια προεκλογική δραστηριότητα) 
παρά σε ευρωπαϊκά θέματα· β) στην πλειονότητά τους, οι ειδήσεις 
σχετικά με τις ευρωεκλογές ή/και την Ε.Ε. είχαν εθνοκεντρικό τό
νο· γ) οι πολιτικοί ήταν οι βασικοί επικοινωνητές στα τηλεοπτικά 
δελτία ειδήσεων ενώ οι δημοσιογράφοι αποτέλεσαν τις εξέχουσες 
πηγές των διαφόρων ευρωπαϊκών ειδήσεων στις εφημερίδες· δ) οι 
περισσότερες ειδησεογραφικές αναφορές πλαισιώθηκαν με έναν 
μη συγκρουσιακό τρόπο.

Δεδομένων των ευρημάτων αυτών, τίθεται το ερώτημα σχετικά 
με το εάν η ειδησεογραφική κάλυψη των ευρωεκλογών του 2004 
συνεισέφερε στον σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας 
με τη διάδοση της κατάλληλης πληροφορίας. Η απάντηση είναι αρ
νητική. Ο τρόπος με τον οποίο τα ελληνικά MME κάλυψαν τις 
πρόσφατες ευρωεκλογές δεν γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ της Ευρώ
πης και των πολιτών της, ούτε τα MME συνεισέφεραν στην οικοδό
μηση της ευρωπαϊκή δημόσιας σφαίρας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι 
υποστήριξαν το έλλειμμα νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτεί
ας. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι αυτή είναι μια κοινή πρακτική 
στα εθνικά επικοινωνιακά συστήματα της Ε.Ε. των 25. Για το κοινό 
πολλών χωρών, η Ε.Ε. παραμένει μια σημαντική αλλά απόμακρη 
και μη κατανοήσιμη πολιτική οντότητα. Όσα περισσότερα γνωρί
ζουν γι’ αυτήν, τόσο περισσότερο θα προσανατολισθούν στις δια
δικασίες της ενοποίησης. Και αυτό θέτει, εν προκειμένω, μια πρό
κληση για τα εθνικά MME.


