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Εισαγωγή  
Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής είναι μια διαδικασία πολυεπίπεδη και 

πολυσύνθετη, μια εξαρτώμενη μεταβλητή που επηρεάζεται από ανεξάρτητες και 

παρεμβατικές μεταβλητές τόσο στο εσωτερικό (ικανότητα των ηγετών, δομή πολιτικού 

συστήματος, κοινωνίας, θεσμών και λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης-ΜΜΕ) όσο 

και στο εξωτερικό επίπεδο (δομή του περιφερειακού και παγκοσμίου συστήματος, 

διακρατικές συνεργασίες και συμμαχίες). Από όλες αυτές τις μεταβλητές σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της εξωτερικής διαδραματίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι 

μόνο λειτουργούν ως φορείς προβολής των θέσεων/απόψεων της κυβέρνησης και του 

πολιτικού συστήματος, αλλά και ως δρώντες που επηρεάζουν ην κοινή γνώμη και την 

οδηγούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.  

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η διαμεσολάβηση των Μέσων στην μεταπολίτευση  έχει 

συντελέσει τα μέγιστα, ώστε όχι μόνο να παγιωθεί στο πολιτικό σύστημα και στην κοινή 

γνώμη μια εθνικιστική οπτική, αλλά και να «φυσικοποιηθεί», να θεωρείται αυτονόητη και μη 

προβληματική2. Στο διπλωματικό ρεπορτάζ οι πληροφορίες και εικόνες που αφορούν την 

πολιτική και τις κοινωνίες των ‘Άλλων’ και ειδικότερα των γειτονικών χωρών (Τουρκία και 

πΓΔΜ) είναι επιλεκτικές και κατακερματισμένες. Περιορίζονται κυρίως σε αναλύσεις των 

ζητημάτων ‘υψηλής πολιτικής’, κρίσεις και διαφορές3, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τα 

εξής φαινόμενα:  

1. Η αναπαραγωγή και ενίσχυση εθνικιστικών και εθνοκεντρικών αντιλήψεων, που 

παραπέμπουν σε εχθρικές ή σχέσεις αντιπαράθεσης με άλλα κράτη (Τουρκία, 

πΓΔΜ), τα οποία υπονοείται ή λέγεται ότι απειλούν με διάφορους τρόπους και σε 

κυμαινόμενο βαθμό την υπόσταση του ελληνικού εθνικού κράτους, κυρίως όμως την 

εδαφική του ακεραιότητα ή τα κυριαρχικά του δικαιώματα.  
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2. Η εσωστρέφεια και η καταλυτική παρουσία των λεγόμενων ‘εθνικών θεμάτων’ στη 

θεματολογία των Μέσων. Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα στα έντυπα και τηλεοπτικά 

Μέσα, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα περίπου τα 2/3 των 

εξωτερικών ειδήσεων επικεντρώνονταν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό 

και το Μακεδονικό, με το σύνολο των διεθνών θεμάτων να αποσπά μόνο το 1/3 του 

συνόλου των εξωτερικών ειδήσεων. H προσοχή των Μέσων στις διεθνείς σχέσεις 

περιορίζεται στη ‘γειτονιά’ της χώρας, κυρίως στις διμερείς σχέσεις της χώρας στην 

περιοχή (Βαλκάνια, Ρωσία), όπως και στις διμερείς σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ 

και την ΕΕ, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό υπό μια εσωτερική και εθνοκεντρική 

οπτική4.  

 

Σε ένα κόσμο, όμως, που βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα και αβεβαιότητα, τα ελληνικά 

Μέσα οφείλουν να μην αγνοούν, παραλείπουν και αποσιωπούν την προβολή και κατανόηση 

των διεθνών εξελίξεων. Ενώ για πολλά χρόνια, πριν και μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας το 1974, οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής περιλάμβαναν 

κατά κύριο λόγο την Τουρκία και την Κύπρο, τα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από 

τη δεκαετία του ’90 και μετά, όχι μόνο παρατηρείται μια ενδυνάμωση των σχέσεων με τη 

Ρωσία και τις χώρες του Καυκάσου, αλλά και μια σταδιακή διεύρυνση και εμβάθυνση των 

σχέσεων με χώρες της Μέσης Ανατολής, τις ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις (Ινδία, 

Κίνα), καθώς με μια πλειάδα διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών και μη-κυβερνητικών 

οργανισμών.  

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι η διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και λόγου στην εξωτερική 

πολιτική, η παραγωγή γνώσης και η αλλαγή νοοτροπίας με στόχο την εκλογίκευση των 

‘απειλών’ και των πάγιων προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πως 

μπορούν, λοιπόν, τα Μέσα να καταπολεμήσουν τις συγκρουσιακές αντιλήψεις που 

κυριαρχούν στην αντιμετώπιση των γειτόνων, να επηρεάσουν θετικά την οικοδόμηση της 

ειρήνης και εμπιστοσύνης και να προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές στα στερεότυπα και τις 

συγκρούσεις; Πως μπορούν τα Μέσα να δώσουν όχι μόνο μεγαλύτερη προσοχή στην 

πληροφόρηση για τις πολλαπλές πραγματικότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά 

και να εξετάσουν πως συνδέονται με τις αλλαγές στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία, και 

τους διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς μηχανισμούς συνεργασίας; Για να 
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απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά οφείλουμε πρώτα να κατανοήσουμε τους παράγοντες που 

εξηγούν και διαιωνίζουν την εσωστρεφή και εθνοκεντρική δημοσιογραφική πρακτική.  

 

Προσκόμματα 

Οι παράγοντες εντοπίζονται κυρίως στην αμοιβαία σχέση των Μέσων με την κοινωνία και το 

πολιτικό σύστημα. Τα Μέσα δε λειτουργούν σε ένα κοινωνικό κενό, με τους 

δημοσιογράφους να δραστηριοποιούνται ανεπηρέαστοι από γνωστικές και συναισθηματικές 

εμπειρίες της κοινωνικοποίησής τους. Το πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον, λόγω των 

ιστορικών εμπειριών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (π.χ. εισβολή της Τουρκίας στην 

Κύπρο), χαρακτηρίζεται όχι μόνο από μια έντονη αίσθηση ανασφάλειας και μια έμφαση σε  

‘δίκαια’ και ‘εθνικά θέματα’5, αλλά και από το γεγονός ότι τα ζητήματα της εξωτερικής 

πολιτικής γίνονται και ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής και εμπλέκονται στο παιχνίδι της 

διεκδίκησης της εξουσίας6. Η πραγματικότητα αυτή όχι μόνο επηρεάζει την ποσοτική και 

ποιοτική κάλυψη των εξωτερική ειδήσεων, αλλά ενισχύει και το φαινόμενο της συστράτευσης 

των Μέσων με ‘τη σημαία’7.  

Έχει βρεθεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι επίσημες πηγές θέτουν την ατζέντα και 

όχι οι δημοσιογράφοι, με αποτέλεσμα η αναπαραγωγή του εθνικιστικού λόγου από τα Μέσα 

σε πολλές περιπτώσεις να αποτελεί επιλογή ρουτίνας. Οι δημοσιογράφοι νοιώθουν 

υποχρεωμένοι να στηρίξουν την επίσημη πολιτική προκειμένου να μην αποτύχει εξαιτίας 

εσωτερικών αμφισβητήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η εθνικιστική οπτική αποτελεί για τα Μέσα 

μια συνειδητή ιδεολογική επιλογή ή, άλλως,  μια εσωτερικευμένη αντίληψη ‘εθνικής 

ευθύνης’, που περιορίζει σαφώς τα περιθώρια κριτικής των δημοσιογράφων που ιδιωτικά 

εκφράζουν επιφυλάξεις. Επιπρόσθετα, οι δημοσιογράφοι δέχονται ‘συναδελφική πίεση’ ώστε 

να συμβαδίζουν με την επικρατέστερη θεματολογία των ειδήσεων των ανταγωνιστών και των 

συναδέλφων. Έτσι όχι μόνο αντιλαμβάνονται την άποψή τους ως διαφωνία, αλλά φοβούνται να 

την εκφράσουν μην χαρακτηριστούν και ως προδότες από τους συναδέλφους τους (Τερζής 

2007). Η πραγματικότητα αυτή ενισχύεται από την (α) απουσία ενός κώδικα 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και στην ανεπαρκή εκπαίδευση των συντακτών, τους 

(β) περιορισμούς των δημοσιογραφικών οργανισμών, όπως πιέσεις για προθεσμίες που δεν 
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επιτρέπουν την εις βάθος και ισορροπημένη κάλυψη και τις (γ) οικονομικές πιέσεις, όπως 

εμπορευματοποίηση και  τάση της αγοράς να παράγει τη δημοσιογραφία των εντυπώσεων 

και με έμφαση στην εθνικιστική οπτική8.   

Η κατάσταση αυτή έχεις τις εξής συνέπειες: 

Πρώτον, ενισχύει τη λογική της ‘αντιπαραθετικής δημοσιογραφίας’, μέσω της επιλεκτικής 

εστίασης-μεγέθυνσης δηλώσεων, ενεργειών του ‘Άλλου’, παρά την αναζήτηση και προβολή 

στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυση των 

προβλημάτων. Η πραγματικότητα  αυτή οδηγεί σε ένα πλέγμα από υπεραπλουστευμένες και 

ιδιαίτερα αρνητικές αντιλήψεις για τον ‘Αντίπαλο’. Η ψυχολογική διάσταση της ‘απειλής’ 

που επισωρεύεται διευκολύνει την έλλειψη εμπιστοσύνης και την επιθετικότητα, και 

εκδηλώνεται με το φαινόμενο που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ‘εθνικό θέμα της 

ημέρας’. Πολύ γενικά, το φαινόμενο του ‘εθνικού θέματος της ημέρας’  μπορεί να οριστεί ως 

η  περιοδική εναλλαγή στην υψηλότερη θέση της δημοσιότητας μεταξύ  των εξωτερικών ή 

και του συνόλου των ειδήσεων, ενός από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που 

θεωρούνται ως  ‘εθνικά θέματα’. Υπό την έννοια αυτή, το φαινόμενο του ‘εθνικού θέματος 

της ημέρας’ συνίσταται: α) στη διαρκή υπεροχή μεταξύ των εξωτερικών ή και του συνόλου 

των ειδήσεων ενός θέματος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που έχουν χαρακτηριστεί ω 

«εθνικό» και β) στην περιοδική αντικατάστασή του από ένα άλλο ‘εθνικό θέμα’ που μπορεί 

να είναι ήδη χαρακτηρισμένο ως τέτοιο ή να εισέρχεται για πρώτη φορά στην ομάδα των 

‘εθνικών θεμάτων’9.  

Δεύτερον, ενισχύει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμικού λαϊκισμού και αμυντικού 

εθνικισμού. Οι έλληνες έχουν διδαχθεί ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του κόσμου, ότι όλοι 

οι άλλοι λαοί τους χρωστούν τα πάντα. Η υπερηφάνεια αυτή χρησιμοποιείται κυρίως ως 

άμυνα απέναντι στην πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέσα άλλοτε 

εξάπτοντάς τα και άλλοτε αντικατοπτρίζοντάς τα, παρουσιάζουν ή φέρνουν στην επιφάνεια 

απωθημένα του ‘εθνικού εαυτού’, τόσο ως προς ημάς εαυτούς, όσο και ως προς τον ‘Άλλο’. 

Καλλιεργούν όχι μόνο μια άκρατη και χωρίς ουσία πολυλογία στην ανάλυση των εξωτερικών 

και διεθνών εξελίξεων, αλλά και μια τάση για αυτο-εξευτελισμό και αυτό-ταπείνωση, με 

μετάθεση των ευθυνών σε τρίτους, τις τους δυτικούς ‘ξένους’ και ισχυρούς, τους ‘εσωτερικούς 

προδότες’. Η ανασφάλεια αυτή οδηγεί στην περιχαράκωση πίσω από στερεότυπα και φοβικά 

σύνδρομα για τους τρίτους, όπως και στην αποσπασματικότητα της ενημέρωσης και τη 
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συγκρότηση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας και αντίληψης για τον κόσμο στον οποίο 

ζούμε10.   

Ας πάρουμε για παράδειγμα την κρίση χρέους που σήμερα μαστίζει την Ελλάδα. Πολλά 

Μέσα ισχυρίστηκαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βρει χρήματα από τη Ρωσία και την 

Κίνα, υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες αυτές είναι έτοιμες να ξεπληρώσουν όλο το χρέος 

χωρίς αντάλλαγμα. Πόσο κοντά, όμως, ήταν και είναι τα επιχειρήματα αυτά στην 

πραγματικότητα, όταν η Ρωσία ως μέλος του ΔΝΤ ήταν αντίθετη στην παροχή μεγαλύτερης 

βοήθειας στην χώρα μας και αρνείται να πουλήσει πετρέλαιο επί πιστώσει στα ελληνικά 

διυλιστήρια; Επίσης, με την ηγεσία της Κίνας να διατηρεί το λαό της σε επίπεδα 

εξαθλίωσης, με ποια λογική μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα χάριζε τα κεφάλαια που 

διαθέτει και δανείζει στη Δύση για να ‘σώσει’ τους Έλληνες; Πολλά είναι και τα Μέσα που 

κάνουν λόγο για τοκογλυφία και «κατοχή», που αναρωτιούνται ποιοι είναι οι Ολλανδοί, οι 

Φιλανδοί και οι Γερμανοί; Ξεχνούν, όμως, ότι για να δανειστεί η Ελλάδα θα έπρεπε να 

πληρώνει επιτόκια πάνω από 10%, ότι η Ιταλία και η Ισπανία δανείζονται με 7% για να 

δανείσουν την Ελλάδα με χαμηλότερο επιτόκιο, και ότι η Ελλάδα τα τελευταία τριάντα 

χρόνια ως μέλος της ΕΕ έλαβε 203,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις;11. Η 

πραγματικότητα αυτή δεν απαλλάσσει την Ε.Ε. και ειδικότερα την ολιγωρία ή καθυστέρηση 

των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να λάβουν άμεσες και δεσμευτικές αποφάσεις. Η συζήτηση 

για τις ευθύνες, όμως, πρέπει να γίνεται στη βάση επιχειρημάτων και όχι αποσπασματικών, 

επιπόλαιων και συναισθηματικών κατηγοριών.  

 
H πρόκληση 
Τα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίζονται και να 

επιλύονται μόνο με ουσιαστική γνώση, αυτοκριτική και πολύπλευρη ενημέρωση. Συνεπώς, 

πιο χρήσιμο και εποικοδομητικό για τα Μέσα θα ήταν να επανεξετάσουν πως χειρίστηκαν 

και συνεχίζουν να χειρίζονται την εξωτερική πολιτική.  

Η ελληνική εξωτερική πολιτική, και ειδικότερα μετά το 1974, αντιμετωπίστηκε από τα 

Μέσα στη λογική των απειλών, που προέρχονται κυρίως από την Τουρκία, και πιο 

πρόσφατα από την ΠΓΔΜ.  Δεν υπάρχει, αμφιβολία, ότι ορισμένες από αυτές τις απειλές 

ίσχυαν, ή ακόμα ισχύουν. Εκείνο, όμως που διακρίνει τα Μέσα είναι η ριζική αφοσίωση 

στην κάλυψη τους. Η πρακτική αυτή τους στέρησε την δυνατότητα να μελετήσουν, να 
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παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν το ευρύτερο διεθνές γίγνεσθαι και να αντλήσουν 

διδάγματα για τη βελτίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας, αλλά και τη δυνατότητα της 

χώρας να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία τα πάγια ζητήματα της εξωτερικής της 

πολιτικής. Κατά συνέπεια, απαιτείται η υιοθέτηση μιας νέας πρακτικής, που διευκολύνει όχι 

μόνο την αντιμετώπιση και την επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες, αλλά 

ενθαρρύνει και την αλλαγή νοοτροπίας και τον αναπροσανατολισμό των πάγιων 

προτεραιοτήτων της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με μελέτη και κατανοήση του 

σημερινού σύνθετου και αλληλεξαρτημένου κόσμου. Για να αποκτήσει η περιγραφή του 

κόσμου τη θέση που της αξίζει, χρειάζεται ειλικρίνεια, διάλογος, ανταλλαγή απόψεων και 

αναγνώριση των δεσμών ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες και του σεβασμού των 

διαφορών τους.  

Μπορούν, λοιπόν, και με ποιο τρόπο τα ελληνικά Μέσα να ανταποκριθούν στο αίτημα της 

πολύπλευρης ενημέρωσης;  

Βασικό γνώρισμα των Μέσων και της δημοσιογραφίας σήμερα είναι ότι αναπτύσσονται όλο 

και περισσότερο σε παγκόσμια κλίμακα12. Ζούμε σε μια εποχή η οποία δε στηρίζεται μόνο 

στις διακρατικές σχέσεις, αλλά και στις παγκόσμιες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, 

τις διεθνείς επιχειρήσεις, την παγκόσμια διάχυση της τεχνολογίας και πληροφορίας, καθώς 

και την ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών. Επιπρόσθετα, ο σημερινός κόσμος 

ορίζεται και διαμορφώνεται από σημαντικά παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική 

αλλαγή, ο ‘πόλεμος’ κατά της τρομοκρατίας, ο εσωτερικός και εξωτερικός εκτοπισμός 

ανθρώπων από τις εστίες τους, οι πανδημίες, η φτώχεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και οι 

αυξανόμενες ανθρωπιστικές και φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για προβλήματα οι αιτίες 

και οι συνέπειες των οποίων δεν μπορούν να κατανοηθούν και να επιλυθούν μόνο μέσα από 

εθνικά πλαίσια αναφοράς13.  

Που σημαίνει ότι τα ελληνικά Μέσων οφείλουν να απαγκιστρωθούν από το φαινόμενο της 

‘εσωτερικοποίησης’14, δηλαδή από την προσαρμογή των εξωτερικών και διεθνών ειδήσεων 

στις εθνικές αγωνίες (π.χ. ‘πότε αναμένεται να προσεγγίσει την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος 

της Φουκουσίμα;’,), αφηγήσεις και πεποιθήσεις (‘πως επηρεάζει η αλλαγή ηγεσίας του ΔΝΤ 

το οικονομικό ζήτημα της Ελλάδας;’, ‘πως επηρεάζει η αλλαγή δόγματος του ΝΑΤΟ τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις;’). Παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες εξελίξεις με βάση τον 

ιδεολογικό ορίζοντα του εθνικού κράτους, τα Μέσα δομούν μια πραγματικότητα που 

                                                           
12Βλ. Loffelholz, M. & David Weaver (επιμ.) (2007), Global Journalism Research, Blackwell, London.  
13Βλ. Beck, U. (2009), World at Risk, Polity Press, Cambridge.   
14Βλ. Clausen, L. (2004), Localizing the Global: ‘Domestication’ Processes in International News 
Production, Media, Culture and Society, 26(10), σελ. 25-44.   



στηρίζεται στην αναχρονιστική λογική του εσωτερικού έναντι του εξωτερικού, με αποτέλεσμα 

να υποθάλπουν την ικανότητα των πολιτών να κατανοήσουν και αντιμετωπίσουν την 

αυξανόμενη παγκόσμια ανασφάλεια και κατάσταση η οποία ολοένα και επιδεινώνεται καθώς 

οι οικονομικές, κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες εντείνουν τις εντάσεις και αμφισβητούν 

την κυριαρχία των κρατών15. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η εξωτερική/διεθνή 

δημοσιογραφία να αλλάξει τρόπο σκέψης και γλώσσας, και να υιοθετήσει μια ‘παγκόσμια 

οπτική’, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ανάλυση και στην προσπάθεια ερμηνείας 

των περίπλοκων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων, διαδικασιών και 

πρακτικών στον πλανήτη16.   

Με την Ελλάδα να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από παγκόσμιες αποφάσεις, με 

συνέπεια την απώλεια πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας, όπως και από την διείσδυση-  

κίνηση κεφαλαίων, προϊόντων, μεταναστών-προσφύγων, τα Μέσα οφείλουν να υιοθετήσουν 

πρακτικές ενημέρωσης που ενσωματώνουν το ‘ξένο’ και αναλύουν πως οι πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες της χώρας είναι συνυφασμένες και εξαρτημένες με 

εξελίξεις ‘έξω’ από το ‘εθνικό’. Στο σημερινό αλληλεξαρτημένο κόσμο, σημασία έχει να 

υπάρχει κατανόηση μεταξύ των χωρών και των πολιτών τους με την παροχή διορατικής 

κάλυψης της  πραγματικότητας και των προβλημάτων τους. Δυστυχώς, όμως, τα ρεπορτάζ 

των δημοσιογράφων και των ανταποκριτών περιορίζονται από το δημόσιο λόγο της χώρας 

και τα συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πρόκληση του δημοσιογράφου είναι να 

εισάγει τρόπους κατανόησης και προσέγγισης των χωρών και των περιοχών που καλύπτει ή 

εργάζεται. Να συλλαμβάνει την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται έξω από την 

Ελλάδα, και όχι μόνο όπως αυτή γίνεται αντιληπτή και κατασκευάζεται με βάση τις εθνικές 

ανάγκες και οπτικές. Αυτό προϋποθέτει ανταλλαγή νοήματος, με κείμενα και αναλύσεις που 

εισάγουν τους έλληνες πολίτες στο λόγο και τις αντιλήψεις των ‘ξένων’ για τη χώρα τους και 

τον υπόλοιπο κόσμο.  

Στην ίδια λογική οφείλουν να κινηθούν τα Μέσα και ως προς την κατανοήση και περιγραφή 

των σχέσεων και διαφορών με τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας.  Καθώς συχνά τα ζητήματα 

της εξωτερικής πολιτικής διαστρεβλώνονται υπό το πρίσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων, στόχος 

των Μέσων πρέπει να είναι τα θέματα που ενώνουν τους ανθρώπους και όχι εκείνα που τους 

διχάζουν. Οι δημοσιογράφοι, όπως υποστηρίζουν οι μελετητές της ‘ειρηνευτικής 

δημοσιογραφίας’-peace journalism17, είναι αναγκαίο να μπορούν να συμβάλλουν στον 

                                                           
15Βλ. Hafez, K. (2007), The myth of Media Globalization, Polity Press, Cambridge.   
16Βλ. Berglez, P. (2008), What is global journalism? Theoretical and Empirical conceptualizations, 
Journalism Studies, 89, σελ. 845-858.  
17Βλ. Lynch, J. & A. McGoldrick (2005), Peace Journalism, Hawthorn Press, Gloucerstershire.   



μετασχηματισμό και την επίλυση των προβλημάτων της εξωτερικής πολιτικής, να διατηρούν 

μια κριτική απόσταση, να εντοπίζουν οποιαδήποτε ένδειξη που ανοίγει τον δρόμο για την 

επίλυση, αλλά και να προϊδεάζουν για το όφελος που θα προκύψει εάν τερματιστούν οι 

διαφορές. Χρειάζεται σε βάθος ενημέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις των 

συνεχιζόμενων διαφορών στις οικονομίες των χωρών, τα προγράμματα πρόνοιας, παιδείας 

και ανάπτυξης τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού. Σημαντική είναι και η διερεύνηση 

των πραγματικών λόγων για τους οποίους συνεχίζονται οι διαφορές. Ποιοι είναι οι 

πραγματικοί στόχοι των πλευρών, και ποιες είναι οι άλλες πλευρές που εμπλέκονται18; Ας 

πάρουμε, για παράδειγμα, τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Είναι πολύ σημαντικό, όπως 

επισημαίνει ο Ηρακλείδης19, να γνωρίζει και να αναλύσει κανείς (α) πως η Ελλάδα και η 

Τουρκία διαμόρφωσαν τις εικόνες τους και τις αφηγήσεις και τις πεποιθήσεις τους σχετικά 

με τον ‘Άλλο’, (β) το ιστορικό των διαφορών και των διπλωματικών κινήσεων στο Αιγαίο 

(1974-σήμερα), (γ) τη νομική διάσταση των θεμάτων, (δ) και τις πιθανές λύσεις για την από 

κοινού επανασυνειδητοποίησης της διένεξης ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.  

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται: 

1. Μεγαλύτερη γνώση και αντίληψη της θέσης και των προβλημάτων της άλλης 

πλευράς. Αυτό σημαίνει τακτική επαφή και επικοινωνία των δημοσιογράφων, 

περισσότερο διάβασμα, δημόσια συζήτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών 

επικοινωνίας. Οι έλληνες δημοσιογράφοι, ίσως μέσω ενός διαδικτυακού τόπου, ενός 

δικτύου ή μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης20, θα μπορούσαν να παρέχουν την 

εγγύηση της αντικειμενικότητας, την εγγύηση ότι αυτό που θα ειπωθεί σε μια 

διαδραστική θέση ενημέρωσης θα έχει αντίκρισμα21. Να μεταφέρουν τους 

προβληματισμούς που υπάρχουν στις γειτονικές μας χώρες, όπως για παράδειγμα 

πως σκέφτεται η ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική ελίτ της ΠΓΔΜ στο θέμα της 

ονομασίας. Λειτουργώντας με τρόπο αυτό οι δημοσιογράφοι όχι μόνο θα 

αποκτήσουν μια εγκυρότητα όταν προβάλλουν τις θέσεις της Ελλάδας, αλλά θα 

                                                           
18Βλ. Ν. Ozgunes & G. Terzis, Constraints and Remedies for Journalists Reporting National 

Conflict: the case of Greece and Turkey, Journalism Studies, 1 (3), σελ. 410-417,   Dogan, Τ. (2000), 

Ντρέπομαι που είμαι δημοσιογράφος: Η δημοσιογραφία στην Τουρκία και την Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα.  
19Βλ. Ηρακλείδης, Α. (2010), The Greek-Turkish Conflict in the Aegean: Imagined Enemies, MacMillan, 
New York.  
20Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κίνηση Δημοσιογράφων στο Αιγαίο και τη Θράκη. 
Δημιουργήθηκε το 1997, με στόχο να καλύπτονται χωρίς ακρότητες, λαϊκισμούς και εθνικισμούς, τα 
θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, από δημοσιογράφους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου, της 
Θράκης και της Σμύρνης.   
21Βλ. Καπόπουλος (2009), Αλλαγή Ρεπερτορίου στην Εξωτερική Πολιτική, Συνέντευξη στο 
Φόρουμ Διεθνούς Επικοινωνιακής Πολιτικής , (http://icp-forum.gr/wp/?p=792), πρόσβαση στο 
αρχείο 1 Μαρτίου 2009.  



διευκολύνουν και τους δημοσιογράφους στην Τουρκία και την ΠΓΔΜ να 

συμμετέχουν σε αυτήν την αμφίδρομη πληροφόρηση.  

2. Σε βάθος εξέταση των διαφορών ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και δρώντες της 

πολιτικής σκηνής στις γειτονικές χώρες. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, δεν είναι 

όλοι οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί με κακές διαθέσεις. Υπάρχουν, όπως πολύ 

σωστά υπογραμμίζει ο Μήλλας22, πολλοί διαφορετικοί Τούρκοι: οι ακροδεξιοί, οι 

εθνικιστικές, οι Ισλαμιστές, οι Κεμαλιστές, οι Ανατολιστές, οι Μαρξιστές και οι 

Φιλελεύθεροι. Όλοι αυτοί έχουν μεταξύ τους σημαντικές ιδεολογικές διαφορές και 

διαφορετική στάση έναντι των Ελλήνων. Οι δημοσιογράφοι της Ελλάδας θα πρέπει 

να μάθουν να ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε έναν από τα 

διαφορετικά ‘είδη’ των Τούρκων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια ικανοποιητική 

επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.  

3. Μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τι είδους ιδέες, ιδιαίτερα νέες ιδέες, 

υπάρχουν για την επίλυση των διαφορών. Μπορούν αυτές οι ιδέες να είναι αρκετά 

ισχυρές ώστε να επιλυθεί η διαφορά; Ποιοι (πολιτικοί, ακαδημαϊκοί23, κοινωνικά 

κινήματα/ΜΚΟ24) εργάζονται για την προσέγγιση και την επίλυση των διαφορών, 

ποιες είναι οι θέσεις τους και πως μπορούν να στηριχθούν; Το ζητούμενο είναι μια 

πιο ιστορουμένη παρουσίαση της πραγματικής πολιτικής, οικονομικής και 

κοινωνικής κατάστασης του ‘Άλλου’, και όχι η επιλεκτική εστίαση και μεγέθυνση των 

δηλώσεων και ενεργειών του ‘Άλλου’. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν οι 

Έλληνες και οι Τούρκοι ή Έλληνες και Σκοπιανοί δημοσιογράφοι να αναλάβουν 

από κοινού, και με την στήριξη των τηλεοπτικών καναλιών των χωρών τους, μια 

μηναία εκπομπή προβολής και συζήτησης των ζητημάτων και προβλημάτων που 

απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία πολιτών στις χώρες τους. Οι εκπομπές θα 

μπορούσαν να εξετάσουν τα ζητήματα της λαθρομετανάστευσης, της οικονομικής 

ανάπτυξης, των σχολικών βιβλίων, του πολιτισμού, της θρησκείας και των 

μειονοτήτων, με στόχο, πρώτον, να αναδείξουν ότι ο ‘Άλλος’ δεν είναι ο ‘εχθρός’.  

Οι γειτονικές χώρες όπως είναι γνωστό, προβάλλονται μόνο στο πλαίσιο των 
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συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο.   
24Βλ. για παράδειγμα τη Winpeace, μια οργάνωση γυναικών από την Ελλάδα και την Τουρκία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν επίσης το Δίκτυο Δήμων Ελλάδας και Τουρκίας, το 
Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο και η κίνηση Συνύπαρξη Επικοινωνίας Πολιτών.   



ζητημάτων ασφαλείας που μας απασχολούν ή τις απασχολούν. Η πραγματικότητα 

αυτή δημιουργεί την αντίληψη του ‘ιστορικού’ και ‘ενιαίου εχθρού’. Η αλήθεια όμως 

είναι ότι ο ‘εχθρός’ δεν είναι μόνο οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί, αποτελείται από 

άτομα και οργανώσεις με διαφορετικές λογικές και κουλτούρες, με επιτεύγματα και 

κοινά προβλήματα. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να δοθεί στον ‘εχθρό’ ένα 

‘ανθρώπινο πρόσωπο’, να δημιουργηθεί μια ‘θετική περιέργεια’ και γνώμη για την 

κουλτούρα και ταυτότητα του γείτονα. Δεύτερον, να ενθαρρύνει τους 

δημοσιογράφους να συνεργάζονται και να ταξιδεύουν μαζί, να κάνουν έρευνες και 

συνεντεύξεις, να συγκεντρώνουν και να διασταυρώνουν και να ερμηνεύουν το υλικό 

και τα στοιχεία από κοινού.   

 

Συμπερασματικά 

Πολλοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι τα ελληνικά Μέσα και οι έλληνες δημοσιογράφοι 

έχουν καταβάλλει προσπάθειες να συμπεριλάβουν τις παραπάνω προτάσεις στην πρακτική 

τους. Μετά τη Σύνοδο του Ελσίνκι και την έναρξη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, τα 

Μέσα στηρίζουν την καλλιέργεια σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκιά, 

παρουσιάζοντας μια σύνθετη εικόνα με διαφορετικές φωνές και αναπαραστάσεις να  

βρίσκουν διέξοδο στις ελληνικές εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια25.  

Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα.  Η αλλαγή 

αυτή δε σημαίνει ότι τα ελληνικά Μέσα έχουν εμποτιστεί με τη λογική της προσέγγισης και 

της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Ταυτίζονται μόνο με την ευρωπαϊκή στροφή της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς η εμπλοκή της Ε.Ε. στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

θεωρείται ότι θα δικαιώσει την ελληνική πλευρά, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζεται ως 

πανάκεια για την αντιμετώπιση της Τουρκικής ‘απειλής’. Η αποτίμηση της Τουρκικής 

υποψηφιότητας γίνεται σε ένα αυστηρό ελληνοκεντρικό πλαίσιο και αναφορών σχετικά με το 

τι συμφέρει και τι όχι την Ελλάδα, και όχι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει και 

την Ευρώπη. Επίσης, η στάση των μέσων επικοινωνίας στο Σχέδιο Ανάν απέδειξε ότι 

συγκροτήθηκε ένα διακομματικό και υπερκομματικό μέτωπο που εμμένει στην δυναμική 

αντιμετώπιση της Τουρκίας. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο αυξήθηκε ο εθνικιστικός και 

δραματοποιημένος ρόλος και λόγος των Μέσων, αλλά και ο βαθμός επίδρασης του στη 

                                                           
25Βλ. Lazarou, Ε. (2009), Mass Media and the Europeanization of Greek-Turkish Relations: discourse 

transformation in the Greek press 1997-2003, GreeSE Paper No. 23, Hellenic Observatory, LSE. 



διαμόρφωση της κοινής γνώμης, καθώς αναδείχθηκε σε τρίτο πόλο με περισσότερες θέσεις 

από αυτές των πολιτικών ελίτ26.  

Έτσι και ενώ έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία δεκατρία χρόνια, και ενώ παράλληλα 

διεξάγονται διερευνητικές επαφές σε επίπεδο διπλωματικών αξιωματούχων από το 2002, 

παρατηρείται ακόμη μια δυσκολία μετατροπής μετάδοσης του ‘Άλλου’ από κυρίαρχα 

αντιπαραθετική σε συνεργατική.  Τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση των 

σχέσεων με αφορμή κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο, την Κύπρο ή την εκλογή κυβερνήσεων 

που αντιστέκονται στην προσέγγιση; Κατά συνέπεια -και με στόχο να αποφύγουμε μια κρίση 

τύπου 1996 (Ίμια), όπου τα Μέσα και των δύο κρατών συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να 

φέρουν την Ελλάδα και την Τουρκία πολύ κοντά στο χείλος του πολέμου- υπάρχει όχι μόνο 

ανάγκη ενίσχυσης των δίαυλων επικοινωνίας, αλλά και ανάγκη ανάγνωσης των ζητημάτων 

της εξωτερικής μας πολιτικής με ‘άλλο μάτι’. Η αποδοχή και υιοθέτηση των παραπάνω 

προτάσεων, όχι μόνο θα λειτουργήσουν θετικά στην κατανόηση και αντίληψη που έχουμε 

για τις κοινωνίες των γειτονικών μας χωρών, ενισχύοντας την αντικειμενική και πολύπλευρη 

ενημέρωση, αλλά θα καταπολεμήσουν και την δημιουργία απλοϊκών σχημάτων αντίληψης 

και ερμηνείας σύνθετων ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής με σημαντικές επιπτώσεις.   

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνει ο Ηρακλείδης27, δεν είναι ο πατριωτικός μοραλισμός (π.χ. 

εμείς έχουμε στο Αιγαίο το δίκιο με το μέρος μας) και η λογική της αντικειμενικής 

σύγκρουσης (π.χ. αντιπαράθεση για απτά συμφέροντα, ασυμβίβαστη με νικητή και χαμένο). 

Η πρόκληση είναι να καταλάβουμε ότι οι διαφορές μας με τις γειτονικές χώρες είναι 

υποκειμενικές γιατί βασίζονται στον τρόπο που η υπάρχουσα κατάσταση καθορίζεται και 

γίνεται αντιληπτή από τα συγκρουόμενα μέρη. Η δυναμική των διενέξεων/διαφορών οδηγεί 

σε ένα πλέγμα από υπεραπλουστευμένες και ιδιαίτερα αρνητικές αντιλήψεις, και η 

ψυχολογική διάσταση της διένεξης που επισωρεύεται ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης και 

την επιθετικότητα, και καθίσταται από τα κυριότερα εμπόδια σε επίλυση. Η διάσταση αυτή, 

η ψυχολογική-υποκειμενική είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν τόσο οι διαμορφωτές 

αποφάσεων όσο και τα Μέσα την επιμονή της αντιπαλότητας. Όχι στις διαφορές καθαυτές, 

αλλά κυρίως στους αμοιβαίους φόβους, στην εχθρότητα και στην παντελή έλλειψη 

εμπιστοσύνης για τις προθέσεις του ‘Άλλου’. Εκεί βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος, 

που αναπόφευκτα οδηγεί, εκατέρωθεν, σε μια σειρά αρνητικών μαξιμαλιστικών στόχων, με 

                                                           
26Βλ.  Panagiotou, Ν. (2006), The role of the Greek Press in Greek-Turkish rapprochement: The Coverage of 
the Anan Plan for the Settlement of the Cyprus Conflict, Ramses Working Papers,  Νο. 6, European 
Studies Centre, Oxford.  
27Βλ. Ηρακλείδης, Α. (2007), Άσπονδοι Γείτονες. Ελλάδα-Τουρκία και η Διένεξη του Αιγαίου, Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα.   



την Ελλάδα και τις γειτονικές μας χώρες να θέτουν υψηλά τη μπάρα της συνεννόησης, τις 

συνθήκες, προϋποθέσεις και προσδοκίες του διαλόγου.  

Για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο τα Μέσα θα πρέπει να καλλιεργήσουν έναν δημόσιο 

επικοινωνιακό λόγο χωρίς ‘δίκαιους’, ‘άδικους’, ‘νικητές’ και ‘ηττημένους’. Μια 

επικοινωνιακή προσέγγιση όπου οι διαφορές μας με τις γειτονικές μας χώρες δεν είναι εξ 

ορισμού μηδενικού αθροίσματος (zero-sum), ότι μπορούν σταδιακά να αποβούν θετικού 

αθροίσματος (win-win). Συνεπώς, μόνο η ριζική αλλαγή στις αντιλήψεις θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων. Να εδραιωθεί μια διαφορετική 

λογική από την εθνοκεντρική, που αποδυναμώνει τη διατήρηση των προσκομμάτων τα 

οποία εμποδίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία, που αμφισβητεί το αντιθετικό δίπολο 

‘εμείς-αυτοί’ και επιδιώκει την ουσιαστική γνώση, επιτρέπει την αυτοκριτική και στηρίζεται 

στην πολύπλευρη ενημέρωση.  Η όλη εικόνα του κόσμου μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τη 

στάση που θα υιοθετήσουμε. Μπορούμε να βλέπουμε, αν θέλουμε, τριγύρω μας απειλές: η 

Ελλάδα την Τουρκία και την Γερμανία έτοιμες να καταβροχθίσουν τα ελληνικά νησιά και 

ότι άλλο μπορούν. Ιδού λοιπόν η πρόκληση: να στραφούμε προς το μέλλον, προσφέροντας 

μια διαρκή και θετική δράση σε όλα τα επίπεδα. Προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος 

της λογικής «ο θάνατος σου η ζωή μου», που μπορεί να καταλήξει σε αυτοκαταστροφή, 

προτιμάται μια πιο θετική στάση όπου τα συμφέροντα της Ελλάδα, των γειτονικών χωρών 

και των εταίρων μας γίνεται μια προσπάθεια να εναρμονιστούν, προς αμοιβαίο και 

μακροχρόνιο όφελος.  

 
 
 


