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Πρόλογος
Όταν παρακολουθούσα το Master Nieuwgriekse Taal en Cultuur και έφτασα στο στάδιο
της πτυχιακής εργασίας, άρχισα συγχρόνως να παρακολουθώ και το Master Journalistiek
στο Vrije Universiteit του Άµστερνταµ. Οι σπουδές µιας σύγχρονης γλώσσας/πολιτισµού
και της δηµοσιογραφίας µπορούν, πιστεύω, να συνδεθούν µεταξύ τους κι αυτό είναι που
προσπάθησα να επιτύχω στην παρούσα πτυχιακή εργασία. Για το λόγο αυτό, το θέµα της
εργασίας µου έχει σχέση και µε τους δύο κλάδους σπουδών. Αφορά την ειδησεογραφία
στον ολλανδικό και στον ελληνικό Τύπο σχετικά µε µια περίοδο ιδιαίτερα σηµαντική για τη
σύγχρονη Ελλάδα: τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Η συγκέντρωση και η ανάλυση του υλικού έρευνας ήταν µια χρονοβόρα ασχολία,
συγχρόνως όµως και µια µεγάλη πρόκληση καθώς και µια πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία.
Αποτελεί µεγάλη ικανοποίηση για µένα το ότι µπορώ να παρουσιάσω εδώ τα αποτελέσµατα
της έρευνας αυτής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαριέττα Ιωαννίδου για την καθοδήγησή της. Οι
χρήσιµες υποδείξεις της και η υποµονή της συνέβαλαν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της
πτυχιακής αυτής εργασίας.

Ο τίτλος της εργασίας είναι δανεισµένος από ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
Τα Νέα (27/7/2004).
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1. Εισαγωγή
Στην έρευνα για δηµοσιογραφικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την Ελλάδα καθώς και την
Ολλανδία,

ένα

ενδιαφέρον

θέµα

είναι,

πιστεύουµε,

οι

διαφορές

ανάµεσα

στην

ειδησεογραφία στα ολλανδικά και στα ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μέχρι σήµερα,
δεν αφθονούν οι επιστηµονικές µελέτες πάνω σε αυτό το θέµα. Η Dijk (2004) έκανε µια
µελέτη για την κάλυψη του πολέµου στο Κοσσυφοπέδιο, το 1999, από τον ελληνικό και
τον ολλανδικό Τύπο. Η ειδησεογραφία που συγκεντρώθηκε τότε για εκείνη την έρευνα
σχετιζόταν εποµένως, και για τις δύο χώρες, µ’ ένα ξένο θέµα. Η παρούσα εργασία θέλει
να προσφέρει µια συµβολή στην έρευνα για δηµοσιογραφικά θέµατα, µε βάση µια υπόθεση
που σχετίζεται άµεσα µε την Ελλάδα και είχε µεγάλη σηµασία για τη χώρα αυτή: τη
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, στην Αθήνα. Η διεξαγωγή της έρευνας
εστιάζει στην ειδησεογραφία προερχόµενη από µια επιλογή ολλανδικών και ελληνικών
εφηµερίδων. Αυτές οι εφηµερίδες είναι de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Το Βήµα,
Τα Νέα και Ελευθεροτυπία.1

Το θέµα των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 το θεωρούµε ενδιαφέρον, επειδή είναι
πολύπλευρο. Για την Ελλάδα, δεν υπήρξε µόνον η διοργάνωση µιας αθλητικής εκδήλωσης,
αλλά και ένα ζήτηµα κύρους. Μην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα είχε διοργανώσει τους πρώτους
σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες, το 1896. Ακριβώς έναν αιώνα αργότερα, οι Έλληνες
έλπιζαν να διοργανώσουν ξανά τους Αγώνες, αλλά την Ολυµπιάδα του 1996 την έχασαν
από την Ατλάντα των Η.Π.Α. Το 1997, η Ελλάδα ανέλαβε τελικά τη διοργάνωση της
Ολυµπιάδας του 2004: οι Αγώνες γύρισαν πάλι σπίτι τους. Εξάλλου, οι Ολυµπιακοί Αγώνες
αποτέλεσαν την ευκαιρία ευρείας διεθνούς δηµοσιότητας για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα
όµως, η διοργάνωση αυτής της τεράστιας εκδήλωσης συνεπαγόταν πολλή και σκληρή
δουλειά και µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες βάρυναν τη χώρα από οικονοµική άποψη. Οι
Ολυµπιακοί Αγώνες είναι ένα ενδιαφέρον θέµα και για την Ολλανδία. Η αθλητική
εκδήλωση έχει γενικά µεγάλη απήχηση και δηµοσιότητα στην Ολλανδία. Η χώρα στέλνει
πολλούς αθλητές και τα ολλανδικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης αφιερώνουν πολύ χρόνο και
πολλές σελίδες στην εκδήλωση, κάθε φορά που διοργανώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι
Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν ένα ελληνικό θέµα για το οποίο όµως έχει χυθεί
αρκετή µελάνη και στον ολλανδικό Τύπο.

Αυτή η µελέτη σκοπεύει να περιγράψει τις διαφορές ανάµεσα στην ειδησεογραφία σε µια
επιλογή ολλανδικών και ελληνικών εφηµερίδων ποιότητας,2 σχετικά µε τους Ολυµπιακούς

1

Οι τίτλοι των εφηµερίδων δεν γράφονται µε πλάγια γράµµατα, επειδή οι τίτλοι των άρθρων γράφονται µε
πλάγια γράµµατα σε αυτή την εργασία.
2
Το µέγεθος των εφηµερίδων δηλαδή δεν ήταν κριτήριο. Για παράδειγµα, η µεγαλύτερη ολλανδική εφηµερίδα
είναι η Telegraaf, η οποία αποκλείστηκε από την παρούσα έρευνα.

5

Αγώνες του 2004. Εστιάζει στην ανάλυση των θεµάτων και του ύφους των άρθρων,
καθώς και στην ανάλυση της οπτικής γωνίας από την οποία παρουσιάζονται τα άρθρα
αυτά. Η οπτική γωνία θα αναλυθεί µε βάση τα παραθέµατα των διάφορων πηγών που
χρησιµοποιούνται.

Έτσι,

θα

δηµιουργηθεί

µια

ολοκληρωµένη

εικόνα

για

την

ειδησεογραφία και στις δύο χώρες. Η µελέτη έχει έναν διερευνητικό χαρακτήρα. Οι
αναλύσεις θα είναι ποιοτικές και, εν µέρει, ποσοτικές. Το ουσιαστικό θεωρητικό πλαίσιο για
αυτή την έρευνα, που αποτελείται από δηµοσιεύµατα που αφορούν τις θεωρίες για την
επικοινωνία και, συγκεκριµένα, τη δηµοσιογραφία, θα συζητηθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφία για το θέµα της δηµοσιογραφίας.
Πρώτα θα εξετάσουµε τη δηµιουργία του περιεχοµένου των ειδήσεων και θα δούµε ποιες
διαδικασίες αποτελούν τη βάση της. Μετά θα συγκεντρωθούµε στη σχέση ανάµεσα στις
ειδήσεις και το κοινό. Σε εκείνη την παράγραφο θα εξεταστεί η επιρροή που ασκούν οι
ειδήσεις στο κοινό. Το κεφάλαιο θα τερµατιστεί µε την ιστορία των ολλανδικών και
ελληνικών εφηµερίδων που έχουν περιληφθεί στην έρευνα για την ειδησιογραφία για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.

2.1 Μια ανασκόπηση των θεωριών για τη δηµιουργία του περιεχοµένου των
ειδήσεων

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθώ µε µερικές απόψεις για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης
που έχουν αποδειχτεί σπουδαίες. Η δηµιουργία του περιεχοµένου των ειδήσεων είναι ένα
θέµα που έχει συζητηθεί σε πολλά άρθρα και σε πολλές µελέτες, και τις τελευταίες
δεκαετίες έχουν αναπτυχτεί πλούσιες θεωρίες από µια ποικιλία συγγραφέων. Θα
παραθέσω µια σύνοψη των πιο σηµαντικών εξελίξεων.

2.1.1 Τα κριτήρια που ορίζουν την αξία δηµοσίευσης

Για ένα άρθρο που βρίσκεται στη βάση των θεωριών πρέπει να γυρίσουµε στη δεκαετία
του ’60 του εικοστού αιώνα. Εκείνη την εποχή δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο των Galtung και
Ruge (1965), που θα ήταν πολύ σπουδαίο για συγγραφείς µιας µεταγενέστερης εποχής.
Ακόµα και σήµερα οι ιδέες τους έχουν µεγάλη σπουδαιότητα και οι περισσότεροι
καθηγητές των δηµοσιογραφικών σχολών ασχολούνται στα µαθήµατά τους µε τις ιδέες
των Galtung και Ruge. Στο άρθρο τους The structure of foreign news προσφέρουν τις
ιδέες τους για τα κριτήρια που ορίζουν την αξία δηµοσιεύσεως, δηλαδή για το πώς και
γιατί γεγονότα από το εξωτερικό θεωρούνται ειδήσεις. Βάσισαν το έρευνά τους σε ειδήσεις
εφηµερίδων και τύλιξαν το θέµα στην αλληγορία του ραδιοφώνου. Έτσι ανάπτυξαν
δώδεκα θεωρητικές απόψεις, παρουσιασµένες στην ραδιοφωνική αλληγορία, τις οποίες θα
εξηγήσω παρακάτω.

1. Εάν η συχνότητα του σήµατος βρεθεί έξω από το καντράν δεν αναγράφεται. Αυτό
σηµαίνει ότι γεγονότα που βρίσκονται στην προσωπική ‘συχνότητα’ των δηµοσιογράφων
θα επιλεχτούν πιο εύκολα ως ειδήσεις. Οι δηµοσιογράφοι έχουν την τάση να διαλέγουν
θέµατα

που παίζουν

ρόλο µέσα

στο προσωπικό κύκλο της

αντίληψης

και των

ενδιαφερόντων τους.
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2. Όσο πιο έντονο είναι το σήµα του ραδιοφώνου, τόσο µεγαλύτερο το εύρος και τόσο πιο
πιθανό είναι να αναγραφτεί το σήµα. Εδώ οι συγγραφείς αναφέρονται στην άποψη ότι όσο
πιο εκτεταµένα είναι τα γεγονότα, τόσο πιο πιθανό είναι να θεωρηθούν ειδήσεις.

3. Όσο πιο σαφές και όσο πιο ξεκάθαρο είναι το σήµα, τόσο πιο πιθανό είναι να
αναγραφτεί. Με άλλα λόγια, τα γεγονότα πρέπει να είναι απερίφραστα για να επιλεχτούν
ως ειδήσεις.

4. Όσο πιο σηµαντικό είναι το σήµα, τόσο πιο πιθανό είναι να αναγραφεί. Τα γεγονότα
πρέπει να συνταιριάξουν µε ένα ορισµένο πλαίσιο σηµασίας. Τα γεγονότα γεµάτα σηµασία
επιλέγονται πιο εύκολα ως νέα. Η σηµασία εξαρτάται παραδείγµατος χάρη από την
πολιτιστική απόσταση.

5. Όσο πιο σύµφωνο είναι το σήµα µε την διανοητική εικόνα που έχει κανείς για αυτά που
περιµένει να βρει, τόσο πιο πιθανό είναι να αναγραφτεί το σήµα. Αυτή η άποψη έχει στενή
σχέση µε την πρώτη θεωρία. Οι δηµοσιογράφοι έχουν έναν προσωπικό κύκλο αντίληψης,
και µέσα σε αυτή την προσωπική εικόνα έχουν προσδοκίες και προβλέψεις για το τι θα
αντιµετωπίσουν στον κόσµο γύρω τους.

6. Όσο πιο απροσδόκητο είναι το σήµα, τόσο πιο πιθανό είναι να αναγραφτεί. Αυτό
σηµαίνει ότι και το αντίθετο ισχύει. Τα γεγονότα που δεν περιµένει κανείς και που είναι
σπάνια, επισύρουν την προσοχή και µπορούν να επιλεχτούν πιο εύκολα ως νέα επειδή
είναι αξιοπρόσεχτα.

7. Όταν ένα σήµα έχει ληφθεί, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να λαµβάνεται. Εδώ οι
συγγραφείς εννοούν ότι τα γεγονότα πρέπει να συνταιριάξουν µέσα ένα πλαίσιο
συνέχειας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλεχτούν πιο εύκολα ως νέα.

8. Όσο περισσότερο το σήµα έχει ληφθεί, τόσο πιο πιθανό είναι να πιάσει κανείς ένα
εντελώς διαφορετικό σήµα την επόµενη φορά. Αυτό δείχνει ότι το αντίθετο ισχύει και για
αυτή την άποψη. Έχει σχέση µε την στοιχειοθεσία στις ειδήσεις: οι εφηµερίδες επιδιώκουν
την ποικιλία. Στην εποχή βουλευτικών εκλογών δεν είναι πιθανό να δείξει το πρωτοσέλιδο
µιας έκδοσης µόνο ειδήσεις για θέµατα σχετικά µε τις εκλογές.

Σύµφωνα µε τους Galtung και Ruge, οι οχτώ αυτές απόψεις δεν εξαρτώνται από
πολιτιστικούς παράγοντες. ∆εν είναι πιθανό να διαφέρουν σηµαντικά ανάµεσα στους
διαφορετικούς ανθρώπινους πολιτισµούς. Οι συγγραφείς όµως αναφέρουν και τέσσερις
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άλλες θεωρίες, για τις οποίες νοµίζουν ότι βρίσκονται µέσα στο σκηνικό του πολιτισµού.
Αυτές οι υποθέσεις είναι οι εξής:

9. Όσο περισσότερο τα γεγονότα αναφέρουν τα «εκλεκτά» έθνη, τόσο πιο πιθανό είναι να
επιλεχτούν ως νέα.

10. Όσο περισσότερο τα γεγονότα αναφέρουν τους «εκλεκτούς» ανθρώπους, τόσο πιο
πιθανό είναι να επιλεχτούν ως νέα.

11. Όσο περισσότερο τα γεγονότα παρουσιάζονται από τις προσωπικές πλευρές, ως
αποτέλεσµα της δράσης συγκεκριµένων προσώπων, τόσο πιο πιθανό είναι να επιλεχτούν
ως νέα.

12. Όσο πιο αρνητικές είναι οι συνέπειες των γεγονότων, τόσο πιο πιθανό είναι να
επιλεχτούν ως νέα.

Βέβαια, δεν είναι πολύ εκπληκτικό ότι οι ειδήσεις συγκεντρώνονται πάνω στο εκλεκτό
στοιχείο, που ισχύει τόσο για τα έθνη όσο και για τους ανθρώπους. Οι Galtung και Ruge
εξηγούν αυτή την κατάσταση µε τη θεωρία ότι οι «εκλεκτοί» άνθρωποι µπορούν να
εξυπηρετήσουν ως αντικείµενα γενικής ταυτότητας. Αυτό ισχύει και για τα «εκλεκτά»
έθνη. Εξ αιτίας αυτού, µέσα σε ένα σύστηµα ενηµέρωσης που συγκεντρώνει την προσοχή
στο εκλεκτό στοιχείο, οι κοινοί άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν.

Η ενδέκατη υπόθεση αναφέρει την ιδέα της προσωποποίησης. Οι Galtung και Ruge
υπερασπίζονται την θέση ότι τα γεγονότα στις ειδήσεις έχουν την τάση να παρουσιάζονται
από την προοπτική ενός υποκειµένου που αποτελείται από έναν άνθρωπο ή µια οµάδα
περισσότερων ανθρώπων. Η αντίθετη όψη είναι αυτή στην οποία τα γεγονότα θεωρούνται
αποτελέσµατα κοινωνικών δυνάµεων, µέσα στις οποίες οι ξεχωριστοί άνθρωποι δεν
παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο. Οι συγγραφείς απορρίπτουν αυτή τη θεωρία για λόγους που
εξηγούν στο άρθρο τους, οι οποίοι όµως δεν είναι άµεσα σχετικοί για τη θεωρητική
ανασκόπηση που θέλω να κάνω σε αυτό το κεφάλαιο.

Όταν φτάσουµε στο αρνητικό στοιχείο, που αναφέρεται στην δωδέκατη θεωρία, µπορούµε
να αναρωτηθούµε αν το θέµα αυτό δεν έχει σχέση τόσο µε πολιτιστικές όσο και µε τις
βιολογικές συνθήκες. Ίσως να είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό να προσέχουµε γεγονότα
µε αρνητικές συνέπειες, επειδή πολλές φορές αυτές οι συνέπειες σηµαίνουν µια επικίνδυνη
κατάσταση. Από την άλλη, το θέµα αυτό αξίζει να ειδωθεί και από µια πολιτιστική
προοπτική. Υπάρχουν πολλές διαφορές στον τρόπο που χώρες και πολιτικά συστήµατα
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αντιµετωπίζουν τέτοιες ειδήσεις. Η προπαγάνδα κοµουνιστικών καθεστώτων είναι ένα από
τα πολλά παραδείγµατα. Κι εδώ οι Galtung και Ruge δίνουν µερικά επιχειρήµατα που
εξηγούν γιατί οι δηµοσιογράφοι προτιµούν τα αρνητικά νέα από τα θετικά, αλλά δεν είναι
σχετικά για το κεφάλαιο αυτό. Ο στόχος µου είναι µόνο να προσφέρω µια εντύπωση των
θεωριών που έχουν αναπτυχτεί στις τελευταίες δεκαετίες.

Μεταγενέστερες σπουδές δίνουν πιο σύντοµους ορισµούς των κριτηρίων των ειδήσεων.
Αυτά τα κριτήρια δεν έχουν αλλάξει πολύ µε τον καιρό. Οι Shoemaker και Reese (1996)
αναφέρουν

περισσότερες

µελέτες

όταν

προσφέρουν

µια

ανασκόπηση

των

πιο

συνηθισµένων κριτηρίων. Αυτά είναι τα εξής:

1. Η διάκριση / η σηµαντικότητα των γεγονότων. Η σηµαντικότητα µιας ιστορίας ορίζεται
από την επίδραση και τις συνέπειες. Εάν το γεγονός έχει µεγάλες συνέπειες, η
σηµαντικότητά του θα αυξηθεί.
2. Το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Το κοινό ενδιαφέρεται για πολλά θέµατα που δεν
επηρεάζουν άµεσα τη ζωή τους, όπως τις διασηµότητες, τα πολιτικά κουτσοµπολιά και το
ανθρώπινο δράµα. Οι ειδήσεις µε το ανθρώπινο στοιχείο εκµαιεύουν αυτό το ενδιαφέρον.
3. Η σύγκρουση / η διαµάχη. Η σύγκρουση θεωρείται πιο ενδιαφέρουσα από την αρµονία.
Το θέµα της διαµάχης µάς θέτει σε επιφυλακή για σηµαντικά ζητήµατα.
4. Τα ασυνήθη γεγονότα. Υποθέτουµε ότι τα συµβάντα στη ζωή µας θα είναι γενικά τα ίδια
από µέρα σε µέρα, και τα ασυνήθη γεγονότα αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα.
5. Η επικαιρότητα. Η προσοχή µας είναι περιορισµένη, και θέλουµε να ξέρουµε τι
συµβαίνει τώρα. Είναι επίσης πιθανό ότι τα επίκαιρα γεγονότα χρειάζονται µια ορισµένη
δράση, και αυτό το χαρακτηριστικό τα κάνει ενδιαφέροντα για το κοινό.
6. Η εγγύτητα. Τα γεγονότα που συµβαίνουν στο άµεσο περιβάλλον θεωρούνται πιο άξια
δηµοσιεύσεως. Αυτά που συµβαίνουν στην κοντινή περιοχή έχουν συνήθως µεγαλύτερη
επίδραση απ’ ό,τι τα µακρινά γεγονότα. Γι’ αυτό το λόγο, οι τοπικοί δηµοσιογράφοι
ψάχνουν τις τοπικές απόψεις στις εθνικές ειδήσεις για να ενδιαφέρουν περισσότερο το
κοινό τους.

Οι ολλανδικές σχολές δηµοσιογραφίας τονίζουν τη σηµαντικότητα των κριτηρίων των
νέων. Οι Kussendrager και Van der Lugt (2005) έχουν αναπτύξει µια λίστα που βοηθάει
τους µελλοντικούς δηµοσιογράφους να θυµηθούν τα πιο σηµαντικά κριτήρια και που
αποτελείται

από

τα

πρώτα

γράµµατα

των

κριτηρίων:

CABABA.

Παρακάτω

θα

περιγράψουµε τη λίστα, και θα παραθέσω µια εξήγηση των κριτηρίων που δεν βρίσκονται
στην οµάδα των Shoemaker και Reese.

1. Conflict, δηλαδή η σύγκρουση / η διαµάχη.
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2. Actualiteit, δηλαδή η επικαιρότητα.
3. Belang voor de lezer, δηλαδή το συµφέρον για το κοινό. Εδώ πρόκειται για το
προσωπικό ή το κοινωνικό συµφέρον. Το κριτήριο αυτό έχει σχέση µε το κριτήριο της
διάκρισης / της σηµαντικότητας των Shoemaker και Reese.
4. Afstand, δηλαδή η απόσταση. Οι Kussendrager και Van der Lugt διακρίνουν την
γεωγραφική, την πολιτιστική και την ψυχολογική απόσταση. Αυτό το κριτήριο συγκρίνεται
δηλαδή µε αυτό της εγγύτητας των Shoemaker και Reese.
5. Bekendheid, δηλαδή η εξοικείωση. Αυτό το κριτήριο σχετίζεται µε το πλαίσιο αντίληψης
του κοινού και µε το ρόλο της δηµοσιογραφίας να απαντήσει σε αυτό το πλαίσιο.
6. Afwijking, δηλαδή η παρέκκλιση. Αυτό το κριτήριο συγκρίνεται µε αυτό των
ασυνήθιστων γεγονότων των Shoemaker και Reese. Γι’ αυτό το θέµα, οι Kussendrager και
Van der Lugt αναφέρουν ένα κλασσικό απόσπασµα που δηµιουργήθηκε από ένα
δηµοσιογράφο του New York Sun στο τέλος του 19ου αιώνα: ‘When a dog bites a man,
that is not news; but when a man bites a dog, that is news’.

Σε αυτή τη λίστα οι Kussendrager και Van der Lugt πρόσθεσαν και άλλα τέσσερα κριτήρια
που ορίζουν την αξία δηµοσιεύσεως:

7. «Ο πρώτος ο καλύτερος»: αυτή είναι µια ολλανδική έκφραση. Οι συγγραφείς εννοούν
ότι ο υπερθετικός παίζει ένα συχνό ρόλο στις ειδήσεις. Παραδείγµατα είναι ο πρώτος
άνθρωπος που ταξίδεψε στο φεγγάρι και η πρώτη γυναικεία υπουργός.
8. Omvang, δηλαδή η έκταση. Τα γεγονότα µεγαλύτερης έκτασης έχουν µεγαλύτερη αξία
δηµοσιεύσεως.
9. Amusement, δηλαδή διασκέδαση. Αυτό το κριτήριο δε συγκρίνεται µε αυτό του
ανθρώπινου ενδιαφέροντος των Shoemaker και Reese. Η αξία διασκέδασης σηµαίνει ότι
πρόκειται

για

αστείες

ιστορίες,

ενώ

το

κριτήριο

του

ανθρώπινου

ενδιαφέροντος

συγκεντρώνεται και σε σοβαρά θέµατα.

Βλέπουµε δηλαδή ότι τα κριτήρια για την αξία δηµοσιεύσεως δεν έχουν αλλάξει πολύ µε
το πέρασµα του καιρού. Πολλά από τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες βασίζονται στην αλληγορία των Galtung και Ruge, η οποία έχει µεγάλη
σηµαντικότητα µέχρι και την σηµερινή εποχή.

2.1.2 Το ιεραρχικό υπόδειγµα της επίδρασης στο περιεχόµενο

Μια χρήσιµη ανασκόπηση των παραγόντων που επηρεάζουν το περιεχόµενο των ειδήσεων
προσφέρεται από τους Shoemaker και Reese (1996). Ανάπτυξαν ένα υπόδειγµα που
δείχνει µε ιεραρχικό τρόπο τις επιδράσεις, οι οποίες διακρίνονται σε πέντε τοµείς.
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Παρακάτω θα περιγράψουµε αυτούς τους τοµείς µε µια σύντοµη εξήγηση. Σχετικά µε
µερικά θέµατα θα αναφέρω και µελέτες άλλων συγγραφέων οι οποίες είναι σηµαντικές.

1. Η επίδραση ξεχωριστών δηµοσιογράφων

Οι ειδήσεις δηµιουργούνται από δηµοσιογράφους. Είναι σχεδόν περιττό να λεχθεί ότι και
αυτοί είναι άνθρωποι µε τα δικά τους χαρακτηριστικά. Μπορεί όµως να είναι σκόπιµο να
δούµε ακριβώς ποιες είναι οι προσωπικές επιδράσεις των δηµοσιογράφων στο επάγγελµά
τους. Οι Shoemaker και Reese διακρίνουν τους εξής παράγοντες:

α. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των δηµοσιογράφων. Σε αυτό τον τοµέα βρίσκουµε
παράγοντες όπως το φύλο, την εθνικότητα, την εκπαίδευση και τις επαγγελµατικές
εµπειρίες των δηµοσιογράφων. Σύµφωνα µε τους Shoemaker και Reese αυτοί οι
παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την επιλογή των ειδήσεων και τον τρόπο που
τις παρουσιάζουν οι δηµοσιογράφοι.

Σχετικά µε αυτό το θέµα υπάρχει µια ενδιαφέρουσα µελέτη του Deuze (2002), την οποία
θα αναφέρω και παρακάτω επειδή έχει στενή σχέση µε άλλους παράγοντες που διακρίνουν
οι Shoemaker και Reese. Ένα πρόσθετο σηµαντικό στοιχείο της έρευνας του Deuze όµως
είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των δηµοσιογράφων που έχουν εξεταστεί, δηλαδή ο
πρώτος παράγοντας Shoemaker και Reese που ανάφερα παραπάνω. Η µικρότερη µέση
ηλικία βρίσκεται στην Αυστραλία, 32 ετών, ενώ οι Ολλανδοί δηµοσιογράφοι έχουν τη
µεγαλύτερη µέση ηλικία, 42 ετών. Το ποσοστό γυναικών δηµοσιογράφων βρίσκεται
ανάµεσα 25% και 34%. Στην Ολλανδία 32% είναι γυναίκες, ενώ το 1968 αυτό το ποσοστό
δεν ήταν ανώτερο από τα 5%. Τις τελευταίες δεκαετίες η συµµετοχή των γυναικών στο
επάγγελµα της δηµοσιογραφίας αρχίζει δηλαδή να µοιάζει µε τη γενική διανοµή των
φύλων στην κοινωνία. Η πλειονότητα των Ολλανδών (79%) και Αµερικανών (82%)
δηµοσιογράφων έχει ένα B.A. or M.A. πτυχίο, ενώ στη Γερµανία, τη Μεγάλη Βρετανία και
την Αυστραλία αυτά τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαµηλά: 65%, 49% και 35% αντιστοίχως.
Γενικά όµως αυτά τα ποσοστά σηµαίνουν ότι σχετικά πολλοί δηµοσιογράφοι έχουν
ανώτερη εκπαίδευση σε σύγκριση µε τα µέσα ποσοστά του πληθυσµού. Το τελευταίο
σηµαντικό χαρακτηριστικό της µελέτης είναι η εθνικότητα. Μόνο 2% των δηµοσιογράφων
δήλωσαν ότι η εθνικότητά τους δεν ήταν ολλανδική. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
αναφέρει ο Deuze, το συνολικό ποσοστό εργαζοµένων µη-ολλανδικής εθνικότητας στην
επαγγελµατική αγορά αποτελούσε 10%.

Μια περιγραφή των χαρακτηριστικών της πολιτικής προτίµησης των δηµοσιογράφων
προσφέρεται από τους Kussendrager και Van der Lugt (2005). Σύµφωνα µε τα ποσοστά
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που αναφέρουν, οι περισσότεροι Ολλανδοί δηµοσιογράφοι θεωρούν τον εαυτό τους
αριστερούς (32%) ή κεντρο-αριστερούς (47%). Μόνο 20% νοµίζει ότι οι πολιτικές τους
απόψεις βρίσκονται στο κέντρο και µόνο 1% είναι δεξιοί. Πολλοί δηµοσιογράφοι όµως
έχουν τη γνώµη ότι τέτοιες ταξινοµήσεις δεν ταιριάζουν πια στην εποχή µας.

β. Τους προσωπικούς κανόνες των δηµοσιογράφων και τη προσωπική τους στάση
απέναντι στη ζωή. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν παράγοντες όπως η πολιτική και η
θρησκευτική στάση των δηµοσιογράφων. Οι Shoemaker και Reese δεν είναι πεπεισµένοι
ότι η επίδραση των προσωπικών αξιών είναι µεγάλη. Αναφέρονται σε µια έρευνα του Gans
(1979), στην οποία υποστηρίζει τη γνώµη ότι οι οργανωτικοί περιορισµοί και οι
επαγγελµατικές αξίες διώχνουν τους προσωπικούς κανόνες των δηµοσιογράφων.

γ. Τον ορισµό του επαγγελµατικού και ηθικού ρόλου των δηµοσιογράφων. Οι Shoemaker
και Reese αναφέρουν µια µελέτη των Johnstone et al. (1972), στην οποία αυτοί οι
συγγραφείς διακρίνουν δύο ρόλους των δηµοσιογράφων: τον ουδέτερο ρόλο και τον
ενεργητικό ρόλο. Στην πρώτη περίπτωση, οι δηµοσιογράφοι θέλουν να µεταβιβάσουν
γρήγορα τις ειδήσεις σε ένα κοινό που να είναι όσο γίνεται πιο µεγάλο. Επίσης, τονίζουν
τον σκοπό της διασκέδασης. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δηµοσιογράφοι θέλουν να
προσφέρουν ανάλυση και ερµηνεία. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του
κοινού. Στο βιβλίο τους οι Shoemaker και Reese εξηγούν και µια έρευνα των Weaver και
Wilhoit (1991). Αυτοί οι συγγραφείς ξεχωρίζουν δύο σηµαντικές αντιλήψεις για τον
δηµοσιογραφικό ρόλο: το ερµηνευτικό καθήκον και το καθήκον της διάδοσης. Το πρώτο
µπορεί να συγκριθεί µε το ρόλο συµµετοχής και το δεύτερο µε τον ουδέτερο ρόλο των
Johnstone et al. (1972).

Σχετικά µε το τελευταίο θέµα θέλω να αναφέρω τη µελέτη του Deuze την οποία
αναφέραµε και παραπάνω. Συγκρίνει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας µεταξύ Ολλανδών
δηµοσιογράφων µε τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνητικών σχεδίων σε παρόµοιες
χώρες, δηλαδή τη Γερµανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία και τις Ηνωµένες
Πολιτείες. Με αυτή την έρευνα ήθελε να ορίσει µέχρι ποιο σηµείο υπάρχει ένας «εθνικός
πολιτισµός ειδήσεων» ή µέχρι ποιο σηµείο υπάρχουν χαρακτηριστικά που µπορούν να
θεωρηθούν ιδιαίτερα για τις εθνικές συνθήκες. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι
σε όλες τις χώρες ο ρόλος που θεωρείται πολύ σηµαντικός είναι η εξήγηση των ειδήσεων
και η γρήγορη προσφορά τους στο κοινό. Στις έρευνες στις διάφορες χώρες βλέπουµε
επίσης ότι οι δηµοσιογράφοι εκτιµούν όλο και περισσότερο τον ερµηνευτικό ρόλο. Το
γενικό αποτέλεσµα που προέρχεται από τη µελέτη είναι ότι και στις πέντε χώρες οι
δηµοσιογράφοι έχουν µια παρόµοια εκτίµηση των διάφορων ρόλων.
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Ένα άρθρο που αντιµετωπίζει ένα σχετικά καινούργιο ρόλο της δηµοσιογραφίας είναι αυτό
του Voakes (1999) στο οποίο αναφέρει την επονοµαζόµενη πολιτική δηµοσιογραφία.
Αυτός ο καινούργιος κλάδος στο δηµοσιογραφικό επάγγελµα επικεντρώνεται στους
πολίτες και στα θέµατα που τους συγκινούν και που επηρεάζουν άµεσα τη ζωή τους. Στο
άρθρο του, ο Voakes δίνει έναν ορισµό της πολιτικής δηµοσιογραφίας που αναπτύχθηκε
από τους Fouhy και Schaffer (1995): είναι ένα πρότυπο πρωτοβουλιών που έχει σκοπό οι
δηµοσιογράφοι να έρθουν σε επαφή µε τους πολίτες και να τους ακούσουν, και για τους
πολίτες να ακούσει ο ένας τον άλλον και να µιλήσει ο ένας στον άλλον. Οι Kussendrager
και Van der Lugt ορίζουν το φαινόµενο ακόµα πιο συγκεκριµένα µε τις ιδέες του Jay
Rosen, καθηγητή στο New York University.3 Σύµφωνα µε τις ιδέες του, η δηµοσιογραφία
πρέπει να ενθουσιάσει το κοινό και να το παρακινήσει να οργανώσει κοινωνικές
δραστηριότητες. Επίσης, πρέπει να έχει µια θετική επίδραση στην κοινή ζωή µέσω
σφυγµοµετρήσεων της κοινής γνώµης και συγκεντρώσεων συζήτησης. Οι κριτές της
πολιτικής δηµοσιογραφίας φοβούνται µήπως ενσωµατωθούν οι δηµοσιογράφοι σε τόσες
δραστηριότητες χάνοντας την αντικειµενική στάση τους. Για τη µελέτη του, ο Voakes
έκανε µια εξέταση µεταξύ 1.037 δηµοσιογράφων εφηµερίδων, οι οποίοι έδωσαν τη γνώµη
τους

για

ορισµένες

αξίες

που

σχετίζονται

µε

την

πολιτική

δηµοσιογραφία.

Τα

αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν µια ισχυρή υποστήριξη τεσσάρων τέτοιων αξιών, οι
οποίες ήταν οι εξής: 1) η ανάπτυξη τολµηρών ιστοριών για να συγκεντρωθεί η προσοχή
στα κοινωνικά προβλήµατα, 2) η προσφορά πληροφοριών για εναλλακτικές λύσεις, 3) η
οργάνωση τοπικών συγκεντρώσεων για να οριστούν τα ζητήµατα-κλειδιά, και 4) η
ανακάλυψη των πιο πιεστικών ζητηµάτων µέσω σφυγµοµετρήσεων της κοινής γνώµης. Οι
πρώτες δύο αξίες θεωρούνταν µετρηµένες προτάσεις και οι τελευταίες δύο αξίες ορίστηκαν
ως

πιο

τολµηρές.

Η

πλειονότητα

των

δηµοσιογράφων

υποστήριξε

έντονα

τους

µετρηµένους ρόλους (60.4%) και υποστήριξε ως ένα σηµείο τις πιο τολµηρές προτάσεις
(41.6%). Η µελέτη έδειξε δηλαδή ότι πολλοί δηµοσιογράφοι ενδιαφέρονται για τις
δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει η πολιτική δηµοσιογραφία.

2. Η επίδραση της ρουτίνας δηµοσιογραφικών οργανώσεων

Το επίπεδο της ρουτίνας είναι το δεύτερο στο ιεραρχικό υπόδειγµα. Σε αυτά τα
συµφραζόµενα, η ρουτίνα αποτελείται από όλες τις σχηµατισµένες και επαναλαµβανόµενες
πράξεις που χρησιµοποιούν οι δηµοσιογράφοι στο επάγγελµά τους. Σύµφωνα µε τους
Shoemaker και Reese, υπάρχει µια σχέση µεταξύ της ρουτίνας των δηµοσιογράφων και
τριών παραγόντων που περιορίζουν τη παραγωγική διαδικασία. Αυτοί οι παράγοντες είναι
οι εξής:

3

Kussendrager & Van der Lugt (2005), σελ. 33.
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1. Ο παραγωγός: η δηµοσιογραφική οργάνωση.
2. Οι προµηθευτές: οι πηγές.
3. Οι καταναλωτές: το κοινό.

Η δηµοσιογραφική οργάνωση έχει αιτήµατα και βάζει προθεσµίες. Το πρόβληµα που
προέρχεται από αυτά είναι το πώς να δηµιουργηθούν οι ειδήσεις από τα απροσδόκητα
γεγονότα.

Οι

δηµοσιογράφοι

βρίσκουν

τη

λύση

στη

ρουτίνα.

Μόνο

µε

ένα

προγραµµατισµένο επαγγελµατικό τρόπο µπορούν να οργανώσουν αποτελεσµατικά τις
ειδήσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τις πηγές. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές πηγές, από τις
επίσηµες πηγές µέχρι τους ειδικούς και τον κοινό άνθρωπο. ∆εν θέλει εξήγηση ότι κάθε
είδος πηγής θέλει µια άλλη προσέγγιση, κι αυτό οδηγεί σε δηµοσιογραφικές ρουτίνες.

Οι επαγγελµατικές ρουτίνες προέρχονται και από τη σχέση µε το κοινό. Η γνώση των
δηµοσιογραφικών οργανώσεων για το κοινό τους είναι περιορισµένη. Γι’αυτό έχουν
αναπτύξει ορισµένα κριτήρια για την αξία δηµοσιεύσεως, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν
τους δηµοσιογράφους στην επιλογή των ειδήσεων. Τέτοιες ρουτίνες είναι απαραίτητες για
να απλοποιήσουν τη δουλειά των δηµοσιογράφων. Ένα παράδειγµα των κριτηρίων των
νέων βρίσκουµε στο άρθρο των Galtung και Ruge (1965), το οποίο ανάφερα παραπάνω.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα µελέτη για τις δηµοσιογραφικές ρουτίνες προσφέρεται από την
Tuchman (1973). ∆οκίµασε να βρει µια απάντηση στο ερώτηµα πώς οι δηµοσιογραφικές
οργανώσεις επιτυγχάνουν να αντιµετωπίσουν τα απροσδόκητα γεγονότα. Οι θεωρίες της
βασίστηκαν στις παρατηρήσεις της και στη συµµετοχή της σε διάφορες δηµοσιογραφικές
οργανώσεις. Το συµπέρασµα της έρευνάς της είναι ότι οι δηµοσιογράφοι διακρίνουν τρεις
κύριες κατηγορίες για τα διαφορετικά είδη γεγονότων. Αυτές οι κατηγορίες επιτρέπουν
τους

δηµοσιογράφους

να

οργανώσουν

τις

ειδήσεις,

επειδή

τους

βοηθούν

στην

αντιµετώπηση και στην επεξεργασία των νέων. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

1. Οι σκληρές ειδήσεις (‘hard news’). Πρόκειται για τα γεγονότα που είναι διαθέσιµα για
µια αναλυτική ή ερµηνευτική επεξεργασία. Η παρουσίαση αυτών των ειδήσεων γίνεται
πάντα µε ρεαλιστικό τρόπο. Υπάρχουν και δύο υποκατηγορίες: α) «spot news» και β)
«developing news» (ειδήσεις σε εξέλιξη). Στο πρώτο είδος ειδήσεων πρόκειται για τα
απροσδόκητα γεγονότα για τα οποία δεν έχουµε ακόµα πληροφορίες. Το δεύτερο είδος
ειδήσεων σηµαίνει ότι µαζεύονται ακόµα οι πληροφορίες για ένα ορισµένο θέµα. Αυτή η
διαδικασία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και συνεχώς µαθαίνουµε καινούργια γεγονότα για
το θέµα.

15

2. Οι µαλακές ειδήσεις (‘soft news’). Εδώ το θέµα του ανθρώπινου ενδιαφέροντος παίζει
µεγάλο ρόλο. Το άρθρο της Tuchman παραθέτει ένα απόσπασµα του Mott (1952),
σύµφωνα µε τον οποίο οι δηµοσιογράφοι ξεχωρίζουν αυτή την κατηγορία από την πρώτη
λέγοντας ότι οι σκληρές ειδήσεις είναι ενδιαφέρουσες για τους ανθρώπους και οι µαλακές
ειδήσεις είναι ενδιαφέρουσες επειδή έχουν ως θέµα τη ζωή των ανθρώπων. Οι ιδέες του
εξελίχθηκαν πριν από µισό αιώνα, δείχνουν όµως ότι η διαίρεση των ειδήσεων σε
κατηγορίες ήταν ήδη ένα θέµα έρευνας τη δεκαετία του πενήντα.
3. Οι συνεχιζόµενες ειδήσεις. Σε αυτή την κατηγορία ταιριάζουν οι ειδήσεις πάνω στο ίδιο
θέµα, για το οποίο γράφουν οι εφηµερίδες ήδη περισσότερο καιρό. Αυτές οι ειδήσεις είναι
απλώς µια πρόσθεση σε µια υπόθεση την οποία δεν αντιµετωπίζει το κοινό για πρώτη
φορά.

Η Tuchman παρουσιάζει δηλαδή ένα παράδειγµα, το οποίο δείχνει τον τρόπο που οι
ρουτίνες βοηθούν τους δηµοσιογράφους. Χάρη σε τέτοια παραδείγµατα µπορούµε να
πάρουµε µια πιο συγκεκριµένη εντύπωση των ρουτινιέρικων υποδειγµάτων, τα οποία
έχουν µεγάλη σηµασία για τη δηµοσιογραφία.

3. Η επίδραση της οργάνωσης των µαζικών µέσων ενηµέρωσης

Αυτός ο τοµέας έχει στενή σχέση µε τον προηγούµενο, επειδή προσεγγίζει κι αυτός το
πρόβληµα από οργανωτική άποψη. Η διαφορά όµως βρίσκεται στο επίπεδο: µε την
περιγραφή

της

επίδρασης

της

οργάνωσης

περνάµε

από

το

µικροεπίπεδο

στο

µακροεπίπεδο. Τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε εδώ είναι η διαίρεση της εξουσίας µέσα
στην οργάνωση και η πολιτική και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται. Αυτές οι εξελίξεις
προέρχονται από ένα

θέµα

που παίζει βασικό ρόλο µέσα

στις

δηµοσιογραφικές

οργανώσεις: τους πρωταρχικούς στόχους. Κάθε οργάνωση πρέπει να σταθµίσει τους
δηµοσιογραφικούς σκοπούς σε σχέση µε τους οικονοµικούς στόχους. Το ζήτηµα που έχει
µπροστά της είναι να αφήσει να υπερισχύσουν τα συµφέροντα των µετόχων ή να
προτιµήσει τους ενηµερωτικούς σκοπούς. Οι Shoemaker και Reese αναφέρουν µια µελέτη
του Sigal (1973), στην οποία εξηγεί ότι οι δηµοσιογραφικές οργανώσεις δεν έχουν µια
κανονική στάση απέναντι στο ζήτηµα του κέρδους. Έχει τη γνώµη ότι εάν το κέρδος είναι
αρκετό για να επιζήσει η οργάνωση, τότε οι επαγγελµατικοί και κοινωνικοί στόχοι µπορούν
να κυριαρχήσουν.

∆εν πρέπει να υποτιµήσουµε την επίδραση των οικονοµικών συµφερόντων. Τα εµπορικά
µέσα ενηµέρωσης αποκτούν το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων τους από τις
διαφηµίσεις. Οι εταιρίες διαφηµίσεων δίνουν προσοχή σε ορισµένα ζητήµατα. Στις
εφηµερίδες, για παράδειγµα, αυτό που παίζει ρόλο είναι η διάσταση της κυκλοφορίας, τα
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γενικά χαρακτηριστικά της εφηµερίδας και το είδος κοινού στο οποίο απευθύνεται. Είναι
φανερό ότι τέτοια ζητήµατα µπορούν να επηρεάσουν την πολιτική των µαζικών µέσων
ενηµέρωσης.

Τα αντίθετα συµφέροντα όµως δεν περιορίζονται στο χώρο της οικονοµικής πολιτικής. Και
στο επίπεδο της σύνταξης υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις. Οι δηµοσιογράφοι
συγκεντρώνονται στις πηγές, ενώ οι αρχισυντάκτες αντιµετωπίζουν περισσότερο το κοινό
και τους στόχους της οργάνωσης. Αυτή η διαφορά στα συµφέροντα είναι δηλαδή µέρος
του συστήµατος.

4. Η επίδραση παραγόντων που βρίσκονται έξω από τις δηµοσιογραφικές οργανώσεις

Εδώ

φτάνουµε

δηµοσιογραφικές

στην

επίδραση

οργανώσεις.

των

παραγόντων

Πρόκειται

για

τις

που

δεν

πηγές

βρίσκονται

ενηµέρωσης,

µέσα
τις

στις
πηγές

εισοδηµάτων, για ορισµένα κοινωνικά ιδρύµατα, τις οικονοµικές συνθήκες και την
τεχνολογία. Παρακάτω θα περιγράψουµε µόνο την επίδραση των πηγών ενηµέρωσης,
επειδή νοµίζω ότι αυτός ο παράγοντας είναι ο πιο σηµαντικός για αυτή την εργασία, που
εστιάζεται στις ξεχωριστές ειδήσεις και όχι στη συνολική οργάνωση των µαζικών µέσων
ενηµέρωσης.

Είναι φανερό ότι οι πηγές µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το περιεχόµενο των ειδήσεων.
Εξαρτάται από την προσωπική επιλογή των δηµοσιογράφων ποιες πηγές ή ποιο είδος
πηγής προτιµούν αυτοί να χρησιµοποιήσουν για να γράψουν την ιστορία τους. Εξάλλου,
υπάρχουν δύο είδη πηγών: οι καθιερωµένες και επίσηµες πηγές και οι ανεπίσηµες πηγές,
οι οποίες αποτελούνται από ξεχωριστά άτοµα, τα οποία δεν ανήκουν σε οµάδα ή ίδρυµα
κτλ. Σχετικά µε το τελευταίο θέµα, οι Shoemaker και Reese αναφέρουν µια µελέτη της
Seo (1988) για τις πηγές που χρησιµοποιούνται από τους δηµοσιογράφους µιας
εφηµερίδας. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι τα τρία τέταρτα των πηγών
που καλύφθηκαν από την εφηµερίδα ήταν επίσηµες πηγές, ενώ µόνο το ένα τέταρτο
αποτελούνταν από ξεχωριστά άτοµα. Όµως, από όλες τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν
από τους δηµοσιογράφους, 96% των ιδαίτερων πηγών καλύφθηκε από την εφηµερίδα, σε
σύγκριση µε µόνο 71% των επίσηµων πηγών. Γι’αυτό, η µελέτη δεν παρουσιάζει µια
άµεση προκατάληψη υπέρ των επίσηµων πηγών. Μια έρευνα των Atwater και Green
(1988) συµπέρανε ότι είναι πιθανό να βρεθούν πιο πολλές ανεπίσηµες πηγές στις ιστορίες
που έχουν µεγάλη αξία του ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. Τέτοια γεγονότα συµβαίνουν
συχνά κατά τη διάρκεια περισσότερων ηµερών, και γι’αυτό το λόγο οι δηµοσιογράφοι
έχουν πιο πολύ καιρό να απευθυνθούν στις ανεπίσηµες πηγές. Η χρονική άποψη δεν είναι
ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει τη χρησιµοποίηση των πηγών. Εξαρτάται και από τις

17

γεωγραφικές συνθήκες. Η Martin (1988) εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στις τοποθεσίες των
δηµοσιογραφικών οργανώσεων και τις τοποθεσίες των πηγών. Το συµπέρασµα αυτής της
µελέτης ήταν ότι όταν οι πηγές βρίσκονται µακριά από τη δηµοσιογραφική οργάνωση, οι
επίσηµες πηγές κυριαρχούν στις ειδήσεις. Αυτό είναι ακόµα πιο λογικό εάν αντιληφθούµε
ότι υπάρχει µια µεγάλη διαφορά στη διαθεσιµότητα των πηγών. Οι επίσηµες πηγές
φροντίζουν να έχουν την προσοχή των µαζικών µέσων ενηµέρωσης. Οι περισσότερες
εταιρίες και ιδρύµατα έχουν έναν υπεύθυνο για τις δηµόσιες σχέσεις, και αυτό απλοποιεί
τη

λήψη

πληροφοριών.

επαγγελµατική

Γενικά,

αποδοτικότητα

των

οι

επίσηµες

πηγές

δηµοσιογράφων.

συµβάλλουν

Για

τη

σχέση

δηλαδή

στην

ανάµεσα

στον

δηµοσιογράφο και την πηγή το υπόδειγµα του Rennen (2001) προσφέρει µια εύχρηστη
ταξινόµηση. Αυτό το υπόδειγµα δείχνει τη θέση και την οπτική που µπορεί να κατέχει η
πηγή απέναντι στο γεγονός. ∆ιακρίνει τρεις κύριες κατηγορίες: δηµοσιογραφικές πηγές,
εξωτερικές

πηγές

(‘veldbronnen’)

και

πηγές

που

αποτελούνται

από

το

κοινό

(‘publieksbronnen’). Οι δηµοσιογραφικές πηγές είναι οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι, ως
συντάκτες των άρθρων, µε τις δικές τους γνώσεις, τις δικές τους εµπειρίες και τη δική
τους στάση. Οι εξωτερικές πηγές δεν έχουν δεσµευτική επαγγελµατική σχέση µε τη
δηµοσιογραφία. Οι πηγές που αποτελούνται από το κοινό είναι οι αναγνώστες, οι
τηλεθεατές και οι ακροατές που παρουσιάζονται στις ειδήσεις σε αυτή την ιδιότητα, π.χ. σε
µια δηµοσκόπηση. Μετά αυτή τη γενική ταξινόµηση, δυο ερωτήµατα τίθενται σε όλες τις
πηγές:

1.

Η πηγή είναι αναµεµειγµένη στο γεγονός ή είναι τρίτος;

2.

a) Εάν η πηγή είναι αναµεµειγµένη: είναι µάρτυρας, δηλαδή ουδέτερη, ή
υποστηρίζει µια πλευρά;
b) Εάν η πηγή είναι τρίτος: είναι ένας ειδικός ή εξωτερικός παρατηρητής;

Με τις κύριες κατηγορίες και τα δύο ερωτήµατα που ταξινοµούν τις πηγές, δηµιουργείται
µια µήτρα η οποία περιλαµβάνει όλους τους ρόλους που µπορούν να αναλάβουν οι πηγές.

5. Η επίδραση της ιδεολογίας

Με την ιδεολογία φτάνουµε στο στρώµα που βρίσκεται στο πιο εξωτερικό επίπεδο
επίδρασης. Σύµφωνα µε τους Shoemaker και Reese, o όρος ιδεολογία σηµαίνει εδώ ένα
συµβολικό µηχανισµό που υπηρετεί ως µια συνεκτική δύναµη ενσωµάτωσης µέσα στην
κοινωνία.

Για το θέµα των ιδεολογικών δυνάµεων στις ειδήσεις, οι Shoemaker και Reese αναφέρουν
το υπόδειγµα του Hallin (1986), το οποίο µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τον
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τρόπο που συγκρατούν οι δηµοσιογραφικές οργανώσεις τα ιδεολογικά σύνορα. Το
υπόδειγµα αυτό χωρίζει τον κόσµο σε τρεις σφαίρες: αυτή της νόµιµης διαµάχης, αυτή της
κοινής συναίνεσης και αυτή της παρέκκλισης. Στη σφαίρα της νόµιµης διαµάχης
βρίσκονται η αντικειµενικότητα και η ισορροπία. Τα θέµατα είναι για παράδειγµα οι
βουλευτικές εκλογές και οι νοµοθετικές συζητήσεις. Η σφαίρα της κοινής συναίνεσης
βρίσκεται ανάµεσα στην αντικειµενικότητα και την υποκειµενικότητα. Οι δηµοσιογράφοι
δεν παρουσιάζουν αντίθετες γνώµες ούτε παραµένουν επιφυλακτικοί παρατηρητές. Ο
ρόλος των δηµοσιογράφων σε αυτή τη σφαίρα είναι να υπηρετήσει ως υπερασπιστής των
αξιών της κοινής συναίνεσης. Στην τρίτη σφαίρα, αυτή της παρέκκλισης, µαζεύονται οι
άνθρωποι και οι ιδέες που βρίσκονται έξω από τη δεσπόζουσα τάση της κοινωνίας. Εδώ η
δηµοσιογραφία ρίχνει την ουδετερότητα και εκθέτει, καταδικάζει ή αποκλείει όσους
παραβιάζουν ή αµφισβητούν την κοινή πολιτική συναίνεση.

Πρέπει τώρα να απαντήσουµε το ερώτηµα ποιος έχει τη δύναµη να ορίσει τα σύνορα. Στις
πλουραλιστικές κοινωνικές απόψεις το ζήτηµα της δύναµης δε θεωρείται προβληµατικό.
Στις µαρξιστικές απόψεις για την κοινωνία όµως το θέµα της δύναµης αποτελεί πρόβληµα.
Η κοινωνία είναι βασισµένη στην αντίθεση των τάξεων, δηλαδή την αντίθεση µεταξύ των
δυνατών και των ανίσχυρων. Η βασική αντίληψη είναι ότι η άρχουσα τάξη έχει τις
άρχουσες ιδέες. Μέσα στις µαρξιστικές απόψεις υπάρχουν διαφορετικές ερευνητικές
παραδόσεις. Θα παραθέσω µια σύντοµη περιγραφή δύο απόψεων, δηλαδή αυτή της
πολιτικής οικονοµίας και αυτή των πολιτιστικών σπουδών. Η άποψη της πολιτικής
οικονοµίας υποστηρίζει την ιδέα ότι υπάρχει ένας άµεσος σύνδεσµος µεταξύ της
οικονοµίας και της ιδεολογίας. Τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης προάγουν τα συµφέροντα των
εξουσιαστών. Οι Shoemaker και Reese αναφέρουν τη δοµή που ανάπτυξε ο Altschull
(1984) για τις σπουδές των διαφορών που υπάρχουν µέσα στο θέµα του ελέγχου των
µαζικών µέσων ενηµέρωσης. Όπως οι ερευνητές της σχολής της πολιτικής οικονοµίας, ο
Altschull ξεκινάει από την υπόθεση ότι τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης απεικονίζουν την
ιδεολογία αυτών που τα υποστηρίζουν χρηµατικά. Ξεχωρίζει τέσσερες πηγές υποστήριξης:
το επίσηµο υπόδειγµα, στο οποίο το κράτος ελέγχει τις δηµοσιογραφικές διαδικασίες, το
εµπορικό υπόδειγµα, το οποίο σηµαίνει ότι η ιδεολογία των διαφηµιστών κυριαρχεί, το
υπόδειγµα συµφερόντων, στο οποίο το περιεχόµενο των ειδήσεων παρουσιάζει τα
συµφέροντα πολιτικών κοµµάτων ή θρησκευτικών οργανώσεων, και το ανεπίσηµο
υπόδειγµα, στο οποίο οι γνώµες και απόψεις ξεχωριστών ατόµων ορίζουν το περιεχόµενο
των ειδήσεων. Σύµφωνα µε τον Altschull, η εµφάνιση των υποδειγµάτων διαφέρει
ανάµεσα στις διάφορες χώρες και µέσα στις ίδιες χώρες. Η δοµή αυτή µας θυµίζει ότι και
να είναι ελεύθερος ο Τύπος ή να είναι ελεγµένος από το κράτος, πάντα απεικονίζει την
ιδεολογία αυτών που τον χρηµατοδοτούν. Η άλλη άποψη που είναι ριζωµένη στην
µαρξιστική παράδοση είναι η σχολή των πολιτιστικών σπουδών. Η βασική ιδέα είναι ότι η
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άρχουσα τάξη δεν ορίζεται µονολιθικά ή αυτοµάτως. Η δηµοσιογραφία έχει ένα ορισµένο
ύψος αυτονοµίας και η σχέση µεταξύ του Τύπου και της κοινωνίας τοποθετείται σε ένα πιο
µεγάλο πολιτιστικό πλαίσιο. Ο όρος στον οποίο συγκεντρώνονται οι πολιτιστικές σπουδές
είναι η ηγεµονία. Αυτός ο όρος σηµαίνει τα µέσα που χρησιµοποιεί η άρχουσα τάξη για να
τηρήσει την κυριαρχία της. Οι Shoemaker και Reese αναφέρουν τις ιδέες του Gitlin
(1980), που πιστεύει ότι στο σύστηµα της ηγεµονίας η ιδεολογία θεωρείται µια δυναµική
διαδικασία σύγκρουσης, η οποία πρέπει να απορροφήσει και ενσωµατώσει διαφορετικές
αξίες. Οι ηγεµονικές αξίες στις ειδήσεις θεωρούνται ιδιαιτέρως αποτελεσµατικές στο να
διαποτίσουν τον κοινό νου, επειδή φαίνονται ουδέτερες και τοποθετούνται εκεί πλαγίως,
µέσω της κανονικής λειτουργίας της δηµοσιογραφικής ρουτίνας και µέσω των σχέσεων
ανάµεσα στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και τα άλλα κέντρα εξουσίας. Έτσι, η σχετική
αυτονοµία του Τύπου δίνει περισσότερη νοµιµότητα και αξιοπιστία στις ειδήσεις απ’ ό,τι θα
έδινε µια κατάσταση άµεσου ελέγχου.

2.2 Μια ανασκόπηση των θεωριών για την επίδραση στο κοινό που έχουν οι
ειδήσεις

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στους παράγοντες που επηρεάζουν το
περιεχόµενο των ειδήσεων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ερευνήσουµε µια άλλη ενδιαφέρουσα
άποψη των θεωριών που έχουν ως θέµα τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης: την επίδραση στο
κοινό που έχουν οι ειδήσεις. Και γι’ αυτό το θέµα οι µελέτες είναι πολλές και πλούσιες, και
συνεχώς αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου. Παρακάτω θα παραθέσω µια σύνοψη των
πιο σηµαντικών θεωριών.

Οι µελέτες πάνω στην επίδραση των ειδήσεων στο κοινό έχουν περάσει από διάφορες
φάσεις. Ένα χρήσιµο έργο για την ιστορία των θεωριών προσφέρεται από τους Severin και
Tankard (2001), οι οποίοι περιγράφουν χρονολογικά την εξέλιξη των διαφόρων µελετών.
∆ιακρίνουν τρεις κύριες φάσεις:

1. Το µεσοπόλεµο, δηλαδή περίπου 1920-1940. Εκείνη την περίοδο, οι περισσότερες
µελέτες απέδιδαν µεγάλη επιρροή στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Αυτή η ιδέα ονοµάζεται
«θεωρία της σφαίρας» (bullet theory, Schramm

1971) ή «θεωρία της ένεσης»

(hypodermic needle theory, Berlo 1960). Τα µέλη του κοινού αποµονώνονται το ένα από
το άλλο και θεωρούνται ευπρόσβλητος στόχος για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Σύµφωνα
µε τους Severin και Tankard, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς µελετητές που
συνηγορούσαν υπέρ της θεωρίας της ένεσης, αλλά αποτελούσε τουλάχιστον µια
σηµαντική γενική γνώµη. Ο φόβος για την επιρροή της προπαγάνδας, που ήταν πλατιά
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διαδεδοµένος µετά από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, είναι ένα παράδειγµα του τρόπου
σκέψεως που υποστηρίζει αυτή η θεωρία.

2. Τα χρόνια µετά από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, περίπου 1944-1960. Εκείνη την
εποχή, ορισµένοι µελετητές είχαν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η θεωρία της ένεσης δεν
ήταν ακριβής και άρχισαν να ασχολούνται µε την εξέλιξη καινούργιων ιδεών. Οι
πρωταγωνιστές των καινούργιων απόψεων ήταν ο Lazarsfeld και ο Klapper. Η θεωρία που
προήλθε από τις καινούργιες ιδέες ονοµάζεται «το υπόδειγµα περιορισµένης επιρροής»
(limited-effects model, Klapper 1960). Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, το κοινό δεν είναι
πια ένας εύκολος στόχος για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Αντίθετα, προβάλλει µεγάλη
αντίσταση στην επίδραση των ειδήσεων. Η αντίσταση οφείλετο σε διάφορους παράγοντες,
όπως στην υποστήριξη γνωµών που υιοθετεί το ένα άτοµο από το άλλο και στους τρόπους
ψυχολογικού «φιλτραρίσµατος» που γίνονται όταν οι άνθρωποι λαµβάνουν µηνύµατα.

3. Οι πιο πρόσφατες µελέτες έχουν οδηγήσει σε ακόµα µια άλλη αναθεώρηση των
απόψεων για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Οι καινούργιες έρευνες αποκατάστησαν ως ένα
βαθµό την επιρροή των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, όχι όµως εντελώς. Ανάµεσα σε αυτές
τις θεωρίες βρίσκονται εκείνες που ονοµάζονται «υπόθεση του ορισµού της ηµερήσιας
διάταξης» (agenda-setting hypothesis, McCombs και Shaw 1972) και «θεωρία της
καλλιέργειας» (cultivation theory, Gerbner et al. 1980). Αυτές οι θεωρίες αποδίδουν µια
µέτρια επιρροή στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. Άλλες υποθέσεις είναι πιο ριζικές και
δηλώνουν ότι τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης είναι υπεύθυνα, υπό ορισµένες συνθήκες, για
µια πιο µεγάλη επίδραση στο κοινό. Ένα παράδειγµα είναι η «θεωρία ελικοειδούς σιωπής»
(spiral of silence theory, Noelle-Neumann 1973, 1980).

Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας ότι οι θεωρίες για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και
την επιρροή των ειδήσεων όχι µόνο άλλαξαν µε τον καιρό, αλλά αλλάζουν ακόµα και
σήµερα. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες για τις θεωρίες, επειδή έτσι έχουν τη δυνατότητα να
προσαρµόζονται στις καινούργιες συνθήκες στο τοπίο των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, το
οποίο δεν σταµατάει να αναπτύσσεται. Οι Severin και Tankard αναφέρουν δύο
αξιοπρόσεχτες αλλαγές, τις οποίες θα περιγράψουµε σύντοµα παρακάτω επειδή έχουν
νόηµα για αυτό το κεφάλαιο:

1. Οι χρήσεις των µαζικών µέσων ενηµέρωσης τονίζονται περισσότερο από παλιά. Ο
ενεργός ρόλος του κοινού εµφανίζεται ακόµα πιο φανερά µε την ανάπτυξη των πιο
πρόσφατων ειδών µαζικών µέσων ενηµέρωσης.
2. Υπάρχει µια µεταβολή προς τις προσεγγίσεις της γνωστικής επιστήµης και προς τις
θεωρίες για τις διαδικασίες σχετικά µε την επεξεργασία πληροφοριών. Οι Severin και
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Tankard αναφέρονται σε µια έρευνα των Beniger και Gusek (1955). Η µεταβολή αυτή
συνεπάγεται τρεις υποθέσεις:

α) Μια µετάπτωση στα µεταβλητά είδη από το θέµα της πεποίθησης (όπως την αξιοπιστία
της πηγής) προς τις ιδέες του λόγου (όπως τα χαρακτηριστικά της γλώσσας που
χρησιµοποιείται) και του πλαισίου (όπως το πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα από τα
µαζικά µέσα ενηµέρωσης).
β) Μια αλλαγή στα µεταβλητά είδη από το θέµα της στάσης (όπως τα υπέρ και τα κατά
των εκτιµήσεων ενός ορισµένου θέµατος) προς τις γνωστικές θεωρίες (όπως τις γνώσεις
και τις γνώµες για ένα ορισµένο θέµα).
γ) Μια µεταβολή της έµφασης από την αλλαγή ως µια συνέπεια της επικοινωνίας (όπως τις
αλλαγές στη στάση ή στη συµπεριφορά) προς την αλλαγή ως µια συνέπεια της
καινούργιας δοµής (όπως τις αλλαγές στα σχήµατα ή πρότυπα ενός γεγονότος και τη
κοινωνική κατασκευή της πραγµατικότητας).

Είναι φανερό ότι οι θεωρίες για την επίδραση στο κοινό των µαζικών µέσων ενηµέρωσης
έχουν περάσει αρκετά στάδια και ότι αλλάζουν ακόµα και στη σηµερινή εποχή. Η υπόθεση
του agenda-setting (McCombs & Shaw 1972) όµως έχει αποδείξει µια ειδική σηµασία εδώ
και πολλές δεκαετίες, και γι’ αυτό το λόγο θα περιγράψουµε αυτή τη θεωρία πιο
λεπτοµερώς παρακάτω, σύµφωνα µε τους McCombs και Shaw και τους Severin και
Tankard.

Η υπόθεση του agenda-setting δηµιουργήθηκε

όταν οι µελετητές δεν ήταν πια

ικανοποιηµένοι µε την κύρια θεωρητική στάση στην έρευνα για τα µαζικά µέσα
ενηµέρωσης τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Η πιο σηµαντική θεωρία ήταν τότε το
υπόδειγµα της περιορισµένης επιρροής (limited-effects model), η οποία έχανε αργά αλλά
σταθερά τους υποστηρικτές της. Η άποψη ότι η επιρροή των µαζικών µέσων ενηµέρωσης
ήταν ελάχιστη, δεν φαινόταν πολύ λογική. Οι ερευνητές άρχισαν επίσης να µελετούν την
πιθανότητα να πρέπει να βρουν επιδράσεις σε άλλους τοµείς. Μέχρι τότε, ο κύριος τρόπος
προσέγγισης στις µελέτες είχε επικεντρωθεί σε αλλαγές στην προσωπική στάση του
κοινού, και οι περισσότερες µελέτες είχαν αποδείξει ότι η επιρροή των µαζικών µέσων
ενηµέρωσης είναι ελάχιστη σε αυτό τον τοµέα. Γι’ αυτό το λόγο, οι µελετητές άρχισαν να
προσαρµόζουν τις θεωρίες τους και αποφάσισαν να ψάξουν για αλλαγές σε άλλους τοµείς:
ήταν δυνατό τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης να είχαν επίδραση όχι στην προσωπική στάση
του κοινού, αλλά στις αντιλήψεις του, στην άποψη που έχει για τον κόσµο. Αυτή η αλλαγή
στον τρόπο σκέψης των ερευνητών συνδέεται από τους Severin και Tankard µε τις
αλλαγές που γινόταν την ίδια εποχή στον χώρο της ψυχολογίας. Η δεκαετία του 1950
χαρακτηρίζεται από την ανάδυση της γνωστικής ψυχολογίας (cognitive psychology).
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Σύµφωνα µε αυτή την ψυχολογική άποψη, οι άνθρωποι αναζητούν ενεργητικά τη γνώση
και λειτουργούν στον κόσµο µε

βάση αυτή τη γνώση. Η

γνωστική ψυχολογία

αντιµετωπίζει την απεικόνιση του κόσµου η οποία δηµιουργείται στα µυαλά των ανθρώπων
και τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η απεικόνιση. Η υπόθεση του agenda-setting
επικεντρώνεται στην έρευνα για τη σηµαντικότητα που αποδίδει το κοινό σε ορισµένα
ζητήµατα και τον τρόπο που δηµιουργείται η σηµαντικότητα. Γι’ αυτό το λόγο η υπόθεση
του agenda-setting συµβιβάζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη γνωστική ψυχολογία.

Οι Severin και Tankard περιγράφουν µια ενδιαφέρουσα έρευνα που βρίσκεται στην
παράδοση της υπόθεσης του agenda-setting. Οι ερευνητές Lang και Lang (1983)
µελέτησαν τη σχέση ανάµεσα στον Τύπο και την κοινή γνώµη κατά τη διάρκεια της κρίσης
του Watergate, και συµπέραναν ότι η αρχική υπόθεση του agenda-setting χρειάστηκε να
επεκταθεί στην ιδέα του agenda building. Με αυτό τον όρο εννοούµε τη συλλογική
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, η κυβέρνηση και το κοινό
επηρεάζουν ο ένας τον άλλον στον καθορισµό των σηµαντικών ζητηµάτων. Ξεχωρίζουν τη
διαδικασία σε έξι φάσεις:

1. Ο Τύπος τονίζει ορισµένα γεγονότα ή ορισµένες δράσεις και τα κάνει να ξεχωρίσουν.
2. Τα διαφορετικά θέµατα χρειάζονται διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικά ποσά
κάλυψης για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Η κρίση του Watergate ήταν ένα
διακριτικό θέµα, και γι’ αυτό το λόγο χρειάστηκε εκτεταµένη κάλυψη ώστε να επισύρει την
προσοχή του κοινού.
3. Τα γεγονότα και οι δράσεις που είναι στο κέντρο της προσοχής πρέπει να έχουν ένα
πλαίσιο, πρέπει να τους δοθεί ένας χώρος σηµασίας µέσα στο οποίο µπορούν να γίνουν
κατανοητά. Η κρίση του Watergate βρισκόταν αρχικά στο πλαίσιο της προεκλογικής
εκστρατείας ως µεροληπτικό θέµα, και γι’ αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή
σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, δηλαδή ως σύµπτωµα της πλατιά διαδεδοµένης πολιτικής
διαφθοράς.
4. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης µπορεί να ορίσει την
αντίληψη της σηµαντικότητας ενός θέµατος. Η αρχική γνώµη για την επέµβαση του
Watergate ως παράνοµη δραστηριότητα, η οποία υπήρξε για πολλούς µήνες, είχε την τάση
να µειώσει αυτή την αντίληψη. Αργότερα, όταν η γνώµη για την κρίση άλλαξε και ο όρος
«σκάνδαλο» πήρε τη θέση του στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, η σηµαντικότητα αυξήθηκε.
5. Τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης συνδέουν τα γεγονότα και τις δράσεις που έγιναν το
κέντρο της προσοχής µε δευτερεύοντα σύµβολα, των οποίων η θέση στο πολιτικό τοπίο
αναγνωρίζεται εύκολα. Το κοινό έχει ανάγκη από µια βάση για να καθορίσει τη γνώµη του
για ένα θέµα. Στην περίπτωση της κρίσης του Watergate, το κοινό βοηθήθηκε στο να
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δηµιουργήσει τη γνώµη του: το θέµα συνδέθηκε µε δευτερεύοντα σύµβολα, όπως την
ανάγκη τα γεγονότα να γίνουν δηµόσια και την εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
6. Η διαδικασία του agenda building επιταχύνεται όταν η γνώµη διάσηµων και αξιόπιστων
ατόµων αρχίζει να δηµοσιεύεται. Για παράδειγµα, όταν ένας δικαστής υποστήριξε ότι το
κοινό δεν άκουσε την αλήθεια για την κρίση του Watergate, οι συνέπειες για το κοινό και
για άλλα διάσηµα άτοµα ήταν δραµατικές. Άλλα πολιτικά πρόσωπα ήταν τότε πιο πρόθυµα
να µιλήσουν δηµόσια.

Η ιδέα του agenda building είναι πιο περίπλοκη από την αρχική υπόθεση του agendasetting. Θεωρεί ότι ο τρόπος που τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης πλαισιώνουν ένα θέµα και
τη γλώσσα και τα λόγια που χρησιµοποιούν για να το περιγράψουν, µπορούν να
επηρεάσουν τη γνώµη του κοινού. Εξάλλου, ο ρόλος των διάσηµων προσώπων µπορεί να
είναι σηµαντικός. Υποθέτει δηλαδή ότι η διαδικασία στην οποία ένα θέµα µπαίνει στην
προσοχή του κοινού χρειάζεται χρόνο και περνάει από διάφορες φάσεις.

Γυρίζοντας στο θέµα του agenda-setting, πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτή η διαδικασία
δεν γίνεται ως το ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους ανθρώπους. Οι Severin
και Tankard αναφέρουν µια έρευνα των McCombs και Weaver (Weaver 1977) που
αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα. Σύµφωνα µε τις θεωρίες τους, όλα τα άτοµα διαφέρουν
το ένα από το άλλο όσο για την ανάγκη προσανατολισµού, και αυτές οι διαφορές στην
ανάγκη καθορίζουν το εάν πετύχει η διαδικασία του agenda-setting. Οι McCombs και
Weaver ονόµασαν αυτές τις διαφορετικές συνθήκες την «ανάγκη προσανατολισµού».
Βασίζεται σε δύο παράγοντες: τη συνάφεια των πληροφοριών για το άτοµο και το βαθµό
αβεβαιότητας σχετικά µε το θέµα των πληροφοριών. Όσο µεγαλύτερη είναι η συνάφεια και
όσο πιο υψηλός είναι ο βαθµός αβεβαιότητας, τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη
προσανατολισµού. Οι µελετητές υπόθεσαν ότι µια µεγάλη ανάγκη προσανατολισµού
προκαλεί µια µεγάλη ευαισθησία στην επιρροή των µαζικών µέσων ενηµέρωσης. Οι
αποδείξεις της υπόθεσης όµως ήταν πιο έντονες για τις εφηµερίδες απ’ ό,τι για την
τηλεόραση.

2.3 Ιστορία των ολλανδικών και ελληνικών εφηµερίδων που περιλήφθηκαν στην
έρευνα

2.3.1 De Volkskrant
De Volkskrant ιδρύθηκε το 1919 ως εβδοµαδιαία εφηµερίδα.4 Από το 1921 εκδίδεται
ηµερήσια. Τις πρώτες δεκαετίες η εφηµερίδα ήταν στενά συνδεµένη µε το καθολικό
4

Πηγή: διαδυκτιακός τόπος της Volkskrant. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
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εργατικό κίνηµα, και το 1932 το Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (Καθολικό
Συνδικάτο) απόκτησε την πλήρη κυριότητα της εφηµερίδας. De Volkskrant εξελίχθηκε
γρήγορα σε µια εφηµερίδα εθνικού κύρους, και µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έγινε µια
από τις πιο σηµαντικές εφηµερίδες της Ολλανδίας. Από τις δεκαετίες του 1960 και 1970 ο
χαρακτήρας της Volkskrant γίνεται πιο προοδευτικός και η εφηµερίδα αρχίζει και
προσελκύει νεότερους αναγνώστες. Η δηµοσιογραφική πορεία της εφηµερίδας γίνεται πιο
ελεύθερη και το τιράζ αυξάνεται µέχρι 350.000 φύλλα καθηµερινά το 1999. Μετά το
2000, λόγω της ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου, ο ρόλος που παίζει η εφηµερίδα ως µέσο
ενηµέρωσης αλλάζει. De Volkskrant παίρνει τη µορφή µιας πολύπλευρης εφηµερίδας µε
έναν διαδικτυακό τόπο και περισσότερες πιθανότητες αλληλεπίδρασης µε το κοινό. De
Volkskrant εκδίδεται από την PCM Uitgevers NV.

2.3.2 NRC Handelsblad

Η NRC Handelsblad πρωτοεκδόθηκε την 1 Οκτωβρίου 1970.5 Η εφηµερίδα προέκυψε από
τη συγχώνευση της Algemeen Handelsblad και της Nieuwe Rotterdamsche Courant. Αυτές
οι δυο εφηµερίδες είχαν απευθυνθεί ανέκαθεν σε ένα κοινό µε φιλελεύθερες απόψεις και
είχαν σαφή προτίµηση για το VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Λαϊκό Κόµµα
για την Ελευθερία και την ∆ηµοκρατία). Το µότο της NRC Handelsblad ήταν Lux et
Libertas (Φως – µε τη σηµασία από την εποχή του ∆ιαφωτισµού – και Ελευθερία). Η
καινούργια εφηµερίδα όµως αποστασιοποιήθηκε από τις παλιές πολιτικές και κοινωνικές
πεποιθήσεις. Οι καινούργιες αρχές της εφηµερίδας ταίριαζαν µε το πνεύµα της εποχής, και
κατά το τέλος της δεκαετίας του 1990 το τιράζ της εφηµερίδας ήταν γύρω στα 270.000
φύλλα ανά έκδοση. Η σύνταξη έχει έδρα σήµερα ακόµα στο Ρότερνταµ, ενώ µικρότερα
υποκαταστήµατα υπάρχουν στο Άµστερνταµ και στη Χάγη. Η NRC Handelsblad εκδίδεται
από την PCM Uitgevers NV.

2.3.3 Trouw

Η Trouw ιδρύθηκε κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, στις 30 Ιανουαρίου 1943, από τρεις
άντρες και µια γυναίκα που υπήρξαν µέλη της Αντίστασης.6 Στην αρχή η εφηµερίδα
κυκλοφορούσε ακανόνιστα και η εµπόλεµη κατάσταση εγκυµονούσε κίνδυνο για τους
συνεργάτες, ιδιαίτερα κατά την διανοµή της εφηµερίδας. Συνολικά 130 συνεργάτες
έχασαν τη ζωή τους. Μετά τον πόλεµο η Trouw έγινε µια ηµερήσια εφηµερίδα. Ήταν στενά
συνδεµένη µε το ARP (Anti-Revolutionaire Partij, Αντεπαναστατικό Κόµµα), το οποίο ήταν
το πρώτο πολιτικό κόµµα της Ολλανδίας και είχε προτεσταντικές-χριστιανικές αρχές. Από

5
6

Πηγή: διαδυκτιακός τόπος της NRC Handelsblad. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
Πηγή: διαδυκτιακός τόπος της Trouw. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
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την δεκαετία του 1960, σύµφωνα µε το πνεύµα της εποχής, η εφηµερίδα άλλαξε τις αρχές
της και έγινε πιο προοδευτική, αν και η χριστιανική βάση δεν αφαιρέθηκε ποτέ από το
καταστατικό. Το 2005 η Trouw ήταν µια από τις εφηµερίδες που άλλαξαν όψη και
υιοθέτησαν το σχήµα ταµπλόιντ. Η σύνταξη της εφηµερίδας εδρεύει στο Άµστερνταµ,
υπάρχουν όµως περιφερειακά καταστήµατα σε άλλες πόλεις της Ολλανδίας. Η Trouw έχει
κυκλοφορία περίπου 100.000 καθηµερινών φύλλων και εκδίδεται, όπως και de Volkskrant
και η NRC Handelsblad, από την PCM Uitgevers NV.

2.3.4 Το Βήµα

Το 1922 εκδόθηκε το «Ελεύθερον Βήµα», ως ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα.7 Μετά το Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο επανεκδόθηκε η εφηµερίδα µε τίτλο «Το Βήµα». Αυτή η εφηµερίδα
αποτελείται από καθηµερινή και κυριακάτικη έκδοση. Το 1984 η έκδοση περιορίζεται στο
κυριακάτικο φύλλο, «Το Βήµα της Κυριακής», ενώ η ηµερήσια εφηµερίδα αποσύρεται από
την κυκλοφορία. Από το Μάρτιο του 1999 Το Βήµα εκδίδεται ξανά ως καθηµερινή πρωινή
εφηµερίδα. Το κυριακάτικο φύλλο αποτελεί την κύρια έκδοση της εφηµερίδας. Σύµφωνα
µε σχετικές έρευνες αγοράς, Το Βήµα της Κυριακής είναι σταθερά η σηµαντικότερη πηγή
ενηµέρωσης για το πιο καλλιεργηµένο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Έχει τιράζ περίπου
200.000 αντίτυπα, ενώ το ηµερήσιο φύλλο φτάνει µέχρι το 7,5 τοις εκατό από αυτό τον
αριθµό, σε περίπου 15.000 αντίτυπα. Τα γραφεία σύνταξης της εφηµερίδας βρίσκονται
στην Αθήνα. Το Βήµα εκδίδεται από τον ∆ηµοσιογραφικό Οργανισµό Λαµπράκη (∆ΟΛ).

2.3.5 Τα Νέα
Το 1932 εκδόθηκαν τα «Αθηναϊκά Νέα», που ήταν ηµερήσια απογευµατινή εφηµερίδα.8 Το
1945 η εφηµερίδα ονοµάστηκε «Τα Νέα». Το Μάρτιο του 1999 ιδρύθηκε και το
Σαββατιάτικο φύλλο της εφηµερίδας, «Τα Νέα Σαββατοκύριακο». Τα Νέα είναι η
µεγαλύτερη καθηµερινή απογευµατινή εφηµερίδα. Έχει µέση κυκλοφορία γύρω στις
65.000

φύλλων

ανά

έκδοση,

συµπεριλαµβανοµένων

και

των

εκδόσεων

του

Σαββατοκύριακου. Η σύνταξη της εφηµερίδας βρίσκεται στην Αθήνα. Τα Νέα, καθώς και
Το Βήµα, εκδίδονται από τον ∆ηµοσιογραφικό Οργανισµό Λαµπράκη (∆ΟΛ).

2.3.6 Ελευθεροτυπία

Η εφηµερίδα Ελευθεροτυπία εκδίδεται από την εταιρεία Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.
Αυτή η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974.9 Η κυκλοφορία της εφηµερίδας είναι ανάµεσα στις 3
7
8
9

Πηγή: διαδυκτιακός τόπος του Βήµατος και του ∆ΟΛ. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
Πηγή: διαδυκτιακός τόπος των Νέων. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
Πηγή: διαδυκτιακός τόπος της Ελευθεροτυπίας. Λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία.
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πρώτες. Τον πρώτο χρόνο δηµιουργήθηκε και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 1991
όµως η Κυριακάτικη άλλαξε αποφασιστικά το περιβάλλον των εκδόσεων, δηµιουργώντας
το ΕΨΙΛΟΝ, το ένθετο ποικίλης ύλης που την εκτίναξε στην πρώτη θέση των πωλήσεων,
σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγµα των 200.000 φύλλων στην Ελλάδα. Το επόµενο
διάστηµα ένθετα εντάσσονται και στο καθηµερινό φύλλο, συνθέτοντας την εικόνα της
πλήρους εφηµερίδας.
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3. Ερώτηµα της έρευνας, υλικό έρευνας και µέθοδος
3.1 Το βασικό ερώτηµα αυτής της έρευνας

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να βρεθεί η απάντηση στο εξής ερώτηµα:

Ποιες

είναι

οι

διαφορές

ανάµεσα

στην

ειδησεογραφία

στις

ολλανδικές

εφηµερίδες de Volkskrant, NRC Handelsblad και Trouw και την ειδησεογραφία
στις ελληνικές εφηµερίδες Το Βήµα, Τα Νέα και Ελευθεροτυπία όσον αφορά τη
διοργάνωση και την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην
Αθήνα, από το 1997 µέχρι και το 2004;

Για να διατυπωθεί η απάντηση στο κεντρικό ερώτηµα, θα συµβάλουν τα εξής ερωτήµατα:

1. Ποια είναι τα θέµατα των άρθρων;
2. Ποιο είναι το ύφος των άρθρων;
3. Πόσες και ποιες πηγές εµφανίζονται; Ποιες πηγές παρατίθενται το περισσότερο;
Από ποια οπτική γωνία παρουσιάζονται δηλαδή τα γεγονότα;

3.2 Το υλικό έρευνας

Το υλικό έρευνας αποτελείται από τα άρθρα που δηµοσιεύτηκαν σε όλλανδικές και
ελληνικές εφηµερίδες. Οι λεπτοµέρειες για τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν για χάρη αυτής
της έρευνας παρουσιάζονται στα παραρτήµατα 1 και 2. Οι εφηµερίδες που επιλέχθηκαν
είναι οι εξής:

Οι ολλανδικές εφηµερίδες:
-

de Volkskrant

-

NRC Handelsblad

-

Trouw

Οι ελληνικές εφηµερίδες:
-

Το Βήµα

-

Τα Νέα

-

Ελευθεροτυπία

Όλες αυτές οι εφηµερίδες είναι µη τοπικές και τυγχάνουν περίπου την ίδια εκτίµηση,
δηλαδή αξιολογούνται ως εφηµερίδες υψηλής ποιότητας (σε σύγκριση µε την αξιολόγηση
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άλλων εφηµερίδων ως «λαϊκές» εφηµερίδες). Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν τη
δυνατότητα να διενεργηθεί µια συγκριτική έρευνα µε βάση αυτές τις εφηµερίδες.

3.2.1 Ο καθορισµός του υλικού: το πλαίσιο ιστορικών γεγονότων

Για να δοθεί µορφή στην έρευνα σχετικά µε την ειδησεογραφία όπως εµφανίζεται σε µια
επιλογή από ολλανδικές και ελληνικές εφηµερίδες σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του 2004, έχουν διακριθεί µερικά ιστορικά γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά χρησιµεύουν ως
ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να αναλυθούν οι ειδήσεις. Αφ’ ενός περιορίζεται έτσι
το σύνολο των ειδήσεων, αφ’ ετέρου αυτό το πλαίσιο τονίζει σηµαντικά ιστορικά γεγονότα
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των Ολυµπιακών
Αγώνων.

Ο περιορισµός του υλικού έρευνας ήταν αναγκαίος. Η Αθήνα ανέλαβε τη διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων το Σεπτέµβριο του 1997. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες πραγµατοποιήθηκαν
τον Αύγουστο του 2004. Αυτή η περίοδος, δηλαδή τα χρόνια της προετοιµασίας και οι
εβδοµάδες της διεξαγωγής της Ολυµπιάδας, περιλαµβάνει σχεδόν εφτά χρόνια. Αυτό
σηµαίνει ότι ήταν αδύνατο να αναλυθεί σε αυτή την εργασία ολόκληρη η ειδησεογραφία
από τις έξι ολλανδικές και ελληνικές εφηµερίδες. Γι’ αυτό το λόγο, έπρεπε να γίνει µια
οριοθέτηση του υλικού, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε βάση ορισµένα ιστορικά γεγονότα
που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1997-2004. Το βασικό ενδιαφέρον στην επιλογή των
γεγονότων ήταν να δηµιουργηθεί µια εικόνα της ειδησεογραφίας που καλύπτει τα διάφορα
στάδια της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, µε έµφαση κυρίως στα τελευταία δύο
χρόνια, δηλαδή το 2003 και το 2004. Έτσι, το πρώτο γεγονός που επιλέχθηκε είναι από το
Σεπτέµβριο του 1997, όταν η Αθήνα εξελέγη διοργανωτής της Ολυµπιάδας του 2004. Το
επόµενο γεγονός επιλέχθηκε από µια περίοδο δύο χρόνια και κάτι αργότερα, δηλαδή τον
Ιανουάριο του 2000. Μετά, ο Φεβρουάριος 2003 σηµαδεύει την επόµενη οριοθέτηση του
υλικού, και ακολουθούν ο Μάιος και ο Οκτώβριος του ίδιου χρόνου. Από το 2004
επιλέχθηκαν ο Μάρτιος και ο Αύγουστος. Μια αναλυτική επισκόπηση των ακριβών
γεγονότων παρουσιάζεται παρακάτω.

5 Σεπτεµβρίου 1997

η Αθήνα αναλαµβάνει τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004.

27 Ιανουαρίου 2000

η ∆ΟΕ10 επικρίνει τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων:
καθυστερήσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα.

10

∆ΟΕ: ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η υψηλότερη αρχή του Ολυµπιακού Κινήµατος (πηγή: διαδυκτιακός τόπος
του Ολυµπιακού Κινήµατος, λεπτοµέρειες στη βιβλιογραφία).
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21 Φεβρουαρίου 2003

η ∆ΟΕ επικρίνει τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων:
καθυστερήσεις στο θέµα της ασφάλειας.

Μάιος 2003

το ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων είναι πάλι επίκαιρο,
επειδή το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα έπρεπε να
κατασκευαστεί στην Ακρόπολη και να εκθέσει τα Ελγίνεια
µάρµαρα, δεν θα κτιστεί εκεί λόγω πιθανών ζηµιών στις
αρχαιότητες.

23/24 Οκτωβρίου 2003

ο Ντένις Όσβαλντ, ο πρόεδρος των συντονιστών της ∆ΟΕ,
επισκέπτεται την Αθήνα και εκφράζει την αισιοδοξία και την
ευχαρίστησή του, αν και υπάρχουν ακόµα προβλήµατα και
καθυστερήσεις.

31 Μαρτίου 2004

κηρύσσεται µια πανελλαδική απεργία 24 ωρών, η οποία
προκαλεί ανησυχία για την πρόοδο των προετοιµασιών της
Ολυµπιάδας.

13-29 Αυγούστου 2004

διεξάγονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες.

Τα παραπάνω γεγονότα αποτελούν το πλαίσιο που πραγµατοποιεί τον περιορισµό µε
συστηµατικό τρόπο του υλικού έρευνας. Η µελέτη εστιάζεται στη διοργάνωση και την
προετοιµασία της Ολυµπιάδας, γι’ αυτό το λόγο δεν περιλαµβάνει την ειδησεογραφία για
την τελετή έναρξης και την τελετή λήξης. Σχετικά µε τις τελετές εκείνες, όλος ο Τύπος
επικεντρώθηκε στον εορτασµό και στα γεγονότα σχετικά µε τον αθλητισµό. Αυτά τα
γεγονότα αποκλείστηκαν εποµένως από την παρούσα έρευνα. Τον Αύγουστο/Σεπτέµβριο
του 2004 τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν έχουν ως θέµα π.χ. τις οικονοµικές συνέπειες
της Ολυµπιάδας.

3.2.2 Ο αριθµός των άρθρων, οι όροι αναζήτησης και η περίοδος αναζήτησης

Τα άρθρα από τις εφηµερίδες έχουν αναζητηθεί µε βάση τις περιόδους γύρω από ορισµένα
ιστορικά γεγονότα, όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο, και έχουν συγκεντρωθεί
από τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα άρθρα από τις ολλανδικές εφηµερίδες επιλέχθηκαν από την
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων LexisNexis. Τα ελληνικά άρθρα συγκεντρώθηκαν από τους
διαδυκτιακούς τόπους των εφηµερίδων, οι οποίοι προσφέρουν αρχεία που είναι ευρέως
προσιτά. Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν τους αριθµούς των άρθρων που συγκεντρώθηκαν
από ολλανδικές και ελληνικές εφηµερίδες.
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Πίνακας 1. Ο αριθµός των άρθρων ανά περίοδο αναζήτησης και ανά ολλανδική εφηµερίδα.

Σεπτέµβριος 1997
Ιανουάριος 2000
Φεβρουάριος 2003
Μάιος 2003: ελγίνεια µάρµαρα
Μάιος 2003: γενικά
Οκτώβριος 2003
Μάρτιος/Απρίλιος 2004
Αυγ./Σεπ. 2004
Σύνολο

Volkskrant
3
1
2
4
2
7
19

NRC
3
3
2
7
10
4
29

Trouw
2
1
1
2
22
28

Σύνολο
8
1
4
4
12
0
14
33
76

Πίνακας 2. Ο αριθµός των άρθρων ανά περίοδο αναζήτησης και ανά ελληνική εφηµερίδα.

Βήµα
5
4
7
4
3
6
6
3
38

Σεπτέµβριος 1997
Ιανουάριος 2000
Φεβρουάριος 2003
Μάιος 2003: ελγίνεια µάρµαρα
Μάιος 2003: γενικά
Οκτώβριος 2003
Μάρτιος/Απρίλιος 2004
Αυγ./Σεπ. 2004
Σύνολο

Νέα
5
3
4
6
4
5
5
8
40

Ελ.
3
7
22
12
2
15
10
5
76

Σύνολο
13
14
33
22
9
26
21
16
154

Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν ότι βρέθηκαν συνολικά 76 ολλανδικά άρθρα και 154 ελληνικά.
Πρέπει

να

σηµειωθεί

ότι

στην

ελληνική

ειδησεογραφία

έγινε

µια

επιλογή

των

αποτελεσµάτων αναζήτησης σύµφωνα µε τη σχετικότητα. Επιλέχθηκαν τα πρώτα άρθρα
που βρέθηκαν σχετικά µε τα ιστορικά γεγονότα. Η διαφορά στον αριθµό των ολλανδικών
και ελληνικών άρθρων εξηγείται επιπλέον από την απόσταση, γεωγραφική καθώς και
ψυχολογική, σχετικά µε το γεγονός της Ολυµπιάδας: για την Ελλάδα σηµαίνει ένα εθνικό
θέµα, το οποίο αφορά την εθνική οικονοµία και πολιτική. Αντίθετα, για τους Ολλανδούς, οι
Αγώνες του 2004 είναι περισσότερο ένα δευτερεύον θέµα, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια
της προετοιµασίας. Καθώς πλησιάζει η Ολυµπιάδα, το θέµα γίνεται όλο και πιο
ενδιαφέρον, και για τον ξένο Τύπο. Ωστόσο, στον ολλανδικό Τύπο το θέµα δεν παρήγαγε
τον ίδιο αριθµό άρθρων µε τον αριθµό ειδήσεων στον ελληνικό Τύπο. Σε αυτή την εργασία
επιλέχθηκαν έτσι περισσότερα ελληνικά άρθρα, για να δηµιουργηθεί µια σχετική
αντανάκλαση της ποσότητας της ολλανδικής και της ελληνικής ειδησεογραφίας.

Όπως δείχνουν οι πίνακες 1 και 2, τα άρθρα έχουν αναζητηθεί γύρω από τα ιστορικά
γεγονότα. Για το Μάιο 2003, η αναζήτηση των άρθρων αφορά όχι µόνο το ιστορικό
γεγονός που βρίσκεται µέσα σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή το ζήτηµα των Ελγινείων
µαρµάρων, αλλά και τη γενική ειδησεογραφία. Αυτό έγινε για να συγκεντρωθεί
περισσότερο υλικό για τη σχετική περίοδο από τις ολλανδικές εφηµερίδες, στις οποίες δε
δηµοσιεύτηκαν και πολλά άρθρα για το θέµα των Ελγινείων µαρµάρων, τουλάχιστον στις
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περιόδους της αναζήτησης. Εξάλλου, τα ολλανδικά άρθρα που βρέθηκαν δεν ήταν και
πολλά και κατά πολλές άλλες περιόδους, όπως τον Ιανουάριο 2000 και το Φεβρουάριο
2003, ενώ για τον Οκτώβριο 2003 δε βρέθηκαν καθόλου άρθρα. Γι’ αυτό το λόγο, για το
Μάιο 2003 έχει πραγµατοποιηθεί µια ευρύτερη αναζήτηση.

Στην αναζήτηση των άρθρων στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων LexisNexis και στους
διαδυκτιακούς τόπους των εφηµερίδων, χρειάζονται όροι, δηλαδή ορισµένες λέξεις ή
συνδυασµοί λέξεων για να βρεθούν χρήσιµα αποτελέσµατα. Οι πίνακες 3 και 4 δείχνουν
τους όρους αναζήτησης για τις ολλανδικές και ελληνικές εφηµερίδες, µαζί µε τις περιόδους
αναζήτησης που καθορίστηκαν γύρω από τα ιστορικά γεγονότα.
Πίνακας 3. Οι όροι και οι περίοδοι αναζήτησης για τις ολλανδικές εφηµερίδες ανά ιστορικό γεγονός. Οι
εφηµερίδες σε παρένθεση σηµαδεύουν τις µοναδικές εφηµερίδες για τις οποίες ισχύει η σχετική περίοδος
αναζήτησης (Vk=Volkskrant, NRC=NRC Handelsblad).

Σεπτέµβριος 1997
Ιανουάριος 2000
Φεβρουάριος 2003
Μάιος 2003: Ελγ. µάρµ.
Μάιος 2003: γενικά
Οκτώβριος 2003
Μάρτιος/Απρίλιος 2004
Αυγ./Σεπ. 2004

Όροι αναζήτησης
olympische AND spelen OR Athene OR 2004
olympische AND spelen AND IOC
olympische AND spelen AND IOC
olympische AND spelen AND Elgin
olympische AND spelen AND Athene
olympische AND spelen AND Oswald
olympische AND spelen AND IOC
olympische AND spelen OR Athene

Περίοδος αναζήτησης
05/09 - 12/09/1997
01/01 - 01/03/2000
01/01 - 01/03/2003
01/05 - 01/07/2003
01/05 - 01/08/2003
01/10 - 10/11/2003
01/03 - 01/06/2004
24/07 - 31/08/2004 (Trouw)
12/08 - 31/08/2004 (Vk)
29/08 - 02/09/2004 (NRC)

Πίνακας 4. Οι όροι και οι περίοδοι αναζήτησης για τις ελληνικές εφηµερίδες ανά ιστορικό γεγονός. Οι εφηµερίδες
σε παρένθεση σηµαδεύουν τις µοναδικές εφηµερίδες για τις οποίες ισχύει ο σχετικός όρος ή η σχετική περίοδος
αναζήτησης (Ελ.=Ελευθεροτυπία).

Σεπτέµβριος 1997
Ιανουάριος 2000
Φεβρουάριος 2003
Μάιος 2003: ελγ.
µάρµ.

Μάιος 2003: γενικά
Οκτώβριος 2003
Μάρτ./Απρ. 2004

Αυγ./Σεπ. 2004

11

Όροι αναζήτησης
[ολυµπιακ* αγών*]
Ρογκ11 (Τα Νέα, Το Βήµα)
[ολυµπιακ* αγών*]
Ρογκ (Τα Νέα, Το Βήµα)

Περίοδος αναζήτησης
7-9-1997
01/01 - 01/02/2000
01/02 - 01/03/2000 (Τα Νέα)
01/02 - 01/03/2003

Ελγιν / ελγίν* / ελγιν*
µάρµαρ* / µαρµάρ*
παρθενών*
[ολυµπιακ* αγών*]
[ολυµπιακ* αγών*] (Το Βήµα, Ελευθ.)
Όσβαλντ
∆ΟΕ

01/05 - 01/07/2003

[ολυµπιακ* αγών*]
[ολυµπιακ* αγών*]

01/05 - 01/06/2003
01/10 - 01/11/2003
01/03 - 01/05/2004 (Βήµα)
25/03 - 15/04/2004 (Νέα, Ελ.)
25/03 - 15/04/2004 (Βήµα, Νέα)
24/07 - 31/08/2004 (Νέα)
12/08 - 31/08/2004 (Βήµα, Ελ.)

Ο Ζακ Ρογκ ήταν τότε ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ∆ΟΕ.
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Οι πίνακες 3 και 4 δείχνουν ότι οι όροι αναζήτησης συναρτώνται γενικά µε το σχετικό
ιστορικό γεγονός. Εξαρτώνται και από το αν η εφηµερίδα είναι ολλανδική ή ελληνική και
από τον αναµενόµενο αριθµό των αποτελεσµάτων: ο όρος «∆ΟΕ» είναι τόσο γενικός και
παρουσιάζεται τόσο συχνά στις ελληνικές εφηµερίδες, ώστε σε ορισµένες περιπτώσεις τα
αποτελέσµατα που βρέθηκαν δεν ήταν αρκετά ακριβή. Χρειάστηκε τότε ένας πιο ακριβής
όρος αναζήτησης, όπως π.χ. «Ρογκ» (τον Ιανουάριο 2000 και το Φεβρουάριο 2003), το
όνοµα του ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν σε συνάφεια µε το γεγονός. Αντίθετα, για τις
ολλανδικές εφηµερίδες, στις οποίες ο αριθµός των άρθρων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
ήταν πιο µικρός, χρειάστηκαν συχνά ευρύτεροι όροι αναζήτησης, για να βρεθούν όσο το
δυνατό πιο πολλά αποτελέσµατα. Έτσι, π.χ. τον Ιανουάριο του 2000 και το Φεβρουάριο
του 2003 ο όρος «IOC», µαζί µε άλλους όρους, ήταν χρήσιµος για την αναζήτηση στις
ολλανδικές εφηµερίδες.

Για τις περιόδους αναζήτησης γύρω από τα ιστορικά γεγονότα ισχύει περίπου το ίδιο. Και η
περίοδος που καθορίζεται συναρτάται µε τον αριθµό των αποτελεσµάτων. Αφού ο αριθµός
των άρθρων στις ολλανδικές εφηµερίδες είναι γενικά πιο µικρός από τον αριθµό των
άρθρων στις ελληνικές εφηµερίδες, η περίοδος αναζήτησης είναι για τις ολλανδικές
εφηµερίδες στις περισσότερες περιπτώσεις ευρύτερη. Εξάλλου, µερικά άρθρα βρέθηκαν
έξω από τις περιόδους αναζήτησης, επειδή π.χ. τα αποτελέσµατα της αναζήτησης ήταν
λίγα. Τα παραρτήµατα 1 και 2 δείχνουν τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες όλων των άρθρων.
Για το τελευταίο γεγονός, δηλαδή την εκτέλεση της Ολυµπιάδας, οι περίοδοι αναζήτησης
στις ολλανδικές και στις ελληνικές εφηµερίδες είναι περίπου ίδιες. Αυτό εξηγείται από την
επικαιρότητα της είδησης: οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τη στιγµή που διεξάγονται, γίνονται
επίκαιρο θέµα και για τον ξένο Τύπο. Στο τέλος δηλαδή, όταν οι Αγώνες τελειώνουν,
υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις για το θέµα, όχι µόνο στις ελληνικές αλλά και στις
ολλανδικές εφηµερίδες. Γι’ αυτό το λόγο, η περίοδος αναζήτησης ποικίλλει ανά εφηµερίδα,
για να δηµιουργηθεί µια ευρεία εικόνα για την ειδησεογραφία.

3.3 Η µέθοδος

Η εργασία αυτή έχει ως θέµα τη σύγκριση της ειδησεογραφίας για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2004 σε µια επιλογή ελληνικών και ολλανδικών εφηµερίδων, από το 1997
µέχρι και το 2004. Ο σκοπός της εργασίας είναι να εξερευνηθούν οι διαφορές στην
ειδησεογραφία: συγκρίνεται η ελληνική ειδησεογραφία µε την ολλανδική. Ο χαρακτήρας
της έρευνας είναι δηλαδή συγχρονικός.

Οι αναλύσεις αυτής της έρευνας θα είναι ποιοτικές, αλλά εν µέρει και ποσοτικές. Η έρευνα
για τα θέµατα και το ύφος των άρθρων θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις ποιοτικές
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αναλύσεις

των

ελληνικών

και

ολλανδικών

άρθρων.

Θα

περιγραφούν

ουσιαστικά

αποσπάσµατα και ενδεχόµενα πρότυπα, από όλες τις περιόδους αναζήτησης. Εξάλλου,
ενδιαφέροντα αποτελέσµατα που προέρχονται από αυτές τις ποιοτικές αναλύσεις θα
περιγραφούν µε ποσοτικό τρόπο. Το άλλο µέρος της έρευνας, η οπτική γωνία, θα
αναλυθεί µε βάση τις πηγές και τα παραθέµατα που εµφανίζονται στα άρθρα. Θα
αναλυθούν όλα τα παραθέµατα που υπάρχουν στα άρθρα, δηλαδή τα ευθέα, τα πλάγια και
τα µερικά. Αυτές οι αναλύσεις θα είναι ποσοτικές, και γι’ αυτό το λόγο θα περιγραφούν
µόνο τα αποτελέσµατα από τις περιόδους κατά τις οποίες υπάρχουν ελληνικά καθώς και
ολλανδικά παραθέµατα στα άρθρα. Αυτό σηµαίνει ότι ο Ιανουάριος 2000 και ο Οκτώβριος
2003 δε συµπεριλήφθηκαν σε αυτές τις συγκεκριµένες αναλύσεις. Τον Ιανουάριο του
2000, δεν υπάρχει παρά µόνο ένα ολλανδικό άρθρο, το οποίο δεν περιέχει παραθέµατα.
Για τον Οκτώβριο του 2003, δε βρέθηκαν καθόλου ολλανδικά άρθρα στην αναζήτηση
άρθρων. Εξάλλου, ούτε οι συνεντεύξεις δε συµπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις των
παραθεµάτων. Η συνέντευξη περιέχει µόνο µία πηγή, η οποία παρουσιάζεται αποκλειστικά
µε παραθέµατα. Σχεδόν όλο το άρθρο, µε εξαίρεση την εισαγωγή και τις ερωτήσεις του
δηµοσιογράφου, αποτελείται από ευθέα παραθέµατα µιας µοναδικής πηγής. Αυτά τα
άρθρα, τα οποία ήταν 14 συνολικά (11 ελληνικά και 3 ολλανδικά), θα παραπλανούσαν
δηλαδή τα αποτελέσµατα, γι’ αυτό το λόγο αποκλείστηκαν από τις ποσοτικές αναλύσεις.
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4. Αναλύσεις των άρθρων
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι αναλύσεις των άρθρων από τις ολλανδικές και
τις ελληνικές εφηµερίδες. Στην παράγραφο 4.1 θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στα
θέµατα των άρθρων, στο ύφος τους και σε αποσπάσµατα που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και
ενδιαφέροντα για αυτή την εργασία. Στην παράγραφο 4.2 θα περιγραφούν οι αναλύσεις
των πηγών και των παραθεµάτων που παρουσιάζονται στα άρθρα.

4.1 Τα θέµατα και το ύφος των άρθρων

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουµε τα θέµατα και το ύφος των άρθρων. Οι
αναλύσεις έγιναν σύµφωνα µε το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων,12 και έτσι θα
περιγραφούν εδώ. Σε κάθε παράγραφο θα εξετάσουµε µια περίοδο από το πλαίσιο των
γεγονότων (1997-2004). Εξάλλου, στην τελευταία παράγραφο θα περιγραφούν ορισµένα
χαρακτηριστικά του ύφους που βρέθηκαν στα ολλανδικά άρθρα.

4.1.1 Σεπτέµβριος 1997

Η Αθήνα αναλαµβάνει τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, γεγονός που
αποτελεί το θέµα σε σχεδόν όλα τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν από εκείνη την περίοδο
από τις ελληνικές και τις ολλανδικές εφηµερίδες. Στην NRC Handelsblad βρέθηκε ένα
άρθρο για τις σχέσεις ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ στην Trouw
δηµοσιεύτηκε

ένα

µικρό

άρθρο

για

την

καινούργια

διαρρύθµιση

του

Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας. Τα άλλα άρθρα είχαν όλα ως θέµα την ανάληψη των
Ολυµπιακών Αγώνων από την Αθήνα.

Στα περισσότερα άρθρα κυριαρχεί η περιγραφή αισθηµάτων ανακούφισης και ευφορίας
που ένιωσαν οι Έλληνες: οι Ολυµπιακοί Αγώνες γυρίζουν σπίτι τους. Στους τίτλους των
άρθρων, αυτή η οπτική γωνία φαίνεται κυρίως στις ολλανδικές εφηµερίδες: «Athene krijgt
in 2004 Olympische Spelen terug», «Eindelijk Athene» (Volkskrant), «Athene haalt
Olympische Spelen weer thuis» (Trouw). Στους ελληνικούς τίτλους, η έµφαση δίνεται στις
οικονοµικές δυνατότητες που προκύπτουν: «Ο ποταµός των δολαρίων. Η Αθήνα 2004
αφετηρία για την Ανάπτυξη», «Τα άλλα χρυσά µετάλλια. Ποιοι κλάδοι της οικονοµίας και
ποια

επαγγέλµατα

θα

πάρουν

το

σηµαντικότερο

κοµµάτι

από

µια

πίτα

πολλών

δισεκατοµµυρίων» (Το Βήµα), «1,6 δισ. δολάρια στην Αθήνα» (Τα Νέα). Ένα άλλο θέµα
που παρουσιάζεται στους ελληνικούς τίτλους είναι η προπαρασκευαστική δουλειά που
πρέπει να γίνει: «Η νέα Αθήνα του 2004. Το ηµερολόγιο των ολυµπιακών έργων» (Το
12

Το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων περιγράφτηκε παραπάνω, στην παράγραφο 3.2.1.

35

Βήµα), «Τα έργα αρχίζουν το ‘98» (Τα Νέα), «Αθήνα 2004. Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα
µέχρι την Ολυµπιάδα», «Επτά άθλοι σε 7 χρόνια. “Ξεκινάµε από αύριο κιόλας”»
(Ελευθεροτυπία). Στους τίτλους δηλαδή, οι ολλανδικές εφηµερίδες δίνουν έµφαση στη
σηµασία των γεγονότων από την οπτική γωνία των αισθηµάτων, ενώ οι ελληνικοί τίτλοι
παρουσιάζουν κυρίως τις πρακτικές συνέπειες της ανάληψης της Ολυµπιάδας. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι µια ιδιαίτερη περιγραφή της ατµόσφαιρας βρίσκεται σε ένα άρθρο της
Ελευθεροτυπίας, η οποία συγκεντρώνεται στο πρόσωπο της Γιάννας Αγγελοπούλου:13

Aλλά η «Lady Gianna» έστρεψε το βλέµµα προς τους ανθρώπους-κλειδιά. Kαι τους είδε να
την κοιτάζουν - προφανώς όχι µόνο επειδή είναι όµορφη. Tην κυρίευσε ηλεκτρισµός. H
Aθήνα είχε

κερδίσει. («Αθηνάζε! Ο θρίαµβος: Σαρώσαµε

τη Ρώµη, κόντρα στις

προβλέψεις. Το στοίχηµα: Ν' αποκαταστήσουµε τη χαµένη τιµή των Αγώνων. Το χρέος
µας: Ενωµένοι ν' αποδειχθούµε "πολλώ κάρρονες". Σηµίτης: Νίκησε η σύγχρονη Ελλάδα»,
Ελευθεροτυπία)

Βρέθηκε και µια διαφορά στην εικόνα που διαµορφώνεται σχετικά µε το µέλλον της
Ελλάδας εξαιτίας της διοργάνωσης της Ολυµπιάδας. Οι εφηµερίδες NRC Handelsblad και
Trouw προειδοποιούν για µια εικόνα που µπορεί να είναι πολύ αισιόδοξη όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση των Αγώνων14 και το ηµερολόγιο των έργων:

Buitenlandse analisten wijzen er bovendien op dat veel van de investeringen uit het
overheidsbudget

moeten

komen.

Dat

vergroot

de

vrees

voor

een

toenemend

overheidstekort, wat weer negatieve effecten heeft voor de financiële markten. Juist
gisteren maakte de OESO bekend dat Griekenland nog een lange weg te gaan heeft om
aan de criteria voor de Europese muntunie te voldoen. («Olympische euforie op Griekse
beurs», NRC Handelsblad)

Op vervoers- en milieugebied zijn er nog heel wat knelpunten. Toch wordt nu al hard
gewerkt aan uitbreiding van het metronet, komt er een luchthaven bij en moeten nieuwe
wegen stagnerende verkeersstromen oplossen. Toch zullen er nog meer maatregelen
nodig zijn om de smog, die vaak als een deken over de stad ligt, weg te jagen. Maar of
dat in zeven jaar lukt? («Athene haalt Olympische Spelen weer thuis», Trouw)

Τα ελληνικά άρθρα παρουσιάζουν γενικά µια αισιόδοξη στάση απέναντι στην ανάληψη των
Ολυµπιακών Αγώνων και την προετοιµασία τους. Προβάλλουν την πεποίθηση ότι οι

13

Η Γιάννα Ανγελοπούλου ήταν η πρόεδρος της οργανωικτής επιτροπής «Αθήνα 2004».
Τελικά, η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 θα παίξουν ρόλο στην αύξηση του ελλείµµατος
προϋπολογισµού της Ελλάδας, όπως δείχνουν τα άρθρα που συγεκντρώθηκαν για την περίοδο του
Αύγουστου/Σεπτεµβρίου του 2004 (βλέπε παράγραφο 4.1.8).
14
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Ολυµπιακοί Αγώνες αποτελούν µια δυνατότητα για την ανάπτυξη της χώρας. Σε µια
συνέντευξη µε τον υφυπουργό Αθλητισµού, Ανδρέα Φούρα, αυτός υποστηρίζει ότι η
χρηµατοδότηση δεν πρέπει να αποτελεί πρόβληµα:

«Η κυβέρνηση έχει δώσει 4,3 δισ. δρχ. Και βεβαίως, η Επιτροπή είχε και τα έσοδα των
χορηγών». (...) «Σε ό,τι αφορά το οικονοµικό σκέλος των αγώνων -σηµειώνει ο
υφυπουργός Αθλητισµού- τα πράγµατα έχουν αλλάξει υπέρ µας. Ο πρόεδρος Σάµαρανκ
(...) µας επεσήµανε στη Λωζάννη πως η Αθήνα θα πάρει από τη ∆ΟΕ περισσότερο από 1
δισ. δολάρια. Και πρόσθεσε ο κ. Σάµαρανκ ότι µε αυτά τα χρήµατα µπορούµε να
καλύψουµε όλες τις ανάγκες του αγωνιστικού προγράµµατος.» («Τα έργα αρχίζουν το
'98», Τα Νέα)

∆είχνει αισιοδοξία για τις δυνατότητες της Ελλάδας και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας
Σηµίτης:

«Οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι για τον τόπο µας µια ευκαιρία για µεγάλα έργα υποδοµής,
για οικονοµική ανόρθωση, για την ανάπτυξη.» («Η Αθήνα ανέλαβε την διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004», Ελευθεροτυπία)

Στην Ελευθεροτυπία βρίσκεται και ένα κριτικό άρθρο, το οποίο δείχνει αµφιβολίες σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση, τη φιλοξενία και την ισοµερή ανάπτυξη κέντρου και περιφέρειας.
Για τη χρηµατοδότηση, το παρακάτω απόσπασµα είναι ενδιαφέρον:

Πολλοί υποσχέθηκαν ακόµα και ταµειακό κέρδος. Όµως το σκέλος των εσόδων και κυρίως
σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια και το ολυµπιακό λαχείο είναι εντελώς επισφαλές, αν όχι
σίγουρα απραγµατοποίητο. Aντίθετα, οι πραγµατικές δαπάνες αναµένεται ότι θα είναι
τελικά τρεις ή και τέσσερις φορές πάνω από τα έσοδα. (...) Tώρα λοιπόν είµαστε
υποχρεωµένοι να παίξουµε, και µόνο στο τέλος θα δούµε ποιοι θα είναι οι κερδισµένοι και
ποιοι οι χαµένοι. Kαλή τύχη σε όλους... («Επτά άθλοι σε 7 χρόνια», Ελευθεροτυπία)

Αυτό το άρθρο είναι το µόνο ελληνικό άρθρο που ασκεί κριτική µε ανοιχτό τρόπο για τις
συνέπειες της ανάληψης της Ολυµπιάδας. Αµφιβολίες υπάρχουν και στα Νέα, αν και η
εφηµερίδα αυτή παραπέµπει στη Wall Street Journal:

Η ίδια εφηµερίδα (...) δεν παραλείπει να αναφέρει, µε έµµεσο τουλάχιστον τρόπο
(«δανείζεται» την άποψη µερικών Ελλήνων), πως υπάρχουν αµφιβολίες αν θα τηρηθεί ο
προϋπολογισµός που κατέθεσε η Επιτροπή ∆ιεκδίκησης στα µέλη της ∆ΟΕ και φυσικά
κέρδη (36,6 εκατ. δολάρια) από τη διοργάνωση. («1,6 δισ. δολάρια στην Αθήνα», Τα Νέα)
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Οι διαφορές ανάµεσα στα ολλανδικά και τα ελληνικά άρθρα από τον Σεπτέµβριο του 1997
βρίσκονται δηλαδή κυρίως στην οπτική γωνία και στο βαθµό ανοιχτής κριτικής σχετικά µε
την προετοιµασία των Αγώνων, τη χρηµατοδότησή τους και τις (οικονοµικές) προοπτικές
της Ελλάδας.

4.1.2 Ιανουάριος 2000

Τον Ιανουάριο του 2000, ο Ζακ Ρογκ, ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ∆ΟΕ,
επισκέπτεται την Αθήνα. Η ∆ΟΕ επικρίνει τη διοργάνωση της Ολυµπιάδας, επειδή
υπάρχουν καθυστερήσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα. Στις ολλανδικές εφηµερίδες δε
βρέθηκε παρά µόνον ένα άρθρο, στη Volkskrant. Είναι δελτίο τύπου και έτσι είναι
σύντοµο:

Het IOC heeft donderdag kritiek geuit op de organisatie van de Olympische Spelen van
2004 in Athene. Een aantal accommodaties is nog steeds niet verder gekomen dan de
tekentafel. Daaronder zijn de centra voor roeien en zeilen en de nieuwe multifunctionele
indoorsporthal. De Griekse regering heeft toegezegd in 2001 te beginnen met de bouw
van het olympisch dorp. (Reuters) («Athene heeft geen haast met olympische werken»,
Volkskrant)

Από τα δεκατέσσερα ελληνικά άρθρα, πέντε άρθρα έχουν ως θέµα την επίσκεψη του Ρογκ
στην Αθήνα και τα προβλήµατα που υπάρχουν στην προετοιµασία των Αγώνων. Γενικά, τα
ελληνικά άρθρα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά τα προβλήµατα στη διοργάνωση της
Ολυµπιάδας. Το Βήµα παραθέτει τις εκκρεµότητες της Ολυµπιάδας που αποτυπώνονται σε
µια επιστολή της υπουργού Πολιτισµού («“Τρέχουν” για το 2004 και για το ΚΠΣ. Σύσκεψη
της Επιτροπής Μεγάλων Έργων για τις εκκρεµότητες», Το Βήµα). Σύµφωνα µε το άρθρο,
τα προβλήµατα σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τον τοµέα των µεταφορών, το ζήτηµα της
φιλοξενίας και τις οικονοµικές υποχρεώσεις. Τα Νέα προσφέρουν µια συνολική εικόνα των
προβληµάτων για τα οποία ανησυχεί η ∆ΟΕ. Οι ανησυχίες της συγκεντρώνονται στις
καθυστερήσεις

σε

διάφορους

τοµείς, όπως

η στέγαση της

∆ιεθνούς

Ολυµπιακής

Οικογένειας, το θέµα των ραδιοτηλεοπτικών αναµεταδόσεων και η λήψη της απόφασης για
το γενικό διευθυντή αθληµάτων («Ρογκ: ανησυχεί για “καθυστερήσεις” και όρισε
“αυστηρές προσθεσµίες”. Έσφιξε τα λουριά», Τα Νέα).

Σε ένα άλλο άρθρο, τα Νέα περιγράφουν έναν τρόπο για να αντιµετωπίσει η διοργανωτική
επιτροπή τα προβλήµατα. Έλληνες υπουργοί και µέλη της ∆ΟΕ καθώς και της ΕΟΕ15
προσκαλούνται να έρθουν στο Σίδνεϊ, στην οργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων
15

ΕΟΕ: Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή.
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του 2000, για να βρουν µια λύση για τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν στη διοργάνωση
στην Αθήνα («∆ΟΕ: Ερωτήσεις µέσω δορυφόρου στους υπουργούς τον Φεβρουάριο», Τα
Νέα).

Αν και οι ελληνικές εφηµερίδες γράφουν χωρίς περιστροφές για τα προβλήµατα στην
προετοιµασία της Ολυµπιάδας, σε δύο άρθρα φαίνεται ότι η επίσκεψη της ∆ΟΕ στην Αθήνα
θεωρείται µάλλον ένα δείγµα βοήθειας παρά µια άσκηση πίεσης και ελέγχου. Μερικές
µέρες πριν από την άφιξη της συντονιστικής επιτροπής της ∆ΟΕ, Τα Νέα γράφουν:

Κύριο χαρακτηριστικό της επίσκεψης της συντονιστικής επιτροπής είναι, επίσης, ότι αυτήν
τη φορά έρχονται τεχνοκράτες της ∆ΟΕ µε σκοπό να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα
βοηθήσουν την οργανωτική επιτροπή, ώστε αντί ενός καθιερωµένου ελέγχου για την
πορεία

της

διοργάνωσης

των

αγώνων,

αλλά

και

µιας

απλής

ενηµέρωσης

στο

χρονοδιάγραµµα, να έχουν σοβαρό λόγο και αντίλογο στη µέχρι σήµερα προετοιµασία.
(«Κατευθύνσεις: για τους διευθυντές αθληµάτων. Παρέµβαση ∆ΟΕ», Τα Νέα)

Στο απόσπασµα δεν εκδηλώνεται καµία ανησυχία για τη στάση της ∆ΟΕ κατά την
επίσκεψή της. Παρά την αυτοπεποίθηση της ελληνικής διοργάνωσης της Ολυµπιάδας, η
∆ΟΕ θα δώσει µια προειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Ελευθεροτυπία
δηµοσιεύει ένα άρθρο που έχει ακόµα και τότε έναν αίσιο τόνο. Τα παραθέµατα που
σηµειώνονται, του Ζακ Ρογκ, εξηγούνται γενικά ως θετικά για την ελληνική διοργάνωση,
όπως δείχνουν τα εξής αποσπάσµατα:

«Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο συντονισµό των συναρµοδίων υπουργείων. (...) Ισως
το συµβούλιο να πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο. Ακόµη, να τροποποιηθεί σε ορισµένα σηµεία
το νοµοσχέδιο για τους Ολυµπιακούς Αγώνες», ήταν οι ανώδυνες παρατηρήσεις του
προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ, Ζακ Ρογκ.

«Είναι µεγάλη η λίστα», ξεκαθάρισε εξ αρχής. «∆εν υπάρχουν -έσπευσε να διορθώσειδραµατικές αλλαγές. ∆εν υπάρχει τόσο µεγάλη αγωνία».

Στην τρίτη ερώτηση (για το ίδιο ζήτηµα) ήταν αποκαλυπτικός, αν και πάλι έσπευσε να
σηµειώσει πως δεν υπάρχει µεγάλη ανησυχία: «Στη φιλοξενία υπάρχει µια συµφωνία µε
την Ένωση των Ξενοδόχων και ελπίζουµε να γίνει αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες. (...)»

Ο Ρογκ αρνήθηκε να µπει στον πειρασµό να κατηγορήσει την κυβέρνηση ή την
Οργανωτική Επιτροπή, για τις σηµαντικές καθυστερήσεις προόδου της οργάνωσης. «∆εν
κατηγορούµε κανέναν -είπε- γιατί οι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι µια πολύπλοκη υπόθεση.
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Παντού είχαµε το ίδιο πρόβληµα. ∆εν υπάρχει κρίση. Απλώς δίνουµε έµφαση στα
χρονοδιαγράµµατα και ζητάµε να επιταχυνθούν ορισµένες διαδικασίες. (...)» («Υπαινιγµοί
από το κλιµάκιο», Ελευθεροτυπία)

Η ερµηνεία των λόγων του Ρογκ είναι αρκετά θετική, καθώς φαίνεται από τις ενδείξεις
όπως ανώδυνες παρατηρήσεις, έσπευσε να διορθώσει, πάλι έσπευσε να σηµειώσει πως δεν
υπάρχει µεγάλη ανησυχία και αρνήθηκε να µπει στον πειρασµό να κατηγορήσει την
κυβέρνηση ή την Οργανωτική Επιτροπή.

Στην Ελευθεροτυπία, ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι τα εγκαίνια του µετρό της Αθήνας,
στο οποίο αφιερώθηκαν πέντε άρθρα. Το µετρό της Αθήνας αποτελεί µέρος της βελτίωσης
της υποδοµής ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Τα άρθρα περιγράφουν την
κατασκευή των σταθµών, τα επίσηµα εγκαίνια του µετρό και τις πρώτες εντυπώσεις των
ταξιδιωτών. Επίσης, δηµοσιεύτηκε ένα ρεπορτάζ για διάφορα καταστήµατα που βρίσκονται
κοντά στους σταθµούς του µετρό. Επειδή αυτό το θέµα σχετίζεται έµµεσα µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και επειδή δεν αφορά το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων που
ορίστηκε για τον Ιανουάριου του 2000, αυτά τα άρθρα δε θα περιγραφούν λεπτοµερειακά
σε αυτή την παράγραφο.

4.1.3 Φεβρουάριος 2003

Στην αρχή του 2003, η ∆ΟΕ επισκέπτεται πάλι την Αθήνα για να επιθεωρήσει την
προετοιµασία της Ολυµπιάδας. Για άλλη µια φορά, η ∆ΟΕ επικρίνει την ελληνική
διοργάνωση. Η µεγαλύτερη ανησυχία της είναι τώρα το θέµα της ασφάλειας, στο οποίο
υπάρχουν καθυστερήσεις.

Τα τέσσερα ολλανδικά άρθρα έχουν όλα ως θέµα τις παρατηρήσεις της ∆ΟΕ και το θέµα
της ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων. Τρία άρθρα είναι δελτία τύπου, µόνο ένα άρθρο,
από την NRC Handelsblad, είναι ρεπορτάζ. ∆εν περνάει απαρατήρητο ότι τα δύο πρώτα
άρθρα που συγκεντρώθηκαν από την NRC Handelsblad έχουν µια αντίθετη σηµασία. Στο
πρώτο άρθρο, που δηµοσιεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου 2003, η ∆ΟΕ εκφράζει την αισιοδοξία
της:

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comite, Jacques Rogge, is tevreden over
de voortgang bij voorbereidingen op de Olympische Spelen in 2004, zo heeft hij gisteren
na een inspectie ter plaatse gezegd. (...) Met nog negentien maanden te gaan, de
openingsceremonie is op 13 augustus, vertrouwt Rogge op en tijdige voltooiing van de
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infrastructuur en accommodaties. («IOC tevreden over voortgang Athene», NRC
Handelsblad)

Ένα µήνα αργότερα όµως, στις 22 Φεβρουαρίου, η εφηµερίδα γράφει τα εξής:

Het Internationaal Olympisch Comite (IOC) is zeer bezorgd en ernstig verontrust over de
vorderingen van het organisatiecomite voor de Zomerspelen van 2004 in Athene. Volgens
de Belgische IOC-voorzitter Jacques Rogge laat vooral het veiligheidsbeleid in de Griekse
hoofdstad nog veel te wensen over. In een brandbrief aan de Griekse minister-president
Simitis heeft Rogge zijn zorgen kenbaar gemaakt. («IOC-voorzitter weer bezorgd over
Spelen in Athene», NRC Handelsblad)

Και τα δύο άρθρα είναι δελτία τύπου, χωρίς πολλές εξηγήσεις και χωρίς µια αναλυτική
εικόνα των γεγονότων. Το τρίτο άρθρο που βρέθηκε στο NRC Handelsblad είναι ένα
ρεπορτάζ για το θέµα της ασφάλειας και για τις ανησυχίες της ∆ΟΕ. Το άρθρο
δηµοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου και παρουσιάζει µια σύντοµη απάντηση της ελληνικής
πλευράς:

Een woordvoerder van de Griekse minister-president reageerde vanachtend op de brief
van Rogge tegenover het persbureau Reuters: 'Premier Simitis zal het IOC per brief
antwoorden dat de problemen in Athene niet van dien aard zijn zoals op dramatische
wijze wordt gesuggereerd in de brief van Rogge.' («Prijskaartje beveiliging Spelen is
Grieken te hoog», NRC Handelsblad)

Το άρθρο που δηµοσιεύτηκε µια µέρα αργότερα στην Trouw παρέχει περισσότερες
πληροφορίες για την ελληνική απάντηση, αν και αυτό το άρθρο είναι µικρό:

De Griekse regering verwerpt de kritiek van het Internationaal Olympisch Comite (IOC)
dat de voorbereidingen voor de Spelen in Athene te langzaam gaan. Premier Simitis heeft
het IOC geschreven dat er 'bij de olympische voorbereidingen geen problemen van dien
aard zijn, dat zo'n dramatisch commentaar is gerechtvaardigd'. («Grieken verwerpen
kritiek van IOC», Trouw)

Από τα 33 άρθρα από τις ελληνικές εφηµερίδες, εφτά έχουν ως θέµα την επίσκεψη της
∆ΟΕ στην Αθήνα. Στα Νέα, τρία άρθρα αφορούν την επίσκεψη. Η εφηµερίδα γράφει µε
ανοιχτό τρόπο για την κριτική της ∆ΟΕ και τα προβλήµατα στην προετοιµασία των
Αγώνων:
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Νέα κόκκινη «κάρτα» για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων έβγαλε ο πρόεδρος
της ∆ΟΕ Ζακ Ρογκ χθες βράδυ από τη Λωζάννη. Ο κ. Ρογκ κατηγόρησε την κυβέρνηση για
καθυστερήσεις στο θέµα της ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων καθώς και στην
εκτέλεση

ορισµένων

Ολυµπιακών

έργων.

Σύµφωνα

µε

πληροφορίες,

ο

κ.

Ρογκ

κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προ έξι εβδοµάδων, όταν κλιµάκιο της ∆ΟΕ είχε
επισκεφθεί την Αθήνα, είχε δώσει δαβεβαιώσεις για την καλή πορεία των έργων και την
ολοκλήρωση του διαγωνισµού για την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά στη
συνέχεια αποδείχτηκε ότι τίποτε απ' όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκε.
(«Άγρια κόντρα Ρογκ και κυβέρνησης», Τα Νέα)

Η Ελευθεροτυπία περιγράφει καθαρά και αυτή την κριτική της ∆ΟΕ:

Οι καθυστερήσεις αφορούν όλο το φάσµα των Ολυµπιακών Αγώνων: τα έργα, τα σχέδια
Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, τα test events, τα Χωριά Τύπου, το Ολυµπιακό Χωριό, το τραµ και
την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος τις µέρες της διοργάνωσης, το καλοκαίρι του 2004. («Οι
8+1 πληγές που εντοπίζει το πόρισµα της ∆ΟΕ», Ελευτεροτυπία)

Σε δύο άρθρα τους, Τα Νέα παραθέτουν τα θέµατα που σχετίζονται µε την κριτική της
∆ΟΕ, από τα οποία η ασφάλεια είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Η απάντηση της Αθήνας
περιγράφεται ως ήρεµη:

«Μην ανησυχείτε, κύριε Ρογκ, όλα θα γίνουν µέσα στα χρονοδιαγράµµατά τους» είναι το
µήνυµα που στέλνει η Αθήνα στη Λωζάννη, µετά την ξαφνική και σε υψηλούς τόνους
παρέµβαση του προέδρου της ∆ΟΕ για την Ολυµπιακή προετοιµασία. (...) Η Αθήνα, σε
αντίθεση µε παρόµοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, αντέδρασε µε ψυχραιµία στις επικρίσεις
του προέδρου της ∆ΟΕ (...). («Πυροσβεστική παρέµβαση για το «αργό συρτάκι» του
Ρογκ», Τα Νέα)

Από τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν από Το Βήµα, µόνο ένα αφορά την επίσκεψη του
Ρογκ. Είναι µια συνέντευξη µε τον υφυπουργό Πολιτισµού Νάσο Αλευρά, ο οποίος είναι
πολύ θετικός για τους παράγοντες της Ολυµπιάδας. Στη συνέντευξη αναφέρει τα εξής για
την επίσκεψη της ∆ΟΕ:

«Ο πρόεδρος της ∆ΟΕ πριν από έναν µήνα επισκέφθηκε την Αθήνα, είδε από κοντά τη
µεγάλη πρόοδο των έργων και µίλησε δηµοσίως µε ενθουσιασµό για την πρόοδο αυτή. Η
συνέχεια των τοποθετήσεων δεν είναι συνεπώς ευεξήγητη. Η ∆ΟΕ γνωρίζει από την
αναλυτική και ειλικρινή ενηµέρωση που τους δίνουµε πού εστιάζουµε την προσοχή µας,
πού έχουµε καθυστερήσεις. Όπως γνωρίζει ότι η ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων
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που θα παραδώσουµε είναι εξαιρετικά υψηλή. Οπως γνωρίζει ότι έχουµε επιτύχει έναν
τροµερό ρυθµό στην κατασκευαστική πρόοδο. (...) Έχει έρθει ο καιρός (...) η κυβέρνηση
να δείξει το µεγάλο έργο που γίνεται για τους Αγώνες και που τίποτε δεν µπορεί να
σκιάσει. (...)». («"Μύθος τα περί πολυδάπανης διοργάνωσης των Αγώνων"», Το Βήµα)

Σύµφωνα µε το άρθρο, ο υφυπουργός είναι βέβαιος ότι δε θα γίνουν σηµαντικές
υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισµού, κάτι που φαίνεται και από τον τίτλο. Κατά την
ίδια περίοδο όµως η Ελευθεροτυπία δηµοσιεύει µερικά άρθρα για τη «µαύρη τρύπα» στη
χρηµατοδότηση, π.χ. στα δύο εξής αποσπάσµατα:

(...) έγινε γνωστό ότι εξετάζεται από την «Αθήνα 2004» και το υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας να τιτλοποιηθούν τα έσοδα που θα έχει η Οργανωτική το τελευταίο τρίµηνο
πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες (περίπου 600 εκ. ευρώ) για λόγους ταµειακής
ρευστότητας, ώστε να καλυφθεί η «µαύρη τρύπα» των 250 δισ. δραχµών των
Ολυµπιακών Αγώνων.

(«Αλλαγές µε αιχµές», Ελευθεροτυπία)

Οι ευθύνες της «Αθήνα 2004» ως προς την υπέρβαση του προϋπολογισµού δεν
συγκρίνονται και δεν συµψηφίζονται µε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και του
πρωθυπουργού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Συνασπισµός. («ΣΥΝ για τις σπατάλες»,
Ελευθεροτυπία)

Ένα άρθρο που αξίζει να επισηµάνουµε, κι αυτό από την Ελευθεροτυπία, αφορά µια
δηµοσκόπηση για την Ολυµπιάδα. Από αυτή τη δηµοσκόπηση φαίνεται ότι και οι ίδιοι οι
Έλληνες αµφιβάλλουν αν η χώρα µπορεί να διοργανώσει πετυχηµένους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Το άρθρο µιλάει και για τη φήµη της Ελλάδας στο εξωτερικό:

Τα στοιχεία δηµοσκόπησης που πραγµατοποίησε η εταιρεία «Tradelink Reputation
Management» (...) δεν αποτυπώνουν µόνο την ανησυχία που διακατέχει τους Έλληνες για
την επιτυχή διοργάνωση του εγχειρήµατος, αλλά πολύ περισσότερο την αγωνία τους
µήπως η χώρα εκτεθεί τελικά στα µάτια της διεθνούς κοινής γνώµης. Χαρακτηριστικό είναι
ότι σύµφωνα µε την έρευνα η µεγάλη πλειονότητα των συµµετεχόντων εµφανίζεται να
πιστεύει ότι η φήµη της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι σήµερα η χειρότερη δυνατή. («2004
Αγωνίες...

Σε

δηµοσκόπηση

της

εταιρείας

«Tradelink»

για

την

Ολυµπιάδα»,

Ελευθεροτυπία)

Παρ’ όλα τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η Οργανωτική Επιτροπή, η λύση
φαίνεται ότι παρουσιάζεται στο πρόσωπο µιας γυναίκας, της Γιάννας Αγγελοπούλου,
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πρώην βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας και συζύγου ενός από τους πλουσιότερους
επιχειρηµατίες της Ελλάδας. Σε πολλά άρθρα αναφέρεται µε το µικρό της:

Γιάννα: Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του δεδοµένο. (υπότιτλος του άρθρου
«Αλλαγές µε αιχµές», Ελευτεροτυπία)

Η συµπάθεια για τη Γιάννα Αγγελοπούλου, που φαίνεται από αυτή την ένδειξη, γίνεται
ακόµα πιο φανερή όταν σχηµατίζει αντίθεση µε το επώνυµο του υπουργού Πολιτισµού ή
του πρωθυπουργού, όπως γίνεται στην Ελευτεροτυπία καθώς και στα Νέα:

2004: Ολυµπιακό ντέρµπι Βενιζέλου - Γιάννας (υπότιτλος του άρθρου «Αγώνας πάλης»,
Ελευθεροτυπία)

Στο κόκκινο οι σχέσεις Βενιζέλου - Γιάννας (τίτλος ενός άρθρου, Τα Νέα)

Ολυµπιακή εκεχειρία Σηµίτη - Γιάννας (τίτλος ενός άρθρου, Τα Νέα)

Το γεγονός ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου κατονοµάζεται µε το µικρό της ακόµα και στους
τίτλους των άρθρων φαίνεται ενδεικτικό για την καλή φήµη της.16

Άλλα θέµατα που βρίσκονται στα ελληνικά άρθρα είναι, µεταξύ άλλων, η ασφάλεια των
Ολυµπιακών Αγώνων, τα µέτρα για το αντιντόπινγκ, η διαδροµή της ολυµπιακής φλόγας
και οικονοµικές ειδήσεις που αναφέρονται στη διοργάνωση της Ολυµπιάδας. Αυτά τα
θέµατα δεν αφορούν άµεσα το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων, γι’ αυτό το λόγο τα
άρθρα αυτά δε θα περιγραφούν λεπτοµερειακά.

4.1.4 Μάιος 2003: τα Ελγίνεια µάρµαρα

Γύρω στο Μάιο του 2003, το ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων γίνεται πάλι επίκαιρο. Το
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα έπρεπε να κατασκευαστεί στην Ακρόπολη για να
εκτεθούν εκεί τα Ελγίνεια µάρµαρα, δεν θα κτιστεί στον Ιερό βράχο λόγω πιθανών ζηµιών
στις αρχαιότητες. Το µουσείο θα έπρεπε να είναι έτοιµο πριν την Ολυµπιάδα στην Αθήνα.
Ο αγώνας για την επιστροφή των µαρµάρων, που βρίσκονται στο British Museum,
συνεχίζεται ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.

16
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου ανήκε στη Νέα ∆ηµοκρατία και όχι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ,
το οποίο ήταν στην εξουσία εκείνη την εποχή, δέχτηκε να αναλάβει τη διοργάνωση η Αγγελοπούλου. Για να
εµπιστευτεί ένα κόµµα µια τόσο σηµαντική θέση σε κάποια από το αντίπαλο κόµµα σηµαίνει ότι το πρόσωπο αυτό
πρέπει να έχει µεγάλες ικανότητες.
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Από τα τέσσερα ολλανδικά άρθρα που βρέθηκαν για το θέµα αυτό, δύο είναι δελτία τύπου
και αφορούν την ανέγερση του µουσείου που µαταιώθηκε. Περιγράφουν σύντοµα ότι η
Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει ξανά τα Ελγίνεια µάρµαρα:

Het museum was bestemd om tijdens de Olympische Spelen van 2004 de Elgin Marbles
uit het British Museum tijdelijk te exposeren. Griekenland is al jaren in conflict met
Groot-Brittannie over de 53 marmeren friezen en 19 beelden uit de oudheid. Ze kwamen
in Londen door toedoen van Lord Elgin, Brits ambassadeur in Istanbul. («Geen museum
aan voet Akropolis», NRC Handelsblad)

Αξίζει να επισηµανθεί ότι το άλλο δελτίο τύπου, το οποίο δηµοσιεύτηκε στη Volkskrant,
παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες για την ιστορία των µαρµάρων:

De Britse diplomaat Lord Elgin hakte omstreeks 1800 grote delen van het fries van het
Parthenon los, met toestemming van de toenmalige Griekse autoriteiten. Hij nam de
stukken mee naar Londen. («Rechter verbiedt bouw museum op Acropolis», Volkskrant)

Από αυτή τη διατύπωση φαίνεται σα να ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες που επέτρεψαν τον Λόρδο
Έλγιν να µεταφέρει τα µάρµαρα στο Λονδίνο. Γύρω στο 1800 όµως η Ελλάδα τελούσε
ακόµα υπό οθωµανική κυριαρχία.17 Οι «ελληνικές» αρχές που έδωσαν την άδεια στο
Λόρδο Έλγιν να πάρει τα γλυπτά ήταν δηλαδή οθωµανικές. Αυτή η απόχρωση της
σηµασίας φωτίζει την υπόθεση από µια άλλη πλευρά, η οποία µάλλον διέφυγε στους
περισσότερους αναγνώστες του άρθρου. Μερικές µέρες νωρίτερα όµως, το NRC
Handelsblad είχε περιγράψει σωστά την ιστορία των γλυπτών:

Ze kwamen in Londen door toedoen van Thomas Bruce, zevende graaf van Elgin en Brits
ambassadeur in Istanbul. Tussen 1803 en 1812 liet hij de sculpturen van het Parthenon
halen. Daarbij beriep hij zich op het verlof van de Sultan van het Ottomaanse rijk
waartoe Athene toen behoorde. (...) De herkomst van de Elgin Marbles is niet glanzend een kwart van de kosten die de lord maakte ging naar omkoping van Turkse
functionarissen (...). («Gestolen kunst gedijt goed. De bezwaren tegen het Unidroitverdrag», NRC Handelsblad)

Η ελληνική εφηµερίδα Ελευθεροτυπία περιγράφει χωρίς περιστροφές πώς απόκτησε ο
Λόρδος Έλγιν τα µάρµαρα του Παρθενώνα:

17

Μια συνοπτική παράθεση της ελληνικής ιστορίας προσφέρεται από το Σβορώνο (1999). Βλέπε τα στοιχεία στη
βιβλιογραφία.

45

(...) η αποκοπή των τµηµάτων που είχε αποσπάσει στις αρχές του 19ου αιώνα, παράνοµα,
ο λόρδος Ελγιν και βρίσκονται µέχρι σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. («Ο
Παρθενώνας τα περιµένει...», Ελευθεροτυπία)

Παράνοµα τα πήρε δηλαδή, σύµφωνα τουλάχιστον µε την Ελευθεροτυπία.

Το άρθρο αυτό έχει ως θέµα τις αποτυχηµένες προσπάθειες να δηµιουργηθεί µια διεθνής
συµφωνία για την επιστροφή έργων τέχνης, µε αφορµή τα Ελγίνεια µάρµαρα.18
Περιγράφει όχι µόνο την άποψη της Ελλάδας, αλλά και τα επιχειρήµατα διάφορων
µουσείων:

In een gezamenlijke verklaring spraken zij zich uit tegen restitutie van een aantal
gezichtsbepalende oude kunstvoorwerpen in hun bezit aan het land van herkomst. De
geschiedenis valt niet terug te draaien, vinden de musea. Zij maken grote culturele
erfgoederen voor iedereen toegankelijk. Dat is belangrijker dan het honoreren van in
wezen nationalistische aanspraken, zoals die van de Grieken. («Gestolen kunst gedijt
goed. De bezwaren tegen het Unidroit-verdrag», NRC Handelsblad)

Το τέταρτο ολλανδικό άρθρο είναι για το British Museum, το οποίο γιορτάζει την 250η
επέτειό του. Φωτίζει το θέµα των Ελγινείων µαρµάρων από και τις δύο πλευρές.
Περιγράφει δηλαδή τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά της επιστροφής έργων τέχνης:

(...) het is niet alleen oorlogsbuit uit vreemde landen, soms werd er ook in eigen land
geplunderd. (...) Maar het British Museum vindt dat niet alleen de Engelsen maar ook de
rest van de wereld naar de Londense wijk Bloomsbury moet komen om de voorwerpen
uit de eigen achtertuin te zien. («Van de wereld, voor de wereld. British Museum bestaat
250 jaar», Volkskrant)

Από τα ελληνικά άρθρα, τέσσερα έχουν ως θέµα τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν
σχετικά µε την κατασκευή του καινούργιου µουσείου. Το Βήµα, το οποίο περιγράφει το
ζήτηµα

των

Ελγινείων

µαρµάρων

κυρίως

µε

έµµεσο

τρόπο

στα

άρθρα

που

συγκεντρώθηκαν, γράφει τα εξής:

Μόλις έναν χρόνο και δύο µήνες πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, κατά τους
οποίους, όπως µας διαβεβαίωνε η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισµού, το Νέο Μουσείο
Ακροπόλεως και θα ήταν έτοιµο και θα στέγαζε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που θα µας
επέστρεφε µε κάποια µορφή δανεισµού ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο το Βρετανικό
18

Στην προσπάθεια να επιστραφούν τα Ελγίνεια µάρµαρα έπαιξε σηµαντικό ρόλο η Μελίνα Μερκούρη.
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Μουσείο, νέα απειλητικά σύννεφα υψώνονται επάνω από τη θέση Μακρυγιάννη η οποία
επελέγη για το Νέο Μουσείο. Ο λόγος είναι ότι πριν από δύο εβδοµάδες η Ολοµέλεια του
Συµβουλίου της Επικρατείας έκρινε οµοφώνως παράνοµη την προµελέτη του αρχιτέκτονα
Μπερνάρ Τσουµί, βάσει της οποίας εκδόθηκε η οικοδοµική άδεια του Νέου Μουσείου
Ακροπόλεως (...). («Οι περιπέτειες του Μουσείου Ακροπόλεως», Το Βήµα)

Η Ελευθεροτυπία περιγράφει τα ίδια προβλήµατα, π.χ. στο εξής απόσπασµα:

Στο παρά πέντε των Ολυµπιακών Αγώνων δοκιµάζεται για άλλη µια φορά το έργο
ανέγερσης του νέου Μουσείου της Ακρόπολης µε απόφαση της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο εντόπισε (...) διάφορες παρανοµίες στους
σχεδιασµούς

και

τις

προµελέτες

του.

(«Μουσείο

Ακρόπολης,

το

πολύπαθο»,

Ελευθεροτυπία)

Από τα 22 άρθρα που συγκεντρώθηκαν από τις ελληνικές εφηµερίδες, έντεκα άρθρα
σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη άποψη για το ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων. ∆έκα
άρθρα περιγράφουν ένα θέµα που αφορά επιχειρήµατα υπέρ της επιστροφής τους, ενώ
ένα άρθρο φωτίζει το ζήτηµα κι από τις δύο πλευρές. Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε στην
Ελευθεροτυπία

και

περιγράφει

ένα

δηµοσίευµα

στις

Financial

Times,

στο

οποίο

εικονογραφείται η ιστορία των µαρµάρων. Αποδίδει όχι µόνο την άποψη των Ελλήνων,
αλλά και αυτή του British Museum:

«Το αίτηµα για την επιστροφή δεν είναι ούτε του ελληνικού κράτους ούτε των Ελλήνων
αλλά του ίδιου του µνηµείου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για να προσθέσει ότι η
αίθουσα των γλυπτών στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα µπορούσε ακόµα να θεωρηθεί
«πτέρυγα» του Βρετανικού Μουσείου. Ήρθε ο καιρός να αναθεωρήσουµε το ρόλο των
διεθνών µουσείων σήµερα στις αρχές του 21ου αιώνα». (...) Εντελώς αντίθετη είναι η
άποψη του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νιλ Μακ Γκρέγκορ, ο οποίος δηλώνει
ενοχληµένος µε την επιµονή των Ελλήνων και προσθέτει: «Θα έλεγα ότι η ζωή αυτών των
αντικειµένων ως µέρος της ιστορίας του Παρθενώνα έχει λήξει. ∆εν µπορούν να
επιστραφούν πίσω στον Παρθενώνα. Τώρα αποτελούν µέρος µιας άλλης ιστορίας».
(«“Άλλο ο Παρθενώνας, άλλο τα Ελγίνεια”», Ελευθεροτυπία)

Αυτό το άρθρο µπορεί να θεωρηθεί το πιο ισορροπηµένο που υπάρχει στις ελληνικές
εφηµερίδες, ενώ η πηγή του είναι µια ξένη εφηµερίδα. Βρέθηκαν περισσότερα άρθρα όπου
ξένες πηγές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα Νέα δηµοσίευσαν τρία άρθρα για άλλες
χώρες που υποστηρίζουν την επιστροφή των µαρµάρων. Τα δύο παρακάτω αποσπάσµατα
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δείχνουν ότι το ζήτηµα είναι στενά συνδεµένο µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες που
διοργανώνονται στην Ελλάδα:

Κοινή πρόταση (...) για την επιστροφή των Μαρµάρων του Παρθενώνα αποδέχθηκαν όλοι
οι

βουλευτές

των

επιτροπών

περιβάλλοντος

των

25

εθνικών

Κοινοβουλίων

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (...) Οι ξένοι βουλευτές τονίζουν: «Το αίτηµά µας γίνεται
επιτακτικότερο εν όψει και της τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004, στην Αθήνα, που
όλοι ελπίζουµε ότι θα δροµολογήσουν, στη βάση του γνήσιου πνεύµατος του Ολυµπισµού,
νέες ιδέες και πρακτικές για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία των λαών και την
ηθική διάσταση της πολυπολιτισµικότητας». («Bουλευτές από 25 χώρες ψήφισαν υπέρ της
επιστροφής των Mαρµάρων», Τα Νέα)

Ψήφισµα υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα υιοθέτησε το
καναδικό Κοινοβούλιο (...). Σύµφωνα µε το ψήφισµα, πάγιο αίτηµα της ελληνοκαναδικής
οµογένειας, η κυβέρνηση του Καναδά θα ζητήσει επίσηµα από τη Βρετανία, πριν από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, την επιστροφή των Μαρµάρων που «αποτελούν µοναδικό
και αναπόσπαστο µέρος της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς». («Η καναδική Βουλή
υιοθέτησε ψήφισµα υπέρ της επιστροφής των Μαρµάρων», Τα Νέα)

Το τρίτο άρθρα που βρέθηκε στα Νέα είναι για µια άλλη χώρα που αποφάσισε να
υποστηρίξει την επιστροφή των µαρµάρων:

Μετά τη Βρετανία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, µια ακόµα χώρα,
η Σουηδία, µπαίνει στον χορό της ενεργού υποστήριξης της επιστροφής των Γλυπτών του
Παρθενώνα, µε τη σύσταση σουηδικής επιτροπής για την επιστροφή των Μαρµάρων του
Παρθενώνα. («Σύµµαχος για τα Γλυπτά», Τα Νέα)

Για την απόφαση της Σουηδίας γράφει και η Ελευθεροτυπία:

Άλλη µία δηµόσια φωνή υπέρ του επαναπατρισµού των Μαρµάρων του Παρθενώνα, εν
όψει µάλιστα της Ολυµπιάδας του 2004, ακούστηκε τις µέρες αυτές από τη Σουηδία: Σε
ειδική τελετή στο Μεσογειακό Μουσείο της Στοκχόλµης (...) συγκροτήθηκε επισήµως η
Επιτροπή για την Επιστροφή των Μαρµάρων του Παρθενώνα (...). («Σουηδική επιτροπή
για τα Μάρµαρα», Ελευθεροτυπία)

Σύµφωνα µε την ίδια εφηµερίδα, η Ελλάδα βρήκε ένα σύµµαχο και στην Αυστραλία:
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Οι Βρετανοί, που κόπτονται για να επιστραφούν οι κλεµµένοι θησαυροί στα µουσεία της
Βαγδάτης, θα πρέπει να επιστρέψουν και τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα,
αναφέρει σε

δισέλιδο

αφιέρωµά

της

η εφηµερίδα

της

Μελβούρνης

«The

Age».

(«Αυστραλοί προς Βρετανούς: “Επιστρέψτε τα Γλυπτά”», Ελευθεροτυπία)

Αξίζει να επισηµάνουµε και ένα άλλο άρθρο από την Ελευθεροτυπία, στο οποίο
περιγράφεται ο θάνατος ενός Άγγλου υποστηρικτή της επιστροφής των Ελγινείων
µαρµάρων. Ο τίτλος και η πρώτη πρόταση του άρθρου τοποθετούν την οπτική γωνία στην
Ελλάδα. Η έµφαση δίνεται δηλαδή στη σηµασία του γεγονότος για τον ελληνικό αγώνα
της επιστροφής των γλυπτών:

Η Ελλάδα έχασε χθες έναν µεγάλο υποστηρικτή της επιστροφής των γλυπτών του
Παρθενώνα, τον επίτιµο πρόεδρο της Βρετανικής Επιτροπής, σερ Γκράχαµ Μπινς, που
υπέκυψε

από

καρκίνο

σε

ηλικία

77

χρόνων.

(«Μια

ακόµη

µεγάλη

απώλεια»,

Ελευθεροτυπία)

Οι υποστηρικτές της επιστροφής δεν είναι µόνο πολιτικοί. Σε µια συνέντευξη µε το
διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, αυτός εκφράζει την πεποίθησή του ότι τα µάρµαρα θα
επιστραφούν τελικά:

-Αλήθεια, πιστεύετε ότι θα επιστρέψουν κάποτε τα γλυπτά του Παρθενώνα, έστω δανεικά;
«Είµαι βέβαιος».
-Και πού βασίζετε αυτή τη βεβαιότητα;
«Στη λογική των πραγµάτων, η οποία λέει ότι η ακεραιότητα των έργων της τέχνης έχει
βασική σηµασία για την ίδια τους την υπόσταση. ∆εν ξέρω αν θα είναι εδώ για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, αλλά στην προοπτική του χρόνου είµαι βέβαιος ότι θα έρθουν. Την
τελευταία εικοσαετία έγιναν στην Ελλάδα σηµαντικότατα βήµατα µε την ανακάλυψη, τη
συγκόλληση, την αποκατάσταση πολλών τµηµάτων από το γλυπτικό διάκοσµο του
Παρθενώνα. (...) Η ελληνική πλευρά δουλεύει αθορύβως προς αυτή την κατεύθυνση της
αποκατάστασης των θρυµµατισµένων τµηµάτων του διάκοσµου. Για να ολοκληρωθεί αυτή
η δουλειά πρέπει να έρθουν πίσω τα πράγµατα που βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε ξένα
µουσεία και όχι µόνο στο Βρετανικό». («Το µουσείο αυτό το έφτιαξε ο κόσµος»,
Ελευθεροτυπία)

Ενώ τα περισσότερα ελληνικά άρθρα προσφέρουν πηγές µε µια καθαρή άποψη για το
ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων, τα (λίγα) ολλανδικά άρθρα για το θέµα δείχνουν κυρίως
και τις δύο πλευρές. Οπωσδήποτε, τα ελληνικά άρθρα παρουσιάζουν πολλές ξένες πηγές.

49

4.1.5 Μάιος 2003: άλλες ειδήσεις

Για τον Μάιο του 2003 έχουν συγκεντρωθεί και άρθρα που προσφέρουν άλλες ειδήσεις, µε
θέµατα διαφορετικά από το ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων. Αυτό ορίστηκε για να
δηµιουργηθεί µια πλήρης εικόνα για την ειδησεογραφία σχετικά µε τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 2004.

Από τα δώδεκα ολλανδικά άρθρα, τα περισσότερα έχουν ως θέµα τους αρνητικούς
παράγοντες που παίζουν κάποιο ρόλο στην προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων (οχτώ
άρθρα συνολικά). Τρία άρθρα έχουν ως θέµα την πώληση των εισιτηρίων. Η NRC
Handelsblad

δηµοσίευσε,

µεταξύ

άλλων,

δύο

ρεπορτάζ

για

τα

προβλήµατα

στη

διοργάνωση. Σε µια συνέντευξη µε τον Ντένις Όσβαλντ19 βρίσκεται το εξής απόσπασµα, το
οποίο αποτελεί την πρώτη παράγραφο του άρθρου:

De terugkeer van de Olympische Spelen naar de bakermat verloopt allesbehalve
vloeiend. Athene levert een gevecht tegen deadlines. (...) Denis Oswald (56) keert
zichtbaar vermoeid terug van een dagje inspectie. De Zwitserse advocaat moet als
voorzitter van de coördinatiecommissie namens het IOC de Olympische Spelen in Athene
begeleiden. Een ondankbare taak, omdat de werkzaamheden ernstig zijn vertraagd. Het
zal er om spannen of de Grieken alle plannen voor de openingsceremonie op 13 augustus
2004 ten uitvoer kunnen brengen. Vanaf het moment dat Oswald in 2001 de positie van
de tot IOC-voorzitter gekozen Jacques Rogge overnam, is hij met een hoofdpijndossier
geconfronteerd. Met vrijwel elke locatie was of is wel iets aan de hand. Wie nu, dertien
maanden voor de Spelen, op olympische inspectietocht gaat, staat versteld van het
aantal bouwputten. Buiten het internationale broadcasting centre (IBC) is nog niet een
olympische accommodatie opgeleverd. De stad staat nog op zijn kop wegens de talrijke
infrastructurele werkzaamheden. («'Er zijn in Athene meer mirakels gebeurd'. IOCcoördinator Oswald treft veel bouwputten», NRC Handelsblad)

Όσο προχωρά το άρθρο, φαίνεται όµως ότι, σύµφωνα µε τον Όσβαλντ, οι καθυστερήσεις
στην προετοιµασία µιας Ολυµπιάδας δεν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και
ότι δεν πρέπει να αποτελούν πρόβληµα:

"(...) Ik herinner me dat Barcelona in 1992 ook laat klaar was; daar werden op de
openingsdag nog werkzaamheden uitgevoerd. Desondanks werden het goede Spelen."

19
Ο Ντένις Όσβαλντ ήταν τότε ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ∆ΟΕ για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του 2004.
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Αυτό το φαινόµενο, δηλαδή ένα άρθρο που παρουσιάζεται κατά βάση αρνητικό, ενώ τα
γεγονότα ζητούν µια πιο ισορροπηµένη απόδοση, βρέθηκε και στη Volkskrant. Η αρχή του
άρθρου είναι ως εξής:

Een

marathon

die

op

sprintsnelheid

moet

worden

afgelegd.

Zo

worden

de

werkzaamheden omschreven die nog moeten worden verricht voordat op 13 augustus
2004 de Olympische Spelen in Athene beginnen. Het IOC, in de persoon van Denis
Oswald (56), volgt de voortgang met argusogen. («Recordjacht in olympische bouwput.
'We kunnen ons na de vertragingen natuurlijk geen grote uitglijders meer permitteren'»,
Volkskrant)

Μερικές παραγράφους παρακάτω όµως βρίσκεται το εξής απόσπασµα για την άποψη του
Όσβαλντ:

Maar zoals hij het nu kan beoordelen, liggen alle werkzaamheden op schema. Eigenlijk,
zegt hij, liggen we vijftien maanden voor de openingsceremonie gelijk met het schema
zoals dat destijds voor Barcelona '92 werd gehanteerd. In Catalonië moesten op de
eerste dag van de Spelen nog her en der likjes verf aangebracht worden. 'En werden dat
toch geen excellente Spelen?' («Recordjacht in olympische bouwput. 'We kunnen ons na
de vertragingen natuurlijk geen grote uitglijders meer permitteren'», Volkskrant)

Αυτή η έκφραση πεποίθησης στην αίσια έκβαση είναι κάθετα αντίθετη µε την περιγραφή
ανησυχίας στην αρχή του άρθρου. Εξάλλου, σε διάφορα άρθρα η ελληνική προετοιµασία
της Ολυµπιάδας απεικονίζεται ως άτεχνη, ενώ οι Έλληνες περιγράφονται ως αφελείς, όπως
δείχνουν τα εξής αποσπάσµατα:

Diezelfde wandelaar zal soms door het stof geen hand voor ogen kunnen zien, vaak is
zelfs de Acropolis volledig aan het zicht onttrokken. De Griekse hoofdstad is een grote
bouwput (...). Zelfs de toerist die zich 's avonds laat op de Plaka onder de klanken van
de immer tokkelende Sirtaki aan zijn Retsina en Tzatziki wil zetten, wordt er door
opgeschrikt: vijftig meter verder begint een drilboor te knetteren. («Recordjacht in
olympische bouwput. 'We kunnen ons na de vertragingen natuurlijk geen grote uitglijders
meer permitteren'», Volkskrant)

Door het begrip improvisatie, in Duitsland negatief gebruikt, op te laden met creativiteit
en fantasie stal de Zwitser andermaal de Griekse harten. («IOC-chef speelt met
Grieken», NRC Handelsblad)
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IOC-president Rogge heeft Griekse aanpak inmiddels geaccepteerd. Rogge vergeleek het
tempo in Athene met de sirtaki, die van een aarzelend begin evolueert in een opzwepend
ritme. Dat vinden de Grieken wel een mooi compliment. («Bouwen in het tempo van de
sirtaki», Trouw)

Το παραπάνω απόσπασµα από την Trouw είναι το τέλος του άρθρου. Το ρεπορτάζ
τελειώνει δηλαδή µε µια εικόνα των Ελλήνων, που κατάφερε να τους καλοπιάσει ο Ρογκ.
Σε άρθρα από την NRC Handelsblad και τη Volkskrant, οι Έλληνες περιγράφονται ακόµα
και ως δολιοφθορείς:

"De inwoners van Athene moeten zo snel mogelijk opgevoed worden; het moet een
mentaliteit worden om de auto niet op de busstrook de parkeren. En er is politie nodig
om daarop toe te zien. Er komen 500 bewakingscamera's om foutparkeerders op te
sporen en de organisatie beweert dat auto's bij een overtreding weggesleept zullen
worden. Mooie plannen, maar nu de uitvoering nog." («'Er zijn in Athene meer mirakels
gebeurd'. IOC-coördinator Oswald treft veel bouwputten», NRC Handelsblad)

De infrastructuur (…) baart de Zwitser nog de meeste zorgen. 'De ringweg zal op tijd
gereed zijn, maar ik weet niet of het openbaar vervoer volgend jaar naar behoren zal
functioneren. Er komen speciale olympische rijstroken, maar of de Grieken die kunnen
vrijhouden? Ik reed deze week met een bus van ATHOC over een busbaan. We kwamen
vast te zitten, omdat er auto's geparkeerd stonden. Hoe gaat dat volgend jaar?'
(«Recordjacht in olympische bouwput. 'We kunnen ons na de vertragingen natuurlijk
geen grote uitglijders meer permitteren'», Volkskrant)

Η εικόνα της «άτεχνης» διοργάνωσης των Αγώνων επιτείνεται σε µερικά άρθρα από το
πρόβληµα των αδέσποτων σκυλιών που ζουν στην Αθήνα:

Gevoeligheid voor de publieke opinie in het buitenland is er ook inzake een ander
probleem: zwerfhonden. Er lopen er in en om Athene duizenden rond, en hoewel het
merendeel hunner er eigenlijk helemaal niet verwaarloosd uitziet (...) vinden de
autoriteiten dat dit bij de Olympische Spelen niet kan. Er zijn intussen massale
vergiftigingen geweest, op grond waarvan internationale organisaties van dierenvrienden
het vermoeden hebben geuit dat een totale liquidatie wordt voorbereid. In Amerika en
Engeland is reeds met 'een boycot van de Spelen' gedreigd. («Athene poetst zich op voor
Spelen», NRC Handelsblad)
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De straathonden van Athene kunnen de Olympische Spelen van volgend jaar zomer toch
van dichtbij meemaken. Ze worden niet gedurende het evenement op vakantie gestuurd,
zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dierenactivisten liepen de afgelopen maanden te
hoop tegen dat plan. (...) De lokale overheid wilde de dieren uit angst voor overlast
vangen en tijdens de Olympische Spelen in een grote tent in de buurt van het vliegveld
laten 'kamperen'. De kritiek daarop wakkerde een half jaar geleden enorm aan (...).
(«Honden in Athene niet op vakantie», NRC Handelsblad)

Παρά την κριτική για τον τρόπο διοργάνωσης της Ολυµπιάδας που εκφράζεται, υπάρχει
και στον ολλανδικό Τύπο ένα ακρόπρωρο αισιοδοξίας: η Γιάννα Αγγελοπούλου. Αυτή την
περίοδο συναντούµε για πρώτη φορά στα ολλανδικά άρθρα ένα ρεπορτάζ για τις
ικανότητές της και τη µεγάλη επιρροή της. Όπως στα ελληνικά άρθρα που αναλύθηκαν
παραπάνω,20 και σε αυτό το άρθρο αναφέρεται µε το µικρό της όνοµα:

Wanneer zij binnentreedt valt er een stilte. Dan wenden de aanwezigen hun gezicht als
langs telepathische weg gestuurd naar de deur waardoor zij zojuist is gekomen. Met een
superieure glimlach groet de vrouw degenen die haar gebiologeerd aankijken. (...) Een
moderne Griekse godin, zo onvermijdelijk, zo overweldigend, zo trots als een Kretenzer
maar zijn kan. Zo bloedstollend mooi is Gianna (...). (...) Mogelijk is zij momenteel zelfs
de machtigste vrouw van Griekenland. Dankzij haar mag Athene volgend jaar na 108 jaar
weer de Olympische Spelen organiseren. Zonder haar zou Athene in 1997 niet de
olympische verkiezing hebben gewonnen, zonder haar zou Athene wegens de traagheid
en incompetentie al lang weer de Spelen afhandig zijn gemaakt. Dankzij haar
dadendrang, overtuigingskracht, politieke invloed en charme kunnen de sceptische
olympische inspecteurs telkens weer hoopvol Athene de rug toekeren. Als Gianna zegt
dat het goed komt, komt het goed. («Een moderne Griekse godin. Gianna AngelopoulosDaskalaki», NRC Handelsblad)

Στα ελληνικά άρθρα βρίσκονται διάφορα θέµατα, τα οποία είναι διαφορετικά από τα
θέµατα στα ολλανδικά άρθρα. Το Βήµα δηµοσίευσε δύο άρθρα για την ισλαµική
τροµοκρατία που απειλεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα:

∆εκατέσσερις µήνες πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες οι ελληνικές διωκτικές αρχές
έχουν στρέψει την απόλυτη προσοχή τους στο φαινόµενο της ισλαµικής τροµοκρατίας, η
οποία σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη µετανάστευση από χώρες της Ασίας θεωρείται ο
υπ' αριθµόν 1 κίνδυνος για τους Αγώνες. («Τροµοκράτες «εν υπνώσει» απειλούν τους

20

Βλέπε παράγραφο 4.1.3.
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Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Τι κρύβει ο νέος δρόµος που έχει «χαραχθεί» προς την
Ελλάδα µέσω Αλγερίας», Το Βήµα)

Ορισµένα από τα µέτρα που λαµβάνουν οι ελληνικές αρχές για την αντιµετώπιση του
κινδύνου ενός πλήγµατος της διεθνούς τροµοκρατίας σε ελληνικό έδαφος είτε στο άµεσο
µέλλον είτε κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων είναι: H σύνταξη από το υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης µιας λίστας περίπου 100 ατόµων από τις αραβικές χώρες που ζουν κυρίως
στην Αθήνα και έχουν τεθεί στο «µικροσκόπιο» των διωκτικών αρχών. («Συναγερµός στην
ΕΛ.ΑΣ. H λίστα των υπόπτων, το σύστηµα «C4U» και οι αναλυτές των προειδοποιήσεων.
Οι αρχές ασφαλείας παρακολουθούν 100 άραβες υπόπτους οι οποίοι θα µπορούσαν να
επιχειρήσουν επίθεση», Το Βήµα)

Στα Νέα βρίσκονται δύο άρθρα που περιγράφουν τα σχέδια για την απελευθέρωση του
ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων,
όπως δείχνει π.χ. το εξής απόσπασµα:

Την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων για τη διάρκεια των
Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων προτείνει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου. (...) Η ΕΣΕΕ εκτιµά ότι η πρόταση αυτή θα µπορούσε να υλοποιηθεί και µάλιστα
«εργοδότες και εργαζόµενοι µε κοινές αποφάσεις τους να διαχειριστούν το ωράριο σε
τοπικό επίπεδο για το διάστηµα των Αγώνων». («Απελευθέρωση ωραρίου στους
Ολυµπιακούς Αγώνες», Τα Νέα)

∆ύο

άρθρα

που

δηµοσιεύτηκαν

στα
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γραφείο

της

Ολυµπιακής

Προετοιµασίας που εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και µια εκδήλωση στην ίδια πόλη µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα άλλα
θέµατα που βρέθηκαν στα ελληνικά άρθρα είναι η πώληση των εισιτηρίων, η επέκταση του
τραµ στην Αθήνα και η βελτίωση της δορυφορικής τηλεόρασης ενόψει των Αγώνων.
Κανένα άρθρο δεν περιγράφει τις καθυστερήσεις και τους αρνητικές παράγοντες στην
προετοιµασία της Ολυµπιάδας, θέµα που υπάρχει σε πολλά ολλανδικά άρθρα.

4.1.6 Οκτώβριος 2003

Κατά τον Οκτώβριο του 2003, ο Ντένις Όσβαλντ, ο πρόεδρος των συντονιστών της ∆ΟΕ,
επισκέπτεται την Αθήνα για να επιθεωρήσει την πρόοδο της προετοιµασίας. Εκφράζει την
αισιοδοξία

και

την

ευχαρίστησή

του,

αν

και

υπάρχουν

ακόµα

προβλήµατα

και

καθυστερήσεις.
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Στις ολλανδικές εφηµερίδες, κανένα άρθρο δε βρέθηκε για αυτό το θέµα κατά τη µακρά
αυτή περίοδο (01/10 - 10/11/2003). Από τις ελληνικές εφηµερίδες συγκεντρώθηκαν 26
άρθρα συνολικά. Έντεκα άρθρα έχουν ως θέµα την επίσκεψη του Όσβαλντ στην Αθήνα,
τα οποία δείχνουν ότι η πιο σοβαρή ανησυχία της ∆ΟΕ είναι η ανάπτυξη της υποδοµής,
ιδιαίτερα του τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. Οι ελληνικές αρχές όµως είναι
βέβαιες ότι τα έργα θα παραδοθούν στην ώρα τους. Στα Νέα βρίσκονται π.χ. τα εξής
αποσπάσµατα:

Με τραµ και προαστιακό σιδηρόδροµο θα γίνουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004,
διαβεβαιώνουν το υπουργείο Μεταφορών και οι διοικήσεις των εταιρειών των δύο νέων
συγκοινωνιακών µέσων της Αθήνας. Τα δύο έργα θα αποτελέσουν από σήµερα αντικείµενο
ελέγχου του κλιµακίου της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ) που βρίσκεται στην
Αθήνα µε επικεφαλής τον Ντένις Όσβαλντ. («Στο µικροσκόπιο της ∆ΟΕ από σήµερα τα
έργα. Στην ώρα τους προαστιακός και τραµ», Τα Νέα)

(...) ο Προαστιακός, παρά τις επιφυλάξεις των τεχνοκρατών της ∆ΟΕ, «θα παραδοθεί στην
ώρα του», όπως βεβαιώνει ο αρµόδιος υπουργός Μεταφορών. («Mάχη µε τον χρόνο για τα
Oλυµπιακά έργα. Aγωνία για τη Στέγη - Mεγάλο πρόβληµα η έλλειψη πρασίνου στους
χώρους γύρω από τις εγκαταστάσεις», Τα Νέα)

Ήδη πριν από την επίσκεψη της ∆ΟΕ, Τα Νέα είχαν γράψει ότι η κατασκευή του
προαστιακού σιδηροδρόµου είχε καθυστερήσει και ότι η ∆ΟΕ δε θα ήταν ικανοποιηµένη:

Την µεγάλη «καµπάνα» για τον προαστιακό όµως αναµένεται να τη χτυπήσει ο Ντένις
Όσβαλντ σε λίγες ηµέρες, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης της Συντονιστικής
Επιτροπής της ∆ΟΕ για την προετοιµασία του 2004. Από την άλλη πλευρά η Οργανωτική
Επιτροπή «ΑΘΗΝΑ 2004», σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει αρχίσει να εξετάζει - ως το
χειρότερο σενάριο - την πιθανότητα να µην προλάβει να γίνει ούτε καν το κρίσιµο κοµµάτι
Νερατζιώτισσα-∆ουκίσσης Πλακεντίας που θεωρείται απαραίτητο για τη µεταφορά των
θεατών στο ΟΑΚΑ. («Στο «κόκκινο» ο προαστιακός. Συναγερµός για τις καθυστερήσεις εν
όψει 2004», Τα Νέα)

Οι ελληνικές εφηµερίδες γράφουν µε πολύ καθαρό τρόπο για τα προβλήµατα και τις
καθυστερήσεις στην προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. Στα άρθρα που αφορούν τις
ανησυχίες της ∆ΟΕ, τα καθυστερηµένα έργα κατονοµάζονται και περιγράφονται. Από τον
τόνο των άρθρων και από τους τίτλους φαίνεται ότι οι Έλληνες κατανοούν τις συνέπειες
των καθυστερήσεων. Περιγράφουν χωρίς περιστροφές ποιες είναι οι προοπτικές και τι
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πρέπει να γίνει. Η Ελευθεροτυπία γράφει επίσης για τα διάφορα «σενάρια» που µπορούν
να γίνουν σχετικά µε το τραµ και τον προαστιακό σιδηρόδροµο:

Το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει τη µεγαλύτερη αξιοποίηση του µετρό στη γραµµή του
προαστιακού, µε πύκνωση δροµολογίων, αφού το ζητούµενο είναι η σύνδεση του
αεροδροµίου µε µέσο σταθερής τροχιάς. Οσο για το τραµ, βρίσκονται σε εξέλιξη
κυκλοφοριακές µελέτες ώστε, αν τελικά ενταχθεί στο σύστηµα ολυµπιακών µεταφορών,
να σταµατά στο «Φιξ» και να µην καταλήγει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στο
Σύνταγµα. («Ανησυχίες µέσα και έξω για προαστιακό – τραµ», Ελευθεροτυπία)

Προαστιακό σιδηρόδροµο πολυτελείας και αµφισβητούµενης αξίας θα αποκτήσει σε λίγους
µήνες η Αθήνα, η οποία είναι πολύ πιθανό να διεξαγάγει Ολυµπιακούς Αγώνες χωρίς ένα
µέσο σταθερής τροχιάς στο οποίο είχαν επενδυθεί πολλά. (...) Το χειρότερο σενάριο εδώ
προβλέπει
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την

εξυπηρέτηση

των

επιβατών

του

προαστιακού στο συγκεκριµένο τµήµα µε... λεωφορεία, αλλά αυτό µάλλον µε κακόγουστο
αστείο µοιάζει. («Το καλό και το κακό σενάριο», Ελευθεροτυπία)

Η ελληνική κυβέρνηση (...) µπορεί να δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση του τραµ και
του προαστιακού (δύο βασικών έργων για το κυκλοφοριακό τις ηµέρες των Ολυµπιακών
Αγώνων), ωστόσο οι τεχνοκράτες της ∆ΟΕ µελετούν ήδη εναλλακτικά σενάρια, αφού
θεωρούν πολύ πιθανό τα δύο µεγάλα έργα να µην προχωρήσουν. («Εναλλακτικά σενάρια
για το κυκλοφοριακό», Ελευθεροτυπία)

Τα «εναλλακτικά σενάρια» για τα οποία πληροφορεί η εφηµερίδα, αφορούν, µεταξύ
άλλων, τη µεταφορά µε βάση το µετρό. Παρά τα προβλήµατα µε τα δύο µεγάλα έργα
µεταφοράς, ο Όσβαλντ εκφράζει και την αισιοδοξία του, όπως φαίνεται από τα εξής
αποσπάσµατα, τα οποία βρέθηκαν στην Ελευθεροτυπία:

(...) ο Ελβετός «αθάνατος» αλλά και τα άλλα µέλη του κλιµακίου της ∆ΟΕ έχουν αποδείξει
εµπράκτως
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καθυστερήσεις σε προγράµµατα των Ολυµπιακών Αγώνων... («Κατανόηση Οσβαλντ για τα
σκουπίδια. ∆ιαβεβαιώσεις της κυβέρνησης στη ∆ΟΕ και λίστα για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ¨, Ελευθεροτυπία)

Η ∆ΟΕ στην επίσηµη ανακοίνωσή της εκφράζει ικανοποίηση για την πορεία των έργων,
όµως δηλώνεται ξεκάθαρα ότι «πλέον κάθε δευτερόλεπτο είναι σηµαντικό για την πορεία
της προετοιµασίας». («Επιφυλάξεις ∆ΟΕ ...», Ελευθεροτυπία)
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Πέντε άρθρα έχουν ως θέµα τις οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας σχετικά µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, από Το Βήµα (τρία άρθρα) και από την Ελευθεροτυπία (δύο άρθρα).
Το Βήµα γράφει π.χ. για το ζήτηµα αν οι Ολυµπιακοί Αγώνες µπορούν να επηρεάσουν µε
ευνοϊκό τρόπο το χρηµατιστήριο της Ελλάδας:

Σε 10 µήνες αρχίζουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας και ένα ερώτηµα που παραµένει
αναπάντητο είναι αν τελικά η διοργάνωση των Αγώνων και η αυξηµένη οικονοµική
δραστηριότητα που απαιτούν θα έχουν επιπτώσεις στη χρηµατιστηριακή αγορά. Οι
περισσότεροι χρηµατιστές και αναλυτές δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι η διοργάνωση των
Αγώνων θα έχει ιδιαίτερη επίδραση στη Σοφοκλέους, πέραν του γεγονότος ότι η Ελλάδα
λόγω των Αγώνων θα είναι ένα από τα θέµατα στα οποία η διεθνής κοινή γνώµη θα
επικεντρώνει την προσοχή της. («Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και η Σοφοκλέους. Πώς
επηρεάστηκαν τα χρηµατιστήρια της Αυστραλίας, της Ισπανίας και της Νότιας Κορέας πριν
και µετά τη διεξαγωγή τους», Το Βήµα)

Στο άρθρο συγκρίνονται τα χρηµατιστήρια άλλων χωρών που διοργάνωσαν τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, τα οποία έδειξαν καλά αλλά και κακά αποτελέσµατα. Σε µια
συνέντευξη όµως µε ένα διευθύνοντα σύµβουλο ο οποίος δουλεύει στην αγορά χρήµατος,
αυτός εκφράζει το αντίθετο και υποστηρίζει ότι τα αποτελέσµατα σε άλλες χώρες ήταν
επίσης θετικά:

«(...) το ελληνικό χρηµατιστήριο έχει θεωρητικά την πιθανότητα να επωφεληθεί από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, δεδοµένου ότι ιστορικά επέδρασαν θετικά στα χρηµατιστήρια των
χωρών που τους φιλοξένησαν. (...)» («Π. Χριστόπουλος, ∆ιευθύνων σύµβουλος της ∆ραξ
ΑΧΕΠΕΥ. "Αναµένουµε άνοδο µετοχών στη Σοφοκλέους"», Το Βήµα)

Σε ένα άλλο άρθρο, το Βήµα περιγράφει µια έκθεση του ΟΟΣΑ,21 ο οποίος προβλέπει
καλές προοπτικές, αν και κάνει την πρόγνωση µε ορισµένες προϋποθέσεις:

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες θα δράσουν ως καταλύτης για την ελληνική οικονοµία και για την
ανάπτυξη της µητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών, προβλέπει ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του
(...) στη Σεβίλλη. Στην περιοχή της Αθήνας υπάρχει γόνιµο έδαφος για επενδύσεις και
επιχειρηµατική ανάπτυξη σε τοµείς που είχαν υποτιµηθεί κατά το παρελθόν, όπως αυτός
της υγείας, µε την ανάπτυξη των ιαµατικών θεραπειών και των κέντρων ανανέωσης, της
εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την προσέλκυση ξένων φοιτητών ή των εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, όπως ο αρχαιολογικός, ο οικοτουρισµός και ο υψηλής ποιότητας πολιτιστικός
τουρισµός. H ανάπτυξη αυτή θα δηµιουργήσει και νέες µορφές απασχόλησης. Για να
21

ΟΟΣΑ = Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως.
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συµβούν όλα αυτά, όµως, επισηµαίνει ο διεθνής οργανισµός, θα πρέπει οι Αγώνες να είναι
επιτυχηµένοι - η πρόκληση χαρακτηρίζεται «τεράστια για µια µικρή χώρα όπως η Ελλάδα»
και δεν παραβλέπονται οι ανησυχίες για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων. Επίσης θα
πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασµός για να διατηρηθούν τα οφέλη των Αγώνων και
να δηµιουργηθεί µια µητροπολιτική µορφή διοίκησης στην Αθήνα, η οποία να αναλάβει
τον συντονισµό των κυβερνητικών υπηρεσιών, των φορέων της αυτοδιοίκησης και της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. («Οι Ολυµπιακοί θα σώσουν την Αθήνα. Έκθεση του
ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της οικονοµίας µετά τους Αγώνες του 2004», Το Βήµα)

Η Ελευθεροτυπία γράφει για τις προοπτικές όπως τις προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι οποίες είναι ευνοϊκές για την περίοδο 2003-2004, όχι όµως για το 2005 και αργότερα:

Η περίοδος ευφορίας που διανύει η ελληνική οικονοµία, λόγω κυρίως του υψηλότερου
ρυθµού ανάπτυξης, κινδυνεύει να µετατραπεί σε περίοδο επιβράδυνσης από το 2005. Το
µήνυµα αυτό στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα µέσω των οικονοµικών
προβλέψεων των υπηρεσιών της για την τριετία 2003-2004-2005 (...). (...) Η Κοµισιόν
χαιρετίζει τον υψηλό ρυθµό ανάπτυξης στη χώρα µας, διευκρινίζοντας για µία ακόµη φορά
τους δύο βασικούς λόγους: τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας από τις δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις λόγω Ολυµπιακών Αγώνων και εισροή σηµαντικών κοινοτικών
κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ. (...) Από την άλλη πλευρά όµως, δεν κρύβει την ανησυχία της για
την κατάσταση της οικονοµίας της χώρας. («Επιβράδυνση από 2005, ελλείµµατα,
πληθωρισµός. Η Κοµισιόν προβλέπει και προειδοποιεί την Ελλάδα για τα µετά την
Ολυµπιάδα», Ελευθεροτυπία)

Τις αρνητικές προοπτικές όµως δεν τις προβλέπει η κυβέρνηση της Ελλάδας, όπως δείχνει
ένα άλλο άρθρο στην ίδια εφηµερίδα µε τίτλο «Υπουργική ρελάνς στην κοινοτική
ανησυχία. Θορυβηµένη η κυβέρνηση από την έκθεση της Κοµισιόν για την ελληνική
οικονοµία.

Ο

Ν.

Χριστοδουλάκης

επιµένει

για

έλλειµµα,

«παρά

τις

ολυµπιακές

επιβαρύνσεις». Έπεσαν και άλλοτε έξω». Προσφέρεται δηλαδή µια ποικιλία άρθρων
σχετικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα άλλα θέµατα που
υπάρχουν στις ελληνικές εφηµερίδες είναι π.χ. οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικού κατά τη
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων και η στέγαση των τουριστών.

4.1.7 Μάρτιος/Απρίλιος 2004

Στις 31 Μαρτίου 2004 κηρύσσεται µια πανελλαδική απεργία 24 ωρών. Η απεργία προκαλεί
την ανησυχία της ∆ΟΕ για την πρόοδο των προετοιµασιών της Ολυµπιάδας.
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Από τα 14 ολλανδικά άρθρα που συγκεντρώθηκαν, δύο άρθρα έχουν ως θέµα την
απεργία. Αυτά τα άρθρα δηµοσιεύτηκαν και τα δύο στην NRC Handelsblad.22 Το ένα άρθρο
είναι πολύ µικρό και αποτελεί την εισαγωγή του άλλου άρθρου που βρίσκεται αλλού στην
εφηµερίδα. Η έµφαση δίνεται στην αρνητική στάση της ∆ΟΕ απέναντι στο θέµα:

De Olympische Spelen in Athene komen in gevaar als er meer acties komen, zoals de 24uursstaking gisteren in onder meer de bouw. Dat heeft het Internationaal Olympisch
Comite gezegd. («IOC waarschuwt», NRC Handelsblad)

IOC-bestuurder Denis Oswald, die de voortgang van de werkzaamheden nauwlettend
volgt, zei gisteren dat aannemers de gisteren opgelopen achterstand goed moeten
maken. "Zolang ze het kunnen compenseren door op zaterdagen en zondagen door te
werken, denk ik niet dat het een probleem is", zei Oswald tijdens een bezoek aan het in
aanbouw zijnde olympische wielerstadion. "Maar dan moet er niet veel vaker worden
gestaakt." (...) Oswald wees erop dat de acties het imago van Griekenland schaden. Hij
deed een beroep op de vakbonden in Griekenland om de komende maanden niet vaker
naar het stakingsmiddel te grijpen. Woordvoerders van vakbonden wilden echter niet
uitsluiten

dat

het

werk

vaker
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worden

neergelegd,

om

hun

eisen

voor

loonsverhogingen kracht bij te zetten. En als die acties ten koste gaan van de
voorbereidingen voor de Zomerspelen, dan moet dat maar, zo liet een woordvoerder van
een van de bonden weten. («'Stakingen brengen de Spelen in gevaar'», NRC
Handelsblad)

Στα ελληνικά άρθρα βρίσκονται τρία άρθρα για την απεργία, στα οποία δεν υπάρχει παρά
µόνο µια µικρή παραποµπή στις συνέπειες για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων,
όπως δείχνουν π.χ. τα εξής αποσπάσµατα:

(...) η ΓΣΕΕ23 προειδοποιεί για συνέχιση των κινητοποιήσεων εάν δεν συµφωνηθεί µια
ικανοποιητική σύµβαση. Μια εξέλιξη που µπορεί να επηρεάσει και την οµαλή προετοιµασία
των Ολυµπιακών Αγώνων. («Εφικτό και αδιαπραγµάτευτο το 8%. Πολυζωγόπουλος: Η
οικονοµία αντέχει - ας δει τα υπερκέρδη ο κ. Γκαργκάνας. Πλήρης ακινησία στα µέσα
µεταφοράς», Ελευθεροτυπία)

(...) το ερώτηµα γίνεται επιτακτικό στο βαθµό που µία διαρκής και παρατεινόµενη
κοινωνική αντιπαράθεση επηρεάζει την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. («Ακίνητη
22

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δηµοσιεύτηκε ένα µικρό άρθρο για την απεργία και στο Trouw («Tegenslag voor bouw
Spelen», 01/04/2004), αλλά αυτό το άρθρο υπάρχει µόνο στο αρχείο στο διαδικτυακό τόπο της εφηµερίδας. ∆εν
υπήρχε στα αποτελέσµατα αναζήτησης από την ηλεκτρική βάση δεδοµένων LexisNexis, και γι’ αυτό το λόγο δεν
περιλήφθηκε στο υλικό έρευνας.
23
ΓΣΕΕ: Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας.
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η χώρα - κίνηση προς το 8%. Οι συγκοινωνίες παγώνουν βιοµηχανίες, οικοδοµή,
υπηρεσίες και δοκιµάζουν την αδιαλλαξία της εργοδοσίας για 3,2%», Ελευθεροτυπία)

Εξάλλου, την ίδια µέρα µε το παραπάνω δηµοσίευµα της

NRC Handelsblad, η

Ελευθεροτυπία γράφει πολύ θετικά για τη στάση της ∆ΟΕ, παρά την απεργία:

Το εργοτάξιο του ποδηλατοδροµίου επισκέφθηκαν χθες ο Ντένις Οσβαλντ και ο Αλβέρτος
του Μονακό (...). Ο επιθεωρητής της ∆ΟΕ δεν βρήκε ούτε έναν εργάτη στο χώρο λόγω
της χθεσινής πανελλαδικής απεργίας, αλλά δεν φάνηκε να ενοχλείται, καθώς, όπως
δήλωσε, «γνωρίζω ότι γίνεται απεργία αλλά δεν ανησυχώ, αφού το Σαββατοκύριακο θα
καλυφθεί το χαµένο έδαφος». Ο Οσβαλντ δήλωσε εντυπωσιασµένος από τη στέγη του
ποδηλατοδροµίου αλλά και από τη γενικότερη πρόοδο των τελευταίων ηµερών: «Είµαι
πολύ αισιόδοξος» είπε και πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες εβδοµάδες είχαµε µια σειρά από
θετικές εξελίξεις. ∆εν έχουµε καµία αµφιβολία ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιµη για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες». («“Είµαι πολύ αισιόδοξος”. Οσβαλντ: ∆εν έχουµε αµφιβολία ότι η
Ελλάδα θα είναι απόλυτα έτοιµη», Ελευθεροτυπία)

Η ελληνική εφηµερίδα γράφει δηλαδή εντελώς το αντίθετο µε την NRC Handelsblad. Στην
Ελευθεροτυπία δηµοσιεύτηκαν και άλλα δύο άρθρα που περιγράφουν τη θετική άποψη της
∆ΟΕ:

Ενθουσιασµένος (...) έδειξε και ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της ∆ΟΕ, Ντένις
Οσβαλντ, που υποστήριξε ότι «έµεινα έκπληκτος µε τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτό το
διάστηµα. Πραγµατικά είναι ένα µεγάλο επίτευγµα για την κατασκευαστική εταιρεία και
αξίζει συγχαρητήρια. Θεωρώ πως το γήπεδο αυτό δίνει ενθάρρυνση για την οµαλή
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων». («“Θα είναι τέλειο γήπεδο”. Ενθουσιασµένοι
Οσβαλντ και Χαγιάτου, µετά την επίσκεψή τους στο Στάδιο Καραϊσκάκη», Ελευθεροτυπία)

Την αισιοδοξία του για την πορεία προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
εξέφρασε χθες από την Αρχαία Ολυµπία ο Ζακ Ρογκ. «Οι ειδικοί µάς διαβεβαιώνουν ότι
υπάρχει χρόνος για να είναι όλα έτοιµα στην ώρα τους πριν από την τελετή έναρξης.
Ασφαλώς
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διακρίνω
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ενεργητικότητα και είµαι αισιόδοξος», δήλωσε ο Βέλγος πρόεδρος της ∆ΟΕ, ενώ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης: «Η κυβέρνηση κάνει
µια εξαιρετική δουλειά. Προχωρά µπροστά, πολύ γρήγορα και δυναµικά», είπε. («Ρογκ:
Είµαι αισιόδοξος, όλα προχωρούν γρήγορα», Ελευθεροτυπία)
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Ένα άρθρο στην NRC Handelsblad δείχνει ότι η ερµηνεία των λόγων του Ρογκ µπορεί να
είναι πολύ διαφορετική. ∆ηµοσίευσε το εξής απόσπασµα, στο οποίο αναφέρεται σε
παρόµοια λόγια του Ρογκ, τα οποία όµως παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά:

De nieuwe Griekse regering krijgt van het Internationaal Olympisch Comite (IOC) twee
weken de tijd met oplossingen te komen voor de vertraging van bouwprojecten in
Athene, waar van 13 tot en met 29 augustus de Olympische Spelen worden gehouden.
(...) Rogge heeft de Griekse premier twee weken de tijd gegeven om aan te geven hoe
de regering de problemen denkt op te lossen. Rogge zei na afloop van de ontmoeting in
Athene: "Volgens onze experts is er nog steeds genoeg tijd om alles af te krijgen, maar
het is een kwestie van de juiste besluiten nemen." (...) Maar Rogge heeft vertrouwen in
Karamanlis, die zich persoonlijk met de voortgang gaat bemoeien. "Het is goed dat de
premier zelf als manager gaat optreden, meent Rogge. "De tijd dringt, maar ik weet ook
hoe belangrijk de Olympische Spelen voor Griekenland zijn. Ik vertrouw er op dat de
nieuwe regering deze klus tot een goed einde zal brengen." («Rogge maant de Grieken
tot spoed», NRC Handelsblad)

Αν και το τέλος είναι και κάπως θετικό, το κεντρικό θέµα του άρθρου είναι δηλαδή η
ανησυχία της ∆ΟΕ για την πρόοδο των έργων προετοιµασίας της Ολυµπιάδας.

Υπάρχουν όµως και θετικά άρθρα στις ολλανδικές εφηµερίδες. Η Volkskrant γράφει για
την εµπιστοσύνη της ∆ΟΕ στο σύστηµα ασφάλειας («Aanslagen in drukke wijk Athene.
Regering sust zorg om veiligheid Spelen»). Η Trouw δηµοσίευσε ένα άρθρο για το ίδιο
θέµα:

Het internationale olympisch comite IOC heeft na de bomaanslagen in Athene het
vertrouwen uitgesproken in de Griekse autoriteiten. (...) Het IOC zegt in een reactie niet
gealarmeerd te zijn door berichten dat nationale Olympische comites de veiligheid
opnieuw willen bekijken. («IOC vertrouwt op Griekse autoriteiten», Trouw)

Όµως, ένα άρθρο στην NRC Handelsblad που είναι γενικά θετικό τελειώνει µε αρνητικές
σηµειώσεις. Στο τέλος δηλαδή, σε µια σηµαντική θέση από ρητορική άποψη, η περιγραφή
της προετοιµασίας από την Αθήνα των Ολυµπιακών Αγώνων γίνεται αρνητική:

Mooie woorden, die de Grieken vanwege de spectaculaire vorderingen in Athene
toekomen. Wat niet wegneemt, dat aan het late gereedmaken het gevaar van verscholen
gebreken kleeft. De tijd ontbreekt om alles grondig te testen. Dat geldt voor
accommodaties, maar ook voor bijvoorbeeld de nieuwe tramlijn, die pas een maand voor
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veiligheidsmedewerkers; vanaf volgende week worden de gebruikers geinstrueerd en pas
daarna kan de toepassing getest worden. Maar als alles probleemloos functioneert,
zouden het bij terugkeer naar de bakermat wel eens gepolijste Olympische Spelen
kunnen worden. («En zo komt alles nog goed in Athene», NRC Handelsblad)

Τα περισσότερα ολλανδικά άρθρα είναι πάντως καθαρά αρνητικά για την προετοιµασία των
Ολυµπιακών Αγώνων. Από αυτά τα εννέα άρθρα, που όλα αφορούν τις καθυστερήσεις, έξι
βρίσκονται στην NRC Handelsblad, δύο στη Volkskrant και ένα στην Trouw. Η NRC
Handelsblad γράφει π.χ. τα εξής:

Over het olympische zwembad in Athene komt geen dak. De organisatie maakte zaterdag
bekend dat het plan na overleg met (…) het Internationaal Olympisch Comite (IOC) is
geschrapt. "We zijn tot de conclusie gekomen dat er door de vertragingen geen garantie
is dat het dak op tijd afkomt. Dit zou het zwemtoernooi in gevaar kunnen brengen en
daarom zien we er vanaf", aldus een verklaring. («Olympisch zwembad zonder dak»,
NRC Handelsblad)

(...) wie vandaag de dag door de Griekse hoofdstad wandelt, kan niet anders dan verrast
zijn door het vele werk dat nog moet worden verricht om de olympische droom te
verwezenlijken. Sommige delen van de nieuwe metro schitteren en de folkloristische wijk
de Plaka staat stijf in het stuc, maar eenderde van de olympische locaties is nog niet
klaar. Overal liggen nog straten open. Op de voor de Spelen cruciale tramtrajecten langs
de kust en vanaf de zee naar het centrum rijden geen treinen, maar zitten
betonvlechters. De spoorlijn van het vliegveld naar het stadscentrum is een onbestemde
betonnen sleuf. (...) Turend vanaf de start richting Athene zien we een gat van
honderden meters lengte. En vanaf kilometer 1 tot kilometer 17 is de weg voor de helft
opengebroken. Niemand werkt daar. («Geen wegwerker te zien op marathonroute ;
Ondanks tempoversnelling voorbereidingen Spelen grote zorgen over voortgang», NRC
Handelsblad)

Costas Kartalis, algemeen secretaris van het organisatiecomite van de Olympische
Spelen van Athene (Athoc), is opgestapt in een reactie op de verkiezingsuitslag van
afgelopen zondag. (...) Kartalis was belast met de dagelijkse leiding over het olympisch
monsterproject, dat fors achterloopt op schema en het Internationaal Olympisch Comite
(IOC) dan ook zorgen baart. Van de 39 olympische accommodaties zijn er nog maar 24
gereed. Kartalis' vertrek vergroot slechts de zorgen. («Secretaris 'Athene' dient zijn
ontslag in», NRC Handelsblad)
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Τα άρθρα χαρακτηρίζονται συχνά από το ειρωνικό τους ύφος και την παραπειστική
φρασεολογία. Μπορεί ακόµα και να γελοιοποιούν τον ελληνικό τρόπο εργασίας, όπως
δείχνουν τα εξής αποσπάσµατα:

De klassieke dichter Pindaros, die vele gedichten wijdde aan de onvermoeibare
sporthelden van het oude Olympia, ook hij heeft hier gestaan. Hij zag een 'violette krans
van bergen'

rondom

Athene. Paars

in

Griekenlandkenner, mr. Henrik Scholte,

al zijn nuances, sprak

24

de Nederlandse

hem na (...). 'Ieder uur van de dag

verschillend.' Nu, van dat paars is vandaag de dag nog maar bitter weinig te zien.
Vaalgrijs is een betere omschrijving. (...) 'Het lopen zal u licht vallen onder de Attische
lucht', schreef Scholte. Hier in het van uitlaatgassen vergeven Athene, dat onlangs
verkozen werd tot 'smerigste stad van West-Europa?' («'s Werelds mooiste bouwput.
Athene wil toeristenstad worden», Volkskrant)

(...) de route waarlangs de marathon zal worden gelopen is voor een aanzienlijk deel nog
een woestenij. («Nieuwe Griekse regering van Karamanlis krijgt het zwaar», Trouw)

Ένα άλλο θέµα είναι οι υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισµού. Η NRC Handelsblad
δηµοσίευσε ένα άρθρο για αυτό το θέµα:

Griekenland is dit jaar ruim een miljard euro meer kwijt aan (de voorbereidingen op) de
Olympische Spelen dan begroot. De Grieken dachten in 2004 genoeg te hebben aan een
budget van ongeveer 1,4 miljard euro. "De huidige berekeningen gaan uit van 2,4 miljard
euro aan uitgaven", liet de Griekse plaatsvervangend minister van Financien, Christos
Folias, gisteren weten. («Budget Spelen met ruim een miljard euro overschreden», NRC
Handelsblad)

Στις ελληνικές εφηµερίδες, υπάρχει επίσης ένα σχετικό άρθρο:

Θα «φουσκώσει» και άλλο ο προϋπολογισµός των Ολυµπιακών Αγώνων. Στη χθεσινή
ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου (...) το θέµα του κόστους
των Αγώνων ετέθη µετ' επιτάσεως. («“Φουσκώνει” και άλλο ο προϋπολογισµός του 2004.
Τι ζήτησε ο Ζακ Ρογκ στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου», Το Βήµα)

Όσον αφορά την οικονοµική πλευρά των Ολυµπιακών Αγώνων, Τα Νέα περιγράφουν µια
έρευνα που είναι σε εξέλιξη σχετικά µε τα έξοδα για τα ολυµπιακά έργα («Eισαγγελική
έρευνα για έργα»). Η εφηµερίδα αυτή γράφει και για τον τουρισµό, κλάδο που φαίνεται
24

Παραποµπή στον συγγραφέα ενός ολλανδικού ταξιδιωτικού οδηγού από το 1958.
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ότι δεν επωφελείται από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. ∆ηµοσίευσε και Το Βήµα δύο
ρεπορτάζ για το θέµα:

H «άνοιξη» που προσδοκούσε ο ελληνικός τουρισµός από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Aγώνων στην Aθήνα φαίνεται ότι τελικά δεν θα έρθει, διαψεύδοντας τις ελπίδες για
ανάκαµψη σε αυτόν τον κρίσιµο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. (...) Μέχρι στιγµής, (...)
το ενδιαφέρον των ξένων είναι ιδιαίτερα περιορισµένο, µε αποτέλεσµα περίπου τέσσερις
µήνες πριν από τους Αγώνες η κοινοπραξία να έχει νοικιάσει µόνο 350 κατοικίες.
(«Tουρισµός: το Ολυµπιακό όνειρο δεν βγαίνει αληθινό», Τα Νέα)

Τραγική εµφανίζεται η εικόνα του ελληνικού τουρισµού τέσσερις µήνες πριν από τη
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες, η
πληρότητα των ξενοδοχείων του Λεκανοπεδίου υπολείπεται αυτή την περίοδο κατά 30
ποσοστιαίες µονάδες της αντίστοιχης των ξενοδοχείων του Σίδνεϊ προ τετραετίας. («Άδεια
τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Τα γεγονότα στο Ισραήλ και στη Μαδρίτη έχουν «παγώσει» τη
διεθνή τουριστική βιοµηχανία», Το Βήµα)

Οι µεγαλύτεροι φόβοι για εκδήλωση κρουσµάτων αισχροκέρδειας διατυπώνονται από
ξένους τουρ οπερέιτορ που πιστεύουν ότι «οι Έλληνες θα προσπαθήσουν φέτος να µας
γδάρουν...». Όσο και αν η αντίληψη αυτή µπορεί να ενέχει στοιχεία υπερβολής, δεν
µπορεί να χαρακτηριστεί παράλογη, αφού η τιµή δωµατίου των ξενοδοχείων που έχουν
υπογράψει σύµβαση µε την «Αθήνα 2004» είναι 90 ευρώ, ενώ το ίδιο δωµάτιο εκτός
συµφωνίας διατίθεται στην τιµή των 250 ευρώ. (...) Ο φόβος της αισχροκέρδειας (και όχι
µόνον) έχει πάντως ήδη αποτυπωθεί στη συνείδηση των ξένων που σκέπτονται να
επισκεφθούν τη χώρα µας, η οποία αν και διοργανώνει τους Ολυµπιακούς Αγώνες θα
καταγράψει εφέτος ακόµη µία χαµένη χρονιά για τον τουρισµό. («Αισχροκέρδεια...
ολυµπιακών επιδόσεων. Ταξί, εστιατόρια και υπηρεσίες τίθενται υπό έλεγχο. Οι τιµές των
ξενοδοχείων τροµάζουν τους ξένους που θα ήθελαν να επισκεφθούν τη χώρα στους
Ολυµπιακούς Αγώνες», Το Βήµα)

Η

Ελευθεροτυπία

δηµοσίευσε

δύο

άρθρα

που

σχολιάζουν

µερικά

κριτικά

ξένα

δηµοσιεύµατα για την ελληνική διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων:

Ευθύνες στη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή για την ανάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων στη
χώρα µας άρχισε να αποδίδει τώρα µερίδα των αµερικανικών ΜΜΕ µε αιχµή του δόρατος
την εφηµερίδα «New York Times» και αφορµή την εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα µετά
τις

περικοπές

και

τις

καθυστερήσεις

στην

υλοποίηση

των

έργων

υποδοµής

και

εγκαταστάσεων. Στο άρθρο-καταπέλτη που φιλοξενείται σε µια από τις µεγαλύτερες
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εφηµερίδες του κόσµου ασκείται δριµεία κριτική για την πορεία προετοιµασίας των Ο.Α.
της Αθήνας, επισηµαίνονται οι τελευταίοι «χαοτικοί µήνες» πριν από την έναρξη της
Ολυµπιάδας (...). («Κότινος υπεροψίας. Αµερικανική επίθεση στη ∆ΟΕ γιατί έδωσε την
Ολυµπιάδα στην Αθήνα!», Ελευθεροτυπία)

«Έχουµε τις ελληνικές τραγωδίες. Τώρα ετοιµαστείτε και για την ελληνική φάρσα. Τους
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας». Αυτός είναι ο πρόλογος σε ρεπορτάζ της εφηµερίδας
«The Sunday Herald» για τους Αγώνες της Αθήνας (...). («Στάζουν χολή για τους Αγώνες
οι Αυστραλοί», Ελευθεροτυπία)

Στο τελευταίο άρθρο όµως, υπάρχουν και θετικά λόγια µιας άλλης αυστραλιανής
εφηµερίδας για τη Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποίο αναφέρεται και εκεί µε το µικρό της:

Ο τίτλος του δηµοσιεύµατος στην «Ιντιπέντεντ της Κυριακής» είναι «Θα γίνει η Γιάννα η
πρώτη κυρία των Αγώνων;» (...). («Στάζουν χολή για τους Αγώνες οι Αυστραλοί»,
Ελευθεροτυπία)

Τα άλλα θέµατα στις ελληνικές εφηµερίδες είναι, µεταξύ άλλων, η ολυµπιακή φλόγα, η
οποία άναψε στην Αρχαία Ολυµπία, η τελετή γύρω από αυτό το γεγονός και οι
λαµπαδηδρόµοι.

4.1.8 Αύγουστος/Σεπτέµβριος 2004

Από τις 13 µέχρι και τις 29 Αυγούστου, διεξάγονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.

Κατά αυτή την περίοδο, σηµαντικά θέµατα που υπάρχουν στα άρθρα είναι οι υπερβάσεις
του αρχικού προϋπολογισµού για τους Αγώνες, η αύξηση του δηµόσιου χρέους λόγω
αυτών των υπερβάσεων και η αύξηση του ελλείµµατος προϋπολογισµού.25 Οι ολλανδικές
εφηµερίδες δηµοσίευσαν πέντε άρθρα πάνω σε αυτά τα θέµατα, ενώ οι ελληνικές
εφηµερίδες αφιέρωσαν τρία άρθρα σε αυτά τα ζητήµατα. Η NRC Handelsblad γράφει τα
εξής:

Het begrotingstekort van Griekenland over vorig jaar bedraagt geen 3,2 procent van het
bruto nationaal product, zoals eerder is gemeld, maar 4,6 procent. Dit jaar komt het
tekort door de kosten voor de Olympische Spelen, eerst geraamd op 4,6 miljard euro

25
Το θέµα της αύξησης του ελλείµµατος προϋπολογισµού είναι επίσης ενδιαφέρον ενόψει της οικονοµικής κρίσης
που υπάρχει σήµερα (2008-2010) στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του ελλείµµατος προϋπολογισµού της Ελλάδας, όπως δείχνουν τα άρθρα
που συγεκντρώθηκαν για την παρούσα εργασία.
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maar nu op ruim 7 miljard euro, uit op 5,3 procent. («Grieks tekort schiet omhoog», NRC
Handelsblad)

Στη Volkskrant υπάρχουν τα εξής αποσπάσµατα:

De kosten voor de Olympische Spelen in Athene zullen voor gastland Griekenland
oplopen tot tien miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke raming
en ook meer dan recente schattingen. (...) De steeds hogere kosten zullen invloed
hebben

op

het

Griekse

begrotingstekort.

Volgens

staatssecretaris

Doukas

van

Economische Zaken zal dat tot boven de 4 procent van het nationaal inkomen stijgen. De
EC heeft Griekenland al eerder gewaarschuwd dat de maximaal toegestane 3 procent
dreigt te worden overschreden en dat het land maatregelen moet nemen om het tekort
te beperken. («Griekenland is al tien miljard euro kwijt aan Spelen», Volkskrant)

De staatsschuld van Griekenland is in het eerste halfjaar van 2004 sterk toegenomen
door de kosten van de Olympische Spelen. De staatsschuld steeg in vergelijking met
2003 met 10 procent tot 195,7 miljard euro. Dat is meer dan de omvang van de Griekse
economie. («Griekse staatsschuld stijgt fors door olympiade», Volkskrant)

Το θέµα σχολιάζεται και από την Trouw:

De totale kosten voor de Olympische Spelen zullen voor gastland Griekenland oplopen tot
10 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van wat geraamd was en meer dan recente
schattingen. Het oorspronkelijke budget voor de Spelen was 4,6 miljard euro, maar door
stijgende beveiligingskosten en bouwrekeningen die hoger uitvielen, moest dit bedrag de
afgelopen maanden meerdere malen worden bijgesteld. («Kosten Spelen verdubbeld»,
Trouw)

Σε ένα άλλο άρθρο, η εφηµερίδα αναφέρεται και σε άλλες αιτίες της αύξησης του
δηµόσιου χρέους:

De Griekse autoriteiten maakten gisteren bekend dat de staatsschuld van hun land in het
eerste halfjaar van 2004 sterk is toegenomen door de kosten van de Olympische Spelen.
In vergelijking met een jaar geleden is de schuld met 10 procent gestegen tot 195,7
miljard euro. Het totaalbedrag is daarmee net iets groter dan de totale omvang van de
Griekse economie. (...) Eerder bleek al dat de Griekse begroting door de kosten van de
Spelen in gevaar is gekomen. Ondanks een flinke economische groei van meer dan vier
procent, stevent het land af op een begrotingstekort van meer dan drie procent.
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Daarmee

worden de

Europese

afspraken

over

begrotingsdiscipline

overschreden.

Overigens kan de verhoogde staatsschuld niet alleen op het conto van de Spelen worden
geschreven. De huidige conservatieve regering moest de afgelopen maanden ook gaten
dichten die de vorige, socialistische, regering

na haar aftreden in maart

had

achtergelaten. («Spelen jagen Griekse staatsschuld op», Trouw)

Στην ίδια εφηµερίδα όµως, υπάρχει µια συνέντευξη µε ένα µέλος της ∆ΟΕ από την
Ολλανδία. Αυτός προσπαθεί να απαλύνει κάπως το ζήτηµα του κόστους:

"Men moet

een onderscheid

maken tussen het

budget

voor

de infrastructuur,

accommodaties, milieu en veiligheid aan de ene kant en het geld voor de organisatie aan
de andere kant. De organisatie van de Spelen kost twee miljard dollar. Op dit budget is
sinds de Spelen van Moskou in 1980 nooit meer verlies gemaakt. Met de Winterspelen
van Salt Lake City in 2002 is honderd mijoen dollar winst gemaakt." (...) "Voor de
aanpassing van de infrastructuur heb je de regering nodig. Dat ze hier een nieuw
vliegveld, nieuwe wegen en metrolijnen aanleggen is goed voor de stad met het oog op
toerisme en economische activiteiten. Waar normaal twintig jaar voor nodig was geweest
is nu in twee jaar gebeurd. Veel accommodaties worden later voor andere doeleinden
gebruikt. Het atletendorp is door een projectontwikkelaar gebouwd met de opdracht op 1
juli klaar te zijn. De organisatie huurt die appartementen voor twee maanden. Daarna
gaan er mensen in wonen." («'De Spelen zorgen altijd voor mirakels'», Trouw)

Στις ελληνικές εφηµερίδες, το θέµα βρίσκεται σε τρία άρθρα που δηµοσιεύτηκαν από την
Ελευθεροτυπία. Γράφει τα εξής αποσπάσµατα:

Στη µετα-Ολυµπιακή εποχή παραπέµπει το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για το
κόστος των Ολυµπιακών Αγώνων. Με αφορµή δηλώσεις υψηλόβαθµου αξιωµατούχου του
υπουργείου (...) ότι το κόστος των Αγώνων θα προσεγγίσει τα 10 δισ. ευρώ, το γραφείο
Τύπου του υπουργείου (...) διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ακόµα αναλυτικά στοιχεία για το
κόστος των Ολυµπιακών Αγώνων. Η σχετική εκτίµηση θα γίνει αµέσως µετά την
ολοκλήρωση των Αγώνων, οπότε και θα ανακοινωθούν τα πλήρη στοιχεία. Υπενθυµίζεται
πάντως ότι µε δηλώσεις του την περασµένη εβδοµάδα ο υφυπουργός Οικονοµικών Πέτρος
∆ούκας µιλούσε για κόστος 7 δισ. ευρώ έναντι των 4,6 δισ. ευρώ του αρχικού
προϋπολογισµού. («“Μετά τους Αγώνες οι λογαριασµοί για το κόστος του 2004”»,
Ελευθεροτυπία)

Στα άλλα δύο άρθρα για το ίδιο θέµα, η Ελευθεροτυπία αναφέρεται σε απόψεις που
δηµοσιεύτηκαν στον ξένο Τύπο:
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«Οπτικά πλούσιοι», αλλά οικονοµικά φτωχοί θα αποδειχθούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες της
Αθήνας, σύµφωνα µε τη βρετανική εφηµερίδα «Τάιµς», που εκτιµά ότι ενδέχεται να είναι
οι πρώτοι Ολυµπιακοί έπειτα από εκείνους της Μόσχας, το 1980, που θα παρουσιάσουν
οικονοµική ζηµιά. («Τάιµς: Οι Ολυµπιακοί αφήνουν έλλειµµα», Ελευθεροτυπία)

Η France 2 παρουσίασε ανταπόκριση για το κόστος των Ολυµπιακών Αγώνων. Με το
σχόλιο «Την περιµέναµε στη στροφή, αλλά η Ελλάδα κέρδισε το στοίχηµά της. Το µόνο
µαύρο σηµείο είναι το κόστος των Αγώνων, γιατί η Ελλάδα εκτίναξε τον προϋπολογισµό
τους».

(«Την

περιµέναµε

στη

στροφή,

αλλά

η

Ελλάδα

κέρδισε

το

στοίχηµα»,

Ελευθεροτυπία)

Ένα άλλο θέµα στις ολλανδικές εφηµερίδες είναι η µεταµόρφωση την οποία υπέστη η
πόλη της Αθήνας. Και τα πέντε άρθρα όµως πάνω σε αυτό το θέµα τελειώνουν µε
αρνητικά στοιχεία, όπως δείχνουν π.χ. τα εξής αποσπάσµατα που βρίσκονται όλα στο
τέλος των άρθρων:

Drie maanden geleden was Athene nog een smerige chaos, maar nu ligt de stad te
blinken. Vanuit de lucht kan elke straatconversatie worden gevolgd. Maar de Griekse
belastingbetaler zal nog lang lijden onder de kosten voor de twee weken rennen, fietsen
en zwemmen. («Het mirakel van Athene. Achter het Larissa-station, waar Athene nog net
zo grauw is als vroeger, staan geblondeerde vrouwen te wachten op klanten»,
Volkskrant)

Het eerste bezoek aan het Olympische dorp is gelijk weer vertrokken. Een Amerikaanse
delegatie zette de koffers neer in de kamer, haalde de neus op en belde een hotel voor
een luxer onderkomen. "Hier kunnen we ons niet goed voorbereiden. We komen vlak
voor de start van de Spelen wel weer terug", zo luidde het commentaar. («Rogge
arriveert in Athene», Trouw)

Over de keerzijde van de medaille zwijgt iedereen nu nog. Pas na de Spelen zal blijken of
twee weken sporten een miljardeninvestering waard zijn geweest. De vrees bestaat dat
het

begrotingstekort

de

lucht

inschiet.

En

wat

gebeurt

er

straks

met

al die

accommodaties? De Grieken willen of durven daar nog niet aan te denken. Eerst spelen
en dan maar zien of er daarna nog brood is. («De verf is nog niet droog, maar 'wonder' is
geschied. Grieken zwijgen over keerzijde», Trouw)

Παρόλο που το τελευταίο άρθρο υποστηρίζει ότι οι Έλληνες δεν τολµούν να δουν τις
αρνητικές συνέπειες της διοργάνωσης των Αγώνων, Το Βήµα γράφει καθαρά για τη
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δουλειά που πρέπει να γίνει ακόµα και µετά την Ολυµπιάδα. Περιγράφει ότι θέλουν ακόµα
δουλειά, µεταξύ άλλων, πολλά ολυµπιακά έργα καθώς και το µετρό και ο προαστιακός
σιδηρόδροµος. Το άρθρο αρχίζει ως εξής:

Σκληρή δουλειά φαίνεται ότι αναµένει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας µετά την
ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, καθώς υπάρχουν «ουρές» σε πολλά
ολυµπιακά έργα, ενώ σε άλλα πρέπει να γίνουν προσαρµογές για τη µεταολυµπιακή τους
χρήση. Παράλληλα αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσµίες για τα νέα έργα αλλά και για την
προώθηση των συγχρηµατοδοτούµενων. («Οι «δουλειές» της επόµενης ηµέρας. Οι
«ουρές» των ολυµπιακών έργων και οι νέες εργολαβίες. Με αργούς ρυθµούς τα
συγχρηµατοδοτούµενα», Το Βήµα)

Στον ολλανδικό Τύπο υπάρχει και ένα άρθρο που είναι βασικά θετικό, ενώ η αρχή και ο
τίτλος του δίνουν έµφαση σε αρνητικούς παράγοντες:

Vier gevaren bedreigen de Olympische Spelen: terreur, gigantisme, doping en corruptie.
De hoogste olympische baas, de Belg Jacques Rogge, somde de bedreigingen op tijdens
de opening van de 116de algemene ledenvergadering van het internationaal olympisch
comite in de Megaron concertzaal in Athene. Rogge herhaalde dat hij erop vertrouwt dat
de Griekse organisatoren excellente zomerspelen zullen organiseren. Vrijdagavond is de
openingsceremonie. Hij verdedigde ook het recordbudget van 1 miljard euro voor de
veiligheid

van

de

deelnemers,

officials

en

bezoekers.

"Die

inspanningen

zijn

gerechtvaardigd om de democratie, beschaving en vrijheid te beschermen." («Vier
gevaren bedreigen Spelen», Trouw)

Στις ολλανδικές εφηµερίδες, παρουσιάζεται και το φαινόµενο της γελοιοποίησης του
ελληνικού τρόπου προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων. Σε επτά άρθρα, από τα οποία
τέσσερα άρθρα δηµοσιεύτηκαν από την Trouw, δύο από τη Volkskrant και ένα από την
NRC Handelsblad, ο ελληνικός τρόπος εργασίας απεικονίζεται ως άτεχνος και ως
ερασιτεχνικός, γεγονός που φαίνεται π.χ. από τα εξής αποσπάσµατα:

Leuk idee, de Spelen terug in het land van herkomst, maar hoe verstandig was dat, gelet
op de trage voortgang van het monsterproject? Het was een bende, het bleef een bende.
Chaos (Xaos) is niet toevallig een Grieks woord (...). («Alle duimen gaan in triomf de
lucht in. Welkom op gewijde grond - Athene is 'klaar voor buitengewone en veilige
Olympische Spelen'», NRC Handelsblad)
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Een Griekse militair die een olympische locatie bij Athene bewaakte, is maandagochtend
per ongeluk doodgeschoten door een medebewaker, een agent in opleiding. Volgens de
politie richtten beiden voor de grap hun wapens op elkaar, waarop een van de revolvers
afging. («Olympische bewaker per abuis gedood door collega», Volkskrant)

Er wordt hard gewerkt om alle voorzieningen op tijd klaar te krijgen. Maar de haast
veroorzaakt fouten. Op het bord dat verwijst naar het dopingcentrum (foto) staat een 'p'
te veel: Dopping Centre in plaats van Doping Centre. («Een 'p' te veel», Trouw)

Op alle olympische accommodaties is de catering niet echt top. (…) Wie een hotdog
neemt, weet direct wat het lot moet zijn geweest van alle verdwenen zwerfhonden in
Athene. De kleine pizza's vormen het culinaire dieptepunt. Ze hebben niet de vorm van
een discus, ze zijn zeker net zo hard. («Andijvie met een bal gehakt», Trouw)

Αυτή η χαρακτηριστική αίσθηση του χιούµορ βρίσκεται κατά αυτή την περίοδο για πρώτη
φορά και στις ελληνικές εφηµερίδες. Στα Νέα δηµοσιεύτηκαν δύο άρθρα που δείχνουν ένα
παρόµοιο ύφος:

H λύση για να πρασινίσουν τα γήπεδα ήταν µοιραία ο χλοοτάπητας, θάµνοι και φυτά ειδικά
για περιφράξεις. Στην περιοχή του ΟΑΚΑ περίπου εκατό µεγάλα δέντρα ξεράθηκαν παρά
τα 400 λίτρα νερού ηµερησίως, ενώ οι ελιές στο Φάληρο φαίνονται σαν λουλουδάκια σε
γλάστρες. (...) Ακόµη κι αν τις τελευταίες µέρες οι σκαλωσιές ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια
γύρω από παλιές πολυκατοικίες στην Αθήνα, το πρόγραµµα για την ανάπλαση των
προσόψεων του ∆ήµου δεν εκπλήρωσε τις αρχικές προσδοκίες. («Οι «µαύρες τρύπες» των
Ολυµπιακών υποσχέσεων. Tα λόγια υπερίσχυσαν των πράξεων σε έργα για τον πολιτισµό,
το περιβάλλον, τις µεταφορές, την ενέργεια και την υγεία. Mουσείο Aκροπόλεως,
ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, γήπεδα και τεχνητά νησιά έµειναν στα... χαρτιά», Τα
Νέα)

Ακόµη και οι πέτρες σ' αυτόν τον τόπο (...) γνωρίζουν πλέον πως οι Ολυµπιακοί Αγώνες
της Αθήνας ξεκινούν στις 13 Αυγούστου του 2004. Φαίνεται όµως πως η αρµόδια για τους
Ολυµπιακούς, αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισµού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά δεν έχει
καθόλου καλή σχέση µε το ηµερολόγιο... (...) Πώς αλλιώς θα µπορούσε να εξηγήσει
κανείς το γεγονός πως µε απόφασή της (...) θα γίνουν προσλήψεις για την κάλυψη 55
θέσεων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) και Αθλητικών Ολυµπιακών Έργων
και Εγκαταστάσεων (ΑΟΕΕ), δηλαδή της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για τη µελέτη και
κατασκευή έργων απαραίτητων για τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
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Ακριβώς, σωστά διαβάσατε. Έναν µήνα πριν από τους Ολυµπιακούς, η κ. Πετραλιά
επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για την κατασκευή Ολυµπιακών έργων! («Ολυµπιακά...
έργα και ηµέρες», Τα Νέα)

Γενικά, στα Νέα υπάρχουν πολλά κριτικά άρθρα σχετικά µε τη διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων. Πέντε από τα έξι άρθρα που δηµοσιεύτηκαν από την εφηµερίδα
κατά αυτή την περίοδο αποπνέουν µια κριτική στάση. Τα θέµατα είναι η θετική επίδραση
που θα έπρεπε να έχει η Ολυµπιάδα στην οικονοµία, η οποία όµως δε φαίνεται σύµφωνα
µε την εφηµερίδα, και οι εκκρεµότητες στο ζήτηµα της ασφάλειας και στο θέµα του
εθελοντισµού. Τα εξής αποσπάσµατα περιγράφουν αυτά τα θέµατα:

Μα, πού είναι επιτέλους τα «δώρα» που µας τάξανε, όταν µιλούσαν για τη µεγάλη εθνική
υπόθεση των Ολυµπιακών Αγώνων; Αυτό διερωτώνται πολλοί - και όχι άδικα. Στο
οικονοµικό πεδίο, τουλάχιστον, δεν µπορεί να διακρίνει κανείς καµία ευνοϊκή συνέπεια
µέχρι στιγµής. Είτε ευθύνονται οι δυσµενείς διεθνείς οικονοµικές συνθήκες, ο φόβος της
τροµοκρατίας και οι υψηλές τιµές, είτε η αρνητική δηµοσιότητα για την προετοιµασία της
Ελλάδας, γεγονός παραµένει ότι ένα στα έξι δωµάτια των ξενοδοχείων είναι ακόµη
αδιάθετο για τη διάρκεια των Αγώνων (...). H τουριστική βιοµηχανία ζει µία από τις
χειρότερες χρονιές της συνολικά (...). (...) Και ακόµη δεν έχουν φανεί οι συνέπειες για
τον προϋπολογισµό του κράτους, οι οποίες θα είναι σίγουρα σκληρές, αφού το κόστος
ξεπέρασε κατά πολύ τους, ούτως ή άλλως, φιλόδοξους αρχικούς στόχους. Τελικά, από όλη
αυτή τη γιγαντιαία επιχείρηση θα µας µείνουν άραγε µόνο τα ακριβοπληρωµένα έργα
υποδοµής, πολλά από τα οποία - τα περισσότερα αθλητικά - δεν θα έχουν καµία
χρησιµότητα στο µέλλον; («Tα «δώρα» των Ολυµπιακών Aγώνων», Τα Νέα)

Είκοσι ηµέρες µένουν έως την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων, ωστόσο σηµαντικές
παραµένουν οι εκκρεµότητες στα θέµατα ασφαλείας (...). («Tέσσερις εκκρεµότητες στην
ασφάλεια. Συνεχίζεται η διαπραγµάτευση µεταξύ του υπουργείου ∆ηµόσιας Tάξης και των
ξένων πρεσβειών για διάφορες γκρίζες ζώνες. Aγκάθι η ενεργοποίηση του συστήµατος C4Ι
και οι ξένοι ένοπλοι φρουροί», Τα Νέα)

Την πλάτη στην εθελοντική εργασία γύρισε η πλειονότητα των δηµοσίων υπαλλήλων,
παρά τις διευκολύνσεις που προέβλεπαν και ειδική άδεια 15 ηµερών - πλέον της κανονικής
άδειας -, προκειµένου να απασχοληθούν στη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων.
Παρόλα αυτά µόνο στο 3% κατά µέσο όρο κυµαίνεται το ποσοστό των εργαζοµένων στο
∆ηµόσιο που υπέβαλαν αίτηση για εθελοντές στη διάρκεια των Αγώνων. («Aκούν
εθελοντισµό και... φεύγουν. Mόνο το 3% των δηµοσίων υπαλλήλων δήλωσαν εθελοντές
στους Aγώνες παρά τα κίνητρα», Τα Νέα)
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Ένα άλλο θέµα που συναντούµε στα ολλανδικά άρθρα, είναι η πώληση των εισιτηρίων.
Βρέθηκαν και δύο ελληνικά άρθρα για το θέµα. Παρουσιάζεται όµως εντελώς διαφορετικά
από τις εφηµερίδες των δύο χωρών: τα τρία άρθρα από τις ολλανδικές εφηµερίδες έχουν
ως θέµα τον ισχυρισµό ότι το ενδιαφέρον για τα εισιτήρια είναι απογοητευτικό. Αυτά τα
άρθρα δηµοσιεύτηκαν πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες και παρουσιάζουν µια απαισιόδοξη
εικόνα, όπως δείχνουν τα εξής αποσπάσµατα:

Of er nog kaartjes te koop zijn voor de Olympische Spelen? De medewerker van het
ticketbureau bij het Syntagmaplein barst in lachen uit. Alleen een bezoek aan de
zwemfinales en het basketbal wordt lastig. Verder speelt de olympische sport zich
grotendeels af voor lege tribunes. Van de 5,3 miljoen beschikbare kaarten zijn pas 2,9
miljoen verkocht. (...) Athoc is behoorlijk in verlegenheid gebracht door de tegenvallende
belangstelling voor de Spelen. (...) Fanni Palli Petralia, minister van cultuur, verwijt Athoc
een laks beleid. Athoc zegt zich niet verantwoordelijk te voelen. Maar die ruim twee
miljoen kaarten raken ze natuurlijk niet meer kwijt. («Grieken verkiezen televisie boven
stadion.

Tegenvallende

belangstelling

brengt

organisatiecomite

in

verlegenheid»,

Volkskrant)

Veel Grieken verwachten dat in hun land de beste Olympische Spelen ooit worden
georganiseerd. (...) Die hoge verwachting van de Grieken vertaalt zich niet in de verkoop
van entreekaarten. Tien dagen voor de openingsceremonie, op vrijdag 13 augustus, is
nog niet de helft van het aantal kaarten verkocht. Ook de Grieken zelf lopen niet warm
voor de Spelen. Een onderzoek leert dat slechts zeven van de honderd Grieken in juli
toegangskaarten hebben gekocht. Een woordvoerder van de organisatie maakte bekend
dat 2,2 miljoen van de 5,3 miljoen entreebewijzen zijn verkocht. Dat komt neer op 157
miljoen euro aan inkomsten. De organisatie had gehoopt 3,4 miljoen kaarten te verkopen
met een waarde van 183 miljoen euro. («Nog volop kaarten voor Spelen», Trouw)

Παρά αυτή την απαισιόδοξη στάση που υπάρχει στις ολλανδικές εφηµερίδες απέναντι στην
κατάσταση, η Ελευθεροτυπία γράφει στις 25 Αυγούστου ότι έφτασαν στο στόχο όσον
αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων:

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι έφτασε τον οικονοµικό της στόχο σε ό,τι
αφορά την πώληση των εισιτηρίων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. (...) Όπως ανακοίνωσε
ο Μιχάλης Ζαχαράτος, έχουν διατεθεί συνολικά 3.436.000 εισιτήρια, ενώ προχθές
πουλήθηκαν 53.000. («“Ο στόχος επετεύχθη”», Ελευθεροτυπία)
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Η απαισιοδοξία των ολλανδικών εφηµερίδων δηλαδή δεν επαληθεύτηκε τελικά. Υπάρχουν
όµως τέσσερα άρθρα στις ολλανδικές εφηµερίδες που γράφουν µε θετικό τρόπο σχετικά
µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Τρία από αυτά τα τέσσερα άρθρα δηµοσιεύτηκαν στην
Trouw:

Vijf dagen voor het begin van de Olympische Spelen heeft het organisatiecomite ATHOC
de bouwactiviteiten van de olympische complexen gereed verklaard. "Na vier jaar van
hard werken is het moment gekomen: Athene is er klaar voor", zei voorzitter Janna
Daskalaki-Angelopoulou. "De inwoners van Athene dragen met trots de olympische
kleuren." («Accommodaties allemaal klaar», Trouw)

(...) nu is het toch gelukt. De stadions zijn afgebouwd, het olympisch dorp is
bewoonbaar, en zelfs de tram rijdt weer, na 44 jaar van afwezigheid. (...) In een tvtoespraak dankte de Griekse premier maandag 'iedereen die heeft meegewerkt aan deze
enorme klus'. Griekenland zal de komende tijd 'op een ander niveau' leven, waren de
lyrische woorden van de premier. Ook de voorzitter van het Internationaal Olympisch
Comite (IOC), de Belg Jacques Rogge, heeft vertrouwen in de Griekse Spelen. Tijdens de
openingsceremonie van de 116de algemene ledenvergadering deze week noemde hij de
terugkeer van de Olympische Spelen naar Griekenland, een 'eerbetoon aan het land waar
het ooit begonnen is'. (...) "De Olympische Spelen zijn een nationale zaak. Het succes
ervan zal het imago van Griekenland in de wereld bepalen", sprak de premier. Premier
Karamanlis (...) rekent op een positieve balans. "We moeten de toegevoegde waarde van
de Spelen ten gunste laten komen van de economie en welvaart van vandaag en voor de
volgende generaties", is zijn visie. («De Grieken willen weer geschiedenis schrijven»,
Trouw)

De criminaliteit in Athene is sinds het begin van de Olympische Spelen drastisch gedaald.
Volgens de politie is dat bovenal te danken aan de extreme veiligheidsmaatregelen die
zijn getroffen. (...) Griekenland is een van de veiligste landen van de Europese Unie,
maar de criminaliteit neemt zomers doorgaans flink toe als buitenlandse toeristen het
doelwit zijn van zakkenrollers en woningen van op vakantie zijnde Grieken worden
geplunderd. Dat is nu veel minder het geval. («Criminaliteit gedaald», Trouw)

Ένα θετικό άρθρο υπάρχει και στην NRC Handelsblad, η οποία µετά την τελετή λήξης των
Ολυµπιακών Αγώνων γράφει τα εξής:

Voorzitter Jacques Rogge van het Internationaal Olympisch Comite heeft gisteren bij de
slotceremonie de 28e Olympiade in Athene als "onvergetelijke droom-Spelen" betiteld.
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(...) De spelen werden gisteren met veel traditionele Griekse zang en dans afgesloten.
Volgens voorzitter Angelopoulos van het Griekse organisatiecomite kijkt Griekenland met
trots terug op 'de thuiskomst' van de Spelen. "We hebben de wereld laten zien tot welke
prestaties de Grieken in staat zijn." («Voorzitter IOC: Athene zorgde voor droomSpelen», NRC Handelsblad)

Στις

ελληνικές

εφηµερίδες

υπάρχουν

τρία

άρθρα

που

είναι

καθαρά

θετικά.

Η

Ελευθεροτυπία γράφει π.χ. για τη σιγουριά της Γιάννας Αγγελοπούλου για την επιτυχία
των Αγώνων:

Η ηγεσία της «Αθήνα 2004» είναι βέβαιη ότι το αποτέλεσµα θα είναι εντυπωσιακό. Η
Γιάννα Αγγελοπούλου έδειχνε χθες περισσότερο σίγουρη από ποτέ και δεν έκρυβε την
αισιοδοξία της. «Η τελετή έναρξης θα διηγείται την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και τη
γέννηση των Αγώνων µε µουσική, χορό και λαµπρότητα. Θα µαγέψει και θα αιχµαλωτίσει
το κοινό σε όλο τον κόσµο. Θα σας εκπλήξουµε», είπε η πρόεδρος της «Αθήνα 2004»
προς τους ξένους δηµοσιογράφους. «Το µήνυµά µας είναι -σχολίασε η πρόεδρος της
«Αθήνα 2004»- ότι είµαστε µια χώρα που δεν είναι µόνο υπερήφανη για την κληρονοµιά
της, αλλά έχει εµπιστοσύνη στο παρόν και στο µέλλον». («(«“Θα σας εκπλήξουµε
όλους”», Ελευθεροτυπία)

Είναι ενδεικτικό ότι η εφηµερίδα γράφει πως τα λόγια αυτά η Αγγελοπούλου τα απηύθυνε
στους ξένους δηµοσιογράφους, τους οποίους χρειάστηκε προφανώς να πείσει για την
επιτυχία της Ολυµπιάδας. Το Βήµα δηµοσίευσε ένα άρθρο το οποίο περιγράφει τις
οικονοµικές ευκαιρίες που δηµιουργήθηκαν χάρη στους Ολυµπιακούς Αγώνες και που τις
αρπάζουν διάφοροι κλάδοι:

(...) ο κ. A. Χαϊτίδης, στέλεχος της οινοβιοµηχανίας E. Τσάνταλης AE, αναγνωρίζει ότι
λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων πράγµατι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
ελληνικά προϊόντα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία και κυρίως στη Γερµανία
(...). Παράλληλα θεωρεί ότι πρόκειται για εξαιρετική συγκυρία, δεδοµένου ότι η
Ολυµπιάδα συνέπεσε µε την απόκτηση τα τελευταία χρόνια υψηλών ποιοτικών στάνταρντ
του ελληνικού κρασιού. («Πουλάνε το «made in Greece». Τη στήριξη των διπλωµατών
υπόσχεται το υπουργείο Εξωτερικών. Η προίκα των αγώνων. Οι εξαγωγικές βιοµηχανίες
προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη φήµη που δηµιούργησαν οι Αγώνες», Το Βήµα)

Αξίζει να σηµειωθεί και ένα άρθρο από Τα Νέα, το οποίο περιγράφει τη δουλειά ξένων
δηµοσιογράφων στην Αθήνα. Μια Γερµανίδα δηµοσιογράφος, που ζει στην Ελλάδα,
καταρρίπτει την εικόνα που σχεδιάζεται στον ξένο Τύπο:
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«Οι προϊστάµενοί µου, στη Γερµανία, ζητούν να µάθουν επίµονα τι γίνεται εδώ, αν όλα
όσα αρνητικά κυκλοφορούν και αναπαράγονται, ισχύουν. Έχουν αµφιβολίες για την
ασφάλεια

των

Αγώνων,

για

το

τραµ,

τη

µαραθώνια

διαδροµή,

τον

προαστιακό

σιδηρόδροµο, τις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις. ∆εν ξέρουν µε ακρίβεια τι γίνεται στην
Αθήνα και προσπαθώ να τους πείσω, µέσα από τις ανταποκρίσεις µου, ότι τα πράγµατα δεν
είναι έτσι όπως παρουσιάζονται στα ξένα δηµοσιεύµατα και τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ».
(«Zωντανή πόλη, «νεκρό» δηµόσιο. Πέτρα Βίλχελµ/Γερµανία/ΑRD», Τα Νέα)

Μερικά άλλα θέµατα που υπάρχουν στις ολλανδικές εφηµερίδες είναι η ασφάλεια των
Αγώνων και η τελετή έναρξης. Στις ελληνικές εφηµερίδες δηµοσιεύτηκαν και δύο
συνεντεύξεις µε τους δηµάρχους δύο ξένων πόλεων οι οποίες φιλοξένησαν ή µπορεί να
φιλοξενήσουν στο µέλλον τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

4.1.9 Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του ύφους των άρθρων στις ολλανδικές
εφηµερίδες

Στις αναλύσεις των θεµάτων και του ύφους των άρθρων βρέθηκαν, όπως αναφέραµε στις
παραπάνω παραγράφους, πολλά άρθρα ολλανδικών εφηµερίδων µε αρνητικό και ειρωνικό
ύφος. Θεωρούµε

ενδιαφέρον να

εξετάσουµε

σε ποια

από τις

εφηµερίδες

αυτές

συναντώνται τα περισσότερα άρθρα αυτού του είδους και για το λόγο αυτό ακολουθήσαµε
την εξής µέθοδο: καταµετρήθηκαν οι τίτλοι καθώς και η αρχή και το τέλος των
ολλανδικών άρθρων που περιέχουν αρνητικά ή ειρωνικά σχόλια, µε βάση δηλαδή τον
τίτλο και την πρώτη και την τελευταία παράγραφο (ή, στην περίπτωση σύντοµων άρθρων
χωρίς παραγράφους, την πρώτη και την τελευταία πρόταση). Ο τίτλος, η αρχή και το
τέλος είναι ενδιαφέροντα σηµεία από ρητορική άποψη, εξάλλου, συχνά είναι πολύ
δύσκολο να ταξινοµηθεί ολόκληρο ένα άρθρο ως αρνητικό/ειρωνικό. Χρειάζεται δηλαδή
µια πραγµατοποιήσιµη µέθοδος. Ο πίνακας 14 δείχνει τα αποτελέσµατα.

Πίνακας 14. Ο αριθµός των τίτλων, της αρχής και του τέλους των ολλανδικών εφηµερίδων που περιέχουν
αρνητικά/ειρωνικά σχόλια (Ν=76).

Τίτλος
Αρχή
Τέλος

Volkskrant (Ν=19)
12
12
6

%
63,2
63,2
31,6

NRC (Ν=29)
20
22
15

%
69,0
75,9
51,7

Trouw (Ν=28)
15
11
13

%
53,6
39,3
46,4

Από τον πίνακα 14 φαίνεται ότι η NRC Handelsblad παρουσιάζει γενικά την πιο
αρνητική/ειρωνική στάση: στα τρία σηµεία, δηλαδή στον τίτλο, στην αρχή και στο τέλος,
παρέχει το πιο µεγάλο ποσοστό αρνητικών/ειρωνικών σχολίων (αντίστοιχα 69%, 75,9%
και 51,7%) σε σύγκριση µε τις άλλες δύο εφηµερίδες. Η Volkskrant βρίσκεται γενικά στη
δεύτερη θέση, στο τέλος

όµως

η Trouw

παρουσιάζει ένα

πιο

µεγάλο ποσοστό
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αρνητικών/ειρωνικών σχολίων απ’ ό,τι η Volkskrant (46,4% εναντίον 31,6%). Όλες οι
εφηµερίδες παρουσιάζουν τα περισσότερα αρνητικά/ειρωνικά τους σχόλια είτε στον τίτλο
(η Trouw) είτε στην αρχή (η NRC Handelsblad). Η Volkskrant εµφανίζει ίσο αριθµό
αρνητικών/ειρωνικών σχολίων στον τίτλο και στην αρχή (και τα δύο 63,2%).

4.2 Η οπτική γωνία: οι πηγές και τα παραθέµατα

Αυτή η εργασία σκοπεύει να δηµιουργήσει µια εικόνα για την ειδησεογραφία για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Ένα σηµαντικό µέσο για τη δηµιουργία της εικόνας είναι η
ανάλυση της οπτικής γωνίας από την οποία παρουσιάζονται οι ειδήσεις: η οπτική γωνία
δείχνει από ποια πλευρά φωτίζονται τα γεγονότα. Η οπτική γωνία µπορεί να αναλυθεί µε
βάση τα παραθέµατα των διάφορων πηγών από τις οποίες απορρέουν οι ειδήσεις. Έχουν
αναλυθεί δηλαδή τα ευθέα παραθέµατα, τα πλάγια παραθέµατα και τα µερικά παραθέµατα,
τα οποία µετρήθηκαν ανά πηγή (ή ανά είδος πηγής) και ανά περίοδο. Οι πίνακες 5 και 6
δείχνουν πόσα άρθρα που εµφανίζουν µία ή περισσότερες πηγές βρέθηκαν στις ολλανδικές
και στις ελληνικές εφηµερίδες.
Πίνακας 5. Ο αριθµός των άρθρων µε πηγή, ανά ιστορική περίοδο και ανά ολλανδική εφηµερίδα (Ν=76).

Σεπ. 1997
Ιαν. 2000
Φεβ. 2003
Ελγίνεια
Άλλες ειδήσεις
Οκτ. 2003
Μάρ./Απρ. 2004
Αύγ./Σεπ. 2004
Σύνολο

Vk (Ν=19)
1
2
3
2
5
13

%
5

11
16
11
26
68

NRC (Ν=29)
3
3
1
5
10
4
26

%
10
10
3
17
34
14
90

Trouw (Ν=28)
2
1
1
2
20
26

%
7
4
4
7
71
93

Σύνολο
6
4
3
9
14
29
65

%
8
5
4
12
18
38
86

Πίνακας 6. Ο αριθµός των άρθρων µε πηγή, ανά ιστορική περίοδο και ανά ελληνική εφηµερίδα (Ν=154).

Σεπ. 1997
Ιαν. 2000
Φεβ. 2003
Ελγίνεια
Άλλες ειδήσεις
Οκτ. 2003
Μάρ./Απρ. 2004
Αύγ./Σεπ. 2004
Σύνολο

Βήµα (N=38)
2
3
7
4
3
6
6
2
33

%
5
8
18
11
8
16
16
5
87

Νέα (N=40)
4
3
4
5
4
5
5
7
37

%
10
8
10
13
10
13
13
18
93

Ελ. (N=76)
3
6
19
11
1
14
10
5
69

%
4
8
25
14
1
18
13
7
91

Σύνολο
9
12
30
20
8
25
21
14
139

%
6
8
19
13
5
16
14
9
90

Από τους πίνακες 5 και 6 φαίνεται ότι 86% των ολλανδικών άρθρων παρουσιάζουν µία ή
περισσότερες πηγές, ενώ στα ελληνικά άρθρα αυτό το ποσοστό φτάνει το 90%. Στις
ολλανδικές εφηµερίδες, η Trouw έχει σχετικά τα περισσότερα άρθρα µε πηγή (93%), ενώ
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στις ελληνικές εφηµερίδες τα περισσότερα άρθρα µε πηγή βρίσκονται στα Νέα (επίσης
93%).

Στις παρακάτω παραγράφους θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα κατά χρονολογική
σειρά. Στο τέλος, θα δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα.

4.2.1 Σεπτέµβριος 1997

Ο πίνακας 7 παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που βρίσκονται στα ολλανδικά και
τα ελληνικά άρθρα τον Σεπτέµβριο του 1997. Κατά αυτή την περίοδο, η Αθήνα ανέλαβε τη
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Πίνακας 7. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Σεπτέµβριο του 1997 (Ν=12.244).

∆ΟΕ
Σάµαρανκ
Ρογκ

ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

ολλανδικά (N=3.059)
5

%
0,2

ελληνικά (N=9.185)
60

%
0,7

5
-

0,2

18
42

0,2

102

3,3

50

0,5

0,5

Αγγελοπούλου

85

2,8

50

0,5

Ολυµπιακοί αξιωµατούχοι

75

2,5

331

3,6

Έλληνες
Ολλανδοί (NOC*NSF)
διεθνείς

37
38

1,2

93
238

1,0

1,2

Πολιτικές πηγές

161

5,3

715

7,8

Σηµίτης
Στεφανόπουλος
ελληνικές (υπόλοιπες πηγές)
διεθνείς

2
18
41
100

0,1

554
70
91

6,0

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Επιχειρηµατικός κόσµος (ελληνικός)
Αθλητές

33
-

27
37
26

0,3

Έλληνες
διεθνείς

ΜΜΕ (διεθνή)
Ελληνικός λαός (γενικός)
Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Αδιευκρίνιστες πηγές
Σύνολο

0,6
1,3
3,3

1,1

-

26
42
24
7
475

22
4
0,8
1,4
0,8
0,2
15,5

204
23
18
1.491

2,6

0,8
1,0

0,4
0,3
0,2
0,04

2,2
0,3
0,2
16,2

Ο πίνακας 7 δείχνει ότι στα ολλανδικά άρθρα, η προσοχή, όσον αναφορά την επιλογή των
πηγών, επικεντρώνεται στην οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» και στον διεθνή
πολιτικό κόσµο (3,3%). Μέσα στην «Αθήνα 2004», η κύρια πηγή είναι η Γιάννα
Αγγελοπούλου (2,8%). Μετά, 2,5% των λέξεων που αποδίδονται σε µια πηγή εκφράζονται
από Ολλανδούς και διεθνείς ολυµπιακούς αξιωµατούχους, ενώ οι ελληνικές πολιτικές
πηγές φτάνουν το 2,2%. Στα ελληνικά άρθρα, αυτές οι πολιτικές πηγές έχουν την πρώτη
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θέση (7,8%). Οι ολυµπιακοί αξιωµατούχοι παίρνουν µια σηµαντική θέση και στα ελληνικά
άρθρα (3,6%). Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι 2,2% των λέξεων από τα ελληνικά
άρθρα προέρχονται από τα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία έχουν έτσι την
τρίτη θέση. Στα ολλανδικά άρθρα, αυτή η πηγή δεν υπάρχει.

4.2.2 Φεβρουάριος 2003

Ο πίνακας 8 παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που υπάρχουν στα ολλανδικά και
τα ελληνικά άρθρα τον Φεβρουάριο του 2003, όταν η ∆ΟΕ επισκέφτηκε την Αθήνα για να
επιθεωρήσει την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων.

Πίνακας 8. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Φεβρουάριο του 2003 (Ν=11.757).

∆ΟΕ
Σάµαρανκ
Ρογκ

ολλανδικά (Ν=673)
98

14,6

ελληνικά (Ν=11.084)
113

96

16
68

0,1

14,3

%

%
1,0
0,6

ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

-

456

4,1

Αγγελοπούλου
οργανωτική επιτροπή Deaflympics

-

392
28

3,5

Ολυµπιακοί αξιωµατούχοι

-

129

1,2

Έλληνες
διεθνείς

-

110
19

1,0

985

8,9

Πολιτικές πηγές (ελληνικές)

45

6,7

Σηµίτης

16

2,4

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Επιχειρηµατικός κόσµος (ελληνικός)
Εταιρείες δηµοσκοπήσεων (ελλ.)
Πολιτιστικός τοµέας (ελληνικός)
Αθλητικοί παράγοντες

10
-

Έλληνες
διεθνείς

Ελληνικός λαός (γενικός)
ΜΜΕ (ελληνικά)
Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Σύνολο

0,3

0,2

23

0,2

27
219
25
25
30

0,2

-

17
13

0,2

153

50
14
3
74
2.150

0,5

1,5

22,7

2,0
0,2
0,2
0,3
0,1

0,1
0,03
0,7
19,4

Ο πίνακας 8 δείχνει ότι στα ολλανδικά άρθρα δεν υπάρχει µεγάλη ποικιλία πηγών. Η
πλειονότητα των παραθεµάτων προέρχεται από τη ∆ΟΕ (14,6%). Μέσα σε αυτή την πηγή,
ο Ζακ Ρογκ αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή: σχεδόν όλα τα παραθέµατα της ∆ΟΕ
εκφράστηκαν από το Ρογκ. Στη δεύτερη θέση, µε 6,7%, βρίσκονται οι Έλληνες πολιτικοί.
Η τελευταία πηγή που παρουσιάζεται στα ολλανδικά άρθρα είναι ο επιχειρηµατικός κόσµος
της Ελλάδας (1,5%). Στα ελληνικά άρθρα, η πρώτη θέση είναι για τους Έλληνες
πολιτικούς (8,9%). Μετά, µε 4,1%, η «Αθήνα 2004» είναι µια σηµαντική πηγή. Στα
ολλανδικά άρθρα, η οργανωτική επιτροπή δεν βρίσκεται καθόλου ως πηγή κατά αυτή την
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περίοδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα ελληνικά άρθρα, τα παραθέµατα της ∆ΟΕ δε φτάνουν
παρά µόνο το 1%: µια µεγάλη διαφορά δηλαδή µε την παρουσία της ∆ΟΕ στα ολλανδικά
άρθρα.

4.2.3 Μάιος 2003: τα Ελγίνεια µάρµαρα

Ο πίνακας 9 παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που βρίσκονται στα ολλανδικά και
τα ελληνικά άρθρα τον Μάιο του 2003, µε θέµα τα Ελγίνεια µάρµαρα. Κατά εκείνη την
περίοδο, ο αγώνας για την επιστροφή των µαρµάρων συνεχιζόταν ενόψει της Ολυµπιάδας
του 2004, η οποία θα διεξαχθεί στο ελληνικό έδαφος.

Πίνακας 9. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Μάιο του 2003 (Ελγίνεια µάρµαρα, Ν=16.104).

Πολιτικές πηγές

ολλανδικά (Ν=4.068)
39

ελληνικές
ολλανδικές
Ευρωπαϊκή Ένωση
διεθνείς

39
-

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
∆ικαιοσύνη (ελληνική)
Εκπαίδευση (ελληνική)
Επιχειρηµατικός κόσµος (διεθνής)
Πολιτιστικός τοµέας

17
13
6
89

ελληνικός
διεθνής
λόµπι (διεθνές)

89
-

2,2

Ειδικοί

6

Έλληνες
διεθνείς

6

Vox pop

26

ελληνικά
διεθνή

%
1,0
1,0

0,4
0,3
0,1
2,2

ελληνικά (Ν=12.036)
529
386
93
50

122
1.394

%
4,4
3,2
0,8
0,4

1,0
11,6

969
367
58

0,5

0,1

7

0,1
0,1

0,1

7
-

-

11

0,1

-

7
4

0,03

8,1
3,0

0,1

ΜΜΕ

157

3,9

129

1,1

ελληνικά
διεθνή

157

0,05

3,9

6
123

Ιστορικές πηγές

20

0,5

312

2,6

Έλληνες συγγραφείς
διεθνείς συγγραφείς
Λόρδος Βύρωνας
Λόρδος Έλγιν

20

1,0

0,5

125
20
167
-

8,5

51
34
2.589

Υπόλοιπες πηγές
Αδιευκρίνιστες πηγές
Σύνολο

347

1,0

0,2
1,4

0,4
0,3
21,5

Ο πίνακας 9 δείχνει ότι σχετικά µε το θέµα των Ελγινείων µαρµάρων, οι περισσότερες
πηγές στα ολλανδικά άρθρα βρίσκονται στα διεθνή µίντια (3,9%). Στη δεύτερη θέση
βρίσκονται οι πηγές από τον πολιτιστικό τοµέα (2,2%), που είναι όλες διεθνείς. Αυτή την
26

Vox pop: vox populi («η φωνή του λαού»), (σύντοµες) συνεντεύξεις µε πολίτες.

79

περίοδο παρουσιάζονται και µερικές ιστορικές πηγές, γεγονός που εξηγείται εύκολα από το
θέµα των µαρµάρων. Όµως, στα ολλανδικά άρθρα η µοναδική ιστορική πηγή στην οποία
παραπέµπεται είναι ο Λόρδος Έλγιν, ο οποίος πήρε τα µάρµαρα από τον Παρθενώνα. ∆εν
υπάρχει στα ελληνικά άρθρα, τα οποία όµως παρουσιάζουν έναν φιλέλληνα, το Λόρδο
Βύρωνα. Στα ελληνικά άρθρα, οι ιστορικές πηγές βρίσκονται στην τρίτη θέση. Οι
περισσότερες πηγές βρίσκονται στον πολιτιστικό τοµέα (11,6%), γεγονός που εξηγείται
και αυτό από το θέµα των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι πολιτικοί είναι πάλι µια σηµαντική
πηγή (4,4%), από τους οποίους οι Έλληνες πολιτικοί αποτελούν την πλειονότητα (3,2%).

4.2.4 Μάιος 2003: άλλες ειδήσεις

Ο πίνακας 10 παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που βρίσκονται στα ολλανδικά και
τα ελληνικά άρθρα τον Μάιο του 2003, µαζί µε τα άλλα θέµατα που ήταν στις ειδήσεις.

Πίνακας 10. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Μάιο του 2003 (άλλες ειδήσεις, Ν=9.332).

∆ΟΕ

ολλανδικά (Ν=3.863)
172

%
4,5

ελληνικά (Ν=5.469)
-

%

Ρογκ
Όσβαλντ

34
114

0,9
3,0

-

ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

71

1,8

61

Αγγελοπούλου

12

0,3

61

1,1

109

2,8

474

8,7

13
91
5

0,3

474
-

8,7

Πολιτικές πηγές
Σηµίτης
ελληνικές (υπόλοιπες πηγές)
λόµπι (διεθνές)

2,4
0,1

1,1

Αρχές

-

40

0,7

ελληνικές
διεθνείς

-

14
26

0,3

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Υπηρεσία Πληροφοριών (Ελλάδας)
Αστυνοµία (ελληνική)
Μεταφορά (ελληνική)
Εκπαίδευση (ελληνική)
Επιχειρηµατικός κόσµος (ελληνικός)
Αθλητικοί παράγοντες (Ολλανδοί)
Ελληνικός λαός (γενικός)
Vox pop (ελληνικά)
ΜΜΕ (ελληνικά)
Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Σύνολο

43
35
119
28
15
3
5
600

1,1

0,9
3,1
0,7
0,4
0,1
0,1
15,5

6
2
60
93
333
5
12
1.086

0,5

0,1
0,04
1,1
1,7
6,1

0,1
0,2
19,9

Από τον πίνακα 10 φαίνεται ότι τα περισσότερα παραθέµατα στα ολλανδικά άρθρα
προέρχονται από τη ∆ΟΕ (4,5%). Μέσα στη ∆ΟΕ, ο Όσβαλντ είναι η κύρια πηγή (3%). Οι
αθλητικοί παράγοντες βρίσκονται στη δεύτερη θέση (3,1%), και οι πολιτικές πηγές, από
τις οποίες οι περισσότερες είναι ελληνικές πηγές, φτάνουν το 2,8%. Στα ελληνικά άρθρα,
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οι κύριες πηγές είναι οι πολιτικές πηγές (8,7%), οι οποίες είναι όλες ελληνικές, και οι
πηγές από τον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο (6,1%). Οι άλλες πηγές βρίσκονται σε µια
πολύ κατώτερη θέση, όπως οι πηγές από την ελληνική εκπαίδευση (1,7%) και η
οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» (1,1%). Η ∆ΟΕ δεν παρουσιάζεται καθόλου ως πηγή,
γεγονός που σχηµατίζει µια µεγάλη αντίθεση µε την παρουσία της στα ολλανδικά άρθρα
κατά αυτή την περίοδο.

4.2.5 Μάρτιος/Απρίλιος 2004

Ο πίνακας 11 (βλέπε σελίδα 82) παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που βρίσκονται
στα ολλανδικά και τα ελληνικά άρθρα τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2004, όταν κηρύσσεται µια
πανελλαδική

απεργία

24

ωρών,

που

προακαλεί

ανησυχία

για

την

πρόοδο

των

προετοιµασιών της Ολυµπιάδας.

Ο πίνακας 11 δείχνει ότι στα ολλανδικά άρθρα, σχεδόν τα µισά των παραθεµάτων
προέρχονται από πηγές που σχετίζονται µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Η
οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» προσφέρει τα περισσότερα παραθέµατα (5,2%), µε
κύρια πηγή τη Γιάννα Αγγελοπούλου (3,6%). Αυτό το ποσοστό όµως δε διαφέρει πολύ
από αύτο που υπάρχει στη ∆ΟΕ, το οποίο φτάνει το 5,1% και µέσα στο οποίο ο Ρογκ και ο
Όσβαλντ αποτελούν τις πιο σηµαντικές πηγές (3,8% συνολικά). Στην τρίτη θέση
βρίσκονται οι πολιτικές πηγές (2,9%), από τις οποίες οι περισσότερες είναι ελληνικές
(2,1% συνολικά). Στα ελληνικά άρθρα, ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος είναι η κύρια
πηγή (7,2%). Η οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» είναι η δεύτερη πηγή (6,5%). Ο
πολιτιστικός κόσµος φτάνει το 5,5%, από τον οποίο στην πλειονότητα βρίσκονται οι
διεθνείς πηγές (5,1%). Η ∆ΟΕ βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε 3,4% των παραθεµάτων.
Έτσι, στα ελληνικά άρθρα, τα παραθέµατα που προέρχονται από πηγές που έχουν σχέση
µε τη διοργάνωση της Ολυµπιάδας φτάνουν σχεδόν το ένα τρίτο.
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Πίνακας 11. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Μάρτιο/Απρίλιο του 2004 (Ν=19.850).

∆ΟΕ

ολλανδικά (Ν=6.696)
343

%
5,1

ελληνικά (Ν=13.154)
442

3,4

%

Ρογκ
Όσβαλντ

107
145

1,6
2,2

184
92

0,7

1,4

ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

350

5,2

852

6,5

Αγγελοπούλου
εθελοντές

244
-

3,6

262
382

2,9

Ολυµπιακοί αξιωµατούχοι

99

1,5

150

1,1

Έλληνες
Ολλανδοί
διεθνείς

78
21

1,1

1,2
0,3

150
-

Πολιτικές πηγές

193

2,9

362

2,8

Καραµανλής
ελληνικές (υπόλοιπες πηγές)
διεθνείς

100
39
54

1,5

10
352
-

0,1

Αρχές (ελληνικές)
Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Αστυνοµία (ελληνική)
Εκπαίδευση (ελληνική)
Επιχειρηµατικός κόσµος

12
137
9
34

0,2

ελληνικός
διεθνής

34
-

0,5

Πολιτιστικός τοµέας

3

ελληνικός
διεθνής

3

Αθλητικοί παράγοντες

0,6
0,8

2,0
0,1
0,5

164
47
55
942

2,0

2,7

1,2
0,4
0,4
7,2

934
8

0,1

0,04

729

5,5
0,5

0,04

61
668

125

1,9

144

1,1

Έλληνες
Ολλανδοί
διεθνείς

3
122
-

0,04

106
38

0,8

Ελληνικός λαός (γενικός)
Vox pop (ελληνικά)
ΜΜΕ

27
83
32

0,4

ελληνικά
διεθνή

32
-

0,5

Ιστορικές πηγές

30

0,4

Έλληνες συγγραφείς
Ολλανδοί συγγραφείς

5
25

0,1

9
4
1.490

0,1

Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Αδιευκρίνιστες πηγές
Σύνολο

1,8

1,2
0,5

0,4

0,1
22,3

7,1

5,1

0,3

314

2,4

50
264

2,0

0,4

-

89
105
23
4.418

0,7
0,8
0,2
33,6

4.2.6 Αύγουστος/Σεπτέµβριος 2004

Ο πίνακας 12 παρουσιάζει το σύνολο των παραθεµάτων που υπάρχουν στα ολλανδικά και
τα ελληνικά άρθρα τον Αύγουστο/Σεπτέµβριο του 2004, όταν έλαβε χώρα η Ολυµπιάδα
στην Αθήνα.
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Πίνακας 12. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, τον
Αύγουστο/Σεπτέµβριο του 2004 (Ν=20.639).

∆ΟΕ

ολλανδικά (Ν=11.417)
175

Ρογκ

175

1,5

-

ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

354

3,1

302

3,3

88

0,8

133

1,4

Ολυµπιακοί αξιωµατούχοι (Ολλανδοί)
Πολιτικές πηγές

1
246

0,01

393

4,3

Καραµανλής
ελληνικές (υπόλοιπες πηγές)
διεθνείς
λόµπι (ελληνικό)

97
120
8
21

0,8

Αρχές (ελληνικές)
∆ιοικήσεις (τοπικές)

21
15

0,2

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Παρίσι (πόλη, διοίκηση)

15
-

0,1

109
379

Αστυνοµία (ελληνική)
Επιχειρηµατικός κόσµος (ελληνικός)
Εταιρείες δηµοσκοπήσεων

75
31
82

0,7

204
-

ελληνικές
ολλανδικές

14
68

0,1

Πολιτιστικός τοµέας (ελληνικός)
Αθλητικοί παράγοντες

22
320

0,2

Ολλανδοί
διεθνείς
αδιευκρίνιστοι

269
44
7

2,4

Ελληνικός λαός (γενικός)
Vox pop

50
371

0,4

ελληνικά
διεθνή

317
54

2,8
0,5

-

ΜΜΕ

67

0,6

239

ολλανδικά
ελληνικά
διεθνή

35
32
-

0,3

239

39
27
18
1.914

0,3

Αγγελοπούλου

Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Αδιευκρίνιστες πηγές
Σύνολο

1,5

2,2
1,1
0,1
0,2

0,1

0,3
0,7
0,6

2,8
0,4
0,1

3,2

0,3

0,2
0,2
16,8

ελληνικά (Ν=9.222)
-

393
-

488

4,3

5,3
1,2
4,1

2,2

-

1.061
-

11,5

-

-

5
54
2.746

2,6

2,6

0,1
0,6
29,8

Ο πίνακας 12 δείχνει ότι στα ολλανδικά άρθρα, τα περισσότερα παραθέµατα είναι τα vox
pop (3,2%), από τα οποία τα περισσότερα είναι ελληνικά (2,8%). Η οργανωτική επιτροπή
«Αθήνα 2004» είναι η δεύτερη πηγή (3,1%). Οι αθλητικοί παράγοντες (2,8%) είναι επίσης
µια σηµαντική πηγή, µαζί µε τις πολιτικές πηγές (2,2%). Οι τελευταίες είναι κυρίως
ελληνικές (1,9% συνολικά). Η ∆ΟΕ δε φτάνει παρά µόνο το 1,5%. Στα ελληνικά άρθρα, η
µεγάλη πλειονότητα των παραθεµάτων προέρχεται από τον ελληνικό πολιτιστικό τοµέα
(11,5%). Μετά, οι τοπικές διοικήσεις είναι επίσης µια σηµαντική πηγή (5,3%). Οι πολιτικές
πηγές είναι η τρίτη πηγή (4,3%), οι οποίες είναι όλες ελληνικές. Η οργανωτική επιτροπή
«Αθήνα 2004» είναι η τέταρτη πηγή (3,3%), ενώ η ∆ΟΕ δεν υπάρχει καθόλου ως πηγή
κατά αυτή την περίοδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα ελληνικά άρθρα, τα παραθέµατα που
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προέρχονται από τα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης φτάνουν το 2,6%. Αυτή η πηγή δε
βρίσκεται στα ολλανδικά άρθρα.

4.2.7 Συνολικές ποσοτικές αναλύσεις: τα παραθέµατα από όλες τις περιόδους
(1997-2004)

Για να δηµιουργηθεί µια ολοκληρωτική εικόνα, αυτή η παράγραφος θα περιγράψει τις
συνολικές ποσοτικές αναλύσεις των παραθεµάτων από όλες τις περιόδους (1997-2004). Ο
πίνακας 13 (βλέπε σελίδα 85) δείχνει το σύνολο των παραθεµάτων που βρίσκονται στα
συγκεντρωθέντα ολλανδικά και ελληνικά άρθρα.
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Πίνακας 13. Ο αριθµός των λέξεων µέσα σε παραθέµατα στα ολλανδικά και στα ελληνικά άρθρα, ανά πηγή, από
το 1997 µέχρι και το 2004 (Ν=89.926).

ολλανδικά (Ν=29.776)
793
877

2,7
2,9

ελληνικά (Ν=60.150)
615
1.721

Αγγελοπούλου

429

1,4

898

1,5

Ολυµπιακοί αξιωµατούχοι

175

0,6

610

1,01

Έλληνες
Ολλανδοί
διεθνείς

116
59

0,2

353
257

0,6

0,4

Πολιτικές πηγές

793

2,7

3.458

5,7

Πρωθυπουργός Ελλάδας
Πρόεδρος της ∆µοκρατίας
ελληνικές (υπόλοιπες πηγές)
ολλανδικές
Ευρωπαϊκή Ένωση
διεθνείς
λόµπι (ελληνικό)
λόµπι (διεθνές)

228
18
320
39
162
21
5

0,8

587
2.637
93
141
-

1,0

Αρχές (ελληνικές + διεθνείς)
∆ιοικήσεις (τοπικές)

33
212

0,1

Αθήνα (πόλη, διοίκηση)
Παρίσι (πόλη, διοίκηση)

212
-

0,7

Υπηρεσία Πληροφοριών (Ελλάδας)
Αστυνοµία (ελληνική)
∆ικαιοσύνη (ελληνική)
Μεταφορά (ελληνική)
Εκπαίδευση (ελληνική)
Επιχειρηµατικός κόσµος

84
13
149

ελληνικός
διεθνής

143
6

Εταιρείες δηµοσκοπήσεων
Πολιτιστικός τοµέας

82
114

0,3

22
92
-

0,1

∆ΟΕ
ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004»

ελληνικός
διεθνής
λόµπι (διεθνές)

0,1
1,1
0,1
0,5
0,1
0,02

0,7

0,3
0,04

0,5
0,5
0,02

1,0
2,9

0,4

4,4
0,2
0,2

40
706

0,1
1,2

327
379

6
49
60
270
1.735
1.727
8

0,5
0,6

0,01
0,1
0,1
0,4
2,9
2,9
0,01

25
3209

0,04
3,5

0,3

2116
1035
58

0,3

0,4

5,3
1,7
0,1

Αθλητικοί παράγοντες

564

1,9

174

Έλληνες
Ολλανδοί
διεθνείς
αδιευκρίνιστοι

3
510
44
7

0,01

123
51
-

0,2

Ειδικοί
Αθλητές
Ελληνικός λαός (γενικός)
Vox pop

6
131
469

0,02

7
26
50
11

0,01

ελληνικά
διεθνή

415
54

1,4

0,01

0,2

7
4

ΜΜΕ

259

0,9

900

1,5

ελληνικά
ολλανδικά
διεθνή

67
35
157

0,2

70
830

0,1

Ιστορικές πηγές
Υπόλοιπες πηγές
Ανώνυµες πηγές
Αδιευκρίνιστες πηγές
Σύνολο

50
90
60
25
4.979

1,7
0,1
0,02

0,4
1,6

0,1
0,5

0,2
0,3
0,2
0,1
16,7

312
176
263
57
14.480

0,1

0,04
0,1
0,02
0,01

1,4

0,5
0,3
0,4
0,1
24,1
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Από τον πίνακα 13 φαίνεται ότι συνολικά στα ολλανδικά άρθρα, τα περισσότερα
παραθέµατα προέρχονται από την οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» (2,9%). Η ∆ΟΕ
αποτελεί τη δεύτερη πηγή, µε 2,7% των παραθεµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι στα ολλανδικά
άρθρα η προσοχή όσον αφορά τις πηγές επικεντρώνεται στα οργανωτικά ζητήµατα:
συνολικά, η ∆ΟΕ και η οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» φτάνουν το 5,6% των
παραθεµάτων, το οποίο είναι λίγο πάνω από το ένα τρίτο των παραθεµάτων. Αναλύθηκε
και η διαφορά ανάµεσα στο είδος των παραθεµάτων για τη ∆ΟΕ και η ΟΕΟΑ «Αθήνα
2004» στις ολλανδικές και τις ελληνικές εφηµερίδες. Τα ποσοστά δε διαφέρουν πολύ. Τα
περισσότερα παραθέµατα είναι ευθέα, ενώ τα πλάγια παραθέµατα αποτελούν το δεύτερο
είδος. Τα µερικά παραθέµατα βρίσκονται στην τρίτη θέση. Αυτή η σειρά ισχύει για τις
ολλανδικές καθώς και τις ελληνικές εφηµερίδες.27 Ένα άλλο σηµαντικό είδος πηγών που
εµφανίζεται στα ολλανδικά άρθρα είναι οι πολιτικές πηγές (επίσης 2,7%), από τις οποίες οι
περισσότερες είναι ελληνικές (2% συνολικά). Μετά, οι (κυρίως Ολλανδοί) αθλητικοί
παράγοντες και τα (κυρίως ελληνικά) vox pop είναι οι επόµενες πηγές στην ιεραρχική
κατάταξη των πηγών (αντίστοιχα 1,9% και 1,6%).

Στα ελληνικά άρθρα, τα περισσότερα παραθέµατα προέρχονται από τις πολιτικές πηγές
(5,7%), από τις οποίες η πλειονότητα είναι οι ελληνικές πηγές (4,4%). Άλλες σηµαντικές
πηγές βρίσκονται στον πολιτιστικό τοµέα (5,3%) και τον (ελληνικό) επιχειρηµατικό κόσµο
(2,9%). Η οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» φτάνει επίσης το 2,9%, ενώ 1% των
παραθεµάτων προέρχεται από τη ∆ΟΕ. Μαζί, φτάνουν δηλαδή το 3,9%: σχεδόν το ένα
έβδοµο των παραθεµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
αντιπροσωπεύονται στα ελληνικά άρθρα µε 1,5% των παραθεµάτων. Τα περισσότερα από
αυτά είναι ξένα.

27

Συγκεκριµένα, για τη ∆ΟΕ βρέθηκαν τα εξής ποσοστά:
ευθέα παραθέµατα: 60% στα ολλανδικά άρθρα και 68% στα ελληνικά άρθρα,
πλάγια παραθέµατα: 36% στα ολλανδικά άρθρα και 22% στα ελληνικά άρθρα,
µερικά παραθέµατα: 5% στα ολλανδικά άρθρα και 10% στα ελληνικά άρθρα.
Για την ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» βρέθηκαν τα εξής ποσοστά:
ευθέα παραθέµατα: 65% στα ολλανδικά άρθρα και 70% στα ελληνικά άρθρα,
πλάγια παραθέµατα: 34% στα ολλανδικά άρθρα και 22% στα ελληνικά άρθρα,
µερικά παραθέµατα: 1% στα ολλανδικά άρθρα και 8% στα ελληνικά άρθρα.
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5. Συµπεράσµατα και συζήτηση
5.1 Συµπεράσµατα

Το κεντρικό θέµα αυτής της εργασίας ήταν οι διαφορές ανάµεσα στην ειδησεογραφία στις
ολλανδικές εφηµερίδες de Volkskrant, NRC Handelsblad και Trouw και την ειδησεογραφία
στις ελληνικές εφηµερίδες Το Βήµα, Τα Νέα και Ελευθεροτυπία όσον αφορά την
προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, από το 1997 µέχρι και το
2004. Η προσοχή µας εστιάστηκε στα θέµατα των άρθρων, στο ύφος τους και στις πηγές
και τα παραθέµατα που εµφανίζονται σε αυτά. Τα θέµατα και το ύφος αναλύθηκαν κυρίως
µε βάση τις ποιοτικές αναλύσεις των άρθρων και σύµφωνα µε το πλαίσιο των ιστορικών
γεγονότων από τον Σεπτέµβριο του 1997 µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2004. Οι πηγές και
τα παραθέµατα αναφέρθηκαν µε βάση τις ποσοτικές αναλύσεις, επίσης σύµφωνα µε το
πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα παρατεθούν τα
συµπεράσµατα των αναλύσεων και θα παρουσιαστεί η απάντηση στο βασικό ερώτηµα.

5.1.1 Τα θέµατα και το ύφος των άρθρων

Τον Σεπτέµβριο του 1997, σχεδόν όλα τα ολλανδικά και ελληνικά άρθρα αναφέρονται
θετικά στην ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 από την Αθήνα. Στις ολλανδικές
εφηµερίδες, δηλαδή στην NRC Handelsblad και στην Trouw, υπάρχουν και κάποια κριτικά
άρθρα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και το χρονοδιάγραµµα της προετοιµασίας. Από τις
ελληνικές εφηµερίδες, µόνο η Ελευθεροτυπία δηµοσίευσε ένα κριτικό άρθρο και Τα Νέα
περιέχουν ένα επίσης κριτικό άρθρο που προέρχεται από τον Αµερικανικό Τύπο.

Τον Ιανουάριο του 2000, βρέθηκε µόνο ένα ολλανδικό άρθρο, το οποίο δηµοσιεύτηκε στη
Volkskrant και το οποίο έχει ως θέµα τις ανησυχίες του Ζακ Ρογκ σχετικά µε την
προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. Για το θέµα αυτό βρέθηκαν πέντε ελληνικά
άρθρα. Παρόλο που οι ελληνικές εφηµερίδες γράφουν µε ανοιχτό τρόπο για τα
προβλήµατα σχετικά µε την προετοιµασία της Ολυµπιάδας, σε δύο άρθρα, στα Νέα και
στην Ελευθεροτυπία, φαίνεται ότι η επίσκεψη της ∆ΟΕ στην Αθήνα θεωρείται µάλλον ένα
δείγµα βοήθειας παρά µια άσκηση πίεσης και ελέγχου. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στις
ελληνικές εφηµερίδες είναι τα εγκαίνια του µετρό της Αθήνας, που είναι ζωτικής σηµασίας
και για τη διεξαγωγή των Αγώνων.

Τον Φεβρουάριο του 2003, τα τέσσερα ολλανδικά άρθρα που βρέθηκαν έχουν όλα ως
θέµα τις παρατηρήσεις της ∆ΟΕ και το θέµα της ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα
περισσότερα από αυτά τα άρθρα είναι πολύ σύντοµα. Στις ελληνικές εφηµερίδες υπάρχουν
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εφτά άρθρα για το θέµα, σχετικά µε την επίσκεψη της ∆ΟΕ και τα κριτικά σχόλιά της.
Μερικά ελληνικά άρθρα γράφουν µε αισιόδοξο τρόπο, άλλα µε απαισιόδοξο, για τη
χρηµατοδότηση της Ολυµπιάδας. Μια ιδιαίτερη θέση στα ελληνικά άρθρα έχει η Γιάννα
Αγγελοπούλου, η οποία παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που µπορεί να προσφέρει τη λύση
για τα προβλήµατα σχετικά µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Σε πολλά άρθρα
αναφέρεται µε το µικρό της όνοµα, γεγονός που δείχνει ότι χαίρει µεγάλης συµπάθειας.
Άλλα θέµατα που βρίσκονται στα ελληνικά άρθρα είναι, µεταξύ άλλων, η ασφάλεια των
Ολυµπιακών Αγώνων, τα µέτρα για το αντιντόπινγκ, η διαδροµή της ολυµπιακής φλόγας
και οικονοµικές ειδήσεις που σχετίζονται µε τη διοργάνωση της Ολυµπιάδας.

Τον Μάιο του 2003, τα τέσσερα ολλανδικά άρθρα που βρέθηκαν σχετικά µε το θέµα των
Ελγινείων µαρµάρων είναι γενικά ισορροπηµένα. ∆είχνουν κυρίως και τις δύο πλευρές,
ενώ τα περισσότερα ελληνικά άρθρα παρουσιάζουν πηγές µε µια καθαρή άποψη για το
ζήτηµα των Ελγινείων µαρµάρων. Εξάλλου, τα θέµατα στις ελληνικές εφηµερίδες
σχετίζονται συχνά µε το εξωτερικό, π.χ. ειδήσεις για άλλες χώρες που υποστηρίζουν την
επιστροφή των µαρµάρων.

Για τον Μάιο του 2003 συγκεντρώθηκαν και άρθρα που αφορούν άλλες ειδήσεις. Τα
περισσότερα ολλανδικά άρθρα έχουν ως θέµα τους αρνητικούς παράγοντες που παίζουν
κάποιο ρόλο στην προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. Μερικά άλλα άρθρα έχουν ως
θέµα την πώληση των εισιτηρίων. Υπάρχουν και δύο ρεπορτάζ για τα προβλήµατα στη
διοργάνωση. Ρόλο παίζει και η Γιάννα Αγγελοπούλου, σε ένα ολλανδικό άρθρο το οποίο
περιγράφει τις ικανότητές της και τη µεγάλη επιρροή της και όπου η Αγγελοπούλου
αναφέρεται µε το µικρό της όνοµα. Σε µερικά άρθρα, το ύφος είναι αρνητικό και ειρωνικό,
και οι Έλληνες περιγράφονται ακόµα και ως δολιοφθορείς. Στα ελληνικά άρθρα βρίσκονται
διάφορα θέµατα, τα οποία απουσιάζουν από τα ολλανδικά άρθρα, όπως π.χ. η ισλαµική
τροµοκρατία που απειλεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, τα σχέδια για την
απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων κατά την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων, η πώληση των εισιτηρίων και η επέκταση του τραµ στην Αθήνα.

Για τον Οκτώβριο του 2003, δε βρέθηκε κανένα ολλανδικό άρθρο. Έντεκα από τα 26
ελληνικά άρθρα έχουν ως θέµα την επίσκεψη του Όσβαλντ στην Αθήνα. Τα άρθρα αυτά
δείχνουν ότι η πιο σοβαρή ανησυχία της ∆ΟΕ είναι η ανάπτυξη της υποδοµής, ιδιαίτερα
του τραµ και του προαστιακού σιδηροδρόµου. Οι ελληνικές αρχές όµως είναι βέβαιες ότι
τα έργα θα παραδοθούν στην ώρα τους. Οι ελληνικές εφηµερίδες γράφουν µε πολύ
καθαρό τρόπο για τα προβλήµατα και τις καθυστερήσεις στην προετοιµασία των
Ολυµπιακών Αγώνων. Τα καθυστερηµένα έργα κατονοµάζονται και περιγράφονται. Ένα
άλλο σηµαντικό θέµα στα ελληνικά άρθρα είναι οι οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας
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σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Τα αναφερόµενα στο θέµα αυτό άρθρα παραθέτουν
διάφορα σενάρια, τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2004, δύο ολλανδικά άρθρα και τρία ελληνικά άρθρα έχουν ως
θέµα την πανελλαδική απεργία και τη στάση της ∆ΟΕ απέναντι σε αυτό το θέµα. Η
ερµηνεία των δηλώσεων του Ρογκ είναι πολύ διαφορετική: ενώ οι ολλανδικές εφηµερίδες
δίνουν έµφαση στα αρνητικά του σχόλια, οι ελληνικές εφηµερίδες κάνουν το αντίθετο και
δίνουν έµφαση στα θετικά του λόγια. Θετικά ολλανδικά άρθρα υπάρχουν για το θέµα της
ασφάλειας. Οπωσδήποτε όµως, τα περισσότερα ολλανδικά άρθρα είναι καθαρά αρνητικά
για την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα άρθρα αυτά χαρακτηρίζονται συχνά
από ειρωνικό ύφος και παραπειστική φρασεολογία. Ένα σηµαντικό θέµα στις ελληνικές
εφηµερίδες είναι οι απαισιόδοξες οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας σχετικά µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Τα άλλα θέµατα στις ελληνικές εφηµερίδες είναι π.χ. η ολυµπιακή
φλόγα και οι λαµπαδηδρόµοι.

Τον Αύγουστο/Σεπτέµβριο του 2004, σηµαντικά θέµατα στα άρθρα είναι οι υπερβάσεις του
αρχικού προϋπολογισµού για τους Αγώνες, η αύξηση του δηµόσιου χρέους λόγω αυτών
των υπερβάσεων και η αύξηση του ελλείµµατος προϋπολογισµού. Αυτά τα θέµατα
υπάρχουν σε πέντε ολλανδικά άρθρα και σε τρία ελληνικά. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα στις
ολλανδικές εφηµερίδες είναι η µεταµόρφωση την οποία υπέστη η πόλη της Αθήνας. Και τα
πέντε άρθρα όµως πάνω σε αυτό το θέµα τελειώνουν µε αρνητικά στοιχεία. Εµφανίζεται
και

το

φαινόµενο

της

γελοιοποίησης

του

ελληνικού

τρόπου

προετοιµασίας

της

Ολυµπιάδας: σε πολλά άρθρα, ο ελληνικός τρόπος εργασίας απεικονίζεται ως άτεχνος και
ερασιτεχνικός. Αυτό το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό βρίσκεται κατά αυτή την περίοδο για
πρώτη φορά και σε µια ελληνική εφηµερίδα, στα Νέα. Γενικά, στα Νέα υπάρχουν πολλά
κριτικά άρθρα σχετικά µε τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Πέντε από τα έξι
άρθρα που δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα κατά αυτή την περίοδο αποπνέουν µια κριτική
στάση. Ένα άλλο θέµα που συναντούµε στα ολλανδικά άρθρα, είναι η πώληση των
εισιτηρίων. Βρέθηκαν και δύο ελληνικά άρθρα για αυτό το θέµα, ο τρόπος που
παρουσιάζεται όµως το θέµα στις εφηµερίδες των δύο χωρών είναι εντελώς διαφορετικός:
ενώ τα τρία ολλανδικά άρθρα έχουν ως θέµα τον ισχυρισµό ότι το ενδιαφέρον για τα
εισιτήρια είναι απογοητευτικό, τα ελληνικά άρθρα παρουσιάζουν µια πολύ θετική εικόνα.
Υπάρχουν και άρθρα που είναι γενικώς θετικά: τέσσερα στις ολλανδικές εφηµερίδες και
τρία στις ελληνικές.

Στις αναλύσεις των θεµάτων και του ύφους των άρθρων βρέθηκαν πολλά άρθρα
ολλανδικών εφηµερίδων µε αρνητικό και ειρωνικό ύφος. Από τις αναλύσεις των τίτλων,
της αρχής και του τέλους των άρθρων φάνηκε ότι η NRC Handelsblad παρουσιάζει γενικά
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την πιο αρνητική/ειρωνική στάση: στον τίτλο, στην αρχή και στο τέλος παρέχει το πιο
µεγάλο ποσοστό αρνητικών/ειρωνικών σχολίων σε σύγκριση µε τις άλλες δύο εφηµερίδες.
Η Volkskrant βρίσκεται γενικά στη δεύτερη θέση, στο τέλος όµως η Trouw παρουσιάζει
ένα πιο µεγάλο ποσοστό αρνητικών/ειρωνικών σχολίων απ’ ό,τι η Volkskrant. Η NRC
Handelsblad και η Trouw παρουσιάζουν τα περισσότερα αρνητικά/ειρωνικά τους σχόλια
είτε

στον

τίτλο

είτε

στην

αρχή,

ενώ

η

Volkskrant

εµφανίζει

ίσο

αριθµό

αρνητικών/ειρωνικών σχολίων στον τίτλο και στην αρχή.

5.1.2 Η οπτική γωνία: οι πηγές και τα παραθέµατα

Από τις αναλύσεις των παραθεµάτων των διάφορων πηγών µπορούµε να συµπεράνουµε
τα εξής: στις ολλανδικές εφηµερίδες, η ∆ΟΕ υπήρξε η πρώτη πηγή κατά δύο περιόδους,
τον Φεβρουάριο του 2003 και τον Μάιο του 2003 (στις άλλες ειδήσεις). Τον Μάρτιο/
Απρίλιο του 2004, η ∆ΟΕ ήταν η δεύτερη πηγή. Η ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» ήταν η πρώτη
πηγή επίσης κατά δύο περιόδους, τον Σεπτέµβριο του 1997 και τον Μάρτιο/Απρίλιο του
2004. Ήταν η δεύτερη πηγή τον Αύγουστο/Σεπτέµβριο του 2004, όταν τα (κυρίως
ελληνικά) vox pop ήταν η πρώτη πηγή. Στις ελληνικές εφηµερίδες, οι (κυρίως Έλληνες)
πολιτικοί αποτελούσαν την πρώτη πηγή τον Σεπτέµβριο του 1997, τον Φεβρουάριο του
2003 και τον Μάιο του 2003. Ο (κυρίως ελληνικός) πολιτιστικός κόσµος ήταν η πρώτη
πηγή κατά τον Μάιο του 2003 (στις ειδήσεις σχετικά µε τα Ελγίνεια µάρµαρα) και τον
Αύγουστο/Σεπτέµβριο του 2004, ενώ τον Μάρτιο/ Απρίλιο του 2004, ο ελληνικός
επιχειρηµατικός κόσµος αποτελούσε την πρώτη πηγή.

Συνολικά, στις ολλανδικές εφηµερίδες, η προσοχή, όσον αφορά τις πηγές, επικεντρώνεται
στα οργανωτικά ζητήµατα: η ∆ΟΕ και η οργανωτική επιτροπή «Αθήνα 2004» µαζί
αποτελούν το 5,6% των παραθεµάτων, το οποίο είναι λίγο πάνω από το ένα τρίτο του
συνόλου των παραθεµάτων. Ένα άλλο σηµαντικό είδος πηγών που εµφανίζεται στα
ολλανδικά άρθρα είναι οι (κυρίως ελληνικές) πολιτικές πηγές (2,7%). Μετά, οι (κυρίως
Ολλανδοί) αθλητικοί παράγοντες και τα (κυρίως ελληνικά) vox pop είναι οι επόµενες
πηγές στην ιεραρχική κατάταξη των πηγών.

Στις ελληνικές εφηµερίδες, συνολικά, τα περισσότερα παραθέµατα προέρχονται από τις
(κυρίως ελληνικές) πολιτικές πηγές (5,7%). Άλλες σηµαντικές πηγές βρίσκονται στον
πολιτιστικό τοµέα (5,3%) και τον (ελληνικό) επιχειρηµατικό κόσµο (2,9%). Η οργανωτική
επιτροπή «Αθήνα 2004» και η ∆ΟΕ αποτελούν µαζί το 3,9% των παραθεµάτων: σχεδόν το
ένα έβδοµο των παραθεµάτων.
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5.1.3 Η ολοκληρωµένη εικόνα

Με βάση τις αναλύσεις των θεµάτων και του ύφους των άρθρων, καθώς και τις αναλύσεις
των πηγών και των παραθεµάτων, µπορούµε τώρα να απαντήσουµε στο βασικό ερώτηµα
αυτής της εργασίας: υπάρχει µια ποικιλία θεµάτων στις ολλανδικές και στις ελληνικές
εφηµερίδες κατά τις περιόδους που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Σε ολλανδικά και
ελληνικά άρθρα µε το ίδιο θέµα, η διαφορά βρίσκεται στην παρουσίαση των ειδήσεων,
δηλαδή στην έµφαση που δίνεται, στην ερµηνεία και στα συµπεράσµατα που εξάγονται
από τα γεγονότα. Εξάλλου, φαίνεται ότι τα άρθρα στις ολλανδικές εφηµερίδες εµφανίζουν
συχνά ένα αρνητικό ή ειρωνικό ύφος, γεγονός που δεν υπάρχει παρά µόνο σπάνια στις
ελληνικές εφηµερίδες. Γενικά, η NRC Handelsblad παρουσιάζει την πιο αρνητική/ειρωνική
στάση στους τίτλους, στην αρχή και στο τέλος των άρθρων. Όσον αφορά την οπτική
γωνία των άρθρων µε βάση τις πηγές, στις ολλανδικές εφηµερίδες, η προσοχή εστιάζεται
στα οργανωτικά ζητήµατα: η ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» και η ∆ΟΕ είναι οι πρώτες πηγές. Στις
ελληνικές εφηµερίδες οι (κυρίως ελληνικές) πολιτικές πηγές αποτελούν την πλειονότητα
των πηγών. Η οπτική γωνία από την οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα σχετικά µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες στις ολλανδικές εφηµερίδες διαφέρει δηλαδή πολύ από την οπτική
γωνία που υπάρχει στις ελληνικές εφηµερίδες. Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι η οπτική
γωνία καθώς και το ύφος που συναντούµε στα άρθρα των ολλανδικών εφηµερίδων
διαφέρουν από την οπτική γωνία και το ύφος των ελληνικών άρθρων. Με άλλα λόγια,
σηµαντικοί παράγοντες της ειδησεογραφίας σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
διαφέρουν στις δύο χώρες.

5.2 Συζήτηση

Με αυτή τη µελέτη προσπαθήσαµε να προσφέρουµε µια συµβολή στην έρευνα για την
ειδησεογραφία σχετικά µε ελληνικά θέµατα σε ολλανδικές και σε ελληνικές εφηµερίδες, µε
εστίαση στο θέµα της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων. Θα µπορούσε να επεκταθεί
η έρευνα πάνω σε άλλα θέµατα, στις ολλανδικές και στις ελληνικές ειδήσεις, που αφορούν
την Ελλάδα. Εκτός από τις εφηµερίδες, θα µπορούσαν να αναλυθούν και οι ειδήσεις στην
τηλεόραση και ακόµα και στους διαδικτυακούς τόπους.

Οι αναλύσεις στην παρούσα έρευνα είναι εν µέρει ποσοτικές, θα µπορούσαν όµως να
επεκταθούν σε µια µελλοντική έρευνα και πάνω στα θέµατα που αναφέρονται στις
ολλανδικές και στις ελληνικές ειδήσεις. Με βάση τις

στατιστικές

αναλύσεις που

παρατίθενται εδώ, η µελλοντική έρευνα θα έχει τη «ραχοκοκαλιά» που χρειάζεται.
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Όσον αφορά τον ορισµό της οπτικής γωνίας, σε αυτή την έρευνα η οπτική γωνία έχει
αναλυθεί κυρίως µε βάση τα παραθέµατα των διαφόρων πηγών. Υπάρχουν όµως και άλλα
µέσα µε τα οποία µπορεί να αναλυθεί η οπτική γωνία ενός κειµένου, όπως η συχνότητα
των λέξεων που εκφράζουν ένα βαθµό ή µια θετική ή αρνητική κριτική και οι οποίες
βρίσκονται έξω από τα παραθέµατα, δηλαδή στο µέρος του κειµένου που βαραίνει τον
συγγραφέα/δηµοσιογράφο. Για µια τέτοια προσέγγιση, οι Sanders & Redeker (1993,
1996) προσφέρουν ένα αξιοποιήσιµο υπόδειγµα, βάση του οποίου γίνεται η διαίρεση ενός
κειµένου στο λεγόµενο base space και στο embedded space. Αυτή η προσέγγιση όµως
απαιτεί µια εκτενή ποιοτική ανάλυση των κειµένων. Στην περίπτωση ενός µεγάλου
αριθµού κειµένων, µια τέτοια ανάλυση απαιτεί πολύ χρόνο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος,
αυτός ο τρόπος ανάλυσης ήταν ανέφικτος για τα 230 άρθρα που συγκεντρώθηκαν για την
παρούσα εργασία. Στη µελλοντική έρευνα όµως, ίσως µπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο.

Ένα θέµα που θίξαµε επίσης σε αυτή την έρευνα, είναι η σοβαρή οικονοµική κρίση που
υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα (2008-2010). Μερικά άρθρα που συγκεντρώθηκαν για την
έρευνά µας, δείχνουν ότι η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων έπαιξε σηµαντικό ρόλο
στην αύξηση του ελλείµµατος προϋπολογισµού της Ελλάδας.28 Θα ήταν, πιστεύουµε,
ενδιαφέρον να εξεταστεί σε ποιο βαθµό οι Ολυµπιακοί Αγώνες συνέβαλαν στη σηµερινή
χαλεπή οικονοµική κατάσταση της χώρας, ερώτηµα που δυστυχώς ξεφεύγει από τα όρια
της παρούσας µελέτης.

28

Βλέπε παράγραφο 4.1.8.
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Παράρτηµα 1. Υλικό έρευνας: άρθρα χωρίς συνεντεύξεις

Η συνολική έκταση των άρθρων, χωρίς συνεντεύξεις, στις ολλανδικές εφηµερίδες:

Εφηµερίδα
Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
Σύνολο

Έκταση
8.675
12.336
8.824
29.835

Η συνολική έκταση των άρθρων, χωρίς συνεντεύξεις, στις ελληνικές εφηµερίδες:

Εφηµερίδα
Βήµα
Νέα
Ελευθεροτυπία
Σύνολο

Έκταση
28.310
20.298
35.322
83.930

Ο τίτλος, η ηµεροµηνία και η έκταση των άρθρων, χωρίς συνεντεύξεις, στις ολλανδικές και
ελληνικές εφηµερίδες, ανά περίοδο:

Σεπτέµβριος 1997
Εφηµερίδα
Volkskrant
Volkskrant
Volkskrant
Σύνολο
NRC
NRC
NRC
Σύνολο
Trouw
Trouw
Σύνολο

Βήµα

Βήµα
Βήµα
Βήµα

Βήµα
Σύνολο
Νέα

Τίτλος
Athene krijgt in 2004 Olympische Spelen terug
Athene verslaat Mandela in Olympisch duel
Eindelijk Athene
Comité wijst Spelen aan Athene toe
Olympische euforie op Griekse beurs
Griekenland speelt gevaarlijk spel, vindt Turkije
Athene haalt Olympische Spelen weer thuis
Nationaal Archeologisch Museum in Athene opnieuw ingericht
Ο ποταµός των δολαρίων. Η Αθήνα 2004 αφετηρία για την
Ανάπτυξη. Πώς θα αλλάξει η όψη όλης της χώρας. Τα έξοδα, τα
έσοδα και τα προσδοκώµενα κέρδη των Αγώνων
Η νέα Αθήνα του 2004. Το ηµερολόγιο των ολυµπιακών έργων.
Ποιες είναι οι περιοχές της Αττικής που αναβαθµίζονται µε τη
διοργάνωση
Μετά τη νίκη. Η διαφορά θα φανεί από το 2000. Το νέο πρόσωπο
της χώρας και τι θα αλλάξει στην καθηµερινότητά µας
Η «φόνισσα», ο «εξολοθρευτής» και οι «big business». Ποιοι
ήξεραν από την Πέµπτη ότι η Αθήνα θα νικήσει
Τα άλλα χρυσά µετάλλια. Ποιοι κλάδοι της οικονοµίας και ποια
επαγγέλµατα θα πάρουν το σηµαντικότερο κοµµάτι από µια πίτα
πολλών δισεκατοµµυρίων
«∆εν θα θιγεί η περιφέρεια». Κατηγορηµατική διαβεβαίωση Σηµίτη
ότι η Ολυµπιάδα δεν θα επηρεάσει τα έργα στην υπόλοιπη

Ηµεροµηνία Έκταση
06/09/1997
142
06/09/1997
400
08/09/1997
441
983
06/09/1997
548
09/09/1997
159
15/10/1997
307
1.014
06/09/1997
982
12/12/1997
80
1.062

07/09/1997

58

07/09/1997

1.353

07/09/1997

480

07/09/1997

1.728

07/09/1997

793
4.412

08/09/1997

800

97

Νέα
Νέα
Σύνολο
Ελ.

Ελ.

Ελ.
Σύνολο

Ελλάδα
1,6 δισ. δολάρια στην Αθήνα. Χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα οι
Ολυµπιακοί Αγώνες, επισηµαίνει η «Γουολ Στριτ Τζέρναλ»
Το στίγµα της ηµέρας. Οι επιλογές Καραµανλή άνοιξαν τους
ασκούς του Αιόλου στη Ν.∆.
Η Αθήνα ανέλαβε την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004
Αθηνάζε! Ο θρίαµβος: Σαρώσαµε τη Ρώµη, κόντρα στις
προβλέψεις. Το στοίχηµα: Ν' αποκαταστήσουµε τη χαµένη τιµή
των Αγώνων. Το χρέος µας: Ενωµένοι ν' αποδειχθούµε "πολλώ
κάρρονες". Σηµίτης: Νίκησε η σύγχρονη Ελλάδα
Επτά άθλοι σε 7 χρόνια. Αθήνα 2004.Τι πρέπει να γίνει στην
Ελλάδα µέχρι την Ολυµπιάδα. Γ. Αγγελοπούλου στην «Κ.Ε.»: «Αν
δεν πίστευα κι εγώ στη νίκη, θα ήµασταν χαµένοι. Ξεκινάµε από
αύριο κιόλας»

09/09/1997

364

11/09/1997

391
1.555

05/09/1997

1.061

06/09/1997

953

07/09/1997

1.204
3.218

Ιανουάριος 2000
Ηµεροµηνία Έκταση
Εφηµερίδα Τίτλος
Volkskrant Athene heeft geen haast met olympische werken
28/01/2000
59
Σύνολο
59
Οι δελφινοµαχίες στον ∆ήµο Αθηναίων. Τα φαβορί, τα
αουτσάιντερ και τα συντροφικά µαχαιρώµατα. Εν όψει της
επικείµενης αποχώρησης του ∆. Αβραµόπουλου άρχισε ο αγώνας
των «υποψηφίων» για την «κατάληψη» της δηµαρχίας
Βήµα
23/01/2000
1.081
Βήµα
Ενστάσεις & Προτάσεις
23/01/2000
99
Γιατί δεν θα γίνει υπουργείο του 2004. Τι είπε ο κ. Σηµίτης για τις
καθυστερήσεις στα έργα των Ολυµπιακών Αγώνων
Βήµα
30/01/2000
324
«Τρέχουν» για το 2004 και για το ΚΠΣ. Σύσκεψη της Επιτροπής
Μεγάλων Έργων για τις εκκρεµότητες. Η κυβέρνηση θέλει να
κλείσει τα ανοιχτά µέτωπα των δύσκολων εργολαβιών και να
Βήµα
επιταχύνει τις αποφάσεις για τα επόµενα βήµατα
13/02/2000
1.002
Σύνολο
2.506
Νέα
Κατευθύνσεις: Για τους διευθυντές αθληµάτων. Παρέµβαση ∆ΟΕ
20/01/2000
654
Ρογκ: ανησυχεί για “καθυστερήσεις” και όρισε “αυστηρές
Νέα
προσθεσµίες”. Έσφιξε τα λουριά
28/01/2000
575
∆ΟΕ: Ερωτήσεις µέσω δορυφόρου στους υπουργούς τον
Φεβρουάριο. Θέλει εγγυήσεις από την κυβέρνηση
Νέα
28/01/2000
427
Σύνολο
1.656
Ελ.
Το 2002 ο σταθµός στο Φιξ
03/01/2000
610
Ελ.
Καρτέρι για τους 860.000 πελάτες του Μετρό
25/01/2000
1.268
Ελ.
Μετρό: Εγκαίνια µιας άλλης εποχής
28/01/2000
801
Ελ.
Υπαινιγµοί από το κλιµάκιο
28/01/2000
594
Ελ.
Κρατηθείτε... Υπογειωνόµαστε
29/01/2000
539
Ελ.
Οι πρώτοι στο πρώτο του ταξίδι
30/01/2000
705
Ελ.
Μετρό: 2 εκατ. Αθηναίοι έκαναν "test drive"
31/01/2000
736
Σύνολο
5.253
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Φεβρουάριος 2003
Εφηµερίδα
NRC
NRC
NRC
Σύνολο
Trouw
Σύνολο
Βήµα
Βήµα

Βήµα
Σύνολο
Νέα
Νέα
Νέα

Νέα
Σύνολο
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.

Τίτλος
IOC tevreden over voortgang Athene
IOC-voorzitter weer bezorgd over Spelen in Athene
Prijskaartje beveiliging Spelen is Grieken te hoog
Grieken verwerpen kritiek van IOC
Siemens: Καρποί από την αναδιοργάνωση. Η ελληνική εταιρεία
παρουσίασε αξιοσηµείωτη αύξηση στα κέρδη και στις πωλήσεις
Τη δε σήµερα τη εβδόµη
Φρενάρει η ανάπτυξη, λέει ο ΟΟΣΑ. Υποχώρηση επενδύσεων σε
ακίνητα, διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµατος, εµµονή του
υψηλού πληθωρισµού. Τα πρώτα στοιχεία της επόµενης έκθεσης
για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας το 2003 και το 2004
Ολυµπιακή εκεχειρία Σηµίτη - Γιάννας. Βρήκαν λύση για την
«τρύπα» του «2004»
Άγρια κόντρα Ρογκ και κυβέρνησης
Πυροσβεστική παρέµβαση για το «αργό συρτάκι» του Ρογκ.
Αθήνα 2004
Στο κόκκινο οι σχέσεις Βενιζέλου - Γιάννας. ∆ηµόσιος
διαπληκτισµός του υπουργού Πολιτισµού µε την πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής
Αλλαγές µε αιχµές
Αθήνα: 4 κυρίες θα τη νοικοκυρέψουν. Ολυµπιακοί Αγώνες:
Βάσω, Γιάννα, Ντόρα, Φώφη µε φιλοφρονήσεις και ... καρφάκια
Μεταξύ κυριών...
Με οδηγό τη Βαρκελώνη στο 2004. Η Γιάννα Αγγελοπούλου
συναντήθηκε χθες µε το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας
Σεµνός
Εκπλήσσεται η Βάσω από το «καµπανάκι» του Ρογκ. Ασφάλεια,
έργα Ελληνικού, Καραϊσκάκη οι αιτίες της ανησυχίας της ∆ΟΕ
Φλόγα πέντε ηπείρων. 2004: Ο γύρος του κόσµου σε 65 ηµέρες
µε 10.000 λαµπαδηδρόµους
Οι 8+1 πληγές που εντοπίζει το πόρισµα της ∆ΟΕ
Αγώνας πάλης. 2004: Ολυµπιακό ντέρµπι Βενιζέλου - Γιάννας
«Θα κάνουµε τους πιο αυθεντικούς Αγώνες»
ΣΥΝ για τις σπατάλες
Κίνδυνος µπλακ άουτ. Επέµβαση εισαγγελέα ζητάει η ∆ΕΗ εν όψει
εργασιών για το 2004
Πόλεµος κοινοπραξιών για την ασφάλεια 2004. Η κάθε µία λέει ότι
αυτή έκανε τη µικρότερη προσφορά
2004 «απαγορεύεται». Η Αθήνα θα γεµίσει ζώνες απαγόρευσης
κυκλοφορίας
Ο αθλητισµός ενώνει τους πολιτικούς
Μια χαρά υπόστεγο. Η FIBA περίµενε έργα για το κλειστό γήπεδο
στο Ελληνικό, αλλά...
2004 Αγωνίες... Σε δηµοσκόπηση της εταιρείας «Tradelink» για
την Ολυµπιάδα
Αργεί η ανακαίνιση στο Μουσείο Ολυµπίας
Ελλάδα: Φαβορί για την Ολυµπιάδα Κωφών
Εισιτήρια on-line. 2004
Ερωτήµατα για την ασφάλεια του 2004. Ενώ η σύµβαση
οριστικοποιείται το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου

Ηµεροµηνία Έκταση
15/01/2003
81
22/02/2003
71
24/02/2003
449
601
25/02/2003
72
72
02/02/2003
02/02/2003

464
133

23/03/2003

1.058
1.655

06/02/2003
22/02/2003

500
406

24/02/2003

585

25/02/2003
19/02/2003

1.227
2.718
494

19/02/2003
19/02/2003

559
123

20/02/2003
21/02/2003

392
99

24/02/2003

544

25/02/2003
25/02/2003
25/02/2003
26/02/2003
26/02/2003

471
172
64
325
142

26/02/2003

351

26/02/2003

232

27/02/2003
27/02/2003

526
192

27/02/2003

331

28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003
28/02/2003

327
252
210
100

01/03/2003

568

99

Ελ.
Σύνολο

Ζητάει στοιχεία για την ανάθεση της ασφάλειας 2004

01/03/2004

237
6.711

Μάιος 2003: Ελγίνεια µάρµαρα
Εφηµερίδα Τίτλος
Volkskrant Rechter verbiedt bouw museum op Acropolis
Volkskrant Van de wereld, voor de wereld. British Museum bestaat 250 jaar
Σύνολο
Gestolen kunst gedijt goed. De bezwaren tegen het UnidroitNRC
verdrag
NRC
Geen museum aan voet Akropolis
Σύνολο
Οψεις πολιτικής ορθότητας. H πολιτική ορθότητα συχνά επιβάλλει
Βήµα
συγκεκριµένη ανάληψη δράσης εκ µέρους της πολιτείας
«Κληρονόµοι» εναντίον «ιδιοκτητών». H στάση απέναντι στο
Βήµα
ζήτηµα των Γλυπτών του Παρθενώνα, η ιστορία, η επικαιρότητα
Οι περιπέτειες του Μουσείου Ακροπόλεως. Ενας αρχαιολογικός
χώρος καταστρέφεται, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του ΣτΕ
θα εκδοθεί τον Οκτώβριο
Βήµα
Οι αρχαιολόγοι «γκρεµίζουν» την Ακρόπολη. Ήταν σύµβολο της
τελειότητας αλλά τα µνηµεία της δεν ήταν τέλεια. Οι ανθρώπινες
παρεµβάσεις είχαν προξενήσει βαθιές πληγές. Τώρα ο
Παρθενώνας, τα Προπύλαια και ο ναός της Αθηνάς Νίκης δεν
υπάρχουν. Έχουν αποσυναρµολογηθεί, αλλά για καλό. Για να
Βήµα
αποκατασταθούν οι φθορές και τα λάθη του παρελθόντος
Σύνολο
Η καναδική Βουλή υιοθέτησε ψήφισµα υπέρ της επιστροφής των
Νέα
Μαρµάρων
Νέα
Στη Νέα Υόρκη. Ο Παρθενώνας έκλεψε την παράσταση
Νέα
Μπλέξανε τα... χέρια τους!
Νέα
Σύµµαχος για τα Γλυπτά
Bουλευτές από 25 χώρες ψήφισαν υπέρ της επιστροφής των
Νέα
Mαρµάρων
Tα γλυπτά του Παρθενώνα νοσταλγούν. Zητάµε µε πάθος και
Νέα
επιµονή να επιστραφούν στον φυσικό και πολιτιστικό τους χώρο
Σύνολο
Ελ.
Με οργή κατά Ελγιν
Ελ.
Ο Παρθενώνας τα περιµένει...
Ελ.
Στη µνήµη του λόρδου Βύρωνα
Ελ.
Μια ακόµη µεγάλη απώλεια
Ελ.
Αυστραλοί προς Βρετανούς: «Επιστρέψτε τα Γλυπτά»
Μουσείο Ακρόπολης, το πολύπαθο. Νέα ανασταλτική απόφαση
Ελ.
του ΣτΕ, αλλά τα έργα συνεχίζονται
Το γινάτι του υπουργείου Πολιτισµού. Ποιοι ευθύνονται για τη
µετατροπή του νέου Μουσείου της Ακρόπολης σε γεφύρι της
Άρτας; "∆εν απειλείται το νέο Μουσείο Ακροπόλεως" («Τα Νέα»,
21/5/2003)
Ελ.
Ελ.
Σουηδική επιτροπή για τα Μάρµαρα
Ιδού η ποµπή των Παναθηναίων. Ενα CD-ROM και µια
πολύπτυχη έκδοση του Μουσείου Μπενάκη µε τη φωτογραφική
αποτύπωση κάθε λίθου της ζωφόρου του Παρθενώνα
Ελ.
Ελ.
«Άλλο ο Παρθενώνας, άλλο τα Ελγίνεια»
Πράσινο φως για το Μουσείο. Οµόφωνη έγκριση της µελέτης
Ελ.
εφαρµογής του κτιρίου από το ΚΑΣ

Ηµεροµηνία Έκταση
22/05/2003
198
05/06/2003
1.994
2.192
16/05/2003
22/05/2003

1.762
114
1.876

11/05/2003

705

01/06/2003

810

08/06/2003

1.448

22/06/2003

1.329
4.292

11/04/2003
22/05/2003
27/05/2003
29/05/2003

159
872
485
111

03/06/2003

148

11/06/2003
02/04/2003
07/04/2003
17/04/2003
13/05/2003
15/05/2003

622
2.397
389
588
211
248
131

20/05/2003

401

24/05/2003
29/05/2003

1.483
158

05/06/2003
18/06/2003

629
396

26/06/2003

713

100

5.347

Σύνολο

Μάιος 2003: άλλες ειδήσεις
Εφηµερίδα
Volkskrant
Volkskrant
Volkskrant
Σύνολο
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
Σύνολο
Trouw
Σύνολο

Βήµα

Βήµα

Βήµα
Σύνολο
Νέα
Νέα
Νέα
Νέα
Σύνολο
Ελ.
Ελ.
Σύνολο

Τίτλος
Haast geboden met het kopen van de olympische tickets
Recordaantal kaartjes voor Spelen gereserveerd
Ministerieel protest tegen extra bordelen in Athene
IOC-chef speelt met Grieken
Olympia Stadion later gereed
Kaartjes in Athene mogen goedkoper
Een moderne Griekse godin. Gianna Angelopoulos-Daskalaki
Honden in Athene niet op vakantie
Athene poetst zich op voor Spelen
Bouwen in het tempo van de sirtaki
H δορυφορική TV δεν µπήκε στα σπίτια. Παρά τη σαφή βελτίωση
της τεχνικής υποδοµής των σταθµών εν όψει των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004. Τι διαπιστώνει έρευνα του υπουργείου Τύπου
για την αποδοχή της ψηφιακής τηλεόρασης από τα ελληνικά
«τηλεοπτικά νοικοκυριά»
Τροµοκράτες «εν υπνώσει» απειλούν τους Ολυµπιακούς Αγώνες
του 2004. Τι κρύβει ο νέος δρόµος που έχει «χαραχθεί» προς την
Ελλάδα µέσω Αλγερίας
Συναγερµός στην ΕΛ.ΑΣ. H λίστα των υπόπτων, το σύστηµα
«C4U» και οι αναλυτές των προειδοποιήσεων. Οι αρχές
ασφαλείας παρακολουθούν 100 άραβες υπόπτους οι οποίοι θα
µπορούσαν να επιχειρήσουν επίθεση
Σχεδιάζουν ευρω-ωράρια. Αύξηση ωρών λειτουργίας
καταστηµάτων εν όψει και των Ολυµπιακών Αγώνων
Απελευθέρωση ωραρίου στους Ολυµπιακούς Αγώνες
2004: Προσπάθεια ευαισθοποίησης µε αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.
Όλοι ενωµένοι για τους Ολυµπιακούς Aγώνες
Γραφείο ολυµπιακής προετοιµασίας. H «Aθήνα 2004» στη
Θεσσαλονίκη
2010 Τραµ σε όλη την Αθήνα. Φιλόδοξο σχέδιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε
Εγκρίθηκαν οι ρυθµίσεις για τα εισιτήρια του 2004

Ηµεροµηνία Έκταση
10/06/2003
252
25/06/2003
51
24/07/2003
55
358
16/04/2003
694
12/05/2003
96
23/05/2003
71
10/06/2003
575
27/06/2003
221
28/06/2003
816
2.473
07/06/2003
1.032
1.032

25/05/2003

1.160

25/05/2003

635

25/05/2003

1.180
2.975

16/05/2003
27/05/2003

829
199

29/05/2003

266

30/05/2003

177
1.471
655
368
1.023

22/05/2003
24/05/2003

Οκτώβριος 2003
Εφηµερίδα Τίτλος
Πώς (δεν) «πουλάµε» την Ελλάδα του 2004. Τα δηµοσιεύµατα, η
εµπλοκή της CIA και οι κινήσεις στο επικοινωνιακό µέτωπο. Γιατί
οι οργανωτές των Ολυµπιακών Αγώνων δεν καταφέρνουν να
Βήµα
πείσουν τους ξένους για την επιχειρησιακή µας ετοιµότητα
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και η Σοφοκλέους. Πώς επηρεάστηκαν τα
χρηµατιστήρια της Αυστραλίας, της Ισπανίας και της Νότιας
Βήµα
Κορέας πριν και µετά τη διεξαγωγή τους

Ηµεροµηνία Έκταση

05/10/2003

806

12/10/2003

677

101

Βήµα
Βήµα
Βήµα
Σύνολο
Νέα

Νέα
Νέα
Νέα

Νέα
Σύνολο
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.

Ελ.

Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.

Ελ.

Ελ.
Ελ.
Σύνολο

Οι συνοµιλίες Σηµίτη - Μπλερ για τα Γλυπτά. Πώς κάηκε ένα
προεκλογικό χαρτί του ΠαΣοΚ και πώς εκµεταλλεύεται το θέµα η
Ν∆. Πότε ξεκίνησε η διαπραγµάτευση για την επιστροφή των
ελληνικών θησαυρών και πώς φθάσαµε στη στιχοµυθία που
τάραξε τα νερά
Οι Ολυµπιακοί θα σώσουν την Αθήνα. Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις
προοπτικές της οικονοµίας µετά τους Αγώνες του 2004
Αυτοί που ήρθαν και αυτοί που άλλαξαν δρόµο
Στο «κόκκινο» ο προαστιακός. Συναγερµός για τις καθυστερήσεις
εν όψει 2004
Mάχη µε τον χρόνο για τα Oλυµπιακά έργα. Aγωνία για τη Στέγη Mεγάλο πρόβληµα η έλλειψη πρασίνου στους χώρους γύρω από
τις εγκαταστάσεις
Tέσσερα αγκάθια στην προετοιµασία
Στο µικροσκόπιο της ∆ΟΕ από σήµερα τα έργα. Στην ώρα τους
προαστιακός και τραµ
Kύκλοι της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Eπιτροπής δεν έχουν κρύψει
κατά καιρούς την επιθυµία ακόµα και να «συντοµευθεί» η
διεξαγωγή των εκλογών. Aνησυχεί για τις... εκλογές ο Όσβαλντ
Ανησυχίες µέσα και έξω για προαστιακό - τραµ
Είδε τα ολυµπιακά έργα από ψηλά και εντυπωσιάστηκε
Τα Ελληνόπουλα της Μέσης Ανατολής στηρίζουν την Ολυµπιάδα
Το καλό και το κακό σενάριο
«Το τραµ στην ώρα του». Ανησυχεί η ∆ΟΕ - ∆εσµεύονται οι
υπεύθυνοι
Εναλλακτικά σενάρια για το κυκλοφοριακό
Κατανόηση Οσβαλντ για τα σκουπίδια. ∆ιαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης στη ∆ΟΕ και λίστα για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ
Επιφυλάξεις ∆ΟΕ... Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον ανήσυχο
κύριο Οσβαλντ ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τα
ολυµπιακά έργα
2004: Επί ξυρού ακµής η ηλεκτροδότηση
Μια τρίτη αθηναϊκή πλατεία. Θα δηµιουργηθεί στο Γκάζι. Ποια
έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετέωρο το Μοναστηράκι
«Ενωµένοι να πάµε στο 2004»
20.000 διαθέσιµες κατοικίες
Επιβράδυνση από 2005, ελλείµµατα, πληθωρισµός. Η Κοµισιόν
προβλέπει και προειδοποιεί την Ελλάδα για τα µετά την
Ολυµπιάδα
Υπουργική ρελάνς στην κοινοτική ανησυχία. Θορυβηµένη η
κυβέρνηση από την έκθεση της Κοµισιόν για την ελληνική
οικονοµία. Ο Ν. Χριστοδουλάκης επιµένει για έλλειµµα, «παρά τις
ολυµπιακές επιβαρύνσεις». Έπεσαν και άλλοτε έξω
∆ιαµάχη για ένα άγαλµα. ∆εν αφήνουν οι Μεσσήνιοι να πάει στην
Ολυµπία

19/10/2003

1.084

26/10/2003
26/10/2003

1.345
660
4.572

13/10/2003

314

20/10/2003
21/10/2003

1.558
270

22/10/2003

203

25/10/2003
21/10/2003
22/10/2003
22/10/2003
22/10/2003

269
2.614
571
193
471
449

22/10/2003
23/10/2003

246
692

24/10/2003

617

25/10/2003
25/10/2003

463
655

29/10/2003
30/10/2003
30/10/2003

795
113
140

30/10/2003

770

30/10/2003

684

31/10/2003

320
7.179

Μάρτιος/Απρίλιος 2004
Εφηµερίδα Τίτλος
Volkskrant 's Werelds mooiste bouwput. Athene wil toeristenstad worden
Aanslagen in drukke wijk Athene. Regering sust zorg om
Volkskrant veiligheid Spelen

Ηµεροµηνία Έκταση
20/03/2004
1.662
06/05/2004

315

102

Σύνολο
NRC
NRC

NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
NRC
Σύνολο
Trouw
Trouw
Σύνολο
Βήµα

Βήµα
Βήµα

Βήµα

Βήµα

Βήµα
Σύνολο
Νέα
Νέα
Νέα
Νέα
Σύνολο
Ελ.
Ελ.

Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.

Secretaris 'Athene' dient zijn ontslag in
Rogge maant de Grieken tot spoed
Geen wegwerker te zien op marathonroute. Ondanks
tempoversnelling voorbereidingen Spelen grote zorgen over
voortgang
Geen dak over olympisch bad in Athene
Olympisch zwembad zonder dak
IOC waarschuwt
'Stakingen brengen de Spelen in gevaar'
IOC wil Spelen in Athene verzekeren tegen annulering
Budget Spelen met ruim een miljard euro overschreden
En zo komt alles nog goed in Athene

17/03/2004
21/03/2004
22/03/2004
01/04/2004
01/04/2004
20/04/2004
28/04/2004
13/05/2004

Nieuwe Griekse regering van Karamanlis krijgt het zwaar
IOC vertrouwt op Griekse autoriteiten

09/03/2004
06/05/2004

«Φουσκώνει» και άλλο ο προϋπολογισµός του 2004. Τι ζήτησε ο
Ζακ Ρογκ στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου
Οι τρεις κυρίες του 2004. H προετοιµασία των Ολυµπιακών
Αγώνων, η διοίκηση της διοργάνωσης και οι σχέσεις της
δηµάρχου Αθηναίων, της αναπληρώτριας υπουργού Πολιτισµού
και της προέδρου της «Αθήνα 2004»
Άδεια τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Τα γεγονότα στο Ισραήλ και στη
Μαδρίτη έχουν «παγώσει» τη διεθνή τουριστική βιοµηχανία
Μέγας περίπλους στην Ελλάδα. Το πρακτορείο Magnum µε
αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες συνθέτει το σύγχρονο
πορτρέτο της χώρας µας µέσα από τον φακό 12 καταξιωµένων
φωτογράφων
Αισχροκέρδεια... ολυµπιακών επιδόσεων. Ταξί, εστιατόρια και
υπηρεσίες τίθενται υπό έλεγχο. Οι τιµές των ξενοδοχείων
τροµάζουν τους ξένους που θα ήθελαν να επισκεφθούν τη χώρα
στους Ολυµπιακούς Αγώνες
Έξαρση εγκληµατικότητας προβλέπουν αστυνοµικοί. Τα
«ευχάριστα» και «δυσάρεστα» σενάρια, η «µεταολυµπιακή
ασφάλεια» και οι ενστάσεις εγκληµατολόγων και συνδικαλιστών.
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιµούν ότι 10% ως 20% των αλλοδαπών
εργαζοµένων στα ολυµπιακά έργα θα προβεί µετά την
ολοκλήρωσή τους σε αξιόποινες πράξεις
H φλόγα ένωσε τους Έλληνες. Λαµπαδηδρόµοι κάθε ηλικίας
µιλούν στα «NEA» για τους Ολυµπιακούς Aγώνες
Eισαγγελική έρευνα για έργα
H Φλόγα ζέστανε τις καρδιές. 30.000 άνθρωποι έδωσαν το
«παρών» στην τελετή παρά το τσουχτερό κρύο
Tουρισµός: το Ολυµπιακό όνειρο δεν βγαίνει αληθινό
Ρογκ: Είµαι αισιόδοξος, όλα προχωρούν γρήγορα
«Παρακαλώ ησυχία...». Η άλλη όψη της εξαιρετικής τελετής στην
Αρχαία Ολυµπία
«Χάρισε ειρήνη σε όλους τους λαούς». Η ολυµπιακή φλόγα άναψε
στην Αρχαία Ολυµπία µε «την ελπίδα ότι θα αγγίξει τις καρδιές
όλων των ανθρώπων όπου γης»
Κότινος υπεροψίας. Αµερικανική επίθεση στη ∆ΟΕ γιατί έδωσε την
Ολυµπιάδα στην Αθήνα!
∆ΕΗ: Υποσταθµοί σε Αργυρούπολη, Κορυδαλλό
Στάζουν χολή για τους Αγώνες οι Αυστραλοί

11/03/2004
15/03/2004

1.977
315
353

1.055
317
226
29
372
85
187
912
3.851
683
185
868

14/03/2004

453

28/03/2004

882

28/03/2004

994

11/04/2004

1.039

11/04/2004

1.525

11/04/2004

903
5.796

29/03/2004
15/04/2004

852
281

01/04/2004
09/04/2004
26/03/2004

797
790
2.720
435

26/03/2004

632

26/03/2004

876

26/03/2004
27/03/2004
29/03/2004

515
274
190

103

Ελ.

Ελ.
Ελ.
Ελ.
Σύνολο

Εφικτό και αδιαπραγµάτευτο το 8%. Πολυζωγόπουλος: Η
οικονοµία αντέχει - ας δει τα υπερκέρδη ο κ. Γκαργκάνας. Πλήρης
ακινησία στα µέσα µεταφοράς
Ακίνητη η χώρα - κίνηση προς το 8%. Οι συγκοινωνίες παγώνουν
βιοµηχανίες, οικοδοµή, υπηρεσίες και δοκιµάζουν την αδιαλλαξία
της εργοδοσίας για 3,2%
«Είµαι πολύ αισιόδοξος». Όσβαλντ: ∆εν έχουµε αµφιβολία ότι η
Ελλάδα θα είναι απόλυτα έτοιµη
«Θα είναι τέλειο γήπεδο». Ενθουσιασµένοι Όσβαλντ και Χαγιάτου,
µετά την επίσκεψή τους στο Στάδιο Καραϊσκάκη

30/03/2004

571

31/03/2004

598

01/04/2004

190

02/04/2004

357
4.638

Αύγουστος/Σεπτέµβριος 2004
Εφηµερίδα Τίτλος
Volkskrant En ineens is Athene toch op orde
Het mirakel van Athene. Achter het Larissa-station, waar Athene
nog net zo grauw is als vroeger, staan geblondeerde vrouwen te
Volkskrant wachten op klanten
Grieken verkiezen televisie boven stadion. Tegenvallende
Volkskrant belangstelling brengt organisatiecomite in verlegenheid
Volkskrant Olympische bewaker per abuis gedood door collega
Volkskrant Griekse staatsschuld stijgt fors door olympiade
Volkskrant Griekenland is al tien miljard euro kwijt aan Spelen
Volkskrant IOC-baas breekt met oude traditie
Σύνολο
Alle duimen gaan in triomf de lucht in. Welkom op gewijde grond Athene is 'klaar voor buitengewone en veilige Olympische Spelen'
NRC
NRC
Voorzitter IOC: Athene zorgde voor droom-Spelen
Grieken blikken met trots terug. Tevredenheid over organisatie
NRC
van Spelen na scepsis vooraf
NRC
Grieks tekort schiet omhoog
Σύνολο
Trouw
'Olympische voorbereiding eist 40 levens'
Trouw
Athene oefent voor Spelen
Trouw
Een 'p' te veel
Trouw
Nog volop kaarten voor Spelen
Trouw
Rogge arriveert in Athene
Trouw
Accommodaties allemaal klaar
Trouw
Vier gevaren bedreigen Spelen
Trouw
Op ieder dak een scherpschutter
Trouw
De Grieken willen weer geschiedenis schrijven
De verf is nog niet droog, maar 'wonder' is geschied. Grieken
Trouw
zwijgen over keerzijde
Trouw
Griekse Spelen met water, wiskunde en beeldhouwkunst
Trouw
Afrekenen met vooroordelen
Trouw
Artsen klagen over vervoer gewonde sporters
Trouw
Lege tribunes in 'verlaten' Athene
Trouw
Criminaliteit gedaald
Trouw
NOS-team improviseert net als de Grieken
Trouw
'Bom' in Athene blijkt zak met vlees en spuiten
Trouw
Andijvie met een bal gehakt
Trouw
Spelen jagen Griekse staatsschuld op
Trouw
Kosten Spelen verdubbeld

Ηµεροµηνία Έκταση
09/08/2004
377

13/08/2004

1.481

17/08/2004
24/08/2004
25/08/2004
26/08/2004
30/08/2004

593
55
44
156
400
3.106

09/08/2004
30/08/2004

1.246
308

30/08/2004
02/09/2004
24/07/2004
26/07/2004
31/07/2004
04/08/2004
05/08/2004
09/08/2004
10/08/2004
11/08/2004
11/08/2004

876
91
2.521
176
77
128
250
153
85
175
748
461

12/08/2004
14/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
18/08/2004
19/08/2004
20/08/2004
24/08/2004
25/08/2004
26/08/2004

524
277
116
209
264
167
632
94
279
255
81
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Trouw
Σύνολο

Βήµα

Βήµα
Σύνολο
Νέα

Νέα

Νέα
Νέα
Νέα

Νέα

Νέα
Σύνολο
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Ελ.
Σύνολο

Op audientie
Οι «δουλειές» της επόµενης ηµέρας. Οι «ουρές» των ολυµπιακών
έργων και οι νέες εργολαβίες. Με αργούς ρυθµούς τα
συγχρηµατοδοτούµενα
Πουλάνε το «made in Greece». Τη στήριξη των διπλωµατών
υπόσχεται το υπουργείο Εξωτερικών. Η προίκα των αγώνων. Οι
εξαγωγικές βιοµηχανίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη φήµη
που δηµιούργησαν οι Αγώνες
Tα «δώρα» των Ολυµπιακών Aγώνων
Οι «µαύρες τρύπες» των Ολυµπιακών υποσχέσεων. Tα λόγια
υπερίσχυσαν των πράξεων σε έργα για τον πολιτισµό, το
περιβάλλον, τις µεταφορές, την ενέργεια και την υγεία. Mουσείο
Aκροπόλεως, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, γήπεδα και
τεχνητά νησιά έµειναν στα... χαρτιά
Tέσσερις εκκρεµότητες στην ασφάλεια. Συνεχίζεται η
διαπραγµάτευση µεταξύ του υπουργείου ∆ηµόσιας Tάξης και των
ξένων πρεσβειών για διάφορες γκρίζες ζώνες. Aγκάθι η
ενεργοποίηση του συστήµατος C4Ι και οι ξένοι ένοπλοι φρουροί
Aκούν εθελοντισµό και... φεύγουν. Mόνο το 3% των δηµοσίων
υπαλλήλων δήλωσαν εθελοντές στους Aγώνες παρά τα κίνητρα
Ολυµπιακά... έργα και ηµέρες
Όλοι οι δρόµοι οδηγούν σε Oλυµπιακή γιορτή. Aτµόσφαιρα
γιορτής και αίσθηση φιλοξενίας. Στους δύο αυτούς άξονες θα
κινηθεί το πρόγραµµα του «Aθήνα 2004», που ανέλαβε να
σχεδιάσει ο Θάνος Mικρούτσικος. Eνώ µουσικές, κυρίως,
συµπράξεις προβλέπονται στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα για τις
τέσσερις Ολυµπιακές Πόλεις
Mπερτράν Nτελανοέ: «Σοσιαλιστές και ∆εξιά µαζί για τους
Ολυµπιακούς». «Σοσιαλιστές και ∆εξιά µπορούν να συνυπάρξουν
και να αγωνισθούν µαζί για µεγάλες ιδέες όπως είναι οι
Ολυµπιακοί Aγώνες», ήταν το ρεφρέν του διάσηµου δηµάρχου του
Παρισιού Mπερτράν Nτελανοέ, στη συνέντευξη που οργάνωσε
χθες το µεσηµέρι σε µικρό κύκλο δηµοσιογράφων η γαλλική
πρεσβεία
«Θα σας εκπλήξουµε όλους». Η Γ. Αγγελοπούλου βέβαιη για την
επιτυχία. Παπαϊωάννου: Περιγράφουµε το ελληνικό θαύµα
«Ο στόχος επετεύχθη». Η «Αθήνα 2004» ανακοίνωσε ότι διέθεσε
3,4 εκατ. εισιτήρια
«Μετά τους Αγώνες οι λογαριασµοί για το κόστος του 2004»
Τάιµς: Οι Ολυµπιακοί αφήνουν έλλειµµα
Την περιµέναµε στη στροφή, αλλά η Ελλάδα κέρδισε το στοίχηµα

28/08/2004

639
5.790

22/08/2004

1.083

29/08/2004
24/07/2004

1.019
2.102
423

24/07/2004

1.746

24/07/2004

601

27/07/2004
27/07/2004

292
199

02/08/2004

1.344

30/08/2004

562
5.167

12/08/2004

907

25/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
31/08/2004

312
278
107
349
1.953
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Παράρτηµα 2. Υλικό έρευνας: συνεντεύξεις

Η συνολική έκταση των άρθρων που αποτελούνται από συνεντεύξεις, στις ολλανδικές
εφηµερίδες:

Εφηµερίδα
Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
Σύνολο

Έκταση
1.491
1.064
765
3.320

Η συνολική έκταση των άρθρων που αποτελούνται από συνεντεύξεις, στις ελληνικές
εφηµερίδες:

Εφηµερίδα
Βήµα
Νέα
Ελευθεροτυπία
Σύνολο

Έκταση
7.897
5.553
2.119
15.569

Ο τίτλος, η ηµεροµηνία και η έκταση των άρθρων που αποτελούνται από συνεντεύξεις,
στις ολλανδικές και ελληνικές εφηµερίδες, ανά περίοδο:

Σεπτέµβριος 1997
Εφηµερίδα Τίτλος
Ηµεροµηνία Έκταση
Τα έργα αρχίζουν το '98. Ανδρέας Φούρας στην «Οµάδα»:
Οφείκουµε να τιµήσουµε όσους εργάστηκαν. Πρόταση από τη
Ρώµη για συνδιοργάνωση. Να προστατεύσουµε τους
Νέα
Ολυµπιακούς από τη σκανδαλολογία. Περισσότερη σαφήνεια
10/09/1997
1.508
Η κατάλληλη απάντηση στην κατάλληλη στιγµή. Χουάν Αντόνιο
Σαµαράνκ στην «Οµάδα»: Περιµένουµε από την Αθήνα την
αναβάθµιση του ολυµπιακού ιδεώδους. Μέτρησε η στρατηγική της
σιωπής. Είχαµε ένα ιστορικό χρέος στην Ελλάδα
Νέα
11/09/1997
1.287
Σύνολο
2.795

Φεβρουάριος 2003
Εφηµερίδα Τίτλος
Κι εµείς θέλουµε τις ξένες επενδύσεις. Οδ. Κυριακόπουλος:
Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και patron του
Athens Business Club
Βήµα
Ευάγγελος Βενιζέλος: "Χρειαζόµαστε πολιτική απόφαση ότι θα
κερδίσουµε τις εκλογές". Ο υπουργός Πολιτισµού µιλάει για την
κατάσταση στην κυβέρνηση και στο κόµµα και αναζητεί τρόπους
Βήµα
για την εκλογική νίκη του ΠαΣοΚ
Μιλτιάδης Έβερτ: "Οι πρόωρες εκλογές δεν συµφέρουν τη Ν∆". Ο
πρώην πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας µιλάει για τα εκλογικά
σενάρια, την πολιτική κατάσταση και τη διαδοχή στο ΠαΣοΚ
Βήµα

Ηµεροµηνία Έκταση

09/02/2003

1.363

23/02/2003

2.323

23/02/2003

1.428
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Βήµα
Σύνολο

Μύθος τα περί πολυδάπανης διοργάνωσης των Αγώνων. Τα
περισσότερα έξοδα διοχετεύονται σε έργα υποδοµής που έπρεπε
να είχαν γίνει προ πολλού. Νάσος Αλευράς: Υφυπουργός
Πολιτισµού, αρµόδιος για την Ολυµπιάδα

02/03/2003

1.230
6.344

Μάιος 2003: Ελγίνεια µάρµαρα
Εφηµερίδα Τίτλος
Ελ.
«Το µουσείο αυτό το έφτιαξε ο κόσµος». Αγγελος ∆εληβοριάς
Σύνολο

Ηµεροµηνία Έκταση
24/05/2003
2.119
2.119

Μάιος 2003: άλλες ειδήσεις
Εφηµερίδα Τίτλος
Ηµεροµηνία Έκταση
Recordjacht in olympische bouwput. 'We kunnen ons na de
Volkskrant vertragingen natuurlijk geen grote uitglijders meer permitteren'
14/06/2003
1.491
Σύνολο
1.491
'Er zijn in Athene meer mirakels gebeurd'. IOC-coördinator Oswald
NRC
treft veel bouwputten
07/06/2003
1.064
Σύνολο
1.064

Οκτώβριος 2003
Εφηµερίδα Τίτλος
Π. Χριστόπουλος, ∆ιευθύνων σύµβουλος της ∆ραξ ΑΧΕΠΕΥ.
Βήµα
"Αναµένουµε άνοδο µετοχών στη Σοφοκλέους"
Σύνολο

Ηµεροµηνία Έκταση
26/10/2003

542
542

Μάρτιος/Απρίλιος 2004
Εφηµερίδα Τίτλος
Νέα
Γιώργος Σουφλιάς: Πρέπει να γίνει διάλογος για τις ταυτότητες
Σύνολο

Ηµεροµηνία Έκταση
29/03/2004
1695
1695

Αύγουστος/Σεπτέµβριος 2004
Εφηµερίδα Τίτλος
Ηµεροµηνία Έκταση
Trouw
'De Spelen zorgen altijd voor mirakels'
28/08/2004
765
Σύνολο
765
«H Ελλάδα έχει µια νέα πρωτεύουσα». Οι µεγάλες διαφορές από
το 2004 και οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος
«τροµοκρατία». Γιούρι Λουζκόφ: Ο δήµαρχος της Μόσχας,
διοργανώτριας των Ολυµπιακών του 1980, µιλάει για τις εµπειρίες,
Βήµα
15/08/2004
1011
το κόστος και τα κέρδη για την πόλη του
Σύνολο
1011
Νέα
Zωντανή πόλη, «νεκρό» δηµόσιο. Πέτρα Βίλχελµ/Γερµανία/ΑRD
02/08/2004
1063
Σύνολο
1063
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