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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο εηθφλαο 

κηαο εδαθηθήο νληφηεηαο, γλσζηή σο place branding. Μηα ζηξαηεγηθή πάλσ ζηελ 

νπνία επελδχεη έλαο εζληθφο ή ππεξεζληθφο δξψλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη εηδηθφηεξα ζηα δηεζλή θνηλά-

αθξναηήξηα. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζην 

ζχγρξνλν θφζκν, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλα λέν ζρεηηθά θαηλφκελν. Δμεηάδεη 

ζπλνπηηθά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ branding, θαζψο ην place branding αληιεί 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ απφ ηνλ παξαπάλσ ηνκέα. Δπηπιένλ, γίλεηαη ζχλδεζε κε ηηο 

έλλνηεο ηεο ήπηαο θαη θαλνληζηηθήο ηζρχνο. Παξάιιεια, εμεηάδεη ην ξφιν ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ place branding. Μειεηά ηελ 

θαλνληζηηθή δχλακε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην brand ΔU, αιιά θαη ηα εγγελή 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δηακφξθσζή ηνπ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

ησλ ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ ηεζζάξσλ ρσξψλ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα 

θαηαδείμεη πψο ε πξνζθπγηθή θξίζε επεξέαζε ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο θαη 

ηαπηφρξνλα πψο ην place branding κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα 

πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ. 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: place branding, εηθφλα, θήκε, Δπξσπατθή Έλσζε, πξνζθπγηθή 

θξίζε. 
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ABSTRACT 

 

This essay examines the process of place branding and is concerned with a strategy 

which depends on international audiences for the formation and the promotion of its 

image abroad. It also aims to present the importance of this newly coined term in the 

contemporary world. The essay also looks at some of the characteristics in the field of 

marketing, pointing out the terms of soft and normative power. In addition, it pays a 

great deal of attention to the role of identity and image in place branding. The essay 

will show the normative power of the European Union as well as brand EU, 

discussing the inherent problems in its formation.  Through the content analysis of 

four digital national newspapers, this work tries to demonstrate how the refugee crisis 

affects the image of the Union and also how place branding is a defining tool for 

political symbolism 

 

Key words: place branding, image, reputation, European Union, refugee crisis. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
Μέρξη ηελ αλάδπζε θαη επηθξάηεζε ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο δνκήο ηνπ ζχγρξνλνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ηνπηέζηηλ ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή, ηα θξάηε 

απνιάκβαλαλ κεγάιν βαζκφ απηφλνκεο δηαρείξηζεο θαη δξάζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

παξαδνζηαθά εξγαιεία πνιηηηθήο γηα λα επηθξαηήζνπλ ζε έλα επξχ πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ νηθνλνκία, ην εκπφξην, ηνλ πνιηηηζκφ. Σα θξάηε 

αληαγσλίδνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ζηξαηησηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 

εηδηθφηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκία έπαςε λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα δήηεκα 

«ρακειήο πνιηηηθήο».1         

 ήκεξα φκσο, ηα θξάηε θαη εζληθνί θαη ππεξεζληθνί δξψληεο, αληαγσλίδνληαη 

ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο ηνκέσλ (εκπφξην, επελδχζεηο, εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ηνπξηζκφ) απνζθνπψληαο θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο 

ηνπο θαη κέζσ απηψλ ζηελ επέθηαζε ηεο επηξξνήο ηνπο. Λακβάλεη ρψξα κηα 

ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηζρχνο, κηα κεηάβαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζε λένπο ηξφπνπο 

επίηεπμεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη έλα 

θξάηνο. ηνλ θφζκν ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο, ε ήπηα θαη φρη ε ζθιεξή ηζρχο 

είλαη απηή πνπ επηθξαηεί . Δίλαη ε πξνζπάζεηα δειαδή ησλ δξψλησλ λα εληζρχζνπλ 

ηελ επηξξνή ηνπο, λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

κέζσ ηεο έιμεο θαη ηεο πεηζνχο.2        

 Ο δξφκνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νδεγεί ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηθήο πνιιψλ ρσξψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηελ πηνζέηεζε ηερληθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ place branding. Σν place branding απνηειεί έλα αλαδπφκελν εξγαιείν 

ήπηαο ηζρχνο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή, ην νπνίν απνηειεί 

έλα εμίζνπ αμηφινγν ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ φρη κφλν απφ 

ηα θξάηε, αιιά θαη ζχγρξνλνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα  πξνβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο αιιά θαη ηα δηεζλή αθξναηήξηα.  

 Ο Anholt νξίδεη ην place branding σο ηελ πξαθηηθή γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

brand ζηξαηεγηθήο θαη άιισλ ηερληθψλ κάξθεηηλγθ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ, ησλ πεξηνρψλ, ησλ 

                                                           
1
 Castells, Μ. (2009). Communication Power. OUP, Oxford, ζει. . 

2
 Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age. Foreign 

affairs,77(5). 81-94. ζει. 86-87. 
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θξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 3. Χζηφζν, ην place branding απνηειεί κηα 

εμίζνπ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ππεξεζληθνχο δξψληεο φπσο ε Δ.Δ. απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ηειεπηαία δηαρεηξίδεηαη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο θαη απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ δξψληα ζήκεξα ζε κηα θξαηνθεληξηθή 

δηεζλή αξέλα φπνπ αληαγσλίδεηαη ην ίδην απνηειεζκαηηθά ηα θξάηε θαη δε 

ππεξδπλάκεηο ηεο επνρήο φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Κίλα. Δμάιινπ, ε Δ.Δ. απνηειεί κηα 

θαλνληζηηθή δχλακε, έλαλ δξψληα πνπ απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αξρέο θαη ηηο 

αμίεο ηεο ηδξπηηθήο ηεο ζπλζήθεο θαη ησλ κειψλ πνπ ηελ απνηεινχλ.4 Δηδηθφηεξα 

ζήκεξα πνπ ε Δ.Δ. αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θπξίσο κε ηελ παξάιιειε 

αλάδπζε λέσλ εμσγελψο πξνθιεζέλησλ δεηεκάησλ φπσο ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε, ε 

ηξνκνθξαηία, φζν θαη ελδνγελψλ δεηεκάησλ φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε Δ.Δ. 

θαιείηαη, κέζσ ηνπ place branding λα ππεξβεί ην ζθφπειν απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη βαζηδφκελε ζηελ θαλνληζηηθή ηεο δχλακε λα ηα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά.

 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

φξνπ place branding, κε ηελ πξαθηηθή ηνπ νπνίνπ δηεζλείο νξγαληζκνί, θξάηε, πφιεηο 

θαη πεξηνρέο επηρεηξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπο δηεζλψο. 

Παξάιιεια, εμεηάδεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηνχ ηνπ πεδίνπ θαη ηε δηαζχλδεζή 

ηνπ κε ηηο έλλνηεο ηεο ήπηαο θαη θαλνληζηηθή ηζρχνο. Απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο, φπσο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε λα πξνβάιιεη ηελ εηθφλα θαη ηελ ακθηιεγφκελε ηαπηφηεηά ηεο ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ αθξναηήξην πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ φξν 

πνπ ηεο απέδσζε ν Ian Manners σο «θαλνληζηηθή δχλακε». Σέινο, παξνπζηάδεηαη 

πψο  ε πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο κέζα απφ ηε 

αλάιεςε πνιηηηθψλ θαη δηαρείξηζήο ηεο απφ ηελ Δ.Δ., αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο νη 

πξσηνβνπιίεο επηθνηλσλνχληαη κέζα απφ νθηψ κεγάιεο δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο . 

 Πην αλαιπηηθά, ε εξγαζία ζην πξψην θεθάιαην ζα επηρεηξήζεη λα 

απνζαθελίζεη ηνλ φξν ηνπ place branding θαη λα δψζεη κηα πιήξε εηθφλα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ, απαληψληαο ζην θαίξην εξψηεκα ηη είλαη ην place 

branding, πνηα ε αμία ηνπ θαη γηαηί απνηειεί κηα ηφζν ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην place branding απνηειεί 

κία ακθηιεγφκελε έλλνηα θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαιεί ν ζπζρεηηζκφο κίαο 

                                                           
3
 Hanna, S. & Rowley, J. (2008). ―An Analysis of Terminology Use in Place Branding,‖ Place 

Branding and Public Diplomacy. 4(1), 61–75, ζει. 64. 
4
 Manners, I. (2015). Sociology of knowledge and production of normative power in the European 

Union‘s external actions. Journal of European Integration, 37(2), 299-318, ζει. 300. 
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εδαθηθήο νληφηεηαο κε εκπνξηθνχο φξνπο. Σαπηφρξνλα, θαηαδεηθλχεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαζία πνπ θέξνπλ νη έλλνηεο ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ζηε 

ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ δξψλησλ.  

 Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ place branding κε ηελ 

ήπηα ηζρχ θαη πψο ην πξψην θαζίζηαηαη έλα πνιχηηκν θαη ζχγρξνλν εξγαιείν ήπηαο 

ηζρχνο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε «ήπηα» θαη «θαλνληζηηθή» ηζρχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ε πιένλ θνηλά απνδεθηή εηθφλα θαη γηα νξηζκέλνπο, 

ηαπηφηεηα ηεο Έλσζεο. ην ίδην πιαίζην επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ brand EU, 

αιιά θαη ηα αθαλζψδε πξνβιήκαηα πνπ εγείξνληαη σο πξνο ηελ παγίσζή ηνπ. 

 ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ ε πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε επεξέαζε 

ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε νθηψ εθεκεξίδσλ, ζπγθεθξηκέλα The Guardian, The Independent, Le monde, 

Le Figaro, Καζεκεξηλή, Σα Νέα, Daily Sabah θαη Hurriyet Daily News. . «Η έθηαζε 

ηεο αλαθνξάο ελόο δξώληα ζηα ΜΜΕ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηεο ζην 

επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο (νξαηόηεηα σο έλδεημε ηζρύνο), θαζώο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηελ αθνξνύλ».5        

 Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο 

ηα είδε ν Σχπνο, φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο  ζηελ εηθφλα ηεο 

Έλσζεο.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Σν ηζηνξηθό ηεο θξίζεο 

1.1 Σν ρξνληθό ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Δπξωπαϊθή  Έλωζε 

Οη πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή θαη ηε Νφηηα Αζία 

κεηαζρεκάηηζαλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε. Ο αξηζκφο ηεο παξάλνκεο 

δηέιεπζεο ησλ ζπλφξσλ ζηελ Δ.Δ. άξρηζε ην 2011, θαζψο ρηιηάδεο Σπλήζηνη άξρηζαλ 

λα θηάλνπλ ζην ηηαιηθφ λεζί Lampedusa κεηά ηελ έλαξμε ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο. Οη 

Αθξηθαλνί ηεο λφηηαο αράξαο πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο κεηαλαζηεχζεη ζηε Ληβχε 

                                                           
5
 Σαμαράσ, Ν. Ακ. (2014). Εικόνεσ Κρατών-Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ιςχύσ Και Μέςα 

Ενημέρωςησ. Ακινα: Εκδόςεισ Καςτανιώτθ, ςελ. 228. 
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αθνινχζεζαλ ην 2011-2012, θεχγνληαο κεηά ηηο αλαηαξαρέο ζηελ επνρή ηνπ 

Καληάθη. Ζ πην πξφζθαηε αχμεζε ησλ δηειεχζεσλ θαηά κήθνο ησλ ζαιάζζησλ 

ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείιεηαη ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ κεηαλαζηψλ 

θαη πξνζθχγσλ ηεο πξίαο, ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηεο Δξπζξαίαο. Οη κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο6 πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δπξψπε πξνέξρνληαη απφ ηελ Αθξηθή, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Νφηηα Αζία θαη έρνπλ παξνπζηάζεη ζηνπο επξσπαίνπο εγέηεο θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε απφ ηελ θξίζε ρξένπο 

πνπ ηαιαλίδεη ηελ Έλσζε.7         

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ππνρξεψζεθε ζε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε έθζαζε 

παγθνζκίσο ηα 60 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ζηα ηέιε ηνπ 2014. Μεηαμχ απηψλ 14,4 

εθαηνκκχξηα ήηαλ πξφζθπγεο, ήηνη πεξίπνπ 25%. Ζ ζεκεξηλή αχμεζε ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν απνηειεί επίζεο πξφθιεζε γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.8 

Πεξί ηηο 137.000 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πξνζπάζεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Δ.Δ., 

κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 83% ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2014.9 Γηα ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, απηή ε αχμεζε είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε απφ ηζηνξηθήο 

απφςεσο, δπζρεξαίλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ ππνδνρήο λα αληαπνθξηζνχλ 

                                                           
6
 ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηνχλ νη νξηζκνί ηνπ κεηαλάζηε, πξφζθπγα θαη ηνπ αηηνχληα 

άζπιν:  

Μεηαλάζηεο: Σα Ζλσκέλα Έζλε νξίδνπλ έλα κεηαλάζηε σο έλα «άηνκν πνπ θαηνηθεί ζε κηα μέλε 

ρψξα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο, εθνχζηα ή αθνχζηα, θαη ηα κέζα, 

θαλνληθά ή αθαλφληζηα, πνπ κεηαλαζηεχνπλ» . 

Πξόζθπγαο: είλαη έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ  ή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε 

νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δίσμεο 

αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ‘ απηήλ. 

Όπσο έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπ Πξφζθπγεο, 

νιφθιεξεο νκάδεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξφζθπγεο prima facie δηφηη: «έρνπλ πξνθχςεη θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο νιφθιεξεο νκάδεο έρνπλ εθηνπηζηεί ππφ ζπλζήθεο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο πξφζθπγεο. ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ε αλάγθε παξνρήο 

βνήζεηαο είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά επείγνπζα θαη κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφλ, γηα θαζαξά πξαθηηθνχο 

ιφγνπο, λα δηεμαρζεί αηνκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα γηα θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο. Χο εθ ηνχηνπ, έγηλε πξνζθπγή ζηνλ απνθαινχκελν «πξνζδηνξηζκφ ηεο νκάδαο» ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα, φπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζεσξείηαη prima facie πξφζθπγαο.  

Αηηώλ άζπιν: Έλαο αηηψλ άζπιν είλαη έλα « πξφζσπν πνπ δεηά αζθάιεηα απφ δίσμε ή ζνβαξή βιάβε 

ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή θαη πεξηκέλεη κηα απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηνπ θαζεζηψηνο 

πξφζθπγα βάζεη ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ λνκνζεηεκάησλ. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο, 

ην άηνκν πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα θαη κπνξεί λα εθδησρζεί, φπσο κπνξεί θαη νπνηνζδήπνηε 

ππήθννο πνπ βξίζθεηαη ζε παξάλνκε θαηάζηαζε, εθηφο εάλ παξέρεηαη άδεηα δηακνλήο γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ή άιινπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. Metcalfe-Hough, V. (2015). The migration crisis? Facts, 

challenges and possible solutions. London, UK: Overseas Development Institute, UK., ζει. 3. 
7
 Park, J. (2015). Europe‘s migration crisis. New York: Council of Foreign Relations, 311-325, ζει.311. 

8
 Aiyar, S., Barkbu, B., Batini, N., Berger, H., Detragiache, E., Dizioli, A., ... & Spilimbergo, A. 

(2016). The refugee surge in Europe. ζει. 6. 
9
  Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2016). Press coverage of the refugee and migrant crisis in 

the EU: a content analysis of five European countries., 2016, http://www.unhcr.org/56bb369c9.html., 

ζει. 3. 
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ζηελ αλζξσπηζηηθή πξφθιεζε, λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο αηηήζεηο αζχινπ θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ γίλνληαη δεθηά ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία.
10

         

 Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ξαγδαία αχμεζε ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδφ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ απφ ηελ Σνπξθία 

πξνο ηελ Διιάδα, ν κεγαιχηεξνο φγθνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη πξφζθπγεο πνπ θεχγνπλ 

απφ ηε πξία θαη ην Ηξάθ εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ. Απφ ηελ αξρή ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ ζηε πξία, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθία έρεη απμεζεί ζε πάλσ 

απφ 2 εθαηνκκχξηα. Βξηζθφκελνη αληηκέησπνη κε ηελ επηδείλσζε ηεο βηνηηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ Σνπξθία, έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

επέιεμε λα ζηξαθεί ζηε ιχζε ησλ ιαζξεκπφξσλ γηα λα ηνπο κεηαθέξνπλ απφ ην 

Αηγαίν ζηελ Διιάδα. Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε άλνδνο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε φιε ηε Μεζφγεην, ζπρλά ζε κηθξέο ιέκβνπο θαη ζθάθε κε κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ, ζπλέπεζε κε ηελ απφηνκε αχμεζε απψιεηαο αλζξψπηλσλ δσψλ. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξείρε ε Ύπαηε Αξκνζηεία, ην 2015 ν αξηζκφο 

ησλ πξνζθχγσλ πνπ επηρείξεζαλ λα θηάζνπλ ζηελ Δπξψπε αλήιζε ζηνπο 1.015.078. 

Απφ απηνχο νη 3.771 δελ θαηφξζσζαλ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη βξέζεθαλ 

λεθξνί ελψ πνιινί ήηαλ θαη νη αγλννχκελνη. Σν επφκελν έηνο ν αξηζκφο απηφο 

κεηψζεθε αηζζεηά θζάλνληαο ηνπο 216,054 εθ ησλ νπνίσλ 3.538 ήηαλ λεθξνί θαη 

αγλννχκελνη.11 Σν 2017, νη εθηηκήζεηο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο θάλνπλ ιφγν γηα 

167,679 πξφζθπγεο εθ ησλ νπνίσλ νη 3.081 λεθξνί θαη αγλννχκελνη.
12

   

 Σν Μάην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ηε ιεγφκελε Δπξσπατθή Αηδέληα γηα 

ηε Μεηαλάζηεπζε. Ζ Αηδέληα είλαη έλα πνιηηηθφ έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ αζχινπ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηα 

ζχλνξα ηεο Έλσζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ Αηδέληα παξνπζηάζηεθε ζην θνηλφ 

κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ πνπ παξαρψξεζαλ ν Α΄ Aληηπξφεδξνο Timmermans, 

αθνινπζνχκελνο απφ ηελ Ύπαηε Δθπξφζσπν Federica Mogherini θαη ηνλ Δπίηξνπν 

γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ηζαγέλεηαο, Αβξακφπνπιν. 

Τηνζεηήζεθε ινηπφλ, γηα πξψηε θνξά κηα θνηλή πνιηηηθή αηδέληα κεηαμχ ησλ δχν 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ νινθιήξσζε θαη έλσζε ησλ δηαθφξσλ 

πηπρψλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο 

                                                           
10

 Park, J. (2015), φπ.π., ζει. 314. 
11

 Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2016), φπ.π., ζει. 3-4. 
12

 UNHCR. 2016. ―Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean.‖ Πξφζβαζε 3 Μαΐνπ 

2016. data.unhcr.org/mediterranean/regional.php.  
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Έλσζεο.13          

 Ζ Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηε Μεηαλάζηεπζε πεξηγξάθεη ηνπο αθφινπζνπο 

ηέζζεξηο ππιψλεο ή επίπεδα δξάζεο γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.: α) 

κείσζε ησλ θηλήηξσλ γηα παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, β) δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ- 

ζψδνληαο αλζξψπηλεο δσέο θαη δηαζθαιίδνληαο ηα εμσηεξηθά ζχλνξα, γ) ην θαζήθνλ 

ηεο Δπξψπεο λα πξνζηαηεχεη (κία ηζρπξή θνηλή πνιηηηθή αζχινπ) θαη δ) κηα λέα 

πνιηηηθή γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε (European Commission, 2015).14   

 Αθνινχζσο, «ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015, θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο Δ.Δ.- 

Σνπξθίαο, ηα δχν κέξε ελεξγνπνίεζαλ ην θνηλφ ζρέδην δξάζεο (ΚΓ) πνπ είρε 

ζπκθσλεζεί ad referendum ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2015. Ο ζηφρνο ηνπ ΚΓ είλαη λα 

εληαζεί ε ζπλεξγαζία γηα ηε ζηήξημε ησλ χξησλ πξνζθχγσλ πνπ ηεινχλ ππφ 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο πξνζηαζία θαη ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο ηνπο ζηελ Σνπξθία 

θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξφιεςε ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ πξνο ηελ Δ.Δ. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2016)».15   

1.2 Ζ επηθνηλωληαθή δηάζηαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο  

Καζψο ε Δπξψπε ήηαλ επί καθξφλ ν θαηεμνρήλ πξννξηζκφο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο, ην 2015 παξαηεξείηαη κηα δξακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηηο αθηέο ηηο Δπξψπεο. Οη πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη 

λα αληηκεησπίζνπλ νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ Δ.Δ. είλαη πνιιαπιέο θαη 

ηαπηφρξνλεο. Ζ ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, έρνπλ ηξνθνδνηήζεη 

ζπλαηζζήκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο. ε αξθεηέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, ηεο Γαιιίαο θαη νξηζκέλσλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, απηέο νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο θαζψο θαη νη αλεζπρίεο γηα ηελ 

εζληθή αζθάιεηα θαη ηελ πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε, ελζάξξπλαλ ηελ αλάπηπμε 

αθξνδεμηψλ αληη-κεηαλαζηεπηηθψλ θνκκάησλ θαη θηλεκάησλ φπσο ε Υξπζή Απγή, ην 

Front National, the Swedish Democrats θαη ην Pegida.16     

 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2015-16, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο δηαδξακάηηζαλ 

                                                           
13

  Carrera, S., Blockmans, S., Gros, D., & Guild, E. (2015). The EU's Response to the Refugee Crisis: 

Taking Stock and Setting Policy Priorities, ζει. 3-4. 
14

 Βλζπε https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf  
15

Βλζπε http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0144&from=EN  
16

 Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2016), φπ.π., ζει. 5-6. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0144&from=EN
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θεληξηθφ ξφιν ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο αθίμεηο θαζψο θαη ζηε 

δηακφξθσζε απηψλ ησλ εθδειψζεσλ σο «θξίζε». Σα κέζα ελεκέξσζεο 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ βαζηθνχο θαη αμηφπηζηνπο πφξνπο γηα ηνπο 

αμησκαηνχρνπο θαη ην θνηλφ θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γεγνλφησλ. Δπηπιένλ, ελψ ηα κέζα ελεκέξσζεο είλαη πάληνηε ζεκαληηθά γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ γεγνλφησλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ξφινο ηνπο είλαη 

αλακθηζβήηεηα ζεκαίλνλ απ‘ φηη ζπλήζσο γηα δχν ιφγνπο: α) ε θιίκαθα θαη ε 

ηαρχηεηα ησλ γεγνλφησλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 θαηέδεημε φηη νη πνιίηεο 

θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο εμαξηψληαη απφ ηε δηακεζνιαβεκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηηφπηεο εμειίμεηο θαη β) ε έιιεηςε 

εμνηθείσζεο κε ηνπο λεναθηρζέληεο, ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο δπζηπρίαο 

ηνπο ζήκαηλε φηη πνιινί Δπξσπαίνη βαζίδνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο γηα λα ελεκεξσζνχλ.17       

 Ζ έξεπλα ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Σχπνο ζε 

ηξία θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Σνπξθίαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθπγηθή θαη 

κεηαλαζηεπηηθή θξίζε επεξεάδνληαο έηζη ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο. Σα θξάηε ησλ 

νπνίσλ νη εθεκεξίδεο επηιέρζεθαλ γηα κειέηε είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία,  

θαη ε Διιάδα. Ζ Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία επηιέρζεθαλ κε βάζε ην γεγνλφο 

φηη απνηεινχλ ην βαζηθφ ζεκείν εηζφδνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ππήξμε πάληνηε ζεκαληηθή θσλή εληφο ηεο Έλσζεο γηα ην ζέκα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ. Δπηπξφζζεηα, έλαο αθφκα ιφγνο πνπ επειέγε ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ αθξηβψο ιφγσ ηεο δηεμαγσγήο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ παξακνλή ζηελ Δ.Δ. θαη απνθαζίζηεθε φηη ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη απφςεηο ηνπ βξεηαληθνχ Σχπνπ γηα 

ην ζέκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.       

 Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί εξεπλεηηθά είλαη ην είδνο, ε έθηαζε 

θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάζηεθε ε εηθφλα ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη αλ απηή ε 

δηαδηθαζία ζπκπνξεχεηαη ή πξνεγείηαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο 

Έλσζεο. ηνλ ππξήλα ηνπ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, βξίζθεηαη ην δήηεκα ηνπ εάλ ηα ηειεπηαία 

ιεηηνχξγεζαλ σο απιφο δηακεζνιαβεηήο ή σο ζρήκα πξσζχζηεξν, δειαδή σο 

παξάγνληαο πνπ πξνιείαλε ην έδαθνο ζε επίπεδν θνηλήο γλψκεο γηα ηε ιήςε 

                                                           
17

 Georgiou, M., & Zaborowski, R. (2017). Media coverage of the “refugee crisis”: A cross-European 

perspective. Council of Europe, ζει. 4. 
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ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο ην 

θεληξηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο απάληεζε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

είλαη:  

Κεληξηθό εξώηεκα: Πψο επεξεάζηεθε ε εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε; 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Σν ζεωξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο 

2.1 Brand θαη branding 

O φξνο brand πεγάδεη απφ ηνλ ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ, φπνπ θάζε πξντφλ ηαπηίδεηαη θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε άιια νκνεηδή θπξίσο πξντφληα. χκθσλα κε ηνλ 

Ακεξηθαληθφ χλδεζκν Μάξθεηηλγθ, ην brand νξίδεηαη σο «έλα φλνκα, φξνο, 

ζχκβνιν ή ζρέδην ή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ, πνπ ζηφρν έρνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή νκάδα πσιεηψλ, θαζψο θαη 

λα ηα δηαθνξνπνηήζνπλ απφ απηά ηνπ αληαγσληζηή
.18 Ο Anholt, αλαθέξεη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ φηη «brand (κάξθα) είλαη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή έλαο νξγαληζκφο, 

πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φλνκά ηνπ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη ηε 

θήκε ηνπ».19 Κάζε πξντφλ απνηππψλεηαη ζην κπαιφ ηνπ θάζε θαηαλαισηή κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, γεγνλφο πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα θαη λα 

βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ». Χζηφζν, ηξεηο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ φξνπ brand είλαη  ε ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο (brand identity) θαη 

ε εηθφλα ηεο κάξθαο (brand image) πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ δχν δηαθξηηέο έλλνηεο, 

θαζψο επίζεο θαη ην brand equity.       

 Ο φξνο brand equity αληηκεησπίδεηαη σο κία ζεκαίλνπζα έλλνηα ηφζν γηα ηε 

ζεσξία φζν θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ branding. Οπζηαζηηθά, ην brand equity αλαθέξεηαη 

ζηελ αμία ηνπ brand20. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην brand equity νξίδεηαη σο ε αληηιεπηή 

απφ ηνπο πειάηεο πξνζηηζέκελε αμία ζρεηηδφκελε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνπ 

                                                           
18

 Dinnie, Κ. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Butterworth-Heinemann. Oxford, 

ζει 14. 
19

 Anholt, S. (2007). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and 

Regions. New York: Palgrave Macmillan, ζει. 4. 
20

 Dinnie, K.(2008). φπ., ζει. 62. 
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ζπγθεληξψλεηαη απφ έλα brand πέξα απφ ηε ρξεζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ αμία. 21 Οη 

θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα δείρλνπλ πίζηε πξνο απηφ ην brand, αλ ππάξρεη πςειφ 

επίπεδν αληηιακβαλφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.22 Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα 

ηδεαηή, θαληαζηαθή εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ή ελ δπλάκεη πειάηεο ελφο 

πξντφληνο γηα ην ίδην ην πξντφλ, κηα θαζηεξσκέλα αληηιεπηή θήκε γηα ηελ εηθφλα 

ελφο πξντφληνο πνπ φκσο ε εηθφλα απηή πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαηεξεζεί 

απφ ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ηνπ πξντφληνο. Χζηφζν, γηα λα εδξαησζεί ε πξνζηηζέκελε 

αμία, πξέπεη πξψηα λα εδξαησζεί ε εηθφλα ηνπ brand (brand image).  

 Ο Anholt δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο ελφο brand. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη ε εηθφλα ηεο κάξθαο αλαθέξεηαη ζηελ θήκε πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή σο έλα εμσηεξηθφ, αθφκα θαη πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη έμσ 

απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ηδηνθηήηε ηεο κάξθαο, ην νπνίν φκσο θαηλφκελν, 

ππνζηεξίδεη θάζε ζπλδηαιιαγή κεηαμχ ηεο κάξθαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ.23 ην ίδην 

πιαίζην, ν Kotler νξίδεη ηελ εηθφλα ελφο brand σο ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα.24 Παξάιιεια φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, νη δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο ελφο brand απνηεινχληαη απφ ηελ 

αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηα 

νθέιε θαη ηε ζηάζε ηνπο πξνο ην brand.25 Χζηφζν, ν Dinnie ππνγξακκίδεη ζην έξγν 

ηνπ φηη, «ε ηαπηόηεηα αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ είλαη αιεζηλό, ζηελ νπζία ηνπ, ελώ ε 

εηθόλα αλαθέξεηαη ζην πώο θάηη γίλεηαη αληηιεπηό».26 Ζ εηθφλα ελφο brand βαζίδεηαη 

ζηηο αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ.27   

 Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο γηα ην ηί απνηειεί ε ηαπηφηεηα ελφο 

brand (brand identity). Ο πην θνηλφο νξηζκφο ηεο brand ηαπηφηεηαο είλαη «ην ζχλνιν 

ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ν ζηξαηεγηθφο 

manager ελφο brand. Ζ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο πξέπεη λα εθθξάδεη ην ηδηαίηεξν φξακα 

                                                           
21

 Wood, L. (2000). ―Brands and Brand Equity: Definition and Management,‖ Management Decision 

38, nν. 9, 662–69, ζει.662. 
22

  Lee, J. L., James, J. D., & Kim, Y. K. (2014). A reconceptualization of brand image. International 

journal of business administration, 5(4), 1-11, ζει. 9. 
23

 Anholt, S. (2008). ―Place Branding: Is It Marketing, or Isn‘t It?,‖ Place Branding and Public 

Diplomacy 4(1), 1-6 ζει. 4. 
24

 Nandan, S. (2005). ―An Exploration of the Brand Identity–brand Image Linkage: A Communications 

Perspective,‖ Journal of Brand Management 12, no. 4, 264–78, ζει. 266. 
25

 Eugene D. Jaffe & Israel D. Nebenzahl. (2006). National Image & Competitive Advantage: The 

Theory and Practice of Place Branding. Copenhagen Business School Press. Denmark. ζει.14. 
26

 Dinnie, Κ. (2008). φπ., ζει. 42. 
27

 Demirbag Kaplan, M., Yurt, O., Guneri, B., & Kurtulus, K. (2010). ―Branding Places: Applying 

Brand Personality Concept to Cities,‖ European Journal of Marketing 44, no. 9/10, 1286–1304, ζει. 

1288. 
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θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ brand θαη λα είλαη καθξνρξφληαο ή κφληκεο θχζεο.28 Δάλ ε 

ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο είλαη ηαπηφρξνλα κνλαδηθή, μερσξηζηή θαη ζαθήο σο πξνο ην 

πνην είλαη ην brand θαη ηε κεγάιε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα, ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ηε βάζε ελφο ζηαζεξνχ, ζπλεθηηθνχ θαη καθξάο δηαξθείαο brand θαη λα είλαη ν 

νδεγφο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην brand.29    

 Ζ ηαπηφηεηα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ελφο brand πνπ απνηππψλεηαη ζην 

κπαιφ ηνπ θάζε θαηαλαισηή ή γεληθφηεξα ηνπ θάζε απνδέθηε θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. ηφρνο ηνπ εθάζηνηε θαηφρνπ ελφο 

brand είλαη αλακθηζβήηεηα λα ην θαηαζηήζεη μερσξηζηφ ψζηε λα θαζηεξσζεί ζην 

κπαιφ ηνπ απνδέθηε κηα ζπγθεθξηκέλε, απηή θαη δεδνκέλε ηδέα πνπ ππεξβαίλεη ην 

επίπεδν ηεο απιήο πξψηεο αληίιεςεο θαη παξακέλεη ραξαγκέλε ζην κπαιφ θαη ην 

δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά brands.  

 Ζ ηαπηφηεηα ελφο brand πξνέξρεηαη απφ ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ, 

δειαδή ε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πξντφληνο κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ζε κεγάιν βαζκφ ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε εηαηξεία επηζπκεί λα αλαγλσξίδεηαη. Μέζσ ηεο ηαπηφηεηάο ηεο κηα εηαηξεία 

επηδηψθεη λα εθθξάζεη ηε κνλαδηθφηεηά ηεο θαη ηελ δηαθξηηφηεηά ηεο ζε φινπο ηνπο 

δηαθπβεπκαηνχρνπο.30 Ζ ηαπηφηεηα ελφο brand παξέρεη θαηεχζπλζε, ζθνπφ θαη λφεκα 

γηα ην brand.31 Με άιια ιφγηα νδεγεί ηνλ απνδέθηε πξνο κηα θαηάζηαζε πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ απιή πιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αγγίδεη κηα ηδεαηή, θαληαζηαθή 

ζπλζήθε πνπ κε ην θαηξφ κεηαηξέπεηαη ζε θαηεζηεκέλε, έλα κφληκν θαη μερσξηζηφ 

απνηχπσκα ζηε ζθέςε θαη ζην ζπκηθφ ηνπ απνδέθηε.     

 O Aaker, απνζαθελίδεη ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο (brand 

identity), νξίδνληάο ηελ «σο ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηθιείνληαη ζε έλα brand, 

ηα νπνία εθθξάδνληαη σο έλα πξντφλ, νξγάλσζε, ζχκβνιν θαη πξφζσπν. Ζ 

πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα είλαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ζαθψο θαη αληηθεηκεληθά ηηο 

δπλάκεηο, ηηο αμίεο θαη ην φξακα ελφο brand θαη ην θαζηζηά έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία.32 Αληηζέησο, ε εηθφλα ηεο κάξθαο (brand 

                                                           
28

 Mayes, R. (2008). ―A Place in the Sun: The Politics of Place, Identity and Branding,‖ Place 

Branding and Public Diplomacy 4, no. 2.124–35, 126. 
29

Heding, T., Knudtzen, F. C., &Bjerre, M. (2009). Brand Management: Research, Theory and 

Practice. Routledge,ζει. 13-14. 
30

  Nandan, S.(2005). φπ., ζει.265.   
31

 Aaker, A. David. (1996). Building Strong Brands. Free Press, ζει. . 
32

 Roy, D., & Banerjee, S. (2014). ―Identification and Measurement of Brand Identity and Image Gap: 

A Quantitative Approach,‖ Journal of Product & Brand Management 23(3), 207–19, ζει. 209. 
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image) αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο «κάξθαο» (brand) πνπ ππάξρεη ζην κπαιφ ηνπ 

αθξναηεξίνπ- είλαη θαηλνκεληθά ην ίδην κε ηε θήκε- θαη κπνξεί ή φρη λα ηαηξηάδεη κε 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο (brand identity). Πεξηιακβάλεη έλα εχξνο ζρέζεσλ, 

αλακλήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη άιισλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην 

πξντφλ, ηελ ππεξεζία ή ηελ εηαηξεία».33      

 Καζψο ε εηθφλα ηνπ brand είλαη ζπλήζσο παζεηηθή θαη θνηηάδεη ην παξειζφλ, 

ε ηαπηφηεηα πξέπεη λα είλαη ελεξγή θαη λα θνηηάδεη ην κέιινλ αληαλαθιψληαο ηνπο 

ζπλεηξκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ην brand. Δλψ ε εηθφλα ελφο brand ηείλεη λα είλαη 

ηαθηηθή, ε ηαπηφηεηα ελφο brand πξέπεη λα είλαη ζηξαηεγηθή, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο πνπ νδεγεί ζε έλα βηψζηκν πιενλέθηεκα. Ζ ηαπηφηεηα ελφο 

brand ζα πξέπεη επίζεο λα εθπέκπεη ηα δηαξθή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ brand, αθφκα θαη 

αλ δελ είλαη αξθνχληνο ηνληζκέλα ζηελ εηθφλα ηνπ brand. Όπσο θάζε ηαπηφηεηα, 

εθθξάδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ δηαξθνχλ ζην ρξφλν.34 Με ιίγα ιφγηα, ε 

ηαπηφηεηα έρεη κηα ππεξβαηηθή δηάζηαζε θαη θαζηζηά ην brand έλα ζπλερέο, 

ζηξαηεγηθφ θαη εληφλσο απνηππσκέλν ζηνηρείν πνπ απνθηά πεξηερφκελν φρη κφλν 

πιηθφ αιιά θαη ζε επίπεδν ηδέαο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά αθφκα πην ηζρπξφ θαη 

μερσξηζηφ ζηα κάηηα ηνπ εθάζηνηε απνδέθηε.     

 Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο δφκεζεο ηεο 

κάξθαο, θνηλψο απνδηδφκελε σο branding. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν 

Anholt ππάξρεη κεγάιε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη νξίδεηαη σο branding. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη, ην πην θνηλφ ιάζνο είλαη λα ζεσξεζεί ην branding σο έλα 

είδνο κελχκαηνο. Αληίζεηα, εθιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν σο ην πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ ηα κελχκαηα ιακβάλνληαη, απ‘ φηη απηφ πνπ ην ίδην ην κήλπκα δηαζέηεη. Σα 

κελχκαηα ππάγνληαη ζηνλ ρψξν ηεο marketing επηθνηλσλίαο, ην brand απφ ηελ άιιε 

γίλεηαη αληηιεπηφ σο ην πξνυπάξρνλ πιαίζην ηεο θήκεο, ηεο αληίιεςεο απηνχ ηνπ 

κελχκαηνο. Δπηπιένλ, ζέηεη νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε κήλπκα 

ιακβάλεηαη θαη εξκελεχεηαη απφ ην αθξναηήξην.35      

 Ζ δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο κίαο κάξθαο, ην branding δειαδή, αξρηθά 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ marketing θαη έρεη 

ειάρηζηα λα θάλεη κε ην branding – εθηφο εάλ branding λνείηαη ην logo θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο ζπζθεπαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλα θαηαλαισηηθά αγαζά, πνπ ζε θάζε 

                                                           
33

 Anholt, S. (2007). ζει. 30-31. 
34

 Aaker, A. David. (1996). φπ., ζει. . 
35

 Anholt, S. (2005). ―Nation Brand as Context and Reputation,‖ Place Branding .1 (3). 224–28, 

ζει.34. 
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πεξίπησζε βνεζά ηελ δηαδηθαζία ηνπ marketing. Δάλ νη άλζξσπνη αγνξάζνπλ έλα 

πξντφλ θαη ην ζεσξήζνπλ θαιφ, απηφ μεθηλά λα δεκηνπξγεί κία παλίζρπξε brand 

εηθφλα γηα ην πξντφλ θαη ην πξντφλ απνθηά κηα θαιή θήκε. Απηή ε θήκε ζηαδηαθά 

δηαρέεηαη ζηνπο κε-ρξήζηεο, αθφκα θαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ αγνξάζεη ην 

πξντφλ θαη απηνκάησο δίλεηαη ε εληχπσζε πσο μέξνπλ ή αηζζάλνληαη φηη πξφθεηηαη 

γηα έλα θαιφ πξντφλ. Ζ θήκε δηαρέεηαη, απμάλεη ηηο πσιήζεηο θαη εληζρχεη ηελ αμία 

ηεο εηαηξείαο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηρεηξεζηαθήο 

επηηπρίαο.36           

 Σε ζηηγκή πνπ ε πιεξνθνξία δηαδίδεηαη ηαρχηαηα, ε ζεκαζία ελφο θαινχ 

branding αλαβαζκίδεηαη. Ζ θήκε κεηαηξέπεηαη ζε εθείλν ην εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ θαηηζρχεη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο δηάξθεηαο, ηεο 

βαζηά εδξαησκέλεο αμίαο. Σν branding είλαη ην εξγαιείν πνπ πξνζδίδεη ηε θήκε πνπ 

θάλεη έλα πξντφλ λα μερσξίδεη θαη πνιιέο θνξέο λα επηβηψλεη είηε ην ίδην είηε ε 

εηαηξεία πνπ ην παξάγεη θαη ην δηαζέηεη.       

  Σν branding θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ αθαδεκατθψλ 

θαη εξεπλεηψλ θαζψο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα 

πάξεη θάηη θνηλφ θαη λα ην βειηηψζεη κε ηξφπν πνπ ζα θαηαζηεί πνιχηηκν θαη 

νπζηαζηηθφ.37 Σν branding είλαη έλα ζχλνιν δηεζλψο εθαξκφζηκσλ θαλφλσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

εηθφλαο. Δλψλεη ην εκπφξην θαη ηνλ πνιηηηζκφ σο δχλακε γηα ηελ επίηεπμε επεκεξίαο. 

Μπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε δχλακε ηεο γιψζζαο θαη ηεο εηθφλαο γηα λα επηθέξεη 

εθηεηακέλε θνηλσληθή αιιαγή. Σν ζσζηφ branding, δηαζέηεη ηνλ αλζξσπηζκφ θαη ηε 

ζνθία λα γλσξίδεη φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ πξνθαιεί αίζζεζε ζην 

ραξηί θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ απεηθνλίδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

Γηαζέηεη ηε λνεκνζχλε ηνπ αθαδεκατθνχ πεδίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνζκηθφηεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.38 πλεπψο, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο 

δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ νλνκάδεηαη branding. 

Πνηα είλαη φκσο ε ζρέζε ηνπ branding κε έλαλ εζληθφ, ππεξεζληθφ ή δηεζλή 

νξγαληζκφ; Μπνξεί έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο λα πηνζεηήζεη παξφκνηεο 

δηαδηθαζίεο-ζηξαηεγηθέο ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο νκνεηδείο 
                                                           
36

 Anholt, S. (2010a). ―Definitions of Place Branding – Working towards a Resolution,‖ Place 

Branding and Public Diplomacy.  6(1), 1–10, 10. 
37

 Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2006).  B2B Brand Management . Springer Science & Business Media. 

ζει. . 
38

 Anholt, S., (2003). Branding places and nations. In  Brands and Branding. (eds.). Clifton, R. & 

Simmons, J. The Economist. London: Profile Books Ltd, ζει. 223. . 
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πνιιέο θνξέο νξγαληζκνχο θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζηε δηεζλή πνιηηηθή; 

Μπνξεί έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο λα είλαη brand;     

 Ζ ιέμε κάξθα (brand) πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη σο κία παξαθηλδπλεπκέλε 

ιέμε, ζπρλά πεξηβαιιφκελε κε αξλεηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο. Έλα 

θξάηνο ή έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 39. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

ππάξμεη έλαο άκεζνο ζπζρεηηζκφο ηνπ θξάηνπο κε κία κάξθα ηνπιάρηζηνλ ζην κπαιφ 

ησλ αλζξψπσλ ή αθφκα θαη απηψλ πνπ δηαζέηνπλ κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ 

ξφινπ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ θξάηνπο ή ελφο ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θιαζηθά εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο ζηηο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη 

αιιεινεμαξηψκελεο ζρέζεηο.40       

 Χζηφζν, ε ηδέα ηνπ brand  είλαη κηα παλίζρπξε έλλνηα θαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ, θξαηψλ, πεξηνρψλ θαη 

πφιεσλ, δηφηη αληαλαθιά ηελ ηδέα φηη εζληθνί θαη ππεξεζληθνί δξψληεο νθείινπλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηελ εζσηεξηθή ηαπηφηεηάο ηνπο φζν θαη ηελ 

εμσηεξηθή ηνπο θήκε.41 Ζ ηαπηφηεηα, ε εηθφλα θαη ε αμία ηεο θήκεο είλαη ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ branding. Ζ δηαρείξηζε ηεο κάξθαο πεξηθιείεη ηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο 

θεληξηθήο ηδέαο (brand identity), ηεο θήκεο (brand image), ηελ αμία ηεο θήκεο (brand 

equity).42   

 

2.2 Place brand and place branding 

Ο Anholt νξίδεη ην place branding σο ηελ πξαθηηθή γηα ηελ εθαξκνγή κηαο brand 

ζηξαηεγηθήο θαη άιισλ ηερληθψλ κάξθεηηλγθ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ, ησλ πεξηνρψλ, ησλ 

θξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.43 Σν place branding δελ είλαη επηθνηλσλία αιιά 

πνιηηηθή θαη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο ππάξρνπλ ηέζζεξηο λέεο ηδέεο (νη νπνίεο 

αλαιχνληαη ελδειερψο παξαθάησ)  ζην πιαίζην ηνπ place branding ή αληαγσληζηηθήο 

                                                           
39

 Anholt, S. (2005). ―Some Important Distinctions in Place Branding,‖ Place Branding and Public 

Diplomacy. 1 (2), 116–21, ζει. 118. 
40
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Management. 27( 9–10), 913–33, ζει. 917-918. 
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ηαπηφηεηαο.44            

 Οη εδαθηθέο νληφηεηεο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο κε 

έλαλ ζαθή, ζπληνληζκέλν θαη επηθνηλσληαθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε. Έλαο ηζρπξφο θαη παξαγσγηθφο ζπλαζπηζκφο αλάκεζα ζηελ δηνίθεζε, 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ 

θαη δνκψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ζηφρσλ, ζεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο καθξνπξφζεζκα.45       

 Ζ έλλνηα ηεο brand εηθφλαο (brand image) ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο, θαζψο 

ε θήκε γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα εμσηεξηθφ, αθφκα θαη πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν, πνπ 

δελ βξίζθεηαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κάξθαο, αιιά παξ‘ φια απηά 

είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο, ν νπνίνο ζηεξίδεη θάζε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηεο 

κάξθαο θαη ηνπ θαηαλαισηή.46       

 Παξάιιεια, ε θαηαλφεζε ηεο brand ηαπηφηεηαο κηαο εδαθηθήο νληφηεηαο 

(place brand identity) πεξηγξάθεηαη σο κηα θαηαζθεπή πνπ απνξξέεη απφ ηζηνξηθνχο, 

πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ή κέζσ ηεο γλψζεο γηα έλαλ ηφπν. Σν 

place branding αλαγλσξίδεη ηνλ πινχην ηεο ηαπηφηεηαο κηαο εδαθηθήο νληφηεηαο, θαη 

ηαπηφρξνλα βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη απνηειεί ηελ πξαθηηθή ή ηέρλε ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο νπζίαο ηνπ ηφπνπ. Αθφκε, ε έλλνηα ηεο place brand ηαπηφηεηαο 

παξνπζηάδεη ηη είλαη έλαο ηφπνο θαη πσο επηζπκεί λα πξνβάιιεηαη
47

.  

 Δπηπιένλ, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο φξνο είλαη απηφο ηνπ brand equity. Ζ ηδέα 

φηη ε θήκε είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχηηκν θαη νπζηψδεο ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηεί, κεηξεζεί, πξνζηαηεπζεί θαη πξνσζεζεί καθξνπξφζεζκα. Δλέρεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζπλερνχο θαη ζπλεπνχο θαηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ελφο ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηεί ε θνηλή 

γλψκε. Ζ δηεζλήο θνηλή γλψκε θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν 

γηα λέα πξάγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ έλα ζαθή θαη ειθπζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαη 

κηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηνπο θφιπνπο ελφο ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ απ‘ φηη κηα 
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πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηεο παιηάο δφμαο.48      

 Σέινο, ε έλλνηα ηνπ place brand purpose ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη κηα νκάδα 

αλζξψπσλ ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ έλα θνηλφ ζηξαηεγηθφ φξακα, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία ηζρπξή δπλακηθή αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν, θαζψο 

επίζεο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ place brand απνηειεί πξσηίζησο έλα εζσηεξηθφ έξγν
49

. 

 Δάλ απηά ηα ηέζζεξα ζελάξηα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα λέα δηάζηαζε ζηελ 

αλάπηπμε, ηελ πνιηηεηαθή θαηάζηαζε θαη δηαθπβέξλεζε. Μαδί, αληηπξνζσπεχνπλ κηα 

πξαγκαηηθά λέα πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εζληθνί θαη ππεξεζληθνί 

δξψληεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.50  

 Καλέλαο δξψλ είηε πξφθεηηαη γηα θξάηνο, πφιε, πεξηνρή είηε γηα ππεξεζληθφ 

νξγαληζκφ  δελ κπνξεί λα επηβηψζεη, πφζν κάιινλ λα επεκεξήζεη, εθηφο εάλ γλσξίδεη 

πψο λα αμηνπνηεί ηα φπια ησλ επηρεηξήζεσλ.51 Ζ εηθφλα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα παξά κε ην 

branding φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζην εκπνξηθφ πεδίν. ήκεξα, θάζε κέξνο ηεο γεο 

θαίλεηαη λα ζέιεη λα εληζρχζεη, αλαζηξέςεη, πξνζαξκφζεη ή αιιηψο λα δηαρεηξηζηεί ηε 

δηεζλή ηνπ θήκε. Χζηφζν, ν θφζκνο είλαη πνιχ καθξηά απφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε 

ηνπ ηη ζεκαίλεη απηφ ζηελ πξάμε θαζψο επίζεο θαη πψο κηα εκπνξηθή πξνζέγγηζε 

κπνξεί απνηειεζκαηηθά θαη ππεχζπλα λα εθαξκνζηεί ζε επίπεδν θπβεξλεηηθήο, 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.52        

 Σν place branding κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληίιεςεο ηνπ δηαθξηηνχ ραξαθηήξα θαη πνηφηεηαο κηα εδαθηθήο νληφηεηαο θαζψο 

θαη ηνπ επαθφινπζνπ ζπληνληζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ησλ δπλαηψλ 

ζεκείσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δηαθνξεηηθέο ζεκεησηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ελζσκαηψζεηο. Απφ απηή ηελ άπνςε ην place branding δελ νξίδεηαη απιψο σο κηα 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα πεξηνρή, κηα αθεξεκέλε κνλάδα, επηδηψθεη ελεξγά λα 

δεκηνπξγήζεη κηα κνλαδηθή θαη αληαγσληζηηθή ηαπηφηεηα, αιιά πεξηζζφηεξν 

παξαπέκπεη ζε κηα επηθνηλσλία πνπ πεξηθιείεη κηα πνιπεπίπεδε πξννπηηθή πνπ 

πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ δηαθπβεπκαηνχρσλ πνπ κνηξάδνληαη ή φρη 
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κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα ηεο εδαθηθήο νληφηεηαο.53    

 Σν place branding γίλεηαη επξέσο αληηιεπηφ σο θάηη πνιχπινθν ζε ζρέζε κε 

άιινπο ηχπνπο branding, φπσο ην branding ησλ πξντφλησλ ή ην εηαηξηθφ branding. 

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ηφπνπ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη, ην πξντφλ ειθχεη 

ηνλ θαηαλαισηή, απφ ηελ πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ θαη εκπεηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ απηφλ.54 ηνλ αληίπνδα, ζην πιαίζην ηνπ place branding, ε εηθφλα απνηειείηαη 

απφ ηηο εληππψζεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα έλα ρψξν, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη έλα επξχ θάζκα ζπζρεηηζκψλ θαη δηάθνξσλ άιισλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν.55 Πξφθεηηαη κε άιια ιφγηα γηα ηε ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία κεγάινπ πνζνζηνχ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν.56 Απηή ε 

ρσξηθή δηάζηαζε θαζηζηά ην place branding δηαθξηηφ ζε ζρέζε κε ηα άιινπ είδνπο 

brands θαη είλαη θπζηθφ λα θαζίζηαηαη πην πεξίπινθν θαη δχζθνια αληηιεπηφ κε 

δεδνκέλε θαη ηελ αλεμέιεγθηε θαη ζπρλά αληηθαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ πνπ 

θαηαθιχδνπλ θαζεκεξηλά ην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ.     

 Υάξε ζηελ πξφνδν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηφπσλ 

ζήκεξα εθηείλεηαη απφ ππνεζληθέο θαη ππεξεζληθέο πεξηνρέο έσο ζε θξάηε θαη 

επαξρίεο, έζλε, πφιεηο αθφκα θαη ρσξηά πνπ θηάλνπλ ζε κηα θαηάζηαζε λα 

αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο, πξντφληα θαη θεθάιαηα. Σα πξντφληα, νη 

ππεξεζίεο θαη νη άλζξσπνί ηνπο αληαγσλίδνληαη ζην εμσηεξηθφ γηα θαηαλαισηέο, 

ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.57 Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο 

πσο κηα ζπλεπήο, ζπληνληζκέλε θαη αδηάζπαζηε ξνή ρξήζηκσλ, αμηνζεκείσησλ θαη 

πάλσ απφ φια ζρεηηθψλ ηδεψλ, πξντφλησλ θαη πνιηηηθψλ κπνξεί ζηαδηαθά λα 

εληζρχζεη ηε θήκε ηεο ρψξαο πνπ ηηο παξάγεη.58     

 Όινη νη εδαθηθνί δξψληεο έρνπλ έλα brand. Μπνξεί λα κελ ην 

ζπλεηδεηνπνηνχλ αιιά είλαη ζίγνπξα κία πξαγκαηηθφηεηα.59 Έλα place brand 

πεξηιακβάλεη ηελ νιφηεηα ησλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ, ζρέζεσλ θαη πξνζδνθηψλ 
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πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ φηαλ κία πξννπηηθή ή έλαο θαηαλαισηήο είλαη εθηεζεηκέλνο 

ζην φλνκα κίαο νληφηεηαο, ζην logo, ζηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο, ζε γεγνλφηα ή ζε 

θάζε ζρέδην ή ζχκβνιν πνπ ην αληηπξνζσπεχεη. Έλα place brand θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ, ηα πνιηηηθά ηδαληθά ηνπ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ.60 Σν place brand 

απνηειεί ηηο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ γηα κία εδαθηθή νληφηεηα.61 Δίλαη απηφ 

πνπ δηαθξίλεη θαη ηαπηφρξνλα ειθχεη ηνλ απνδέθηε θαη ηνλ θαζηζηά πην δεθηηθφ 

απέλαληη ζε έλαλ ηφπν. Έλα επξχ πιαίζην πιηθψλ θαη θαληαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ηαχηηζε ζην κπαιφ ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή-απνδέθηε κεηαμχ 

ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ ηφπνπ.        

 Ζ ρψξα ή αληίζηνηρα έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο αμηνπνηψληαο 

απνηειεζκαηηθά ην place branding κπνξεί λα αληιήζεη νθέιε ζε πνιινχο ηνκείο θαη 

θπξίσο ζε ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπ 

αλάπηπμε κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο 

θήκεο. ηελ νπζία δηακνξθψλεηαη κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο: αθελφο νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο ή δηεζλνχο/ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ λα θεξδίζεη ζε επίπεδν 

εληππψζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κηα αλακθηζβήηεηα αληαγσληζηηθή κάρε ζε κηα 

πνιπεπίπεδε αξέλα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ παξειζφληνο θαη αθεηέξνπ, ε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ φπσο ην place branding πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε παγθνζκηνπνίεζε. Ζ θαιή θήκε 

είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά φρη κφλν γηα έλα πξντφλ αιιά θαη γηα έλαλ ηφπν. Ζ 

δεκηνπξγία κηαο θαιήο θήκεο ζην κπαιφ ησλ απνδεθηψλ απηνκάησο κεηαηξέπεη ηνλ 

ηφπν ζε θνξηίν δηαθξηηήο ηζρχνο ζε ζρέζε κε έλαλ ελ δπλάκεη αληαγσληζηή θαη ην 

place branding είλαη ην ζηνηρείν ηεο κεηάβαζεο απφ έλαλ απιφ, αλαμηνπνίεην ηφπν ζε 

έλα μερσξηζηφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  Απηή ε δηαδηθαζία εκπιέθεη φινπο ηνπο 

θνξείο δξάζεο απφ ηνπο αλψηεξνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ή αληίζηνηρα ηνπο 

εθπξνζψπνπο δηεζλψλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν πνιίηε, ηνλ 

θαηαλαισηή πνπ αληαγσλίδνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο άιισλ θξαηψλ ή δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζε έλα επξχ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ θαη αληαλαθινχλ θαη εθπξνζσπνχλ 

ην δηαθξηηφ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ θαη ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο απηήο 

ηεο μερσξηζηήο ηνπηθήο δηάζηαζεο ζηνλ εθάζηνηε απνδέθηε. 

 

                                                           
60

 Van Ham, P. (2010). Social power in international politics. Routledge. ζει. 137. 
61

 Van Ham, P. (2005). ―Branding European Power,‖ Place Branding .1(2), 122–26, ζει. 123. 



25 
 

2.3 Ζ ακθηιεγόκελε έλλνηα ηνπ place branding 

Δζληθνί θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί «πάληνηε δνκνχζαλ ηελ εηθφλα ηνπο κε ηελ 

πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο ιέμεο. Αλ θαη ζηξαηεγηθά επηρεηξνχζαλ ζθνπίκσο θαη 

ζπζηεκαηηθά λα επελδχνπλ ζηε εηθφλα ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ησλ 

εθάζηνηε ζθνπψλ ηεο ίδξπζήο ηνπο, πνιιέο θνξέο ε δξάζε ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηνπο θάλεθε λα πξνθαιεί αηζζήκαηα δπζθνξίαο αιιά θαη κηα ηάζε 

απνκάθξπλζεο ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ-ζηφρσλ».62 Πνιιέο θνξέο νξγαληζκνί ηέηνηνπ 

είδνπο επηθεληξψλνληαη ζε κηα ελεξγή αλάκημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο φπσο 

αλάπηπμε, εκπφξην, ηνπξηζκφ αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπο πνπ ζπρλά 

ζπκβαδίδεη κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο.63 αθψο θαη  ε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο εηθφλαο εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ δξψλησλ «είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ, θαη θαλέλαο δελ ζα 

κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη δπλαηφ λα πξνζεγγηζηνχλ ηα δχν πεδία κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηακάρεο φπσο ηφληζε ν Olins βξίζθεηαη 

ζηελ εκπνξηθή δηάζηαζε ηεο ιέμεο ―brand‖».64      

 Γηα πνιινχο πνιηηηθνχο αλαιπηέο, ππάξρεη κία εδξαησκέλε ερζξφηεηα ζηελ 

ηδέα λα κεηαρεηξίδεηαη έλαο εζληθφο ή ππεξεζληθφο νξγαληζκφο φπσο κία κάξθα.65 ε 

θάπνην βαζκφ, ε ερζξφηεηα πξνο απηή ηελ ηδέα ηεο δηαδηθαζίαο δφκεζεο ηεο εηθφλαο 

κίαο εδαθηθήο νληφηεηαο (place branding) απνξξέεη απφ ηελ απνζηξνθή ηεο ιέμεο 

brand θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ έλαο ελαιιαθηηθφο φξνο, γηα 

παξάδεηγκα αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ν φξνο νηθνδφκεζε ηεο θήκεο κηαο εδαθηθήο 

νληφηεηαο αληί γηα κία κάξθα (brand), ίζσο λα κελ ππήξραλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα 

αληίδξαζεο.66          

 Σν βαζηθφ πξφβιεκα θαίλεηαη λα είλαη ε ζεκαζηνινγία. Οη ιέμεηο θαη ην ηί 

απηέο θαίλεηαη λα ελλννχλ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιηηηθνχο αλαιπηέο, «ε ιέμε 

―brand‖ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ εηηθέηα ελφο θνηλνχ απνξξππαληηθνχ. Οξίδεη έλα 

θζελφ, παξνδηθφ θαη αζήκαλην πξάγκα, ελψ έλαο εζληθφο ή ππεξεζληθφο νξγαληζκφο 

είλαη θάηη κφληκν, βαζηά ζεκαληηθφ θαη δηαζέηεη κηα πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθή 

έλλνηα. Πνιιά brands βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία αίζζεζεο ηαπηφηεηαο ή αίζζεκα ηνπ 
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αλήθεηλ, φπσο αθξηβψο έλα θξάηνο ή έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο». Αζθαιψο ν Olins 

δελ ππνζηεξίδεη φηη ην branding ελφο ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ είλαη ην ίδην φπσο ην 

branding ησλ εηαηξηψλ, αιιά φηη κφλν κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο είλαη παξφκνηεο, φηη νη 

ιανί είλαη άλζξσπνη είηε δνπιεχνπλ ζε κηα εηαηξία είηε δνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ελφο θξάηνπο ή ελφο ππεξεζληθνχ 

νξγαληζκνχ. ηελ νπζία δειαδή, θηλεηνπνηνχληαη, εκπλένληαη θαη ρεηξαγσγνχληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ηερληθέο.67    

 Σα πάληα εμαξηψληαη απφ ηε βαζηθή αλάγθε γηα ζπλνρή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη αληηπξνζψπεπζεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αλ δελ ππάξρεη ζπλνρή, ηφηε δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη ειπίδα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο brand. Όπσο αθξηβψο ε αλάπηπμε 

κηαο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην branding, αλ 

έγηλε ζσζηά, πξέπεη λα επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο εηαηξίαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο, ην ίδην ζπκπέξαζκα ηζρχεη θαη γηα ην place branding.68  Σν 

brand-building ( ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κία εηαηξεία δεκηνπξγεί ή βειηηψλεη ηε 

γλψζε θαη ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην brand) απαηηεί καθξνπξφζεζκε 

δέζκεπζε, ελψ βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κηθξή απφζβεζε. Οη 

εδαθηθέο νληφηεηεο κπνξεί λα αληηιεθζνχλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

πηνζεηήζνπλ κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή νπηηθή φηαλ δηακνξθψλνπλ ην 

place brand ηνπο, παξά λα ζηνρεχνπλ ζε γξήγνξεο βξαρππξφζεζκεο δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα είλαη εθήκεξα.69   

 Δίλαη εκθαλέο φηη, νη εζληθνί θαη ππεξεζληθνί δξψληεο έρνπλ εηθφλα, φπσο ηα 

πξντφληα θαη νη επηρεηξήζεηο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηζρχ θαη ηελ 

απήρεζε απηψλ ησλ εηθφλσλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ηνπο.70 Αιιά ππάξρεη 

κία κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαηήξεζε φηη νη δξψληεο έρνπλ brand εηθφλα 

(πνπ είλαη κηα θξίζηκε κεηαθνξά) θαη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη δξψληεο κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ σο έλα brand, θάηη πνπ είλαη ππεξβνιηθά θηιφδνμν, εληειψο 

αλαπφδεηθην θαη ηειηθά γηα πνιινχο έλαο αλεχζπλνο ηζρπξηζκφο. Σν place branding 

επηζεκαίλεη ην πξψην, αιιά δελ ηνλίδεη ην ηειεπηαίν. Τπάξρνπλ ζίγνπξα πνιηηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εδαθηθνχο δξψληεο λα βειηηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα, 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία επηηπγράλνπλ κηα θαιχηεξε 

εηθφλα, αιιά ε θαιχηεξε εηθφλα κπνξεί κφλν λα απνθηεζεί, δελ κπνξεί λα 
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θαηαζθεπαζηεί ή λα εθεπξεζεί.71         

 ε έλαλ ηδαληθφ θφζκν εζληθνί θαη ππεξεζληθνί δξψληεο δελ ζα κπνξνχζαλ 

θαη δελ ζα έπξεπε λα δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο φπσο ηα πξντφληα, δηφηη «ηα 

ηειεπηαία είλαη πνιχπινθα θαη αληηθαηηθά. Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη δελ 

έπξεπε λα ζπγρένληαη κε ηηο εζηθέο ηεο θνηλσλίαο ή λα ηαπηίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ πνιηηψλ ηνπο. Ζ ζχδεπμε απηψλ ησλ δχν 

απνηειεί ζπλήζεηα ηεο αγνξάο».72 Παξέρεη έλα πέπιν πξνζηαζίαο απέλαληη ζην 

αλεμέιεγθην ηεο αγνξάο, ζηελ εγγελή ηάζε ηεο λα αιινηψλεη θαη πνιιέο θνξέο λα 

ππνβαζκίδεη ην πνηνηηθφ ή γεληθφηεξα ην ζεηηθφ θαη λα ηνλίδεη ή λα απνζεψλεη ην 

επνπζηψδεο, ην αξλεηηθφ, ην επηδήκην. Σν place branding απαληά κε ηξφπν εκθαηηθφ 

ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο αγνξάο λα δηαβάιιεη ή λα κεηψζεη ηε ζεηηθή εηθφλα. Δίλαη ην 

εληζρπηηθφ ζηνηρείν ζε κηα ζρνηλνηελήο δηαδηθαζία πνπ ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηε 

ζεηηθή θαη αξλεηηθή, ηελ θαιή θαη ηελ θαθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ελίνηε ε αγνξά 

ρσξίο φκσο ηηο απαξαίηεηεο θαη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνδεγεζνχλ κέζσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, «νη άλζξσπνη 

ρξεηάδνληαη έλα είδνο shorthand θαη αλ δελ θάλνπλ νηηδήπνηε είλαη ζην ρέξη ηνπο λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ζεηηθά – δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ απνιχησο θαη 

πιήξσο δίθαηα- κπνξεί λα θαηαιήμνπλ κε κηα εληειψο αξλεηηθή εηθφλα. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ην place branding κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα είδνο απηνάκπλαο ελάληηα 

ζηελ ηάζε ηεο αγνξάο λα εθρπδαΐδεη, επηειίδεη θαη λα εθθξάδεηαη κε ηξφπνπο πνπ 

ζπρλά είλαη άδηθνη».73  

2.4 Ο ξόινο ηεο εηθόλαο θαη ηεο θήκεο ζην place branding  

Σν place branding επηρεηξεί λα επεξεάζεη ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε πνπ έρνπλ γηα έλα 

θξάηνο, πφιε, πεξηνρή ή δηεζλή νξγαληζκφ ηφζν ε εζσηεξηθή θνηλσλία φζν θαη ην 

εμσηεξηθφ αθξναηήξην. Σν place branding ρξεζηκνπνηεί ηελ θνηλσληθή ηζρχ γηα λα 

εθπέκςεη λέα πξφηππα θαη θαλφλεο. ήκεξα αθφκα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ην ΝΑΣΟ έρνπλ επίγλσζε γηα ην brand 

ηνπο, φπσο θαη νη ΜΚΟ, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο.74 Σν place 

branding απνηειεί κέξνο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ παξαδείγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 
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εδξάδεηαη ζηελ θαηαλφεζε φηη νη εδαθηθνί δξψληεο κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζεκαληηθά 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή. Σα θξάηε, 

φπσο θαη νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ην place branding γηα λα 

επεξεάζνπλ αθφκα θαη λα κεηαβάιινπλ ηε θήκε ηνπο κε ηα ίδηα κέζα θαη δηαδηθαζίεο 

φπσο ηα εκπνξηθά brands.75          

 Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαζηεξσλνχλ θαλφλεο θαη λφξκεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο νη 

ελέξγεηεο άιισλ δξψλησλ ζπγθιίλνπλ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσληθήο ηζρχνο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσληθή ηζρχο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ 

πξνηχπσλ θαη ε δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη αμηψλ πνπ ζεσξνχληαη εχινγεο θαη 

επηζπκεηέο, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζηνλ εμαλαγθαζκφ ή ηελ εμαγνξά. Ζ θνηλσληθή 

ηζρχο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ αληίθηππν πνπ παξάγεη ε δηακφξθσζε θαη  

πξνάζπηζε θαλφλσλ, ε ξχζκηζε αηδέληαο, θαζψο θαη νη επηδξάζεηο πνπ επηθέξνπλ ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη επηθνηλσλίεο αιιά θαη πξαθηηθέο φπσο ην place 

branding.76          

 Ζ θήκε ελφο εδαθηθνχ δξψληνο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν πνπ νη 

άλζξσπνη, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ζθέθηνληαη γη απηφλ, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη πξνο απηφλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζε φ, ηη ζπκβαίλεη εθεί. Με άιια ιφγηα, ε εηθφλα κηαο εδαθηθήο νληφηεηαο θαζνξίδεη 

ηνλ ηξφπν πνπ ν θφζκνο ηε βιέπεη θαη ηε κεηαρεηξίδεηαη. Δλ ζπληνκία ε εηθφλα ηεο 

ρψξαο έρεη άκεζε επίδξαζε ζε θάζε πηπρή εκπινθήο κε άιιεο εδαθηθέο νληφηεηεο 

θαη παίδεη θαίξην ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο 

πξφνδν.77 Ζ ζεκαζία ηεο θήκεο ηείλεη λα «απμάλεηαη θαζψο νη θνηλσλίεο γίλνληαη 

κεγαιχηεξεο, πεξηζζφηεξν δηάρπηεο θαη  πνιχπινθεο».78    

 Ζ εηθφλα θαη ε θήκε θαζίζηαληαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμία κίαο 

εδαθηθήο νληφηεηαο. Σν λα ιέγεηαη φηη, ε εηθφλα ελφο θξάηνπο ή δηεζλνχο νξγαληζκνχ 

είλαη θαλνληζηηθή παξέρεη κία ρξήζηκε νπηηθή θαζψο επίζεο θαη ην ιφγν χπαξμεο 

ηέηνησλ εηθφλσλ ή brands.79 Παξέρνπλ ζηνπο αλζξψπνπο κία κέζνδν γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηη θάλνπλ απηνί νη εδαθηθνί δξψληεο. Αλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο δελ 

ηαηξηάδνπλ ζηνπο θαλφλεο, ηφηε είηε νη θαλφλεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ή 
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δηαθνξεηηθά απνξξίπηνληαη ζαλ λα είλαη αθαηάιιεινη. Σα brands θαη νη θαλφλεο 

κνηξάδνληαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά: ζαθήλεηα, απιφηεηα, ελζχκεζε, δηαθξηηηθφηεηα 

θαη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα είλαη εκβιεκαηηθά κίαο πνηθηιίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Παξέρνπλ ην εξκελεπηηθφ κέζν γηα εμσηεξηθά θαηλφκελα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ αλζξψπσλ.80      

 Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη, ε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ δηεζλψλ δξψλησλ είηε 

πξφθεηηαη γηα θξάηε, είηε γηα δηεζλείο νξγαληζκνχο, ελζσκαηψλεηαη ζε νξηζκέλνπο 

θαλφλεο, πξφηππα θαη αμίεο. Χζηφζν, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί  ην 

γεγνλφο φηη, νπνηαδήπνηε δηεζλήο ή εζσηεξηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θαλνληζηηθή, δελ ζα πξέπεη λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη φινη νη 

θνξείο πνπ πηνζεηνχλ κηα δηεζλή ή εζσηεξηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θαλνληζηηθέο 

δπλάκεηο.81 Ο Ian Manners ηνλίδεη φηη, κηα θαλνληζηηθή δχλακε είλαη κία δχλακε πνπ 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο αληηιήςεηο πεξί ηνπ «θαλνληθνχ». Δπνκέλσο κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε κηα ηέηνηα θαλνληζηηθή δχλακε απφ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζε απηφ 

πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά απφ άιινπο δξψληεο.82     

 Απηφ πνπ ηειηθά έρεη ζεκαζία δελ είλαη απηφ πνπ ν Α κπνξεί λα σζήζεη ην Β 

λα θάλεη, αιιά αληηζέησο πψο απηή ε ελέξγεηα εξκελεχεηαη απφ άιινπο δξψληεο 

θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ εζσηεξηθνχ αθξναηεξίνπ. Ζ αληίδξαζή ηνπο είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ ίδηα ηελ δξάζε θαη ε αληίδξαζή ηνπο είλαη φ, ηη επηδηψθεη λα 

επεξεάζεη ε άζθεζε ηζρχνο.83 Μία θαλνληζηηθή δχλακε πξέπεη λα ζεσξείηαη λφκηκε- 

κε άιια ιφγηα ε εμνπζηνδφηεζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο απφ άιινπο 

δξψληεο. Δπηπιένλ, κηα θαλνληζηηθή δχλακε, επηζπκεί ηελ αλαγλψξηζε σο έλαο δξψλ 

πνπ δελ είλαη κφλν ηθαλφο, αιιά έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα 

ηεο «θαλνληθήο» δσήο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή. πλάγεηαη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα 

φηη, γηα λα ζεσξεζεί λφκηκε ε θαλνληζηηθή ηζρχ ηνπ, έλαο ηέηνηνο δξψλ πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε νξηζκέλνπο ηξφπνπ γηα λα απνθηήζεη απηή ηελ αλαγλψξηζε.84 

 Έλαο εμίζνπ νπζηαζηηθφο παξάγνληαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα θαη ηε 

θήκε κίαο εδαθηθήο νληφηεηαο, ζεσξείηαη ην αθήγεκα ηεο εηθφλαο ηεο. Σα place 
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brands πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία αθεγεκάησλ πνπ κεηαδίδνπλ ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο αμίεο κε ηηο νπνίεο κηα εδαθηθή νληφηεηα επηζπκεί λα ζπλδεζεί κε 

δηαθνξεηηθά θνηλά-ζηφρνπο. Ζ ηαπηφηεηα, ην brand(ε κάξθα) θαη ε εηθφλα ελφο ηφπνπ 

ζεσξνχληαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο. Ζ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ 

ιακβάλεη έλαο θαηαλαισηήο, θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ 

έλα brand ζα εμαξηεζνχλ απφ ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα εξκελεπζεί.85  Σα 

ζπλαηζζήκαηα δελ εκθαλίδνληαη θαη δελ πξνθχπηνπλ θπζηθά απφ απιά γεγνλφηα ή 

ζπκβάληα. Αλη‘ απηνχ, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηηο 

νπνίεο ν ξφινο, ηα γεγνλφηα θαη ηα ζπκβάληα παξνπζηάδνληαη ζε έλα αθήγεκα, θαη 

ζπρλά, γηα ην πψο απηφ ην αθήγεκα παξνπζηάδεηαη δεκνζίσο.86   

 πλεπψο, έλα place brand γίλεηαη αληηιεπηφ ππνθεηκεληθά θαη ζπλδπάδεηαη κε 

ηηο εκπεηξίεο- φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ- ή πξνέξρεηαη κέζσ ηεο αληίιεςεο πνπ 

ππάξρεη γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ εηθφλα ή αλαγλψξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ ζα πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηνπ απνδεθηή, ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηεο κάξθαο (place brand) θαη ην αθήγεκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ ηνπ87.  Ζ αλαγλψξηζε 

αλαδεηθλχεηαη σο ε βαζηθή ζπζηαηηθή ζηηγκή ησλ δηεζλψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ εδαθηθψλ δξψλησλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη εδαθηθνί δξψληεο αλαγλσξίδνπλ ακνηβαία ην θαζεζηψο θαη ηελ θνηλσληθή 

εθηίκεζε άιισλ εδαθηθψλ δξψλησλ.88      

 Ο Peter Van Ham παξνπζηάδεη κε ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν γηαηί κία 

εδαθηθή νληφηεηα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηθφλα θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηε θήκε 

ηεο. Έλαο «κε καξθαξηζκέλνο(unbranded)» δξψλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην λα 

πξνζειθχζεη νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξνζνρή.89 Γηαηί λα επηζθεθηνχκε έλα θξάηνο 

ή λα επελδχζνπκε ζε κία πεξηνρή ή λα αθνινπζήζνπκε ηηο πξαθηηθέο ελφο 

ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ πνπ δελ γλσξίδνπκε; Γηαηί λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο 

ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο εάλ δελ έρνπκε θακία 

έλδεημε γηα ην πνηα  ρψξα, πεξηνρή ή ππεξεζληθφο νξγαληζκφο πξφθεηηαη θαη ηέινο, 

γηαηί λα ελδηαθεξζνχκε; Σα παξαπάλσ ππνλννχλ φηη, ε δηαρείξηζε ηνπ brand (brand 
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management) είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηε δηαηήξεζε κίαο αληαγσληζηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο πιεπξάο ελφο δξψληνο. Τπεξεζληθνί νξγαληζκνί, θξάηε, 

πφιεηο  θαη πεξηνρέο πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο place branding γλσξίδνληαο φηη, 

δηακνξθψλνληαο έλα ηζρπξφ place brand κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ «θσλή», 

σξηκφηεηα, αμηνπηζηία, ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε.90 Απηά ηα ζηνηρεία, πνπ κεηαμχ 

άιισλ, απνηεινχλ ζπάληεο πεγέο θνηλσληθήο ηζρχνο είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ 

ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ε ζεκαζία ηνπο απμάλεηαη ζπλερψο ζηε ζχγρξνλε δηεζλή 

πνιηηηθή.91         

 Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ έλαο ηφπνο ή έλαο νπνηνζδήπνηε δξψλ καξθαξηζηεί 

κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ηφηε εηζέξρεηαη ζε έλα 

ζηάδην πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ηηο παξαπάλσ πεγέο θνηλσληθήο ηζρχνο πνπ ζα ηνπ 

πξνζδψζνπλ ην δηαθξηηφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα θπξηαξρήζεη 

φρη κφλν ζε έλαλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ αιιά πξσηίζησο ζην κπαιφ ηνπ εθάζηνηε 

απνδέθηε. 

2.5 Place branding θαη Ήπηα Ηζρύο: ην place branding ωο εξγαιείν ήπηαο ηζρύνο 

Οη Keohane θαη Nye ζην βηβιίν ηνπο Power and Interdependence αλαθέξνληαη ζηελ 

«πνιχπινθε αιιειεμάξηεζε», ζε έλα θφζκν ζηνλ νπνίν ε αζθάιεηα θαη ε ηζρχο 

έρνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία θαη νη ρψξεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πνιπδηάζηαηεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.92  Δζληθνί, ππεξεζληθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, 

φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή θαη απμάλνπλ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ . Σηο 

ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηα θξάηε έζεζαλ ηελ πνιηηηθή δνκή εληφο ηεο νπνίαο ε 

πιεξνθνξία δηαπεξλά ηα εζληθά ζχλνξα. Ζ δεθαεηία ηνπ ‗90 ραξαθηεξίζηεθε σο ε 

Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.93 Οη κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν δηεζλείο νξγαληζκνί, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηε βάζε πνιπκεξψλ αξρψλ, έδσζαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

αγνξά θαη ηελ πιεξνθνξία θαη πεξηφξηζαλ ηε ζεκαζία ηεο ζηξαηησηηθήο 

αληηπαιφηεηαο.          

 Σν βάξνο δφζεθε ζε λέεο κνξθέο ηζρχνο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ ηερλνινγία, ηελ 

επηθνηλσλία, ηηο κεηαθνξέο πνπ πνιιέο απφ απηέο φπσο ε νηθνλνκία, ππεξβαίλνπλ ηελ 
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παξαδνζηαθή δηάθξηζε πςειήο θαη ρακειήο πνιηηηθήο θαη είλαη πιένλ ακθίβνιν αλ 

αλήθνπλ φπσο ζην παξειζφλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ιφγσ αθξηβψο ηεο απμαλφκελεο 

ζεκαζίαο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζε έλα απφιπηα αιιεινεμαξηψκελν δηεζληθφ 

νηθνλνκηθφ πιαίζην. Ζ ζεκαζία ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο 

ήδε κεηαβιεζείζαο αληίιεςεο πνπ επηθξαηεί γηα ην απμαλφκελν θφζηνο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηεο. Ζ ζηξαηησηηθή ηζρχο δελ εμαιείθζεθε αιιά ππνβαζκίζηεθε 

ιφγσ θαη ηεο δηάδνζεο, εηδηθφηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ησλ δπηηθψλ 

πνιηηηθψλ αμηψλ φπσο ε δεκνθξαηία πνπ θαζηζηά ηελ πξνζθπγή ζηε βία αλεπίηξεπηε 

θαη θαηαδηθαζηέα. Σα θξάηε αιιά θαη νη πνιπάξηζκνη δηεζλείο νξγαληζκνί 

αληαγσλίδνληαη πιένλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, ζε κηα δηαθνξεηηθή αξέλα πνπ απαηηεί 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, εξγαιεία πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνλ 

δξψληα μερσξηζηφ θαη δηαθνξεηηθφ, ζεβαζηφ θαη αμηνπξφζεθην, ειθπζηηθφ θαη 

ελδηαθέξσλ. ην θφζκν «ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηθήο ηεο ηζρχνο ην δηαθχβεπκα 

αθνξνχζε πνηνο ζα θέξδηδε κε φξνπο ζηξαηνχ θαη νηθνλνκίαο. ηε ζεκεξηλή 

πιεξνθνξηαθή επνρή, ε πνιηηηθή επηθεληξψλεηαη ζην πνηνο ζα πεη ηελ πεηζηηθφηεξε 

«ηζηνξία».94          

 Καζίζηαηαη ζαθέο φηη, ην αθήγεκα είηε ελφο θξάηνπο είηε ελφο δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ απνηειεί έλα είδνο λνκίζκαηνο. Οη θπβεξλήζεηο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

αμηνπηζηία θαη λα απνδπλακψζνπλ εθείλε ησλ αληηπάισλ ηνπο.95 Ζ ζέζπηζε 

αμηνπηζηίαο ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε κηαο θήκεο πνπ παξέρεη νξζή πιεξνθφξεζε. Ζ 

θήκε είρε πάληνηε ζεκαζία ζηε δηεζλή πνιηηηθή, σζηφζν ε αμηνπηζηία απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο ιφγσ ηεο «αθζνλίαο ηεο πιεξνθνξίαο». Όηαλ νη πιεξνθνξίεο είλαη 

άθζνλεο ν ζπάληνο πφξνο είλαη ε πξνζνρή θαη ζπλεπαθφινπζα ε αμηνπηζηία.96 Σν λα 

θαηαζηεί θάπνηνο αμηφπηζηνο είλαη κελ έλα δπζρεξέο εγρείξεκα αιιά ε απφθηεζε θαη 

ε εδξαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο πξνζδίδεη ζε θάπνηνλ θέξδε ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ζ 

αμηνπηζηία αιιά θαη ε θήκε ηνπ αμηφπηζηνπ είλαη κηα άπιε θαηάζηαζε πνπ ζπρλά 

απαηηεί ρξφλν λα εδξαησζεί ε νπνία φκσο, αθνχ παγησζεί πξνζδίδεη απηφ ην 

μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαζηζηά ηνλ θάηνρφ ηεο ηζρπξφ ζηνλ απαηηεηηθφ 

θφζκν ηεο πιεξνθνξίαο.        

  Ζ αμηνπηζηία έρεη θαηαζηεί έλα ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελν δήηεκα 
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πιεξνθφξεζεο. ην ζχγρξνλν ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο, 

φπνπ νη πνιηηηθέο νληφηεηεο πξέπεη λα αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ 

θαη ηελ απνδνρή ησλ κελπκάησλ, ε αμηνπηζηία απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ 

απνθιεηζηηθφ παξάγνληα δεκηνπξγίαο πεηζηηθήο αμίαο. Όζν πην αμηφπηζην είλαη ην 

πεξηερφκελν ή ε πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, ηφζν πην πεηζηηθή αμία έρεη. ην παξειζφλ, 

«ε πεηζψ ζπλδένληαλ κε ηε ρεηξαγψγεζε ηεο πιεξνθνξίαο . Χζηφζν, ζήκεξα ε πεηζψ 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εδξαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θάπνηνπ, παξέρνληαο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη απνθηψληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πίζηε ηνπ θνηλνχ- 

αθξναηεξίνπ. Ζ απνηπρία δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο αμηνπηζηίαο κπνξεί λα 

ππνλνκεχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ πιεξνθφξεζεο. Ο Nye 

πξνέβιεςε φηη νη κειινληηθέο κάρεο επηθνηλσλίαο ζα είλαη έλαο «δηαγσληζκφο 

αμηνπηζηίαο».97          

 Οη πεξηζζφηεξνη παξαηεξεηέο ησλ ζχγρξνλσλ δηεζλψλ ππνζέζεσλ θαηαλννχλ 

φηη ε πξνζνρή, αμηνπηζηία θαη επηξξνή δεκηνπξγείηαη κεηαμχ απηνχ πνπ ν Joseph Nye 

απνθαιεί ζθιεξή θαη «ήπηα» ηζρχο. «Η ζθιεξή ηζρύο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε 

παξαθηλήζεηο ή απεηιέο».98 ηνλ αληίπνδα, ε «ήπηα» ηζρχο αλαθέξεηαη «ζηελ 

ηθαλόηεηα ελόο δηεζλνύο δξώληα είηε ελόο δηεζλνύο νξγαληζκνύ είηε κίαο ρώξαο λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ δξώλησλ ή ηελ ηθαλόηεηα λα δηακνξθώζεηο απηό πνπ 

ζέινπλ νη άιινη». «Η ήπηα ηζρύο πξνζειθύεη αληί λα εμαλαγθάδεη».99 Ο Nye πεξηγξάθεη 

ηνλ φξν «ήπηα» ηζρχ πνηθηιφηξνπα σο ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλεηο ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ, ηελ ηθαλφηεηα λα έιθεηο θαη ε έιμε λα νδεγεί ζε ζπλαίλεζε, 

ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεηο ηνπο άιινπο λα ζέινπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηο εμαηηίαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο ή ηδενινγηθήο ζνπ απήρεζεο.100 Ζ ήπηα ηζρχο είλαη έλα είδνο ηζρχνο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έιμε θαη παξάγεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο δπλάκεηο.         

 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν ακεξηθαλφο αθαδεκατθφο, «νη δηεζλείο θνξείο 

πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθνί ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ζρέζεηο 

είλαη εθείλνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαίξησλ δεηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν 

πνιηηηζκφο θαη νη ηδέεο είλαη πεξηζζφηεξν πιεζηέζηεξα ζηηο επηθξαηνχζεο δηεζλείο 
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λφξκεο θαη ησλ νπνίσλ ε αμηνπηζηία ζην εμσηεξηθφ εληζρχεηαη απφ ηηο αμίεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο.101 Με άιια ιφγηα, εάλ έλαο δηεζλήο θνξέαο κπνξεί λα λνκηκνπνηήζεη 

ηελ ηζρχ ηνπ ζηα κάηηα ησλ άιισλ, δελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη πνιινχο 

δαπαλεξνχο παξαδνζηαθνχο νηθνλνκηθνχο ή ζηξαηησηηθνχο πφξνπο.102   

 Παξφια απηά, ε ήπηα ηζρχο δελ είλαη απιψο ην ίδην κε ηελ επηξξνή. Δμάιινπ, 

ε επηξξνή κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηε ζθιεξή ηζρχ ηεο απεηιήο ή ηεο εμαγνξάο. Ζ ήπηα 

ηζρχο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή πεηζψ ή απφ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθηλείο 

ηνπο άιινπο κε επηρεηξήκαηα, αλ θαη απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο. Δίλαη 

επίζεο ε ηθαλφηεηα λα πξνζειθχεηο θαη ε έιμε νδεγεί ζε ζπλαίλεζε. Με φξνπο 

ζπκπεξηθνξάο, ε ήπηα ηζρχο είλαη ειθπζηηθή δχλακε.103 Ζ ήπηα ηζρχο είλαη έλαο φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεσξία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ηθαλφηεηα κίαο πνιηηηθήο νληφηεηαο ή κε, φπσο έλα θξάηνο ή έλαο κε θξαηηθφο 

δξψληαο, λα επεξεάζεη έκκεζα ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ πνιηηηθψλ δξψλησλ . 

   Ζ ήπηα ηζρχο θάλεη ηνπο άιινπο λα ζέινπλ λα θάλνπλ απηφ πνπ εζχ ζέιεηο λα 

θάλνπλ. Σν place branding θάλεη ηνπο άιινπο λα ζέινπλ λα πξνζέμνπλ ηα 

επηηεχγκαηα ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, θξάηνπο, πφιεο ή πεξηνρήο θαη λα πηζηεχνπλ 

ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. ηνλ νξηζκφ ηνπ Nye ην place branding είλαη ν πην επαξθήο φξνο 

πνπ θαιχπηεη ην λφεκα ηεο ήπηαο ηζρχνο, θαζψο θαη ηα δχν αλαθέξνληαη ζηελ έιμε. 

Δίλαη ην ηέιεην, ζχγρξνλν παξάδεηγκα ήπηαο ηζρχνο.104 Χο εθ ηνχηνπ ην place 

branding θαζίζηαηαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ήπηαο ηζρχνο. Χζηφζν, ππάξρεη έλα 

δεχηεξν εξγαιείν ήπηαο ηζρχνο, πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην place 

branding θαη είλαη ε δεκφζηα δηπισκαηία. Σί είλαη φκσο ε δεκφζηα δηπισκαηία θαη 

πνηα ε ζρέζε ηεο κε ην place branding;      

 Αλ θαη δελ ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ε έλλνηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηπισκαηίαο, θξίλεηαη ζεκηηφ θαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί ε ζχλδεζή ηεο κε ην place 

branding. Γεκφζηα δηπισκαηία νξίδεηαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν επεξεαζκνχ 

απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ εζληθφ ή ππεξεζληθφ δξψληα, φζνλ 

αθνξά ηηο εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ, 
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πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεηεκάησλ. Απηφ ην εχξνο θηινδνμηψλ θαζηζηά ηε 

δεκφζηα δηπισκαηία έλαλ φξν ζρεδφλ ηζνδχλακν κε ην place branding.105 Ο Peter van 

Ham ππνζηήξημε φηη, «ε παξαδνζηαθή δηπισκαηία έρεη εμαθαληζηεί θαη ε πνιηηηθή 

ηαπηφηεηαο (πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εηθφλα θαη ηελ ηαπηφηεηα ελφο εζληθνχ 

ή ππεξεζληθνχ δξψληα) έρεη θαηαζηεί ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ θνξέσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη εδαθηθψλ νληνηήησλ».106      

     

2.6 Καλνληζηηθή δύλακε Δπξωπαϊθή Έλωζε  

Οη έλλνηεο γηα ην δηεζλή ξφιν ηεο Δ.Δ. ηείλνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία ηα γεγνλφηα αξζξψλνληαη. Ο αξρηθφο νξηζκφο ηνπ 

Duchêne αλαθνξηθά κε ηελ Έλσζε σο κηα πνιηηεηαθή δχλακε αληηθαηφπηξηδε ην 

«πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ελψ εθείλε ηεο «θαλνληζηηθή δχλακεο 

ηεο Δπξψπεο» πξνήιζε απφ ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζηξνθή πνπ 

αθνινχζεζε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ο βαζκφο πνπ ζεσξείηαη ε Δ.Δ. σο κία 

θαλνληζηηθή δχλακε πξνθχπηεη απφ ηελ Δπξσπατθή πλαίλεζε γηα ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν επνρή, φπνπ ε Δ.Δ. ηζρπξίδεηαη φηη νη ζρέζεηο ηεο κε 

ηνλ ππφινηπν θφζκν δηακνξθψλνληαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο αξρέο ηεο εηξήλεο, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ δηθαίνπ, ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο.107 Απηέο νη αξρέο είλαη αθξηβψο ν ιφγνο πνπ ε Έλσζε αλαθέξεηαη σο 

θαλνληζηηθή ηζρχο.          

 Καη απηέο είλαη πνιιέο θνξέο ην εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζηα καηηά 

πνιιψλ αλζξψπσλ θαζηζηνχζε ηελ Δ.Δ. έλαλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ δξψληα ζηελ 

αλαπφθεπθηε ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ. Δηδηθφηεξα ε αλάκημε ησλ ΖΠΑ ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπ θφζκνπ φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ πνπ 

εκθαλίδνληαλ σο ν θχξηνο ππιψλαο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ απηαξρηθή, απνκνλσκέλε θαη αλειεχζεξε νβηεηηθή 

Έλσζε, αιιά θπξίσο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή επνρή θαη ζην πφιεκν θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ νη ΖΠΑ απψιεζαλ  ηελ αίγιε θαη ην θχξνο ζηα κάηηα 
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εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ.        

 Γηαηί φκσο ε Έλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο κία θαλνληζηηθή δχλακε; Σξία είλαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Ian Manners σο ζεκαληηθά ππφ απηή 

ηελ άπνςε: ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ., ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πβξηδηθήο πνιηηείαο 

θαη ην πνιηηηθφ- λνκηθφ ηχπνηο ζχληαγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο, 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Δπξσπαίνη 

δεζκεχηεθαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ θπξηαξρία γηα λα πεξηνξίζνπλ ηνλ εζληθηζκφ. Ζ 

έλλνηα ηεο πβξηδηθήο πνιηηείαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη, ε Δ.Δ. είλαη έλα λέν είδνο 

νληφηεηαο πνπ ζπλδπάδεη ηνλ ππεξεζληζκφ θαη ηηο δηεζλείο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο. 

Σέινο, νη ζπληαγκαηηθνί θαλφλεο ηεο, νη νπνίνη ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απνηεινχλ ην πνιηηηθφ-λνκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη 

ηε δηεζλή ηεο ηαπηφηεηα.108        

 Απηνί νη θαλφλεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ππαγνξεχεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ηεο ζρέζεσλ. Ζ εμσηεξηθή δηαθπβέξλεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ 

ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο. ην πιαίζην απηφ ηεξνχληαη κε αζθάιεηα νη αξρέο ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ, ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ε 

εμάπισζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Ο επξσπατζκφο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηελ πνιηηηθή εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, 

θαζηζηψληαο ηελ Έλσζε σο έλα θνξέα νληνινγηθήο πνηφηεηαο, ηδεψλ θαη επηξξνή γηα 

ηνλ ππφινηπν θφζκν.
109

         

 Ζ Δ.Δ. δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή ηζρχ, δεδνκέλνπ φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή ηαπηφηεηα. Γεχηεξνλ, θαη κε βάζε ηελ πξψηε 

εμήγεζε, ε Δ.Δ. πηζηεχεη φηη έρεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο ηζρχνο θαη σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα επσθειεζεί απφ απηφ, αληί λα 

πξνζπαζήζεη λα θιείζεη ην ζρεδφλ αγεθχξσην ζηξαηησηηθφ ράζκα κε ηηο ΖΠΑ.110  Ζ 

ηδέα φηη ε Έλσζε ζα κπνξνχζε λα  θαηαζηεί έλα δηαθνξεηηθφ είδνο δξψληα πνπ δελ 

ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζε ζηξαηησηηθά κέζα ππνζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 
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ηνπ 1970 απφ ηνλ Duchêne.111        

 ην πιαίζην απηφ, ν ιφγνο ηεο Δ.Δ. σο θαλνληζηηθή δχλακε δηακνξθψλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν γηα ηελ Δ.Δ. θαη είλαη πξάγκαηη ε κφλε κνξθή ηαπηφηεηαο 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ νη πεξηζζφηεξνη δηαθπβεπκαηνχρνη.112 Όπσο φιεο νη 

ηαπηφηεηεο, ε ηαπηφηεηα ηεο Δπξψπεο είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε. Γελ 

πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ έλα ζαθή θψδηθα πξνηχπσλ θαη αμηψλ, αιιά βαζίδεηαη ζε 

αληηιήςεηο θαη επηδφζεηο. Ο Ian Manners ππνδεηθλχεη φηη ε Δ.Δ. αζθεί θνηλσληθή ηζρχ 

(ή φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη θαλνληζηηθή ηζρχ) ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηφζν ηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηε δηεζλή εηθφλα ηεο Δ.Δ. 

δελ είλαη απηφ πνπ θάλεη ή ηη ιέεη, αιιά ηί είλαη.113
       

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθθξαζε ησλ Menon et al. φηη, ε Δ.Δ. είλαη 

πξσηνπφξνο ζηε καθξνρξφληα δηαθξαηηθή δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηε εηξήλεο, 

πξσηνπφξνο δξψλ κέζσ δνθηκψλ θαη ζθαικάησλ θαη έηζη δηακφξθσζε επηινγέο γηα 

εηξεληθή δηαθπβέξλεζε. ην φξακα απηφ, ε Δ.Δ. είλαη κία απφ ηηο πην εληππσζηαθέο 

κεραλέο γηα ηελ εηξεληθή δηαρείξηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ.114  Ο Jeremy 

Rifkin ηζρπξίδεηαη φηη ην επξσπατθφ φλεηξν ηνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ 

αηνκηθή απηνλνκία, ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία έλαληη ηεο αθνκνίσζεο, ηελ 

πνηφηεηα δσήο πάλσ απφ ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε έλαληη ηεο 

απεξηφξηζηεο πιηθήο αλάπηπμεο, Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο 

θχζεο πάλσ ζηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε 

ηε κνλνκεξή άζθεζε εμνπζίαο.115       

 Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη, κία θαλνληζηηθή δχλακε νθείιεη  φζα ιέεη 

θαη πξναζπίδεηαη ζην εμσηεξηθφ λα ηα αθνινπζεί θαη ζην εζσηεξηθφ. Με άιια ιφγηα 

λα είλαη ζπλεπήο θαη λα δείρλεη έλα βαζκφ ζπλνρήο. πλεθηηθφηεηα ζεκαίλεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη «ε Δ.Δ. δελ είλαη ππνθξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαλφλσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ε ίδηα δελ ζπκκνξθψλεηαη. Όπσο ην έζεζαλ ε Καιπςψ Νηθνιαΐδε θαη ν 

Γεκήηξεο Νηθνιατδεο, «νπζηαζηηθά, κηα θαλνληζηηθή δχλακε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

κφλν θάησ απφ κία πξνυπφζεζε: ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη 
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εμσηεξηθψλ ελεξγεηψλ».116  Δμάιινπ, απηή ε ζπλέπεηα θαη ζπλνρή κεηαμχ εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο δξάζεο πξνζδίδεη ηελ αμηνπηζηία θαη θεξδίδεη ηελ πξνζνρή, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ην ζαπκαζκφ φρη κφλν ησλ πνιηηψλ ηεο αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ησλ 

ππφινηπσλ θξαηψλ πνπ βιέπνπλ ηελ Δ.Δ. λα δξα κε ηνλ ηξφπν πνπ θαληάδνληαη λα 

πξάηηνπλ ηα δηθά ηνπο θξάηε.         

 Ζ ξεηνξηθή (ή ην αθήγεκα) αλαγλσξίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηε ξεηνξηθή λα έρεη ηελ θαλνληζηηθή ηζρχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο. Ζ ξεηνξηθή γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηή κε ηελ «αξηζηνηειηθή 

εξκελεία, σο ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο πνπ πεξηιακβάλεη ην ήζνο (εζηθή), ην ιφγν (ηε 

ινγηθή) θαη ην πάζνο (ζπλαίζζεκα) ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. Καη ηα ηξία ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζηε ξεηνξηθή θαη ηελ πεηζψ ηεο Δ.Δ. θαη ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηζρχνο σο θαλνληζηηθή ηζρχ. Σν ήζνο ελφο επηρεηξήκαηνο αλαθέξεηαη 

ζηελ εζηθή ηνπ νκηιεηή, ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη εζηθφο. ηελ 

έλλνηα ηεο θαλνληζηηθήο δχλακεο ην ήζνο κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηελ αλάγθε 

λνκηκνπνίεζεο ησλ αξρψλ κε αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξα θαζηεξσκέλα εζηθά 

δηαπηζηεπηήξηα, φπσο ν Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ».
117

 Ο ιφγνο ελφο 

επηρεηξήκαηνο είλαη ε ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο γηα λα πξνζθχγεη ζηε 

ινγηθή. ηελ έλλνηα ηεο θαλνληζηηθήο ηζρχνο, ν ιφγνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο απφ 

ηελ αλάγθε λα δξνπλ πεηζηηθά κε επηρεηξήκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα 

θαη ηα επηρεηξήκαηα, γηα παξάδεηγκα ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. Σν 

πάζνο ελφο επηρεηξήκαηνο είλαη ε έθθιεζε πξνο ην ζπλαίζζεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνλ νκηιεηή. ηελ έλλνηα ηεο θαλνληζηηθήο ηζρχνο, ην πάζνο κπνξεί λα εηδσζεί 

ζην βαζκφ πνπ ε Δ.Δ. κπνξεί λα έρεη θνηλσληθφ αληίθηππν κε ηε κνξθή κεγαιχηεξεο 

θνηλσληθήο θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ εηαίξσλ ηεο».118    

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαη εμεηδηθεχνληαο ην θεληξηθφ εξψηεκα πνπ έρεη 

ήδε ηεζεί, πξνθχπηνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

Δξώηεκα 2: Πνην είλαη ην αμηνινγηθφ πξφζεκν ηεο εηθφλαο ηεο Έλσζεο;       

Δξώηεκα 3: Πψο ην αθήγεκα ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηνλ 

Σχπν; Ζ Δ.Δ. εκθαλίδεηαη σο έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο κε ζπλνρή; 
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2.7 BRAND EU 

ην πιαίζην ηεο Δ.Δ., ε αλάγθε λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη θαη κέζα γηα ηελ ηαπηφηεηά 

ηεο έρεη θαηαζηεί αλαγθαία. Γελλεκέλε απφ ηηο ζηάρηεο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο θαη ελδηαθέξνλ ηεο Έλσζεο – εηξήλε κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο – επηηεχρζεθε. ήκεξα, ε Δ.Δ. παξακέλεη κία 

αθεξεκέλε έλλνηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πνιίηεο ηεο, κία θπζηθή 

απνζηαζηνπνίεζε (κία απξφζσπε Δπξψπε), αιιά επίζεο θαη κία θαλνληζηηθή 

απνζηαζηνπνίεζε, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη πνιίηεο βιέπνπλ ην 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα θαη ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

απφ ηηο Βξπμέιιεο. Με φξνπο branding, νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ζπκθσλνχλ ζε έλα 

πξάγκα, φηη ην branding ηεο Δ.Δ. δελ είλαη δπλαηφ, δηφηη ε Δ.Δ. δελ είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν πξντφλ, αιιά έλα ζρέδην. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη σο θάηη ην επνπζηψδεο, 

δεδνκέλνπ φηη, κεηψλεηαη ε ηδέα ηεο πνιηηηθήο νληφηεηαο ζε έλα απιφ εκπφξεπκα.119

 Πξνθαλψο ε Δ.Δ. δελ είλαη θξάηνο, αιιά κία θνηλφηεηα θξαηψλ κειψλ. Αιιά 

φπσο ηα θξάηε θαη νη πεξηθέξεηεο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ ηε δηθή ηνπο εηθφλα 

θαη ην δηθφ ηνπο brand. Όπνπ ην NATO αληηπξνζσπεχεη ηε (ζηξαηησηηθή) αζθάιεηα, 

ε Δ.Δ. κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην απφιπην brand πνπ αθηηλνβνιεί ηελ πιηθή άλεζε θαη 

ηηο νηθνγελεηαθέο αμίεο. Γεδνκέλνπ φηη ε Δ.Δ. είλαη απίζαλν λα απνθηήζεη ηελ αγάπε 

θαη αθνζίσζε ησλ πνιηηψλ ηεο, φπσο απνιακβάλνπλ ηα έζλε-θξάηε, ε Έλσζε 

αληηκεησπίδεη κία ζνβαξή πξφθιεζε, φζνλ αθνξά ην branding, εηδηθφηεξα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα αλαπηχμεη ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη κε ηνλ έμσ θφζκν.120 Σν αξρηθφ ζεκείν γηα ηελ Δ.Δ. 

είλαη ζίγνπξα πνιιά ππνζρφκελν. Όπσο ην ΝΑΣΟ, ε Δ.Δ. δηαζέηεη έλα ηζρπξφ 

ινγφηππν (κηα γαιάδηα ζεκαία κε έλαλ θχθιν δψδεθα θίηξηλσλ αζηέξσλ), ην νπνίν 

βξίζθεηαη παληαρνχ παξφλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ Δ.Δ. έρεη έλα λφκηζκα ηνπ νπνίνπ 

ην φλνκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νλνκαζία ηεο. Σα πνιπάξηζκα πξντφληα θαη 

γεγνλφηα πνπ μεθηλνχλ κε ηε ιέμε «Euro», φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ην ηξέλν 

Eurostar, ην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ Euro, ν δηαγσληζκφο ηξαγνπδηνχ ηεο 

Eurovision, θαζηζηνχλ ηελ Δπξψπε έλαλ απφ ηα πην αληαγσληζηηθά place brands ζηνλ 

θφζκν.121           

                                                           
119

 Aveline, J. (2006). Branding Europe? Branding, design and post-national loyalties. Place Branding, 

2(4), 334-340, ζει. 335. 
120

 Van Ham, P. (2008). Place branding: The state of the art. The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 616(1), 126-149, ζει.136. 
121

 Van Ham, P. (2001). φπ.π., ζει. 2-4.  



40 
 

 Ζ Δ.Δ. αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδέα ηεο «Δπξψπεο», ε νπνία ζπλδέεηαη κε κηα 

κεγάιε πνηθηιία απφ έλλνηεο θαη ηδέεο (πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε Υξηζηηαλνζχλε θαη ην 

Γηαθσηηζκφ έσο ην Οινθαχησκα θαη ηνλ πνδνζθαηξηθφ ρνπιηγθαληζκφ). Ζ ηζηνξία 

ηεο Δπξψπεο απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα πνιηηηθνχο, θαιιηηέρλεο θαη 

επηρεηξεκαηίεο. Μεηά απφ κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ειιεληθνχ κχζνπ γηα ηελ 

αηρκάισηε θαη βηαζκέλε Δπξψπε, ν John Hale αλαθψλεζε: «Τη ήηαλ απηό ην ζέκα; 

Σεμ, βία, ζαιαζζνγξαθία, ηνπίν, ε όκνξθε θαη ην ηέξαο θαη ρεηξνλνκίεο θηλδύλνπ θαη 

ζηνξγήο. Σε θάζε κέζν, από ηε δσγξαθηθή θαη ηελ πνίεζε, ηα αλάγιπθα γιππηά ζε 

ζκάιην αλαδύεηαη ε ηζηνξία. Η « Επξώπε» σο place brand έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

θαηαρξαζηεί πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά κέζα από πξνγξάκκαηα όισλ ησλ 

πεπνηζήζεσλ».122         

 Χο εθ ηνχηνπ, ε Δ.Δ. απνηειεί έλα «master brand», πξνζθέξνληαο ην φλνκά 

ηεο, ην χθνο ηεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο, ηα γεγνλφηα θαη ηηο ηδέεο 

πνπ δεκηνπξγεί. Έρεη κηα ηδηαίηεξα νξαηή ηαπηφηεηα θαη είλαη ζε ζέζε λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ αληαγσληζηηθή «αγνξά ησλ ηδεψλ». Παξά ην φηη δηαζέηεη πνιιά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ε Δ.Δ. ζηεξείηαη σζηφζν κηα ζαθνχο θαη θαηεπζπλφκελεο 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο.123   

 Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκά ηεο ζεσξείηαη ην ζηπι πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., απηφ 

πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί σο «κνλαδηθφ ζεκείν πψιεζεο», ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ Δ.Δ. είλαη ν κνλαδηθφο δηεζλήο πνιηηηθφο ρψξνο ζηνλ θφζκν, 

φπνπ ε realpolitik έρεη απνξξνθεζεί απφ έλα ππθλφ δίθηπν δηθαίνπ, επγέλεηαο θαζψο 

θαη είλαη ελφο πςεινχ επηπέδνπ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Αζθαιψο ε επξσπατθή 

πνιηηηθή δσή δελ είλαη ηέιεηα αιιά γηα ηνπο Άξαβεο, ηνπο Αζηάηεο θαη ηνπο 

Αθξηθαλνχο ην κνληέιν ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ηζρπξφ φλεηξν γηα 

ηηο πεξηθέξεηέο ηνπο. Γηαηί αλ ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία κπνξνχλ λα γίλνπλ θίινη κεηά 

απφ ηξεηο αηκαηεξνχο πνιέκνπο ζε έλαλ αηψλα, γηαηί ε Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ ή ην 

Ηζξαήι θαη ν αξαβηθφο θφζκνο δελ κηκνχληαη απηή ηελ αμηνζαχκαζηε ηζηνξία 

επηηπρίαο; Δπνκέλσο, ε Δ.Δ. έρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα αλαδείμεη ηνλ εαπηφ ηεο 

σο  θάξν πνιηηηζκνχ θαη επεκεξίαο ζηνλ θαηά ηα άιια αηαίξηαζην θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκέλν θφζκν.124        

 Σν branding δελ είλαη απιψο κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 
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ηαπηφηεηαο, θαζψο απνζθνπεί επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο Έλσζεο έλαληη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Γηαηί ν θφζκνο λα ζέιεη 

λα αθνχζεη ηί έρεη λα πεη ε Δ.Δ.; Γηαηί νη άιινη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο; Σψξα πνπ ε Δ.Δ. κεηαζρεκαηίδεηαη απφ κηα θπξίαξρε 

πνιηηηθή θαη πεξηθεξεηαθή δχλακε ζε έλαλ παγθφζκην δξψληα, δελ ζα πξέπεη λα καο 

εθπιήζζεη φηη ε παιηά εηθφλα ηεο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκεξηλή επξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Απφ γεσπνιηηηθή άπνςε, «ε Έλσζε θηάλεη ζηελ εθεβεία ηεο θαη 

επαλεμεηάδεη ην ξφιν ηεο σο ψξηκνπ, παγθφζκηνπ δξψληα. Απνηειεί ήδε κηα 

ππεξδχλακε ζε ηνκείο φπσο ην εκπφξην, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε γεσξγία θαη ε 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Χο παξάγνληαο αζθάιεηαο, ε Έλσζε δνθηκάζηεθε ζε 

ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο ζηα Βαιθάληα, ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ θαη ηελ 

Ηλδνλεζία».125           

 Ζ θαλνληζηηθή ηζρχ ηεο Δ.Δ. απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηεο. Σν 

θνηλσληθφ κνληέιν ηεο Έλσζεο, πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζηελ ππεξεζληθή ζπλεξγαζία 

θαη ηνπο ζπλερείο ζπκβηβαζκνχο, ηελ έρεη κεηαηξέςεη ζε έλα ηζρπξφ brand πνπ 

αληαγσλίδεηαη ην ξεαιηζηηθφ brand ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη ηελ αλαδπφκελε 

ελαιιαθηηθή ηνπ «Αζηαηηζκνχ».126 Αλ θαη νη επξσπατθνί θαλφλεο δελ ζεσξνχληαη 

πάληνηε «θαινί», ην brand EU  βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη παξέρεη «ην δεκφζην 

θαιφ ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο». Γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληψλ 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο Δ.Δ., ε Έλσζε θαζηζηά ηελ ηήξεζε ησλ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη θαλφλσλ σο πξνυπφζεζε γηα 

ην εκπφξην. Καη εληφο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, ε Δ.Δ. πξνσζεί ηελ 

αηδέληα γηα «Αμηνπξεπή Δξγαζία», πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ζπιινγηθνχο εξγαζηαθνχο 

λφκνπο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Δπηπιένλ, ε Έλσζε πξνσζεί ελεξγά ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ηηο ππεχζπλεο πνιηηηθέο γηα ην θιίκα, θαζηζηψληαο ηελ ίδηα 

πξσηαζιεηή ηεο Πξάζηλεο Ζγεζίαο θαη ίζσο ζε κηα πξάζηλε, πνιηηεηαθήο ηζρχνο, 

Δπξψπε. Απηά ηα παξαδείγκαηα θαλνληζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. επηβεβαηψλνπλ φηη 

ηα brands φρη κφλν βαζίδνληαη φρη κφλν ζε ινγφηππα θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αιιά θαη ζηηο ελέξγεηεο θαη ην αθήγεκά ηνπο.127     

 Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δείρλεη φηη ε Δ.Δ. δηζηάδεη λα δηαηππψζεη ζαθή 
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«επξσπατθά ζπκθέξνληα». Αλη‘ απηνχ, ε Δ.Δ. ππεξεθαλεχεηαη γηα ηα θαλνληζηηθά 

ζεκέιηα ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ Δ.Δ. εθδίδεη θαη ππεξαζπίδεηαη 

ηηο βαζηθέο ηεο αξρέο (φπσο ε εηξήλε, ε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ) θαη 

θαλφλεο (θαιή δηαθπβέξλεζε θαη ζεζκηθή αλάπηπμε).128 Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο 

ζπλνςίδεη ηελ παγθφζκηα απνζηνιή ηεο Έλσζεο σο καρεηή θαη θνξέα γηα ηελ 

«εηξήλε, αζθάιεηα, βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Γεο, αιιειεγγχε θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ 

κεηαμχ ησλ ιαψλ, ειεχζεξν θαη δίθαην εκπφξην, εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, 

θαζψο θαη ηελ απζηεξή ηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ».129           

 Ζ θαλνληζηηθή ηζρχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνξξέεη απφ ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα δηακνξθψλεη έλλνηεο φπσο, ην ηη πξέπεη λα ζεσξείηαη θαλνληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηε δηεζλή πνιηηηθή. Ζ ελδνεπξσπατθή πνιηηηθή κνηάδεη πεξηζζφηεξν 

κε ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή (φπνπ ε ηάμε θαη ε αιιειεγγχε είλαη εθηθηέο), ζε ζρέζε 

κε ηελ θιαζηθή δηεζλή πνιηηηθή (φπνπ ε αλαξρία θαη ε δπζπηζηία πθίζηαληαη). Δλ 

νιίγνηο, ην επξσπατθφ φλεηξν είλαη ε εζσηεξηθνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο θαη 

ε Δ.Δ. θάλεη ελεξγή θαη ζθφπηκε ρξήζε ηεο θνηλσληθήο ηεο ηζρχνο πνπ είλαη εγγελήο 

κε ην brand  ηεο, λα κεηαθέξεη απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα ζε έλα άλαξρν 

παγθφζκην επίπεδν.130 Απηφ ην ζηνηρείν εμάιινπ, είλαη εκθαλέο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο 

ηεο έλλνηαο ηεο ππεξεζληθφηεηαο δεδνκέλνπ φηη, ζε πνιινχο ηνκείο δξάζεο ηεο Δ.Δ. 

ηα θξάηε κέιε ππνρσξνχλ φζνλ αθνξά ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη κεηαβηβάδνπλ ηνκείο 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. γεγνλφο εμάιινπ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ίδηα ηελ Δ.Δ. εθφζνλ απνηειεί παξάδεηγκα ησλ κεηαλεσηεξηθψλ  

κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο.        

 Δπηπιένλ, θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ Έλσζε λα δηακνξθψζεη ηελ εηθφλα ηεο 

σο πξσηαζιεηήο ηεο απνηειεζκαηηθήο πνιπκέξεηαο. Σν branding εμππεξεηεί θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο ζθνπνχο ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ φπσο ε Δ.Δ.. Ζ πξφθιεζε εδψ είλαη 

φηη ε Δπξψπε πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ παξάδεηγκα (leading by example) θαη λα 

πξάηηεη φηη θεξχηηεη. Κάζε ζηξαηεγηθή branding ζηελ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα απνδερηεί 
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φηη ε ηαπηφηεηα ηεο Έλσζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ζαλ έλαο θαζξέθηεο, λα 

αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Παξάιιεια, έλα αθφκα θαίξην 

ζεκείν ζεσξείηαη ε πνιππνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηεο Έλσζεο.    

 Όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ηζρπξή δεκνθξαηηθή 

παξάδνζε, ελψ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα είλαη ζπρλά ζε αληίζεζε. Απφ απηή ηελ 

πιενλεθηηθή ζέζε ηνπ επξσπατθνχ Πχξγνπ ηεο Βαβέι, ε Δ.Δ. ζα είλαη ζε πην εχθνιε 

ζέζε λα απνθηήζεη κηα θαιή αίζζεζε γηα ηηο απφςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ 

θαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε αλάινγα. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, θάζε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα θξάηε κέιε θέξεη αμηνπηζηία ζηα κάηηα ηνπ ππφινηπνπ 

θφζκνπ. Δηδηθφηεξα κέρξη πξφζθαηα πνπ νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Σνπξθία ιάκβαλαλ ρψξα, ε Δ.Δ. ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιηηηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή γέθπξα κεηαμχ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ηνπ ηνπδατζκνχ θαη 

ηνπ ηζιακηζκνχ.131           

 Σψξα πνπ ηα Ζλσκέλα Έζλε δελ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ αληηκεηψπηζε 

πηεζηηθψλ πξνθιήζεσλ αζθαιείαο θαη ε εζηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ είλαη ζε ρακειά 

επίπεδα, ε Δ.Δ. ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλαο αμηφπηζηνο ππξήλαο (ηδξπηηθφο 

παηέξαο) κηαο αλαδπφκελεο παγθφζκηαο ζπκκαρίαο δεκνθξαηηψλ. Απηφ είλαη κηα 

εηθνληθή πνιηηηθή εμνπζία, ρσξίο ζεζκνχο θαη επίζεκν λνκηθφ θαζεζηψο ζχκθσλα κε 

ην δηεζλέο δίθαην. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ηνπνζεηεζεί ζηελ παγθφζκηα ζθελή σο έλαο 

θνξέαο πνπ παξέρεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη θαιέο ππεξεζίεο, δηεπθνιχλεη θαη 

ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πεξηθεξεηαθά θαη 

παγθφζκηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Ζ 

Έλσζε δελ πξνζθέξεη κηα πνιπκέξεηα θελή πεξηερνκέλνπ, αιιά κπνξεί λα δείμεη 

αμηνζεκείσηα, αθφκα θαη εληππσζηαθά, ηζηνξηθά απνηειέζκαηα απφ αληαγσληζηηθέο 

κέρξη ζπλεξγαηηθέο θνηλέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ.. Απηφ είλαη έλα εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν 

θαη ειθπζηηθφ κνληέιν γηα ηνπο Δπξσπαίνπο λα ην ζαπκάδνπλ θαη γηα ηνπο κε 

Δπξσπαίνπο λα ην αθνινπζήζνπλ.132        

 Σν branding ηεο επξσπατθήο ηζρχνο εθιακβάλεηαη σο θάηη ζεκαίλνλ ηελ 

επξσπατθή ηαπηφηεηα θαη ηε δηάδνζε ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν. ην εζσηεξηθφ ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ζηξνθή πξνο ην κνληέιν απηφ, αιιά 

θαη ζε έλαλ θφζκν φπνπ ε ζπλεξγαζία θαη ε εκπηζηνζχλε είλαη ζπάληνη πνιηηηθνί 

πφξνη ε Έλσζε έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη. Ζ αλαγλψξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο 
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κηαο «δχλακεο γηα ην θαιφ» ζηνλ θφζκν ζα θέξεη ππεξεθάλεηα θαη απηνπεπνίζεζε 

ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ζεβαζκφ θαη αμηνπηζηία ζην εμσηεξηθφ ηεο 133. 

Σέινο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην branding ηεο Δ.Δ. δελ είλαη απιψο ην ίδην κε ην 

branding ηεο Coca-Cola, αιιά πεξηζζφηεξν ζπλδέεηαη κε ην branding ηεο Amazon. 

Σν Branding Europe αλαθέξεηαη ζηε γηνξηή ηνπ «Εσ/ Δπηιέγσ Δπξψπε», κηα wish 

list πξνο θαηαζθεπή.134 

 

2.8 Σα αθαλζώδε πξνβιήκαηα ζηε δηακόξθωζε ελόο ζπλεθηηθνύ Brand EU 

Σν νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ηεο Δ.Δ. δελ είλαη πνιηηηθφ, αιιά κάιινλ είλαη ζέκα 

branding θαη ηαπηφηεηαο. Σν brand δελ ήηαλ πνηέ θαιά νξγαλσκέλν νχηε ζσζηά 

«ηνπνζεηεκέλν», ζπλδεδεκέλν κε ηνπο πνιίηεο ηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθφ 

«πξντφλ», αιιά έλα «πξντφλ» κε θησρφ κάξθεηηλγθ θαη κηα αδχλακε brand εηθφλα. Οη 

πνιίηεο δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Έλσζε θαη παξά ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη 

κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δ.Δ. δελ έρεη κπφξεζε λα 

πξνζεγγίζεη ή λα εμεγήζεη ζηνπο πνιίηεο ηεο κε έλαλ πεηζηηθφ ηξφπν γηαηί είλαη ηφζν 

πνιχηηκε. Ζ ιχζε δελ βξίζθεηαη ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο, αιιά 

ζε κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ην brand ηεο Έλσζεο θαη ην κειινληηθφ φξακά ηεο.135 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο ηνλίδεη ν Anholt, ην ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη φηη ρσξίο έλα θνηλφ ζθνπφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα 

θνηλφηεηα θαη ρσξίο θνηλφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηαπηφηεηα. Έλαο ιφγνο πνπ ε 

brand εηθφλα ηεο Δπξψπεο σο ζεζκφο απέηπρε κέρξη ηψξα είλαη φηη δελ ππάξρεη έλα 

επξέσο απνδεθηφ εζσηεξηθφ brand, έλα αίζζεκα θνηλνχ ζθνπνχ θαη θνηλήο 

ηαπηφηεηαο.136 Ο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη λα βξεη έλα λέν, κεηακνληέξλν raison d‘être 

πνπ λα εκπλέεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη λα απεπζχλεηαη θαη ζηνλ επξχηεξν θφζκν. Δδψ 

έξρεηαη ην branding. Οη λεφηεξεο γεληέο δελ πείζνληαη πιένλ απφ ην κχζν φηη «ε 

επξσπατθή νινθιήξσζε θέξλεη εηξήλε». Ζ πξννπηηθή ελφο άιινπ θξαγθν-

γεξκαληθνχ πνιέκνπ (ή νπνηνπδήπνηε πνιέκνπ εληφο Δ.Δ.) θαίλεηαη αδχλαηε, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζα δακφθιεηνο ζπάζε, πνπ γελλά ζεβαζκφ θαη 
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πεηζαξρία.137           

 Οη λένη θαζνξηζηηθνί ζηφρνη ηεο Δπξψπεο πξέπεη απιψο λα δεισζνχλ, λα 

απνθξπζηαιισζνχλ θαη νη άλζξσπνη λα ζπγθεληξσζνχλ γχξσ απφ κηα νκνινγία 

ζπλαίλεζεο. Ζ Έλσζε βξίζθεηαη ελψπηνλ δχν θαίξησλ δεηεκάησλ, ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί φηη έρεη θάπνηα ηθαλφηεηα θαη ηελ απμαλφκελε έληαζε κεηαμχ ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ θαη ηεο Γχζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ θξίζηκε αλάγθε λα 

απνθεπρζεί ε πξνθεηεία γηα ηε ζχγθξνπζε ησλ πνιηηηζκψλ. Απηφ είλαη πιένλ 

πεξηζζφηεξν νξαηφ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο αγσλίδνληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο εζληθέο ηαπηφηεηεο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ επέθηαζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο.138          

 Ζ αζάθεηα φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο είλαη φηη θάζε θξάηνο κέινο 

απφ ηα 28 δηακνξθψλεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα. Μέζα ζηηο ρψξεο, νη πεξηθέξεηεο, νη 

θνηλφηεηεο, ηα θαληφληα, νη πφιεηο θιπ. αλαπηχζζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. ε θάζε 

επίπεδν εμνπζίαο, ν θαζέλαο πξνζπαζεί λα θάλεη ηε δηαθνξά θαη λα θεξδίζεη ηε θήκε 

ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε δελ ζα ήηαλ πξφβιεκα αλ ε Δ.Δ. ιεηηνπξγνχζε θάησ απφ 

έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηθφλαο θαζψο θαη 

ε απνζηνιή ηνπ σο θνηλφο παξνλνκαζηήο δελ πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο. Απηή ε 

ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα παξαθάκπηεηαη απφ ηα κεγάια θξάηε πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο Δ.Δ.. Πην ζπρλά αθνχκε γηα ηνλ Emmanuelle Macron θαη 

ηελ Angela Merkel παξά γηα ηνλ Jean Claude Junker.139 Αθφκα θαη νη ζπρλέο 

δηαθπβεξλεηηθέο επαθέο αλάκεζα ζηα ηζρπξφηεξα θξάηε ηεο Δ.Δ. κε πξνεμάξρνληα 

ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα απνκφλσζεο γηα ηηο 

ππφινηπεο θαη κηα εγγελή αδπλακία ηεο Δ.Δ. in globo λα επσκηζηεί ην βάξνο ηεο 

επίιπζεο ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ζε θνηλή βάζε.    

 Δλψ ε ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε, αλεζπρίεο γηα ηε 

θήκε εζληθψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ έρνπλ πεξάζεη ζε θάπνην βαζκφ ζην 

παξαζθήλην. Πνιινί ζθέθηνληαη φηη ηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο Δ.Δ. 

είλαη απιψο ηεηξηκκέλα ζε ζρέζε κε ηα ζθιεξά γεγνλφηα ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο 
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θαη φηη ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αθξναηεξίνπ 

είλαη κηα πνιπηέιεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε θαηξνχο αλάπηπμεο θαη 

επεκεξίαο. Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ νη αληηιήςεηο δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. – ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε φπσο θαη ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε 

είλαη απνδείμεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ζ αληηκεηψπηζε θαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

άπισλ ζηνηρείσλ έρεη εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία ζήκεξα φπσο ε  παξαδνζηαθή 

ζηξαηησηηθή ή λνκηζκαηηθή επάξθεηα.140      

 Οη ζπλέπεηεο σζηφζν απηψλ ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη απηέο. Οη κεγάιεο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα – ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε παγθφζκηα χθεζε, 

ν βίαηνο εμηξεκηζκφο, ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε- είλαη πνιχπινθεο, αιιά έρνπλ έλα 

θνηλφ ζηνηρείν: θακία απφ απηέο ηηο πξνθιήζεηο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε 

ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο. Ο ιεγφκελνο «πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» δελ κπνξεί λα 

θεξδεζεί κε ζπκβαηηθά φπια, επεηδή είλαη κία κάρε αμηψλ θαη ηαπηφηεηαο πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο αιιά θαη ζην πεδίν ηεο κάρεο. Ζ θιηκαηηθή 

αιιαγή δελ κπνξεί λα επηβξαδπλζεί εχθνια κε λνκηθέο ή θνξνινγηθέο ιχζεηο, δηφηη 

είλαη έλα δηεζλέο πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε αθνξά ηφζν ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ φζν θαη ηα ηνμηθά ρξέε. Σν πξαγκαηηθφ πεδίν κάρεο βξίζθεηαη ζηηο 

ηδέεο, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηιήςεηο.141  

 Σν παξάδεηγκα ηνπ επξσπατθνχ χκλνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ αθξφαζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο επηηξέπεη ηε ζχλδεζή ηεο κε έλα άηνκν, έλα πξντφλ ή κηα 

ρψξα. Σν κήθνο, ε κνπζηθή ξνή, ε επαλαιακβαλφκελε κεηάδνζή ηνπ κπνξεί γξήγνξα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ή φρη κηα ζρέζε κε ην brand θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο brand εηθφλαο ηνπ. Δπηινγή ηεο Δ.Δ. ήηαλ ε «Χδή ζηε Υαξά» ηεο 9
εο

 πκθσλίαο 

ηνπ Ludwig van Beethoven. Παξάιιεια ε επαθή ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ κε ην επξψ 

απνηειεί κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή γηα έλα κεγάιν αξηζκφ Δπξσπαίσλ, γεγνλφο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα εληαία νηθνλνκηθή δψλε κε εληαίν λφκηζκα. 

Μεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηε λνκηζκαηηθή αμία έρεη απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

επξψ – ηαπηφηεηα, φλνκα- δειαδή ε ηαχηηζή ηνπ κε ηελ ίδηα ηελ επξσπατθή ηδέα,  κε 

ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλν. Δπίζεο ην επξψ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ θνξέαο ηεο brand 

εηθφλαο. Έλα αθφκα ζηνηρείν ηεο εηθφλαο ζεσξείηαη ε επξσπατθή εκέξα. Ζ 

ζπλαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο εκέξαο ζπκβνιίδνπλ ηελ έλσζε γηα 
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ηνλ ενξηαζκφ ηεο γέλλεζεο ηεο Δ.Δ.. Γηα ηελ Δ.Δ. ε 9
ε
 Μαΐνπ επειέγε γηα λα ζπκίζεη 

ηνλ Robert Schuman πνπ έθεξε ηελ ηδέα ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο ην 1950. Καη ηέινο 

ην επίζεκν motto «United in Diversity» (Δλσκέλνη ζηελ Πνιπκνξθία) απνηειεί 

κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο.142   

 Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρεη κία παλίζρπξε νινέλα θαη πην ζεκαληηθή πνιηηηθή 

αλάγθε γηα κία ηζρπξή επξσπατθή ηαπηφηεηα, ή αιιηψο brand, δηφηη θάζε επηκέξνπο 

επξσπατθφ θξάηνο ζπξξηθλψλεηαη ξαγδαία ζηελ παγθφζκηα επηξξνή θαη είλαη ζαθέο 

φηη αθφκα θαη ηα κεγαιχηεξα επξσπατθά θξάηε Αγγιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία ζα 

έρνπλ κηθξφηεξε επηξξνή, γηα παξάδεηγκα ην 2050. Πξάγκαηη, ν κφλνο ηξφπνο πνπ ε 

Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα έρεη πξαγκαηηθή επηξξνή ζηνλ θφζκν σο ζχλνιν ζηελ 

πνιηηηθή ζθελή ζηνλ 21
ν
 αηψλα ζα ήηαλ λα μεθηλνχζε λα ιεηηνπξγεί πην ζπλεθηηθά 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο σο εληαία νληφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζεκάησλ φπσο ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα θαη ε 

πξνάζπηζε θαη  ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ε Δπξψπε πξέπεη λα δξα 

σο έλα ζχλνιν. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα 

ηελ EE λα ελζαξξχλεη ηελ επξσπατθφηεηα γηα θάζε θξάηνο κέινο θαη ηνπο πνιίηεο 

ηεο ψζηε νη ηειεπηαίνη λα ηαπηηζηνχλ πην έληνλα κε ηελ Έλσζε, δειαδή λα ληψζνπλ 

επξσπαίνη πην ζπρλά θαη κε πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο απ‘ φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο ην 

θάλεη ζήκεξα.143         

 Καηαιεθηηθά ηίζεληαη ηξία αθφκε εξσηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην θεληξηθφ 

εξψηεκα: 

Δξώηεκα 3: Οη ελέξγεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο αληαλαθινχλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ πξεζβεχεη;                                                                                                                

Δξώηεκα 4: Ζ ζπκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ζεσξείηαη ζσηήξηα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο;                

Δξώηεκα 5: Ζ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζθπγή ησλ κεηαλαζηψλ παξνπζηάδεηαη σο κηα πεξίπησζε πνπ επηδξά ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Δπηθνηλωληαθέο Θεωξήζεηο 

3.1 Ζκεξήζηα ζεκαηνινγία (δηάηαμε, agenda setting) ηωλ ΜΜΔ  

  

εκαληηθή παξάκεηξν ζηε κειέηε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ ΜΜΔ ζηελ θνηλή γλψκε 

απνηειεί ε ζεσξία ησλ «πνιηηηζηηθψλ θαλφλσλ», πνπ ηφληζε ν DeFleur θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ΜΜΔ. Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία απηή 

επηζεκαίλεη φηη, ηα ΜΜΔ επεξεάδνπλ ηα άηνκα αιιά επίζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ην 

πεδίν γλψζεο, ηνπο θαλφλεο, θαζψο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. «Δηαζέηνπλ κηα ζεηξά 

από εηθόλεο, ηδέεο θαη εθηηκήζεηο από ηηο νπνίεο ην αθξναηήξην επηιέγεη θαη 

δηακνξθώλεη ηηο δηθέο ηνπ ζηάζεηο». 
144

       

 Ζ ζεκαζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο επηδξά θαη επεξεάδεη απηφ πνπ νη 

άλζξσπνη ζθέθηνληαη γηα έλα δεδνκέλν δήηεκα θαζψο θαη πψο θαιχπηεηαη ην ελ ιφγσ 

δήηεκα θαη γηαηί
145

. Ο Entman ηνλίδεη φηη, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ελ 

πξνθεηκέλσ νη εθεκεξίδεο, επηιέγνπλ νξηζκέλεο πηπρέο κηαο αληηιεπηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηηο θαζηζηνχλ πην εκθαλείο ζε έλα επηθνηλσληαθφ θείκελν, έηζη 

ψζηε λα πξνσζεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, έλαο νξηζκφο, κηα αηηηαθή 

εξκελεία, κηα εζηθή αμηνιφγεζε θαη/ ή κηα ζχζηαζε ζεξαπείαο. Με άιια ιφγηα, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ΜΜΔ παξνπζηάδνπλ ηηο εηδήζεηο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη  

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θνηλφ αληηιακβάλεηαη ηελ Δ.Δ.
146

    

 Σν αλσηέξσ κνληέιν είλαη γλσζηφ κε ηνλ φξν «εκεξήζηα ζεκαηνινγία»  

(δηάηαμε, agenda setting), κε ζεσξεηηθνχο ζεκειησηέο ηνπο McCombs θαη Shaw, θαη  

αλαθέξεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα 

απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ ε δηαδηθαζία ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη έλαο ζπλερήο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ ησλ 

δεηεκάησλ γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο ελεκέξσζεο, ηνπ 

αθξναηεξίνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ ειίη. Ο θαζνξηζκφο ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο παξέρεη 

κηα εμήγεζε αλαθνξηθά κε ην γηαηί νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, 

θαη φρη άιια δεηήκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην αθξναηήξην ζε κηα 
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δεκνθξαηία. Δπίζεο εξκελεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε θνηλή γλψκε  

θαζψο θαη νξηζκέλα δεηήκαηα αληηκεησπίδνληαη κέζσ δξάζεσλ πνιηηηθήο, ελψ άιια  

φρη.
147

            

 Ζ ζεσξία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο βαζίδεηαη ζε δχν βαζηθέο παξαδνρέο 

(agenda setting and attitudes). Ζ πξψηε ππνδεηθλχεη φηη ηα κέζα θηιηξάξνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληί απιψο λα ηελ θσηίδνπλ θαη ε δεχηεξε 

ηνλίδεη φηη φζν πεξηζζφηεξε πξνζνρή δίλνπλ ηα ΜΜΔ ζε νξηζκέλα ζέκαηα, ηφζν πην 

πηζαλφ ζα είλαη ην θνηλφ λα επηζεκάλεη απηά ηα ζέκαηα σο ζεκαίλνληα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν θαζνξηζκφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ ιέεη θαη‘ αλάγθε ζηνπο 

αλζξψπνπο πψο πξέπεη λα ζθέθηνληαη ή λα αηζζάλνληαη ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζέκαηα, 

αιιά κάιινλ πνηά ζέκαηα πξέπεη λα ζθεθηνχλ (agenda setting).
148

    

 Δίλαη ζαθέο φηη, ηα ΜΜΔ απνηεινχλ ξπζκηζηέο εμέρνπζαο ζεκαζίαο φζνλ 

αθνξά ηε δηάξζξσζε ζεκάησλ πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ 

αθξναηεξίνπ εληφο ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο ζθαίξαο.
149

 Οη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη 

αληηιακβάλνληαη ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή σο πνιχπινθεο θαη αθεξεκέλεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε 

δηακεζνιαβεκέλε πιεξνθνξία (mediated information) δηαδξακαηίδεη έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο γλψκεο
150

. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζεσξία ηεο 

εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο ππνδεηθλχεη φηη ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

αηδέληα ησλ ΜΜΔ είλαη πηζαλφ λα είλαη πςεινχ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, είλαη γλσζηφ φηη ηα επξσπατθά ζέκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ρακειά ζε ζρέζε κε ηα εζληθά, ηφζν ζηα ΜΜΔ φζν θαη ζηελ δεκφζηα 

αηδέληα. Χζηφζν, φηαλ ην δήηεκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο αλαδεηθλχεηαη ζηελ 

αηδέληα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηφηε θαζίζηαληαη άμην πξνζνρήο θαη γηα ηνπο 

πνιίηεο. Με άιια ιφγηα, ε «αλάδπζε ελφο ζέκαηνο ζηε ζεκαηνινγία ησλ ΜΜΔ 

απνηειεί ζεκείν δεκφζηαο αλαγλψξηζεο θαη αζθεί κηα πεξαηηέξσ επίδξαζε ζηελ 

θνηλή γλψκε θαη ηελ πνιηηηθή ζθελή».
151

      

 Χζηφζν, δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο επηθπιάμεηο απφ κεξίδα ζεσξεηηθψλ φπσο 
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φηη, «ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο ζεψξεζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνηειεί κηα 

εθηεηακέλε θαη άθξηηε πηνζέηεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ επηθέξνπλ ηα ΜΜΔ».
152

 

Γεγνλφο απνηειεί φηη, ηα ΜΜΔ ζε πεξηφδνπο εζληθήο ή δηεζλνχο θξίζεο ή απμεκέλεο 

αλεζπρίαο αζθνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζην αθξναηήξην αθελφο, δηφηη απνηεινχλ ηελ 

πεγή απφ ηελ νπνία ην αθξναηήξην ελεκεξψλεηαη γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη 

αθεηέξνπ δηφηη ζηξέθνληαη ζηα ΜΜΔ ζεσξψληαο ηα σο πεγέο ελεκέξσζεο θαη 

θαζνδήγεζεο. Χζηφζν, απηφ πνπ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε είλαη φηη «όηαλ 

δηαζαιεύεηαη ε ηάμε ηεο θνηλσλίαο από εγθιήκαηα, πνιέκνπο, νηθνλνκηθή δπζπξαγία ή 

θάπνηα εζηθή θξίζε, έλα κέξνο ηεο επζύλεο απνδίδεηαη ζηα ΜΜΕ».
153

    

 Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή 

επηθνηλσλία, ε ζεψξεζε ηεο εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο θαη ε εμαθξίβσζε ησλ 

επηδξάζεψλ ηεο ζην δηεζλέο θνηλφ θαζίζηαηαη πνιχπινθε θαη γη‘ απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δηεζλνχο ξνήο ελεκέξσζεο αιιά θαη νη 

επηδξάζεηο ηεο ζε δεηήκαηα, φπσο κηα θξίζε ή έλαο πφιεκνο, πνπ έρνπλ σο απνδέθηεο 

ζπγθεθξηκέλα εζληθά θνηλά θαη θνηλσληθφ - πνιηηηζκηθνχο θνξείο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ρσξψλ ζηε βάζε ηνπ δηαρσξηζκνχ Βνξξά – Νφηνπ.  

        

3.2Framing – Priming: Θεωξίεο πιαηζίωζεο θαη αμηνιόγεζεο ηωλ ζεκάηωλ ηεο 

εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο  

3.2.1.Priming: Θεωξία αμηνιόγεζεο ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

Οη Weaver, McCombs θαη Shaw πξφηεηλαλ φηη ε θξίζε θαηά πξνηεξαηφηεηα (priming) 

θαη ε πιαηζίσζε (framing) κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο θπζηθέο πξνεθηάζεηο ηεο 

εκεξήζηαο ζεκαηνινγίαο (agenda setting).
154

 Ζ ζεψξεζε ηνπ priming (αμηνιφγεζε 

θαηά πξνηεξαηφηεηα) ππνδειψλεη φηη ηα κέζα ελεκέξσζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηα 

ζηνηρεία βάζε ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο αμηνινγνχλ ηελ πνιηηηθή (media effects on 

public)
155

. Απφ ηελ άιιε, ε πιαηζίσζε είλαη ε επηινγή νξηζκέλσλ πηπρψλ κηαο 

αληηιεπηήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην ζεκαληηθή ζε έλα 

επηθνηλσληαθφ θείκελν, ψζηε λα πξνσζεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ 
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πξνβιήκαηνο.
156

          

 πγθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζε νξηζκέλα ζέκαηα θαη αγλνψληαο άιια, νη 

ηειενπηηθέο εηδήζεηο επεξεάδνπλ ηα πξφηππα κε ηα νπνία νη θπβεξλήζεηο, νη 

πξφεδξνη, νη πνιηηηθέο θαη νη ππνςήθηνη γηα δεκφζηα αμηψκαηα θξίλνληαη. Ζ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα ΜΜΔ 

θαη ηελ επηθαηξφηεηα, απνηειεί δειαδή ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ priming κέζσ 

ηεο νπνίαο πξνυπάξρνπζεο πξνζιήςεηο, αμηνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

γλψζεηο ηνπνζεηνχληαη γηα λα παξάμνπλ κηα ππνθεηκεληθή θξίζε ζρεηηθά κε ην 

πξνβαιιφκελν ζέκα
157

 .        

 Ο ζεσξεηηθφο ηεο θνηλήο γλψκεο John Zaller ππνζηήξημε φηη, αλ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ην 

πεξηερφκελν ησλ ΜΜΔ πξέπεη λα παξέρεη κηα ζηαζεξή θαηεπζπληήξηα θιίζε. Μηα 

κνλνκεξήο ξνή πιεξνθνξηψλ ζπλεπάγεηαη κηα έκθαζε είηε ζηηο ζεηηθέο είηε ζηηο 

αξλεηηθέο πηπρέο ελφο γεγνλφηνο ή ελφο δεηήκαηνο. Χζηφζν, αλ έλα άηνκν είλαη 

εθηεζεηκέλν θαη ζηηο δπν πιεπξέο κηαο θξίζεο, δελ είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ηα 

ελ ιφγσ κελχκαηα, θαζψο αθπξψλνπλ ην έλα ην άιιν.
158    

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο priming, ζχκθσλα κε ηνπο Iyengar θαη Kinder 

(1987) αλαθέξεηαη «ζηα ζέκαηα πνπ ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο 

(ηνπνζεηνχληαη ζηηο πςειέο ζέζεηο ηεο ζεκαηνινγίαο) θαη θαηαηάζζνληαη αλάκεζα 

ζηα πξψηα ζέκαηα φζνλ αθνξά ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

πνιηηηθψλ».
159

 Ζ έλλνηα ηνπ priming βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη έλα εξέζηζκα 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη πξφηεξεο γλσζηηθέο δνκέο, θαη σο εθ ηνχηνπ λα επεξεάδεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο θξίζεο.
160

 Ο φξνο priming θαηαδεηθλχεη ηηο αιιαγέο ζηα πξφηππα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα θάλνπλ πνιηηηθέο αμηνινγήζεηο». Με άιια 

ιφγηα, φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ εηδήζεσλ ππνδεηθλχεη ζηνπο απνδέθηεο ηνπ ηη ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα σο ζεκεία αλαθνξάο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εγεηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ.
161

   

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεψξεζεο ηεο θξίζεο θαηά 
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πξνηεξαηφηεηα είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ λα απνζπάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ πνιηηψλ απφ κηα απνηπρία ζην εζσηεξηθφ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζε 

επηηπρίεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή.
162

 Δλ πξνθεηκέλσ, νη Iyengar θαη Simon 

κειέηεζαλ ηηο αξρηθέο επηδξάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, 

ζπλδπάδνληαο ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ηελ έξεπλα δεδνκέλσλ. Καηέιεμαλ ζην 

φηη ηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έγηλαλ πην ζεκαληηθά γηα ηνπο απνδέθηεο ιφγσ 

ηεο έληνλεο θάιπςεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κφιπνπ, γεγνλφο πνπ έηεηλε λα παξαθάκςεη 

άιια ζέκαηα σο παξάγνληεο επηξξνήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνεδξηθήο απφδνζεο.
163

  

 

3.2.2. Framing: Θεωξία πιαηζίωζεο        

Αληίζηνηρα κε ηνλ φξν framing λνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα ζέκα πεξηγξάθεηαη 

ζηα εηδεζενγξαθηθά δειηία θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ 

απφ ηνπο απνδέθηεο.
164

. Ο φξνο ηνπ framing, ζχκθσλα κε ηνπο Gamson θαη 

Modiglian, νξίδεηαη σο ε θεληξηθή νξγαλσηηθή ηδέα ή αθεγεκαηηθή ηζηνξία, πνπ 

λνεκαηνδνηεί κηα εθηπιηζζφκελε ζεηξά γεγνλφησλ, παξέρνληαο κηα ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπο. Σν πιαίζην θαηαδεηθλχεη ην ζέκα ζπδήηεζεο, ηελ νπζία ηνπο ζέκαηνο.
165

 Με ηε 

δηαδηθαζία ηεο πιαηζίσζεο, θάπνηεο φςεηο ελφο δεηήκαηνο θσηίδνληαη ζε βάξνο 

θάπνησλ άιισλ, επνκέλσο θαζίζηαληαη ηθαλέο λα λνεκαηνδνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε ησλ πιαηζίσλ ηνλίδεη ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε κε ηελ κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ απφ κηα νκηιία, 

κηα έθθξαζε, έλα δειηίν εηδήζεσλ επεξεάδεηαη.
166

    

 Δμεηάδνληαο ηελ ζεψξεζε ηεο πιαηζίσζεο, ν Goffman ππέζεζε φηη νη 

άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηνλ θφζκν θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ηαμηλνκνχλ θαη εξκελεχνπλ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. Δπνκέλσο, ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηηο πιεξνθνξίεο 

εμαξηάηαη απφ απηά ηα ζπζηήκαηα εξκελείαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πξσηαξρηθά 

πιαίζηα» θαη δηαθξίλνληαη ζε θπζηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα. Σα θπζηθά πιαίζηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία γεγνλφησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθά θαη κε ζθφπηκα 
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αίηηα, ζηνλ αληίπνδα ηα θνηλσληθά πιαίζηα ζπκβάινπλ ζην «λα εληνπίδνπλ, λα 

αληηιακβάλνληαη, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηζεκαίλνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ πξνέξρνληαη κέζσ εζθεκκέλεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Σν είδνο ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε παξέρεη έλα ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ γεγνλφηνο ζην 

νπνίν εθαξκφδεηαη».
167

       

 Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πιαηζίσζεο απνηειεί ε ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηψλ 

εληφο ελφο πιαηζίνπ (context) έηζη ψζηε νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ πξνο ζπδήηεζε 

ζέκαηνο λα ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε θαηαλνκή ησλ γλσζηηθψλ πφξσλ ελφο αηφκνπ. 

Μηα εμέρνπζα ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία 

θαζίζηαληαη ζεκαληηθά ψζηε λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ησλ αηφκσλ θαη ηελ έθβαζε 

ζπκπεξαζκάησλ.
168

 Ζ ζπνπδαηφηεηα, ινηπφλ, ηεο δηαδηθαζίαο πιαηζίσζεο έγθεηηαη 

αθελφο ζηελ επηινγή (selection) θαη αθεηέξνπ ζηελ ηνπνζέηεζε (salience) νξηζκέλσλ 

εθθάλζεσλ κηαο πιεξνθνξίαο κε ηξφπν πνπ λα πξνζδηνξίδεη έλα πξφβιεκα, λα 

εληνπίδεη ηηο αηηίεο, λα ηνλίδεη ηηο ππνθείκελεο γελεζηνπξγέο δπλάκεηο, λα πξνιέγεη ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ θαη λα πξνθξίλεη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπ.
169

  

 Σα πιαίζηα (frames) απνηεινχλ ηελ εζηίαζε, κηα παξάκεηξν ή φξην, γηα ηελ 

ζπδήηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πθηζηάκελνπ πξνβιήκαηνο. Σα πιαίζηα εζηηάδνπλ ζην 

ηη ζα ζπδεηεζεί, πψο ζα ζπδεηεζεί θαη, πάλσ απ‘ φια, πψο δελ ζα ζπδεηεζεί.
170

 Ζ 

δηαδηθαζία ηεο πιαηζίσζεο ελζσκαηψλεη ηφζν ηηο δνκηθέο φζν θαη ηηο ηδενινγηθέο 

πξνθαηαιήςεηο (biases) ζηε δηαδηθαζία ησλ εηδήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα πιαίζηα 

ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαλφεζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα, ππνλνκεχνπλ ελαιιαθηηθέο εξκελείεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ.
171

            

 Οη Capepella θαη Jamieson θαηέδεημαλ ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ έλα πιαίζην 

πξέπεη λα πιεξνί. Πξψηνλ, λα δηαζέηεη αλαγλσξίζηκα ελλνηνινγηθά θαη γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γεχηεξνλ, πξέπεη λα παξαηεξείηαη ζπρλά ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

πξαθηηθή. Σξίηνλ, πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε δηάθξηζε ηνπ πιαηζίνπ απφ 
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άιια πιαίζηα. Σέηαξηνλ, έλα πιαίζην πξέπεη λα έρεη αληηπξνζσπεπηηθή εγθπξφηεηα, 

δειαδή λα αλαγλσξίδεηαη απφ άιινπο θαη λα κελ είλαη απιψο έλα ηειεηνπξγηθφ ηεο 

θαληαζίαο ελφο εξεπλεηή.
172

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε έλα 

πιαίζην εηδήζεσλ σο κηα γλσζηηθή ζπζθεπή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θσδηθνπνίεζε, εξκελεία θαη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα κεηαδνζεί, λα 

επηθνηλσλεζεί.
173

          

 Ζ δπλακηθή ηεο έλλνηαο ηεο πιαηζίσζεο έγθεηηαη ζηελ εζηίαζε ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη κηα ζηαηηθή, αιιά κάιινλ κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία. Απνηειείηαη απφ ηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαη αλάδπζε ηνπ πιαηζίνπ 

(frame-building), θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ απνζηνιέα, ην θείκελν, ηνλ απνδέθηε θαη 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε δεκηνπξγία πιαηζίσλ αλαθέξεηαη ζηνπο 

δνκηθνχο παξάγνληεο ησλ πιαηζίσλ ησλ εηδήζεσλ. Δζσηεξηθνί παξάγνληεο ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δεκνζηνγξάθνη πιαηζηψλνπλ 

ηα γεγνλφηα. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ηνπ frame-building ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ησλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
174

          

 Ζ δηαδηθαζία frame-setting έγθεηηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

πιαηζίσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζηελ πθηζηάκελε γλψζε 

θαη πξνδηάζεζε ησλ αλζξψπσλ. Σα πιαίζηα ησλ εηδήζεσλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε 

κάζεζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ γεγνλφησλ. Οη 

ζπλέπεηεο ηεο πιαηζίσζεο κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ ζε θνηλσληθφ επίπεδν κπνξεί λα είλαη ε επηξξνή 

θαη δηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ επηπέδνπ, φπσο ε πνιηηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη νη ζπιινγηθέο δξάζεηο.
175

   

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θεληξηθή ζέζε ζηελ παξνπζίαζε γεγνλφησλ θαη 

ζεκάησλ φπσο κηα θξίζε θαηέρεη ε παξνπζίαζε, δηαρείξηζε θαη απφδνζε ηεο 

αηηηφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ θσηίδεηαη ην 

παξαγσγηθφ αίηην ηνπ πξνβιήκαηνο ή ν παξάγνληαο πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίιπζή ηνπ.
176

  Σν λα ζεσξείηαη θάπνηνο ππεχζπλνο γηα ην απνηέιεζκα είλαη ζα λα 
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ζεσξείηαη σο ε αηηία ηνπ απνηειέζκαηνο, ζην κπαιφ ηεο θνηλήο γλψκεο.
177

 

 Ζ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε ηηο έλλνηεο ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ελεκέξσζεο θαηέρνπλ κηα 

εμέρνπζα ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία. πλεπψο ε θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ (factuality)  

είλαη ε ρξήζε γεγνλφησλ θαη εηδήζεσλ ησλ νπνίσλ νη πεγέο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ 

απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ελψ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε ζαθήλεηα απφ ην 

ζρνιηαζηηθφ κέξνο.
178

 Ζ αληηθεηκεληθφηεηα σο εηδεζενγξαθηθή αξρή απνηειεί, θαη‘ 

νπζίαλ, έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο κεξνιεςίαο.
179

    

 Καηαιεθηηθά, ζηελ παξνχζα εξγαζία ε αλάιπζε γίλεηαη ζηε βάζε κίαο ιίζηα 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ-πιαηζίσλ ηα νπνία ζπγθξνηήζεθαλ 

επεθηείλνληαο ηελ πθηζηάκελε δηεζλή εηδεζενγξαθία. Ζ εηθφλα ελφο δξψληα ζε έλα 

θείκελν κπνξεί λα αξζξψλεηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πιαίζηα. Δηδηθφηεξα, ηα 

πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξκελεπηηθά εξγαιεία ζηελ κειέηε θαη ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, είλαη: α) ην ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην, β) 

πιαίζην ζηξαηεγηθήο, γ) πιαίζην πξνβιήκαηνο, δ) πιαίζην επηπηψζεσλ.
180

  

.      

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

4.1 ΟΗ ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΛΤΖ 
 

Σα εξεπλεηηθά εξωηήκαηα: 

Ζ ελδειερήο παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζε κηα ζεηξά 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κε βάζε ηα νπνία ζα θαηαζηεί δπλαηή ε εμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο. Δηδηθφηεξα, δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα θαίξησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

κε πξψην θαη ζεκαληηθφ ην αθφινπζν: 
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Κεληξηθό εξώηεκα: Πσο επεξεάζηεθε ε εηθφλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε; 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ηεθκεξησκέλε θαη νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα, θξίζεθε αλαγθαίν ην ηειεπηαίν λα εμεηδηθεπηεί ζε έλα ζχζηεκα 

εξσηήζεσλ: 

1
ν
 Δξώηεκα: Πνην είλαη ην αμηνινγηθφ πξφζεκν ηεο εηθφλαο ηεο Έλσζεο; 

2
ν
 Δξώηεκα: Πψο ην αθήγεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ 

ηνλ Σχπν; Ζ Δ.Δ. εκθαλίδεηαη σο έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο κε ζπλνρή; 

3
ν
 Δξώηεκα: Οη ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο αληαλαθινχλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ πξεζβεχεη; 

4
ν
 Δξώηεκα: Πνην είλαη ην αθήγεκα ηνπ Σχπνπ γηα ηε πκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ;                          

5
ν
 Δξώηεκα : Ζ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνζθπγή ησλ κεηαλαζηψλ παξνπζηάδεηαη σο κηα πεξίπησζε πνπ επηδξά ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο; 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ ηεζζάξσλ ρσξψλ, ηξηψλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ηεο Σνπξθίαο, απέλαληη ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε θαη 

θαη‘ επέθηαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε έξεπλα εζηηάδεη ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2015 έσο θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017 (απφθαζε ηνπ ΓΔ.Δ. 

αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο πκθσλίαο κε ηελ Σνπξθία γηα 

ην πξνζθπγηθφ). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη θαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ Σχπνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

           

     

4.2 Οξηζκόο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ       

  

Ζ ιέμε πεξηερφκελν ππνδειψλεη απηφ πνπ πεξηέρεηαη θαη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο κελχκαηνο. Ζ επξεία 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κέζνδνο φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπ 
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κελχκαηνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή ηεθκεξίσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εκπίπηεη ζηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηελ αλάιπζε εγγξάθσλ. Θεσξείηαη σο κέζνδνο 

παξαηήξεζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη αληί λα δεηά απφ ηνπο αλζξψπνπο λα απαληνχλ ζε 

εξσηήζεηο «παίξλεη ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη άλζξσπνη θαη ζέηεη 

εξσηήζεηο επηθνηλσλίαο.
181

 Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κεηαηξέπεη δεπηεξνγελέο πιηθφ 

πνηνηηθήο θχζεο ζε κνξθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.
182

      

 Ο  νξηζκφο ηνπ Weber ππνζηεξίδεη φηη «ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία 

κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ γηα λα εμάγεη έγθπξα 

ζπκπεξάζκαηα απφ έλα θείκελν» . Σαπηφρξνλα, ν Krippendorff ππνγξάκκηζε ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κία ηερληθή έξεπλαο 

γηα ηελ εμαγσγή επαλαιεπηηθψλ θαη έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα εληφο 

ηνπ πιαηζίνπ ηνπο. Ζ έκθαζε ζηα δεδνκέλα ππελζπκίδεη ζηνλ αλαγλψζηε φηη ε 

πνζνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη αλαγσγηθή, κε δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο, 

ιεηηνπξγίαο θαη κέηξεζεο πνπ κεηψλνπλ ηα θαηλφκελα ηεο επηθνηλσλία ζε 

δηαρεηξίζηκα δεδνκέλα (π.ρ. αξηζκνχο) απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα κε ηα ίδηα ηα θαηλφκελα .
183

       

 Χο εθ ηνχηνπ, ην είδνο ηεο κεζφδνπ πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, θαζφζνλ 

ζηνρεχεη ζηελ «αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ θαλεξνύ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο γξαπηνύ ιόγνπ κε ηειηθή επηδίσμε ηελ 

εξκελεία θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ».
184

         

 Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ «απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο ή ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ κελχκαηνο είλαη πην δχζθνιε θαη πην πξνβιεκαηηθή ζε ζχγθξηζε κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ κελχκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη έξεπλεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηελ ελ ιφγσ κέζνδν ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

θαιχπηεη ην θείκελν, ζηε ζπγθξηηηθή ηνπο ζεκαζία, ζην ρψξν ή ζην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζε απηά, θαζψο θαη ζε άιια ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα πεξηγξάςεη ην κήλπκα ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ 
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ηνλ ελδηαθέξνπλ. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ απιή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ θεηκέλνπ.
185

 

 Γχν θαζνξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηζηήκεο είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

αλαπαξαγσγηθφηεηα ή ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο.  Ζ πξνζσπηθή ηδηνζπγθξαζία 

θαη νη πξνθαηαιήςεηο ελφο επηζηήκνλα, νη απφςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο δελ πξέπεη λα 

επεξεάδνπλ νχηε ηε κέζνδν νχηε ηα επξήκαηα κίαο έξεπλαο. Σα επξήκαηα πξέπεη λα 

είλαη αληηθεηκεληθά θαη λα κελ ππφθεηληαη ζε απηά πνπ πηζηεχεη ν εθάζηνηε 

εξεπλεηήο ή ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη απηφ πνπ ειπίδεη φηη ζα είλαη. Οη 

εξεπλεηηθνί νξηζκνί θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

επαθξηβψο θαη πιήξσο, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα θαηαλννχλ αθξηβψο ηη έγηλε. Απηή ε 

αθξίβεηα ζεκαίλεη φηη άιινη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη 

ηα επξήκαηα θαη, αλ είλαη επηζπκεηφ, λα επαλαιάβνπλ ηηο ελέξγεηεο. ει. 26. Με 

άιια ιφγηα, «ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλεπάγεηαη όηη ην θείκελν εμεηάδεηαη ζηελ 

νιόηεηά ηνπ θαη όρη επηιεθηηθά, όηη νη θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επαλάιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζία θαη από άιινπο εξεπλεηέο θαη όηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθνπνηνύληαη».
186

       

 Παξάιιεια, ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ βαζίζηεθε 

ζηελ ππφζεζε φηη εηθφλα ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζθπγηθή θξίζε είλαη 

επάισηε. Χο εθ ηνχηνπ, ην πψο ε θξίζε απηή επεξέαζε θαη επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηνπ 

ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ απνηειεί ην θαίξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα.         

4.3 Μνλάδα θαηαγξαθήο 

Ζ κνλάδα πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηνπ ζπκβνιηθνχ πιηθνχ πνπ πξέπεη λα 

αλαιπζεί πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ε κνλάδα θαηαγξαθήο, δειαδή ηα ζηνηρεία 

θαη ηα ζχκβνια πνπ πξφθεηηαη λα θσδηθνπνηεζνχλ. Απνηειεί ηελ επξχηεξε κνλάδα 

πιαηζίνπ πνπ πξέπεη λα ςάμνπκε γηα ηηο κνλάδεο θαηαγξαθήο- κηα ιέμε, κία πξφηαζε, 

κία παξάγξαθν ή έλα θείκελν.
187

 «Όηαλ ε κνλάδα θαηαγξαθήο (π.ρ. κία ιέμε) δελ 

είλαη δπλαηφ λα εξκελεπηεί παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηα ζπκθξαδφκελα (π.ρ. κία 

πξφηαζε), ην εθηελέζηεξν απηφ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζπληειεί ζηελ πην 
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έγθπξε θσδηθνπνίεζε ηεο κνλάδαο θαηαγξαθήο είλαη ε κνλάδα ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ».
188

  ηελ παξνχζα εξγαζία σο κνλάδα θαηαγξαθήο ιακβάλεηαη 

νιφθιεξν ην θείκελν θάζε δεκνζηεχκαηνο, είηε απηφ αθνξά ακηγψο δεκνζηνγξαθηθφ 

θείκελν, είηε άξζξν γλψκεο, είηε ζπλέληεπμε, ην νπνίν θαη δηεξεπλάηαη ελδειερψο θαη 

ζπζηεκαηηθά.  

4.4 Σν δείγκα ηωλ δεκνζηεπκάηωλ 

Σν ππφ εμέηαζε δείγκα ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

πξνέξρεηαη απφ ζπλνιηθά νθηψ δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο, δχν αγγιηθέο, Guardian 

θαη Independent, δχν γαιιηθέο, Le monde θαη Le Figaro, δχν ειιεληθέο, 

Καζεκεξηλή θαη Σα Νέα θαη ηέινο δχν ηνπξθηθέο, Sabah Daily θαη Hurriyet Daily. 

Οη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ γηα ηελ επηινγή ησλ ελ ιφγσ εθεκεξίδσλ είλαη: 

 Ζ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο. Οη ρψξεο πνπ επειέγεζαλ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηεο απφ πιεπξάο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία, ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία 

απνηεινχλ ρψξεο πνπ νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ φζν θαη ηεο 

Δ.Δ. θαζφξηζαλ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ζπλεπψο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ απνδφζεθαλ ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, ηελ νπνία ε Έλσζε 

θιίζεθε λα αληηκεησπίζεη, απνθηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε επίπεδν ζπζρεηηζκψλ 

θαη εθδήισζεο αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ 

παξνπζίαζήο ηνπο.          

 Σν πξνθίι ησλ αλσηέξσ εθεκεξίδσλ, ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θέξεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο γλψκεο θαη ηηο 

απφςεηο πνπ πεξηέρνπλ, θαζψο επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα πεπξαγκέλα 

θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε ησλ ζεκάησλ, θαζφζνλ απνηππψλνπλ ην θιίκα ζε 

επίπεδν πνιηηηθήο.          

 «Σηελ επνρή ηεο ζύγθιηζεο ηεο ηερλνινγηώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ, νη 

εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ αλαρζεί ζε θπξίαξρεο πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο»
189

, γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ έξεπλα λα αμηνινγήζεη ην 

εηδεζενγξαθηθφ πιηθφ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ έλα κεγαιχηεξν θνηλφ – αθξναηήξην 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα δηαπηζησζεί ε δηεζλήο εηθφλα πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηα κέζα 

απηά.            
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4.5 Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάιπζε ηωλ πιαηζίωλ 

Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάιπζε ησλ πιαηζίσλ πεξηερνκέλνπ ζηηο 

εηδήζεηο: ε επαγσγηθή θαη ε απαγσγηθή. Ζ επαγσγηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηηο εηδήζεηο, επηρεηξψληαο λα 

απνθαιχςεη ηε ζπζηνηρία ησλ πηζαλψλ πιαηζίσλ, ζπλδεδεκέλν ζηελά κε 

θαζνξηζκέλεο πξνθαηαιήςεηο απηψλ ησλ πιαηζίσλ . Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

αληρλεχζεη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαξζξσζεί έλα δήηεκα, 

ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζε κηθξά δείγκαηα θαη είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαρζεί.
190

 

 Ζ απαγσγηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

πιαηζίσλ σο αλαιπηηθέο κεηαβιεηέο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν απηά ηα πιαίζηα εκθαλίδνληαη ζηηο εηδήζεηο. Απηή ε κέζνδνο θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο ηδέαο ησλ εηδψλ πιαηζίσλ πνπ 

θηινμελνχληαη ζηηο εηδήζεηο, επεηδή ηα πιαίζηα πνπ δελ έρνπλ νξηζηεί a priori κπνξεί 

λα αγλνεζνχλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα αλαπαξαρζεί εχθνια, λα αληαπεμέιζεη 

ζε κεγάια δείγκαηα θαη λα αληρλεχζεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ.   

 Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο θαηεγνξηψλ κέζα απφ κηα απαγσγηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζχγθεηηαη ζηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ψζηε λα απαληεζνχλ ηα πξνο ζπδήηεζε εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θξίλεηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε δεκηνπξγία ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ: 

1. πγθξνπζηαθφ πιαίζην: Σν πιαίζην απηφ αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο 

είδεζεο πνπ ζπληίζεηαη απφ ζπγθξνχζεηο, δηαθσλίεο θαη αληηηηζέκελεο 

απφςεηο. Ζ Έλσζε παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην κηαο αληηπαξάζεζεο ζηελ 

νπνία εκπιέθεηαη. 

2. πιαίζην ζηξαηεγηθήο, ππνδειψλεη ηηο πξνζέζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ δξψληα, ελ πξνθεηκέλσ 

ηεο Δ.Δ.. Χο ελέξγεηεο ζεσξνχληαη ηα κέζα πνπ θηλεηνπνηνχληαη γηα λα 

εμππεξεηεζεί ν ζηφρνο. 

3. πιαίζην αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, ν δξψλ αλαθέξεηαη κε φξνπο αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ή απνηειεζκάησλ. 
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4.6 Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Δίλαη ζαθέο φηη ε παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηε πξνζθπγηθή θξίζε κφλν φζνλ αθνξά 

ηελ Δ.Δ., θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξην 2015 έσο ην Φεβξνπάξην 2017. Παξφηη 

θαηεβιήζε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 

δεκνζηεπκάησλ, κε απζηεξή επηινγή εθείλσλ πνπ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα ηεο θξίζεο, 

θαζψο θαη ηηο ρψξεο πνπ επεξεάδνληαη θαη ε παξνπζίαζή ηνπο θξίλεηαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ, δελ ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ήηαλ απφιπηε.      

 Τπνγξακκίδεηαη φηη, ε παξνχζα κειέηε ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αδπλαηεί λα 

δηαηππψζεη θαη λα δηαπηζηψζεη εξεπλεηηθά ηπρφλ πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο πνπ 

νθείινληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ππφ εμέηαζε θεηκέλσλ κέζσ ησλ εηδεζενγξαθηθψλ 

ηειενπηηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ηνπ θαζεκεξηλνχ έληππνπ Σχπνπ, δεδνκέλνπ φηη, ην 

αθξναηήξην πνπ έρεη πξφζβαζε είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ε 

δπλακηθή ηεο ηειενπηηθήο ελεκέξσζεο θαη ε ακεζφηεηα, δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σαπηφρξνλα, γεγνλφο απνηειεί φηη, νη πεξηνξηζκνί ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο πεξηφξηζαλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα λα επεθηαζεί πέξαλ ησλ 

δεδνκέλσλ νξίσλ δείγκαηνο θαη αλάιπζεο.      

 Σέινο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην πεξηερφκελν ηεο ιατθήο ή θίηξηλεο 

δεκνζηνγξαθίαο πνπ πξνζπάζεζε λα απνηππψζεη ηα γεγνλφηα κε έλαλ πεξηζζφηεξν 

εθιατθεπκέλν θαη απινπζηεπηηθφ ηξφπν βξίζθεηαη εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο.      

 

Κεθάιαην 5: ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

5.1 Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο 

Καηά ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, Ηαλνπάξηνο 2015 έσο Γεθέκβξηνο 2016, 

θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά ζηα ζπγθεθξηκέλα εηδεζενγξαθηθά κέζα, 1006 

δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (N) ηεο πθηζηάκελεο κειέηεο. Απφ απηά  

άξζξα, ηα   303 άξζξα (πνζνζηφ 30,12%) απφ ηηο αγγιηθέο εθεκεξίδεο (The Guardian 

θαη The Independent), 264 άξζξα (πνζνζηφ 26,24%) απφ ηηο γαιιηθέο εθεκεξίδεο (Le 

monde θαη Le Figaro), 182 (πνζνζηφ 18,1%) απφ ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο 

(Καζεκεξηλή θαη ΣΑ ΝΔΑ) ελψ 257 ( πνζνζηφ 25,4%) πξνέξρνληαη απφ ηηο 
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ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο (Daily Sabah θαη Hurriyet Daily News). Ο κεγάινο αξηζκφο 

άξζξσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθεκεξίδσλ απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνλ ειιεληθφ θαη ηνπξθηθφ ηχπν, δχν ρσξψλ πνπ εκπιέθνληαη ακεζφηεξα ζηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε,  αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

αλεζπρία πνιιέο θνξέο ησλ θνξέσλ ηεο εζσηεξηθήο θνηλσληθνπνιηηηθήο ζθελήο, 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο, ηα άξζξα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απφ 

ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηηο αθαηάπαπζηεο ξνέο πξνζθχγσλ. Ο αξηζκφο ησλ 

ειιεληθψλ άξζξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζθπγηθφ κπνξεί λα θαίλεηαη κε κηα 

πξψηε καηηά κηθξφο ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ηνπξθηθψλ εθεκεξίδσλ, αιιά είλαη 

θαλεξή θαη ε δηαθνξά ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ φγθν ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ 

δεκνζηεπκάησλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο ζε κέγεζνο ρψξεο αλ θαη ε 

εκπινθή ηνπο είλαη εμίζνπ κεγάιε.       

  Δπηπιένλ, ε κεγάιε απεηθφληζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο απφ ηνλ αγγιηθφ 

ηχπν θαηαδεηθλχεη ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο δεδνκέλνπ φηη, ην 

απνθνξχθσκα ηεο θξίζεο ιακβάλεη ρψξα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ νη ζπλνκηιίεο 

θαη νη πξνεηνηκαζίεο γηα ην Brexit κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Βξεηαλψλ θαη ε 

αλεζπρία είλαη δηάρπηε ζηνπο θφιπνπο ηεο βξεηαληθήο θνηλσλίαο θαη πνιηηηθνχ 

θφζκνπ. Δμάιινπ, ε πξνζθπγηθή θξίζε, αλ φρη ε ίδηα απηή θάζε απηή, αιιά ε 

γεληθφηεξε κεηαλάζηεπζε απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξνο ηε Βξεηαλία, απνηειεί εθείλε ηελ 

πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηνπο πνιηηηθνχο αλαιπηέο, πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ ζα 

επεξέαδε ηελ απφθαζε ησλ Βξεηαλψλ γηα ηελ παξακνλή ή φρη ζηελ Δ.Δ.. 

Παξάιιεια, ν γαιιηθφο ηχπνο ζπκκεηείρε ζε εμίζνπ κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάιπζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ δεδνκέλεο θαη ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ηεο 

Γαιιίαο ηφζν ζηελ απνδνρή πξνζθχγσλ φζν θαη ηελ εκπινθή ηεο ζε αλψηεξν 

επίπεδν ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο.        

 Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ζηηο εθεκεξίδεο 

ηεο θάζε ρψξαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηα 303 δεκνζηεχκαηα ζηηο 

αγγιηθέο εθεκεξίδεο ηα 139 (45,9 %) πξνέξρνληαη απφ ηελ εθεκεξίδα The 

Independent, ελψ ηα 164 (54,1 %) εληνπίδνληαη ζηελ εθεκεξίδα The Guardian. 

Παξάιιεια, ην ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηηο ππφινηπεο εζληθέο εθεκεξίδεο 

ηεο Γαιιίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα 264 άξζξα 

ζηηο γαιιηθέο εθεκεξίδεο ηα 95-36% αλήθνπλ ζηε Le Monde, ελψ ηα 169- 64% ζηε 
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Le Figaro. Αληίζηνηρα, απφ ηηο 182 ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηα 105-57 % δεκνζηεχκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Καζεκεξηλή, ελψ 77-43% απφ Σα Νέα. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ απφ ηα ζπλνιηθά 257 άξζξα ηα 133, ήηνη ην 51,7% αλήθεη ζηε 

Daily Sabah, ελψ 124- 48.3% ζηε Hurriyet Daily News. Ζ δεδνκέλε θαηαλνκή νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεκνζηεχκαηα θαηαλέκνληαη ζρεηηθψο ηζφξξνπα κεηαμχ ησλ 

δχν θχιισλ, θαη σο εθ ηνχηνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ν παξάγνληαο ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ 

άξζξνπ είλαη θαζνξηζηηθφο.  

Πίλαθαο 5.1 Μέγεζνο δεκνζηεπκάησλ 

Μηθξφ (κέρξη 200 ιέμεηο) 13,5 % 

Μεζαίν (201 – 500 ιέμεηο) 54,1 % 

Μεγάιν (πάλσ απφ 501 ιέμεηο) 41,3 % 

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ θαηαδεηθλχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεκαζία πνπ 

απνδίδνπλ ηα άξζξα ζην πιαίζην θάιπςεο ηεο επηθαηξφηεηαο, αληηθαηνπηξίδεηαη 

εκθαλψο ζην κέγεζνο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ φισλ ησλ εληχπσλ. 

Δπί ζπλφινπ 1006 δεκνζηεπκάησλ, ηα 136 (13,5%) ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία κηθξά, 

δειαδή κέρξη 200 ιέμεηο, ηα 545 (54,1%) κεζαία, έθηαζεο κεηαμχ 201 – 500 ιέμεηο 

θαη ηέινο, ηα 416 (41,3%) κεγάια, ήηνη, κεγαιχηεξα ησλ 501 ιέμεσλ. Όηαλ ην 

πξφβιεκα απφ ην 2015 είρε αξρίζεη λα επεξεάδεη έληνλα ηηο θνηλσλίεο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Έλσζεο ε πξνζθπγηθή θξίζε απνηειεί δήηεκα πνπ ρξήδεη πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη εκθαλψο ζην κέγεζνο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

άξζξσλ φισλ ησλ εληχπσλ, ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κεζαίν ή κεγάιν. 

Φαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ρξεηάδεηαη εθηεηακέλεο 

αλαθνξέο, επεμεγήζεηο θαη αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαηαλνεηή. Άιισζηε 

αλ ζπλαζξνηζηνχλ νη θαηεγνξίεο «κεζαίν/ κεγάιν», πξνθχπηεη ε παξαηήξεζε φηη ηα 

860, δειαδή ζε πνζνζηφ ην 86,5% ησλ ζπλνιηθψλ δεκνζηεπκάησλ, θαηαιακβάλνπλ 

κία έθηαζε πνπ ππνδειψλεη φηη ζην ζέκα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη απαηηεί 

ιεπηνκεξέζηεξε θάιπςε πνπ ππεξβαίλεη ηελ απιή δεκνζηνγξαθηθή αλαθνξά. 

Πίλαθαο 5.2 Δίδνο δεκνζηνγξαθηθνχ άξζξνπ 

Αληαπνθξίζεηο/ Ρεπνξηάδ 71,2% 

ρνιηαζκφο/ Άξζξα Γλψκεο 26,1 % 

πλεληεχμεηο 2,7% 
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Ζ θάιπςε ελφο γεγνλφηνο κείδνλνο ζεκαζίαο φπσο ε πξνζθπγηθή θξίζε, 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ έληνλσλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηθιείεη, 

απαζρνιεί ηνλ Σχπν κέζα απφ φια ηα «δείγκαηα δεκνζηνγξαθηθήο γξαθήο: ξεπνξηάδ, 

αλάιπζε, άξζξν γλψκεο, θχξην άξζξν θαη απιή είδεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην 

πιήζνο ησλ 1006 δεκνζηεπκάησλ, ηα 716 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Αληαπνθξίζεηο/ 

Ρεπνξηάδ», ηα 262 ζηελ θαηεγνξία «ρνιηαζκφο/ Άξζξα Γλψκεο» θαη ηέινο, ηα 28 

ζηελ θαηεγνξία «πλεληεχμεηο». Παξαηεξείηαη σο εθ ηνχηνπ, ε αλάγθε λα 

ζθηαγξαθεζεί ε επξχηεξε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε 

Έλσζε θπξίσο κέζα απφ αληαπνθξίζεηο θαη ξεπνξηάδ, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ν 

ππξήλαο ηνπ γεγνλφηνο θαη λα επηηεπρζεί κηα επνηθνδνκεηηθή εκβάζπλζή ηνπ. 

εκαληηθφο θαίλεηαη λα είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ άξζξσλ γλψκεο θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε δπλακηθή θαη ηε ζεκαζία ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

Γηαθεθξηκέλα πξφζσπα ηνπ πνιηηηθνχ, αθαδεκατθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ρψξνπ 

θιήζεθαλ λα αλαιχζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε κε ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ θαη λα δηαθσηίζνπλ ηελ εθάζηνηε 

θνηλή γλψκε γηα ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο δεδνκέλεο 

θξίζεο.           

  

5.2 Αμηνινγηθή δηάζηαζε ηεο εηθόλαο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

 Ζ πξνζθπγηθή θξίζε αλακθηζβήηεηα ηαξαθνχλεζε ηα ζεκέιηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κεγάιν βαζκφ. Ο Σχπνο ελδηαθέξζεθε γηα ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε Έλσζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Καζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο θάιπςεο ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο ηεο Έλσζεο λα πξνθξίλεη ηξφπνπο, κέζα θαη ζηξαηεγηθέο πνπ λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, 

ζπλαληψληαη ζπρλά εθθξάζεηο φπσο «ε απνηπρία ηεο Έλσζε ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε, 

αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο Δ.Δ., ην πξνζθπγηθφ δήηεκα απνηειεί έλα crash test γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξψπε αλίθαλε λα πινπνηήζεη πιήξσο ην ζρέδην γηα ηνπο 

πξφζθπγεο, αλαπνηειεζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο». Ζ εληχπσζε 

πνπ δίλεηαη είλαη φηη ηα ζρεδία θαη νη επξχηεξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη 

ηφζν αβέβαηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά θαη ν Σχπνο δελ θαίλεηαη λα είλαη ζε 
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ζέζε λα ηνπνζεηεζεί κε ελάξγεηα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, πηνζεηψληαο 

κηα αξλεηηθή ζηάζε. Όηαλ ν Σχπνο επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θάλεη κε αξλεηηθφ ηξφπν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν παξαθάησ πίλαθαο ζθηαγξαθεί αξηζκεηηθά ηνλ ηξφπν πνπ ν Σχπνο 

«αμηνιφγεζε» ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. 

Πίλαθαο 5.3 Ζ Δ.Δ. σο δηαρεηξηζηήο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο 

Σχπνο Αγγιηθφο Γαιιηθφο Διιεληθφο Σνπξθηθφο 

Απνηειεζκαηηθή 4,6% 2,8% 2,1% 3,2% 

Αλαπνηειεζκαηηθή 55,1% 58,8% 57,3% 52,4% 

  

 ηα έληππα πνπ αλαιχζεθαλ νη δεκνζηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ, φπσο απνδεηθλχεη θαη ν αλσηέξσ πίλαθαο, θαζψο άλσ ηνπ ήκηζπ ησλ 

ππφ εμέηαζε άξζξσλ θαηέδεημε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αδπλακία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δξάζεη απνδνηηθά θαη ζπλεθηηθά ιακβάλνληαο θαίξηεο 

απνθάζεηο. ηνλ αληίπνδα ηα ρακειά πνζνζηά πνπ παξνπζηάδεη ε θαηεγνξία 

«απνηειεζκαηηθή» επηζεκαίλεη ηελ αδξάλεηα θαη θαζπζηέξεζε ηεο Έλσζεο λα ζηαζεί 

σο φθεηιε απέλαληη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξίζεηο πνπ θιήζεθε λα 

αληηκεησπίζεη απφ ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν.     

 Γχν πηπρέο ηεο εηθφλαο ελφο δξψληνο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ 

πξψηε ζεσξείηαη ε νξαηφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζηελ «πνζφηεηα» θάιπςεο, ην βαζκφ 

αλαθνξάο, πνπ ιακβάλεη ν δξψλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πεξηερφκελν πνπ είλαη 

δηαζέζηκν αληαλαθιάηαη είηε επλντθά είηε δπζκελψο πξνο ηε ρψξα. Όηαλ 

παξαηεξείηαη πςειή νξαηφηεηα θαη έληνλα αξλεηηθή αμηνιφγεζε δηαθαίλεηαη 

θαηάζηαζε θξίζεο ηεο εηθφλαο ελφο δξψληα. Αληίζεηα, «ν ζπλδπαζκόο πςειήο 

νξαηόηεηαο θαη ζεηηθήο εηθόλαο απνηειεί ηζρπξό δείθηε εηδεζενγξαθηθήο έθθαλζεο ηεο 

ήπηαο ηζρύνο» ελφο δξψληα
191

. Ζ κέηξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ελφο δξψληνο αθνξά ηηο 

πεξηπηψζεηο επζείαο αλαθνξάο πξνο απηφλ ή ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

έκκεζε αλαθνξά ζηνλ δξψληα (π.ρ. ππνθείκελα πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηνλ δξψληα ή 

αλαθνξέο ζε κεραληζκνχο θαη ζεζκνχο) κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδεηαη θαζνιηθά ν 

                                                           
191 Σαμαράσ. Ακ. (2014), όπ.π., ςελ. 232. 
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θνξέαο αμηνιφγεζεο. Πξάγκαηη, ν Alarcón ππνζηεξίδεη φηη, φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

εηδήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε, ηφζν απμάλεη θαη ε γλψζε ηνπ αθξναηεξίνπ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ππεξεζληθφ νξγαληζκφ, θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ζεηηθή αμηνιφγεζε 

θαη εθηίκεζε γηα ηελ Δ.Δ., ελψ ν αξλεηηθφο ηφλνο ζηηο εηδήζεηο ζρεηίδεηαη κε 

αξλεηηθέο δεκφζηεο αμηνινγήζεηο 
192

.       

 Ζ εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία πεληαβάζκηα θιίκαθα θαη ιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ελδείμεηο: ηζρπξψο αξλεηηθή αμηνιφγεζε, αξλεηηθή αμηνιφγεζε,  νπδέηεξν 

ή απνπζία αμηνιφγεζεο ηνπ δξψληα, ζεηηθή αμηνιφγεζε θαη ηζρπξψο ζεηηθή 

αμηνιφγεζε. 

Πίλαθαο 5.4 Αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Τύπος -- - 0 + ++ ύλνιν 

Αγγιηθόο 60   

(19,8%) 

131 

(43,23%) 

101 

(33,3%) 

11    

(3,63%) 

0 303 

Γαιιηθόο 14     

(5,3%) 

89    

(33,7%) 

119 

(45,07%) 

42    

(14,9%) 

0 264 

Διιεληθόο 13     

(7,2%) 

86 

(47,25%) 

46 

(25,27%) 

37 

(16,67%) 

0 182 

Σνπξθηθόο 61   

(23,7%) 

110     

(42,8 %) 

72 

(28,01%) 

14       

(5,45 %) 

0 257 

ύλνιν 148 

(14,7%) 

416 

(41,35%) 

338 

(33,6%) 

104 

(10,3%) 

0 1006 

  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ην πξφζεκν ηεο αμηνιφγεζεο απέλαληη 

ζηελ Δ.Δ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγγιηθνχ Σχπνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν αξλεηηθφ. ηελ 

θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ 131 απφ ηα 303 εμεηαδφκελα δεκνζηεχκαηα, δειαδή 

πνζνζηφ 43,23%, κε ηελ «νπδέηεξε αμηνιφγεζε» λα έπεηαη κε πνζνζηφ 33,3% κε 

101 δεκνζηεχκαηα. ην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ ν ειιεληθφο θαη ηνπξθηθφο Σχπνο, κε 

ηα αξλεηηθά πνζνζηά ηνπο λα αγγίδνπλ ην 47,25% θαη 42,8 %, ήηνη 86 θαη 110 

δεκνζηεχκαηα αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ζην γαιιηθφ Σχπν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

απφθιηζε πξνο ηελ νπδέηεξε αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο 

                                                           
192 Alarcón, A. V. M. (2010). ―Media Representation of the European Union: Comparing Newspaper 

Coverage in France, Spain and the United Kingdom.‖ International Journal of Communication 4, no. 0, 

18, ζει. 400 
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ρψξεο, κε ην πνζνζηφ ηεο νπδέηεξεο αμηνιφγεζεο λα αγγίδεη ην 45,07% (πνζνζηφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ 119 δεκνζηεχκαηα). Αληηζέησο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε 

ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ πνπ ζε πνζνζηφ 23,7% δηάθεηηαη αξθεηά αξλεηηθά απέλαληη 

ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηειεπηαίαο λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε θαη ηελ εμάξηεζή ηεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Σνπξθία. Ζ 

κεηάβαζε απφ ηελ ήπηα αληηθεηκεληθή νπηηθή ζηελ έθδεια αθξαία ππνθεηκεληθφηεηα 

είλαη παξνχζα ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ άξζξσλ ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ (61).   

 Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο άξζξσλ (416, ήηνη ην 41,3%) αμηνιφγεζε ηελ 

εηθφλα ηεο Δ.Δ. αξλεηηθά γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε θζνξά ηελ νπνία πξνθάιεζε ε 

θξίζε ζηελ ίδηα ηελ Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο. 

    

5.3 Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηωλ ππό εμέηαζε εξωηεκάηωλ 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα απνθαιχςεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εηθφλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο επεξεάζηεθε κέζα απφ ηνλ Σχπν. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε εμαθξίβσζε ησλ αλαδπφκελσλ δεηεκάησλ, ηέζεθαλ κηα ζεηξά απφ 

εξσηήκαηα γηα ηα νπνία ζα απαληεζνχλ κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο πιαηζίσζεο. Σα 

εξσηήκαηα δηαρσξίζηεθαλ ζε ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην, πιαίζην πξνβιήκαηνο, πιαίζην 

ζηξαηεγηθήο θαη πιαίζην ζπλεπεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, έλα άξζξν κπνξεί λα 

πεξηέρεη κεξηθά ή θαη θαλέλα απφ απηά ηα πιαίζηα.    

 

5.3.1 Σν αθήγεκα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο παξνπζηάδεηαη κέζα από ηνλ Σύπν; 

Ζ Δ.Δ. εκθαλίδεηαη ωο έλαο ππεξεζληθόο νξγαληζκόο κε ζπλνρή;   

ηνλ Σχπν ε Δ.Δ., σο έλαο ππεξεζληθφο νξγαληζκφο, δελ πξνβάιιεηαη ζαλ κηα 

ζπκκαρία θξαηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζπκθσλία εηδηθφηεξα ζε φηη 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη, απηή ε 

εηθφλα ηεο ζχγθξνπζεο παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ηεο ινβελίαο, Πνισλίαο 

θαη Κξναηίαο θαζψο θαη ηελ αληίδξαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ πνζνζηψζεσλ πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ θαη 

δηαζθέςεσλ γηα εμεχξεζε θνηλήο ιχζεο ε ξεηνξηθή πνπ επηθξαηεί είλαη ν 

δηαρσξηζκφο, νη απεηιέο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε πξνο ηνπο ζεζκνχο 
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ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζπλνιηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζην ελ ιφγσ εξψηεκα ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο ζα 

πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε δχν δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. Πξψηνλ, ε χπαξμε 

ζπγθξνπζηαθήο δηάζηαζεο ζηηο απφςεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη δεχηεξνλ, εάλ πθίζηαληαη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ.         

 πλνιηθά ζε φιεο ηηο εθεκεξίδεο ησλ ρσξψλ πνπ αλαιχζεθαλ, νη δηαθσλίεο, 

ζπγθξνχζεηο, αληηηηζέκελεο απφςεηο θαη αληηζέζεηο ππνγξακκίζηεθαλ έληνλα ζηα 

δεκνζηεχκαηα, θαζψο ην 46,8% φισλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ αλαθέξνληαη ζην 

ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξσηήκαηα 

εκπίπηνπλ ζην ίδην άξζξν. Δηδηθφηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ επηθεληξψζεθε 

ζηελ ζχγθξνπζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ Έλσζε, σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο. 

Απηφ απνηππψλεηαη έθδεια ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ φπσο ε Διιάδα, ε Ηηαιία 

θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο ήηαλ νη πξψηεο πνπ αηζζάλζεθαλ θαη επιήγεζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ θξίζε (30, 6% ησλ αλαθνξψλ). Καζψο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ε 

θξίζε άξρηζε λα εμαπιψλεηαη πξνο ην Βνξξά, νξηζκέλα θξάηε κέιε αληέδξαζαλ θαη 

ζπγθξνχζηεθαλ κε ηελ Έλσζε ηφζν κε ηελ απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο σο πξνο ηελ 

πνιηηηθή ησλ πνζνζηψζεσλ φζν θαη σο πξνο ηελ απφθαζε ησλ ρσξψλ ηνπ Visegrad 

λα θιείζνπλ ηελ Βαιθαληθή νδφ γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε πεξαηηέξσ αληηδξάζεηο 

ηφζν απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα ηηο ζεκαληηθά πιεγείζεο φζν θαη ζε 

επίπεδν Έλσζεο κε ηηο εμαγγειίεο θαη δηακαξηπξίεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ (35,7% ησλ δεκνζηεπκάησλ). Δπηπξφζζεηα ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζε 

Γαιιία θαη Γεξκαλία αλάγθαζαλ ηηο δπν ρψξεο λα επαλαθέξνπλ ηνπο ζπλνξηαθνχο 

ειέγρνπο, φπσο θαη ε νπεδία ε πεξηζζφηεξν αλνηρηή ζηνπο πξφζθπγεο ρψξα ηεο 

Έλσζεο.         

 Δζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζην δεχηεξν δήηεκα, ην πνζνζηφ ζε φιεο ηηο ππφ 

εμέηαζε εθεκεξίδεο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ηνπ ζρεδφλ 2%, φζνλ αθνξά 

ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 

πξάγκαηη ππήξραλ δηαθνξεηηθέο γλψκεο θαη απφςεηο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο πνπ ηαιαλίδεη ηελ Έλσζε, σζηφζν ην αθήγεκα ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ 

πεξηνξίζηεθε ζηελ πξνζεθηηθή δηαηχπσζε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ έθβαζε ηεο 

πκθσλίαο Δ.Δ.- Σνπξθίαο. Δλδεηθηηθφ απηνχ είλαη ε αλαθνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ιίζηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππφ ηε 

ζπκθσλία Δ.Δ. –Σνπξθίαο.          
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 Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλσηέξσ ζπγθξνχζεηο ηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα θαη ηα θξάηε, ζπκθψλεζαλ ζε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, αλ θαη νη 

αληηξξήζεηο παξέκελαλ. Σν πιαίζην ζηξαηεγηθήο ζην δήηεκα ηεο ζπλνρήο αλαθέξεηαη 

ζηηο πξσηνβνπιίεο, ζηξαηεγηθέο, κέζα θαη επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

αζχινπ, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα θξάηε κέιε ππνδνρήο, κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο θ.ν.θ.    

 Οη  επηπηψζεηο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ ζπλνρή ηνπ ππεξεζληθνχ 

νξγαληζκνχ απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πιαίζην ην νπνίν θαηαδείρζεθε 

έληνλα ζηνλ εμεηαδφκελν Σχπν. ρεηηθά κε ην πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ, ηα δεηήκαηα 

πνπ ην απαξηίδνπλ είλαη ε δεηθηηθή αλαθνξά ζηνλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα ηεο 

Έλσζεο θαη επνκέλσο ε αδπλακία ηεο λα δξάζεη σο κηα πνιηηηθή νληφηεηα θαη νη 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ εθδειψλνληαη.  

 Πίλαθαο 5.5 Πιαηζίωζε ηεο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ. 

Σχπνο Αγγιηθφο Γαιιηθφο Διιεληθφο Σνπξθηθφο 

Πιαίζην ζχγθξνπζεο 64,1%* 60,7% 62,7% 65,3% 

Πιαίζην ζηξαηεγηθήο 40,4% 19,3% 43,2% 41,7% 

Πιαίζην επηπηψζεσλ 72,8% 71,8% 77,7% 78,6% 

*Σα πνζνζηά αζξνίδνπλ άλσ ηνπ 100% δηφηη πεξηζζφηεξα απφ έλα εξκελεπηηθά ζρήκαηα επηδξνχλ ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ θξάηνπο ζε έλα δεκνζίεπκα 

 

Μεγάιε Βξεηαλία. Σν 64,1% ηνπ αγγιηθνχ Σχπνπ εζηίαζε ζην πιαίζην ζχγθξνπζεο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηηο δηαθξηηέο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο  πνπ έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε δξάζεο ηεο ηειεπηαίαο γηα ηε 

ιήςε ζπιινγηθψλ κέηξσλ, δεδνκέλνπ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ. Ζ 

αληίζεζε απηή γίλεηαη αληηιεπηή θπξίσο απφ ηε ζηάζε ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο θαη απηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε. ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο, ε 

αγγιηθή αξζξνγξαθία ηφληζε ηελ πεξίνπηε ζέζε πνπ είρε αλαιάβεη ε Γεξκαλία ζην 

πιαίζην επίιπζεο ηεο θξίζεο. ηελ αξρή αθνινπζεί πνιηηηθή αλνηρηψλ ζπλφξσλ θαη 

έπεηηα απνθαζίδεη λα θιείζεη ηα ζχλνξα θαηεγνξψληαο ηαπηφρξνλα ηηο ρψξεο ηνπ 

Νφηνπ γηα ειιηπή ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλαθνπή ησλ ξνψλ. Οη αλαθνξέο ηφληδαλ ηελ 

αδεμηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο ελφο ζπλεθηηθνχ ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ, 

λα ιάβεη θαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  Γελ 



70 
 

απνηειεί έθπιεμε φηη, ην 72,8% ησλ άξζξσλ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αλαιεθζείζαο δξάζεο αζθψληαο θξηηηθή θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αιιειεμάξηεζε 

επξσπατθψλ θαη εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ. Ζ έιιεηςε ζπλνρηθήο, 

ζπλεθηηθήο δξάζεο απνδεηθλχεηαη επηδήκηα θαη επηθίλδπλε γηα ηε βησζηκφηεηα θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο.          

Γαιιία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν γαιιηθφο Σχπνο κε ην πνζνζηφ ησλ ππφ εμέηαζε 

άξζξσλ λα αγγίδεη ζρεδφλ ην 41,7% αλαθέξζεθε ζην πιαίζην ζηξαηεγηθήο ηνλίδνληαο 

ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο ζπλνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κε δεδνκέλν θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ε Γαιιία θαη ν 

Πξφεδξνο Francois Hollande. Ζ επηθέληξσζε ησλ άξζξσλ ζηελ ζηξαηεγηθή έξρεηαη 

ζε κηα πεξίνδν έληαζεο θαη αηζζήκαηνο θφβνπ ζηε γαιιηθή θνηλσλία, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη αλάιεςεο δξάζεο 

θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν απφ αλαγθαία, κε ηε δηαθνξά φηη ε Γαιιία ηέζεθε ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γάιινπ πξνέδξνπ, κπξνζηά 

ζηελ εκθαλή αδπλακία ηεο Δ.Δ. λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά κηα θξίζε πνπ 

μέζπαζε εληφο κηαο ρψξαο κε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ίδηα. Ζ ηαχηηζε ησλ 

πξνζθχγσλ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη ε επαθφινπζε αδπλακία δξάζεο ηεο 

Έλσζεο θαηέδεημαλ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αθνξά ηελ απνπζία ηνπ 

πιαηζίνπ πξνζηαζίαο πνπ κπνξνχζε λα παξάζρεη ε Δ.Δ., ην νπνίν φκσο απέηπρε, 

πέξαλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο ζεσξεηηθήο ππνζηήξημεο. Ο γαιιηθφο Σχπνο ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθξνπζεο, επηθεληξψζεθε ζε πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά δεκνζηεχκαηα ζηελ 

αληηθαηηθή ζηάζε πνπ αθνινχζεζαλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζε θαηαθαλή αληίζεζε κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ιήςεο ζπιινγηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Ζ 

ζπγθξνπζηαθή ινγηθή πνπ επηθξάηεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ αλαιχεηαη 

ελδειερψο απφ ηνλ γαιιηθφ Σχπν, ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηε ζηάζε ησλ ρσξψλ ηεο 

θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ πνπ ππνδέρηεθαλ κεγάιν αξηζκφ 

πξνζθχγσλ θαη πνπ επσκίζηεθαλ ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο θξίζεο. Οη επηπηψζεηο 

απφ ηελ άιιε, ζπγθέληξσζαλ έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 78,6% πνπ 

είλαη θαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θάηη πνπ θαίλεηαη θπζηθφ 

εθφζνλ ε ειιηπήο ζε κεγάιν βαζκφ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο επέθεξε ηξηβέο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηδηαηηέξσο ζηε Γαιιία, πνπ απνηέιεζε θαη ζχκα 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη, 

ε εκθαλέζηαηε αδπλακία ηεο Δ.Δ. λα αληηκεησπίζεη ηελ πξνζθπγηθή, ηελ νηθνλνκηθή 

αιιά θαη ηελ θξίζε ηεο Οπθξαλίαο επηδξά κε θαίξην ηξφπν ζηελ αληίιεςε ησλ 
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επξσπαίσλ πνιηηψλ.                     

Διιάδα. Σν πιαίζην ζχγθξνπζεο αλαιχζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ Σχπν ζε πνζνζηφ 

43,2% δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ είρε ε ζχγρπζε θαη 

αλαθνινπζία κεηαμχ επξσπατθψλ δηαθεξχμεσλ θαη ελεξγεηψλ γεγνλφο πνπ δηφγθσλε 

ην έιιεηκκα ζπλνρήο. Ζ ζχγθξνπζε επηθεληξψζεθε ζεκαληηθά φπσο θαη ζηηο 

ππφινηπεο εθεκεξίδεο ζηηο πξάμεηο ησλ ρσξψλ ηνπ Βίδεγθξαλη θαζψο νη επηπηψζεηο 

απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ έληνλεο πξσηίζησο ζηελ Διιάδα σο ρψξα πνπ απνηεινχζε 

ηελ πχιε ηεο εηζφδνπ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη, ε ειιεληθή αξζξνγξαθία ηφληζε ηδηαηηέξσο ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. 

απνηειεί έλαλ ππεξεζληθφ νξγαληζκφ πνπ φκσο ν θαζέλαο πξάηηεη θαηά ην δνθνχλ κε 

απνηέιεζκα ε Έλσζε λα παξεθθιίλεη απφ ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν, απηφλ ηεο 

νινθιήξσζεο, θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν έθδεινο ν δηαθπβεξλεηηζκφο θαη φρη ε 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απαζρφιεζαλ ηνλ ειιεληθφ Σχπν ζε 

πνζνζηφ 62,7% θαη επηρεηξήζεθε λα απνηππσζνχλ νη ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ. κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ αλαθνπή ησλ ξνψλ θαη ηελ αλαγθαία απνζπκθφξεζε ησλ ειιεληθψλ 

λεζηψλ. Τπήξρε κηα ζαθήο θαηαγξαθή απφςεσλ πνπ εζηίαδαλ ζηελ απνπζία ζπλνρήο 

ησλ πνιηηηθψλ- ζηξαηεγηθψλ ηεο Έλσζεο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε 

ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ρψξαο. 

Παξάιιεια, ζηνλ ειιεληθφ Σχπν αλαιχζεθαλ ζε πνζνζηφ 77,7% νη επηπηψζεηο ηεο 

έιιεηςεο ζπλνρήο ηνλίδνληαο ηελ άκεζε αλάγθε παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηε ρψξα θαη 

ηαπηφρξνλα ηνλ θίλδπλν ηεο πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ εζσηεξηθέο πνιηηηθέο 

δπλάκεηο πνπ ελαληηψλνληαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ. θαη εκθνξνχληαη 

απφ αληηεπξσπατθέο μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο. Δπηπιένλ, 

θαηαδείρζεθε έληνλα ε αδπλακία ηεο Έλσζεο λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη 

ζηηο δπν απηέο πξνθιήζεηο, νηθνλνκηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε, πνπ βίσλε ε ρψξα. 

Σνπξθία. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ ην 60,7% ησλ ππφ εμέηαζε 

δεκνζηεπκάησλ εζηίαζε ζην πιαίζην ζχγθξνπζεο εληφο ηεο Δ.Δ. θάλνληαο αλαθνξά 

ζηελ άλνδν ηεο αθξνδεμηάο ζηελ Απζηξία θαη Ηηαιία θαη ην domino risk πνπ μεθηλά 

απφ ηνλ θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ηεο Απζηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα Πνισλίαο θαη 

ινβελίαο, Βνπιγαξίαο αιιά θαη Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη νπεδίαο. Δπηπιένλ 

ηνλίζηεθε ε έιιεηςε ζπλνρήο θαη ε επηθξάηεζε ζπγθξνπζηαθψλ ηάζεσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο σο ζεκαληηθά εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ε Έλσζε φθεηιε λα 

αζρνιεζεί θαη λα πάςεη λα αλακεηγλχεηαη ζηα εζσηεξηθά ηεο Σνπξθίαο θαη λα παίδεη 

ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο. Παξάιιεια, κεγάινο αξηζκφο δεκνζηεπκάησλ ακθηζβεηεί ηελ 
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νξζφηεηα ηεο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ Έλσζε θαζψο ε θπξηαξρία θαη ν 

απηνέιεγρνο έρνπλ κεησζεί θάησ απφ κηα εχζξαπζηε γξαθεηνθξαηία κε κε 

εθιεγκέλνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Σν ρακειφ πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεη ην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ν ηνπξθηθφο Σχπνο δελ 

έδσζε βάζε ζηα εζσηεξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνρή ηεο Έλσζεο αιιά 

πεξηζζφηεξν ζηε ζρέζε Σνπξθίαο Δ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ζηε ζπκθσλία Δ.Δ.-Σνπξθίαο. 

Οη επηπηψζεηο δεδνκέλνπ φηη ε Σνπξθία ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ηε ζπλνρή ηεο 

Δ.Δ. κφλν εθφζνλ απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ζπκθσλία Δ.Δ.-Σνπξθίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζπλνρήο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. κε ζπρλέο επίθιεζε ζην εξψηεκα Quo 

Vadis Europe? ακθηζβεηψληαο εκκέζσο πιελ ζαθψο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δ.Δ. λα 

βαζηζηεί ζηηο ηδξπηηθέο ηεο αμίεο θαη ηδαληθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγίαο ηεο.   

 

5.3.2 Ζ δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο αληαλαθιά ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά 

ηεο πνπ πξεζβεύεη ε Δπξωπαϊθήο Έλωζεο;  

Ζ κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ζην αλσηέξσ θαίξην εξψηεκα σο πξνο 

ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ Έλσζε, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

πξννίκην ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ Έλσζε, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρεηηδφκελσλ 

άξζξσλ, ζπρλά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηα 

θείκελα ηεο Δ.Δ. φπσο ε αιιειεγγχε, ην θξάηνο δηθαίνπ, ε πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα. 

Δηδηθφηεξα ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ απφ νξηζκέλεο ρψξεο κέιε φπσο νη 

ρψξεο ηνπ Visegrad νκνινγνπκέλσο απνηέιεζε πιήγκα ζηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο 

δεδνκέλνπ φηη ε κνλνκεξήο αλάιεςε άκεζσλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ πξνο 

αληηκεηψπηζή ηεο, φπσο ε αλέγεξζε θξαρηψλ θαη ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ 

δηαδξφκνπ, αληηκεησπίζηεθε σο πξνο ην αμηαθφ θνκκάηη αξλεηηθά απφ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ επξσπατθνχ ηχπνπ. Ζ αλάιπζε ηεο εξψηεζεο 

επηθεληξψλεηαη θαη πάιη ζην ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην, ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο θαη ην 

πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ.         

 ην 44,7% ησλ ππφ εμέηαζε δεκνζηεπκάησλ παξαηεξείηαη κηα ξεηνξηθή πνπ 

αθνξά ην πιαίζην ζχγθξνπζεο ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δ.Δ. θαη ηελ άλνδν 
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μελνθνβηθψλ θσλψλ πνπ είλαη εκθαλψο αληίζεην κε ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ αμηψλ. 

Απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία αθφκα θαη 

ε Οιιαλδία, ε Αγγιία θαη ε Γεξκαλία ε αλεζπρεηηθή απηή ηάζε σο πξνο ην πιήγκα 

ζηηο αμίεο απνηππψλεηαη ζε πνζνζηφ 64% ησλ αλαθνξψλ. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε αδπλακία ηεο Έλσζεο λα ππεξαζπηζηεί ηηο ηδξπηηθέο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά ηεο θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ελδνηηθφηεηα ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ 

θαη ηελ αδξάλεηα λα βξεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηηο κνλνκεξείο ελέξγεηεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο πνπ αληηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απφ ηελ Έλσζε. Απηφ 

είλαη ηδηαηηέξσο αηζζεηφ ζην 52% ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχγθξνπζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηελ Δ.Δ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ζηελ αλάγθε νη 

ρψξεο απηέο λα παξακείλνπλ εθηφο κηα θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο παξά λα 

παξακείλνπλ πηζηέο ζηηο επξσπατθέο αμίεο. Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη 

ιατθηζηηθέο δηαθεξχμεηο θαη νη πξνζσπηθέο πνιηηηθέο θηινδνμίεο ησλ επξσπαίσλ 

εγεηψλ θαηέδεημαλ ηε δηαθαηλφκελε ππεξίζρπζε ησλ εζληθψλ αληί ησλ ππεξεζληθψλ 

παλεπξσπατθψλ αμηψλ φπσο απηέο ηνλίδνληαη θαη απνηππψλνληαη ζηα ηδξπηηθά θαη 

κεηέπεηηα θείκελα ηεο Δ.Δ..        

 Σαπηφρξνλα, ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο θαηαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηνπ 

εξσηήκαηνο, θαζψο ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 88% ησλ αλαθνξψλ ππνζηεξίδεη φηη 

νη ελέξγεηεο θαη νη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο Δ.Δ. δελ ζπλάδνπλ κε ηηο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε πνιηηηθή αζχινπ ηεο Δ.Δ. 

αιιά θαη ε έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα γηα 

θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ γηα έμη κήλεο, αιιά θαη ζπλέρηζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηέπεηηα. To 34% ησλ δεκνζηεπκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Schengen Agreement, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ. Αμίδεη λα 

ηνληζηεί φηη νη πξνηάζεηο λα βγνπλ ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία απφ ηε Schengen 

παξνπζηάζηεθαλ ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2016, ζρεηηδφκελεο κε ηα ηδαληθά ηεο Έλσζεο. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ αληαλαθιά θαη 

ηε κεησκέλε απήρεζε πνπ έρεη κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζε επίπεδν Έλσζεο θαζψο κηα 

πηζαλή απνπνκπή ηεο Διιάδνο θαη Ηηαιίαο απφ ηε δψλε Schengen ζα απνηεινχζε 

βαζχηαην πιήγκα ζηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο θαη πηζαλφλ ζα ελίζρπε ηηο θεληξφθπγεο 

ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ηελ πεξίνδν κάιηζηα πνπ νη ζπδεηήζεηο γηα ελ απνρψξεζε 

ηεο Βξεηαλίαο βξίζθνληαλ ζην απνθνξχθσκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άξζξα πνπ 



74 
 

αλαθέξνληαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δψλεο Schengen ήηαλ ηδηαηηέξσο επηθξηηηθά 

απέλαληη ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα θαη έθαλαλ εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά πνπ ε ίδηα ε δψλε Schengen εθπξνζσπεί.      

 ηνλ αληίπνδα, κφιηο έλα 14% αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο λα 

δηαθπιάμεη ηα ηδξπηηθά ηδαληθά θαη αμίεο ηεο κέζσ πξσηνβνπιηψλ, φπσο ην ζχζηεκα 

πνζνζηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνχλ νη ρψξεο ηηο Μεζνγείνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαηαδεηθλχεη ηνλ πεξηνξηζκέλν αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα 

αλαιακβαλφκελα κέηξα θαη ηελ αθφκα κηθξφηεξε απήρεζε ησλ ίδησλ κέηξσλ ζηελ 

θνηλή γλψκε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο 

επηιεγφκελεο εθεκεξίδεο θαη εηδηθφηεξα ηηο απφςεηο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ, πνιηηηθνχ 

θαη αθαδεκατθνχ θφζκνπ.        

 Οη επηπηψζεηο, σο πξνο ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηεο Έλσζεο, φπσο ηηο 

παξνπζίαζε ν Σχπνο ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, απνηππψλνληαη ζην 63% ησλ 

αλαθνξψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη επηπηψζεηο επηθεληξψζεθαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

πξσηνβνπιίεο πνπ πηνζέηεζε ε Έλσζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, αιιά 

θαη ζηα κέζα πνπ δηέζεζε, γεγνλφο πνπ επεξέαζε θαηά θχξην ιφγν ηηο αμίεο ηεο. 

Δηδηθφηεξα ε πξσηνβνπιία ησλ πνζνζηψζεσλ φπσο πξνηάζεθε ην Μάην ηνπ 2015, 

ελψ αξρηθψο θάλεθε λα απνηειεί κηα νξζνινγηθή επηινγή ζην πιαίζην ηεο ζπλεηήο 

θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, πξνθάιεζε αθξηβψο ην αληίζεην 

απνηέιεζκα κε δεδνκέλε θαη ηελ αληίδξαζε θαη κνλνκεξή αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ 

απφ νξηζκέλεο ρψξεο κέιε πνπ νπζηαζηηθά αγλφεζαλ ηηο ζπιινγηθέο ελέξγεηεο ηεο 

Έλσζεο, αθνινπζψληαο πηζηά θνληφθζαικεο θαη ελ πνιινίο αληηεπξσπατθέο 

πνιηηηθέο πνπ αλακθίβνια ακαχξσζαλ ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο σο ελφο ζπλεθηηθνχ 

θαη απφιπηα ζπκπαγή δξψληα.         

 Σν ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο απφ ηνλ αγγιηθφ θαη γαιιηθφ 

ηχπν ζην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ άξζξσλ. Ζ έκθαζε απηή απνηειεί ινγηθή αληίδξαζε 

κε δεδνκέλε θαη ηελ έληνλε πξνζήισζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ ζηελ αληίθαζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο Δ.Δ. κε ηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ε ηειεπηαία. Δηδηθφηεξα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, πνπ ζεσξείηαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηνπ επξσπατζκνχ 

θαη ησλ επξσπατθψλ αμηψλ σο ηδξπηηθή ρψξα, ε έκθαζε ζηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο 

αιιά θαη ε απνγνήηεπζε ζηηο αληηθαηηθέο ελέξγεηεο ηεο Έλσζεο ήηαλ έληνλεο ζε φιν 

ην θάζκα ησλ αλαιχζεσλ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ 

πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν θαη αλαθέξεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ άξζξσλ ζηo πιαίζην 

ζχγθξνπζεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ηδαληθά θαη ηε ζπρλά αληηθαηηθή απνηχπσζή 
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ηνπο, αθνχ απφ ηα κία ηνλίδνληαλ ε αλάγθε αιιά θαη ε επθαηξία ηεο Σνπξθίαο λα 

απνηειέζεη κέινο ηεο Δ.Δ. θαη θνκκάηη φισλ απηψλ πνπ πξεζβεχεη ε ηειεπηαία. ηνλ 

αληίπνδα φκσο, ππήξρε ε έληνλε ακθηζβήηεζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ απηψλ 

απφ ελέξγεηεο πνπ θξίλνληαλ αλαθφινπζεο.      

 Δπηπιένλ, ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηα κέζα έγηλε 

αληηθείκελν εμέηαζεο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αγγιηθφ θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ ηνπξθηθφ 

ηχπν. Όζνλ αθνξά ηελ Σνπξθία ν Σχπνο επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο απφ ηλ Δ.Δ. ή ζηελ ππνρξέσζε πνπ είρε  Δ.Δ. απέλαληη 

ζηελ Σνπξθία εμαηηίαο ηα αλαθνπήο ησλ ξνψλ απφ ηελ ηειεπηαία θαη ιηγφηεξν ζε κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ αλαθέξνληαλ ζηα εζσηεξηθά ηεο Έλσζεο φπσο ηελ πηζαλφηεηα 

θαηάξξεπζε ηεο έλγθελ ή ηελ πνιηηηθή αζχινπ. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί ην πςειφ 

πνζνζηφ ηφζν ηνπ ειιεληθνχ φζν θαη ηνπ αγγιηθνχ ηχπνπ ζηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζε επίπεδν αμηψλ. Ζ επηθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ απνηειεί 

ινγηθφ επαθφινπζν θαζψο πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρψξα επιήγε ζεκαληηθά απφ 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε, έγηλε απνδέθηεο πνιιέο θνξέο κηαο θξηηηθήο φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ ξνψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πξνζθχγσλ θαη κηαο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ νπζηαζηηθά απνκφλσλε θαη αγλννχζε ηε κεγάιε επηβάξπλζε πνπ πθίζηαην ε 

ρψξα.  

Πίλαθαο Δξκελεπηηθήο πιαηζίωζεο ηωλ αμηώλ ηεο Έλωζεο  

Σχπνο Αγγιηθφο Γαιιηθφο Διιεληθφο Σνπξθηθφο 

πγθξνπζηαθφ πιαίζην 32.5% 35,22% 29,1% 39,2% 

Πιαίζην ζηξαηεγηθήο 53.2% 41,27% 39,01% 29,5% 

Πιαίζην επηπηψζεσλ 56.2% 40,9% 51,09% 42.4% 

*Σα πνζνζηά αζξνίδνπλ άλσ ηνπ 100% δηφηη πεξηζζφηεξα απφ έλα εξκελεπηηθά ζρήκαηα επηδξνχλ ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ θξάηνπο ζε έλα δεκνζίεπκα 

          

 Μεγάιε Βξεηαλία. ην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο ην 32,5% ηεο αγγιηθήο 

αξζξνγξαθίαο ηνλίδεη ηδηαηηέξσο ηα ηδαληθά πνπ πξεζβεχεη ε Έλσζε θαη ηελ απφιπηε 

αληίζεζε αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζε πξαθηηθφ επίπεδν σο 

πξνο ηε θαηλνκεληθή πίζηε ζηηο αξρέο θαη ηα ηδαληθά απηά, ηελ πξαγκαηηθή δειαδή 

εηθφλα πνπ πξνσζεί ε Έλσζε ζηελ παξνχζα θάζε. Οη ελέξγεηεο- ζηξαηεγηθέο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζήισζεο θαη ελίζρπζεο ησλ αμηψλ παξνπζηάδνληαη ειιηπήο, 

παξφηη αλαθέξνληαη ζην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ ππφ εμέηαζε άξζξσλ. Ζ αγγιηθή 
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δεκνζηνγξαθία ζθηαγξαθεί ηελ Δ.Δ. κε ηνπο φξνπο ηεο δηαίξεζεο θαη ηνπ 

δηαρσξηζκνχ. Ζ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ αζχινπ ζηελ Έλσζε έβξηζθε αληίζεηεο ηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ λαη κελ βξίζθνληαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ε άξλεζή ηνπο σζηφζν λα δερηνχλ πξφζθπγεο ζηα πιαίζην ηεο αιιειεγγχεο 

θαη ηεο δεκνθξαηίαο είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο ηδξπηηθέο αμίεο πνπ κνηξάδνληαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.. Δπίζεο ραξαθηεξίδνληαλ απνηειεζκαηηθέο θαη ελάληηα ζηνπο 

ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ζην παξάδεηγκα πνπ απνηειεί ε Έλσζε. Χο εθ ηνχηνπ, 

θαζίζηαηαη ινγηθή ε αλαθνξά ζην 56,2% ησλ άξζξσλ ζην πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ, 

ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ εθεκεξίδσλ. Με δεδνκέλν θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν θαη πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Brexit, νη επηπηψζεηο ησλ αθνινπζνπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ – 

πνιηηηθψλ σο πξνο ηηο αμίεο θαηέδεημαλ ηδηαηηέξσο ηε ζεκαζία αιιά θαη ηελ αλάγθε 

γηα επαλαηξνρνδξφκεζε ηεο Δ.Δ ζε απηά πνπ πξάγκαηη πξεζβεχεη θαη κπνξνχζαλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά αθφκα θαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.      

 Γαιιία. Ο γαιιηθφο ζε πνζνζηφ 35,22%, δειαδή πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ 

άξζξσλ, θάλεη κία ζεκαληηθή αλαθνξά, ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο, επεξεαζκέλνο 

έληνλα απφ ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο γαιιηθήο πνιηηηθήο ζθελήο κε ηελ 

άλνδν ηεο Marie Le Pen θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ, πνπ πξνθάιεζαλ 

αληηδξάζεηο θαη αηζζήκαηα θφβνπ ζηελ θνηλή γλψκε, ε νπνία παξαηεξνχζε 

παξάιιεια ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο Δ.Δ. λα ηίζεληαη ζε άκεζν θίλδπλν. Σαπηφρξνλα, 

φζνλ αθνξά ζην πιαίζην ζηξαηεγηθήο ε έκθαζε πνπ δφζεθε απφ ηνλ γαιιηθφ Σχπν 

ζε πνζνζηφ 53,2%, πνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν, είρε λα θάλεη θπξίσο κε ηελ 

αδπλακία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δηαθπιάμεη απνηειεζκαηηθά ην αμηαθφ ηεο 

ππφβαζξν, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Γαιιίαο, ε νπνία θαηέρεη κηα εγεηηθή ζέζε απφ θνηλνχ κε ηελ Γεξκαλία ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ επξσπατθψλ δεηεκάησλ ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

ιακβαλφκελσλ κέηξσλ κπνξνχζε λα έρεη αληίθηππν ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο θαη γη‘ απηφ δφζεθε εθηεηακέλε ελεκέξσζε. Δπίζεο, ν γαιιηθφο Σχπνο ζε 

πνζνζηφ 56,2%, πνπ είλαη επίζεο ην κεγαιχηεξν επηθεληξψλεηαη ζην πιαίζην ησλ 

επηπηψζεσλ θάλνληαο κηα ζπζρέηηζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, δεδνκέλνπ φηη ε 

πξνζθπγηθή θξίζε ζηηο αμίεο θαη ε ηαχηηζε ησλ πξνζθχγσλ κε πηζαλνχο ηξνκνθξάηεο 

έγηλαλ αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ππξνδφηεζαλ ιατθίζηηθεο 

αληηδξάζεηο απφ πνιηηηθά πξφζσπα πνπ ελαληηψλνληαη ζηε ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηελ 
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Δ.Δ.          

 Διιάδα. Ο ειιεληθφο Σχπνο ζε ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο (29,1%), επηθεληξψζεθε ζην ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην. Σν ρακειφ 

πνζνζηφ εμεγείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζήισζε ηνπ 

Σχπνπ ζηηο κεγάιεο πξνζθπγηθέο ξνέο πνπ θαηέθιπζαλ ηε ρψξα θαη ηηο επηπηψζεηο 

πνπ είραλ ζε εζσηεξηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ ζπγθξνπζηαθή 

ηάζε αλ θαη κηθξή σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ άξζξσλ επηθεληξψζεθε ζηηο εμειίμεηο 

ζηνλ θεληξνεπξσπατθφ ρψξν θαη ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ δηαδξφκνπ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε παξακνλή ησλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα. ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε 

ζηξαηεγηθή. Καζφηη ε Διιάδα ήηαλ ν άκεζνο απνδέθηεο ηνπ θπξηφηεξνπ φγθνπ 

πξνζθχγσλ θαη ην 39,01% ησλ άξζξσλ αλαθέξζεθε θπξίσο αξλεηηθά ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Έλσζε δεδνκέλνπ φηη ε ηειεπηαία σο ζχλνιν 

αγλφεζε ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηηο αμίεο θάηη πνπ απνηππψζεθε ζηε θζνξά πνπ 

πξνθάιεζαλ ε πξνβνιή εηθφλσλ απφ ηελ Δηδνκέλε θαη ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ πνπ 

θαηαθιχδνληαη απφ πξφζθπγεο. Σαπηφρξνλα, ππήξμε εθηελήο παξνπζίαζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο Έλσζεο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πείζεη ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

πνιηηηθή πνζνζηψζεσλ κέζα απφ παξαηεηακέλεο ζπλφδνπο θνξπθήο, νη νπνίεο παξά 

ηε ζπκθσλία απέβεζαλ άθαξπεο, θαζψο ε Δ.Δ. εκθαλίζηεθε αλίθαλε λα ηελ 

εθαξκφζεη, νμχλνληαο ην πξφβιεκα ζηηο ρψξεο εηζφδνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο, ην πςειφ πνζνζηφ 51,09% δηθαηνινγείηαη απφ ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο 

βνήζεηαο πξνο ηε ρψξα, ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθφ ζηάδην, ηελ απνκφλσζε πνπ 

αληηκεηψπηζε, εηδηθά κεηά ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ δηαδξφκνπ θαη ηελ επί ηνπ 

πξαθηένπ απνπζία αιιειεγγχεο ηελ ψξα πνπ νη νξδέο πξνζθχγσλ έθηαλαλ ζηα 

ειιεληθά λεζηά. Δπηπιένλ, απνδίδεηαη έκθαζε ζηηο επξσπατθέο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο 

έλα πνιηηηζηηθφ κνληέιν θαη ηξφπν δσήο, ζηνηρεία πνπ θηλδπλεχνπλ λα 

παξαγθσληζηνχλ. Οπζηαζηηθά παξνπζηάδεηαη κηα Δ.Δ., ε νπνία δίλεη κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζην πξφβιεκα ηεο εηζφδνπ ησλ πξνζθχγσλ εληφο ηνπ ρσξηθνχ ηεο πεδίνπ θαη 

φρη ην δήηεκα ησλ ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηνπο.       

Σνπξθία. Ο ηνπξθηθφο Σχπνο ζε πνζνζηφ 39,2% επηθεληξψζεθε ζηελ απνπζία 

ζπλνρήο θαη ζηε ζχγθξνπζε ησλ αμηψλ κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ. θαηεγνξψληαο ηελ 

ηειεπηαία θαη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο γηα ηελ απνπζία θνηλήο γξακκήο θαη σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο αιιά θαη σο πξνο ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία. Δπηπξφζζεηα, 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε επζεία θαηεγνξία ηνπ ηνπξθηθνχ Σχπνπ ζηελ Έλσζε φζνλ 
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αθνξά ηα Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο. Δλ πξνθεηκέλσ ηνλίδεηαη ην παξάδνμν γεγνλφο 

ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο Σνπξθίαο κε αλαθνξά ζηελ έιιεηςε 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ε Σνπξθία φπσο 

θαη άιιεο αθξηθαληθέο ρψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηνπξθηθφ ηχπν, έρνπλ αλνίμεη ηα 

ζχλνξά ηνπο ζηνπο πξφζθπγεο, ζε αληίζεζε κε ηελ αιιειέγγπα Δπξψπε ε νπνία 

έθαλε αθξηβψο ην αληίζεην. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζηξαηεγηθή αλ θαη ζε κηθξή 

ζπρλφηεηα, απαζρφιεζε ηελ ηνπξθηθή αξζξνγξαθία δηφηη είρε άκεζν αληίθηππν ζηε 

ρψξα θαη σο πξνο ηελ απνζπκθφξεζε απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ. 

Παξάιιεια, ηα εμεηαδφκελα ηνπξθηθά δεκνζηεχκαηα θαηέδεημαλ ηε δηαθαηλφκελε 

πνιηηηθή «Φξνχξην» πνπ επεδίσθε λα αθνινπζήζεη ε Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθφςεη ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε έληνλα ε ζεκαζία ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο δψλεο Schengen πνπ φπσο επηζεκάλζεθε ζα ζήκαηλε ηελ φμπλζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο ζε επίπεδν αμηψλ 

απαζρφιεζαλ ην 42,4% ησλ ηνπξθηθψλ άξζξσλ πνιιέο θνξέο κε ηδηαίηεξα αξλεηηθφ 

ηξφπν θαη έγηλε αλαθνξά ζε πνιιά ζεκεία ζηελ απνπζία ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ αμηψλ 

ηεο Έλσζεο θαη σο πξνο ηνπο πξφζθπγεο αιιά θαη σο πξνο ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία σο 

ζεκαληηθφ εηαίξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

5.3.3 Πνην είλαη ην αθήγεκα ηνπ Σύπνπ γηα ηε πκθωλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016;          

        

ηηο 18 Μαξηίνπ 2016, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ε Σνπξθία ζπκθψλεζαλ ζηε δήισζε Δ.Δ. – Σνπξθίαο γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Δ.Δ.. Σα 

ζεκαληηθά ζεκεία ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο αλαθέξνληαλ αξρηθψο ζην γεγνλφο φηη 

φινη νη παξάλνκα εηζεξρφκελνη απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα απφ ηηο 20 Μαξηίνπ ζα 

επηζηξέθνπλ ζηελ Σνπξθία. Όζνη θζάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά ζα ηαπηνπνηνχληαη 

θαη νη αηηήζεηο αζχινπ ζα εμεηάδνληαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, κε βάζε ηελ Οδεγία 

γηα ηηο Γηαδηθαζίεο Αζχινπ. Παξάιιεια, γηα θάζε χξην ν νπνίνο ζα επηζηξέθεη ζηελ 

Σνπξθία, έλαο άιινο χξην ζα επαλεγθαζίζηαηαη ζηελ Δ.Δ.. Δπηπξφζζεηα, ε Σνπξθία 

δεζκεχεηαη λα ιάβεη νπνηαδήπνηε αλαγθαία κέηξα γηα λα απνηξέςεη λέεο νδνχο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ ίδηα πξνο ηελ Δ.Δ.. Σαπηφρξνλα, νξίζηεθε ε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο visa γηα ηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ 
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ζηελ Έλσζε, ελψ εγθξίζεθε ε εθηακίεπζε ησλ 3 δηο. επξψ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθία.         

 Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δεδνκέλε Γήισζε Δ.Δ. – Σνπξθίαο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο επξσπατθήο δηακεζνιαβεκέλεο αθήγεζεο ηεο 

θξίζεο. Ζ εξψηεζε δηαρσξίδεηαη ζε ηξία πιαίζηα, ζχγθξνπζεο, ζηξαηεγηθήο θαη 

επηπηψζεσλ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηε δπλακηθή πνπ εληάζζεηαη 

ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο Έλσζεο. Σα πιαίζηα απηά 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ηα ζπλζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί πιήξσο ε ζεκαζία ηνπο.       

 Απφ ηα 1006  πξνο εμέηαζε δεκνζηεχκαηα, ην 51,4% επηθεληξψζεθε ζηε 

Γήισζε ηεο Δ.Δ. – Σνπξθίαο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε βαξχηεηα ηεο 

δεδνκέλεο πξσηνβνπιίαο. Γηα ηνλ Σχπν, απνηέιεζε έλα εθηελέζηαην δήηεκα 

δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη, ν Σχπνο θαη ζηηο 

ηέζζεξηο εμεηαδφκελεο ρψξεο αλέθεξε ζηα θείκελα φηη πξφθεηηαη γηα πκθσλία 

κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Σνπξθίαο. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ αγγίδεη ην 94% ησλ ππφ 

εμέηαζε δεκνζηεπκάησλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή είλαη ζεκαληηθή θαζψο φπσο ζα 

αλαπηπρζεί ελδειερψο ζην πέκπην εξψηεκα πξφθεηηαη γηα δπν θείκελα εμαηξεηηθά 

δηαθνξεηηθά απφ λνκηθή ζθνπηά.           

 Πξνηνχ πξνβνχκε ζε κηα αλάιπζε θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ νη 

θαηεγνξίεο πνπ απαξηίδνπλ ην θάζε πιαίζην. Οη αληηηηζέκελεο απφςεηο, νη 

ζπγθξνχζεηο θαη νη δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηε Γήισζε Δ.Δ. – Σνπξθίαο απνηεινχλ ην 

πιαίζην ζχγθξνπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπγθαηαιέγνληαη α) ε αζπκθσλία ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ππφζεζε φηη νη πξφζθπγεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ άζπιν θαη λα αηηεζνχλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, β) ε 

ζχγθξνπζε Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ 

θαη γ) νη αληηζέζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη Δ.Δ.,  φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ.           

 ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνληαη φια ηα κέζα θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ψζηε λα θαηαζηεί ε ζπκθσλία ιεηηνπξγηθή. Δηδηθφηεξα, νη 

θαηεγνξίεο πνπ απαξηίδνπλ ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη α) ε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ 3 δηο επξψ ζηελ Σνπξθία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ, β) ε επαλέλαξμε 

θαη ελεξγνπνίεζε ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Έλσζε θαη γ) ν 

κεραληζκφο «έλαο πξνο έλαλ»       
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 Σέινο, ζην πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ πεξηθιείνληαη νη πνιηηηθέο θαη αμηαθέο 

ζπλέπεηεο πνπ εθδξάκνπλ απφ ηε Γήισζε Σνπξθίαο – Δ.Δ.. Οη πνιηηηθέο επηπηψζεηο 

πεξηθιείνπλ αλαθνξά ζην φηη ε Έλσζε βαζίδεηαη ζηελ Σνπξθία γηα λα ιχζεη ηελ 

θξίζε. Οη επηπηψζεηο ζηηο αμίεο δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε Έλσζε 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηελ θξίζε ραξαθηεξίδεη ηελ Σνπξθία σο κηα «αζθαιή 

ηξίηε ρψξα» θαη παξαβιέπεη ην απηαξρηθφ θαζεζηψο ηεο.     

 Ο πίλαθαο θαζηζηά εκθαλή  ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο Γήισζεο Δ.Δ. – 

Σνπξθίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο νδεγεί ζε πςειά επίπεδα πιαηζίσζεο ηεο 

εηθφλαο κε φξνπο επηπηψζεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ αγγιηθφ Σχπν 

(81,2%). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο, νη ιφγνη ηεο επηθέληξσζεο ηνπ 

βξεηαληθνχ ηχπνπ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαπάλσ Γήισζεο άιια θαη ηεο 

ζπλνιηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο απφ ηελ Δ.Δ. έξρνληαη ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία πξνεθινγηθήο αλακέηξεζεο κε αθνξκή ην 

δεκνςήθηζκα ηεο απνρψξεζεο ηεο Βξεηαλίαο απφ ηελ Δ.Δ. κνλνπσιεί ην ελδηαθέξνλ 

ηεο βξεηαληθήο θνηλήο γλψκεο θαη γίλεηαη αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ 

ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ, δεκνζηνγξαθηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

εληφο ηεο ρψξαο. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε αμηαθφ επίπεδν θαηαδεηθλχνπλ κηα αξλεηηθή θαη 

ζπλάκα θαηαγγειηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε Γήισζε πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ αληηπξνζσπεχεη ε 

Έλσζε θαη ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηελ εηπκεγνξία ηνπ βξεηαληθνχ ιανχ. 

 ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο, ν ηνπξθηθφο ηχπνο θάλεη κηα ηδηαίηεξα εθηεηακέλε 

αλαθνξά ζηε Γήισζε θαη εηδηθφηεξα ζην πεξηερφκελφ ηεο κε ηελ ρξεκαηνδνηηθή 

ελίζρπζε ησλ 3 δηο πξνο ηελ Σνπξθία αιιά θαη ηε ρνξήγεζε visa πξνο ηνπο Σνχξθνπο 

πνιίηεο. Ζ εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ηνπξθηθψλ 

άξζξσλ είλαη φηη ε Σνπξθία σο ζεκαληηθφο εηαίξνο ηεο Δ.Δ. θαηφξζσζε λα αλαζρέζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ξνή ησλ πξνζθχγσλ θαη δηθαηνινγεκέλα έπξεπε λα εληζρπζεί 

αλάινγα απφ ηνπο Δπξσπαίνπο. Με ιίγα ιφγηα, ηα ιεπηέα κέηξα ζεσξήζεθαλ σο έλα 

ειάρηζην πξναπαηηνχκελν, σο έλα αληαπνδνηηθφ κέηξν ηεο Δ.Δ. πξνο ηελ Σνπξθία γηα 

ηε κέγηζηε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο.   

 Ο γαιιηθφο θαη ειιεληθφο ηχπνο επηθεληξψζεθε ηδηαηηέξσο ζε δηεζλείο 

ζπκθσλίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα θαη γεληθφηεξα ζηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ θαη ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο θξίζεο 

θαη ηεο αλζξσπηζηηθή δηάζηαζεο πνπ ε ηειεπηαία πεξηειάκβαλε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

ζπκθσλίαο Σνπξθίαο-Δ.Δ. επηθξίζεθε εληφλσο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θπξίσο 
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φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθίαο. Παξάιιεια, ηνλίζηεθε ε 

κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Δ.Δ. εηδηθφηεξα σο πξνο 

ηελ παξαρψξεζε ηεο visa ζε Σνχξθνπο πνιίηεο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Πίλαθαο 5.6 Δξκελεπηηθή πιαηζίσζε ηεο Γήισζεο Δ.Δ. - Σνπξθίαο  

Σχπνο Αγγιηθφο Γαιιηθφο Διιεληθφο Σνπξθηθφο 

Πιαίζην ζχγθξνπζεο 45,8% 49,1%* 46,4% 68,3% 

Πιαίζην ζηξαηεγηθήο 66,9% 55,1% 60,7% 76,2% 

Πιαίζην επηπηψζεσλ 81,2% 83,3% 84,5% 43,8% 

*Σα πνζνζηά αζξνίδνπλ άλσ ηνπ 100% δηφηη πεξηζζφηεξα απφ έλα εξκελεπηηθά ζρήκαηα επηδξνχλ ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ θξάηνπο ζε έλα δεκνζίεπκα 

 

Μεγάιε Βξεηαλία. Σν 49,1% αλαθέξζεθε εθηεηακέλα ζην πιαίζην ζχγθξνπζεο 

επηδηψθνληαο λα θαηαδείμεη ηελ έιιεηςε ζπλνρήο αλάκεζα ζηηο ελέξγεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπρλά έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε πξνβιέςεηο ή απνθάζεηο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ φζνλ αθνξά ην status ησλ πξνζθχγσλ. Δπηπιένλ, ππήξμε 

αλαθνξά θαη ζηε ζχγθξνπζε Δ.Δ – Σνπξθίαο, δεδνκέλνπ φηη, ε Σνπξθία σο ρψξα πνπ 

ζπλνξεχεη κε ην ζέαηξν ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ Έλσζε, αιιά θαη επεηδή ε ίδηα έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ πνπ είραλ άκεζν αληίθηππν 

ζηε ζπλνρή ηεο Δ.Δ., έγηλαλ αληηθείκελν θξηηηθήο θαη αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. Τςειφ 

πνζνζηφ (66,9%) ηνπ αγγιηθνχ Σχπνπ αζρνιήζεθε θαη κε ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο κε 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο πξνβιέςεηο ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ.- Σνπξθίαο θαη ηελ 

πηζαλφηεηα έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ.. Οη ζπλέπεηεο επίζεο έιαβαλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ πνπ απνηέιεζε θαη ην κεγαιχηεξν φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ εθεκεξίδσλ ησλ 

αγγιηθψλ άξζξσλ ηνλίδνληαο ηελ εμάξηεζε ηεο Έλσζεο απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

αδπλακία επίιπζεο ηεο θξίζεο απφ ηελ ίδηα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα, 

επηζεκάλζεθε φηη ε πνιηηηθή ηνπ «one in one out» πνπ πηνζέηεζε ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο απνηειεί κηα πξνβιεκαηηθή θαη βξαρππξφζεζκε 

ιχζε, θαζψο δελ απνηειεί κηα ελέξγεηα πνπ ζα απσζήζεη ηνπο πξφζθπγεο λα θηάζνπλ 

ζηελ Δπξψπε.                       

Γαιιία. Ο γαιιηθφο Σχπνο ζε πνζνζηφ 45,8% αζρνιήζεθε κε ην πιαίζην 

ζχγθξνπζεο αλ θαη φρη ηφζν φζν νη ππφινηπεο ρψξεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ Δ.Δ. απφ ηελ κηα πιεπξά θαη άιισλ νξγαληζκψλ πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, φπσο ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 
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ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, αιιά θαη ηε ζχγθξνπζε πνπ ειάκβαλε ρψξα εθείλε ηελ 

πεξίνδν κεηαμχ Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο, θαζψο θαη ηελ αληίδξαζε νξηζκέλσλ ρσξψλ κε 

ηελ ίδηα ηε ζπκθσλία απηή θαζ‘ εαπηή. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε Έλσζε 

έγηλε θπξίσο αληηθείκελν θξηηηθήο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ αλ 

θαη φρη ζε ηφζν ζεκαληηθφ βαζκφ φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 55,1%. Παξάιιεια, 

θαηαδεηθλχεηαη εληφλσο φηη, ε Δ.Δ. βαζίδεηαη ζηνλ Σνχξθν Πξφεδξν Ρεηδέπ Σαγίπ 

Δξληνγάλ γηα λα ιχζεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα 

δεκνζηεχκαηα αλαθέξνληαη ζηελ επηηπρία ηνπ Σνχξθνπ Πξνέδξνπ θαη ζηελ απνηπρία 

ηεο Δ.Δ. λα ειέγμεη ηα εμσηεξηθά ηεο ζχλνξα θαζψο θαη λα παξέρεη πξνζηαζία ζηνπο 

πξφζθπγεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθθξαζε «dans la main du sultan».  Πάλησο ν 

γαιιηθφο Σχπνο θαηέθξηλε ζε πνιιά ζεκεία ηε ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία θαη 

εηδηθφηεξα ηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο θαη επρέξεηα δξάζεο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ηε 

ζεκαληηθή εμάξηεζή ηεο απφ ηελ Σνπξθία. Χζηφζν, ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο ν 

αξηζκφο ησλ άξζξσλ 83,3% πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο δεδνκέλνπ θαη ηνπ 

αληίθηππνπ είρε ε ζπκθσλία ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο.       

Διιάδα. Ο ειιεληθφο Σχπνο ζε πνζνζηφ 46,4% αλαθέξζεθε ζην πιαίζην 

ζχγθξνπζεο θπξίσο σο πξνο ηελ έιιεηςε ζπλνρήο ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο θαη 

ηεο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε εληέιεη ε ππνγξαθή ηεο. ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο 

εθηεηακέλε αλαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπκθσλία ιφγσ θαη ηεο βαξχηεηάο πνπ 

έρεη ζηελ αλαθνπή ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ βάξνπο πνπ 

επσκίδνληαλ ηα ειιεληθά λεζηά. Ζ ειιεληθή αξζξνγξαθία επεζήκαλε ηδηαίηεξα φηη ε 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο δελ αληηκεηψπηδε ην πξφβιεκα ηεο θξίζεο ζπλνιηθά άιια 

έθιεηλε απιψο κηα ηξχπα, δεδνκέλνπ φηη νη ξνέο πξνο ηελ Ηηαιία ζπλερίδνληαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ Οη επηπηψζεηο ηεο ππνγξαθήο ζπγθέληξσζαλ αθφκα κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 81,2% γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, δεδνκέλνπ φηη ε ππνγξαθή ηεο 

δεκηνπξγνχζε ηελ πξνζδνθία απφ ειιεληθήο πιεπξάο φηη ε Σνπξθία ζα κείσλε ηελ 

πνιηηηθή πξνθιήζεσλ πνπ αθνινπζνχζε ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

παξαβηάζεσλ ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο. Σέινο, ηδηαίηεξα αηρκεξφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία θπξίσο κεηά ην πξαμηθφπεκα ζηελ 

Σνπξθία, θαζψο δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε φηη ε ηειεπηαία πνιχ δχζθνια ζα 

ζεβφηαλ ηηο πνιηηηθέο ειεπζέξηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε επαλαπξνψζεζε ζηελ Σνπξθία 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

πξνζθχγσλ.            

Σνπξθία. Ο ηνπξθηθφο Σχπνο ζε κεγάιν πνζνζηφ (68,3%) εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ 
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ζηελ ζχγθξνπζε Δ.Δ.- Σνπξθίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ 

θαηεγνξψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ Έλσζε γηα αδηαθνξία, έιιεηςε αιιειεγγχεο θαη 

αλαμηνπηζηία. Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη, ηα ηνπξθηθά κέζα παξνηξχλνπλ 

ηελ Δ.Δ. λα αζρνιεζεί κε ηα δηθά ηεο εζσηεξηθά πξνβιήκαηα θαη λα κελ πξνζπαζεί 

λα θαηεπζχλεη θαη λνπζεηεί ηελ Σνπξθία. Ζ ζηξαηεγηθή εηδηθφηεξα ηεο Έλσζεο, 

ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμεηαδφκελσλ εθεκεξίδσλ (76,2%), 

αθξηβψο ιφγσ ησλ κεγάισλ επηδξάζεσλ πνπ είρε ζηελ Σνπξθία. Σν ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ ησλ άξζξσλ ηφληδε θπξίσο ηελ αλάγθε ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ηεο Δ.Δ. 

πξνο ηελ Σνπξθία σο έλδεημε αιιειεγγχεο θαη ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ επίιπζε ηεο 

θξίζεο. Σν 43,8% ησλ ππφ εμέηαζε άξζξσλ επηθεληξψλεηαη ζην πιαίζην ησλ 

επηπηψζεσλ. Σν κηθξφ πνζνζηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ν ηνπξθηθφο Σχπνο 

επηζήκαλε θπξίσο ηελ πηζαλφηεηα θαηάξξεπζεο ηεο ζπκθσλίαο θαη θπξίσο ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο κε εθαξκνγή ηεο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε θαη ζηα δπν κέξε. 

Παξάιιεια, απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πνιηηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπκθσλίαο θαη 

επηρεηξεί λα αλαβαζκίζεη ηε ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο κηαο πηζαλήο θαηάξξεπζήο ηεο πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν 

αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη ηελ επηβίσζή ηεο Δ.Δ.         

 

5.3.4 Πνην είλαη ην αθήγεκα ηεο δηακεζνιαβεκέλεο ελεκέξωζεο ωο πξνο ηελ 

απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο αλαθνξηθά κε ηελ αίηεζε 

αθύξωζεο ηεο πκθωλίαο Δ.Δ.-Σνπξθίαο;      

        

Ζ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνέθπςε κεηά ηελ πξνζθπγή 

θαηά ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ελφο Αθγαλνχ αηηνχληνο άζπιν πνπ δηέκελε ζηελ 

Διιάδα θαη θηλδχλεπε λα επηζηξαθεί ζηελ Σνπξθία, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ. 

- Σνπξθίαο. χκθσλα κε απηή ηε ζπκθσλία ζηελ πεξίπησζε πνπ απνξξίπηνληαλ ε 

αίηεζή ηνπ γηα άζπιν, έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηελ Σνπξθία. Χο εθ ηνχηνπ, ππέβαιε 

αίηεκα αθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ. – Σνπξθίαο ακθηζβεηψληαο ηε λνκηκφηεηά 

ηεο. Ο αηηψλ ππνζηήξημε φηη ε ζπκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο είλαη παξάλνκε επεηδή 

παξαβηάδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο θαη ηελ απαγφξεπζε 

ηεο ζπιινγηθήο απέιαζεο. Ηζρπξίζηεθε, παξάιιεια, φηη ε ζπκθσλία δελ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο Δ.Δ. 

θαη ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Σν Γ.Δ.Δ. έθξηλε εαπηφ αλαξκφδην λα απνθαλζεί 
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επί ηεο πξνζθπγήο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπκθσλίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ίδηα ε 

Δ.Δ. δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο, αιιά ηα 28 θξάηε κέιε. Σν Γ.Δ.Δ. ηφληζε φηη, 

πξφθεηηαη γηα κηα επξσπατθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο 

Σνπξθίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεξηζψξην ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ην Μάξηην ηνπ 2016. Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 263 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔ.Δ.), ην ΓΔ.Δ. δελ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο λνκηκφηεηάο ηνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπλζεθψλ απφ ηελ Δ.Δ.   

 Σν βαζηθφ ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεη ε παξνχζα κειέηε είλαη φηη ν Σχπνο, σο 

«ππισξφο» ηεο πιεξνθφξεζεο
193

, παξέιεηςε λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ θνηλή γλψκε, ηε 

δηαθνξά ηφζν κεηαμχ δήισζεο θαη ζπκθσλίαο, φζν θαη φηη ε ζπκθσλία αθνξά ηα 

θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο θαη φρη ηελ ίδηα ηελ Δ.Δ.. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο. Δίλαη έθδειε ε παξαλφεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνλ Σχπν κε δεδνκέλε ηελ παξνπζίαζε ηεο Γήισζεο σο πκθσλίαο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε πξνζδνθία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαληαη έλλνκεο θπξψζεηο απφ ηελ παξαβίαζή 

ηεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ην 94% ησλ δεκνζηεπκάησλ αλαθέξεηαη ζηε 

«πκθσλία Δ.Δ. –Σνπξθίαο» θαη φρη ζηε «Γήισζε Δ.Δ. Σνπξθίαο». Παξάιιεια 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ εθηελή θάιπςε ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ. – 

Σνπξθίαο θαλέλα δεκνζίεπκα δελ αλαθέξζεθε ζηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δ.Δ, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, ηφληζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπκθσλία ηεο Δ.Δ. 

αιιά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη φηη δελ πθίζηαηαη ζπκθσλία αιιά δήισζε, 

γεγνλφο πνπ ηξνπνπνηεί ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο πξσηνβνπιίαο. εκαληηθφ είλαη λα 

ηνληζηεί φηη ν Σχπνο ζπκπεξηέιαβε ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔ.Δ. κέζα ζε δεκνζηεχκαηα 

θαη φρη ζαλ θχξην ζέκα.        

 Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί ε δηαθνξνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ 

ίδησλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. ζηελ εξκελεία ησλ δχν φξσλ «δήισζε» θαη 

«ζπκθσλία». Απφ ηε κία πιεπξά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηε ραξαθηεξίδεη σο 

«ζπκθσλία» (agreement)
194

 ελψ ην ΓΔ.Δ. ηελ αλαθέξεη σο Γήισζε (statement)
195

. Χο 

                                                           
193

 Ο Lewin επίςθμανε ότι, «θ πλθροφόρθςθ ρζει πάντα κατά μικοσ οριςμζνων καναλιών, τα οποία 
περιζχουν πφλεσ όπου λαμβάνονται αποφάςεισ, είτε ςφμφωνα με αντικειμενικοφσ κανόνεσ είτε 
προςωπικά από τον «πυλωρό», ωσ προσ το αν κα επιτραπεί ςτθν πλθροφόρθςθ ι ςτα αγακά να 
ειςζλκουν ι να ςυνεχίςουν τθ ροι του ςτο κανάλι». McQuail, D. & Windahl, S., (1981:172) 
194

 Βλζπε http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.pdf
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εθ ηνχηνπ, είλαη εκθαλήο ε ζχγθξνπζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν φξσλ δεδνκέλνπ 

φηη, κηα δηεζλήο ζπκθσλία ή κηα ζπκθσλία κεηαμχ δχν ππνθεηκέλσλ ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ απνηειεί κηα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κε έγγξαθν ηχπν θαη δηέπεηαη απφ ην 

δηεζλέο δίθαην. ε αληίζεζε κε ηε δήισζε πνπ δελ δεκηνπξγεί έλλνκεο ζπλέπεηεο 

παξά κφλν κε ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Πξνο επίξξσζε ησλ 

παξαπάλσ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην αξλήζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία ή γηα κηα 

ζπλζήθε πνπ ππεγξάθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηεο ΛΔ ή φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηε πλζήθε ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ ζην άξζξν 

2(1)(a). Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγείηαη θαη κηα γεληθφηεξε ζχγρπζε δεδνκέλνπ φηη, 

ππάξρνπλ εθαηέξσζελ θαηαγγειίεο γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ ηφζν ζε 

επίπεδν εγεζίαο φζν θαη ζην ηνπξθηθφ θαη επξσπατθφ Σχπν ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 

ρξφλν κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΔ.Δ.. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

επξφθεηην γηα κηα δεζκεπηηθή ζπκθσλία αιιά γηα κηα δήισζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δ.Δ. θαη ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.  

 Σν ΓΔ.Δ. δήηεζε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηε «γξαπηή ζπκθσλία», γηα 

λα ελεκεξσζεί πσο δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν εθηφο απφ έλα δειηίν ηχπνπ δχν ζειίδσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη «δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί θαλέλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζία απηψλ ησλ ελδείμεσλ», εμέηαζε ηε γιψζζα ηεο δήισζεο Δ.Δ. – Σνπξθίαο. 

Μηα γξήγνξε αλαδήηεζε ιέμεσλ δείρλεη ζπλερείο αλαθνξέο ζηελ Δ.Δ. θαη ηα «κέιε 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ», ελψ νη «αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ» δελ 

αλαθέξνληαη θαζφινπ. Χζηφζν, ε εμήγεζε πνπ δφζεθε απφ ην πκβνχιην είλαη φηη ε 

Γήισζε είλαη έλα δειηίν ηχπνπ θαη σο ηέηνην ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα ππάξμεη 

απινχζηεξε ρξήζε ησλ ιέμεσλ γηα ην επξχ θνηλφ». Δπηπιένλ ηζρπξίζηεθε φηη απηφ 

δελ κπνξεί λα δεζκεχεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε θαλέλαλ ηξφπν.   

 Καηαιήγνληαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ 

16
ε
 Μαξηίνπ 2016, ζην δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε επηζεκαίλεη φηη, «κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε Δπξψπε βαζίδεηαη ζηηο επζχλεο πνπ έρεη σο κηα ήπεηξνο πνπ δεζκεχεηαη απφ 

ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα αζχινπ» θαη φηη ε ζπκθσλία 

ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 20
ε
 Μαξηίνπ 2016. Χζηφζν, ν Σχπνο δελ αζρνιήζεθε 

δεφλησο κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πξνζπεξλψληαο ην σο αλάμην αλαθνξάο. 

 ηε ζεσξία ηνλίζηεθε αθελφο ε ζεκαζία πνπ απνθηνχλ ηα κέζα ελεκέξσζεο 

                                                                                                                                                                      
195

 Βλζπε 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188481&pageIndex=0&doclang=E
L&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977561  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188481&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977561
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188481&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=977561
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ζε πεξηφδνπο θξίζεο σο πεγή απφ ηελ νπνία ην αθξναηήξην ελεκεξψλεηαη γηα 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη αθεηέξνπ δηφηη ε ηάζε ηνπ θνηλνχ λα ζηξέθεηαη ζε 

απηά ζεσξψληαο ηα σο πεγέο ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο. Όπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ ηα ΜΜΔ παξέιεηςαλ λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ έλα γεγνλφο 

πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλή γλψκε, ελψ πξνεγνπκέλσο δεκηνχξγεζαλ ηελ 

πξνζδνθία ζην αθξναηήξην φηη ε ζπκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο ππνγξάθεθε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξίζεηο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

θφζκνο κεηά ησλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Σέινο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη 

Dearing and Rogers «ηα ΜΜΔ ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα γηα λα ζεσξεζνχλ απηά πην ζεκαληηθά θαη λα αλαδεηρζνχλ πην 

ζπνπδαία θαη άμηα πξνζνρήο απφ άιια».
196

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196

 McQuail, D. (2003), φπ.π., ζει. 520 



87 
 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα πέηπρε ην ζηφρν ηεο εδξαίσζεο θαη δηαηψληζεο ησλ 

εηξεληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ, σζηφζν νη πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη θαίλεηαη λα απνηξέπνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ αλαγσγή ηεο ζε 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Ζ εηθφλα ηεο έρεη θζαξεί σο απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο 

ζπλέπεηαο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ελεξγεηψλ, ησλ ζηνηρείσλ δειαδή 

εθείλσλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ θαλνληζηηθή δχλακε. Ζ πξνζθπγηθή θξίζε απνηέιεζε έλα 

ηζρπξφ ρηχπεκα ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ ε ίδηα πξεζβεχεη απφ ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ηέζεθε ελ ακθηβφισ κε 

ηελ αδπλακία πνπ επέδεημε σο πξνο ηελ εθαξκνγή κηαο ζπλεπνχο, ζπλεθηηθήο θαη ελ 

ηέιεη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.  

 Ζ Δ.Δ. έδεημε απψιεηα ζπλνρήο, ζπληνληζκνχ θαη πξαγκαηηθήο δξάζεο. Με 

εμαίξεζε νξηζκέλα θξάηε κέιε πνπ ππνδέρηεθαλ, ηνπιάρηζηνλ ζε αξρηθφ ζηάδην, έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνζθχγσλ (Γεξκαλία), άιια (ρψξεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο) 

επέδεημαλ αδηαιιαμία ππνηαζζφκελα ζε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο 

αιινηψλνληαο ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Έλσζεο σο δχλακε γηα «ην θαιφ» ζηνλ 

θφζκν. Παξάιιεια, ην έιιεηκκα αιιειεγγχεο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ απηέο ηηο 

ρψξεο έλαληη άιισλ πνπ επσκίζηεθαλ ην κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο, απέδεημε ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε φηη ε Δ.Δ. δελ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ε ίδηα ήζειε λα θαίλεηαη.     

 Ζ πξνζθπγηθή θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ απνπζία ελφο αηζζήκαηνο 

θνηλνχ ζθνπνχ κε ηελ Δ.Δ. λα αληηκεησπίδεη κηα ηαπηνηηθή θξίζε. Ζ Έλσζε θαίλεηαη 

λα ράλεη ζηε κάρε πνπ δηεμάγεη ζε επίπεδν αμηψλ, ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη αληηιήςεσλ θαη ε πξνζθπγηθή θξίζε απέδεημε πεξίηξαλα απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αληηκεησπίδεη έλα ππαξμηαθήο θχζεσο πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί 

λα θαηαζηξέςεη ηελ εηθφλα ηεο θαη λα πξνθαιέζεη ηξηγκνχο ζηα ζεκέιηά ηεο. Ζ Δ.Δ. 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κία πξφθιεζε θαη πξέπεη λα δηαβεί ηνλ Ρνπβίθσλα θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε ζε απφιπηε ζπλέπεηα κε ηα ηδαληθά ηεο. 

Δηδάιισο θηλδπλεχεη λα απνηειέζεη παξέλζεζε ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο.    

 Με δεδνκέλε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ 

θνηλή γλψκε, ν αγγιηθφο, γαιιηθφο, ειιεληθφο θαη ηνπξθηθφο Σχπνο εζηίαζαλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηε ζχγθξνπζε πνπ πξνθιήζεθε εληφο ηεο Δ.Δ. κε επίθεληξν ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο-πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο θαη ηηο επαθφινπζεο επηπηψζεηο ηεο αλαιεθζείζαο 
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δξάζεο ζηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ ε ίδηα ε Έλσζε πξεζβεχεη. Ζ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο Δ.Δ.- Σνπξθίαο, ε νπνία εηξήζζσ ελ παξφδσ δελ επηθνηλσλήζεθε σο 

δήισζε αιιά σο ζπκθσλία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ηεο απφθαζεο ηνπ 

ΓΔ.Δ. απνηέιεζε κηα δηαθξαηηθή ζπκθσλία, έγηλε αληηθείκελν εθηεηακέλεο αλάιπζεο 

απφ ηνλ Σχπν. Πάληα ζην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο, ζηξαηεγηθήο θαη επηπηψζεσλ ε 

ζπκθσλία αληηκεησπίζηεθε σο κηα ελέξγεηα αληίζεηε ζηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη ε 

Έλσζε κε δεδνκέλε θαη ηελ ακθηιεγφκελε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Ζ ζπκθσλία ππήξμε επηδήκηα γηα ηελ εηθφλα ηεο Δ..Δ θαη ηνπνζεηήζεθε απφ 

ηνλ Σχπν ζην δίπνιν πξαγκαηηζκνχ-εζηθήο. Ζ θαηίζρπζε ηνπ πξαγκαηηζκνχ είρε ζαλ 

ινγηθή ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ εζηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ θζνξά ηνπ 

επξσπατθνχ παξαδείγκαηνο. Δηδηθφηεξα ε πεξίπησζε ηεο εμάξηεζεο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ 

Σνπξθία πξνβιήζεθε απφ ηνλ Σχπν σο έλδεημε αδπλακίαο ηεο Έλσζεο λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ θξίζε θαη σο ρηχπεκα ζηα ηδαληθά πνπ ε ίδηα 

εθπξνζσπεί.          

 Ζ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα επεξέαζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ζπλνρή ηεο ίδηαο ηεο Έλσζεο θαη νδήγεζε ζε κηα αλεπαξθή δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο. Ζ Έλσζε απέηπρε λα επηιχζεη ηελ θξίζε, αχμεζε ηα επίπεδα εμάξηεζήο ηεο 

απφ πεξηθεξεηαθέο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία θαη απέηπρε επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα 

λέα αθήγεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθνηλσλεζεί ζε φινπο ηνπο επξσπατθνχο ιανχο. 

Απέηπρε λα δψζεη ειπίδα θαη φξακα πςψλνληαο ηα ηδαληθά ηεο θαη απνηειψληαο ην 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζε κηα επνρή πνπ νη πξνθιήζεηο πεξηθεξεηαθέο θαη 

παγθφζκηεο απεηινχλ ην ίδην ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δείρλεη 

αλήκπνξε λα απνηξέςεη ηελ πνξεία πξνο ηελ απνζχλζεζε θαη ηε δηάζπαζε. Σν 

Brexit, ε πξνζθπγηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ηξνκνθξαηία θαηαδεηθλχνπλ 

αλακθίβνια ηελ αλάγθε ξηδηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο 

κε έκθαζε ζηηο ηδξπηηθέο αμίεο θαη ηα ηδαληθά, ζε απηά δειαδή πνπ θαηέζηεζαλ ηελ 

Δ.Δ. ηα πξνεγνχκελα ρξφληα σο έλα masterbrand. Δάλ ζέιεη λα επηβηψζεη θαη λα 

απνηειέζεη κηα παγθφζκηα δχλακε ή κηα ππεξδχλακε ζε νξηζκέλνπο απζηεξά 

θαζνξηζκέλνπο ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία θαη ην εκπφξην ζα πξέπεη λα επηρεηξήζεη λα 

αλαθφςεη ηελ πνξεία πξνο ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ παξαθκή θαη λα βγεη απφ ην 

θαχιν θχθιν ζηνλ φπνην ε ίδηα έρεη πεξηπέζεη σο απνηέιεζκα ηεο επαλάπαπζεο ζηηο 

δάθλεο ηνπ παξειζφληνο.          

 Ο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη λα βξεη έλα λέν, κεηακνληέξλν raison d‘être, έλα 

αθήγεκα πνπ ζα εκπλέεη, πνπ ζα δεκηνπξγεί, πνπ ζα πξνθαιεί έιμε θαη ελζνπζηαζκφ 
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ζηνπο απνδέθηεο ηνπ. Σν place branding, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί νξζνινγηθά θαη ζε 

απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, ζα νδεγήζεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Μπνξεί λα απνηειέζεη ην ηείρνο πξνζηαζίαο ζηελ ηάζε εθθπιηζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ αμηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ εηθφλα ηνπ ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ. 

Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο λα επαλέιζεη ζε απηφ 

πνπ αληηπξνζψπεπε γηα παξαπάλσ απφ έμη δεθαεηίεο. Σν place branding κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν εμαγληζκνχ θαη αλαγθαίαο εζηθήο επηηαγήο. 

Μπνξεί λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ηεο απνιεζζείζαο κνλαδηθήο θαη 

αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο. Γηαηεξεί θαη ζέβεηαη ηελ εηεξνγέλεηα θαη απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ δηαθπβεξλεηηζκνχ θαη ηελ 

ηξνρνδξφκεζε πξνο ηελ πνξεία ηνπ ππέξηαηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο.           
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