Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις ελληνικές εκλογές;
ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΑΝΤΑΡΑ *

Μια σύντομη ματιά στον διεθνή τύπο, υποδηλώνει πως κανείς δεν
ενδιαφέρεται για τις Ελληνικές εκλογές. Στα περισσότερα διεθνή μέσα υπάρχει
απλά αναφορά στο γεγονός ότι προκηρύχτηκαν πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα,
π.χ. Reuters και Foxnews, ή ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα ηττηθεί και η
αντιπολίτευση θα νικήσει τις επερχόμενες εκλογές, Aljazeera, και Euronews
Γιατί η Ελλάδα δεν πουλάει πια; Γιατί ο διεθνής τύπος δεν ασχολείται πια με
τον «κακό μαθητή της Ευρώπης» και το τι θα γίνει στην εγχώρια πολιτική σκηνή;
Το 1965, οι Galtung and Ruge, πρότειναν μια σειρά κριτηρίων που
«πρέπει» να πληρούν οι ιστορίες που διαδραματίζονται καθημερινά στον κόσμο,
ώστε να γίνουν «είδηση» και να περάσουν το κατώφλι των εφημερίδων. Αν και από τότε με την εμφάνιση
των κουτσομπολίστικων εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, και τα
κριτήρια που οι Galtung and Ruge, και τα κριτήρια που οι Galtung and Ruge είχανε προτείνει έχουν
μορφοποιηθεί ανάλογα, βλ. Harcup and O’Neil (2001, 2017), οι βασικές τους αρχές παραμένουν. Σε αυτό το
σύντομο άρθρο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί οι ελληνικές εκλογές του 2019 δεν ‘πουλάνε’ όπως
εκείνες του 2012 και του 2015, με βάση κάποια από τα κριτήρια των Galtung and Ruge.
Πρώτο κριτήριο: negativity (αρνητικότητα). Οι κακές ειδήσεις πουλάνε πολύ, οι θετικές λιγότερο. Ο
κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει ότι αρνητικό συμβαίνει και έτσι εξηγείται το ότι οι περισσότερες ιστορίες που
δημοσιεύονται αφορούν δραματικά γεγονότα και όχι θετικές ειδήσεις (αυτό δεν σημαίνει ότι θετικά
γεγονότα δεν αναπαράγονται). Στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται πως μια που αποφύγαμε το Grexit το
2015 τώρα το αφήγημα και η συνέχεια του Grecovery δεν πουλά. Ο διεθνής τύπος δεν ενδιαφέρεται για το
αποτέλεσμα των Ελληνικών Εκλογών μια που δεν αποτελούμε πια «το κακό παιδί».
Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κριτήριο: recency (πρόσφατο γεγονός), proximity (εγγύτητα/γειτνίαση),
eliteness (η ιστορία αφορά δημόσια πρόσωπα) ¨Παρόλο που οι εκλογές θα γίνουν σε μία εβδομάδα, και είναι
ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεν φαίνεται να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να χρήζει ενδελεχούς
ρεπορτάζ. Είναι αξιοσημείωτο πως ακόμα και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία που δραστηριοποιούνται
και στην Ελλάδα και γράφουν τις ειδήσεις στην ελληνική γλώσσα απευθυνόμενα στο εγχώριο κοινό,
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην διεθνή πολιτική σκηνή, ή στις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με το ποιος θα πάρει τις κορυφαίες θέσεις, παρά στις εθνικές εκλογές.
Σημαίνει αυτό ότι και οι Ευρωπαίοι γείτονες μας έχουν κουραστεί με τις αλλεπάλληλες εκλογικές
αναμετρήσεις των τελευταίων χρόνων, ώστε δεν αποτελούμε πια είδηση; ‘Η ότι μια που δεν απειλούμε πια
να ανατινάξουμε τη γειτονία (αρνητικότητα) δεν ασχολούνται μαζί μας;
Πέμπτο κριτήριο: impact (επίδραση). Σχετίζεται άμεσα με όλα τα προηγούμενα. Ότι κυβέρνηση και να
σχηματιστεί στην μετα-μνημονιακή Ελλάδα, δεν θα έχει άμεση επίπτωση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό
οφείλεται στο ότι αποφεύχθηκε το Grexit το 2015 και στο ότι τελείωσε η Μνημονιακή εποχή (όχι και η
επιτήρηση αλλά αυτό αφορά μόνο τις ελληνικές κυβερνήσεις και την ελληνική κοινωνία, όχι τις αντίστοιχες
των υπολοίπων χωρών). Ένας επιπρόσθετος λόγος μπορεί να είναι και η μείωση των αιτήσεων για άσυλο
στην ΕΕ (δες τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat), γεγονός που εφησυχάζει την ΕΕ αναφορικά με τις απειλές
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για άνοιγμα των συνόρων που υπήρχαν στο παρελθόν και τη μη διάθεση ή γνώση διαχείριση των
προσφυγικών ροών.
Έκτο
και
έβδομο
κριτήριο:
consonance
(εναρμόνιση),
novelty/unexpectiness
(πρωτοτυπία/απροσδόκητοο γεγονός). Αυτά τα δυο κριτήρια θεωρώ πως είναι και τα πιο σημαντικά
αναφορικά με το γιατί οι ελληνικές εκλογές δεν «πουλάνε» πια. Στο παρελθόν οι απειλές πως θα τινάξουμε
την Ευρώπη στον αέρα, θα γεμίσουμε την Ευρώπη τζιχαντιστές, θα σπάσουμε μονομερώς συμφωνίες, θα
βγούμε (ή θα μας βγάλουν) από την Ευρωζώνη δεν υφίστανται πια, οπότε δεν αποτελούμε είδηση.
Επίσης, το πολεμικό, πολωτικό και καταστροφολογικό αφήγημα των προηγουμένων τριών εκλογικών
αναμετρήσεων (ότι αν σχηματιστεί κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας) δεν
αποτελεί πλέον νέο και ίσως μάλιστα να έχει γίνει τόσο mainstream ώστε να ακολουθείται και από
πολιτικούς άλλων χωρών π.χ. μια αναφορά ενός Βρετανού βουλευτή και υποστηρικτή του Boris Jonhson για
τις καταστροφές που θα υποστεί το Ηνωμένο Βασίλειο αν εκλεγεί ο Jeremy Hunt ως αρχηγός των
Συντηρητικών). Ούτε λίγο ούτε πολύ ακολουθεί το αφήγημα της ελληνικής προεκλογικής εκστρατείας πως αν
εκλεγεί ο Jeremy Hunt και οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές θα διαλυθούν οι Συντηρητικοί και θα κυβερνήσει ο
μαρξιστής Corbin, με ότι αυτό συνεπάγεται……
Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι ελληνικές γενικές εκλογές δεν αποτελούν πλέον είδηση γιατί δεν
ήμαστε κάτι νέο; ότι «μάθημα νεωτεριστικότητας» είχαμε να δώσουμε το δώσαμε: τα σενάρια
καταστροφολογίας και επιπτώσεων από μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεταφερθεί από το
Grexit στο Brexit. Η πολεμική εναντίων των κακών ξένων και των καλών ντόπιων (πατριωτών) ενδιαφέρει
επειδή έχει αλλάξει η χώρα πόλωσης. Η διχοτόμηση μεταξύ του νέου και του παλιού ή των συντηρητικών και
επαναστατών φαίνεται ότι έχει μεταλλαχτεί τόσο πολύ που το παλιό παρουσιάζεται σαν καινούριο και το
αντίστροφο σε οποιοδήποτε πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο.
Βιβλιογραφία
Galtung, Johan, and Mari Ruge. (1965) “The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo,
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers.” Journal of International Peace Research 2: 64–90.
Harcup, Tony, and Deirdre O’Neill. (2001)“What is News? Galtung and Ruge Revisited.” Journalism Studies 2
(2): 261–280.
Harcup Tony & Deirdre O’Neill (2017) What is News? News Values Revisited (again), Journalism Studies,18:12,
1470-1488.
Υλικό από το διαδίκτυο (αντλήθηκε στις 30/06/2019)
Jeremy Hunt 'will hand power to Corbyn', says MP Owen Paterson
By Mark Andrews | Oswestry | Politics | Published: Jun 29, 2019, διαθέσιμο
στο: https://www.shropshirestar.com/news/politics/2019/06/29/hunt-will-hand-power-to-corbyn-says-mp/
Eurostat, Asylum and first time asylum applicants annual aggregated data (rounded), διαθέσιμο
στο: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00191/default/table?lang=en
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page,
Πολιτική,
διαθέσιμο
στο: https://www.dw.com/el/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%BF%CE%BB%
CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/s-10508
Greek government sets national election date for July 7
Fox News, Source: Associated Press, διαθέσιμο
στο: https://www.foxnews.com/world/greek-government-sets-national-election-date-for-july-7
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Greek PM to propose early vote on July 7: government spokesman
Reuters, World News May 28, 2019 / 6:52 PM,
διαθέσιμο στο:: https://www.reuters.com/article/us-greece-election-idUSKCN1SY21I
Greek president approves Tsipras's call for July 7 snap election
Greece to dissolve parliament, hold early national election on July 7 after Syriza's heavy defeat in European
elections. Aljazeera, 10 June 2019
διαθέσιμο
στο: https://www.aljazeera.com/news/europe/2019/06/greek-president-approves-tsipras-call-july-7-snap-ele
ction-190610163019229.html
Greece headed to snap elections after Syriza defeat in EU vote
Comments
By Euronews with Reuters • last updated: 27/05/2019
διαθέσιμο
στο: https://www.euronews.com/2019/05/27/greece-headed-to-snap-elections-after-syriza-defeat-in-eu-vot
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