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Εισαγωγή

Κάθε δημοψήφισμα είναι μία ψηφοφορία κατά την οποία το εκλογικό σώμα,
οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκφράζουν την άποψη τους μεταξύ μίας
θετικής ή αρνητικής επιλογής για συγκεκριμένο δημόσιας φύσης ζήτημα (Heywood,
2014).
Η πιο πρόσφατη συζήτηση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα,
πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2011 όταν

ο τότε πρωθυπουργός Γ.

Παπανδρέου θέλησε να προχωρήσει σε διεξαγωγή δημοψηφίσματος για να εκφραστεί
μέσω άμεσης συμμετοχικής διαδικασίας η αποδοχή ή άρνηση επί του μνημονίου. Το
δημοψήφισμα δε διεξήχθη καθώς τόσο η αντιπολίτευση όσο και οι εταίροι
αντέδρασαν στην πρόθεση του (Δανδέλια, 2015).
Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης πολιτικών
ζητημάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαπίστωσαν την άρρηκτη σχέση
πολιτικής και επικοινωνιακών μέσων. Ο Poulakidakos (2013), διερευνώντας τον
τρόπο παρουσίασης στο ελληνικό κοινό του πρώτου μνημονίου από τα τηλεοπτικά
μέσα και τους διαδικτυακούς τόπους, παρατήρησε την επιρροή των μέσων στη
μορφοποίηση της κοινής γνώμης. Ο Χαιρετάκης (1993), μελετώντας τον ημερήσιο
Τύπο απεφάνθη υπέρ της επιρροής

του κοινού στη διαμόρφωση εκλογικών

αποτελεσμάτων αλλά και το πώς τα αποτελέσματα αυτά αντανακλώνται στα μεγέθη
της κυκλοφορίας των εφημερίδων.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 από τον ελληνικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο
Τύπο. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος οφείλεται καταρχήν στον ενδιαφέρον
του ερευνητή για το ίδιο το γεγονός του δημοψηφίσματος, τη διαδιακασία της
ψηφοφορίας επί ενός ζητήματος το οποίο δεν αφορά την εκλογή εκπροσώπων σε
βουλευτικά αξιώματα. Το ερέθισμα δόθηκε όταν λίγες μέρες μετά τη ψηφοφορία και
αφού ο πρωθυπουργός συμφώνησε τη νέα δανειακή σύμβαση, εκκίνησαν δηλώσεις
περί προδοσίας, «το όχι που έγινε ναι», «αφού ψηφίσαμε όχι γιατί συμφώνησε σε νέο
μνημόνιο» κ.ά.
5

Κεντρικό λοιπόν ερευνητικό ζητούμενο τούτης της εργασίας, είναι το
ερώτημα του δημοψηφίσματος. Πώς παρουσιάστηκε; Υπήρξε επαρκής πληροφόρηση
της κοινής γνώμης; Γιατί πολλοί πίστεψαν ότι ψήφισαν όχι στα μνημόνια; Ισχύει ότι
το «όχι» έγινε «ναι»; Πώς συνδυάστηκε ένα πολιτικό γεγονός (ψηφοφορία) με ένα
οικονομικό (τραπεζική αργία) σε μία προεκλογική περίοδο;
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μέσω
ενός θεωρητικού πλαισίου να ενταχθεί το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου σε χρόνο και
σε τόπο, καθώς επρόκειτο για μια πολιτική διαδικασία που είχε ως αντικείμενο ένα
ζήτημα οικονομικό. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται μία προσπάθεια ορισμού
της πολιτικής γύρω από τις έννοιες με τις οποίες συχνά ταυτίζεται στον καθημερινό
λόγο: ιδεολογία, θεσμός, κόμμα κτλ. Στην πρώτη υποενότητα παρουσιάζεται η
διαδικασία της ψηφοφορίας ενώ στη δεύτερη γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα
ελληνικά δημοψηφίσματα εστιάζοντας στο κάθε φορά ερώτημα που τέθηκε. Στη
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται μία σύντομη αναδρομή στη σχέση της Ελλάδας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ευρωζώνη. Στην υποενότητα 2.2 επεξηγείται
αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όταν
κάποιο από τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεδομένου του κοινού
νομίσματος και της κοινής πολιτικής, οι σχέσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες εντός του
οικοδομήματος αυτού. Στην επόμενη ενότητα αναφέρεται η μνημονιακή σχέση της
Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου
μέχρι και την τελευταία ημέρα της υπό μελέτη περιόδου, δεδομένου ότι το
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου λαμβάνει χώρα εν μέσω διαπραγματεύσεων επί του
τρίτου μνημονίου.
Στην τρίτη ενότητα του Α’ μέρους παρουσιάζονται τα ΜΜΕ υπό το διπλό τους
ρόλο, αφενός ως κοινωνικού, αφετέρου ως πολιτικού θεσμού. Ως φορέας
κοινωνικοποίησης και ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας. Η ενότητα 3.1 παρουσιάζει
τον Τύπο, ημερήσιο και εβδομαδιαίο ενώ η ενότητα 3.2 διερευνά τόσο την πρώτη
σελίδα των εφημερίδων όσο και τους τίτλους.
Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η εκκίνηση της διαδικασίας τέλεσης
δημοψηφίσματος όπως αυτή περιγράφεται στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ενώ
στην ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόταση των δανειστών που αποτέλεσε και
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το ερώτημα της ψηφοφορίας. Η ενότητα αυτή είναι ταυτόχρονα και μία εισαγωγή στο
δέυτερο μέρος , το μέρος της έρευνας.
Στην πρώτη ενότητα του δεύτερου μέρους παρουσιάζεται η μεθοδολογία της
ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) καθώς σε αυτή βασίστηκε η έρευνα μας.
Στη δεύτερη ενότητα, και σε κάθε υποενότητα της παρουσιάζονται οι μέθοδοι της
παρούσας έρευνας ορίζοντας καταρχήν το υλικό και την πηγή άντλησης αυτού , την
μονάδα ανάλυσης και την κωδικοποίηση στην υποενότητα 2.2.3.
Ακολουθεί η παρουσίαση της ανάλυσης η οποία χωρίζεται επίσης σε δύο
υποενότητες καθώς το ερευνητικό μας υλικό ήταν δύο ειδών: οι τίτλοι και οι
υπότιτλοι. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με παρατηρήσεις και θέματα προς
συζήτηση.
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1.Πολιτική
O συμβουλευτικός λόγος, αναφέρει ο Αριστοτέλης (2002), αντιστοιχεί στον
ακροατή που καλείται να πάρει αποφάσεις για πράγματα που είναι δυνατόν να
συμβούν στο μέλλον (πολίτης). Ως εκ τούτου , καθήκον του πολιτικού δε μπορεί παρά
να είναι η συμβουλή, η προτροπή ή η αποτροπή των πολιτών, για θέματα των οποίων
η ύπαρξη ανάγεται στον άνθρωπο και είναι δυνατόν στο μέλλον να συμβούν ή να μη
συμβούν. Αυτός ο λόγος (ο πολιτικός λόγος), είναι το ανώτερο είδος ρητορικής, διότι
τα μηνύματα του αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και γι’ αυτό έχει εκ των προτέρων
την προσοχή του δέκτη (Αριστοτέλης, 2002).
Από τον ορισμό του Αριστοτέλη μέχρι σήμερα, έχουν προσαρτηθεί στη
πολιτική πολλές έννοιες που μετέβαλλαν το περιεχόμενο της· όχι όμως και την ουσία
αυτής. Στρατηγική, διπλωματία, εξουσία, διακυβέρνηση, επίλυση διαφορών ακόμη
και η συνταύτιση της με την οικονομία (Heywood,2014). Καμία ωστόσο από όσες
σημασίες κι αν έχουν αποδοθεί, δεν αναιρεί την κοινωνική της διάσταση, ως
δραστηριότητα του όλου, που ασκείται σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, διεθνές ή
παγκόσμιο.
Στον καθημερινό λόγο η έννοια της πολιτικής συνήθως συνδέεται με τα
πρόσωπα που ασκούν πολιτική και όχι με την πολιτική ως δραστηριότητα. Και οι
πολιτικοί όμως ταυτίζονται με τα κόμματα που εκπροσωπούν. Τα κόμματα,
υποστηρίζει ο Heywood (2002), είναι πολιτικοί μηχανισμοί οργανωμένοι να
κερδίζουν τις εκλογές και να ασκούν κυβερνητική εξουσία (Heywood, 2014:279).
Είναι θεσμοί με την έννοια ότι αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της πολιτειακής
οργάνωσης. Χαρακτηρίζουν τη δομή της ελληνικής κοινωνίας ως οργανωμένα
σύνολα ατόμων που συνδέονται στη βάση μιας κοινής ιδεολογίας1 , ενός συνεκτικού

1

Ο όρος «ιδεολογία» επινοήθηκε στα τέλη του 18 ου αιώνα από τον Antoine Destutt de Tracy για να

ορίσει μία νέα επιστήμη , την επιστήμη των ιδεών. Αντικείμενο αυτής θα ήταν η διερεύνηση της
καταγωγής των ιδεών. Η πολιτική διάσταση της ιδεολογίας αποδόθηκε για πρώτη φορά από τον Marx,
σύμφωνα με τον οποίο ιδεολογία είναι το σύνολο των ιδεών που χρησιμοποιεί η άρχουσα τάξη για να
προωθήσει τα δικά της συμφέροντα παραπλανώντας κι εκμεταλλευόμενη τα κατώτερα στρώματα
(δηλαδή την εργατική τάξη). Αυτός ο αρνητικός χαρακτήρας που απέδωσε στην ιδεολογία ο Marx αλλά
και το περιεχόμενο της μετασχηματίστηκαν αρκετές φορές (Heywood, 2007:40-41,53).
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συνόλου ιδεών δηλαδή, οι οποίες ορίζουν το θεωρητικό μέρος της πολιτικής
πρακτικής (Heywood, 2007: 51).
Η βασική διάκριση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει διαφορές στην
πολιτική δράση είναι Δεξιά και Αριστερά και έγκειται στον συντηρητικό χαρακτήρα
της πρώτης και τον προοδευτικό χαρακτήρα της δεύτερης (Μπόμπιο, 1995). Τα όρια
ωστόσο της διάκρισης αυτής είναι ρευστά σε κάποια σημεία και ταυτόχρονα αυστηρά
σε κάποια άλλα. Η ρευστότητα έγκειται στη ‘νοοτροπία’ και στο λεξιλόγιο που
χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί κάποιος ως αριστερός ή δεξιός. Αριστερός
θεωρείται όποιος προσπαθεί υπέρ της χειραφέτησης, της ισότητας και της κρατικά
σχεδιασμένης οικονομίας. Δεξιός είναι όποιος υπερασπίζεται την παράδοση, την
ελευθερία, τον καπιταλισμό και την ατομική ιδιοκτησία. Ωστόσο τίποτα δεν εμποδίζει
έναν δεξιό να συμμερίζεται προοδευτικές ιδέες. Η αυστηρότητα από την άλλη έγκειται
στην ‘πολιτική συμπεριφορά’ που υιοθετείται απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό
ζήτημα (Μπόμπιο, 1995: 142).
Έτσι συνέβη και στη πολιτική σκηνή της χώρας κατά την υπό μελέτη περίοδο.
Τα επτά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων συντάχθηκαν σε δύο συνασπισμούς: το
ΝΑΙ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) και το ΌΧΙ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή) 2 .
ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες (στο εξής ΑΝΕΛ) συνιστούν τη συγκυβέρνηση
καθώς ασκούν από κοινού την εξουσία, η Νέα Δημοκρατία (στο εξής ΝΔ) ως μείζον
αντιπολίτευση , και ως ελάσσων αντιπολίτευση, το Πανελλήνιο ΣΟσιαλιστικό Κόμμα
(στο εξής ΠΑΣΟΚ) ,το Ποτάμι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (στο εξής ΚΚΕ)
και η Χρυσή Αυγή.
Εκτός όμως από τα κόμματα, πολιτικός θεσμός είναι και τα ΜΜΕ καθώς
θεωρούνται ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ του εκλογικού σώματος και των
αντιπροσώπων του (Heywood, 2014:245) (αναλυτικότερα παρακάτω).

Σε περιόδους ιδιαίτερης κοινωνικής έντασης τα δύο άκρα ακολουθούν ίδια γραμμή προκειμένου να
αντιπαρατεθούν στους υπόλοιπους. Ο λόγος για τη Χρυσή Αυγή (άκρα δεξιά) και το ΚΚΕ (άκρα
αριστερά).
2
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1.1:Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Στη χώρα μας το πολιτειακό οργανώνεται στη βάση της Προεδρευομένης
Κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πρόκειται για μία μορφή έμμεσης δημοκρατίας
καθώς ο λαός συμμετέχει στην πολιτική μέσω των εκλεγμένων από αυτόν
αντιπροσώπων του. Οι εκλογές είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής διαδικασίας και
της νομιμότητας της δημοκρατίας (Heywood, 2014:247).
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.3 του Συντάγματος, δικαίωμα ψήφου διαθέτουν
όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία και δεν έχουν υποστεί αμετάκλητη ποινική
καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα. Επιπλέον, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν.
Οι έχοντες τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνιστούν το εκλογικό σώμα. Η ψηφοφορία
τελείται καθολικά, μυστικά και άμεσα. Η ψήφος του κάθε πολίτη δε γνωστοποιείται
σε τρίτους και οι εκλογείς δηλώνουν την προτίμηση τους άμεσα στο ζητούμενο της
ψηφοφορίας. Κάθε πολίτης διαθέτει μία και μόνο ψήφο ενώ όλες οι ψήφοι είναι
ισοδύναμες3.
Η άμεση δημοκρατία ορίζει και την άμεση συμμετοχή των πολιτών στην
άσκηση εξουσίας. Η πιο συνηθισμένη έκφραση της είναι το δημοψήφισμα. Πρόκειται
για μια διαδικασία ψηφοφορίας μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκφράσει την
άποψη του για το συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα επί του οποίου ερωτάται. Διαφέρει
από τις εκλογές στο ότι οι εκλογές είναι το μέσο ανάληψης ενός δημόσιου αξιώματος.
Τα δημοψηφίσματα μπορεί να είναι συμβουλευτικά ή δεσμευτικά (Heywood,
2014:254).
Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.2 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά ζητήματα,
ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών
που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημοψήφισμα

3

www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/ , 14/5/2016.

11

προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για ψηφισμένα νομοσχέδια
που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό
αποφασιστεί από τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών , ύστερα από πρόταση των 2/5
του συνόλου και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και νόμος και την εφαρμογή
της παραγράφου αυτής4.

1.2:Τα ελληνικά δημοψηφίσματα

•

Δημοψήφισμα 1862

Το πρώτο δημοψήφισμα στην Ελλάδα έλαβε χώρα μετά την εξορία του
βασιλιά Όθωνα από την Ελλάδα στις 12/24 Οκτωβρίου 1862 και επί της προσωρινής
κυβέρνησης που είχε σχηματιστεί υπό την προεδρία του Δ. Βούλγαρη. Το ζήτημα που
τέθηκε ήταν η εκλογή νέου βασιλιά. Το αποτέλεσμα ανέδειξε τον πρίγκηπα Αλφρέδο,
δούκα του Εδιμβούργου, έναντι του δούκα του Λίχτενμπεργκ. Ο Αλφρέδος είχε
προταθεί από την προσωρινή ελληνική κυβέρνηση με σκοπό να πιέσει την Αγγλία να
προωθήσει την ένωση της Ελλάδας με τα Επτάνησα όπως είχε υποσχεθεί , εάν
εκλεγόταν βασιλιάς αρεστός στη Βασίλισσα της Αγγλίας. Ωστόσο, οι άλλες δύο
δυνάμεις, Γαλλία και Ρωσία αντέδρασαν προβάλλοντας παλαιότερη συνθήκη
σύμφωνα με την οποία αποκλειόταν από τον ελληνικό θρόνο τα μέλη των βασιλικών
οικογενειών που προερχόταν από τις δυνάμεις. Έτσι, ο Αλφρέδος αποχώρησε και νέος
βασιλιάς της Ελλάδος ανακηρύχθηκε ο Γουλιέλμος Γεώργιος της Δανίας
(Παπαρρηγόπουλος & Καρολίδης, 1994).
•

Δημοψήφισμα 1920

Στις 25/10/1920 προκηρύσσονται εκλογές για την 1/11/1920. Ο προεκλογικός
αγώνας διεξάγεται μεταξύ των Βασιλικών με αρχηγό τον Δ. Γούναρη και των
Φιλελευθέρων των οποίων ηγείτο ο Βενιζέλος.

Στην εκλογική αναμέτρηση

επικρατούν οι φιλοβασιλικοί, ο Βενιζέλος εγκαταλείπει τη χώρα και την προεδρία της

4

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf ,14/5/2016.
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νέας κυβέρνησης αναλαμβάνει ο Γ. Ράλλης5. Στις 11/11/1920 η κυβέρνηση Ράλλη
προκηρύσσει τελικώς δημοψήφισμα για τις 22/11/1920 προκειμένου ο ελληνικός λαός
«..διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας χορηγήση εις την Κυβέρνησιν την ειδικήν
εξουσιοδότησιν , όπως υποβάλη τω Βασιλεί την παράκλησιν να επανέλθη εις την
Πατρίδαν και αναλάβη την άσκησιν των Υψηλών Αυτώ Καθηκόντων» (ΦΕΚ
259/Α’/11.11.1920). Στα ψηφοδέλτια που δηλώνουν τη βούληση του ψηφοφόρου για
πρόσκληση του βασιλιά αναγράφεται «Κωνσταντίνος» ενώ στα ψηφοδέλτια που
δηλώνουν εναντίωση του ψηφοφόρου «ΟΧΙ» (ΦΕΚ 261/Α’/12.11.1920) Ως
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα
αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του (Παπαρρηγόπουλος κ.ά, 1994) .



Δημοψήφισμα 1924
Κύμα επαναστάσεων ξεκινά στην Ελλάδα από οπαδούς της δημοκρατίας

αναγκάζοντας τον τότε βασιλιά Γεώργιο Β’ να αποχωρήσει από τη χώρα. Στις
29/3/1924 ο Π. Κουντουριώτης και ο πρόεδρος της κυβέρνησης Α. Παπαναστασίου
προκηρύσσουν δημοψήφισμα προκειμένου ο ελληνικός λαός να τοποθετηθεί «..περί
εγκρίσεως της αποφάσεως της Εθνοσυνελεύσεως, όπως συνταχθή η Ελλάς εις
δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής» (ΦΕΚ 70/Α’/29.3.1924). Στο ίδιο έγγραφο
αναφέρεται ότι στα ψηφοδέλτια χρώματος λευκού θα αναγράφεται η λέξη «ναι» ως
δηλωτική της προτίμησης του ψηφοφόρου υπέρ της Δημοκρατίας ενώ στα
ψηφοδέλτια χρώματος κίτρινου η λέξη «όχι» ως δηλωτική της προτίμησης του
ψηφοφόρου υπέρ της Συνταγματικής Βασιλείας. Το αποτέλεσμα ήταν η υπερψήφιση
της δημοκρατίας (Παπαρρηγόπουλος,κ.ά., 1994).
•

Δημοψήφισμα 1935

Για τις εκλογές του Ιουνίου του 1935, η μάχη μαίνεται μεταξύ του
κυβερνητικού συνασπισμού Τσαλδάρη – Κονδύλη και του βασιλόφρονα Μεταξά. Ο
κυβερνητικός συνασπισμός κερδίζει τις εκλογές ωστόσο η διαφωνία στο εσωτερικό
του συνασπισμού για το πολιτειακό εμμένει. Ο Τσαλδάρης συντάσσεται με τον
Μεταξά και ζητούν δημοψήφισμα για την επαναφορά της βασιλείας, αφού όμως

Ο Γούναρης αν και ηγείτο του μεγαλύτερου βασιλικού κόμματος δεν διέθετε το κύρος του Ράλλη
ούτε και ήταν το ίδιο αρεστός στις Δυνάμεις όσο ο τελευταίος.
5

13

πρώτα

με

πραξικόπημα

έχουν

ανατρέψει

την

κυβέρνηση

Τσαλδάρη

(Παπαρρηγόπουλος κ.ά, 1994). Στις 10/10/1935 η Ε’ Εθνική Συνέλευση ψηφίζει την
κατάργηση του πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας και τη διενέργεια
δημοψηφίσματος για την 3/11/1935(ΦΕΚ 456/Α’10.10.1935). Ο Γ. Κονδύλης,
πρόεδρος της κυβέρνησης και το Υπουργικό Συμβούλιο απευθυνόμενοι προς τον
ελληνικό λαό, ορίζουν την επαναφορά του βασιλιά Γεώργιου Β’ ως ανάγκη
επιτακτική για τη ρύθμιση του πολιτικού βίου της χώρας (ΦΕΚ 462/Α’/11.10.1935).
Τα ψηφοδέλτια χρώματος κυανού δηλώνουν βούληση του ψηφοφόρου υπέρ της
εγκαθίδρυσης της βασιλείας, φέρουν το βασιλικό στέμμα και τις λέξεις
«Βασιλευόμενη Δημοκρατία». Τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν εναντίωση είναι
χρώματος ερυθρού και φέρουν τις λέξεις «Αβασίλευτος Δημοκρατία» (ΦΕΚ
462/Α’/14.10.1935). Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η επαναφορά της
βασιλείας και του Γεώργιου Β’(Παπαρρηγόπουλος κ.ά., 1994).

•

Δημοψήφισμα 1946

Εννέα χρόνια μετά, στις εκλογές της 31/3/1946 ο Τσαλδάρης που ηγείτο του
Λαϊκού Κόμματος υπό τη συντηρητική παράταξη Ηνωμένη Παράταξις Εθνικόφρονων
(άλλα 2 κόμματα συμμετέχουν στην παράταξη) επικρατεί με 55,2% έναντι της
Εθνικής Πολιτικής Ένωσης, του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Εθνικού
Κόμματος

της

Ελλάδας

(Παπαρρηγόπουλος

κ.ά.,1994).

Στις

30/6/1946

προκηρύσσεται δημοψήφισμα για την 1/9/1946 με το οποίο ο ελληνικός λαός καλείται
να αποφανθεί «..περί της επανόδου της Α.Μ. του βασιλέως Γεωργίου Β’ εις την Ελλάδα,
προς αυτοπρόσωπον ανάληψιν της ασκήσεως των κατά το ισχύον Σύνταγμα
αρμοδιοτήτων αυτού». Ορίζεται ότι στα ψηφοδέλτια που δηλώνουν τη βούληση του
ψηφοφόρου στην πρόσκληση του βασιλιά θα αναγράφεται «Βασιλεύς Γεώργιος» ενώ
η εναντίωση δηλώνεται μέσω του λευκού ψηφοδελτίου(ΦΕΚ 205/Α’/30.6.1946). Το
δημοψήφισμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου σε κλίμα τρομοκρατίας και
το 68,3% τάχθηκε υπέρ του βασιλιά (Παπαρρηγόπουλος κ.ά., 1994).
.
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Δημοψήφισμα 1968
Στις 5/8/1968 προκηρύσσεται δημοψήφισμα για τις 29/9/1968 με θέμα την

κατάρτιση νέου Σχεδίου Συντάγματος της χώρας. Το Σύνταγμα έχει ‘μελετηθεί’ από
μία επιτροπή 20 ατόμων επιλεγμένων από τη διδακτορική κυβέρνηση και
υπερψηφίζεται (Παπαρρηγόπουλος κ.ά, 1994). Τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν τη
βούληση του ψηφοφόρου «..περί κυρώσεως του Νέου Συντάγματος» θα είναι
χρώματος κυανού και θα αναγράφουν «ΝΑΙ». Τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν
εναντίωση του ψηφοφόρου θα είναι χρώματος ανοιχτού ερυθρού και θα αναγράφουν
«ΟΧΙ» (ΦΕΚ 170/Α’/5.8.1968).

•

Δημοψήφισμα 1973

Στις 12/6/1973 προκηρύσσεται δημοψήφισμα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Γ. Παπαδόπουλο για τις 29/7/1973 «περί
εγκαθιδρύσεως

Πολιτεύματος

τροποποιήσεως

του

Προεδρικής

Συντάγματος

και

Κοινοβουλευτικής

διενέργειας

Δημοκρατίας,

δημοψηφίσματος»

(ΦΕΚ

125/Α’/12.6.1973). Πρόκειται για το Σύνταγμα του 1968 το οποίο συνιστά επιχείρημα
υπέρ της νομιμοποίησης του δικτατορικού καθεστώτος στα εναντιωμένα βλέμματα
του διεθνή περίγυρου αλλά και του ελληνικού λαού (Παπαρρηγόπουλος κ.ά, 1994)
Τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν την υποστήριξη του ψηφοφόρου στην κύρωση θα είναι
χρώματος λευκού και θα αναγράφουν «ΝΑΙ» ενώ τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν την
άρνηση του ψηφοφόρου θα είναι χρώματος γκρι και θα αναγράφουν «ΟΧΙ» (ΦΕΚ
125/Α’/12.6.1973).



Δημοψήφισμα 1974
Στις 22/11/1974 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Φ. Γκιζίκης προκηρύσσει

δημοψήφισμα,

με το προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμόν 804, για τις 8/12/1974

προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφανθεί περί της μορφής του δημοκρατικού
πολιτεύματος της χώρας (ΦΕΚ 353/Α’/22.11.1974). Τα ψηφοδέλτια υπέρ της
βασιλευόμενης

δημοκρατίας

αναγράφουν

με

καφέ

κεφαλαία

γράμματα
15

«ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Τα ψηφοδέλτια που δηλώνουν βούληση
υπέρ

της

αβασίλευτου

δημοκρατίας

αναγράφουν

«ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (ΦΕΚ 354/Α’/26.11.1974). Η προεκλογική μάχη μεταξύ
δημοκρατικών και φιλοβασιλικών κατέληξε στην κατάλυση του βασιλικού θεσμού
(Παπαρρηγόπουλος κ.ά., 1994).
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2:Η Ελλάδα στην Ευρώπη
2.1:Η πολιτική και οικονομική ενοποίηση
Η ιδέα της ένωσης κρατών στην Ευρώπη ήταν καταρχήν και κατεξοχήν
οικονομική . Η υπερεθνική της θέσπιση πραγματοποιήθηκε το 1951 με την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) η οποία τελούσε υπό το
βλέμμα της Ανώτατης Αρχής 6 . Είκοσι χρόνια και μετά από πολλές αποτυχημένες
προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία

ξεκίνησε στη σύνοδο του

Λουξεμβούργου. Η ιδέα αυτή περιλάμβανε προσπάθειες συντονισμού της εξωτερικής
πολιτικής των κρατών-μελών μέσω ενός νέου υπερεθνικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών και
συνεδριάζει για ανταλλαγή απόψεων κι επίλυση διαφορών που δεν έχουν επέλθει στο
Συμβούλιο Υπουργών. Η διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19/6/1983 θα
δώσει περαιτέρω ώθηση στην πολιτική ενοποίηση. Στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών ενώ
συμμετέχει και η Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν
να συμμετέχουν και οι υπουργοί Οικονομικών όταν τα υπό συζήτηση θέματα είναι
οικονομικής φύσης Οι προεργασίες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλάμβαναν την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας στους τομείς
περιβάλλοντος, υγείας, κοινωνικής πολιτικής, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας,
θέσπιση ευρωπαϊκής ιθαγένειας, κοινή εξωτερική πολιτική και προστασία των
καταναλωτών. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1/1/1993) η πολιτική και οικονιμική
ενοποίηση προχωρά προς την ολοκλήρωση. Περιλαμβάνει διατάξεις για την
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) (υιοθέτηση κοινού νομίσματος, ευρώ),
για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ),ρυθμίσεις για τη δικαιοσύνη και την αστυνομία ενώ
ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διατάξεις της περιλαμβάνει (Χριστοδουλίδης,
2010).
Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένο μέλος της Κοινότητας από τις 9/7/1961 με τη
Συμφωνία Συνδέσεως των Αθηνών η οποία προέβλεπε τη χορήγηση οικονομικής

Η Ανώτατη Αρχή ήταν ένα από τα θεσμικά όργανα που ανέλαβαν τον συντονισμό της δράσης της
ΕΚΑΧ. Τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, όλα τους υπερεθνικά, ήταν: το Συμβούλιο Υπουργών, η Κοινή
Συνέλευση και το Δικαστήριο (Χριστοδουλίδης,2010: 50-55).
6
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βοήθειας στην Ελλάδα και την απαλλαγή από τους δασμούς και των δύο πλευρών.
Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται και η δυνατότητα της χώρας να καταστεί πλήρες
μέλος (Χριστοδουλίδης, 2010).
Αφού παρήλθε η περίοδος της δικτατορίας στην Ελλάδα, στις 12/6/1975 η
Ελλάδα υποβάλλει αίτηση ένταξης στην Κοινότητα. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή στις
28/5/1979 και τίθεται σε ισχύ από την 1/1/1981. Την ίδια χρονιά, η Ελλάδα ζητά
οικονομική βοήθεια η οποία της χορηγείται μέσω των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών
Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , που είχε
συσταθεί από το 1975. Τα Μεσογεαικά Προγράμματα ήταν μια ένδειξη κοινοτικής
αλληλεγγύης προς τα κράτη που είχαν ήδη εισχωρήσει στην Κοινότητα και
υστερούσαν οικονομικά έναντι άλλων μελών7 (Χριστοδουλίδης, 2010). Την 1/1/1999
Η ΕΕ εκδίδει το ευρώ, ένα νόμισμα χωρίς υλική μορφή (αρχικά χρησιμοποιούνταν
μόνο για λογιστικούς σκοπούς), προωθώντας την ιδέα της οικονομικής ενοποίησης
και σε νομισματικό επίπεδο. Η Ελλάδα υιοθέτησε το καινούριο νόμισμα την 1/1/2002
καταργώντας το εθνικό της νόμισμα, τη δραχμή.8

2.2:Η λειτουργία της ΟΝΕ
Η ίδρυση της ΟΝΕ προέβλεπε τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
των κρατών-μελών, οι οποίες σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική, παραμένουν
στην εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών. Ο συντονισμός συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων της Κοινότητας η οποία δρα σύμφωνα με την οικονομία της ελεύθερης
αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό. Για την επίτευξη του συντονισμού το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο απαιτείται να παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε μέλος με
βάση εκθέσεις που υποβάλλει προς αυτό η Επιτροπή αφού η ίδια έχει πρώτα
ενημερωθεί από τα μέλη για την οικονομική τους πολιτική (Nugent, 2009:300).
Η δημοσιονομική πολιτική φέρεται ως ο τομέας της οικονομίας που μπορεί
να προκαλέσει πολλά προβλήματα στη νομισματική πολιτική, καθώς το
δημοσιονομικό πρόβλημα ενός κράτους-μέλους της Ευρωζώνης επηρεάζει
ταυτόχρονα τη νομισματική πολιτική όλων των κρατών-μελών. Για τον λόγο αυτό το

7
8

Ο Χριστοδουλίδης αναφέρει αυτή τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ως το πρώτο μνημόνιο.
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_el.htm 5/6/2016.
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να ενισχύσει οικονομικά κράτη-μέλη που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις.
(Χριστοδουλίδης, 2010).
Η αυστηρότητα του οικονομικού συντονισμού επιβάλλεται μέσω του
«Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (ΣΣΑ) σύμφωνα με το οποίο, κάθε
κράτος-μέλος δεσμεύεται για τη δημοσιονομική πειθαρχία και υποχρεούται να
προετοιμάζει ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ετησίως (πρόγραμμα σταθερότητας
και σύγκλισης) Εάν η οικονομική πολιτική ενός κράτους-μέλους δεν συμμορφώνεται
με τις κοινοτικές οδηγίες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ειδοποιεί το εν λόγω κράτοςμέλος να εφαρμόσει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος ενώ δύναται να προβεί
ακόμα και σε κυρώσεις όπως η επιβολή προστίμου, η δημοσιοποίηση της επίπληξης
κ.ά (Χριστοδουλίδης, 2010).
Το θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ αποτελούν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στο
εξής ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (στο εξής ΕΣΚΤ). Η
πλήρη άσκηση των λειτουργιών τους ξεκίνησε την 1/1/1999 ενώ ιδρύθηκαν την 1/7/98
με την απόφαση για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ (Χριστοδουλίδης, 2010).
Αποστολή της ΕΚΤ είναι η διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της
Κοινότητας. Η λειτουργία της δεν εξαρτάται από κανένα άλλο σώμα (ούτε κράτημέλη ούτε κοινοτικά όργανα), ωστόσο υπόκειται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Η ΕΚΤ έχει ως κύρια όργανα το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική
Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και από τους διοικητές εθνικών κεντρικών
τραπεζών ενώ στις συνεδριάσεις του μπορoύν να παίρνουν μέρος ο πρόεδρος του
Συμβουλίου της Ευρώπης κι ένα μέλος της Επιτροπής χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα
ψήφου. Αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ η
Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων (Nugent, 2009).
Το ΕΣΚΤ έχει ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και μέσω
αυτού στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Κοινότητας. Στις αρμοδιότητες
του περιλαμβάνονται η χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, η συμβολή
του στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
(Nugent, 2009:424-425). Η μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ σήμανε και τη
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σύσταση της Οικονομικής Χρηματοοικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από
δύο μέλη για κάθε κράτος-μέλος , δύο μέλη από την Επιτροπή και δύο από την ΕΚΤ.
Μεταξύ άλλων η αποστολή της είναι να παρακολουθεί την οικονομική και
χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών-μελών της Κοινότητας (Nugent, 2009).

2.3:Η Ελλάδα και τα μνημόνια
Τον Μάιο του 2010 στα πλαίσια του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής, συμφωνήθηκε να παρασχεθεί στην Ελλάδα χρηματοδοτική βοήθεια
110 δις ευρώ εκ των οποίων 80 δις προέρχονταν από την ΕΕ με τη μορφή δανείων
μεταξύ Ελλάδας και κρατών-μελών της Ευρωζώνης και τα υπόλοιπα 30 δις ευρώ
επίσης με τη μορφή δανείου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (στο εξής ΔΝΤ).
Στόχος της ΕΕ να συμβάλλει στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να
αποκαταστήσει τη δημόσια οικονομία, να τεθούν τα θεμέλια για οικονομική ανάπτυξη
και ανακεφαλαιοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα9 .
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής ονομάζεται και Μνημόνιο
Κατανόησης (Memorandum of Understanding). Πρόκειται για μία συμφωνία μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής ΕΕ) ως
εκπρόσωπος των κρατών -μελών της Ευρωζώνης, ΕΚΤ και ΔΝΤ. Η συμφωνία αυτή,
αφενός ορίζει το ποσό του δανείου που χορηγείται από τους ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ (ή αλλιώς
δανειστές) αφετέρου περιγράφει τα μέτρα που καλείται η ελληνική κυβέρνηση να
λάβει στους διάφορους τομείς της εθνικής οικονομίας προκειμένου η χώρα να
καταφέρει να ισοσκελίσει έσοδα και έξοδα και να εξέλθει από την κρίση.10
Τον Μάρτιο του 2012, αποφασίστηκε ένα Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής ύψους 164,5 δις ευρώ, από τα οποία 144,7 δανειοδότησε το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility-

9

http://ec.europa.eu/greece/news/economic-news/economic2_el.htm , 22/5/2016.
Στον διαδικτυακό τόπο από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες αυτές αναφέρεται ότι τα δάνεια αυτά
κρίνονται απαραίτητα έως ότου η χώρα μπορέσει να αντιμετωπίσει την παρούσα κακή οικονομική
κατάσταση και απευθυνθεί στις χρηματοοικονομικές αγορές. Πρόκειται κατά συνέπεια για μια πράξη
αλληλεγγύης των εταίρων προς την Ελλάδα. 10 http://ec.europa.eu/greece/news/economicnews/economic2_el.htm , 22/5/2016.
10
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EFSF). Τα υπόλοιπα 19,8 δις ευρώ προήλθαν από το ΔΝΤ. Στο πρόγραμμα αυτό
προστέθηκαν και τα ποσά που δεν είχαν αξιοποιηθεί από το πρώτο πρόγραμμα11.
Από το Φεβρουάριο του 2015, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχείς
διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνηθεί ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής. Στις διαπραγματεύσεις από ελληνικής πλευράς παίρνουν μέρος:
•

Τσίπρας Α. , πρωθυπουργός της Ελλάδας

•

Βαρουφάκης Γ., ως υπουργός Οικονομίας

•

Τσακαλώτος Ε., ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και αργότερα ως
υπουργός Οικονομίας στη θέση του κ. Βαρουφάκη

•

Παυλόπουλος Π., ως σύμβουλος της κυβέρνησης για ευρωπαϊκά θέματα

•

Νικολακάκης Γ., ως διευθυντής του γραφείου Οικονομίας

•

Κουτεντάκης Φ., ως οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού

•

Κιντώνη Κ., ως διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού

•

Παπαδοπούλου Ε., ως σύμβουλος του κ. Τσακαλώτου

•

Λιάκος Δ., ως οικονομολόγος

•

Γ.

Χουλιαράκης

-πρόεδρος

του

Συμβουλίου

Οικονομικών

Εμπειρογνωμόνων12
Από την πλευρά των δανειστών , παραμένουν όπως προαναφέρθηκαν για το
δεύτερο πρόγραμμα.

Οι εκπρόσωποι των θεσμών αυτών στις επίσημες

διαπραγματεύσεις είναι:


Ντάισελμπλουμ Γ. , ως Πρόεδρος του Eurogroup



Σόιμπλε Β., ως υπουργός Οικονομικών Γερμανίας



Παντοάν Κ.Π., ως υπουργός Οικονομικών Ιταλίας



Στουμπ, ως υπουργός Οικονομικών Φινλανδίας



Γιούνκερ Ζ.Κ. , ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Σουλτς Μ., ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11

http://ec.europa.eu/greece/news/economic-news/economic2_el.htm , 22/5/2016.

12

www.protothema.gr/politics/article/472242/stohos-ektakto-eurogroup-stis-4-maiou/ ,23/5/2016.
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Τουσκ Ν., ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (οι αρχηγοί κρατών-μελών και
κυβερνήσεων ) εκ των οποίων στα πρωτοσέλιδα πρωταγωνιστούν



Ρέντσι Μ., Ιταλία



Ολάντ Φ., Γαλλία



Μέρκελ Α., Γερμανία

Στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης λαμβάνει χώρα το δημοψήφισμα που
ερευνάται.
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3:Η πολιτική επικοινωνία
Η ρητορική τέχνη είναι η παλαιότερη μορφή επικοινωνίας. Αναφέρεται στην
ικανότητα εκείνη του να βρίσκει κανείς τα στοιχεία που θα κάνουν το λόγο του πιο
πειστικό (Αριστοτέλης, 2002). Η σχέση ρητορικής – πολιτικής μένει δυναμική αιώνες
τώρα, καθώς η ομιλία ήταν και είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων που συμβιώνουν σε μία κοινωνία.
Στη σύγχρονη εποχή ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και
των εκφωνώντων των συμβουλευτικών λόγων είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(στο εξής ΜΜΕ) αφενός εξαιτίας της ικανότητας τους να ενημερώνουν το ευρύ
ακροατήριο των πολιτών (μαζική επικοινωνία), αφετέρου εξαιτίας της ανάπτυξης της
τεχνολογίας και της συναφούς αυτής εκμηδένισης του χρόνου και του τόπου.
Στην παρούσα εργασία, τα ΜΜΕ συμμετέχουν υπό την οπτική των δύο
διαφορετικών ρόλων που αποδίδεται στη λειτουργία τους: αυτή ως κοινωνικού
θεσμού (Poulakidakos,2013) και αυτή ως πολιτικού θεσμού.
Ως κοινωνικός θεσμός, τα ΜΜΕ έχουν ως κύρια και ιδεατή λειτουργία την
πληροφόρηση, την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με πάσης φύσεως θέματα
τα οποία απασχολούν την κοινωνία σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο
(Heywood, 2014). Πέραν όμως της ενημέρωσης , τα ΜΜΕ είναι φορείς
κοινωνικοποίησης από τη στιγμή που μέσω της ενημέρωσης του κοινού για κοινά
ζητήματα αποσπούν το άτομο από τον μικρόκοσμο του και το εντάσσουν σε ολοένα
και ευρύτερα κοινωνικά σύνολα. Από τα σύγχρονα μέσα, η τηλεόραση και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι τα πιο δημοφιλή, κυρίως λόγω της χρήσης της εικόνας
που σαφώς είναι πιο επιβλητική από ένα γραπτό κείμενο αλλά και της εύκολης
πρόσβασης και δωρεάν διάθεσης των υπηρεσιών τους.
Ο Τύπος13 από την άλλη ως επί το πλείστων είναι προσιτός έναντι χρηματικού
αντίτιμου και χρειάζεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει το ενημερωτικό
υλικό. Ωστόσο, δεν είναι τόσο περιθωριοποιημένος όσο φαίνεται, ούτε και λείπει από
τη χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτει : ο
πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας έχει στη διάθεση του περισσότερο χρόνο από

Ως Τύπος ορίζεται το σύνολο των εφημερίδων και περιοδικών (Μπαμπινιώτης,2002:1817).
Ειδικότερα, πρόκειται για την μετάδοση της πληροφορίας μέσω του γραπτού λόγου.
13
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αυτόν του συντάκτη ενός τηλεοπτικού δικτύου, από τη στιγμή που θα λάβει την
πρωτογενή πληροφορία, να την ερευνήσει, να την επιβεβαιώσει κι έπειτα να τη
διαδώσει, γεγονός που τον καθιστά πιο αξιόπιστο και πιο ευάλωτο στην κριτική του
αναγνωστικού κοινού.

Επιπλέον, ο αναγνώστης της εφημερίδας δύναται να

επεξεργαστεί την πληροφορία που του δίνεται σε όποιο χρόνο ο ίδιος ορίσει
(Στρατάκης, 2003:196-198). Σημειώνεται ότι η πληροφορία μπορεί να είναι το
γεγονός, η δήλωση κάποιου πολιτικού προσώπου, η άποψη του δημοσιογράφου κ.τ.λ.

3.1:Οι πολιτικές εφημερίδες
Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις του Τύπου, ως προς το είδος του εντύπου
(περιοδικό, εφημερίδα), τη θεματολογία (πολιτική, οικονομία, αθλητισμός κ.ά.), την
κυκλοφορία (πρωινές, απογευματινές, εβδομαδιαίες), ακόμη και ως προς την πολιτική
κατεύθυνση την οποία ακολουθούν. Στην παρούσα έρευνα λόγω της θεματικής
συνάφειας επιλέχθηκαν οι πολιτικές εφημερίδες.
Η αναζήτηση ενός πλήρους κι ενημερωμένου καταλόγου κυκλοφορίας πολιτικών
εφημερίδων είτε σε εθνική εμβέλεια είτε στη Βόρεια Ελλάδα (καθημερινές και
Σαββατοκύριακου) δεν απέδωσε. Ως εκ τούτου, αντλήθηκαν 3 κατάλογοι από
διαφορετικές πηγές:
•

Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

•

Από την ιστοσελίδα του πρακτορείου τύπου ‘Ευρώπη ΑΕ’

•

Από την ιστοσελίδα της εταιρείας Clip News που ασχολείται με την
αποδελτίωση τύπου

Στη συνέχεια οι 3 κατάλογοι διασταυρώθηκαν μεταξύ τους, με τους διαδικτυακούς
τόπους των ίδιων των εφημερίδων (όπου αυτό ήταν εφικτό), αλλά και με τις
ιστοσελίδες από τις οποίες αργότερα αντλήθηκε όλο το υλικό της έρευνας και οι
οποίες ασχολούνται με την ενημέρωση του κοινού μέσω των πρωτοσέλιδων των
εφημερίδων. Πρόκειται για τις:
•

www.protoselidaefimeridon.gr

•

www.frontpages.gr
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•

www.newsbomb.gr

•

www.news.gr
Οι πολιτικές εφημερίδες που προέκυψαν από την έρευνα είναι

14

: οι

καθημερινές πρωινές πανελλαδικής κυκλοφορίας: Η Καθημερινή, Η Αυγή, Ο
Ριζοσπάστης και η Ακρόπολη· οι καθημερινές πρωινές Βόρειας Ελλάδας:
Αγγελιοφόρος, Μακεδονία, και Τύπος Θεσσαλονίκης· οι καθημερινές απογευματινές
πανελλαδικής κυκλοφορίας: Εστία, Τα νέα, Η εφημερίδα των συντακτών, Έθνος,
Ελεύθερος Τύπος, kontra news, espresso , star press, Ελεύθερη ώρα, δημοκρατία, 24
ώρες ,και το Μακελειό. Με εξαίρεση τις εφημερίδες 24 ώρες και Μακελειό , όλες οι
καθημερινές εφημερίδες εκδίδονται και το Σάββατο. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες
που εκδίδονται κάθε Σάββατο είναι οι : Press time, Τα νέα Σαββατοκύριακο, στο
καρφί, Παρασκήνιο, Παραπολιτικά, δρόμος της αριστεράς, Αγορά, karfitsa, Εμπρός,
Star press weekend, Επένδυση, χτύπος, Η Άποψη του Σαββατοκύριακου. Οι
εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται την Κυριακή είναι οι : Πριν, Το χωνί, Το
άρθρο, Το παρόν, Πρώτο Θέμα, Το Βήμα της Κυριακής, Ελεύθερος Τύπος της
Κυριακής, Η Καθημερινή της Κυριακής, Έθνος της Κυριακής, Real news, Η βραδυνή
της Κυριακής, η εποχή, Η Αυγή της Κυριακής, κυριακάτικη δημοκρατία. Σημειώνεται
ότι κάθε Κυριακή εκδίδονται και οι καθημερινές Ελεύθερη ώρα,

Ακρόπολη, η

εφημερίδα των συντακτών και kontra news.
Στις εβδομαδιαίες ανήκουν επίσης οι εφημερίδες Το ποντίκι και στόχος που
εκδίδονται κάθε Πέμπτη αλλά και η εφημερίδα Χρυσή Αυγή που εκδίδεται κάθε
Τετάρτη και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη που εκδίδεται κάθε Δευτέρα. Επίσης, στις
πολιτικές καθημερινές εφημερίδες περιλαμβάνονται Ο Λόγος και η Πανελλήνια
Βορείου Ελλάδος. Και οι δύο εφημερίδες είναι τοπικές, η πρώτη της Αθήνας και η
δεύτερη της Θεσσαλονίκης.

14

Από τη διασταύρωση των 3 καταλόγων προέκυψε ότι οι εφημερίδες Απογευματινή, Αυριανή,

Ελευθεροτυπία, Άλφα ένα, Παρασκευή +13 δεν εκδίδονται πλέον. Η εφημερίδα Εργασία κυκλοφορεί ως
ένθετο της δημοκρατίας· η εφημερίδα Κεφάλαιο κατατάσσεται ως οικονομική σε όλους τους
διαδικτυακούς τόπους ενώ η εφημερίδα Εξέλιξη εκδίδεται μηνιαίως και διανέμεται δωρεάν. Τέλος, οι
εφημερίδες Νέα προοπτική και Λαϊκός δρόμος εκδίδονται κάθε 15 ημέρες ενώ η εφημερίδα Ρήξη
υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
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Είναι σύνηθες, αναφέρει ο Στρατάκης(χ.χ), για τις πολιτικές εφημερίδες να
ακολουθούν μία ορισμένη κομματική γραμμή καθώς έτσι εξυπηρετούνται
συμφέροντα τόσο των

πολιτικών όσο και των δημοσιογράφων και εκδοτών.

Αφετέρου, με αυτό τον τρόπο ορίζουν και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται
αφού ο αναγνώστης πολλές φορές θα επιλέξει να διαβάσει εφημερίδα, τα σχόλια της
οποίας θα ταυτιστούν με τις δικές του απόψεις. Οι ελληνικές πολιτικές εφημερίδες
που δηλώνουν ανεξάρτητες είναι ελάχιστες διότι άλλες λιγότερο και άλλες
περισσότερο διατυπώνουν ευθέως τις απόψεις του επί των πολιτικών πεπραγμένων
και προσώπων, επιθυμώντας να βρουν τον αναγνώστη που θα ταυτιστεί με τις απόψεις
τους. Τη γραμμή ορίζει ο εκδότης ενώ η επιλογή των θεμάτων στη βάση της
κομματικής γραμμής είναι καθήκον του αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ
(Στρατάκης,χ.χ.).
Παραδοσιακά, από τις εφημερίδες που προαναφέρθηκαν στο χώρο της
κεντροδεξιάς-Δεξιάς κινούνται οι : Καθημερινή, Μακεδονία, Εστία, Ελεύθερος Τύπος,
Ελεύθερη ώρα , δημοκρατία, 24 ώρες, Ακρόπολη και στόχος ενώ η Χρυσή Αυγή και
Εμπρός είναι κομματικά φύλλα της Χρυσής Αυγής. Στο χώρο της κεντροαριστεράς –
Αριστεράς κινούνται οι εφημερίδες τα νέα, Έθνος, το βήμα, το άρθρο, πριν, το ποντίκι,
η kontra news, η εποχή, δρόμος της αριστεράς και Ριζοσπάστης (κομματικά όργανα
ΚΚΕ) και η Αυγή (κομματικό όργανο ΣΥΡΙΖΑ). Οι εφημερίδες Star Press και
Espresso είναι περισσότερο κοινωνικού περιεχομένου τουλάχιστον σε ότι αφορά στα
πρωτοσέλιδα τους. Οι εφημερίδες Press Time , Πρώτο Θέμα, χτύπος και η εφημερίδα
των συντακτών δηλώνουν ανεξάρτητες ενώ το χωνί αντιμνημονιακή.15.

Οι εφημερίδες που δηλώνονται ως ανεξάρτητες το αναγράφουν οι ίδιες στα πρωτοσέλιδα τους . Για
τις εφημερίδες : Καθημερινή, Μακεδονία, Εστία, Ελεύθερος Τύπος, δημοκρατία, 24 ώρες, Ακρόπολη
(Χαιρετάκης, 1993). Οι περισσότερες αριστερές εφημερίδες το δηλώνουν επίσης στα πρωτοσέλιδα
τους ενώ για τις υπόλοιπες εφημερίδες δεν βρέθηκαν στοιχεία.
15
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3.2:Η πρώτη σελίδα και οι τίτλοι
Τίτλος είναι μία λέξη ή φράση που αναφέρεται , προσδιορίζει ή συμπυκνώνει
το φραστικό περιεχόμενο ενός κειμένου (Μπαμπινιώτης,2002:1770). Πολύ συχνά, όχι
όμως πάντα, το φραστικό περιεχόμενο του τίτλου συνοδεύεται από μία εισαγωγική
φράση που προηγείται του τίτλου (υπέρτιτλος) ή/και από μία φράση που έπεται του
τίτλου (υπότιτλος ή δευτερεύων τίτλος)(Μπαμπινιώτης,2002:1856), και ο ρόλος της
είναι συμπληρωματικός ή επεξηγηματικός του φραστικού περιεχομένου του τίτλου.
Η πρώτη σελίδα κάθε εφημερίδας αποτελείται από μία συστάδα τίτλων και
συχνά μικρές παραγράφους γραπτού κειμένου που συνοδεύουν τους τίτλους
συμπληρωματικά. Ο κεντρικός τίτλος, βρίσκεται συνήθως ψηλά στην πρώτη σελίδα
με εμφανώς μεγαλύτερου μεγέθους γραμματοσειρά από τα υπόλοιπα αναγραφόμενα
και θεματικά αφορά στην κυριότερη είδηση της ημέρας (κύριος τίτλος) (Στρατάκης,
2003:203). Υπάρχουν κι άλλοι τίτλοι οι οποίοι στοιχίζονται περιμετρικά , κάτω ή
πάνω από τον κύριο τίτλο με διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς, μικρότερα όμως από
αυτό του κύριου τίτλου. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να σχετίζονται με την είδηση που
πραγματεύεται ο τίτλος, ενώ κάποιοι αναφέρονται σε άλλη θεματολογία του
περιεχομένου του Τύπου. Όλος αυτός ο οπτικός γραμματισμός της πρώτης σελίδας
είναι προϊόν του τμήματος της σελιδοποίησης.
Οι εργαζόμενοι στο τμήμα σελιδοποίησης μιας εφημερίδας, ακολουθώντας
κάποιους άγραφους κανόνες, προσπαθούν να παρέχουν στον αναγνώστη την
πληροφορία χωρίς ο τελευταίος να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια επεξεργασίας του
περιεχομένου του τίτλου. Η Ifantidou (2009), επισημαίνει τη διττή λειτουργία των
τίτλων: συνοψίζουν, προσελκύουν (Ifantidou, 2009:699).
Ένας τίτλος μπορεί να είναι σύντομος (μέχρι 5-6 λέξεις) μπορεί να είναι και
μεγάλος ( περισσότερες από 9-10 λέξεις). Πρέπει να είναι κατανοητοί, να παρέχουν
πληροφορία, να περιλαμβάνουν ονόματα και έννοιες που από μόνα τους προσελκύουν
το αναγνωστικό κοινό, να συνδέουν το περιεχόμενο τους με το συγκείμενο και να
πλαισιώνονται ακολουθώντας τη μόδα χωρίς να είναι υπερβολικά φιλόδοξοι
(Ifantidou, 2009:700,701). Στην έρευνα που διεξήγαγε μελέτησε την κατανόηση
τίτλων από τους αναγνώστες , τη συνάφεια του φραστικού περιεχομένου του τίτλου
με την πληροφορία που ο αναγνώστης αντιλαμβανόταν μέσω του τίτλου, δίνοντας
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έμφαση στην επιρροή που ασκεί στους αναγνώστες και στο ρόλο της εξαγωγής
συμπεράσματος από την ερμηνεία αυτών (Ifantidou, 2009:702).
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4:Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
4.1:Το χρονικό του δημοψηφίσματος
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 62/Α’/28.6.2015 , στις 26 Ιουνίου 2015 ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, προτείνει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για κρίσιμο
εθνικό θέμα κατά το άρθρο 44 παρ.2 εδ.α’ του Συντάγματος στη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν της πορείας της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία
όπως αυτή διαμορφώθηκε στο Eurogroup της 25ης Ιουνίου 2015. Προτείνεται επίσης,
εφόσον συμφωνηθεί το προαναφερθέν να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή προκειμένου
να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 115
του Κανονισμού της Βουλής.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφαίνεται θετικά στην πρόταση προκήρυξης του
δημοψηφίσματος, διατυπώνοντας το ερώτημα ως εξής:
«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο στο Eurogroup της 25/6/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία
συγκροτούν την ενιαία πρόταση τους;
Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται ‘Reforms for the completion of the Current
Program and beyond’ (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο ‘Preliminary Debt Sustainability
Analysis’ (Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους)
Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών
ψηφίζουν:

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών
θεσμών ψηφίζουν:

Εγκρίνεται/ΝΑΙ»

Στο ίδιο ΦΕΚ , σημειώνεται ότι το δημοψήφισμα προτείνεται προκειμένου
αφού ενημερωθεί ο ελληνικός λαός αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
που διήρκησαν από 20/2/2015 έως και την 26/6/2015 σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να πάρει θέση για το περιεχόμενο της
πρότασης των τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνηση του στους
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περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Καταλήγει ότι το
δημοψήφισμα αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμφωνίας.
Στις 27/6/2015 η Βουλή των Ελλήνων αποδέχεται με 178 θετικές ψήφους, ως
αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη, την από 26/6/2015 πρόταση
του Υπουργικού Συμβουλίου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό
θέμα.
Μία ημέρα μετά, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος με το υπ’ αριθμόν 38 προεδρικό διάταγμα προκηρύσσει Δημοψήφισμα
για κρίσιμο εθνικό θέμα για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 63/Α’/28.6.2015).
Την ίδια μέρα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζει την οργάνωση της
διαδικασίας του δημοψηφίσματος προκειμένου ο λαός να εκφραστεί επί του θέματος
«..χωρίς να παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της εθνικής
οικονομίας» (ΦΕΚ 64/Α’/28.6.2015).
Την ίδια ημέρα και με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, έπειτα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 44 παρ.1 του Συντάγματος κηρύσσει τραπεζική αργία τη χρονική
περίοδο από 28 Ιουνίου μέχρι και 6 Ιουλίου με σκοπό να προστατευθεί το ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία από την έλλειψη ρευστότητας
που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup στις 27/6/2015 να αρνηθεί την επέκταση
της δανειακής σύμβασης της Ελλάδας (ΦΕΚ 65/Α’/28.6.2015).
Η ψηφοφορία τελέστηκε και από το εκλογικό σώμα των 9.914.244 στις κάλπες
προσήλθε το 62,15%. Το αποτέλεσμα ήταν 61,31% ΟΧΙ, 38,69% ΝΑΙ.16

16

http://eklogesprev.singularlogic.eu/r2015/e/public/index.html#{"cls":"main","params":{}} ,17/4/2016.
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4.2:Η πρόταση των δανειστών και το ερώτημα του δημοψηφίσματος
Στο σημείο αυτό παραθέτονται τα βασικά σημεία του σχεδίου συμφωνίας
(όπως αυτό αναρτήθηκε μεταφρασμένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών17), των δύο εγγράφων που συνιστούν την πρόταση των δανειστών επί
της οποίας κλήθηκε ο ελληνικός λαός να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά. Ολόκληρο το
έγγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1.
Όσο αφορά στο πρώτο έγγραφο:‘Reforms for the completion of the Current
Program and beyond’ (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος και πέραν αυτού)
Α. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενίσχυση της δίκαιης μεταχείρισης
στην κοινωνία
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα για:
1. Άμεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους πολίτες ( σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας
έχει τεθεί σε εφαρμογή ως προς τα είδη πρώτης ανάγκης, στέγη, ρούχα, τρόφιμα
κ.τ.λ.).
2. Απασχόληση 50.000 ατόμων , µε ιδιαίτερη στόχευση στους νέους, τις γυναίκες, τους
ηλικιωµένους και τους µακροχρόνια άνεργους.
3.

Ανακούφιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τµήµατα του
πληθυσµού και βελτίωση του κοινωνικού δίχτυ ασφαλείας.

4.

∆εσµεύεται να εγκαινιάσει µία ολοκληρωµένη Μελέτη Αξιολόγησης του
Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα περιλαµβάνει τα οικογενειακά επιδόµατα,
τα επιδόµατα αναπηρίας, µε τη βοήθεια της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία θα
ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 2015, µε στόχο να παράγει ετησίως
εξοικονόµηση ύψους ½% του ΑΕΠ, που θα χρησιµεύσει ως βάση για τον
επανασχεδιασµό

ενός

στοχευµένου

συστήµατος

κοινωνικής

ασφάλειας,

συµπεριλαµβανόµενης και της σταδιακής εφαρµογής του Ελάχιστου Εγγυηµένου
Εισοδήµατος, τον Ιανουάριο του 2016.

Β. ∆ιασφάλιση βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών που υποστηρίζουν την οικονοµική
ανάπτυξη και την εργασία

17

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/F092-22-4277.pdf
, 22/5/2016.
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Η δηµοσιονοµική προσαρµογή στηρίχθηκε στη δραµατική κλιµάκωση των
περικοπών των δηµοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών, που θα πρέπει να
οµαλοποιηθούν σταδιακά προκειµένου να είναι βιώσιµη η δυναµική της οικονοµικής
ανάπτυξης. Επιπλέον, το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής επωµίστηκαν
περισσότερο ορισµένες κοινωνικές οµάδες, και ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι. Αυτό είναι
κάτι που θα διορθωθεί µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εξάλειψη της
φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών και των ειδικών προνοµίων που έχουν
προστατεύσει συγκεκριµένες οµάδες φορολογουµένων από τη δίκαιη συµµετοχή
τους στη νοµή των βαρών της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
1. Με ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 1η Ιουλίου, θα υιοθετήσουν ένα
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το 2015 και µια µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική
στρατηγική για την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται από ένα µεγάλο και
αξιόπιστο πακέτο µέτρων
2. Θα ακολουθήσουν µία νέα δηµοσιονοµική πορεία που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσµατος σε ποσοστό 1, 2, 3 και 3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, για
τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντιστοίχως.

3. Η δηµοσιονοµική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραµετρικά µέτρα:
Β.1 Μεταρρυθµίσεις στο ΦΠΑ
ΦΠΑ 23% για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες εστίασης.

I.

ΦΠΑ 13% για ένα περιορισµένο αριθµό αγαθών, συµπεριλαµβανόµενης και της

II.

ενέργειας, των βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης (και
αποχέτευσης) για την προστασία του διαθέσιµου εισοδήµατος των κατώτερων και
µεσαίων νοικοκυριών,
III.

ΦΠΑ 6% για φαρµακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα

IV.

Απαλοιφή των εκπτώσεων, συµπεριλαµβανόµενων και των νησιών, θα

V.

Εξορθολογισμός των φοροαπαλλαγών και αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων
στην ασφάλιση.

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω δύναται να
αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναµα
επιπρόσθετα έσοδα από τα µέτρα που θα ληφθούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής
και τη βελτίωση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ.
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Β.2 Μεταρρύθµιση του ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήµατος
Επειδή οι εισφορές έχουν µειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών της ανεργίας
ενώ, ταυτόχρονα, οι πιέσεις για δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης
συνταξιοδότησης οι ελληνικές αρχές έχουν δεσµευτεί να εφαρµόσουν πλήρως τις
µεταρρυθµίσεις του 2010 και του 2012 και να προχωρήσουν σε περαιτέρω
µεταρρυθµίσεις, σε δύο φάσεις
1. Δηµιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, και σταδιακή
προσαρµογή του ορίου των συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία των 67 ετών ή των 62
ετών µε 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής εισφορών, έως το 2022, που θα ισχύουν
ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιοδοτούµενους (εξαιρουµένων όσων εργάζονται
σε βαρέα επαγγέλµατα και των µητέρων παιδιών µε αναπηρία). Οι αποχωρήσεις από
το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση για όσους
επηρεάζονται από την επιµήκυνση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, που θα
ισοδυναµεί µε 10 ποσοστιαίες µονάδες, πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης του 6%.
 Ενσωµάτωση στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλων των τα




επικουρικών συνταξιοδοτικών ταµείων και διασφάλιση ότι, από την 1/1/2015, όλα τα
επικουρικά ταµεία θα χρηµατοδοτούνται µόνο εξ ιδίων πόρων. 
 Αύξηση της σύνταξης ανασφάλιστων του ΟΓΑ. 
 Σταδιακή εξάλειψη του κοινωνικού επιδόματος (ΕΚΑΣ) για όλους τους
συνταξιούχους, έως τα τέλη ∆εκεµβρίου 2019. Αυτό θα ξεκινήσει άµεσα σε ό,τι
αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτοµέρειες της σταδιακής




κατάργησης θα συµφωνηθούν µε τους θεσµούς. 
 Αύξηση στις εισφορές υγείας που καταβάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά µέσο όρο,
και επέκταση αυτών στις επικουρικές συντάξεις. 
 Κατάργηση όλων των χρηµατοδοτούµενων από το κράτος εξαιρέσεων και
εναρµόνιση των εισφορών σε όλα τα ασφαλιστικάταµεία µε αυτές που ισχύουν στο
ΙΚΑ.



 Καθήλωση των εγγυηµένων σε µηνιαία βάση συνταξιοδοτικών εισφορών, σε
ονοµαστικούς όρους, έως το 2021 
 Παροχή στα άτοµα που συνταξιοδοτούνται µετά τις 30 Ιουνίου 2015 µόνο τη βασική,
εγγυηµένη, αναλογική και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη, µετά τη
συµπλήρωση του νοµίµου ορίου συνταξιοδότησης, που σήµερα είναι στα 67 έτη 

9. Δίκαιη ανακατανομή των βαρών προσαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται ότι πιο
ευάλωτα νοικοκυριά θα προστατεύονται, και ότι δεν θα µετακυλιστούν υπερβολικά
βάρη στις επόµενες γενεές. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σαφής σχέση
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ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωµένη
εργασία και το µακρύτερο εργασιακό βίο.

Οι θεσµοί είναι προετοιµασµένοι να συνυπολογίσουν και άλλα παραµετρικά
µέτρα εντός του συστήµατος συνταξιοδότησης, µε ισοδύναµα αποτελέσµατα,
προκειµένου να αντικατασταθούν κάποια από τα µέτρα που προαναφέρονται,
λαµβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στην οικονοµική ανάπτυξη και µε την
προϋπόθεση ότι αυτά τα µέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσµούς κατά τη διάρκεια
του σχεδιασµού τους και ότι θα είναι επαρκώς συγκεκριµενοποιηµένα και
ποσοτικοποιηµένα και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η βασική επιλογή
είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω.
Β.3 Επιπρόσθετα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα

1. Εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. µε περιορισµό του ορισµού του
αγρότη), λήψη µέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήµατος επιχειρήσεων το 2015
και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδηµα, καθώς και για
το ατοµικό εισόδηµα ελευθέρων επαγγελµατιών, µέχρι το τέλος του 2016,
κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα
φορολογίας εισοδήµατος, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση εκκρεµών
µεταρρυθµίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήµατος και φορολογικών
διαδικασιών και κατάργηση όλων των προστίµων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
2. Κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο
κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειµένου να
µειωθούν στο µισό οι δαπάνες για τα επιδόµατα πετρελαίου θέρµανσης στον
προϋπολογισµό του 2016
3. Μείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατοµ. ευρώ,
µε µια στοχευµένη δέσµη δράσεων, που θα περιλαµβάνει µείωση προσωπικού και
προµηθειών

 Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015. Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2015 επίσης
οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος για τα εισοδήµατα
του 2016.



Γ. Μεταρρυθµίσεις φορολογικής διοίκησης


Εγκαθίδρυση µιας ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής αρχής, θα
ενσωµατώσει όλο το προσωπικό και τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τα
φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, συµπεριλαµβανόµενου και του Σ∆ΟΕ. 
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Άµεση ενίσχυση των δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης, ειδικά σε θέµατα
σχετικά µε τη ρευστοποίηση και τη συλλογή φόρων από µεγάλους οφειλέτες.



Βελτίωση της είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της
ενίσχυσης εργαλείων εφαρµογής, όπως οι κατασχέσεις.



Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τις δόσεις προκειµένου, µεταξύ άλλων, να
αποκλειστούν όσοι δεν πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις, µείωση των προθεσµιών
για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα και να θέσπιση επιτοκίων
µε βάση την αγορά. 



Εντατικοποίηση των δράσεων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων για την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µέσω ελέγχων σε τραπεζικές συναλλαγές και





καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 


Έγκαιρη είσπραξη δηµοσίων εσόδων από διάφορες κατηγορίες (πχ.ΚΤΕΟ)



Καταπολέμηση λαθρεμπορίου καυσίµων. 


Δ. ∆ιαχείριση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών

1. ∆ιασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
2. Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν
θα παρεµβαίνει στη διαδικασία λήψης καθηµερινών αποφάσεων και διοίκησης των
τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τις αρχές της αγοράς

3. Αντιµετώπιση του ζητήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, μέσω της
δηµιουργίας ενός µόνιµου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και µέτρα στήριξης των
πιο ευάλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρινό µορατόριουµ πλειστηριασµών
µέχρι το τέλος του 2015, κάνοντας παράλληλα τη διάκριση µεταξύ εκείνων που
επιλέγουν συνειδητά να µην πληρώνουν και των καλή τη πίστει οφειλετών.
Αγορές εργασίας Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, µέσω διαβούλευσης, το υφιστάµενο πλαίσιο
για τις µαζικές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη.
Αγορές προϊόντων να εφαρµόσουν όλες τις εκκρεµούσες συστάσεις των εργαλειοθηκών Ι
και ΙΙ του ΟΟΣΑ να ανοίξουν άµεσα επιλεγµένα κλειστά επαγγέλµατα, και τα υπόλοιπα έως
τον Οκτώβριο του 2016, να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και µη εισφορές υπέρ τρίτων να
µειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος
Ιδιωτικοποιήσεις: Ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το
ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεµούν.
∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Μεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου που θα εφαρµοστεί από την 1η
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Ιανουαρίου 2016,εναρµονισµένη µε τους συµφωνηµένους µισθολογικούς στόχους, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται η αποσυµπίεση της µισθολογικής κατανοµής σε όλο το
µισθολογικό φάσµα, σε συνάρτηση µε την ικανότητα, την απόδοση και τις ευθύνες του
προσωπικού.
∆ικαιοσύνη: Εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, και δράσεις για τη µείωση
της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση
επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων
Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς: Οι Αρχές θα αναβαθµίσουν και θα δηµοσιεύσουν ένα
αναθεωρηµένο Στρατηγικό Πλάνο για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς (∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ)
Στατιστικές: Ενίσχυση της διοίκησης και της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και για τη
διασφάλιση τη κατάλληλης πρόσβασής της στα δεδοµένα της δηµόσιας διοίκησης.

Σε ότι αφορά την ελληνική πλευρά:
1. ∆ιαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι για το ποσό επέκτασης από την Ευρωπαϊκή πλευρά
σε €1,8 δις. από το ΕΤΧΣ, σύνολο €3,6 δις. από τα κέρδη που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα SMP και τα ANFA για το 2014 και το 2015 και €10,9 δις. από το
πρώην αποθεµατικό του ΤΧΣ. Η επέκταση επιτρέπει, επίσης, προστασία για πιθανή
υποστήριξη του τραπεζικού συστήµατος. Οι προαναφερόµενοι χρηµατοδοτικοί πόροι
συνοδεύονται και από µια εκταµίευση από το ∆ΝΤ.
2. Η πεντάµηνη επέκταση (µέχρι 11/2015) του τρέχοντος προγράµµατος είναι εφικτή,
κατά τη διάρκεια της οποίας συνολικά €12 δις. οικονοµικής υποστήριξης θα
παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη µεταφορά των κερδών που σχετίζονται µε το
SMP/ANFA, τα οποία θα συνοδεύονται και από µια υποτιθέµενη εκταµίευση €3,5
δις. από το ∆ΝΤ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι,
οι οποίοι θα συνοδεύονται από το Ελληνικό πρωτογενές πλεόνασµα, θα επέτρεπαν
να καλυφθούν τα χρεολύσια και η εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο €14,3 δις.,ενώ
θα µπορούσε να υπάρξει και εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών καθώς και την
επανασύσταση κάποιων Κρατικών αποθεµατικών.

3. Προτείνεται επίσης η εκταµίευση της οικονοµικής βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις
δόσεις οι οποίες θα εξαρτώνται από την προηγούµενη εφαρµογή των νοµοθετικών
πράξεων, των προαπαιτούµενων και των ορόσηµων.

Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιµότητας του Χρέους για την Ελλάδα
Παρουσιάζει µια προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους για την
Ελλάδα, υποθέτοντας ότι θα υπάρξει ένα Staff Level Agreement και µια επέκταση του
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τρέχοντος προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) για πέντε µήνες. Κατά την περίοδο αυτή
θα υπάρξει παροχή οικονοµικής βοήθειας µε τη µορφή εκταµίευσης από το EFSF
(συµπεριλαµβανόµενης και της ανακατεύθυνσης του αποθέµατος του ΤΧΣ),
µεταφορά κερδών του προγράµµατοςSMP και εκταµίευση από το ∆ΝΤ.
Τρέχουσα κατάσταση σχετικά µε την Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους
Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρµογή της πολιτικής και οι αβεβαιότητες
των τελευταίων µηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη
σε κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση της
Ανάλυσης Βιωσιµότητας Χρέους είναι η µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης, η
αναθεωρηµένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαµηλότερα έσοδα από τις
ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονοµικές ανάγκες του τραπεζικού
τοµέα.
Η Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA) υπό το πρίσµα διαφορετικών σεναρίων
Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA)
παρουσιάζονται τρία σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων του προγράµµατος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το
δεύτερο υποθέτει µερική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανόµενων και
των ιδιωτικοποιήσεων,

οδηγώντας σε 0,5% χαµηλότερη ανάπτυξη και σε ένα

υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου (0,6%). Το τρίτο σενάριο αποτελεί το σενάριο βάσης
του ∆ΝΤ. Πραγµατοποιούνται περαιτέρω εργασίες προκειµένου να συγκλίνουν τα
σενάρια. Σύµφωνα µε όλα τα σενάρια, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε
πτωτική πορεία, αλλά παραµένει σηµαντικά πάνω από τους στόχους του Eurogroup
του Νοεµβρίου
του 2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ κάτω από το 110% µέχρι το 2022
εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η διάρθρωση
του χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλήρως τα µέτρα που έχουν ληφθεί
για την ευρωπαϊκή οικονοµική ενίσχυση, ώστε να καταστεί βιώσιµο το ελληνικό
χρέος. Η µέθοδος υπολογισµού των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών δέχεται
ότι υπάρχει ζήτηµα βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τα δύο πρώτα σενάρια
Οι ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες παραµένουν πολύ κάτω από το όριο
του 15%, ένα όριο το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες του ∆ΝΤ σχετικά µε αυτό το
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κριτήριο. Σύµφωνα µε το σενάριο Γ, σηµαντική αναµόρφωση του ύψους του χρέους
και ευνοϊκοί όροι δανεισµού θα βελτίωναν τη βιωσιµότητα. Η αναµόρφωση των ροών
των πληρωµών δεν συνεπάγεται ονοµαστικό κούρεµα ή δηµοσιονοµικά κόστη για
τους πιστωτές. Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα κέρδη Καθαρής Παρούσας
Αξίας (NPV) για την Ελλάδα και µακροπρόθεσµα θα ενίσχυε τη βιωσιµότητα του
Ελληνικού δηµόσιου χρέους.
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ΜΕΡΟΣ Β’
5: Η έρευνα
5.1:Η μεθοδολογία και οι μέθοδοι της ανάλυσης περιεχομένου

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία της
ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), καθώς αυτή θεωρείται το πλέον
κατάλληλο εργαλείο ανάλυσης του επικοινωνιακού λόγου, κυρίως του προφορικού
αλλά και του γραπτού (Κόλλιας, 2014). Εισηγητής της μεθοδολογίας υπήρξε ο
Bernard Berelson, ο οποίος το 1952 στο έργο του ‘Content Analysis in
Communication Research’ ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως «μία τεχνική έρευνας
για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του έκδηλου
περιεχομένου της επικοινωνίας» (Κόλλιας, 2014:9).
Η ιδέα του Berelson ξεκίνησε στη βάση της αναζήτησης ενός τεχνικού
εργαλείου για την ανάγνωση πλήθους επικοινωνιακών κειμένων, δημοσιευμένα
κυρίως σε εφημερίδες, με ένα τρόπο συστηματικό ώστε να μπορούν να εξαχθούν
εμπειρικά δεδομένα που θα επιβεβαιώνουν ή θα απορρίπτουν ερευνητικές υποθέσεις
(Alonso, Volkens & Gomez, 2012). Ήδη από τη δεκαετία 1950 η ανάλυση
περιεχομένου διακρίνεται σε ποιοτική και ποσοτική, με την έννοια ότι όλα τα ποιοτικά
δεδομένα

ακόμη

κι

αν

δεν

αφορούν

μετρήσιμο

μέγεθος

μπορούν

να

ποσοτικοποιηθούν. Αυτό κατέστη ακόμη πιο εύκολο με τη βοήθεια της τεχνολογίας
και την εφαρμογή ειδικών λογισμικών (Alonso et al, 2012).
Ειδικότερα, η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα στη
μεθοδολογία της.
Δειγματοληψία. Eίναι η διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής ορίζει το
πλήθος των ερευνητικών του υποκειμένων έτσι ώστε να προκύψει ένα στατιστικώς
αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των υποκειμένων. Το μέγεθος του δείγματος
εξαρτάται πάντοτε από το ζήτημα που τίθεται υπό έρευνα (Alonso et al, 2012: 13-14).
Επιλογή μονάδας ανάλυσης. Πρόκειται για τον ορισμό των μονάδων στη βάση
των οποίων θα αναλυθεί το ερευνητικό υποκείμενο κι έπειτα θα κωδικοποιηθεί.
Μονάδα ανάλυσης μπορεί να είναι το σύμβολο, η λέξη, η πρόταση, το μέρος μιας
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πρότασης (ημι-πρόταση) , η παράγραφος ή ακόμη και το είδος του λόγου στο σύνολο
του π.χ. άρθρο. Δεν υπάρχει σαφής κανόνας που να ορίζει ποια μονάδα ανάλυσης
χρησιμοποιείται πού. Εξαρτάται από τον ερευνητή , το ερευνητικό υποκείμενο και την
ερευνητική υπόθεση (Alonso et al, 2012).
Κωδικοποίηση. Οι μονάδες ανάλυσης που επιλέγονται, αφορούν σε νοήματα,
σημασίες. Ανάλογα λοιπόν με τα νοήματα που φέρουν, ομαδοποιούνται και
ταξινομούνται σε κατηγορίες από τον ερευνητή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να
περιλαμβάνουν στο νόημα τους μία ομάδα μονάδων ανάλυσης και ταυτόχρονα να
αποκλείουν όλες τις υπόλοιπες. Το επόμενο βήμα της κωδικοποίησης είναι η
ποσοτικοποίηση των δεδομένων (Alonso et al, 2012).

5.2: Οι μέθοδοι της παρούσας έρευνας
5.2.1: Το υλικό
Το ερευνητικό υλικό αποτέλεσαν οι τίτλοι, κύριοι και δευτερεύοντες, όπως
αυτοί δημοσιεύτηκαν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων από 27 Ιουνίου 2015 μέχρι
και 9 Ιουλίου 2015. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αντιστοιχεί στο διάστημα από
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του πρωθυπουργού για διενέργεια
δημοψηφίσματος (27/6/15) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (1:15 μεταδόθηκε το
διάγγελμα από τα τηλεοπτικά δίκτυα), μέχρι και μία ημέρα μετά τη συμφωνία της
ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές (9/7/15).
Η επιλογή των τίτλων στην παρούσα έρευνα έγινε με βάση το θέμα του
δημοψηφίσματος. Ο van Dijk διέκρινε το ‘ζήτημα’ από το ‘θέμα’ ορίζοντας το πρώτο
ως αυτό που με μία σύντομη φράση αποδίδει το περιεχόμενο μιας συζήτησης ή ενός
κειμένου, προσδίδοντας του συνοχή. Από την άλλη πλευρά, ο van Dijk
αντιλαμβάνεται το ‘θέμα’ ως τη γενική θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται
ένα ζήτημα (Κόλλιας, 2014). Ως εκ των άνω, οι τίτλοι που συλλέγησαν «συζητούν»
για το δημοψήφισμα.
Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία δειγματοληψία των τίτλων, καθώς μέρος
στην έρευνα πήραν όλοι οι σχετικοί με το δημοψήφισμα τίτλοι και δημοσιεύτηκαν τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπήρξαν όμως κάποιες δυσκολίες κατά τη διαδικασία
συλλογής των ερευνητικών υποκειμένων σε ότι αφορά τους δευτερεύοντες τίτλους οι
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οποίες οδήγησαν στην διατύπωση ορισμένων κανόνων προκειμένου το ερευνητικό
υλικό να συλλεχθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρωτοσέλιδα.

Κανόνες συλλογής ερευνητικού υλικού
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπότιτλοι διακρίνονται από τους τίτλους στη
βάση δύο τυπογραφικών στοιχείων: βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον τίτλο κι έχουν
μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς από αυτήν του τίτλου και μεγαλύτερο από αυτήν
του κειμένου που ακολουθεί (όταν και όπου αυτό υπάρχει). Ειδικότερα, στους κύριους
τίτλους των εφημερίδων ο υπότιτλος συνήθως εισάγεται με κάποιο σύμβολο όπως √
ή ■ ή • και βρίσκεται φυσικά κάτω από τον τίτλο.
Υπήρξαν ωστόσο περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι παραπάνω
προϋποθέσεις και παρά το γεγονός ότι οι υπότιτλοι αφορούσαν στο ίδιο ζήτημα, δεν
είχαν νοηματική συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή, αυτοί θεωρήθηκαν ως νέοι τίτλοι.
Πρόκειται για τις περιπτώσεις που:
•

Μεταξύ του τίτλου και του φερόμενου υπότιτλου παρεμβάλλεται το κείμενο
και σελίδα παραπομπής.

•

Η συμπληρωματική φράση βρίσκεται σε ξεχωριστό πλαίσιο ή φόντο είτε με
την ίδια γραμματοσειρά είτε με άλλη. Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελούν
οι τίτλοι των εφημερίδων Star Press, Press time και Πανελλήνια Βορείου
Ελλάδος των οποίων οι υπότιτλοι βρίσκονται σε διαφορετικό χρωματικό
πλαίσιο, ωστόσο συνδέονται νοηματικά με τον τίτλο.

•

Φράσεις που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο αλλά εισάγονται με νέους
τίτλους.

•

Κάτω από τον τίτλο υπάρχουν φωτογραφίες προσώπων συνοδευόμενες από
τις δηλώσεις τους

•

Για τους μικρότερους τίτλους, των οποίων οι υπότιτλοι έχουν ίση και ίδια
γραμματοσειρά με αυτή του κειμένου που ακολουθεί και δεν ακολουθούνται
από κενό διάστιχο, ακολουθήθηκε ο κανόνας της τελείας. Η συμπληρωματική
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φράση που ακολουθούσε ήταν η μία και μοναδική πρόταση που συνόδευε τον
τίτλο.

Πηγή άντλησης του υλικού
Πηγή άντλησης του υλικού αποτέλεσαν τα πρωτοσέλιδα των 45 από τις 46
συνολικά πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν είτε πανελληνίως είτε στη Βόρεια
Ελλάδα (με τόπο έκδοσης τη Θεσσαλονίκη) όπως αυτά αναρτήθηκαν από τις
ιστοσελίδες που ήδη αναφέρθηκαν (βλ.σ.24). Η εφημερίδα που εξαιρέθηκε ήταν η
karfitsa λόγω της αδυναμίας εντοπισμού ενός εκ των τριών πρωτοσέλιδων που θα
έπρεπε ως εβδομαδιαία να υπάρχουν στην έρευνα.
Δεν υπήρξε κανένα κριτήριο επιλογής ως προς το μέγεθος του φύλλου των
εφημερίδων καθώς η μείξη τόσο του μεγάλου φύλλου όσο και του στενού φύλλου
(tabloid) θεωρείται ότι προσδίδουν ένα σαφές άθροισμα του περιεχομένου που
επικοινωνείται (Alonso et al, 2012). Δεν υπήρξε όμως και κανένα κριτήριο διάκρισης
αναφορικά με την κομματική γραμμή που ίσως ακολουθείται από κάποιες εφημερίδες
, ούτε ως προς τη λειτουργία κάποιων από αυτές ως κομματικά όργανα. Και αυτό διότι
αφενός είναι ελάχιστες οι εφημερίδες που δηλώνουν ανεξάρτητες (Στρατάκης,χ.χ) και
άρα θα έπρεπε είτε να ληφθεί ο ισχυρισμός τους ως πραγματικότητα, είτε να
διερευνηθεί η εν λόγω ‘ανεξαρτησία’ σε βάθος χρόνου από τον ερευνητή με τον
κίνδυνο πάντα ορατό να υποπέσει σε μεροληψία. Αφετέρου, το ενδιαφέρον της
παρούσας έρευνας επικεντρώνεται στο γεγονός του δημοψηφίσματος και στον τρόπο
που αυτό παρουσιάστηκε από τα πρωτοσέλιδα στο κοινό· είτε αυτό ανάγνωσε την
εφημερίδα λόγω της ιδεολογικής-κομματικής προσκόλλησης της τελευταίας, είτε
λόγω της προσέλκυσης του βλέμματος του από τον οπτικό γραμματισμό της
εφημερίδας. είτε πάλι αν αυτό προχώρησε στην αγορά της εφημερίδας εξαιτίας της
προτίμησης στον τρόπο γραφής κάποιου δημοσιογράφου.
Επανερχόμενοι στον ορισμό του υλικού, η επιλογή των τίτλων με αντικείμενο
το δημοψήφισμα είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ορισμένων πρωτοσέλιδων
συγκεκριμένων ημερομηνιών από την έρευνα, λόγω της μη αναφοράς κανενός εκ των
τίτλων τους στο ζήτημα. Πρόκειται για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Espresso
29/6, 1/7 και 13/7, χτύπος 27/6 και Εμπρός 27/6. Η Espresso είναι μία εφημερίδα που
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κατατάσσεται στις πολιτικές όμως τα πρωτοσέλιδα της απασχολούν κυρίως κοινωνικά
ή life-style ζητήματα. Για τις εφημερίδες χτύπος και Εμπρός της 27/6 θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη αφενός ότι είναι εβδομαδιαίες, αφετέρου δεδομένης της ώρας
αναγγελίας του δημοψηφίσματος ίσως δεν προλάβαιναν να επανασχεδιαστούν και να
επανατυπωθούν. Υπήρξαν βέβαια κι άλλες εφημερίδες της 27/6 που επίσης δε
προλάβαν να συμπεριλάβουν το γεγονός στα πρωτοσέλιδα τους , ωστόσο το
συμπεριέλαβαν εκδίδοντας εκτάκτως νέα φύλλα. Πρόκειται για τις δημοκρατία,
Ελεύθερος Τύπος και Παραπολιτικά.
Η επιλογή των τίτλων με αντικείμενο το δημοψήφισμα είχε επίσης ως
αποτέλεσμα να συμμετέχουν στην έρευνα όλοι οι τίτλοι των πρωτοσέλιδων κάποιων
εφημερίδων, καθώς δεν υπήρξε σε αυτά κάποια άλλη θεματολογία. Ο πλήρης
κατάλογος αυτών παρατίθεται στο Παράρτημα 3 . Κανένα από τα πρωτοσέλιδα των
παρακάτω εφημερίδων δεν περιλήφθηκε ολόκληρο στην έρευνα καθώς πάντοτε
υπήρχαν τίτλοι που αφορούσαν σε άλλα ζητήματα18. Πρόκειται για τις εφημερίδες:
Καθημερινή, Αγορά, η βραδυνή της Κυριακής, Το άρθρο, Μακεδονία, δρόμος της
αριστεράς, Χρυσή Αυγή, Επένδυση, Εμπρός, χτύπος, Star Press και Espresso.

5.2.2: Μονάδα ανάλυσης
Η μονάδα ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν το θέμα
και η ημι-πρόταση (core-sentence approach) (Alonso κ.ά., 2012:16), η οποία
βασίστηκε στο ότι πολύ συχνά ένας τίτλος αναφέρεται σε παραπάνω από ένα
ζητήματα τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες ή και
όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, εισήχθησαν στο φύλλο δεδομένων του excel κενές
γραμμές ανάλογες του πλήθους των ζητημάτων που θίγονταν, ο τίτλος αντιγράφηκε

18

Οι τίτλοι που δεν περιλήφθηκαν στην έρευνα λόγω της ζητηματολογικής τους ασυνάφειας

αφορούσαν σε ζητήματα όπως το μακεδονικό, οι

ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα τρομοκρατικά

χτυπήματα, η μετανάστευση, ο αθλητισμός και οι βάσεις των πανελλήνιων εξετάσεων για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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και προστέθηκαν οι ανάλογες θεματικές κατηγορίες (για τις οποίες λόγος θα γίνει
παρακάτω).
Γενικά, ο κανόνας που ακολουθήθηκε για την απόδοση της αναφοράς ήταν η
τελεία εκτός εάν στο φραστικό του περιεχόμενο συναντιούνταν διαφορετικά
ζητήματα.
Παράδειγμα: «Ψηφίζουμε παραμονή στο ευρώ, απορρίπτουμε δραχμή και χάος».
Πρόκειται για μία αναφορά που θίγει την τοποθέτηση υπέρ της παραμονής στο ευρώ.
Η 2η ημι-πρόταση «.. απορρίπτουμε δραχμή και χάος» δεν αφορά κάποιο άλλο
ζήτημα, παρά μόνο ενισχύει την 1η ημι-πρόταση.
Παράδειγμα: «Επιτακτική η ανάγκη για συμφωνία με στόχο την αποφυγή του Grexit.»
Πρόκειται για 2 ημι-προτάσεις που δηλώνουν άποψη επί 2 διαφορετικών ζητημάτων,
η 1η υπέρ του σχεδίου συμφωνίας, η 2η υπέρ της παραμονής της χώρας στην
Ευρωζώνη.
Για τις περιπτώσεις όπου μετά την τελεία ακολουθεί νέα πρόταση που θίγει το
ίδιο ζήτημα με την προηγούμενη πρόταση , η αναφορά επαναλαμβάνεται.

5.2.3 : Κωδικοποίηση
Το τελικό σύστημα κωδικοποίησης που προέκυψε με επαγωγική μέθοδο
εξαντλεί όλες τις περιπτώσεις της έρευνας και περιλαμβάνει 9 θεματικές κατηγορίες
και 25 υποκατηγορίες αυτών. Στην παρούσα έρευνα γίνεται κατάχρηση του ορισμού
του van Dijk καθώς όλες οι υποκατηγορίες αποτελούν επιμέρους ζητήματα θεμάτων
(θεματική κατηγορία) που με τη σειρά τους συζητούν το Δημοψήφισμα και ορίζονται
στη βάση της κατεύθυνσης της αναφοράς η οποία διακρίνεται σε θετική (+), αρνητική
(-) και ουδέτερη (=). Σημειώνεται ότι στο εξής η θεματική κατηγορία αναφέρεται και
ως θεματική ενώ οι υποκατηγορίες ως κατηγορίες19. Ακολουθεί η παρουσίαση τους.

Από το σύνολο των τίτλων υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να αναφερθεί για την κωδικοποίηση και
την μονάδα ανάλυσης. Δεν κωδικοποιήθηκαν οι ημι-προτάσεις της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα που
αναφέρονται πάντοτε σε προφητείες προερχόμενες από το χώρο της θρησκείας. Κατηγοριοποιήθηκαν
ωστόσο οι υπόλοιπες ημι-προτάσεις των κύριων τίτλων οι οποίοι σαφώς έχουν πολιτικό περιεχόμενο
και φυσικά αφορούν στο δημοψήφισμα.
19
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Η θεματική Τοποθέτηση
Ο όρος «Τοποθέτηση» στην παρούσα έρευνα ταυτίζεται με την άποψη, τη
γνώμη που εκφράζεται για ένα θέμα/ζήτημα (Μπαμπινιώτης,2002:1777). Ο τρόπος με
τον οποίο εκφράζει κανείς τη γνώμη του προφορικά ποικίλλει και γι’ αυτό δε μπορεί
να προσδιοριστεί με σαφή κριτήρια. Εξαρτάται από το ύφος, την ένταση της φωνής,
τις παύσεις, τις χειρονομίες κ.ά. Στον γραπτό λόγο, κάποια από αυτά τα
χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν , αποδίδονται με τα σημεία στίξης. Στην
παρούσα έρευνα, τα σημεία στίξης δεν ερευνήθηκαν χωριστά καθώς αφενός η
διερεύνηση αυτού του είδους αφορά στον κλάδο της σημειωτικής, αφετέρου ο τρόπος
με τον οποίο εκφέρει κανείς μία άποψη δε μεταβάλλει την ίδια την άποψη , η οποία
είναι και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας.
Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των τίτλων της συγκεκριμένης θεματικής,
συνοδεύεται από τους όρους «ναι» ή «όχι» ή αλλιώς «υπέρ» ή «κατά». Ακόμη και
όπου αυτοί δεν υπήρχαν (έμμεση τοποθέτηση20) η εκφερόμενη άποψη αφορούσε σε
ένα ή περισσότερα από τα 6 παρακάτω ζητήματα.

Τοποθέτηση επί της σχέσης Ελλάδας- Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε-ΕΕ)
Η σχέση αφορά στην ιδέα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς οι λέξεις-κλειδιά της υποκατηγορίας αυτής είναι: συμμαχία, εθνικότητα,
ευρωπαίος πολίτης κ.τ.λ.

Παράδειγμα έμμεσης τοποθέτησης , ο τίτλος «Χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια το κοινωνικό κράτος είναι
παρελθόν». Για όλες τις αναφορές που θέτουν δίλημμα κι εμμέσως δείχνουν τοποθέτηση π.χ.
«Συμφωνία ή Grexit» παραθέτουμε ότι κινηθήκαμε στη βάση του ότιανάμεσα σε δύο άσχημες επιλογές
, ο άνθρωπος διαλέγει τη λιγότερο βλαβερή. (Αριστοτέλης,2002:197-225)
20
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Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση
(+) Υπέρ της παραμονής της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
π.χ. - Η Ελλάδα έχει ανάγκη από
συμμάχους
-Ναι στην πορεία μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

(=) Η σχέση Ελλάδας -Ευρωπαϊκής
Ένωσης. (Μπορεί να αφορά το ένα
απο τα δύο μέλη της σχέσης ,
πάντα όμως με ουδετερότητα και
πάντα αναφερόμενη στο πολιτικό
πλ
π.χ. -Αποδέσμευση τώρα από την
Ε.Ε.
αίσιο).
-Μένουμε Ελλάδα
π.χ. -Τι είναι αυτή η ΕΕ των 28

(-) Κατά της παραμονής της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τοποθέτηση επί της σχέσης Ελλάδας-Ευρωζώνη
Η σχέση αφορά στο οικονομική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στη
νομισματική πολιτική που θα έπρεπε ή δε θα έπρεπε η χώρα μας να ακολουθήσει.
Λέξη-κλειδί το ευρώ

Ελλάδα-Ευρωζώνη
(+) Υπέρ της παραμονής της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη
π.χ. -Ναι στο ευρώ
-Δε θα γίνω ο πρόεδρος της
δραχμής.

(-) Κατά της παραμονής της χώρας
στην Ευρωζώνη
π.χ.-Καμία ελπίδα εντός ευρώ
-Όχι υπάκουοι δούλοι στο
ανθρωποτροφείο των αγορών

(=)Τα σενάρια παραμονής ή όχι
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη στα
πλαίσια της διαπραγμάτευσης.
π.χ. -Εξετάζεται αναστολή
συμμετοχής στην Ευρωζώνη
-(Αύριο κρίνεται η παραμονή της
Ελλάδας στο ευρώ) Η πατρίδα σε
κίνδυνο.

.
Τοποθέτηση υπέρ ή κατά των εκπροσώπων των θεσμών ως Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ)
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται και οι 2 όροι , δανειστές και ΕΕΕΚΤ-ΔΝΤ ορίζοντας τους θεσμούς και τους εκπροσώπους αυτών οι οποίοι
λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Η
υποκατηγορία που παρουσιάζεται εδώ, στη θετική και αρνητική κατεύθυνση 21 της
21

Το περιεχόμενο της αρνητικής κατεύθυνσης αναφορών μπορεί να συνοψισθεί στις φράσεις :
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αναφοράς τους, περιλαμβάνει τις απόψεις των άλλων για τους εκπροσώπους των
θεσμών και όχι για τους ίδιους τους θεσμούς οι οποίοι προσωποποιούνται στον
καθημερινό λόγο. Η ουδέτερη κατεύθυνση της αναφοράς αφορά τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των θεσμών για τους άλλους.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(Δανειστές)
(+) Υπέρ των θεσμών ή των
εκπρόσωπων αυτών ή της
Νομισματικής Ένωσης

π.χ.-Θα προστατεύσουμε το ευρώ
-Σωσίβιο η Ευρώπη

(-) Κατά των θεσμών ή των
εκπροσώπων αυτών

(=)Τοποθετήσεις/Δηλώσεις των
θεσμών ή των εκπροσώπων τους

π.χ.-Όχι στους εκβιασμούς και στα
τελεσίγραφα

π.χ. -Μέρκελ:

-Δε φοβόμαστε, δεν εκβιαζόμαστε

-Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ

Τοποθέτηση υπέρ ή κατά του Πρωθυπουργού
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αναφορές και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνο στον πρωθυπουργό.22

Πρωθυπουργός
(+)Υπέρ της στήριξης του
Πρωθυπουργού
π.χ. -Αλέξη μη σκύψεις το κεφάλι -(Α.
Τσίπρας:) Δε θα ταπεινωθώ

(=) Ο διχασμός των βουλευτών ΜΟΝΟ
(-) Κατά του Πρωθυπουργού και του
του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη στάση τους
ΣΥΡΙΖΑ (όχι της αριστερής ιδεολογίας) απέναντι στις αποφάσεις του κ. Τσίπρα
π.χ. -Διχογνωμία υπουργών για τους
χειρισμούς Τσίπρα
π.χ. -Να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός
-Όχι στον Τσίπρα

-Φωτιά στο εσωκομματικό τοπίο του
ΣΥΡΙΖΑ

-Αυτοί μας βλάπτουν… -Γι’ αυτό εμείς…
22

Όλες οι αναφορές με το μικρό όνομα του πρωθυπουργού ελήφθησαν ως τοποθετήσεις υπέρ του
πρωθυπουργού. Όλες οι θετικές αναφορές αφορούν μόνο στον πρόσωπο του πρωθυπουργού. Η
κατηγοριοποίηση αυτή δεν έγινε εσκεμμένα αλλά δεν υπήρχαν θετικές αναφορές για το κόμμα.
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Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Συμφωνίας (ή αλλιώς επί του μνημονίου).

Και σε αυτή την κατηγορία οι όροι ταυτίζονται ορίζοντας όμως διαφορετικά το
περιεχόμενο τους.

Σχέδιο Συμφωνίας
(+) Υπέρ της σύναψης δανειακής
σύμβασης
π.χ. -Ναι σε συμφωνία με τους
δανειστές
-Εφιάλτης στο δρόμο με τη μη
συμφωνία

(-) Κατά της σύναψης δανειακής
σύμβασης

(=) Το δίλημμα της τοποθέτησης
επί της δανειακής σύμβασης

π.χ. -Μνημόνιο; Forget it -Να
κλείσουμε τους δρόμους στους
συμβιβασμούς

π.χ. -Ναι ή όχι στα μνημόνια
-Ή τίμια συμφωνία ή δε θα
υπάρξει

Τοποθέτηση επί Αγνώστου ζητήματος
Πρόκειται για τοποθετήσεις υπέρ του ναι και υπέρ του όχι γενικά χωρίς να γίνεται
γνωστό σε τι αναφέρεται το ναι και σε τι αναφέρεται το όχι.
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Άγνωστο

(+) Θετική τοποθέτηση σε κάτι το
οποίο δεν γνωρίζω πού
αναφέρεται (Υπέρ του Ναι)

(-) Αρνητική τοποθέτηση σε κάτι το
οποίο δε γνωρίζω πού αναφέρεται
(Υπέρ του Όχι)

π.χ. -Ψηφίζουμε Ναι
-Μεγάλο κούρεμα καταθέσεων
φέρνει ενδεχόμενο όχι

π.χ.- Δαγκωτό Όχι την Κυριακή
-Ψηφίζουμε Όχι στο δημοψήφισμα

Το δίλημμα Ναι ή Όχι αλλά και
αναφορές που υποδηλώνουν
τοποθέτηση χωρίςόμως να
γνωρίζω πού αναφέρονται
π.χ. -Τι σημαίνει το Όχι και τι το
Ναι
-Το πραγματικό διακύβευμα της
Κυριακής.

Η θεματική Δημοφήφισμα
Καθώς έχει ήδη ορισθεί το Δημοψήφισμα (τι είναι, πότε και πώς διεξάγεται
κ.τ.λ.), η κατηγορία Διεξαγωγή ορίζει την έναρξη, προώθηση και ολοκλήρωση της
διαδικασίας της διενέργειας δημοψηφίσματος (Μπαμπινιώτης, 2002:504). Ως έναρξη
ορίζεται λοιπόν η απόφαση του πρωθυπουργού για δημοψήφισμα και ολοκλήρωση
της διαδικασίας η τέλεση της ψηφοφορίας. Η «προώθηση» στη συγκεκριμένη
περίπτωση ως οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να τελεσθούν ως την τέλεση της
ψηφοφορίας (τύπωση ψηφοδελτίων, ορισμός εφορευτικών επιτροπών κ.τ.λ.).23

23

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται μία διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του

φραστικού περιεχομένου μεταξύ θετικής και αρνητικής-ουδέτερης κατεύθυνσης. Η θετική κατεύθυνση
περιλαμβάνει μόνο τοποθετήσεις υπέρ της απόφασης του πρωθυπουργού για δημοψήφισμα όχι
σκόπιμα αλλά επειδή δεν υπήρξε κανένας τίτλος του οποίου το φραστικό περιεχόμενο να δηλώνει κάτι
θετικό για τα διαδικαστικά ζητήματα. Οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτά είναι είτε αρνητικό είτε ουδέτερο.
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Διεξαγωγή
(+) Τοποθετήσεις υπέρ της
απόφασης διεξαγωγής
δημοψηφίσματος
π.χ.- Δημοκρατική επιλογή -Αύριο
κρίνει το ΣτΕ τη συνταγματικότητα
του δημοψηφίσματος

(-) Τοποθετήσεις κατά της
διεξαγωγής δημοψηφίσματος και
των διαδικαστικών
π.χ. - Ο κ. Τσίπρας διχάζει τον
ελληνικό λαό -Αύριο κρίνει το ΣτΕ
την αντισυνταγματικότητα του
δημοψηφίσματος

(=) Τοποθετήσεις με ουδέτερη
αναφορά για τη διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος (ανακοίνωση),
και ενημέρωση για τη διαδικασία
π.χ. -Αύριο κρίνει το ΣτΕ την τύχη
του δημοψηφίσματος -Πώς
αντέδρασαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Η κατηγορία Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα

είναι

αυτό

που

προέκυψε

από

τη

ψηφοφορία

του

δημοψηφίσματος δηλαδή η υπερψήφιση του όχι ως απάντηση στο ερώτημα του
δημοψηφίσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κατευθύνσεις των αναφορών
αφορούν στο πώς αυτό έγινε αποδεκτό.

Αποτέλεσμα

(+) Θετική υποδοχή του
αποτελέσματος ασχέτως του πού
αποδίδεται αυτό

π.χ. -61% Όχι στα μνημόνια Ευρώπη ακούς;

(-) Αρνητική υποδοχή του
αποτελέσματος ασχέτως του πού
αποδίδεται αυτό

π.χ. -Είναι μία ήττα -Και τώρα;

(=)·Για την προεκλογική περίοδο:
Χρόνος σε σχέση με τοαποτέλεσμα
πχ -Στις 6 Ιουλίου
·Για τη μετεκλογική
περίοδο:Ανακοίνωση του
αποτελέσματος με ή χωρίς τα
ποσοστά
·Αναφορές σε σχέση με το
αποτέλεσμα
π.χ. Σε κάθε περίπτωση -Και με
το ναι και με το όχι
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Η θεματική Μνημόνιο
Αφορά στις επίσημες διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ
Ελλάδας και δανειστών για το ζήτημα σύναψης νέας δανειακής σύμβασης.
Δανειστής: 1.(καθημ) πρόσωπο που δανείζει χρήματα (εντόκως ή ατόκως)
2.ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο μπορεί να απαιτήσει από άλλον (οφειλέτη) ορισμένη
παροχή (πράξη ή παράλειψη) (Μπαμπινιώτης,2002:452). Ταυτίζεται με την
κατηγορία ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ ως προς το ποιοι είναι οι δανειστές. Ωστόσο η
υποκατηγορία δανειστές ορίζει τη στάση που τήρησαν οι εκπρόσωποι των θεσμών
απέναντι στην ελληνική πλευρά επί της διαπραγμάτευσης και κατά τη διάρκεια των
συνομιλιών.

Δανειστές
(+) Θετική στάση των δανειστών
στην πορεία της
διαπραγμάτευσης, επί της
διαπραγμάτευσης
π.χ. -Πώς έπεισε τον Ολάντ να
βάλει πλάτη για Ελλάδα -(Ολάντ
σε Τσίπρα) Βοήθησε με να σε
βοηθήσω

(=) Θεσμοί ή πρόσωπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δε
λαμβάνουν άμεσα μέρος στις
συζητήσεις όμως σχετίζονται με
όσους λαμβάνουν μέρος από την
πλευρά των δανειστών. Ακόμη, και
αναφορές που αφορούν σε
π.χ. -Σφίγγει τη θηλιά ο Ντράγκι - συζητήσεις μεταξύ των δανειστών.
Οι εχθροί της Ελλάδας στην
π.χ.- (Μέρκελ-Ολάντ) Συνάντηση
Ευρώπη
στο Παρίσι για Ελλάδα -Το κόμμα
αντιπολίτευσης στην Ολλανδία...

(-) Αρνητική στάση των δανειστών
στην πορεία της διαπραγμάτευσης
επί της διαπραγμάτευσης

Η κατηγορία Ελληνική Κυβέρνηση
Αφορά την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα και τη στάση που τήρησαν τα
μέλη αυτής επί της διαπραγμάτευσης και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.
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Ελληνική Κυβέρνηση
(+) Η θετική στάση της ελληνικής
διαπραγματευτικής ομάδας
απέναντι στους δανειστές επί της
διαπραγμάτευσης και για την
πορεία της διαπραγμάτευσης
(προτείνει, αποδέχεται)
π.χ. -(Κυβέρνηση)Ψάχνει την
επιστροφή στη διαπραγμάτευση

Τα πρόσωπα της ελληνικής
(-) Η αρνητική στάση της ελληνικής
διαπραγματευτικής ομάδας και
διαπραγματευτικής ομάδας
μετεκλογικά αναφορές
απέναντι στους δανειστές επί της
ερωτηματικές σχετικά με τα σχέδια
διαπραγμάτευσης και για την
του Τσίπρα
πορεία της διαπραγμάτευσης
(απορρίπτει)
π.χ.-Ετοιμάζεται για κωλοτούμπα ο
πρωθυπουργός;
π.χ.- Όχι Τσίπρα /σε νυχτερινή
πρωτοβουλία Γιούνκερ

Η κατηγορία Διαπραγμάτευση

Ορίζεται ως η διεξαγωγή συνομιλιών για διεκπεραίωση θέματος ή επίλυσης
διαφοράς (Μπαμπινιώτης,2002:491) . Εδώ οι συνομιλίες διεξάγονται για τους όρους
της νέας δανειακής σύμβασης.

Διαπραγμάτευση
(+) Η θετική πορεία των
(-) Η αρνητική πορεία των
(=) Η παρουσίαση της πορείας της
διαπραγματεύσεων ή του κλίματος
διαπραγματεύσεων ή του κλίματος διαπραγμάτευσης με ουδέτερη
που επικρατεί (προς επίτευξη
που επικρατεί (προς μη επίτευξη αναφορά περιλαμβάνοντας και τις
συμφωνίας)
συμφωνίας)
δύο πλευρές ή ο τόπος διεξαγωγής
ή τα συνέδρια
π.χ.-για χάρη του κοινού τόπου Ανοιχτή η πόρτα των
διαπραγματεύσεων

π.χ. -Δύσκολο να κλείσει η
συμφωνία -Παρασκηνιακός
πόλεμος Γιούνκερ Αθήνας

π.χ. -Μεταξύ συναινέσεων και
ρήξεων - στο τραπέζι

Η κατηγορία Συμφωνία
Είναι η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την έννοια της
συναινετικής επίλυσης της διαφοράς (Μπαμπινιώτης,2002:1692).
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Συμφωνία
(+) Τι κερδίζει η ελληνική πλευρά
από την επίτευξη της συμφωνίας
(χρηματοδότηση)
π.χ. -Χρηματοδότηση 29 δις ευρώ
2015-17 και αναδιάρθρωση
χρέους μέσω EFSF

(-) Τι χάνει η ελληνική πλευρά από
την επίτευξη της συμφωνίας (τα
μέτρα ως γενική αρνητική
αναφορά σε αυτά)
π.χ. -σκληρό πακέτο -Καληνύχτα
Αξιοπρέπεια

(=) Η σύμφωνία ή αλλιώς οι
αναφορές που περιέχουν το τι
κερδίζει και το τι χάνει η Ελλάδα
π.χ. -Νέο πρόγραμμα με νέα μέτρα
-Ολόκληρο το κείμενο της
συμφωνίας με τους εταίρους

Η θεματική της Οικονομίας
Αφορά στη δημόσια οικονομία της χώρας, τη διαχείριση δηλαδή των εσόδων
και εξόδων, υλικών αγαθών και πόρων του κράτους (Μπαμπινιώτης,2002:473,1240).

Η κατηγορία Δημοσιονομικά Μέτρα
Η ενέργεια (από επίσημο φορέα) που συντελεί στην επίτευξη σκοπού κυρίως
στην αντιμετώπιση του κακού σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους
(Μπαμπινιώτης,2002:473,1093). Εδώ, πρόκειται για τους όρους που θέτουν οι
δανειστές και που διαπραγματεύεται και τελικά αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση
προκειμένου να ισοσταθμίσει τα έσοδα και τα έξοδα και να αποφευχθεί η χρεοκοπία.

Δημοσιονομικά Μέτρα

(+)ΣΔΟΕ, πάταξη φοροδιαφυγής ,
αύξηση φορολογίας εφοπλιστών,
μείωση ΦΠΑ

(-) Αύξηση: ορίων ηλικίας,ΦΠΑ,
κατάργηση φοροαπαλλαγών,
μείωση μισθών και συντάξεων κτλ

(=) Οι αλλαγές στο φορολογικό,
ασφαλιστικό, εργασιακό κτλ.
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Η κατηγορία Τραπεζικό Σύστημα
Πρόκειται για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας (τράπεζες) και
των οποίων οι υπηρεσίες αφορούν στη διακίνηση κεφαλαίων, Στον έντοκο δανεισμό
χρημάτων, τη φύλαξη χρημάτων (καταθέσεις) ή αντικειμένων αξίας (θυρίδες), και σε
όλους τους τρόπους με τους οποίους διεξάγονται οι οικονομικές συναλλαγές:
επιταγές, συνάλλαγμα κ.τ.λ. (Μπαμπινιώτης,2002:1718,1786).

Τραπεζικό σύστημα
(+)Προσωρινή στήριξη,
ανακεφαλαιοποίηση,
χρηματοδότηση για τράπεζες

(-) Τραπεζική αργία, Κεφαλαιακός
έλεγχος, χρηματιστήρια, θυρίδες,
μετρητά, έλλειψη ρευστότητας

(=) Τρόποι διεξαγωγής
συναλλαγών σε αναφορά με τον
κεφαλαιακό έλεγχο

π.χ.τρόπος πληρωμής συντάξεων
και υπαλλήλων, συναλλαγές
επιχειρήσεων και πληρωμή
λογαριασμών και δανείων

Η κατηγορία Δημόσιο Ταμείο
Αφορά στην οικονομική κατάσταση του ελληνικού δημοσίου συνολικά.

Δημόσιο Ταμείο

(+) Κούρεμα χρέους, βιωσιμότητα
λύση για χρέος, ανάπτυξη, έσοδα

(-) Ληξιπρόθεσμος οφειλέτης,
μηδενικά έσοδα, παράλληλο
νόμισμα, ύφεση

(=) Δεδομένο το δημόσιο χρέος
και το προηγούμενο πρόγραμμα

Η θεματική Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
Αναφέρεται στην πολιτική δράση στο εσωτερικό της χώρας και όπως οι
υποκατηγορίες Αριστερά και Δεξιά ορίζουν, στη βάση της ιδεολογίας όπως αυτές
ορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Στην παρούσα έρευνα και για τις ανάγκες της
κωδικοποίησης, η χρήση των όρων υιοθετεί τη διπλή διάκριση του Μπόμπιο ως προς
τη «νοοτροπία» (αρνητική κατεύθυνση της αναφοράς) και ως προς τη ‘συγκεκριμένη
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πολιτική στάση’ (Μπόμπιο, 1995:142) που τηρήθηκε από τα κόμματα στο
δημοψήφισμα (θετική και ουδέτερη κατεύθυνση της αναφοράς).

Αριστερά
(+) Τοποθετήσεις υπέρ της
αριστεράς (ως ιδεολογία) στη
βάση του λεξιλογίου που
χρησιμοποιείται

(-) Τοποθετήσεις κατά της
Αριστεράς (ως ιδεολογία) αλλά
π.χ.- για ανεξαρτησία και λαϊκή
και τις κατηγορίες απέναντι στους
κυριαρχία ενάντια στην υποτέλεια
5 μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
-για παιδεία, υγεία, συντάξεις
ενάντια στη διάλυση του
κοινωνικού κράτους

(=) Πρόσωπα που ανήκουν στο
χώρο του ΚΚΕ.

Δεξιά

(+)Υπέρ της Δεξιάς κυρίως ως
ιδεολογία (στη βάση του λεξιλογίου
που χρησιμοποιείται) αλλά και οι
αναφορές στο πρόσωπο του Κ.
Καραμανλή

Δηλώσεις και ουδέτερες αναφορές
εκπροσώπων όσων προέρχονται ή
(-) Κατά της δεξιάς. Δεν υπάρχουν
ανήκουν σε κόμματα της Κεντροδεξιάς
αναφορές ως προς την ιδεολογία αλλά
αλλά και η Εθνική Επιτροπή
μόνο κατά του τρόπου διακυβέρνησης
υποστήριξης του "ναι"
της χώρας στα χρόνια της
(Μπουτάρης,Καμμίνης). ΟΧΙ οι
μεταπολίτευσης .(κατά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ)
δηλώσεις των τωρινών προέδρων των
3 κομμάτων

Η κατηγορία Πολιτικό γίγνεσθαι
Περιγράφει την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.
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Πολιτικό γίγνεσθαι

(+) Διακομματικότητα με
αναφορά στα 5 κόμματα

(=)Διεργασίες Βουλής, ΠτΔ, και
(-) Αρνητικό πολιτικό κλίμα,
ημερομηνίες με αναφορά στην
πόλωση, φημολογίες, πολιτική ψήφιση των νομοσχεδίων, το
αστάθεια. Κατηγορίες κατά του σύνολο του πολιτικού κόσμου
της Ελλάδας (βουλευτές και
συνόλου των πολιτικών
κόμματα).

Η θεματική Διεθνή Πολιτική Σκηνή
τοποθετεί την Ελλάδα στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό.

Η κατηγορία Διεθνείς Σχέσεις
Πρόκειται για αναφορές οι οποίες προέρχονται έξω από τα γεωγραφικά
σύνορα της χώρας κι έχουν επίκεντρο την Ελλάδα.

Διεθνείς Σχέσεις
(+)Η θετική επιρροή στη χώρα από
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα
εκτός εθνικών συνόρων.

(-)Η αρνητική επιρροή στη χώρα
από γεγονότα που λαμβάνουν
χώρα εκτός εθνικών συνόρων.

π.χ. Παρεμβάση των ΗΠΑ για να
αποφευχθεί το Grexit

π.χ.Παγκόσμια οικονομία,
υποκλοπές, κατασκοπεία

(=) Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπρόσωποι αυτών με
αφορμή το δημοψήφισμα

Η κατηγορία Ελλάδα
Πρόκειται για αναφορές που προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας και
τοποθετούν τη χώρα στο διεθνές πολιτικό σκηνικό.

Ελλάδα
(+) Αναφορές που αυξάνουν το
κύρος της χώρας σε διεθνές
επίπεδο αλλά και η φιλελληνική
στάση των ξένων

(-) Αναφορές που πλήττουν το
κύρος της χώρας σε διεθνές
επίπεδο
π.χ.-Δύσκολη η διεθνής θέση της
Ελλάδας

(=) Ουδέτερες αναφορές στη
χώρα
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Η θεματική Πολιτικοί Θεσμοί
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο από τις τρεις κατηγορίες αφορούν 5 από
τα 7 κόμματα της ελληνικής Βουλής. Και οι δύο κατηγορίες Συγκυβέρνηση και
Αντιπολίτευση αναφέρονται στα εσωκομματικά ζητήματα και όχι στο ρόλο τους
πραγματικά ως ασκούντες την πολιτική.

Η κατηγορία Συγκυβέρνηση
αφορά σαφώς τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. 24

Συγκυβέρνηση
(+) Θετικές αναφορές σχετικά με
το εσωτερικό της συγκυβέρνησης
(ανασχηματισμός και
διαφοροποιήσεις ΑΝΕΛ)

π.χ. -Ριζικό ανασχηματισμό - 4
διαφοροποιήσεις και μία
διαγραφή για το δημοψήφισμα

24

(-) Η μη συνοχή στο εσωτερικό της
συγκυβέρνησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, αρνητική κριτική των
υπουργών και κυρίως του
Βαρουφάκη τη 2η εβδομάδα
π.χ. -(ΑΝΕΛ) Πάμε μαζί και
βλέπουμε -Καβγάς μετά τα
μεσάνυχτα στο υπουργικό

(=) Υπουργοί και βουλευτές των
δύο κομμάτων καθώς και η
αλλαγή υπουργού Οικονομικών

π.χ.- Αλλαγή σκυτάλης στο
Υπουργείο Οικονομικών
-Καμμένος:

Η αρνητική κριτική του κ.Βαρουφάκη λαμβάνει χώρα μετά την παραίτηση του από τη θέση του ως

Υπουργός Οικονομικών, όντας μόνο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η πλειοψηφία εξ αυτών γίνεται σε
προσωπικό επίπεδο και ελάχιστα για τον τρόπο χειρισμό της διαπραγμάτευσης. Ένα άλλο σημαντικό
στοιχείο που παρατηρήθηκε είναι ότι οι διαφοροποιήσεις βουλευτών των ΑΝ.ΕΛ από την κοινή
γραμμή της συγκυβέρνησης παρουσιάζονται είτε ως αδιάφορες (απλά ανακοινώνονται) είτε θετικές,
κάτι που οδήγησε στην κατηγοριοποίηση τους στη θετική κατεύθυνση αναφοράς. Όσο αφορά τον
ανασχηματισμό, πρόκειται για τη μεταβολή που αποσκοπεί στη βελτίωση (Μπαμπινιώτης, 2002:171).
Στην έρευνα η έννοια έγινε αντιληπτή ως η αλλαγή των προσώπων στη κυβέρνηση (υπουργικές θέσεις)
με στόχο τη βελτίωση και για αυτό κατηγοριοποιήθηκε στη θετική κατεύθυνση.
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Η κατηγορία Αντιπολίτευση
περιλαμβάνει ΠΑΣΟΚ Ποτάμι και ΝΔ25. Η αιτία που συγχωνεύτηκαν είναι ότι
οι εσωκομματικές αναφορές για το ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι είναι συνολικά 5. Συνεπώς η
κατηγορία αυτή ουσιαστικά αφορά μόνο τη ΝΔ.

Αντιπολίτευση
(+) Θετικές αναφορές για το
(-)Αρνητικές αναφορές για το
εσωκομματικό τοπίο της ΝΔ (και 1 εσωκομματικό τοπίο της ΝΔ (2 για
για το ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΣΟΚ και 3 για Ποτάμι).

(=)Βουλευτές των 3 κομμάτων

Κατά τη μετεκλογική περίοδο , η κατηγορία αυτή ορίζει την κριτική της αλλαγής
ηγεσίας στη ΝΔ.

Η κατηγορία ΜΜΕ

ΜΜΕ
(+)Αναφορές που δηλώνουν ότι
υπάρχει ενημέρωση για κάποιο
ζήτημα εκτενέστερα παρακάτω
και ακολουθεί υπότιτλος
π.χ. -Τι ισχύει για: -Διαβάστε
ακόμα:

(-) Παρέμβαση των ΜΜΕ
(ιδιωτικά κανάλια και
δημοσκοπήσεις) στην πολιτική
π.χ. -Παρέμβαση εισαγγελέα στα
ΜΜΕ για παραβίαση της
εκλογικής νομοθεσίας

(=) Οι επώνυμες θέσεις είτε της
εφημερίδας είτε των
δημοσιογράφων

Η θεματική Καθημερινότητα
Αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία και εδώ λαμβάνεται υπόψη υπό δύο
έννοιες. Καθημερινότητα είναι η μονότονη διαδοχή καταστάσεων κατά τον
25

Τα δύο κόμματα που δε λαμβάνουν μέρος είναι αυτά των άκρων, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Αιτία

είναι ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε εσωκομματικά ζητήματα αυτών.
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αναμενόμενο

τρόπο

(Μπαμπινιώτης,

2002:803).

Ο

Μαυρίδης

ορίζει

την

καθημερινότητα ως και «…το ότι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων κάνουν κοινές
επιλογές, ακολουθούν κοινές καθημερινές πρακτικές, δίνουν κοινές ερμηνείες, έχουν
κοινά ήθη και αξίες καθώς όλα καθορίζονται από την αέναη διαπλοκή των
προσωπικών βιωμάτων (ατομική ιστορία) με την ευρύτερη συλλογική Ιστορία»
(Φωτόπουλος, χ.χ.ε.:11). Στην παρούσα έρευνα, πρόκειται για την καθημερινότητα
του οργανωμένου συνόλου ανθρώπων που ζει εντός των γεωγραφικών συνόρων της
Ελλάδας περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί.

Η κατηγορία Ιδιωτικός τομέας
Είναι ο τομέας της οικονομίας που αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες
ανήκουν σε ιδιώτες. Στο νόημα του εμπεριέχει τους τρεις τομείς παραγωγικής
δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής). Η θετική και αρνητική
κατεύθυνση αναφοράς έχουν ως δεύτερο συνθετικό τον κεφαλαιακό έλεγχο, γεγονός
που τις καθιστά οικονομικό ζήτημα. Από την άλλη η ουδέτερη κατεύθυνση αναφοράς
αναφέρεται επίσης στο ατομικό (καταθέσεις, ιδιοκτησία) εντάσσοντας το στο γενικό.
Υπό αυτή την έννοια η κατηγορία αφορά το άτομο.

Ιδιωτικός Τομέας

(+) Καθησυχαμοί των φημολογιών (-) Οι επιπτώσεις του κεφαλαιακού
για κούρεμα καταθέσεων και
ελέγχου στους παραγωγικούς
αδυναμία πληρωμής συντάξεων
φορείς

(=) Φημολογίες για κούρεμα
καταθέσεων και αδυναμία
πληρωμής συντάξεων (στόχευση
στο προσωπικό συμφέρον)

Η κατηγορία Κοινωνία
Εντάσσει το άτομο στο κοινωνικό σύνολο αναφερόμενη στην εθνική συνοχή
ή μη αλλά και την καθημερινή διαβίωση , περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί26.

26

Η δυσλειτουργία των κοινωνικών θεσμών περιλαμβάνει τους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης,
αθλητισμού, πολιτισμού κ.ά., σε αναφορά είτε με την ίδια την επιβολή του κεφαλαιακού ελέγχου, είτε
με την αντίδραση του κόσμου εξαιτίας της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων.
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Κοινωνία
(+) Ενότητα και διαβεβαιώσεις ως
προς την ομαλή λειτουργία της
κοινωνίας
π.χ.ενότητα, όχι στο διχασμό
ομαλή ηλεκτροδότηση , μη
διακοπή ύδρευσης, επάρκεια
αγαθών

(-)Η Ελλάδα διχασμένη και στην
ουρά
π.χ.ουρές σε τράπεζες και
βενζινάδικα
ανεπάρκεια αγαθών

(=) Συγκεντρώσεις ή Έλληνες ή
Λαός

πόλωση
δυσλειτουργία κοινωνικών
θεσμών

Για τους υπότιτλους

Όλες οι κατηγορίες είναι ίδιες και ορίζονται με τον ίδιο τρόπο ΕΚΤΟΣ από 3
σημεία :
1)Στη θεματική Οικονομία, η κατηγορία Δημοσιονομικά Μέτρα διασπάστηκε σε
Έσοδα (φορολογία) και σε Έξοδα (ασφαλιστικό, εργασιακό, συντάξεις, περικοπές
επιδομάτων πρόνοιας). Επίσης η κατεύθυνση της αναφοράς αποδόθηκε με βάση το
συμφέρον του δημόσιου ταμείου δηλαδή ό,τι για τον πολίτη είναι αρνητικό (π.χ.
αύξηση ΦΠΑ) για το δημόσιο ταμείο είναι θετικό.

Έσοδα
(+) Κατάργηση
φοροαπαλλαγών, κατάσχεση
μισθών, αύξηση ΦΠΑ

(-) μείωση ΦΠΑ

(=) μεταρρυθμίσεις σε
φορολογία , όταν
αναφέρεται γενικά

Έξοδα
(+) περικοπές δημόσιων
δαπανών: μισθών και
συντάξεων, αύξηση ορίων
ηλικίας, διακοπή ΕΚΑΣ

(-) καμία μείωση μισθών (=) ασφαλιστικό, εργασιακό,
και συντάξεων, αυξήσεις σε
συντάξεις, επιδόματα
δημόσιες δαπάνες
(γενικά κοινωνικό κράτος)
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2) Οι κατηγορίες των τίτλων Ε-ΕΕ και Ε-Ευρωζώνη ενώθηκαν υπό τον τίτλο ΕλλάδαΕυρώπη χωρίς να αλλάζει όμως το περιεχόμενο τους όπως αυτό ορίστηκε για τους
τίτλους.

3) Η κατηγορία Άγνωστο (ναι/όχι) διασπάστηκε στις θετικές αναφορές της κατηγορίας
Αριστερά και Δεξιά αντίστοιχα, καθώς ήταν ελάχιστες αυτού του είδους οι αναφορές.

Οι υπόλοιπες μεταβλητές

Εισαγωγική φράση
Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων οι εισαγωγικές φράσεις ή υπέρτιτλοι έχουν
πάντοτε πολύ μικρότερου μεγέθους γραμματοσειρά από αυτήν του τίτλου, συνήθως
χρωματιστή και κεφαλαίους χαρακτήρες. Στην παρούσα έρευνα, η εισαγωγική φράση
κωδικοποιήθηκε ανάλογα με την ύπαρξη της ή μη για κάθε τίτλο. Το φραστικό της
περιεχομένο δεν κωδικοποιήθηκε ωστόσο λήφθηκε υπόψη ιδίως όταν επρόκειτο για
συνοδεία της θεματικής της Τοποθέτησης. Αυτό συνέβη διότι, όπως παρατηρήθηκε ,
στον υπέρτιτλο της Τοποθέτησης εντοπιζόταν τις περισσότερες φορές η κατεύθυνση
της αναφοράς ή ακόμη και η ίδια η τοποθέτηση, κάνοντας τον τίτλο έτσι να φαίνεται
ως ουδέτερος.

Παράδειγμα: (Ευρώ ή δραχμή το πραγματικό διακύβευμα της Κυριακής) Σε τι
θα πούμε ναι ή όχι την Κυριακή
Ή
(Αν υπάρξει συμφωνία) Ελπίδα αποφυγής κουρέματος των καταθέσεων
Στην πρώτη περίπτωση εάν ο υπέρτιτλος δεν αναγνωστεί ή δε ληφθεί υπόψη,
ο τίτλος φαίνεται να αναφέρεται γενικά στο ερώτημα του δημοψηφίσματος και
μάλιστα ουδέτερα ενώ στην πραγματικότητα δηλώνει στον αναγνώστη ότι το
ερώτημα αφορά την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και μάλιστα τοποθετείται
έμμεσα υπέρ αυτής.
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Στη δεύτερη περίπτωση ο τίτλος, αποσπασμένος από τον υπέρτιτλο
απευθύνεται στο ατομικό συμφέρον (ιδιοκτησία, περιουσιακά στοιχεία) ως
επιχείρημα της τοποθέτησης που δηλώνεται υπέρ του σχεδίου συμφωνίας.
Η συμπληρωματική φράση
Παρόλο που οι υπότιτλοι αποτέλεσαν ερευνητικό υλικό, η ύπαρξη τους
κωδικοποιήθηκε στο φύλλο δεδομένων του excel των τίτλων, προκειμένου να
μελετηθεί μετέπειτα η συνάφεια και να συγκριθούν μεταξύ τους τα στοιχεία.
Κατηγορία Τίτλου
Οι τίτλοι χαρακτηρίστηκαν από τον ερευνητή ως προς τον όγκο που
καταλάμβαναν στα πρωτοσέλιδα διακρίνοντας τους σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο.
Στήλες
Η μεταβλητή αυτή αναφέρεται στον αριθμό των στηλών που καταλαμβάνει ο
τίτλος στο πρωτοσέλιδο. Η μέτρηση έγινε θεωρώντας δεδομένο για όλες τις
εφημερίδες (ανεξαρτήτως του πραγματικού μεγέθους του φύλλου) το μέγεθος των
tabloid που μπορεί να διακρίνονται μέχρι και σε 5 στήλες.

Η μέτρηση
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Συλλογή φωτογραφιών
του Windows Live σε προβολή πραγματικού μεγέθους με εκατοστόμετρο (απλός
χάρακας). Στη συνέχεια τα εκατοστά μετατράπηκαν σε στιγμές (points), έχοντας
δεδομένο ότι 72 pt είναι ίσα με 1 ίντσα και 1 ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστά. Άρα 72
pt=2,54 εκ.
Σημειώνεται ότι μπορεί ένας τίτλος να αναγράφεται με διαφορετικού μεγέθους
γραμματοσειρά για κάθε μία λέξη. Στην έρευνα μας λάβαμε υπόψη μόνο τη
μεγαλύτερη τιμή μέτρησης που είχε μία λέξη του τίτλου.
Από το σύνολο των εφημερίδων 4 δεν ήταν δυνατό να προβληθούν σε
πραγματικό μέγεθος με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για τις εφημερίδες
Μακελειό, 24 Ώρες, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, χτύπος. Αυτές μετρήθηκαν στην
ιστοσελίδα www.protoselidaefimeridon.gr η οποία έδινε τη δυνατότητα εμφάνισης
των πρωτοσέλιδων σε προβολή πραγματικού μεγέθους. Έπειτα από σύγκριση των
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τιμών δύο άλλων εφημερίδων που είχαν ήδη μετρηθεί με το πρόγραμμα των Windows
επιβεβαιώθηκε ότι οι τιμές των μετρήσεων δεν είχαν καμία απόκλιση.
Όσο αφορά τις τιμές, αυτές στρογγυλοποιήθηκαν σε ακέραιους αριθμούς.
Όταν η μέτρηση έδειχνε ανάμεσα σε δύο εκατοστά αυτό εκλήφθηκε ως 0,5.
Σημειώνεται ότι μετρήθηκε το πρώτο κεφαλαίο γράμμα κάθε τίτλου. Όπου δεν υπήρχε
κεφαλαίο, μετρήθηκε το πεζό του οποίου το ύψος φτάνει στο κεφαλαίο. Για το
ελληνικό αλφάβητο πρόκειται για τα γράμματα θ, λ, ξ, β, ζ. Ο πίνακας στο παράρτημα
3 δείχνει πώς στρογγυλοποιήθηκαν οι τιμές αλλά και ποιες τιμές χρησιμοποιήθηκαν.

Προ Δημοψηφίσματος/Μετά Δημοψηφίσματος
Πρόκειται για δύο μεταβλητές οι οποίες δηλώνουν την ημερομηνία
δημοσίευσης του τίτλου. Η μεταβλητή Προ Δημοψηφίσματος ξεκινά τη μέτρηση
αντίστροφα από τις 8 ημέρες πριν το δημοψήφισμα και φτάνει στη μία ημέρα πριν τη
ψηφοφορία, αντιστοιχώντας έτσι στις ημερομηνίες από 27/6/2015-4/7/2015. Η
μεταβλητή Μετά Δημοψηφίσματος μετρά κατά αύξουσα σειρά από την πρώτη μέρα
μετά τη ψηφοφορία μέχρι και την 9η ημέρα μετά, αντιστοιχώντας στις ημερομηνίες
από 6/7/2015-14/7/2015.

Οι εφημερίδες
Οι 45 εφημερίδες που αποτέλεσαν και την πηγή άντλησης του υλικού,
κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με τη συχνότητα της κυκλοφορίας τους και τον τόπο
έκδοσης τους διότι το μεγάλο πλήθος τους δεν επέτρεπε την απόδοση των στατιστικών
αποτελεσμάτων σε πίνακες ή γραφήματα εύκολα αναγνώσιμα.
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5.3:Η ανάλυση
5.3.1: Οι τίτλοι
Από το σύνολο των 2.394

τίτλων που συλλέχθηκαν (πριν αυτοί να

διασπαστούν σε θεματικές και υποκατηγορίες) , 58% διαθέτει υπέρτιτλο, ενώ 42%
συνοδεύεται από κάποιον υπότιτλο (Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Συχνότητα υπέρτιτλου και υπότιτλου στο σύνολο των τίτλων
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Από το σύνολο των μεγάλων τίτλων (Πίνακας 1), 56,4% δημοσιεύεται σε 5
στήλες, 33,2% σε 4, 8,8% σε 3, 1,6% σε 2 ενώ κανένας από αυτή την κατηγορία δε
δημοσιεύεται σε 1 μόνο στήλη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσαίων τίτλων (56,3%)
δημοσιεύεται σε 3 στήλες, ενώ 18,4% σε 5 στήλες και 7,8% σε 2 στήλες. Μόλις 1,6%
σε 4 στήλες και 1,4% σε 1 στήλη. Επιπλέον,

78,7%

των μικρών τίτλων

δημοσιεύονται σε 1 μόνο στήλη, 16,7% σε 2 στήλες, 2% σε 3, 1,5% σε 5 και 1,1% σε
4 στήλες.

Πίνακας 1: Κατανομή συχνότητας της κατηγορίας των τίτλων σε στήλες

Στήλες * Κατηγορία_Τίτλου Crosstabulation
Κατηγορία_Τίτλου
Total
Μικρός Μεσαίος Μεγάλος
Στήλες 1 Count
1350
4
0
1354
% within
78,7%
1,4%
0,0%
56,6%
Κατηγορία_Τίτλου
2 Count
287
23
6
316
65

% within
Κατηγορία_Τίτλου
3 Count
% within
Κατηγορία_Τίτλου
4 Count
% within
Κατηγορία_Τίτλου
5 Count
% within
Κατηγορία_Τίτλου
Total
Count
% within
Κατηγορία_Τίτλου
2
X =2544,040a df=8 sig=0,000

16,7%

7,8%

1,6%

13,2%

35
2,0%

165
56,3%

34
8,8%

234
9,8%

19
1,1%

47
16,0%

128
33,2%

194
8,1%

25
1,5%

54
18,4%

217
56,4%

296
12,4%

1716
100,0%

293
100,0%

385
2394
100,0% 100,0%

Πίνακας 2: Δείκτης κατανομής μέσου όρου και διασποράς για το μέγεθος της
γραμματοσειράς δημοσίευσης σε στιγμές (points)

Statistics
Στιγμές (points)
N

Valid
Missing

Mean
Median
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

2394
0
21,09
11
25,681
306
3
309

Στον πίνακα 2 παρατηρείται ότι ο μέσος όρος κατανομής των τιμών (mean)
της μέτρησης των στιγμών (points ή pt) είναι περίπου 21, όταν η ελάχιστη τιμή που
μετρήθηκε ήταν 3 pt και η μεγαλύτερη 309 pt. Ωστόσο, κατά το μέγιστο 50% των
τιμών λαμβάνουν τιμές μικρότερες των 11 στιγμών και κατά το μέγιστο 50%
λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες των 11 στιγμών.
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Πίνακας 3: Κατανομή των μετρήσεων ανά ομάδες μεγέθους γραμματοσειράς

Valid

<15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
91-105
>105
Total

Τιμές μέτρησης ανά ομάδες στιγμών
Frequency
Percent
Cumulative Percent
1620
67,7
376
15,7
119
5
104
4,3
56
2,3
36
1,5
35
1,5
48
2
2394
100

67,7
83,4
88,3
92,7
95
96,5
98
100

Η ομαδοποίηση ανά 15 στιγμές αναλογεί σε περίπου 0,5 εκατοστό.

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι 67,7% των τίτλων αναγράφονται με
γραμματοσειρά μικρότερης των 15 pt ενώ ποσοστό 88,3 έχει μέγεθος μέχρι 45 pt.
Αρκετά μικρότερο είναι το ποσοστό των τίτλων που δημοσιεύονται με γραμματοσειρά
46-105 pt (9,61%) αναγράφεται με μέγεθος από 46 έως 105 στιγμές ενώ το υπόλοιπο
2% έχει μέγεθος άνω των 105 pt δηλαδή άνω των 4 περίπου εκατοστών.

Πίνακας 4: Συχνότητα των τίτλων στις εφημερίδες

Valid

Κυκλοφορία_Εφημερίδων
Frequency
Percent
Καθημερινές εθνικής εμβέλειας
1608
67,2
Εβδομαδιαίες
456
19
Καθημερινές Βόρειας Ελλάδας
Total

330
2394

13,8
100

Όσο αφορά τις εφημερίδες, το 67,2% των τίτλων συλλέχθηκε από εφημερίδες που
κυκλοφορούν καθημερινά πανελληνίως, 19% από εβδομαδιαίες, ενώ το υπόλοιπο
13%

από

εφημερίδες

καθημερινής

κυκλοφορίας

της

Βόρειας

Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, η κατανομή συχνότητας ανά κυκλοφορία εφημερίδας παρουσιάζεται
στα Γραφήματα 2.1, 2.2 και 2.3 που ακολουθούν.
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Γράφημα 2.1: Συχνότητα τίτλων σε καθημερινές εφημερίδες εθνικής εμβέλειας

8.9
7.1

6.8
4.4
0.8

4.4

1

5

4.3
1.3

4.8

2.5

3.8

2.3

4

2.8

2.9

Valid

Από τις καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στην Καθημερινή
οι τίτλοι παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα με 8,9% Στη δημοκρατία 7,1% και
στην Ακρόπολη 6,8% εμφανίζονται συχνότερα από ότι στον Ελεύθερο Τύπο 5% και
την Εστία 4,8%. Ακολουθούν οι εφημερίδες Αυγή και kontra news με 4,4%, ο
Ριζοσπάστης με 4% και η εφημερίδα των συντακτών με 3,8%. Χαμηλότερη συχνότητα
εμφανίζουν τα νέα με 2,9%, ο Λόγος με 2,8%, το Μακελειό με 2,3% ενώ κοντά στην
ποσοστιαία μονάδα βρίσκεται η συχνότητα των Star Press, Espresso και 24 Ώρες με
1,3%, 1% και 0,8% αντίστοιχα.
Γράφημα 2.2: Συχνότητα τίτλων στις εβδομαδιαίες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας

1.8

0.80.8

1 1

Εβδομαδιαίες εφημερίδες εθνικής
εμβέλειας

1

0.9

0.3

0.2

0.8

1

1.3 1.2
0.8

1.3
0.6

0.2

0.9 0.8

0.9

0.30.30.40.1

Valid
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Το 19% των τίτλων που δημοσιεύτηκαν στις εβδομαδιαίες εφημερίδες
περιγράφεται στο Γράφημα 2.2. Το παρόν της Κυριακής είναι η εφημερίδα με τη
μεγαλύτερη συχνότητα 1,8%. Ακολουθούν οι εφημερίδες Παραπολιτικά και στο καρφί
του ΣΚ με 1,3%, το Παρασκήνιο με 1,2% ενώ στην ποσοστιαία μονάδα βρίσκονται οι:
Αγορά, Δρόμος της Αριστεράς, άποψη του ΣΚ και εποχή. Με διαφορά μόλις 0,1%, το
άρθρο, Πρώτο Θέμα και Επένδυση με 0,9% προηγούνται των Real news, Press Time,
της βραδυνής, της Θεσσαλονίκης και του βήματος (0,8%). Έπεται η εφημερίδα Πριν
με 0,6%, η Χρυσή Αυγή με 0,4%, οι εφημερίδες Εμπρός, το ποντίκι και το χωνί με
0,3%, εργατική αλληλεγγύη και στόχος 0,2% ενώ ο χτύπος με μόλις 0,1%.

Γράφημα 2.3:Συχνότητα τίτλων στις καθημερινές εφημερίδες Βόρειας Ελλάδας
Τύπος Θεσσαλονίκης

2.5

Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος

3.1

Μακεδονία

3.8

Αγγελιοφόρος

4.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Από τις καθημερινές εφημερίδες της Βόρειας Ελλάδας, υψηλότερη συχνότητα
εμφανίζεται στον

Αγγελιοφόρο με 4,6%. Ακολουθούν η Μακεδονία 3,8%, η

Πανελλήνια 3,1% και ο Τύπος Θεσσαλονίκης με 2,5%.
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Πίνακας 5: Οι στήλες δημοσίευσης και οι εφημερίδες ανά κυκλοφορία

Στήλες * Κυκλοφορία_Εφημερίδων Crosstabulation
Στήλες
Κυκλοφορία_Εφημερίδων
Καθημερινές Εβδομαδιαίες Καθημερινές
εθνικής
Βόρειας
εμβέλειας
Ελλάδας
1 % within Κυκλοφορία
54,4%
59,9%
62,7%
Εφημερίδων
2 % within Κυκλοφορία
14,2%
13,8%
7,3%
Εφημερίδων
3 % within Κυκλοφορία
10,8%
9,2%
5,5%
Εφημερίδων
4 % within Κυκλοφορία
6,1%
8,3%
17,6%
Εφημερίδων
5 % within Κυκλοφορία
14,5%
8,8%
7,0%
Εφημερίδων
Total
% within Κυκλοφορία
100,0%
100,0%
100,0%
Εφημερίδων
2
x =85,952 df=8 sig=0,000

Η πλειοψηφία των τίτλων (54,4%) που αντλήθηκαν από καθημερινές
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας δημοσιεύτηκε σε 1 στήλη. Με διαφορά 40
ποσοστιαίων μονάδων , δηλαδή 14,5% δημοσιεύτηκε σε 5 στήλες, 14,2% σε 2, 10,8%
σε 3, και το υπόλοιπο 6,1% σε 4 στήλες. Στις εβδομαδιαίες εφημερίδες δεν είναι ίδια
η διακύμανση καθώς πλειοψηφεί μεν η 1 στήλη με 59,9%, όμως έπονται με 13,8% οι
2, 9,2% οι 3 στήλες , 8,8% οι 5 και 8,3% οι 4 στήλες. Και στις καθημερινές όμως
εφημερίδες Βορείου Ελλάδος υπάρχει διαφοροποίηση όχι ως προς τη 1 στήλη (62,7%)
αλλά ως προς τη συχνότητα των 4 στηλών με 17,6%. Έπονται με 7,3% οι 2 στήλες,
με 7% οι 5 και με 5,5% οι 3 στήλες.
Πίνακας 6.1: Μέγεθος στιγμών (points) στις καθημερινές εθνικής εμβέλειας εφημερίδες

24 Ώρες
Espresso

Εφημερίδες * Μέγεθος_Στιγμές Crosstabulation
Μέγεθος_Στιγμές
<15
16-30
31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 >105
10
0
6
3
0
0
0
0
0,6%
0,0% 5,0% 2,9% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
7
14
0
0
0
1
0
1
0,4%
3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8%
0,0%
2,1%
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Kontra
News
Star Press
Ακρόπολη
Αυγή
Δημοκρατία
Έθνος
Ελεύθερη
Ώρα
Ελεύθερος
Τύπος
Εστία
Η
εφημερίδα
των
συντακτών
Η
Καθημερινή
Μακελειό
Ο Λόγος
Ριζοσπάστης
Τα νέα

55
3,4%
3
0,2%
125
7,7%
80
4,9%
105
6,5%
70
4,3%
17
1,0%
63
3,9%
100
6,2%
62
3,8%

199
12,3%
38
2,3%
31
1,9%
79
4,9%
29
1,8%

17
2
5
12
6
4,5% 1,7% 4,8% 21,4% 16,7%
17
1
1
0
0
4,5% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0%
16
2
1
2
4
4,3% 1,7% 1,0% 3,6% 11,1%
5
5
10
1
0
1,3% 4,2% 9,6% 1,8% 0,0%
45
2
1
0
1
12,0% 1,7% 1,0% 0,0% 2,8%
13
3
3
3
5
3,5% 2,5% 2,9% 5,4% 13,9%
22
3
1
1
8
5,9% 2,5% 1,0% 1,8% 22,2%
24
15
14
2
0
6,4% 12,6% 13,5% 3,6% 0,0%
16
0
0
0
0
4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12
7
9
1
0
3,2% 5,9% 8,7% 1,8% 0,0%

13
2
3,5% 1,7%
4
8
1,1% 6,7%
22
2
5,9% 1,7%
0
15
0,0% 12,6%
23
7
6,1% 5,9%

0
0,0%
4
3,8%
5
4,8%
2
1,9%
7
6,7%

0
0,0%
0
0,0%
5
8,9%
0
0,0%
2
3,6%

0
0,0%
1
2,8%
1
2,8%
0
0,0%
1
2,8%

6
17,1%
4
11,4%
7
20,0%
1
2,9%
0
0,0%
4
11,4%
8
22,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

2
4,2%
4
8,3%
5
10,4%
4
8,3%
16
33,3%
2
4,2%
1
2,1%
1
2,1%
0
0,0%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
2
5,7%
0
0,0%
0
0,0%

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

x2=1228,614a df=308 sig=0,000
Στον Πίνακα 6.1 παρατηρείται ότι από τις καθημερινές εφημερίδες εθνικής
εμβέλειας τιμές >105 pt μετρήθηκαν στις εφημερίδες: δημοκρατία, Ακρόπολη, Star
press, kontra news, Έθνος, Ελεύθερη ώρα, Ελεύθερος Τύπος, Μακελειό και Espresso
με το μεγαλύτερο ποσοστό για την δημοκρατία με 33,3%. Η εφημερίδα 24 ώρες έχει
μέγιστη τιμή από 46-60pt . Η Ελεύθερη ώρα, η Star press και η espresso εμφανίζονται
συχνότερα στην ομάδα 16-30pt. Όλες οι υπόλοιπες εμφανίζονται συχνότερα με
γραμματοσειρά <15 pt. Ωστόσο η Εστία παίρνει μέγιστη τιμή από 16-30pt (4,3%) ενώ
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η Καθημερινή από 31-45pt με 1,7%. Η εφημερίδα των συντακτών και ο Ριζοσπάστης
παίρνουν τις μεγαλύτερες τιμές από 46-60 ενώ τα νέα από 76-90pt

Πίνακας 6.2:Μέγεθος στιγμών (points) στις καθημερινές εφημερίδες Βόρειας Ελλάδας
Εφημερίδες * Μέγεθος_Στιγμές Crosstabulation
Μέγεθος_Στιγμές
<15
Αγγελιοφόρος
Μακεδονία
Πανελλήνια
Βορείου
Ελλάδος
Τύπος
Θεσσαλονίκης

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91105

>105

82

12

0

10

5

0

0

1

5,1%

3,2%

0,0%

9,6%

8,9%

0,0%

0,0%

2,1%
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2

12

1

0

0

0

0

4,6%

0,5%

10,1%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42

22

10

0

0

0

0

0

2,6%

5,9%

8,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

36

11

1

5

4

3

0

1

2,2%

2,9%

0,8%

4,8%

7,1%

8,3%

0,0%

2,1%

Από τις εφημερίδες της Βόρειας Ελλάδας μόνο ο Αγγελιοφόρος και ο Τύπος
Θεσσαλονίκης έχουν μέγιστη τιμή >105pt με 2,1% έκαστος, ενώ η Μακεδονία 46-60pt
(1%) και η Πανελλήνια 31-45pt με 8,4%. Ωστόσο και οι 4 εφημερίδες συναντώνται
συχνότερα με >15pt γραμματοσειρά.

Πίνακας 6.3:Μέγεθος στιγμών (points) στις εβδομαδιαίες εφημερίδες

Press Time
Real News
Αγορά
Δρόμος της
Αριστεράς

Εφημερίδες * Μέγεθος_Στιγμές Crosstabulation
Μέγεθος_Στιγμές
<15
16-30 31-45
46-60 6176-90 91>105
75
105
8
7
1
3
1
0
0
0
0,5%
1,9%
0,8%
2,9% 1,8%
0,0% 0,0%
0,0%
12
3
2
1
0
0
0
0
0,7%
0,8%
1,7%
1,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
20
0
3
0
0
0
0
0
1,2%
0,0%
2,5%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
22
2
0
0
0
0
0
1
1,4%
0,5%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
2,1%
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Εμπρός
Επένδυση
Εργατική
Αλληλεγγύη
Η Άποψη του
ΣΚ
Η βραδυνή της
Κυριακής
Η εποχή
Θεσσαλονίκη
Παραπολιτικά
Παρασκήνιο
Πριν
Στο καρφί του
ΣΚ
Στόχος
Το άρθρο
Το βήμα της
Κυριακής
Το παρόν της
Κυριακής
Το ποντίκι
Το χωνί
Χρυσή Αυγή
Χτύπος
Πρώτο Θέμα

6
0,4%
14
0,9%
1
0,1%
18
1,1%
12
0,7%
21
1,3%
15
0,9%
23
1,4%
18
1,1%
8
0,5%
23
1,4%
0
0,0%
19
1,2%
13
0,8%
33
2,0%
6
0,4%
4
0,2%
3
0,2%
1
0,1%
12
0,7%

0
0,0%
3
0,8%
0
0,0%
4
1,1%
3
0,8%
0
0,0%
2
0,5%
2
0,5%
6
1,6%
4
1,1%
5
1,3%
2
0,5%
2
0,5%
4
1,1%
7
1,9%
0
0,0%
0
0,0%
3
0,8%
0
0,0%
7
1,9%

0
0,0%
1
0,8%
0
0,0%
2
1,7%
0
0,0%
2
1,7%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,8%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,8%
1
0,8%
0
0,0%
1
0,8%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,8%
0
0,0%
0
0,0%

2
1,9%
0
0,0%
3
2,9%
0
0,0%
2
1,9%
0
0,0%
3
2,9%
1
1,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
1,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
2,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
1,9%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,8%
0
0,0%
0
0,0%
4
7,1%
1
1,8%
2
3,6%
1
1,8%
0
0,0%
0
0,0%
2
3,6%
0
0,0%
2
3,6%
2
3,6%
2
3,6%
0
0,0%
0
0,0%

0
0,0%
3
8,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,8%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,9%
0
0,0%

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

Από τις εβδομαδιαίες εφημερίδες, ο στόχος είναι η μόνη εφημερίδα της οποίας
οι τίτλοι έχουν ελάχιστο μέγεθος από 16-30pt ενώ το ποσοστό συμμετοχής του στη
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μέγιστη ομάδα ( >105pt.), είναι 2,1%. Για τις υπόλοιπες που έχουν ίδια μέγιστη τιμή
ο δρόμος της αριστεράς , η εποχή , η άποψη, Παρασκήνιο, Πριν , στο καρφί, το χωνί
και το Πρώτο θέμα όλες έχουν την ίδια συμμετοχή με 2,1%. Επιπλέον όλες έχουν τη
μεγαλύτερη συχνότητα στην ομάδα <15pt.
Από το σύνολο των τίτλων 1175 δηλαδή 49,1% δημοσιεύτηκαν κατά τις 8
ημέρες που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος (Πίνακας 7.1) ενώ 1219 κατά τις 9
ημέρες που ακολούθησαν του δημοψηφίσματος (Πίνακας 7.2).
Πίνακας 7.1: Συχνότητα τίτλων ανά ημέρα
κατά την προεκλογική περίοδο
Προεκλογική περίοδος
Ημέρες
Frequency
Percent
8
153
6,4
7
6

139
101

5,8
4,2

5
4

144
140

6
5,8

3
2

130
206

5,4
8,6

1

162
1219

6,8
50,9

1175
2394

49,1
100

Missing
System
Total
Total

Πίνακας 7.2: Συχνότητα τίτλων ανά
ημέρα κατά τη μετεκλογική περίοδο
Μετεκλογική περίοδος
Ημέρες
Frequency
Percent
1
111
4,6
2
133
5,6
3
122
5,1
4
145
6,1
5
120
5,1
6
176
7,3
7
178
7,4
8
94
3,9
9
140
5,8
Total
1219
50,9
Missing
1175
49,1
System
Total
2394
100

Κατά την προεκλογική περίοδο η μεγαλύτερη συχνότητα τίτλων παρατηρείται
2 ημέρες πριν τη ψηφοφορία με 8,6% ενώ η χαμηλότερη 6 ημέρες πριν με 4,2%. Για
τις υπόλοιπες μέρες τα ποσοστά κυμαίνονται από 5,4 – 6,8% ανά ημέρα.
Τις πρώτες 5 ημέρες μετά τη ψηφοφορία, η συχνότητα των τίτλων κυμαίνεται
από 4,6 -5,1%. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει την 6η ημέρα καθώς εμφανίζεται με
7,3%, ποσοστό που σχεδόν διατηρείται και την επόμενη ημέρα (7,4%) για να πέσει
στο 3,9% ημέρα Κυριακή και να αυξηθεί στο 5,8% την τελευταία ημέρα της υπό
μελέτη περιόδου.
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Πίνακας 8: Ανίχνευση επαναλαμβανόμενων τίτλων

Valid

Indicator of each last matching case as Primary
Frequency Percent Valid
Cumulative
Percent
Percent
Duplicate
819
25,5
25,5
25,5
Case
Primary
2394
74,5
74,5
100
Case
Total
3213
100
100
Οι 2394 τίτλοι που συλλέχθηκαν από τα πρωτοσέλιδα απέφεραν συνολικά

3.213 αναφορές, δηλαδή το 25,5% των αρχικών τίτλων επαναλαμβάνεται (Πίνακας
8).

Πίνακας 9: Κατανομή συχνότητας θεματικών προεκλογικά και μετεκλογικά

Θεματικές
Τοποθέτηση
Δημοψήφισμα
Μνημόνιο
Οικονομία
Πρόσωπα/Ομάδες
Διεθνή Πολιτική Σκηνή
Εσωτερική Πολιτική
Σκηνή
Πολιτικοί Θεσμοί
Καθημερινότητα
Total

Προεκλογικά
Μετεκλογικά
Frequency
Percent
Frequency
Percent
541
35
360
21,6
158
10,2
99
5,9
115
7,4
353
21,2
157
10,1
191
11,5
42
2,7
33
2
84
5,4
111
6,7
172

11,1

184

11

105
173
1547

6,8
11,2
100

194
141
1666

11,6
8,5
100

Στον Πίνακα 9 παρατηρείται ότι κατά την προεκλογική περίοδο , η θεματική
της Τοποθέτησης εμφανίζεται 2 φορές συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη θεματική
εκείνης της περιόδου με ποσοστό 35%, ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 21,6% κατά
τη μετεκλογική περίοδο χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την επικρατούσα τιμή της
θεματικής και για τη μετεκλογική περίοδο. Η συχνότητα της Καθημερινότητας επίσης
μειώνεται από το 11,2% της προεκλογικής περιόδου στο 8,5% την επόμενη εβδομάδα
ενώ η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια και
των 16 ημερών 11,1% και 11%. Το Δημοψήφισμα από 10,2% μειώνεται σχεδόν κατά
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το ήμισυ τη 2η εβδομάδα φτάνοντας στο 5,9% ενώ η Οικονομία με 10,1% την
προεκλογική περίοδο, αυξάνεται τις επόμενες ημέρες κατά 1,4%. Τη μεγαλύτερη
αλλαγή παρουσιάζει το Μνημόνιο καθώς από το 7,2% αυξάνεται 14 ποσοστιαίες
μονάδες (21,2%) τις ημέρες που ακολουθούν την ψηφοφορία. Μικρότερη αλλά
σημαντική διαφοροποίηση και για τους Πολιτικούς Θεσμούς, οι οποίοι από το 6,8%
της προεκλογικής περιόδου αυξάνουν τη συχνότητα τους στο 11,6% την επόμενη.
Συχνότερα κατά 1,3% εμφανίζεται και η Διεθνή Πολιτική Σκηνή κατά τη 2η εβδομάδα
ενώ την ίδια περίοδο και κατά 0,7% λιγότερο συχνά εμφανίζονται τα
Πρόσωπα/Ομάδες.

Γράφημα 3: Συχνότητα εισαγωγικής φράσης (υπέρτιτλου) σε κάθε θεματική πριν και μετά τη
ψηφοφορία

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

58.1%

45.5%

52.7%

57.1%

51.5%

60.6%

57.0%

56.5%

52.9%

45.2%

67.6%

57.6%

58.3%

54.1%

42.8%
45.7%

67.4%
52.0%

Θεματικές * Εισαγωγική_Φράση Crosstabulation Μετεκλογικά
Θεματικές * Εισαγωγική_Φράση Crosstabulation Προεκλογικά

Μετεκλογικά x2=34,160a df=8 sig=0,000

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (Γράφημα 3) και με εξαίρεση
τα Πρόσωπα/Ομάδες και τους Πολιτικούς θεσμούς, υπάρχουν συχνότερα υπέρτιτλοι.
Το 60,6% των τίτλων που εκφράζουν Τοποθέτηση έχουν εισαγωγική φράση.
Ακολουθεί το Δημοψήφισμα με 57%, το Μνημόνιο 56,5%, η Οικονομία 52,9% η
Διεθνή Πολιτική Σκηνή με 58,3%, η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή με 54,1% και η
Καθημερινότητα με 52%.
Στο ίδιο Γράφημα παρατηρείται ότι κατά τη μετεκλογική περίοδο τη
μεγαλύτερη συχνότητα υπέρτιτλου

έχουν η Διεθνή Πολιτική Σκηνή και η

Καθημερινότητα με 67,6 και 67,4% αντίστοιχα. Ακολουθούν με 58,1% η
76

Τοποθέτηση, 57,1% η Οικονομίας ,52,7%

το Μνημόνιο και 51,5% τα

Πρόσωπα/Ομάδες. Μόνο στις θεματικές Δημοψήφισμα και Πολιτικοί Θεσμοί είναι
περισσότεροι οι τίτλοι που δεν διαθέτουν υπέρτιτλο καθώς τα ποσοστά είναι κάτω
από 50%.

Πίνακας 9:Συχνότητα υπότιτλων σε κάθε θεματική πριν και μετά το δημοψήφισμα

Θεματικές * Υπότιτλος Crosstabulation
Προεκλογικά Μετεκλογικά
Τοποθέτηση
% within Θεματικές
33,5%
36,7%
Δημοψήφισμα
% within Θεματικές
36,7%
37,4%
Μνημόνιο
% within Θεματικές
43,5%
41,4%
Οικονομία
% within Θεματικές
36,9%
38,2%
Πρόσωπα/Ομάδες
% within Θεματικές
35,7%
33,3%
Διεθνή Πολιτική Σκηνή
% within Θεματικές
39,3%
44,1%
Εσωτερική Πολιτική
% within Θεματικές
47,1%
35,9%
Σκηνή
Πολιτικοί Θεσμοί
% within Θεματικές
44,8%
44,3%
Καθημερινότητα
% within Θεματικές
41,6%
41,8%
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9, για όλες τις θεματικές υπάρχουν υπότιτλοι.
Ωστόσο προεκλογικά το υψηλότερο ποσοστό που φέρει υπότιτλο ανήκει

στην

Εσωτερική Πολιτική Σκηνή με 47,1, ενώ σπανιότερα συναντάται συμπληρωματική
φράση στη θεματική της Τοποθέτησης (33,5%). Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο, τη
μεγαλύτερη συχνότητα συμπληρωματικών φράσεων φέρει η θεματική Πολιτικοί
Θεσμοί με 44,3% Ακολουθεί με διαφορά 0,2% η Διεθνής Πολιτική Σκηνή ενώ η
μικρότερη συχνότητα εμφανίζεται στη θεματική Πρόσωπα/Ομάδες 33,3%.

Πίνακας 10.1: Διασταύρωση θεματικών και ομάδων μεγέθους γραμματοσειράς προεκλογικά
Θεματικές * Μέγεθος Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματικές

Count % within Μέγεθος
<15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

91105

>106

77

Τοποθέτηση

33,2%

23,6%

48,1%

53,0%

56,4%

42,1%

39,1%

65,8%

Δημοψήφισμα

10,5%

9,8%

7,8%

10,6%

12,8%

15,8%

17,4%

0,0%

Μνημόνιο

8,0%

9,8%

6,5%

1,5%

2,6%

0,0%

4,3%

0,0%

Οικονομία

9,4%

19,6%

6,5%

6,1%

2,6%

5,3%

4,3%

2,6%

Πρόσωπα/
Ομάδες
Διεθνή
Πολιτική Σκηνή
Εσωτερική
Πολιτική Σκηνή
Πολιτικοί
Θεσμοί
Καθημερινότητ
α
Total

3,4%

2,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

5,8%

2,6%

6,1%

5,1%

10,5%

4,3%

7,9%

11,6%

9,8%

14,3%

4,5%

12,8%

0,0%

8,7%

15,8%

7,6%

7,1%

5,2%

3,0%

5,1%

0,0%

0,0%

0,0%

10,8%

12,0%

9,1%

15,2%

2,6%

26,3%

21,7%

7,9%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

x2=117,968

df=56 sig=0,000

Η μεγαλύτερη συμμετοχή της θεματικής Τοποθέτησης κατά την προεκλογική
περίοδο (Πίνακας 10.1) σημειώνεται στην ομάδα μεγέθους >106 pt. με 65,8% , ενώ η
μικρότερη στην ομάδα 16-30 pt. Το δημοψήφισμα μετέχει με 15,8% στην ομάδα 7690 pt ενώ με 7,8% σε μεγέθη από 31-45pt. Για το Μνημόνιο και την Οικονομία τα
μεγαλύτερα ποσοστά σημειώνονται στην ομάδα από 16 έως 30pt με 9,8% και 19,6%
αντίστοιχα όμως η πρώτη θεματική δεν εμφανίζεται καθόλου στις ομάδες 76-90 και
>106pt ενώ η μικρότερη συμμετοχή της δεύτερης σημειώνεται στις ομάδες 61-75 και
>106pt. Όσο αφορά στα Πρόσωπα/Ομάδες παίρνουν τιμές μόνο από 3-30 pt, ενώ η
Διεθνή Πολιτική Σκηνή εμφανίζεται συχνότερα στην ομάδα των 76-90pt με 10,5%
ενώ στην ομάδα αυτή δεν εμφανίζεται καθόλου η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
θεματική που εμφανίζεται συχνότερα στην ομάδα >106 με ποσοστό 15,8%. Οι
Πολιτικοί Θεσμοί συμμετέχουν στην ομάδα <15pt με ποσοστό 7,6% ενώ η
Καθημερινότητα προεκλογικά συμμετέχει στην ομάδα 76-90pt με ποσοστό 26,3% .
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Πίνακας 10.2: Διασταύρωση θεματικών και ομάδων μεγέθους γραμματοσειράς μετεκλογικά
Θεματικές * Μέγεθος Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματικές

Count % within Μέγεθος
<15

16-30

31-45 46-60

61-75

76-90

91105

>106

Τοποθέτηση

19,1%

23,6%

29,9% 30,9%

41,2%

27,0%

18,5%

0,0%

Δημοψήφισμα

5,8%

5,0%

6,9% 7,4%

3,9%

5,4%

11,1%

23,1%

Μνημόνιο

20,1%

19,8%

23,0% 33,3%

19,6%

32,4%

11,1%

46,2%

Οικονομία

12,9%

11,2%

9,2% 7,4%

2,0%

2,7%

11,1%

0,0%

Πρόσωπα/Ομάδ
ες

2,6%

0,4%

2,3% 0,0%

0,0%

0,0%

3,7%

0,0%

Διεθνή Πολιτική
Σκηνή

6,6%

7,4%

3,4% 3,7%

5,9%

18,9%

7,4%

7,7%

Εσωτερική
Πολιτική Σκηνή

10,7%

9,7%

13,8% 13,6%

9,8%

13,5%

18,5%

15,4%

Πολιτικοί
Θεσμοί

12,9%

14,0%

4,6% 3,7%

11,8%

0,0%

7,4%

0,0%

Καθημερινότητα 9,4%

8,9%

6,9% 0,0%

5,9%

0,0%

11,1%

7,7%

Total

100,0
%

100,0 100,0
% %

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

100,0
%

x2=109,749a df=56 sig=0,000
Στον Πίνακα 10.2 φαίνεται ότι μετεκλογικά η θεματική της Τοποθέτησης
συμμετέχει συχνότερα στην ομάδα 61-75pt με ποσοστό 41,2% και καθόλου στην
ομάδα των >106 pt ενώ το Δημοψήφισμα και το Μνημόνιο φαίνεται ότι είναι οι
θεματικές που συμμετέχουν περισσότερο στην ομάδα >106pt με ποσοστά 23,1 και
46,2 αντίστοιχα. Ομάδα στην οποία η

Οικονομία δε συμμετέχει καθόλου. Τα

Πρόσωπα/Ομάδες, η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή και η Καθημερινότητα συμμετέχουν
πλέον περισσότερο στην ομάδα 91-105 pt. Τέλος, οι Πολιτικοί Θεσμοί έχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην ομάδα 16-30 pt. με 12,9%.
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Τα Γραφήματα 4.1 και 4.2 παρατηρούν την ποσοστιαία συχνότητα των
κατηγοριών , η οποία αναλύεται σε συνάρτηση με τους πίνακες που αφορούν στη
διασταύρωση κατηγορίας και κατεύθυνσης αναφοράς οι οποίοι παραθέτονται
παρακάτω

Γράφημα 4.1: Ποσοστιαία συχνότητα για κάθε κατηγορία κατά την προεκλογική περίοδο

8.7

8.0

7.8

7.4

6.0
4.1

5.6

4.8
3.5

2.8
2.2 2.3 1.6
0.6 1.4

4.8
3.2 2.7

2.5 2.9 3.0

3.4 3.2

3.8
1.4 2.2

Valid

x2=492,842a df=175 sig=0,000

Γράφημα 4.2: Ποσοστιαία συχνότητα για κάθε κατηγορία κατά τη μετεκλογική περίοδο

7.3

6.8
4.7

6.2
5.1 5.2

4.6

3.8
1.4

5.3

5
3.7

3.3

3.7
2.9
2

0.3 0.8

3.1

2.9
1.7

5.8

5.1
3.7

3.4
2.2

Valid

x2=588,019a df=200 sig=0,000
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Πίνακας 11.1.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Τοποθέτησης προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Τοποθέτηση
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Ε-ΕΕ
Count
10
6
% within
15,6%
9,4%
Κατηγορίες
Ε-Ευρωζώνη
Count
6
10
% within
11,1%
18,5%
Κατηγορίες
ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
Count
99
35
% within
73,3%
25,9%
Κατηγορίες
Πρωθυπουργός
Count
79
17
% within
65,8%
14,2%
Κατηγορίες
Σχέδιο Συμφωνίας
Count
33
6
% within
44,0%
8,0%
Κατηγορίες
Άγνωστο
Count
34
10
% within
36,6%
10,8%
Κατηγορίες

Θετική
48
75,0%
38
70,4%
1
0,7%
24
20,0%
36
48,0%
49
52,7%

x2=561,625a df=50 sig=0,000

Η κατηγορία ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ τις 8 ημέρες πριν το δημοψήφισμα εμφανίζεται
με συχνότητα 8,7% επί του συνόλου των αναφορών (Γράφημα 4.1) και κατανέμεται
όπως παρατηρείται στον Πίνακα 11.1.1: 73,3% τάσσεται κατά των εκπροσώπων των
θεσμών, 25,9% είναι οι εμφανίσεις των ίδιων των εκπροσώπων ενώ μόλις 0,7%
τάσσεται υπέρ αυτών. Τις επόμενες ημέρες η συχνότητα της κατηγορίας αυτής
σημειώνει επίσης πτώση και φτάνει στο 4,7%, από το οποίο το 60,3% αφορά δηλώσεις
των εκπροσώπων των θεσμών, 37,2% εξακολουθεί να τάσσεται κατά αυτών ενώ το
ποσοστό που αναφέρεται πλέον θετικά στους θεσμούς αυξάνεται στο 2,6% (Πίνακας
11.1.2).
Για τον πρωθυπουργό, η κατανομή συχνότητας στις δύο περιόδους δεν
παρουσιάζει σημαντική διαφορά καθώς από το 7,8% της 1ης εβδομάδας μειώνεται 1
ποσοστιαία μονάδα τη 2η εβδομάδα. Από το 7,8% λοιπόν, 65,8% τάσσεται κατά του
81

πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ, 20% δηλώνει την συμπαράσταση του, ενώ 14,2%
είναι η συχνότητα της διχαστικής στάσης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ.
Τσίπρα και την κομματική γραμμή. Ποσοστό που την επόμενη εβδομάδα ωστόσο
φτάνει το 46,9%. Παρατηρείται επίσης ότι οι θετικές αναφορές αυξάνονται στο 28,3%
ενώ μόλις 24,8% στρέφεται κατά του πρωθυπουργού.
Για την κατηγορία Άγνωστο , η συχνότητα του οποίου την προεκλογική
περίοδο φτάνει το 6% οι αναφορές κατανέμονται :52,7% τάσσεται υπέρ του ναι, 36%
τάσσεται υπέρ του όχι ενώ 10,8% είτε θέτουν το δίλημμα ναι ή όχι είτε υποδηλώνουν
αόριστα τοποθέτηση. Μετεκλογικά, η συχνότητα της κατηγορίας εμφανίζεται με
συχνότητα μόλις 0,3%εκ του οποίου 2 αναφορές δηλαδή 40% είναι αρνητικές, 2
αναφορές είναι ουδέτερες (40%) και 1 δηλαδή 20% θετική.
Όσο αφορά το σχέδιο συμφωνίας , από το 4,8% της συχνότητας της 1ης
εβδομάδας, υπέρ δηλώνει το 48%, εναντίωση το 44% ενώ το υπόλοιπο 8% αναφέρεται
θέτοντας δίλημμα επ’ αυτού. Από το 4,6% της συχνότητας τη 2η εβδομάδα , το 54,5%
τάσσεται υπέρ, 35,1% κατά και το υπόλοιπο 10,4% αναφέρεται ουδέτερα.

Πίνακας 11.1.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Τοποθέτησης μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική : Τοποθέτηση
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη Θετική
Ε-ΕΕ
Count
4
11
8
% within Κατηγορίες
17,4%
47,8%
34,8%
Ε-Ευρωζώνη
Count
8
24
32
% within Κατηγορίες
12,5%
37,5%
50,0%
ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
Count
29
47
2
Πρωθυπουργός
Σχέδιο Συμφωνίας
Άγνωστο

% within Κατηγορίες
Count
% within Κατηγορίες
Count
% within Κατηγορίες
Count
% within Κατηγορίες

37,2%
28
24,8%
27
35,1%
2
40,0%

60,3%
53
46,9%
8
10,4%
2
40,0%

2,6%
32
28,3%
42
54,5%
1
20,0%

x2=402,476a df=50 sig=0,000

82

Kατά την προεκλογική περίοδο αναλυτικά η σχέση Ελλάδας - ΕΕ εμφανίζεται
με συχνότητα 4,1% από το οποίο, το 75% τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας
στην ΕΕ ενώ 15,6% ζητά την αποδέσμευση και μόλις 9,4% αναφέρεται ουδέτερα
στη σχέση αυτή. Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο η συχνότητα των αναφορών
μειώνεται στο 1,4% εκ του οποίου, το 47,8% είναι ουδέτερες αναφορές, 34,8%
θετικές ενώ το ποσοστό που ζητά την αποδέσμευση αυξάνεται στο 17,4%.
Όμοια διαμορφώνονται τα ποσοστά και για τη σχέση Ελλάδας-Ευρωζώνης
καθώς την πρώτη εβδομάδα από τη συχνότητα 3,5%, το 70,4% τάσσεται υπέρ της
παραμονής στο ευρώ , 18,5% συζητά για το μέλλον της σχέσης Ε-Ευρωζώνης ενώ
11,1% ζητά την έξοδο της χώρας από το ενιαίο νόμισμα. Μετά την ψηφοφορία
ωστόσο η συχνότητα της κατηγορίας αυξάνεται στο 3,8% εκ του οποίου, το 50% ζητά
την παραμονή , 12,5% την έξοδο ενώ τα σενάρια επί της σχέσης διπλασιάζονται
φτάνοντας το 37,5%.

Πίνακας 11.2.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Δημοψήφισμα προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Δημοψήφισμα
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Διεξαγωγή
Count
48
59
% within
38,7%
47,6%
Κατηγορίες
Αποτέλεσμα
Count
0
34
% within
0,0%
100,0%
Κατηγορίες

Θετική
17
13,7%
0
0,0%

Πίνακας 11.2.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Δημοψήφισμα μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Δημοψήφισμα

Αναφορά
Ουδέτερη

Αρνητική
Διεξαγωγή

Count
% within Κατηγορίες

Αποτέλεσμα

Count
% within Κατηγορίες

Θετική

1

11

2

7,1%

78,6%

14,3%

13

22

50

15,3%

25,9%

58,8%
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Όπως παρατηρεί ο Πίνακας 11.2.1 από το 8% της συχνότητας του συνόλου
των αναφορών της κατηγορίας Διεξαγωγή κατά την προεκλογική περίοδο, 47,6%
τηρούν θετική στάση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, 38,7% δηλώνουν εναντίωση
και ασκούν αρνητική κριτική στα της διαδικασίας ενώ 13,7% αναφέρεται ουδέτερα.
Την επόμενη εβδομάδα (Πίνακας 11.2.2) η συχνότητα της διεξαγωγής σχεδόν
εκμηδενίζεται καθώς φτάνει το 0,8% από το οποίο 78,6% αναφέρεται ουδέτερα στη
διεξαγωγή, 14,3% θετικά και 7,1% αρνητικά.
Για την κατηγορία του αποτελέσματος, την 1η εβδομάδα όλο το ποσοστό
συχνότητας του 2,2% είναι ουδέτερο27. Ωστόσο τη 2η εβδομάδα, η συχνότητα του
αυξάνεται στο 5,1% από το οποίο 58,8% υποδέχεται θετικά το αποτέλεσμα, 25,9%
απλά το ανακοινώνει των ποσοστών ή του αποτελέσματος και 15,3% δείχνει τη
δυσαρέσκεια του.

Πίνακας 11.3.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Οικονομία προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική :Οικονομία
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Δημοσιονομικά
Count
13
1
Μέτρα
% within
61,9%
4,8%
Κατηγορίες
Τραπεζικό Σύστημα
Count
47
34
% within
54,0%
39,1%
Κατηγορίες
Δημόσιο Ταμείο
Count
22
9
% within
44,9%
18,4%
Κατηγορίες

Θετική
7
33,3%
6
6,9%
18
36,7%

Από το 1,4% της συχνότητας της κατηγορίας Δημοσιονομικά Μέτρα τις 8
ημέρες πριν τη ψηφοφορία, το 61,9% αναφέρεται στην αύξηση ορίων ηλικίας, την
αύξηση του ΦΠΑ και τις περικοπές δημόσιων δαπανών. Ποσοστό 33,3% αναφέρεται
στην πάταξη φοροδιαφυγής, αύξηση της φορολογίας εφοπλιστών κ.ά. ενώ το
υπόλοιπο 4,8% αναφέρεται γενικά στους τομείς που θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις
(φορολογία, ασφαλιστικό κτλ.) (Πίνακας 11.3.1). Μετεκλογικά κι ενώ η συχνότητα
Υπενθυμίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή για να δηλώσει τις διλημματικές αναφορές
στο αποτέλεσμα κατά την προεκλογική περίοδο.
27
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της κατηγορίας διπλασιάζεται στο 3,3%, 52,7% των αναφορών είναι αρνητικές,
34,5% ουδέτερες ενώ το υπόλοιπο 12,7% θετικές (Πίνακας 11.3.2).

Πίνακας 11.3.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Οικονομία μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Οικονομία
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Δημοσιονομικά Μέτρα
Count
29
19
7
% within
52,7%
34,5%
12,7%
Κατηγορίες
Τραπεζικό Σύστημα
Count
57
13
18
% within
64,8%
14,8%
20,5%
Κατηγορίες
Δημόσιο Ταμείο
Count
16
10
22
% within
33,3%
20,8%
45,8%
Κατηγορίες

Από το 5,6% της συχνότητας της Κατηγορίας Τραπεζικό Σύστημα την 1η
εβδομάδα, 54% ανακοινώνει την τραπεζική αργία, την έλλειψη ρευστότητας και τον
κεφαλαιακό έλεγχο, 39,1% ενημερώνει για τους τρόπους διεκπεραίωσης συναλλαγών
ενώ 6,9% συζητά για ανακεφαλαιοποίηση μέσω προσωρινής στήριξης του
συστήματος. Την επόμενη εβδομάδα, η συχνότητα της κατηγορίας σημειώνει μικρή
πτώση (5,3%), διαφοροποιείται όμως σημαντικά η κατανομή, καθώς το 64,8% κάνει
λόγο για τον έλεγχο κεφαλαίων, τριπλασιάζεται το ποσοστό των αναφορών που
σχετίζονται με την ενδιάμεση χρηματοδότηση φτάνοντας το 20,5% ενώ οι
ενημερώσεις περί του τρόπου διεξαγωγής των συναλλαγών μειώνονται στο μισό
(14,8%).
Από το 3,2% της συχνότητας της κατηγορίας Δημόσιο Ταμείο προεκλογικά,
το 44,9% αναφέρεται σε μηδενικά έσοδα και στην αδυναμία της χώρας να πληρώσει
τις υποχρεώσεις της προς το ΔΝΤ. Ποσοστό 3,67% συζητά για βιώσιμη λύση μέσω
κουρέματος του χρέους και ανάπτυξη ενώ 18,4% αναφέρεται στο δημόσιο χρέος και
τα προηγούμενα προγράμματα. Κατά τη μετεκλογική περίοδο το ποσοστό συχνότητας
μειώνεται στο 2,9%. Ωστόσο, αυξάνονται οι αναφορές στην εύρεση λύσης για το ήδη
χρεωμένο ταμείο στο 45,8% , το 33,3% κάνει λόγο για ύφεση ενώ το 20% αναφέρεται
στην κατάσταση του δημόσιου ταμείου.
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Πίνακας 11.4.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Διεθνή Πολιτική Σκηνή προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική:
Αναφορά
Διεθνή Πολιτική Σκηνή
Αρνητική
Ουδέτερη
Διεθνείς
Count
22
9
Σχέσεις
% within
56,4%
23,1%
Κατηγορίες
Ελλάδα
Count
29
9
% within
64,4%
20,0%
Κατηγορίες

Θετική
8
20,5%
7
15,6%

Από το 2,5% της συχνότητας της κατηγορίας Διεθνείς Σχέσεις 54,4% αφορά
στην αρνητική επιρροή της χώρας από γεγονότα που συμβαίνουν εκτός εθνικών
συνόρων, το 23,1% αφορά σε εκπροσώπους χωρών εκτός ΕΕ ενώ το 20,5%
αναφέρεται στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ προς τους δανειστές για το ελληνικό ζήτημα
(Πίνακας 11.4.1). Κι ενώ η συχνότητα αυξάνεται στο 3,7% την επόμενη εβδομάδα,
39% των αναφορών είναι ουδέτερες, 37% αρνητικές ενώ 14% οι θετικές (Πίνακας
11.4.2).
Πίνακας 11.4.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Διεθνή Πολιτική Σκηνή μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική:
Αναφορά
Διεθνή Πολιτική Σκηνή
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Διεθνείς Σχέσεις
Count
23
24
15
% within Κατηγορίες
37,10%
38,70%
24,20%
Ελλάδα
Count
22
12
15
% within Κατηγορίες
44,90%
24,50%
30,60%

Από το 2,9% της συχνότητας της κατηγορίας Ελλάδα το 64,4% απαξιώνει το
κύρος της χώρας, 20% αναφέρουν τη χώρα ενώ 15,6% μιλούν θετικά για αυτή. Η
συχνότητα της κατηγορίας μένει σταθερή και την επόμενη εβδομάδα ωστόσο
μειώνονται στο 44,4% οι αναφορές που μειώνουν το κύρος της χώρας, αυξάνεται το
κύρος στο 30,6% ενώ 24,5% αναφέρουν ουδέτερα τη χώρα.

86

Πίνακας 11.5.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Μνημόνιο προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Μνημόνιο
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Δανειστές
Count
15
7
% within
41,7%
19,4%
Κατηγορίες
Ελληνική
Count
10
8
Κυβέρνηση
% within
40,0%
32,0%
Κατηγορίες
Διαπραγμάτευση
Count
14
22
% within
31,8%
50,0%
Κατηγορίες
Συμφωνία
Count
3
6
% within
30,0%
60,0%
Κατηγορίες

Θετική
14
38,9%
7
28,0%
8
18,2%
1
10,0%

Από το 2,3% της κατηγορίας Δανειστές την πρώτη εβδομάδα, το 41,7%
αναφέρεται στην αρνητική στάση που τήρησαν οι δανειστές απέναντι στην ελληνική
πλευρά επί της διαπραγμάτευσης (απόρριψη προτάσεων), 38,9% αναφέρεται στη
θετική στάση ενώ 19,4% αναφέρεται σε συναντήσεις των δανειστών μεταξύ τους
(Πίνακας 15.5.1). Τη 2η εβδομάδα η συχνότητα της κατηγορίας αυξάνεται στο 5,2%
από το οποίο το 54% αφορά την αρνητική στάση που τήρησαν οι δανειστές επί των
ελληνικών προτάσεων, 28,7% είναι οι ουδέτερες αναφορές ενώ 17,2% κάνει λόγο για
θετική στάση προς την Ελλάδα επί της διαπραγμάτευσης (Πίνακας 15.5.2).
Από το 1,6% της Ελληνικής κυβέρνησης προεκλογικά, με 40% εμφανίζεται η
απόρριψη των προτάσεων των δανειστών από την ελληνική πλευρά ενώ 32% είναι οι
εμφανίσεις των εκπροσώπων της ελληνικής πλευράς αλλά και ο πρωθυπουργός ενώ
το 28% αφορά τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς που τέθηκαν. Την επόμενη
εβδομάδα η συχνότητα της κατηγορίας φτάνει στο 3,7% από το οποίο 40,3% είναι οι
εμφανίσεις των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και οι ερωτηματικές
αναφορές για τη στάση του πρωθυπουργού, 37,1% η θετική στάση, και παράλληλα
μειώνεται το ποσοστό της αρνητικής στάσης στη διαπραγμάτευση καθώς φτάνει στο
22,6%.

87

Πίνακας 11.5.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Μνημόνιο μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Μνημόνιο
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη Θετική
Δανειστές
Count
47
25
15
% within
54,0%
28,7% 17,2%
Κατηγορίες
Ελληνική Κυβέρνηση
Count
14
25
23
% within
22,6%
40,3% 37,1%
Κατηγορίες
Διαπραγμάτευση
Count
18
52
13
% within
21,7%
62,7% 15,7%
Κατηγορίες
Συμφωνία
Count
64
52
5
% within
52,9%
43,0%
4,1%
Κατηγορίες

Από το 2,8% της Διαπραγμάτευσης, το 50% αφορά τις συναντήσεις των δύο
μερών , το 31,8% δείχνει αρνητική πορεία και τεταμένο κλίμα ενώ 18,2% αναφέρεται
στη διαπραγμάτευση θετικά. Την επόμενη εβδομάδα η συχνότητα σημειώνεται στο
5% από το οποίο 62,7% αναφέρεται ουδέτερα στις συναντήσεις και τις συνομιλίες
που λαμβάνουν χώρα, 21,7% περιγράφουν αρνητικά το κλίμα ενώ το 15,7% δείχνει
αισιοδοξία.
Την ελάχιστη συχνότητα της προεκλογικής περιόδου εμφανίζει η Συμφωνία
με 0,6%,

από το οποίο το 60% αναφέρεται γενικά στη συμφωνία, 30% κάνει

αναφορές μόνο στις δυσκολίες των μέτρων ενώ μόλις το 10% αναφέρεται στη
χρηματοδότηση της Ελλάδας. Τη 2η εβδομάδα η συχνότητα της κατηγορίας αυξάνεται
στο 7,3% από το οποίο το 52,9% χαρακτηρίζει αρνητικά τους όρους για την Ελλάδα,
43% αναφέρεται στη συμφωνία γενικά ή περιλαμβάνει και τα δύο μέρη ενώ μόλις το
4,1% αναφέρεται στη χρηματοδότηση της ελληνικής πλευράς.
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Πίνακας 11.6.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πολιτικοί Θεσμοί προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Πολιτικοί Θεσμοί
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Συγκυβέρνηση
Count
38,0%
34,0%
% within
Κατηγορίες
Αντιπολίτευση
Count
9
11
% within
42,9%
52,4%
Κατηγορίες
ΜΜΕ
Count
10
13
% within
29,4%
38,2%
Κατηγορίες

Θετική
28,0%

1
4,8%
11
32,4%

Από το 3,2% της συχνότητας της κατηγορίας Συγκυβέρνηση την πρώτη
εβδομάδα το 38% αναφέρεται στη μη συνοχή στο εσωτερικό της κυβέρνησης και
ασκεί αρνητική κριτική σε υπουργούς, το 34% αφορά σε πρόσωπα των δύο κομμάτων,
ενώ το 28% μιλά για ανασχηματισμό και διαφοροποιήσεις των βουλευτών των ΑΝΕΛ
(Πίνακας 11.6.1). Την επόμενη εβδομάδα η συχνότητα αυξάνεται στο 5,8%
αυξάνοντας παράλληλα στο 46,9% τις αναφορές για την παραίτηση του υπουργού
Οικονομικών, το 40,6% αφορά σε πρόσωπα της συγκυβέρνησης ενώ μόλις 12,5%
αναφέρεται στον ανασχηματισμό (Πίνακας 11.6.2).
Από το 1,4% της συχνότητας της Αντιπολίτευσης προεκλογικά το 52,4%
αφορά πρόσωπα των τριών κομμάτων , το 42,9% αναφέρεται αρνητικά στο
εσωκομματικό τοπίο ενώ μόλις 4,8% μιλά για συνοχή. Μετεκλογικά η συχνότητα της
κατηγορίας σχεδόν διπλασιάζεται καθώς φτάνει στο 3,7% από το οποίο 58,1% αφορά
στην παραίτηση του αρχηγού της ΝΔ, 25,8% αφορά σε πρόσωπα ενώ 12,5% βλέπουν
θετικά τη διαδοχή του Σαμαρά από τον Μεϊμαράκη.
Πίνακας 11.6.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πολιτικοί Θεσμοί μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Πολιτικοί θεσμοί
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη Θετική
Συγκυβέρνηση
Count
45
39
12
% within Κατηγορίες
46,9%
40,6%
12,5%
Αντιπολίτευση
Count
36
16
10
% within Κατηγορίες
58,1%
25,8%
16,1%
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ΜΜΕ

Count
% within Κατηγορίες

22
61,1%

13
36,1%

1
2,8%

Από το 2,2% της συχνότητας των αναφορών της κατηγορίας ΜΜΕ
προεκλογικά, το 38,2% αφορά επώνυμες θέσεις δημοσιογράφων ή

στήλες

εφημερίδων, το 29,4% κατηγορεί τα τηλεοπτικά κανάλια για προπαγάνδα ενόψει του
δημοψηφίσματος ενώ 32,4% παραπέμπει προς περαιτέρω ενημέρωση στις εσωτερικές
σελίδες της εφημερίδας ή στους υπότιτλους. Την επόμενη εβδομάδα, αν και η
συχνότητα παραμένει ίδια διπλασιάζεται το ποσοστό των αρνητικών αναφορών στο
61,1% , στο 36,1% οι ουδέτερες αναφορές ενώ μόλις το 2,8% έχει πλέον ενημερωτικό
χαρακτήρα.
Πίνακας 11.7.1: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Μνημόνιο μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Καθημερινότητα
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Ιδιωτικός
Count
33
18
Τομέας
% within
55,9%
30,5%
Κατηγορίες
Κοινωνία
Count
85
5
% within
Κατηγορίες

74,6%

4,4%

Θετική
8
13,6%
24
21,1%

Από το 3,8% της συχνότητας της κατηγορίας του Ιδιωτικού Τομέα κατά την
προεκλογική περίοδο, το 55,9% αφορά στις επιπτώσεις του κεφαλαιακού ελέγχου
στους παραγωγικούς φορείς, το 30,5% κάνει λόγο για κίνδυνο κουρέματος των
καταθέσεων ή για μη πληρωμή των συντάξεων ενώ το 13,6% εξ αυτών καθησυχάζει
τις φήμες (Πίνακας 11.7.1). Από το 3,4% της συχνότητας της μετεκλογικής περιόδου,
με μικρή πτώση οι επιπτώσεις στο 53,6% , μειωμένο και το ποσοστό φημολογιών
(26,8%) ενώ αυξάνονται οι καθησυχαστικές αναφορές (Πίνακας 11.7.2).
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Πίνακας 11.7.2: Ποσοστιαία συμμετοχή της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Καθημερινότητα μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική : Καθημερινότητα
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Ιδιωτικός
Count
30
15
11
Τομέας
% within Κατηγορίες
53,6%
26,8%
19,6%
Κοινωνία
Count
56
2
27
% within Κατηγορίες
65,9%
2,4%
31,8%

Κατά την πρώτη εβδομάδα από το 7,4% της συχνότητας της κατηγορίας
Κοινωνία, με ποσοστό 74,6% η κατάσταση του ελληνικού λαού είναι αρνητική.
Ποσοστό 21,1 διαβεβαιώνει για την ομαλότητα της κατάστασης ενώ μόλις το 4,4%
αναφέρεται ουδέτερα στο λαό. Την επόμενη περίοδο η συχνότητα γίνεται σπανιότερη
στο 5,1% εκ του οποίου, 65,9% αναφέρει το αρνητικό κλίμα. Αυξάνεται στο 31,8% η
εξομάλυνση της κατάστασης ενώ το ποσοστό αναφορών γενικά στο λαό πέφτει στο
2,2%.

Πίνακας 11.8.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πρόσωπα/Ομάδες προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Πρόσωπα/Ομάδες
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Πρόσωπα/Ομάδες
Count
3
16
% within
7,1%
38,1%
Κατηγορίες

Θετική
23
54,8%

Πίνακας 11.8.2:Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πρόσωπα/Ομάδες μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική:
Αναφορά
Πρόσωπα/Ομάδες
Αρνητική
Ουδέτερη Θετική
Πρόσωπα/Ομάδες
Count
11
12
10
% within
33,3%
36,4%
30,3%
Κατηγορίες

Από το 2,7% της συχνότητας της προεκλογικής περίοδου, 54,8% των
προσώπων/ομάδων εμφανίζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα χάρη στην
οποία κερδίζουν κύρος, 38,1% αφορά γενικά σε επαγγελματικές ομάδες ενώ 7,1%
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διακρίνεται ταξικά (Πίνακας 11.8.1). Την επόμενη περίοδο, η συχνότητα της
κατηγορίας μειώνεται στο 2% από το οποίο 36,4% αναφέρεται ουδέτερα

σε

επαγγελματικές ομάδες, 33,3% διακρίνεται ταξικά ενώ μειωμένο εμφανίζεται το
ποσοστό όσων εμφανίζονται στη βάση του κύρος της επαγγελματικής τους ιδιότητας
30,3% (Πίνακας 11.8.2).

Πίνακας 11.9.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Εσωτερική Πολιτική Σκηνή προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Εσωτερική Πολιτική Σκηνή

Αριστερά

Δεξιά

Πολιτικό
Γίγνεσθαι

Count
% within
Κατηγορίες
Count
% within
Κατηγορίες
Count
% within
Κατηγορίες

Αναφορά
Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

16
34,8%

11
23,9%

19
41,3%

42
56,8%

15
20,3%

17
23,0%

36
69,2%

15
28,8%

1
1,9%

Όσο αφορά την κατηγορία Αριστερά κατά την προεκλογική περίοδο,
εμφανίζεται με συχνότητα 3% εκ του οποίου 41,3% τάσσεται ιδεολογικά υπέρ της
αριστεράς, 34,8% κατά αυτής ενώ με 23,9% εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ.
Την επόμενη εβδομάδα μειώνεται η συχνότητα στο 1,7%, εκ του οποίου 51,7%
τάσσεται ιδεολογικά υπέρ της αριστεράς, 31% κατά αυτής ενώ 17,2% είναι τα
πρόσωπα του ΚΚΕ.
Πίνακας 11.9.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Εσωτερική Πολιτική Σκηνή μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Αριστερά Count
9
5
15
% within Κατηγορίες
31,0%
17,2%
51,7%
Δεξιά
Count
32
17
3
% within Κατηγορίες
61,5%
32,7%
5,8%
Count
32
33
38
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Πολιτικό
Γίγνεσθαι

% within Κατηγορίες

31,1%

32,0%

36,9%

Όσο αφορά τη Δεξιά, η συχνότητα της οποίας προεκλογικά είναι στο 4,8%,
ποσοστό 56,8 στρέφεται εναντίον της, 23% τάσσεται ιδεολογικά υπέρ αυτής ενώ
20,3% είναι οι εμφανίσεις των προσώπων των τριών κομμάτων (Πίνακας 11.9.1). Την
επόμενη εβδομάδα η συχνότητα μειώνεται στο 3,1% εκ του οποίου 61,5% στρέφεται
κατά της δεξιάς ιδεολογίας , αυξάνεται στο 32,7% οι εμφανίσεις των εκπροσώπων
αυτού του μετώπου ενώ μόλις 5,8% υπερασπίζεται τη δεξιά.
Όσο αφορά την κατηγορία Πολιτικό γίγνεσθαι, την προεκλογική περίοδο
εμφανίζεται με συχνότητα 3,4% εκ του οποίου το 69,2% περιγράφει την πολιτική
αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας και στρέφεται κατά του συνόλου του πολιτικού
κόσμου. 28,8% αναφέρεται σε διεργασίες της Βουλής ενώ μόλις 1,9% αναφέρεται σε
πιθανή συνεργασία των 5 κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα η συχνότητα
διπλασιάζεται καθώς φτάνει το 6,2% από το οποίο 36,9% επικροτεί τη διακομματική
συνεργασία, 32% αναφέρεται σε διεργασίες της Βουλής και 31,1% φέρει αρνητικό
κλίμα.

Γράφημα 5.1: Συχνότητα κατεύθυνσης αναφοράς στις ομάδες μεγέθους (points)
προεκλογικά
100.0%
80.0%
60.0%

26.3%

23.6%

29.9%

25.8%

13.0%

15.2%

28.3%

32.0%

45.4%

57.1%

59.1%

59.0%

44.4%

<15

16-30

31-45

46-60

61-75

33.3%

5.3%
7.7%

40.0%

20.0%

26.3%

68.4%

26.1%

28.9%

13.0%

10.5%

60.9%

60.5%

91-105

>106

0.0%

Αρνητική

Ουδέτερη

76-90

Θετική

x2=38,081a df=14 sig=0,001
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Από το Γράφημα 5.1 διαπιστώνεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο,
πλειοψηφούν οι αρνητικές αναφορές για να ακολουθήσουν οι θετικές και οι
ουδέτερες. Παρατηρείται ακόμη ότι οι αρνητικές αναφορές καταλαμβάνουν πάνω
από 60% στις ομάδες μεγέθους από 76 έως >106 pt και πάνω από 57% στις ομάδες
από 31-75 pt. Οι ουδέτερες αναφορές συναντώνται συχνότερα στις ομάδες από <15 30 με ποσοστό από 28-32%, ενώ οι θετικές συναντώνται συχνότερα στην ομάδα 6175 pt με 33,3 % .

Γράφημα 5.2: Συχνότητα κατεύθυνσης αναφοράς στις ομάδες μεγέθους (points)
μετεκλογικά
100%
80%
60%

25.5%

19.8%

32.6%

39.9%

25.3%

40.3%

37.8%
33.3%

37.0%
41.8%

22.2%
39.2%

27.6%

40%
20%

35.8%

37.3%

47.1%
27.2%

23.5%

46-60

61-75

23.1%
23.1%

29.7%

32.4%

44.4%

53.8%

0%
<15

16-30

31-45
Αρνητική

Ουδέτερη

76-90

91-105

>106

Θετική

Στο Γράφημα 5.2 φαίνεται πως κατά τη μετεκλογική περίοδο αν και
εξακολουθούν οι αρνητικές αναφορές να πλειοψηφούν, οι ουδέτερες αυξάνονται
σημαντικά. Επιπλέον οι αρνητικές αναφορές που δημοσιεύονται πλέον με τιμές των
ομάδων 91 έως >106 είναι 44-54% ενώ η συχνότητα τους αυξάνεται στην ομάδα 3145 με 47,1%. Οι θετικές αναφορές πλειοψηφούν στην ομάδα 61-75 με 39,2% και στην
ομάδα 76-90 με 37,8% ενώ με 53,8% ενώ οι ουδέτερες αναφορές είναι περισσότερες
στην ομάδα 16-30 με 39,9% και στην ομάδα 61-75 με 37%.
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Πίνακας 12:Συμμετοχή των θεματικών στις κατηγορίες τίτλου

Θεματικές * Κατηγορία_Τίτλου Crosstabulation
Πριν το Δημοψήφισμα

Μετά το Δημοψήφισμα

Κατηγορία Τίτλου
Κατηγορία Τίτλου
Μικρός Μεσαίος Μεγάλος Μικρός Μεσαίος Μεγάλος
33,3%
25,1%
50,0% 19,2%
24,0%
29,5%
9,8%
9,9%
12,1%
5,8%
5,6%
6,8%
8,1%
8,4%
3,9% 20,0%
17,3%
27,9%
11,0%
12,8%
4,3% 12,4%
15,6%
5,5%
3,3%
3,0%
0,0%
2,4%
1,1%
1,0%

Τοποθέτηση
Δημοψήφισμα
Μνημόνιο
Οικονομία
Πρόσωπα/
Ομάδες
Διεθνή Πολιτική
5,1%
Σκηνή
Εσωτερική
10,5%
Πολιτική Σκηνή
Πολιτικοί Θεσμοί
8,3%
Καθημερινότητα
10,6%
Total
100,0%
ΠΔ x2 =70,200a

df=16

5,9%

6,3%

7,0%

5,6%

6,2%

15,3%

10,5%

10,4%

11,2%

13,3%

3,1% 13,1%
9,8%
9,8%
100,0% 100,0%

11,7%
7,8%
100,0%

6,2%
3,6%
100,0%

3,4%
16,3%
100,0%

sig=0,000

ΜΔ x2=61,897a

df=16

sig=0,000

Στον Πίνακα 12 φαίνεται ότι από το σύνολο των μεγάλων τίτλων που
δημοσιεύονται προεκλογικά το 50%

εκφράζουν Τοποθέτηση. Ακολουθεί το

Δημοψήφισμα με 12,1%,η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή με 10,5%, η Καθημερινότητα
με 9,8% και με διαφορά 3,5 ποσοστιαίων μονάδων η Διεθνή Πολιτική Σκηνή με 6,3.
Έπονται η Οικονομία με 4,3%, το Μνημόνιο με 3,9% και οι Πολιτικοί θεσμοί με 3,1
ενώ τα Πρόσωπα/Ομάδες δεν εμφανίζονται σε κανένα μεγάλο τίτλο. Από το σύνολο
των μεσαίων τίτλων το 25,1% είναι της θεματικής Τοποθέτηση, 16,3% της
Καθημερινότητας, 15,3% της Εσωτερικής Πολιτικής Σκηνής και της Οικονομίας με
12,8%. Ακολουθεί το Δημοψήφισμα με 9,9%, το Μνημόνιο 8,4%, η Διεθνή Πολιτική
Σκηνή με 5,9%, οι Πολιτικοί Θεσμοί με 3,4% και τα Πρόσωπα/Ομάδες με 3%. Στους
μικρούς τίτλους και πάλι επικρατεί η Τοποθέτηση με 33,3% και ακολουθεί με διαφορά
22,3% η Οικονομία στο 11%. Έπονται η Καθημερινότητα με 10,6% η Εσωτερική
Πολιτική Σκηνή με 10,5% και το Δημοψήφισμα με 9,8%. Την ελάχιστη τιμή έχουν τα
Πρόσωπα/Ομάδες με 3,3%.
Κατά τη μετεκλογική περίοδο στους μεγάλους τίτλους εμφανίζεται συχνότερα
η Τοποθέτηση με 29,5% για να ακολουθήσει με 27,2% το Μνημόνιο. Έπεται με
διαφορά 14,6 ποσοστιαίων μονάδων η Εσωτερική Πολιτική Σκηνή στο 13,3%, το
Δημοψήφισμα με 6,8% , οι θεματικές Πολιτικοί θεσμοί και Διεθνή Πολιτική Σκηνή
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με 6,2%. Ακολουθεί η Οικονομία με 5,5%, η Καθημερινότητα με 3,6% και 1% για τα
Πρόσωπα/Ομάδες. Στο σύνολο των μεσαίων τίτλων και πάλι η Τοποθέτηση έχει την
επικρατούσα τιμή με 24% και με 17,3% το Μνημόνιο. Έπεται η Οικονομία με 15,6%
, οι Πολιτικοί θεσμοί με 11,7% και η

Εσωτερική Πολιτική Σκηνή με 11,2%.

Ακολουθούν η Καθημερινότητα με 7,8%, το Δημοψήφισμα και η Διεθνή Πολιτική
Σκηνή με 5,6% και τα Πρόσωπα/Ομάδες με 1,1%. Στους μικρούς τίτλους τη
μεγαλύτερη συχνότητα έχει το Μνημόνιο με 20% και ακολουθεί το η Τοποθέτησης
με 19,2%. Έπονται οι Πολιτικοί θεσμοί με 13,1%, η Οικονομία με 12,4%, η
Εσωτερική Πολιτική Σκηνή με 10,4%. Την ελάχιστη τιμή κρατούν τα
Πρόσωπα/Ομάδες με 2,4%.

Πίνακας 13.1: Συμμετοχή των καθημερινών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στο
σύνολο των αναφορών της αρνητικής , θετικής και ουδέτερης κατεύθυνσης
Καθημερινές Εφημερίδες εθνικής εμβέλειας * Αναφορά Crosstabulation
Προεκλογικά

Μετεκλογικά

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

24 Ώρες

0,7%

1,5%

0,5%

0,4%

2,3%

1,2%

Espresso

1,4%

0,2%

0,2%

1,2%

0,7%

0,0%

Kontra News

4,9%

2,5%

5,9%

5,3%

5,3%

7,5%

Star Press

1,6%

1,0%

0,5%

0,9%

1,2%

0,5%

Ακρόπολη

7,5%

3,5%

6,1%

8,4%

6,0%

6,1%

Αυγή

4,1%

6,0%

5,9%

3,3%

4,1%

6,8%

Δημοκρατία

5,8%

5,7%

5,9%

11,0%

6,2%

7,0%

Έθνος

3,3%

5,5%

4,7%

2,7%

6,9%

4,9%

Ελεύθερη Ώρα

2,7%

2,0%

1,0%

4,3%

2,5%

2,1%

Ελεύθερος Τύπος

4,9%

5,0%

5,7%

5,6%

5,9%

6,1%

Εστία

4,2%

6,7%

2,5%

4,7%

4,4%

4,7%

Η εφημερίδα των
συντακτών
Η Καθημερινή

3,7%

2,7%

3,4%
3,0%

5,3%

5,4%

8,8%

10,4%

10,6%

6,1%

8,5%

5,4%

Μακελειό

1,9%

1,0%

1,2%

4,4%

2,0%

1,2%

Ο Λόγος

2,4%

3,5%

2,0%

1,2%

3,6%

5,1%

Ριζοσπάστης

5,2%

3,5%

3,4%

4,6%

2,8%

3,3%

Τα νέα

3,3%

0,7%

1,5%

2,7%

2,8%

4,0%

ΠΔ x =147,791a df=88 sig=0,000
2

ΜΔ x =162,582a df=88 sig=0,000
2
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Κατά την προεκλογική περίοδο, από τις καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας (Πίνακας 13.1), μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των αρνητικών
αναφορών έχει η Καθημερινή με 8,8% η οποία διατηρεί την επικρατούσα τιμή και στο
σύνολο των ουδέτερων 10,4% και στο σύνολο των θετικών αναφορών με 10,6%. Στην
αρνητική κατεύθυνση έπεται της Καθημερινής, η Ακρόπολη με 7,5%, η δημοκρατία με
5,8% και ο Ριζοσπάστης με 5,2%. Την ελάχιστη συμμετοχή στο σύνολο της
κατεύθυνσης αυτής έχουν το Μακελειό 1,9%, η Espresso 1,4% και οι 24 ώρες με 0,7%.
Στην ουδέτερη κατεύθυνση μετά την Καθημερινή έπονται η Εστία με 6,7% και η Αυγή
με 6% ενώ την ελάχιστη τιμή έχουν τα νέα με 0,7% και η Espresso με 0,2%.
Μετεκλογικά η εφημερίδα που συμμετέχει περισσότερο στο σύνολο των
αρνητικών αναφορών είναι η δημοκρατία με 11%. Ακολουθεί με 8,4% η Ακρόπολη,
και η Καθημερινή με 6,1%. Τη μικρότερη συμμετοχή έχουν οι 24 ώρες με 0,4%, το
Πρώτο Θέμα με 0,3% και ο χτύπος 0,1%. Στο σύνολο των ουδέτερων αναφορών τη
μεγαλύτερη συμμετοχή όπως και προεκλογικά έχει η Καθημερινή με 8,5%, ακολουθεί
το Έθνος με 6,9% και η Ακρόπολη με 6% ενώ την ελάχιστη τιμή έχει η Χρυσή Αυγή
με 0,5% ενώ ο χτύπος δεν έχει καμία ουδέτερη αναφορά. Στο σύνολο των θετικών
αναφορών την επικρατούσα τιμή έχει η kontra news με 7,5% και ακολουθούν η
δημοκρατία με 7% , η Αυγή με 6,8% και η Ακρόπολη με 6,1%. Τη μικρότερη τιμή έχει
ο χτύπος με 0,2% ενώ η Espresso δεν έχει καμία θετική αναφορά.

Πίνακας 13.2: Συμμετοχή των εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στο
σύνολο των αναφορών της αρνητικής , θετικής και ουδέτερης κατεύθυνσης
Εφημερίδες * Αναφορά Crosstabulation
Προεκλογικά

Μετεκλογικά

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

Press Time

0,8%

1,0%

1,0%

0,7%

0,5%

0,5%

Real News

1,2%

3,2%

0,7%

0,3%

0,5%

0,2%

Αγορά

1,6%

1,0%

0,7%

0,3%

0,9%

0,7%

Δρόμος της
Αριστεράς
Εμπρός

1,5%

0,7%

1,0%
0,9%

0,0%

0,2%

0,4%

0,5%

0,5%

0,4%

0,7%

0,2%
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Επένδυση

0,4%

1,0%

1,7%

Εργατική
Αλληλεγγύη
Η Άποψη του ΣΚ

0,3%

0,0%

0,0%

1,4%

2,0%

0,7%

Η βραδυνή της
Κυριακής
Η εποχή

0,9%

0,5%

0,7%

1,5%

0,7%

1,7%

Θεσσαλονίκη

0,1%

0,0%

0,5%

Παραπολιτικά

2,0%

3,0%

Παρασκήνιο

1,1%

Πριν

0,9%

0,0%

0,2%

0,0%

0,2%

0,7%

0,9%

0,7%

0,2%

0,6%

1,4%

0,5%

0,6%

1,4%

1,4%

1,3%

0,7%

1,4%

1,0%

0,6%

1,4%

0,7%

2,7%

2,7%

1,0%

0,2%

0,5%

1,5%

0,7%

0,0%

0,9%

0,7%

0,5%

Στο καρφί του ΣΚ

1,1%

1,7%

1,5%

0,7%

0,0%

0,9%

Στόχος

0,0%

0,2%

0,0%

0,4%

0,4%

0,0%

Το άρθρο

1,5%

0,7%

0,7%

0,7%

0,9%

0,5%

Το βήμα της
Κυριακής
Το παρόν της
Κυριακής
Το ποντίκι

0,9%

0,5%

1,7%
1,0%

1,6%

0,2%

2,7%

0,5%

0,7%

0,0%

0,0%

0,2%

0,6%

0,4%

0,5%

Το χωνί

0,7%

0,0%

0,2%

0,1%

0,5%

0,2%

Χρυσή Αυγή

0,4%

0,5%

0,0%

0,7%

0,0%

0,5%

Χτύπος

0,1%

0,0%

0,2%

0,1%

0,5%

1,2%

1,7%

0,3%

1,2%
1,2%

0,2%

Πρώτο Θέμα

2,3%

2,7%

1,0%

0,7%

Για τις εφημερίδες εβδομαδιαίας κυκλοφορίας κατά την προεκλογική περίοδο
(Πίνακας 13.2), οι εφημερίδες Real news (3,2%) , Press time και Επένδυση (1%),
Παραπολιτικά (3%), το παρόν, στο καρφί και το Παρασκήνιο (2,7%) , η πλειοψηφία
των αναφορών τους είναι ουδέτερες. Οι εφημερίδες Επένδυση, Πρώτο Θέμα, εποχή
και βήμα (1,7%), στο καρφί (1,5%), Press time (1%) , Θεσσαλονίκη (0,5%), ποντίκι
και χτύπος (0,2%) έχουν περισσότερες θετικές από ότι αρνητικές αναφορές, ενώ τη
μεγαλύτερη συμμετοχή στις αρνητικές αναφορές εμφανίζει το παρόν (2,3%). Η
εργατική αλληλεγγύη έχει μόνο αρνητική αναφορά ενώ η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία
θετική.
Μετεκλογικά, το βήμα της Κυριακής έχει τις περισσότερες ουδέτερες
αναφορές με 1,6%. Ακολουθούν η βραδυνή, η Θεσσαλονίκη και τα Παραπολιτικά με
1,4%. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις αρνητικές αναφορές έχει το παρόν με 2,7%.
Έπεται η Θεσσαλονίκη με 1,3% και οι εφημερίδες το βήμα και Παρασκήνιο με 1%.
Όλες οι υπόλοιπες είναι κάτω της ποσοστιαίας μονάδας ενώ η εργατική αλληλεγγύη
δεν έχει καμία αρνητική αναφορά. Στη θετική κατεύθυνση οι εφημερίδες
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Θεσσαλονίκη και Παραπολιτικά είναι οι μόνες που έχουν συμμετοχή άνω της
ποσοστιαίας μονάδας.

Πίνακας 13.3: Συμμετοχή των καθημερινών εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας στο σύνολο των
αναφορών της αρνητικής , θετικής και ουδέτερης κατεύθυνσης
Εφημερίδες * Αναφορά Crosstabulation
Προεκλογικά

Μετεκλογικά

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

Αγγελιοφόρος

4,2%

2,7%

4,7%

3,6%

4,8%

7,0%

Μακεδονία

3,3%

4,0%

5,4%

4,1%

1,4%

2,6%

Πανελλήνια
Βορείου Ελλάδος
Τύπος
Θεσσαλονίκης

1,8%

4,2%

3,9%
3,6%

5,0%

4,2%

2,2%

2,7%

4,9%
1,9%

2,5%

2,8%

Για τις εφημερίδες της Βόρειας Ελλάδας (Πίνακας 13.3) στις αρνητικές
αναφορές επικρατεί ο Αγγελιοφόρος με 4,2% και ακολουθεί η Μακεδονία με 3,3% ενώ
η Πανελλήνια που έχει τη μικρότερη συμμετοχή στις αρνητικές αναφορές με 1,8%,
έχει τη μεγαλύτερη τιμή στις ουδέτερες με 4,2%. Έπεται η Μακεδονία με 4% η οποία
με τη σειρά της έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στις θετικές αναφορές με 5,4% ενώ η
Πανελλήνια τη μικρότερη 3,9%. Κατά τη μετεκλογική περίοδο , τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στις αρνητικές αναφορές έχει η Μακεδονία με 4,1% και ακολουθούν ο
Αγγελιοφόρος και η Πανελλήνια με 3,6%. Στην ουδέτερη κατεύθυνση τη μεγαλύτερη
συμμετοχή έχει η Πανελλήνια με 5% ενώ ακολουθούν ο Αγγελιοφόρος με 4,8%, ο
Τύπος Θεσσαλονίκης με 2,5% και η Μακεδονία με 1,4%. Στη θετική κατεύθυνση της
αναφοράς ο Αγγελιοφόρος συμμετέχει με 7%, η Πανελλήνια με 4,2%, ο Τύπος
Θεσσαλονίκης με 2,8% και η Μακεδονία με 2,6%.

Τα Γραφήματα 6.1.1,6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1 και 6.3.2 που ακολουθούν
περιγράφουν το πως κινήθηκαν οι εφημερίδες ως προς τις θεματικές και εξετάζονται
όλα μαζί ανά θεματική κατά την προεκλογική και κατά τη μετεκλογική περίοδο.
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Γράφημα 6.1.1: Καθημερινές εφημερίδες
πανελλήνιας
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Γράφημα 6.2.1: Καθημερινές εφημερίδες Βόρειας Ελλάδας και θεματικές προεκλογικά
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Γράφημα 6.2.2: Καθημερινές εφημερίδες Βόρειας Ελλάδας και θεματικές μετεκλογικά
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Γράφημα 6.3.1:Εβδομαδιαίες εφημερίδες και
θεματικές προεκλογικά

Προεκλογικά
Πρώτο Θέμα

Γράφημα 6.3.2:Εβδομαδιαίες εφημερίδες και
θεματικές μετεκλογικά
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Κατά την προεκλογική περίοδο , στη θεματική Τοποθέτηση δεν συμμετέχουν
οι εφημερίδες στόχος, Θεσσαλονίκη, ποντίκι και χτύπος. Τα υψηλότερα ποσοστά
εμφανίζουν από τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας η Καθημερινή, η kontra
news, ο Ελεύθερος Τύπος και η Αυγή. Από τις εβδομαδιαίες, η εποχή, Παρασκήνιο,
άρθρο, Πριν, βήμα, δρόμος της αριστεράς, Επένδυση, Πρώτο Θέμα και Παραπολιτικά
ενώ από της Βόρειας Ελλάδας ο Αγγελιοφόρος. Στο Δημοψήφισμα, μεγαλύτερη
συμμετοχή από τις καθημερινές: η Καθημερινή, δημοκρατία, Ελεύθερος Τύπος, Έθνος,
Εστία, Real news, Παραπολιτικά και στο καρφί. Δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτό η
Αγορά, Εμπρός, Εργατική Αλληλεγγύη , Θεσσαλονίκη, Παρασκήνιο, πριν, ποντίκι, χωνί,
Πανελλήνια, Μακεδονία, 24 ώρες και Espresso.

Στο Μνημόνιο αναφέρονται

συχνότερα η δημοκρατία, η Εστία και με πολύ μικρότερα ποσοστά το Έθνος, η
Ακρόπολη, η εφημερίδα των συντακτών, Μακεδονία και η εποχή. Δεν αναφέρθηκαν
καθόλου σε αυτό οι Πριν, καρφί, στόχος, άρθρο, ποντίκι, χωνί. Για τα
Πρόσωπα/Ομάδες, από τις εβδομαδιαίες αναφέρονται η εποχή, Real news, αγορά και
δρόμος της αριστεράς ενώ η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται για στις εφημερίδες
Μακεδονία, Ακρόπολη, Αυγή, Τύπος Θεσσαλονίκης και Καθημερινή η οποία όμως
μετεκλογικά δεν αναφέρεται καθόλου, ενώ ο Ριζοσπάστης που προεκλογικά δεν έχει
αναφορά, εμφανίζει μετεκλογικά. Στη Διεθνή Πολιτική Σκηνή αναφέρθηκαν
περισσότερο η Καθημερινή, δημοκρατία, Εστία και η Ακρόπολη. Στην Εσωτερική
Πολιτική Σκηνή η Άποψη, η Ακρόπολη και ο Ριζοσπάστης έχουν μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής από ότι η Καθημερινή και η Αυγή. Στην Καθημερινότητα αναφέρθηκαν
συχνότερα η Καθημερινή, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος και η kontra news ενώ στους
Πολιτικούς Θεσμούς η Καθημερινή, το παρόν, η άποψη, η αγορά και η δημοκρατία.
Για τη θεματική της Οικονομίας, τις περισσότερες αναφορές έχουν η Αγορά, η
Καθημερινή, η δημοκρατία, η Ακρόπολη, Εστία και η Πανελλήνια.
Κατά τη μετεκλογική περίοδο στη θεματική της Τοποθέτησης εστιάζουν
περισσότερο από την πρώτη εβδομάδα οι εφημερίδες: δημοκρατία, Έθνος, Ελεύθερη
ώρα, Ελεύθερος Τύπος, εφημερίδα των συντακτών, Λόγος, Εστία, τα νέα, μακελειό,
Αγγελιοφόρος, Πανελλήνια, Πρώτο Θέμα, Press Time και ποντίκι, Θεσσαλονίκη, Πριν,
Παρόν και χωνί. Όσο αφορά το δημοψήφισμα, πληθαίνουν οι αναφορές του
μετεκλογικά στις εφημερίδες: Ακρόπολη, 24 ώρες, Espresso, kontra news, Αυγή,
Δημοκρατία , Χρυσή Αυγή ενώ καθόλου δεν ασχολούνται με το ζήτημα το Πρώτο
Θέμα, χτύπος, χωνί, ποντίκι, βήμα, άρθρο, παρόν, παραπολιτικά, η βραδυνή, άποψη
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επένδυση, αγορά, real news και press time ενώ τη μεγαλύτερη μείωση συγκεντρώνει
η Καθημερινή. Στο Μνημόνιο μετεκλογικά αυξάνονται οι αναφορές σε espresso,
kontra news, Ριζοσπάστης, τα νέα, μακελειό, Αγγελιοφόρος, χωνί κ.ά ενώ η Επένδυση,
εργατική αλληλεγγύη, πριν, στόχος, Χρυσή Αυγή και χτύπος δεν αναφέρονται καθόλου.
Στην Οικονομία οι περισσότερες εφημερίδες αναφέρονται συχνότερα από ότι
προεκλογικά ωστόσο δεν αναφέρονται καθόλου οι: 24 ώρες, espresso, Press time, real
news, δρόμος της αριστεράς, , εργατική αλληλεγγύη, άποψη, παραπολιτικά, πριν,
στόχος, χωνί, Χρυσή Αυγή και χτύπος. Στη θεματική Πρόσωπα/ομάδες καθόλου δε
μετέχουν μετεκλογικά η Ελεύθερη ώρα, Ελεύθερος Τύπος, Καθημερινή, τα νέα, ο
Τύπος Θεσσαλονίκης, real news, αγορά και δρόμος της αριστεράς ενώ μετέχουν
περισσότερο οι Ακρόπολη, δημοκρατία, έθνος, Εστία, εφημερίδα των συντακτών,
Ριζοσπάστης, μακελειό, Αγγελιοφόρος, παρόν και ποντίκι. Στην Καθημερινότητα δεν
αναφέρονται καθόλου οι 24 ώρες, Ελεύθερη ώρα, real news, αγορά, ποντίκι, δρόμος
της αριστεράς, εμπρός, εργατική αλληλεγγύη, παραπολιτικά, πριν, άρθρο, βήμα, ποντίκι,
χωνί και πρώτο θέμα ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα νέα. Οι αναφορές
στους Πολιτικούς Θεσμούς αυξάνονται κυρίως στη δημοκρατία, Ελεύθερος Τύπος και
Εστία ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στις εφημερίδες Μακεδονία,
παρασκήνιο και άποψη. Στη θεματική Εσωτερική Πολιτική Σκηνή, η μεγαλύτερη
μείωση παρατηρείται στο Ριζοσπάστη ενώ καθόλου δεν αναφέρονται η Star press, real
news, αγορά, εμπρός, εργατική αλληλεγγύη, άποψη , βραδυνή και στόχος.
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5.3.2:Οι υπότιτλοι
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, 1005 υπότιτλοι συνοδεύουν τους 2394 αρχικούς
τίτλους, δηλαδή 42%.
Γράφημα 7:Υπότιτλοι σε τίτλους ανά στήλες
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Όπως φαίνεται στο Γράφημα 7 , το 52,8% των υπότιτλων ακολουθεί τίτλους
που δημοσιεύονται σε 1 στήλη, 12,6% τίτλους των 2 στηλών, από 11,5% τίτλους των
3 και 4 στηλών ενώ ποσοστό 11,4 έπεται τίτλων των 5 στηλών.
Γράφημα 8: Σχέση υπότιτλου και κατηγορίας τίτλου
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Στο Γράφημα 8 φαίνεται ότι το 65% των υπότιτλων συμπληρώνει μικρούς
τίτλους, το 23% μεγάλους ενώ το 12% μεσαίους ενώ στο Γράφημα 9 , που ακολουθεί
παρατηρείται ότι με εξαίρεση το 2,3% των υπότιτλων που συνοδεύει τίτλους >105
pt, οι υπόλοιπες ποσοστιαίες τιμές των υπότιτλων είναι αντιστρόφως ανάλογες του
μεγέθους της ομάδας τιμών.
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Γράφημα 9: Αντιστοίχιση των υπότιτλων στις ομάδες μεγέθους (points) των τίτλων
Μέγεθος_Στιγμές * Υπότιτλος Crosstabulation
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Πίνακας 14.1:Ανίχνευση επαναλαμβανόμενων υποθέσεων στους υπότιτλους προεκλογικά
Indicator of each first matching case as Primary προεκλογικά

Valid

Frequency

Percent

Duplicate Case

549

53,3

Primary Case

481

46,7

Total

1030

100

Από τους 1030 υπότιτλους που αναλογούν στις πρώτες 8 ημέρες της έρευνας
(Πίνακας 14.1) 481 συνιστούν αρχικές υποθέσεις και 549 επαναλαμβάνονται ενώ από
τους 1253 υπότιτλους που αναλογούν στις επόμενες 9 ημέρες, οι 527 συνιστούν
αρχικές υποθέσεις και 726 επαναλαμβάνονται (Πίνακας 14.2).

Πίνακας 14.2: Ανίχνευση επαναλαμβανόμενων υποθέσεων στους υπότιτλους μετεκλογικά
Indicator of each first matching case as Primary μετεκλογικά

Valid

Frequency

Percent

Duplicate Case

726

57,9

Primary Case

527

42,1

Total

1253

100
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Πίνακας 15: Συχνότητα θεματικών πριν και μετά τις 5 Ιουλίου

Θεματικές
Τοποθέτηση
Δημοψήφισμα
Μνημόνιο
Οικονομία
Πρόσωπα/Ομάδες
Διεθνή Πολιτική Σκηνή
Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
Πολιτικοί Θεσμοί
Καθημερινότητα
Total

Προεκλογικά
Frequency Percent
220
21,4
84
8,2
86
8,3
137
13,3
37
3,6
46
4,5
135
13,1
182
17,7
103
10
1030
100

Μετεκλογικά
Frequency Percent
217
17,3
40
3,2
251
20
238
19
43
3,4
72
5,7
110
8,8
213
17
69
5,5
1253
100

Στον Πίνακα 15 , παρατηρούμε τη συχνότητα των θεματικών πριν και μετά
τις 5 Ιουλίου όπως αυτές σημειώνονται στους υπότιτλους. Για την προεκλογική
περίοδο, η Τοποθέτηση εμφανίζεται με ποσοστό συχνότητας 21,4 , οι Πολιτικοί
Θεσμοί με 17,7%, και η Οικονομία 13,3%. Ακολουθεί με διαφορά μόλις 0,2% η
Εσωτερική Πολιτική Σκηνή, η Καθημερινότητα με 10%, το Μνημόνιο 8,3%, το
Δημοψήφισμα 8,2%, η Διεθνή Πολιτική Σκηνή 4,5% και τα Πρόσωπα/Ομάδες 3,6%.
Κατά τη μετεκλογική περίοδο, η θεματική του Μνημονίου είναι αυτή που εμφανίζει
τη μεγαλύτερη συχνότητα (20%) , και

ακολουθούν η Οικονομία με 19% , η

Τοποθέτηση με 17,3% και οι Πολιτικοί Θεσμοί με 17%. Έπεται η Εσωτερική
Πολιτική Σκηνή με 8,8%, η Διεθνή Πολιτική Σκηνή που έχει αυξηθεί κατά 1,2%
φτάνει το 5,7%, ενώ μεγάλη πτώση σημειώνει η Καθημερινότητα που αυτή την
περίοδο εμφανίζει συχνότητα 5,5%. Ακολουθούν τα Πρόσωπα/Ομάδες με 3,4% και
το Δημοψήφισμα με 3,2%.
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Γράφημα 10:Συχνότητα κατεύθυνσης αναφοράς προεκλογικά και μετεκλογικά
Αναφορά Μετεκλογικά

Αναφορά Προεκλογικά

23%

Valid
Αρνητική

40%

37%

29%

31%

Valid
Ουδέτερη
Valid Θετική

40%

Valid
Αρνητική
Valid
Ουδέτερη
Valid Θετική

Η Κατεύθυνση της Αναφοράς σημειώνει σημαντική διαφοροποίηση στις δύο
περιόδους (Γράφημα 10). Για την 1η εβδομάδα, η αρνητική κατεύθυνση παρουσιάζει
συχνότητα 40%, η ουδέτερη 37% και η θετική 23%. Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο
τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει η ουδέτερη κατεύθυνση με 40%, η αρνητική 31%
και η ουδέτερη 29%.

Τόσο πριν όσο και μετά τις 5 Ιουλίου η κατηγορία των ΜΜΕ είναι αυτή που
εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα καθώς με διαφορά μόλις 0,2% εμφανίζεται σε
ποσοστό 8,8% πριν και 8,6% μετά (Γράφημα 11.1 και 11.2). Από τις υπόλοιπες
κατηγορίες για την πρώτη εβδομάδα, μετά τα ΜΜΕ έπεται η κατηγορία των ΕΕ-ΕΚΤΔΝΤ με 8,1%, η Διεξαγωγή 6,8% που είναι και η κατηγορία με τη μεγαλύτερη
διαφοροποίηση καθώς την επόμενη εβδομάδα φθίνει στο 0,3%. Ακολουθεί η Δεξιά
6,7%, η Συγκυβέρνηση 6,3%

ενώ ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται με την ίδια

συχνότητα και στις δύο περιόδους (5,8%). Έπονται η Κοινωνία 5,6%, οι κατηγορίες
Ε-Ευρώπη και Ιδιωτικός Τομέας 4,4%, η Διαπραγμάτευση 3,8% και τα
Πρόσωπα/ομάδες με 3,6% όπως και η Αριστερά.

Με μικρότερη συχνότητα

εμφανίζονται το Δημόσιο Ταμείο 3,4%, το Σχέδιο Συμφωνίας 3,1%, το Πολιτικό
Γίγνεσθαι με 2,8%, οι Δανειστές με 2,7% οι Διεθνείς Σχέσεις 2,5% όπως και η
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Αντιπολίτευση. Η Ελλάδα 1,9%, τα Έξοδα 1,7% τα Έσοδα 1,6% το Αποτέλεσμα 1,4%
και η Ελληνική Κυβέρνηση 1,3%. Τη χαμηλότερη συχνότητα εμφανίζει η Συμφωνία
0,6%, ποσοστό που αυξάνεται στο 5,2% την επόμενη εβδομάδα.

Γράφημα 11.1: Συχνότητα κατηγοριών στους υπότιτλους προεκλογικά
Γράφημα 11.2: Συχνότητα κατηγοριών στους υπότιτλους μετεκλογικά

Προεκλογικά

Μετεκλογικά

5.6

Κοινωνία

8.8
6.3
6.7

Δεξιά

3.6

Δημόσιο Ταμείο

3.4
6.6

Τραπεζικό Σύστημα
Έξοδα

1.7
1.6

1.3

Ελληνική Κυβέρνηση

Διεξαγωγή
3.1

3.4

Δημόσιο Ταμείο

3.5
4.5

Τραπεζικό Σύστημα

6.5
4.4

Πρωθυπουργός

4.4
5

5.2

Διαπραγμάτευση

5.1
3.6
6.1
2.9
0.3

Διεξαγωγή

3.8
5.8

Πρωθυπουργός
8.1

ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
Ε-Ευρώπη

Συμφωνία

Σχέδιο Συμφωνίας
5.8

0

Πρόσωπα/Ομάδες

Αποτέλεσμα
6.8

Σχέδιο Συμφωνίας

3.4

Δανειστές

1.4

Αποτέλεσμα

Διεθνείς Σχέσεις

Ελληνική Κυβέρνηση

2.7

Δανειστές

2.3

Έσοδα
3.8

Διαπραγμάτευση

2.3
1.3

Έξοδα

0.6

Συμφωνία

Valid

Valid

Πρόσωπα/Ομάδες

Έσοδα

Πολιτικό Γίγνεσθαι

Ελλάδα

2.5

Διεθνείς Σχέσεις

5.5

5.2

Αριστερά

1.9

Ελλάδα

Συγκυβέρνηση
Δεξιά

3.6

Αριστερά

2.9

Αντιπολίτευση

2.8

Πολιτικό Γίγνεσθαι

8.6

ΜΜΕ

2.5

Αντιπολίτευση

2.1

Ιδιωτικός Τομέας

ΜΜΕ
Συγκυβέρνηση

3.4

Κοινωνία

4.4

Ιδιωτικός Τομέας

4

ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ

3.7

Ε-Ευρώπη
10

0

5

10
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Κατά τη μετεκλογική περίοδο μετά τα ΜΜΕ τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφανίζουν τα Έξοδα με 6,5% καθώς σημειώνουν αύξηση κατά 4,8%. Έπονται επίσης
αυξανόμενοι κατά 3,4% οι Δανειστές (6,1%) ενώ η Συγκυβέρνηση φθίνει και φτάνει
στο 5,5%. Το Πολιτικό Γίγνεσθαι με 5,2%, η Διαπραγμάτευση 5,1%, το Τραπεζικό
Σύστημα 4,5% και τα Έσοδα 4,4%. Η κατηγορία των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ φθίνει στο μισό
καθώς πλέον εμφανίζει συχνότητα 4% ενώ έπεται το Σχέδιο Συμφωνίας με 3,8%, η ΕΕυρώπη 3,7%, η Ελληνική Κυβέρνηση 3,6% και το Δημόσιο Ταμείο 3,5%. Με ίδια
συχνότητα εμφανίζονται η Κοινωνία, οι Διεθνείς Σχέσεις, και τα Πρόσωπα/Ομάδες
με 3,4%. Ακολουθούν το Αποτέλεσμα και η Αντιπολίτευση με 2,9% έκαστη, η Δεξιά
που σημειώνει σχεδόν τριπλάσια πτώση με 2,3%, ο Ιδιωτικός Τομέας με 2,1%. Τη
χαμηλότερη συχνότητα εμφανίζει η κατηγορία Αριστερά που επίσης σημειώνει πτώση
με 1,3%.

Πίνακας 16.1.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Τοποθέτηση προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Ε-Ευρώπη
Count % within
22%
18%
60%
Κατηγορίες
ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
Count % within
66%
29%
5%
Κατηγορίες
Πρωθυπουργός
Count % within
57%
27%
17%
Κατηγορίες
Σχέδιο Συμφωνίας
Count % within
53%
9%
38%
Κατηγορίες

x2=471,933a df=48 sig=0,000

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 16.1.1, κατά την προεκλογική περίοδο το 60%
της κατηγορίας Ελλάδα-Ευρώπη τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας , 22%
τάσσεται κατά, ενώ 18% της κατηγορίας αυτής αναφέρεται είτε στα σενάρια
παραμονής ή όχι είτε γενικά στη σχέση των δύο μερών. Από την κατηγορία των ΕΕΕΚΤ-ΔΝΤ, το 66% τάσσεται κατά των εκπροσώπων των θεσμών, στο 29% είναι η
εμφάνιση εκπροσώπων των θεσμών ενώ μόλις 5% αναφέρεται σε αυτούς
υποστηρικτικά. Από το σύνολο των αναφορών της κατηγορίας του Πρωθυπουργού
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57% τάσσεται κατά, 17% δηλώνει στήριξη ενώ 27% αφορά την ταλάντευση ως προς
τη στάση που θα τηρήσουν μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Για την κατηγορία του
Σχεδίου Συμφωνίας 53% δηλώνει εναντίωση , 38% δηλώνει υπέρ ενώ 9% αναφέρεται
με δίλημμα.

Πίνακας 16.1.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Τοποθέτηση μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά

Ε-Ευρώπη
ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ
Πρωθυπουργός
Σχέδιο Συμφωνίας

x2=510,963a

df=48

Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

6,5%

54,3%

39,1%

38,0%

50,0%

12,0%

13,7%

64,4%

21,9%

22,9%

6,3%

70,8%

sig=0,000

Κατά τη μετεκλογική περίοδο (Πίνακας 16.1.2 ) , από το σύνολο των
αναφορών της κατηγορίας Ε-Ευρώπη οι δηλώσεις υπέρ και κατά μειώνονται σχεδόν
στο μισό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ,39,1% και 6,5% αντίστοιχα ενώ
αυξάνεται στο διπλάσιο το ποσοστό των αναφορών γενικά για τη σχέση των δύο
μερών φτάνοντας το 54,3%. Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζει και η στάση
απέναντι στους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς το ποσοστό της εναντίωσης πέφτει
στο 38% ενώ αυξάνεται το ποσοστό που δηλώνει στήριξη 12% και διπλασιάζεται το
ποσοστό των δηλώσεων που προέρχονται από τους ίδιους τους εκπροσώπους των
θεσμών (50%). Από την κατηγορία του Πρωθυπουργού , αυξάνεται ο διχασμός των
μελών του ΣΥΡΙΖΑ στο 64,4% ενώ παράλληλα μειώνεται η αρνητική στάση στο
13,7% και αυξάνει η θετική στο 21,9%. Από την κατηγορία του σχεδίου συμφωνίας
το 70,8% τάσσεται υπέρ, 22,9% κατά ενώ 6,3% αναφέρεται σε αυτό διχαστικά.
Πίνακας 16.2.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Μνημόνιο προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
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Δανειστές
Ελληνική
Κυβέρνηση
Διαπραγμάτευση
Συμφωνία

Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες

Αρνητική Ουδέτερη
Θετική
61%
14%
25%
15%

46%

39%

21%

46%

33%

67%

33%

0%

Κατά την προεκλογική περίοδο (Πίνακας 16.2.1) ,από το σύνολο των
αναφορών της κατηγορίας Δανειστές 61% δηλώνει την αρνητική στάση αυτών κατά
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων απέναντι στην ελληνική πλευρά , 25% θετική ενώ
14% είναι οι εμφανίσεις προσώπων που δε λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις αλλά
προέρχονται από την πλευρά των δανειστών ή συζητήσεις μεταξύ των δανειστών. Για
την Ελληνική Κυβέρνηση, στο 46 είναι το ποσοστό των δηλώσεων που προέρχονται
από την διαπραγματευτική ομάδα της χώρας, 39% η θετική στάση που τηρεί στη
διαπραγμάτευση (προτάσεις που κατέθεσε), ενώ 15% αφορά τις προτάσεις των
δανειστών που απέρριψε η ελληνική πλευρά. Από την κατηγορία της
Διαπραγμάτευσης, το 46% αφορά τις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ των δύο μερών,
το 33% παρουσιάζει θετική την πορεία των διαπραγματεύσεων ενώ 21% αρνητική.
Για την κατηγορία Συμφωνία, το 67% των αναφορών αναφέρεται στους όρους των
δανειστών αρνητικά, 33% αναφέρουν τη συμφωνία ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά
στη χρηματοδότηση της ελληνικής πλευράς εάν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.

Πίνακας 16.2.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Μνημόνιο μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Δανειστές
Count % within
51,9%
16,9%
Κατηγορίες
Ελληνική
Count % within
4,4%
55,6%
Κυβέρνηση
Κατηγορίες
Διαπραγμάτευση
Count % within
21,9%
59,4%
Κατηγορίες
Συμφωνία
Count % within
60,0%
21,5%
Κατηγορίες

Θετική
31,2%
40,0%
18,8%
18,5%

Κατά τη μετεκλογική περίοδο (Πίνακας 16.2.2), μειώνεται στο 51,9% η
αρνητική στάση των δανειστών απέναντι στη διαπραγμάτευση, αυξάνεται 31,2% η
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θετική αντιμετώπιση των ελληνικών προτάσεων ενώ 16,9% αφορά μόνο στα πρόσωπα
των δανειστών και στην εθνική πολιτική τους. Για την Ελληνική Κυβέρνηση, 55,6%
των αναφορών προέρχονται από τα μέλη της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας, η
θετική στάση της παραμένει στα ίδια επίπεδα (40%) ενώ μειώνεται η αρνητική της
στάση στο 4,4%. Από το σύνολο των αναφορών της Διαπραγμάτευσης, το 59,4%
αφορά τις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα , 21,9% περιγράφει αρνητική την πορεία
και το κλίμα των συναντήσεων ενώ 18,8% αισιόδοξα.
Τέλος , για την κατηγορία Συμφωνία, 60% αναφέρει αρνητικά το κόστος των
μέτρων που θέτουν οι δανειστές, 21,5% είτε αναφέρεται γενικά στη συμφωνία είτε
αναφέρει συγκεκριμένα τι κερδίζει και τι χάνει η ελληνικά πλευρά, ενώ 18,5%
αναφέρεται στη χρηματοδότηση της ελληνικής πλευράς.

Πίνακας 16.3.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Δημοψήφισμα προεκλογικά

Διεξαγωγή
Αποτέλεσμα

Κατηγορίες της * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Count % within
40%
41%
19%
Κατηγορίες
Count % within
0%
100%
0%
Κατηγορίες

Στον Πίνακα 16.3.1 παρατηρείται ότι από το σύνολο των αναφορών της
κατηγορίας Διεξαγωγή, 41% αναφέρεται ουδέτερα στη διαδικασία και στην απόφαση
του πρωθυπουργού για διενέργεια δημοψηφίσματος, 40% αρνητικά ενώ 19%
τάσσεται υπέρ της τέλεσης της ψηφοφορίας. Κατά τη μετεκλογική περίοδο από 50%
μοιράζονται οι αρνητικές και ουδέτερες αναφορές, καθώς δεν υπάρχει καμία θετική
αναφορά (Πίνακας 16.3.2 ).

Πίνακας 16.3.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Δημοψήφισμα μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη

Θετική
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Διεξαγωγή
Αποτέλεσμα

Count % within
Κατηγορίες
Count % within
Κατηγορίες

50,0%

50,0%

0,0%

8,3%

55,6%

36,1%

Για την κατηγορία Αποτέλεσμα, όλες οι αναφορές της προεκλογικής περιόδου
είναι ουδέτερες.28Την επόμενη εβδομάδα όμως, 55,6% του συνόλου των αναφορών
της κατηγορίας ανακοινώνει το αποτέλεσμα χωρίς να παίρνει θέση επ’ αυτού, 36,1%
υποδέχεται το ΟΧΙ θετικά ενώ 8,3% αρνητικά.

Πίνακας 16.4.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Οικονομία προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Count % within
31%
6%
63%
Κατηγορίες
Έξοδα
Count % within
0%
6%
94%
Κατηγορίες
Τραπεζικό Σύστημα Count % within
40%
56%
4%
Κατηγορίες
Δημόσιο Ταμείο
Count % within
51%
14%
34%
Κατηγορίες
Θεματική:
Οικονομία
Έσοδα

Ο Πίνακας 16.4.1 πληροφορεί ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν της
ψηφοφορίας, από την κατηγορία Έσοδα 63% αναφέρει την κατάργηση
φοροαπαλλαγών, κατάσχεση μισθών και συντάξεων , 31% στη μείωση ΦΠΑ και 6%
γενικά στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Στην κατηγορία Έξοδα το 94% των
αναφορών αφορά στις περικοπές των δημόσιων δαπανών και 6% αναφέρεται γενικά
στις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού τομέα ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά σε
αύξηση των δημόσιων δαπανών. Από το σύνολο των αναφορών σχετικά με το
Τραπεζικό Σύστημα, το 56% ενημερώνει για τους τρόπους διεξαγωγής των
συναλλαγών εν μέσω της τραπεζικής αργίας, 40% αναφέρεται στην τραπεζική αργία
και στην έλλειψη ρευστότητας ενώ το υπόλοιπο 4% αναφέρει το ζήτημα της
χρηματοδότησης για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή για να
κωδικοποιηθούν οι αναφορές της προεκλογικής περιόδου που είκαζαν το απότελεσμα της
ψηφοφορίας.
28
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κατηγορία Δημόσιο Ταμείο, το 51% κάνει λόγο για την υπερχρέωση της χώρας, 34%
συζητά για κούρεμα χρέους ως βιώσιμη λύση ενώ το 14% αναφέρει την οικονομική
κατάσταση της χώρας.

Πίνακας 16.4.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Οικονομία μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική:
Αναφορά
Οικονομία
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Έσοδα
Count % within
0,0%
20,0%
80,0%
Κατηγορίες
Έξοδα
Count % within
20,7%
29,3%
50,0%
Κατηγορίες
Τραπεζικό Σύστημα Count % within
59,6%
10,5%
29,8%
Κατηγορίες
Δημόσιο Ταμείο
Count % within
38,6%
13,6%
47,7%
Κατηγορίες

Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο, όπως φαίνεται στον Πίνακα , στην κατηγορία
Έσοδα 80% των αναφορών είναι θετικές, 20% ουδέτερες ενώ δεν υπάρχει καμία
αρνητική αναφορά. Στην κατηγορία Έξοδα , 50% των αναφορών είναι θετικές, 29,3%
ουδέτερες και 20,7% θετικές. Στην κατηγορία Τραπεζικό Σύστημα το ποσοστό που
εξακολουθεί να ενημερώνει για τρόπους διεξαγωγής των συναλλαγών φθίνει στο 10,5
ενώ αυξάνονται στο 59,6% οι αναφορές στον κεφαλαιακό έλεγχο και την έλλειψη
ρευστότητας και στο 29,8% οι αναφορές στην ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος
αυτού. Στην κατηγορία Δημόσιο Ταμείο, 47,7% συζητά πλέον για κούρεμα του
χρέους, 38,6% αναφέρει την αδυναμία της χώρας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις
της ενώ 13,6% απλώς αναφέρει την δημόσια οικονομική κατάσταση.

Πίνακας 16.5.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πρόσωπα/Ομάδες προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη
Θετική
Πρόσωπα/Ομάδες
Count % within
8%
35%
57%
Κατηγορίες
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Πίνακας 16.5.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πρόσωπα/Ομάδες μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Πρόσωπα/Ομάδες
Count % within
7,0%
48,8%
44,2%
Κατηγορίες

Στους Πίνακες 16.5.1 και 16.5.2 διαπιστώνεται ότι κατά την προεκλογική
περίοδο το 57% κάνει χρήση του κύρους προσώπων ή ομάδων εξαιτίας της
επαγγελματικής ιδιότητας αυτών, 35% αναφέρεται σε πρόσωπα/ομάδες και πάλι
λόγω επαγγελματικής ιδιότητας αλλά ουδέτερα, ενώ 8% αναφέρεται διακρίνει μεταξύ
πλούσιων και φτωχών. Κατά τη μετεκλογική περίοδο, αυξάνεται το ποσοστό των
επαγγελματικών ομάδων που αναφέρονται στο 48,8%, ενώ μειώνεται στο 44,2% της
εμφάνισης ομάδων κύρους. Τέλος, στο 7% εμφανίζονται οι ταξικές αναφορές.

Πίνακας 16.6.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Εσωτερική Πολιτική Σκηνή προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Αριστερά
Count % within
19%
27%
54%
Κατηγορίες
Δεξιά
Count % within
44%
26%
30%
Κατηγορίες
Πολιτικό
Count % within
93%
7%
0%
Γίγνεσθαι
Κατηγορίες

Από τη θεματική της Εσωτερικής Πολιτικής Σκηνής, κατά την προεκλογική
περίοδο, 54% τάσσεται υπέρ της ιδεολογίας της αριστεράς και 19% κατά, ενώ 27%
αφορά είτε δηλώσεις είτε κάλεσμα σε συγκεντρώσεις από μέλη του ΚΚΕ. Στο 44%
εμφανίζονται οι αναφορές που στρέφονται κατά του τρόπου διακυβέρνησης της
χώρας από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, 30% τάσσεται υπέρ αυτής της ιδεολογίας και του κ.
Καραμανλή ενώ 26% αφορά δηλώσεις προσώπων που προέρχονται από το χώρο της
δεξιάς και δεν ανήκουν σε κάποιο από τα κόμματα της βουλής. Για την κατηγορία
Πολιτικό Γίγνεσθαι, το 93% των αναφορών κάνει λόγο για πόλωση και πολιτική
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αστάθεια αλλά στρέφεται και κατά του συνόλου του πολιτικού κόσμου. Το υπόλοιπο
7% αφορά σε διεργασίες της Βουλής ενώ δεν υπάρχει καμία θετική αναφορά.
Πίνακας 16.6.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε
κατηγορία της θεματικής Εσωτερική Πολιτική Σκηνή μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Εσωτερική Πολιτική Σκηνή
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Αριστερά
Count % within
37,5%
37,5%
25,0%
Κατηγορίες
Δεξιά
Count % within
72,4%
27,6%
0,0%
Κατηγορίες
Πολιτικό Γίγνεσθαι Count % within
33,8%
36,9%
29,2%
Κατηγορίες

Κατά τη μετεκλογική περίοδο (Πίνακας 16.6.2), η κατάσταση διαφοροποιείται
καθώς 75% των αναφορών της αριστερής ιδεολογίας μοιράζεται από κοινού τόσο σε
αυτές που τάσσονται κατά της ιδεολογίας όσο και στις δηλώσεις μελών του ΚΚΕ. Το
υπόλοιπο 25% τάσσεται υπέρ του χώρου αυτού. Για το χώρο της Δεξιάς, το 72,4%
στρέφεται κατά αυτής, 27,6% αφορά σε πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο αυτό
ενώ δεν υπάρχει καμία θετική αναφορά. Στην κατηγορία Πολιτικό Γίγνεσθαι, 36,9%
αναφέρεται σε διεργασίες της Βουλής, μειώνεται στο 33,8% το αρνητικό κλίμα ενώ
αύξουσα πορεία ενώ 29,2% σημειώνει το θετικό κλίμα.

Πίνακας 16.7.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πολιτικοί θεσμοί προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Πολιτικοί θεσμοί
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Συγκυβέρνηση
Count % within
34%
51%
15%
Κατηγορίες
Αντιπολίτευση
Count % within
19%
81%
0%
Κατηγορίες
ΜΜΕ
Count % within
6%
90%
4%
Κατηγορίες

Για τη θεματική των Πολιτικών Θεσμών κατά την προεκλογική περίοδο
(Πίνακας 16.7.1) και από την κατηγορία της Συγκυβέρνησης, το 51% των αναφορών
αφορά σε πρόσωπα της συγκυβέρνησης, 34% στον διχασμό στο εσωτερικό της
συγκυβέρνησης και στην αρνητική κριτική υπουργών, ενώ 15% του συνόλου των
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αναφορών της κατηγορίας αυτής αναφέρει τις διαφοροποιήσεις των βουλευτών των
ΑΝ.ΕΛ από την κομματική γραμμή ενόψει δημοψηφίσματος και τον πιθανό
ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Την επόμενη εβδομάδα ωστόσο, το 44,9% αφορά σε
πρόσωπα της συγκυβέρνησης, το 42% αφορά την αρνητική κριτική κυρίως στο
πρόσωπο του κ. Βαρουφάκη ενώ 13% κάνει λόγο για ανασχηματισμό (Πίνακας
16.7.2).

Πίνακας 16.7.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Πολιτικοί θεσμοί μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Πολιτικοί θεσμοί
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Συγκυβέρνηση
Count % within
42,0%
44,9%
13,0%
Κατηγορίες
Αντιπολίτευση
Count % within
41,7%
52,8%
5,6%
Κατηγορίες
ΜΜΕ
Count % within
11,1%
88,0%
0,9%
Κατηγορίες

Στην Αντιπολίτευση, την πρώτη εβδομάδα 81% των αναφορών σχετίζεται με
δηλώσεις προσώπων των τριών κομμάτων , 19% αναφέρονται αρνητικά στα
εσωκομματικά ζητήματα ενώ δεν υπάρχει καμία θετική αναφορά. Την επόμενη
εβδομάδα ωστόσο, αν και η συχνότητα της κατηγορίας δε μεταβάλλεται σημαντικά,
52,8% είναι οι δηλώσεις εκπροσώπων των κομμάτων αυτών , 41,7% απασχόλησε η
αλλαγή της ηγεσίας της ΝΔ ενώ ποσοστό 5,6% είδε θετικά την διαδοχή του κ. Σαμαρά
από τον κ. Μεϊμαράκη.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ κατά την πρώτη εβδομάδα, 90% αφορά σε
επώνυμες θέσεις εφημερίδων ή των δημοσιογράφων, 6% αναφέρεται κατηγορεί τα
ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια για προπαγάνδα, ενώ μόλις 4% έχει ενημερωτικό
χαρακτήρα. Την επόμενη εβδομάδα οι επώνυμες θέσεις φθίνουν στο 88%, όπως
φθίνει και ο ενημερωτικός χαρακτήρας στο 0,9% ενώ αυξάνονται στο 11,1% οι
αναφορές κατά των ιδιωτικών καναλιών.
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Πίνακας 16.8.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Καθημερινότητα προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Καθημερινότητα
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Ιδιωτικός
Count % within
58%
38%
4%
Τομέας
Κατηγορίες
Κοινωνία
Count % within
57%
17%
26%
Κατηγορίες

Πίνακας 16.8.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Καθημερινότητα μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Καθημερινότητα
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Ιδιωτικός Τομέας Count % within
65,4%
26,9%
7,7%
Κατηγορίες
Κοινωνία

Count % within
Κατηγορίες

55,8%

25,6%

18,6%

Για τη θεματική της Καθημερινότητας κατά την προεκλογική περίοδο
(Πίνακας 16.8.1), 58% του ιδιωτικού τομέα απασχολούν οι επιπτώσεις του
κεφαλαιακού ελέγχου στον τομέα αυτόν. Στο 38% οι αναφορές στον κίνδυνο
κουρέματος των καταθέσεων και η αδυναμία πληρωμής των συντάξεων ενώ μόλις 4%
οι καθησυχαστικές αναφορές. Την επόμενη εβδομάδα, οι επιπτώσεις της τραπεζικής
αργίας στον ιδιωτικό τομέα απασχολούν κατά 65,4%. Στο 26,9% φθίνουν οι κίνδυνοι
για κούρεμα καταθέσεων ενώ αυξάνεται στο 18,6 το ποσοστό των καθησυχαστικών
αναφορών (Πίνακας 16.8.2).
Για την Κοινωνία προεκλογικά το 57% αναφέρει την αρνητική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται ο λαός, το 26% διαβεβαιώνει περί εξομάλυνσης της κατάστασης
ενώ 17% αναφέρεται γενικά στο λαό. Μετεκλογικά, η αρνητική κατάσταση του
κοινωνικού συνόλου απασχολεί το 55,8% των αναφορών , 25,6% απευθύνεται στο
λαό και 18,6% καθησυχάζει.
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Πίνακας 16.9.1: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Διεθνή Πολιτική Σκηνή προεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Διεθνής Πολιτική Σκηνή
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Διεθνείς
Count % within
58%
23%
19%
Σχέσεις
Κατηγορίες
Ελλάδα
Count % within
65%
15%
20%
Κατηγορίες
Πίνακας 16.9.2: Κατανομή συχνότητας της κατεύθυνσης αναφοράς σε κάθε κατηγορία της
θεματικής Διεθνή Πολιτική Σκηνή μετεκλογικά
Κατηγορίες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Θεματική: Διεθνή Πολιτική Σκηνή
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Διεθνείς Σχέσεις
Count % within
16,3%
44,2%
39,5%
Κατηγορίες
Ελλάδα
Count % within
69,0%
13,8%
17,2%
Κατηγορίες

Σε ότι αφορά τη θεματική της Διεθνούς Πολιτικής Σκηνής (Πίνακας 16.9.1),
και την κατηγορία Διεθνείς Σχέσεις , προεκλογικά το 58% αναφέρεται σε αρνητική
επιρροή της χώρας από γεγονότα που συμβαίνουν εκτός εθνικών συνόρων. Με 23%
αφορά δηλώσεις εκπροσώπων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ 19%
αναφέρονται στις παρεμβάσεις των ΗΠΑ για το ελληνικό ζήτημα. Μετεκλογικά, οι
δηλώσεις εκπροσώπων χωρών εκτός ΕΕ σχεδόν διπλασιάζονται καθώς φτάνουν στο
44,2%. Παρόμοια διαμορφώνονται και οι αναφορές στην αμερικανική παρέμβαση
καθώς αυξάνουν στο 39,5% ενώ οι αναφορές σε αρνητικό κλίμα της διεθνούς σκηνής
φθίνουν στο 16,3% (Πίνακας 16.9.2)
Στην κατηγορία Ελλάδα, προεκλογικά το 65% της κατηγορίας αυτής
αναφέρεται υποτιμητικά για το διεθνές status της χώρας, 20% δηλώνει τη στήριξη του
στην Ελλάδα ενώ 15% απλά αναφέρεται στη χώρα σε συνάρτηση με την διεθνή
πολιτική. Μετεκλογικά, αυξάνονται οι αναφορές που μειώνουν το κύρος της χώρας
κατά 4%, το 17,2% διατηρεί μια φιλελληνική στάση ενώ το υπόλοιπο 13,8% τοποθετεί
τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.
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Πίνακας 17.1: Συχνότητα καθημερινών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στους
υπότιτλους προεκλογικά και μετεκλογικά

Espresso
Kontra News
Star Press
Ακρόπολη
Αυγή
Δημοκρατία
Έθνος
Ελεύθερη Ώρα
Ελεύθερος Τύπος
Εστία
Η εφημερίδα των
συντακτών
Η Καθημερινή
Μακελειό
Ο Λόγος
Ριζοσπάστης
Τα νέα

Προεκλογικά
Μετεκλογικά
Frequency
Percent Frequency
Percent
5
0,5
12
1
52
5
51
4,1
15
1,5
11
0,9
77
7,5
126
10,1
60
5,8
83
6,6
62
6
75
6
40
3,9
46
3,7
21
2
27
2,2
82
8
125
10
48
4,7
42
3,4
37
3,6
49
3,9
104
9
5
32
24

10,1
0,9
0,5
3,1
2,3

150
26
4
32
38

12
2,1
0,3
2,6
3

Από τους Πίνακες 17.1, 17.2 και 17.3 διαπιστώνεται ότι τη μεγαλύτερη
συχνότητα υπότιτλων φέρει και στις 2 περιόδους η Καθημερινή με 104 αναφορές
δηλαδή 10,1% και 150 μετεκλογικά δηλαδή 12%. Ακολουθούν ο Ελεύθερος Τύπος με
82 αναφορές δηλαδή 8% πριν 125 μετά δηλαδή 10%, η Ακρόπολη με 77 αναφορές
πριν την ψηφοφορία δηλαδή 7,5% και 126 μετά δηλαδή 10,1%. Έπεται με αρκετή
διαφορά η δημοκρατία με 6% και στις 2 περιόδους, η Αυγή με 5,8% πριν και 6,6%
μετά. Ακολουθούν η Μακεδονία 5,3% (3,4%)29, kontra news 5% (4,1%), Εστία 4,7%
(4,4%) το Παρόν της Κυριακής 4,2% (1,8%), το Έθνος 3,9% (3,7%), η εφημερίδα των
συντακτών με 3,6% (3,9%), ο Τύπος Θεσσαλονίκης επίσης με 3,6% (3,1%) και ο
Ριζοσπάστης με 3,1% (2,6%). Με 0,8% διαφορά τα νέα στο 2,3% (3%), Ελεύθερη
ώρα με 2% (2,2%) ενώ η Επένδυση με 1,9% (0,9%) και όλες οι υπόλοιπες ακολουθούν

29

Σε παρένθεση δίνονται οι ποσοστιαίες συχνότητες για τη μετεκλογική περίοδο.
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φθίνουσα συχνότητα με την ελάχιστη στο 0,1% για τις εφημερίδες Θεσσαλονίκη, Πριν
και Χρυσή Αυγή.

Πίνακας 17.2:Συχνότητα εβδομαδιαίων εφημερίδων στους υπότιτλους προεκλογικά και
μετεκλογικά

Προεκλογικά
Μετεκλογικά
Frequency
Percent
Frequency
Percent
Press Time
11
1,1
14
1,1
Real News
8
0,8
11
0,9
Αγορά
15
1,5
16
1,3
Δρόμος της Αριστεράς
11
1,1
7
0,6
Επένδυση
20
1,9
11
0,9
Η Άποψη του ΣΚ
11
1,1
11
0,9
Η Βραδυνή της Κυριακής
18
1,7
8
0,6
Η Εποχή
11
1,1
16
1,3
Θεσσαλονίκη
1
0,1
12
1
Παραπολιτικά
31
3
20
1,6
Παρασκήνιο
11
1,1
12
1
Πριν
1
0,1
1
0,1
Στο καρφί του ΣΚ
11
1,1
9
0,7
Στόχος
1
0,1
7
0,6
Το άρθρο
5
0,5
3
0,2
Το βήμα της Κυριακής
10
1
7
0,6
Το παρόν της Κυριακής
43
4,2
23
1,8
Το ποντίκι
3
0,3
4
0,3
Το χωνί
8
0,6
Χρυσή Αυγή
1
0,1
3
0,2
Χτύπος
4
0,4
6
0,5
Πρώτο Θέμα
13
1,3
16
1,3

Πίνακας 17.3:Συχνότητα καθημερινών εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας προεκλογικά και
μετεκλογικά

Αγγελιοφόρος

Προεκλογικά
Frequency Percent

Μετεκλογικά
Frequency Percent

10

14

1

1,1
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Μακεδονία

55

5,3

43

3,4

Πανελλήνια Βορείου
Ελλάδος
Τύπος Θεσσαλονίκης

15

1,5

35

2,8

37

3,6

39

3,1

Πίνακας 18.1.1:Συχνότητα των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση
αναφοράς προεκλογικά

Εφημερίδες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά

Espresso
Kontra News
Star Press
Ακρόπολη
Αυγή
Δημοκρατία
Έθνος
Ελεύθερη Ώρα
Ελεύθερος Τύπος
Εστία
Η

εφημερίδα

Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
των Count % within

συντακτών

Αναφορά

Η Καθημερινή

Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά

Μακελειό
Ο Λόγος
Ριζοσπάστης

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική

0,2%

0,5%

0,9%

5,4%

3,6%

6,8%

3,2%

0,3%

0,4%

9,0%

4,9%

8,9%

2,2%

7,3%

9,8%

7,1%

6,3%

3,8%

3,2%

4,7%

3,8%

2,2%

2,6%

0,9%

9,5%

6,3%

8,1%

2,7%

7,8%

3,0%

4,4%

2,1%

4,7%

10,0%

12,2%

6,8%

2,2%

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,0%

4,9%

2,9%

0,4%
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Τα νέα

Count % within
Αναφορά
x2= 196,914a df=80 sig=0,000

2,2%

3,6%

0,4%

Από τις καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας της προεκλογικής
περιόδου (Πίνακας 18.1.1) τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των αρνητικών και
ουδέτερων αναφορών έχει η Καθημερινή με ποσοστό 10 και 12,2 αντίστοιχα.
Ειδικότερα στην αρνητική κατεύθυνση της αναφοράς μετά την Καθημερινή,
βρίσκονται ο Ελεύθερος Τύπος με 9,5% και η Ακρόπολη με 9% ενώ ακολουθούν με
σημαντική ποσοστιαία διαφορά η δημοκρατία 7,1, η Kontra news 5,4, ο Ριζοσπάστης
4,9 , και η εφημερίδα των συντακτών με 4,4. Στο 3,2% η συμμετοχή των Star Press
και Έθνος ενώ η Εστία 2,7%. Στο 2,2% τα νέα, το Μακελειό, η Ελεύθερη Ώρα και η
Αυγή ενώ η Espresso στο 0,2% και ο Λόγος δεν έχει καμία αρνητική αναφορά.
Στην ουδέτερη κατεύθυνση αναφοράς μετά την Καθημερινή, τη μεγαλύτερη
συμμετοχή έχει η Εστία με 7,8%, η Αυγή με 7,3% ενώ η δημοκρατία και ο Ελεύθερος
Τύπος με 6,3%. Ακολουθούν η Ακρόπολη 4,9%, το Έθνος 4,7% και Kontra news και
τα νέα με 3,6%. Στο 2,9% ο Ριζοσπάστης, 2,6% η Ελεύθερη ώρα και 2,1% η εφημερίδα
των συντακτών. Έπονται ο Λόγος με 1,3%, η Espresso με 0,5% , η Star Press με 0,3%
Ενώ καμία ουδέτερη αναφορά δεν έχει στους υπότιτλους του το Μακελειό.
Στη θετική κατεύθυνση αναφοράς τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχει η Αυγή με
9,8%. Ακολουθούν ο Ελεύθερος Τύπος με 8,1% ,η Καθημερινή και η kontra news με
6,8% ενώ η εφημερίδα των συντακτών με 4,7%. Έπονται με ποσοστιαίες συμμετοχές
η δημοκρατία και το Έθνος 3,8, η Εστία 3% ενώ με δύο μονάδες λιγότερες η Espresso
και η Ελεύθερη ώρα με 0,9. Στο 0,4% η Star Press, o Ριζοσπάστης και τα νέα ενώ δεν
υπάρχει καμία θετική αναφορά στις εφημερίδες Μακελειό και Λόγος.

Πίνακας 18.1.2:Συχνότητα των εφημερίδων της Βόρειας Ελλάδας στην κατεύθυνση
αναφοράς προεκλογικά

Εφημερίδες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη Θετική
Αγγελιοφόρος
Count % within
1,5%
0,8%
0,4%
Αναφορά
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Μακεδονία
Πανελλήνια Βορείου
Ελλάδος
Τύπος Θεσσαλονίκης

Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά

4,1%

6,8%

5,1%

1,5%

1,6%

1,3%

2,2%

3,9%

5,5%

Από τις καθημερινές εφημερίδες της Βόρειας Ελλάδας (Πίνακας 18.1.2) κατά
την προεκλογική περίοδο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αρνητική κατεύθυνση της
αναφοράς έχει η Μακεδονία με 4,1% ενώ ακολουθούν ο Τύπος Θεσσαλονίκης με 2,2%,
και οι Αγγελιοφόρος και Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος με 1,5%. Στην ουδέτερη
κατεύθυνση αναφοράς μεγαλύτερη συμμετοχή έχει και πάλι η Μακεδονία με 6,8%,
ακολουθεί ο Τύπος Θεσσαλονίκης με 3,9% , η Πανελλήνια Β.Ε. με 1,6% και ο
Αγγελιοφόρος με 0,8% . Στη θετική κατεύθυνση της αναφοράς ο Τύπος Θεσσαλονίκης
συμμετέχει με 5,5%. Ακολουθούν η Μακεδονία με 5,1% , η Πανελλήνια Β.Ε. με 1,3%
και ο Αγγελιοφόρος με 0,4%.

Πίνακας 18.1.3:Συχνότητα των εβδομαδιαίων εφημερίδων στην κατεύθυνση αναφοράς
προεκλογικά

Εφημερίδες * Αναφορά Προεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη Θετική
Press Time
Count % within
1,5%
0,5%
1,3%
Αναφορά
Real News
Count % within
1,2%
0,3%
0,9%
Αναφορά
Αγορά
Count % within
0,2%
1,3%
3,8%
Αναφορά
Δρόμος της
Count % within
1,2%
1,0%
0,9%
Αριστεράς
Αναφορά
Επένδυση
Count % within
2,2%
1,6%
2,1%
Αναφορά
Η Άποψη του ΣΚ
Count % within
1,9%
0,3%
0,9%
Αναφορά
Η Βραδυνή της
Count % within
0,5%
2,6%
2,6%
Κυριακής
Αναφορά
Η Εποχή
Count % within
1,2%
0,5%
1,7%
Αναφορά
125

Θεσσαλονίκη
Παραπολιτικά
Παρασκήνιο
Πριν
Στο καρφί του ΣΚ
Στόχος
Το άρθρο
Το βήμα της
Κυριακής
Το παρόν της
Κυριακής
Το ποντίκι
Χρυσή Αυγή
Χτύπος
Πρώτο Θέμα

Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά

0,2%

0,0%

0,0%

1,9%

4,7%

2,1%

0,2%

0,5%

3,4%

0,0%

0,3%

0,0%

1,5%

0,8%

0,9%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%

0,3%

1,3%

0,7%

1,6%

0,4%

4,4%

3,4%

5,1%

0,0%

0,3%

0,9%

0,2%

0,0%

0,0%

0,5%

0,3%

0,4%

2,4%

0,5%

0,4%

Στις εβδομαδιαίες εφημερίδες της προεκλογικής περιόδου (Πίνακας 18.1.3),
το σύνολο των αρνητικών αναφορών σε αυτές εντοπίζεται: το παρόν 4,4%, Πρώτο
Θέμα 2,4% Επένδυση 2,2% , 1,9% στα παραπολιτικά και την άποψη του ΣΚ, 1,5% στο
καρφί και την Press Time, 1,2% οι δρόμος της αριστεράς, real news και εποχή.
Μικρότερη συμμετοχή για το βήμα της Κυριακής 0,7%, 0,5% για τις χτύπος και
βραδυνή ενώ 0,2% στις εφημερίδες Αγορά, Θεσσαλονίκη, Παρασκήνιο, στόχος, άρθρο
και Χρυσή Αυγή. Καμία αρνητική αναφορά για τις εφημερίδες πριν και ποντίκι.
Στο σύνολο των ουδέτερων αναφορών των υποτίτλων τα ποσοστά συμμετοχής
των εβδομαδιαίων εφημερίδων διαμορφώνονται ως εξής: Παραπολιτικά 4,7, παρόν
3,4, 2,6 για τη βραδυνή, 1,6 για τις Επένδυση και βήμα, 1,3 για την Αγορά και 1 για
τον δρόμο της αριστεράς. Στο 0,8% η συμμετοχή για το καρφί, 0,5% για τις Πρώτο
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Θέμα, εποχή, παρασκήνιο και Press Time ενώ στο 0,3% οι real news, άποψη του ΣΚ,
πριν, άρθρο, ποντίκι και χτύπος. Καμία ουδέτερη αναφορά στις εφημερίδες στόχος και
Χρυσή Αυγή.
Στο σύνολο των θετικών αναφορών , 5,1% το παρόν, 3,8% Αγορά, 3,4%
Παρασκήνιο, 2,6% βραδυνή, 2,1% Επένδυση, 1,7% εποχή και 1,3% Press Time και
άρθρο. Στο 0,9% οι Real news, δρόμος της αριστεράς, άποψη , καρφί και ποντίκι, ενώ
0,4% οι χτύπος, Πρώτο Θέμα και βήμα. Καμία θετική αναφορά δεν υπάρχει στις
εφημερίδες Χρυσή Αυγή, στόχος και Πριν.
Παρακάτω δίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά για την μετεκλογική περίοδο.

Πίνακας 18.2.1:Συχνότητα των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση
αναφοράς μετεκλογικά

Εφημερίδες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη Θετική
Espresso
Count % within
1,0%
0,6%
1,4%
Αναφορά
Kontra News
Count % within
5,4%
3,2%
3,9%
Αναφορά
Star Press
Count % within
0,8%
1,4%
0,3%
Αναφορά
Ακρόπολη
Count % within
10,6%
9,5% 10,2%
Αναφορά
Αυγή
Count % within
3,9%
6,0% 10,5%
Αναφορά
Δημοκρατία
Count % within
7,5%
5,4%
5,2%
Αναφορά
Έθνος
Count % within
3,9%
3,2%
4,1%
Αναφορά
Ελεύθερη Ώρα
Count % within
2,8%
1,6%
2,2%
Αναφορά
Ελεύθερος Τύπος
Count % within
8,8%
8,5% 13,3%
Αναφορά
Εστία
Count % within
1,6%
6,3%
1,1%
Αναφορά
Η εφημερίδα των
Count % within
3,6%
4,8%
3,0%
συντακτών
Αναφορά
Η Καθημερινή
Count % within
11,1%
10,1% 15,5%
Αναφορά
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Μακελειό

Count % within
Αναφορά
Ο Λόγος
Count % within
Αναφορά
Ριζοσπάστης
Count % within
Αναφορά
Τα νέα
Count % within
Αναφορά
2
x =164,646a df=82 sig=0,000

4,4%

1,4%

0,6%

0,0%

0,8%

0,0%

3,1%

3,4%

0,8%

1,3%

4,8%

2,5%

Από τις καθημερινές εφημερίδες τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις
αρνητικές αναφορές έχει η Καθημερινή με 11,1%. Ακολουθεί η Ακρόπολη με 10,6%,
ο Ελεύθερος Τύπος με 8,8%, η δημοκρατία με 7,5%, η kontra news με 5,4%, το
Μακελειό 4,4% και με 3,9% το Έθνος και η Αυγή. Έπονται η εφημερίδα των συντακτών
με 3,6%, ο Ριζοσπάστης 3,1%, η Ελεύθερη ώρα 2,8%, Εστία 1,6% τα νέα 1,3%, η
Espresso 1%, η Star Press 0,8% και ο Λόγος που δεν έχει καθόλου αρνητικές
αναφορές.
Στις ουδέτερες αναφορές τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή εμφανίζει και πάλι η
Καθημερινή με 10,1 και ακολουθούν οι Ακρόπολη 9,5, Ελεύθερος Τύπος 8,5 , Εστία
6,3 και Αυγή 6. Η δημοκρατία 5,4 ενώ τα νέα και η εφημερίδα των συντακτών 4,8.
Έπονται ο Ριζοσπάστης με 3,4%, η kontra news και το Έθνος με 3,2%, η Ελεύθερη
ώρα με 1,6%, η Star Press και το Μακελειό με 1,4%, ο Λόγος με 0,8% και η Espresso
με 0,6%.
Στο σύνολο των θετικών αναφορών συμμετέχουν περισσότερο η Καθημερινή 15,5%,
ο Ελεύθερος Τύπος 13,3%, η Αυγή 10,5% και η Ακρόπολη 10,2%. Με πολύ μικρότερη
συμμετοχή ακολουθούν η δημοκρατία 5,2%, το Έθνος 4,1% η kontra news 3,9% και
η εφημερίδα των συντακτών με 3%. Έπονται τα νέα 2,5%, η Ελεύθερη ώρα 2,2%, η
Espresso 1,4% και η Εστία 1,1%. Τη μικρότερη συμμετοχή έχουν οι Ριζοσπάστης
0,8%, Μακελειό 0,6%, Star Press 0,3%, ενώ ο Λόγος δεν έχει καμία θετική αναφορά.
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Πίνακας 18.2.2:Συχνότητα των εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας στην κατεύθυνση αναφοράς
μετεκλογικά
Εφημερίδες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική Ουδέτερη
Θετική
Αγγελιοφόρος
Count % within
1,0%
0,8%
1,7%
Αναφορά
Μακεδονία
Count % within
2,8%
4,4%
2,8%
Αναφορά
Πανελλήνια Βορείου
Count % within
3,6%
2,8%
1,9%
Ελλάδος
Αναφορά
Τύπος Θεσσαλονίκης
Count % within
1,8%
3,0%
4,7%
Αναφορά

Από τις καθημερινές εφημερίδες της Βόρειας Ελλάδας την μετεκλογική
περίοδο, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αρνητική κατεύθυνση έχει ο Τύπος
Θεσσαλονίκης με 4,7% ενώ η Πανελλήνια Β.Ε. με 3,6%. Ακολουθεί η Μακεδονία με
2,8% , και ο Αγγελιοφόρος με 1%. Στην ουδέτερη κατεύθυνση η Μακεδονία
συμμετέχει με 4,4%, ο Τύπος Θεσσαλονίκης με 3%, η Πανελλήνια με 2,8% και ο
Αγγελιοφόρος με 0,8%. Στη θετική κατεύθυνση ο Τύπος θεσσαλονίκης με 4,7%, η
Μακεδονία 2,8%, η Πανελλήνια Β.Ε. με 1,9% και ο Αγγελιοφόρος με 1,7%.

Πίνακας 18.2.3:Συχνότητα των εβδομαδιαίων εφημερίδων στην κατεύθυνση αναφοράς
μετεκλογικά
Εφημερίδες * Αναφορά Μετεκλογικά Crosstabulation
Αναφορά
Αρνητική
Ουδέτερη
Θετική
Press Time
Count % within
2,6%
0,8%
0,0%
Αναφορά
Real News
Count % within
0,5%
1,0%
1,1%
Αναφορά
Αγορά
Count % within
0,3%
2,2%
1,1%
Αναφορά
Δρόμος της Αριστεράς
Count % within
1,0%
0,4%
0,3%
Αναφορά
Επένδυση
Count % within
1,3%
1,0%
0,3%
Αναφορά
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Η Άποψη του ΣΚ
Η Βραδυνή της
Κυριακής
Η Εποχή
Θεσσαλονίκη
Παραπολιτικά
Παρασκήνιο
Πριν
Στο καρφί του ΣΚ
Στόχος
Το άρθρο
Το βήμα της Κυριακής
Το παρόν της Κυριακής
Το ποντίκι
Το χωνί
Χρυσή Αυγή
Χτύπος
Πρώτο Θέμα

Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά
Count % within
Αναφορά

1,0%

1,0%

0,6%

0,8%

0,6%

0,6%

1,0%

1,6%

1,1%

1,6%

0,6%

0,8%

1,3%

2,2%

1,1%

0,5%

1,0%

1,4%

0,0%

0,2%

0,0%

0,3%

1,4%

0,3%

1,0%

0,6%

0,0%

0,3%

0,2%

0,3%

0,5%

0,8%

0,3%

2,8%

1,2%

1,7%

0,3%

0,2%

0,6%

1,0%

0,0%

1,1%

0,5%

0,2%

0,0%

0,5%

0,6%

0,3%

1,8%

0,6%

1,7%

Στον Πίνακα 18.2.3 παρατηρείται ότι από τις εβδομαδιαίες εφημερίδες που
εκδόθηκαν μετεκλογικά, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή έχει το παρόν 2,8 και
η Press Time 2,6. Ακολουθούν Πρώτο Θέμα 1,8, η Θεσσαλονίκη 1,6, η Επένδυση και
τα Παραπολιτικά 1,3. Στην ποσοστιαία μονάδα βρίσκονται το χωνί, ο στόχος, η εποχή,
ο δρόμος της αριστεράς και η Άποψη του ΣΚ. Στο 0,5 η Real news , Παρασκήνιο , το
βήμα , η Χρυσή Αυγή και ο χτύπος ενώ στο 0,3 η Αγορά, στο καρφί, το άρθρο και το
ποντίκι. Καμία αρνητική αναφορά στην εφημερίδα Πριν. Στην ουδέτερη κατεύθυνση
της αναφοράς τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι Αγορά και Παραπολιτικά με 2,2%
και η εποχή με 1,6%. Ακολουθούν το καρφί 1,4% και το παρόν 1,2% ενώ στην
ποσοστιαία μονάδα βρίσκονται οι Real news, Επένδυση, η Άποψη του ΣΚ και το
Παρασκήνιο. Η Press Time ακολουθεί με 0,8% όπως και το βήμα της Κυριακής. 0,6%
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για τις εφημερίδες Πρώτο Θέμα, χτύπος, στόχος , Θεσσαλονίκη και βραδυνή. Έπονται
ο δρόμος της αριστεράς με 0,4% , οι Χρυσή Αυγή, ποντίκι, το άρθρο και Πριν με 0,2%
ενώ καμία ουδέτερη αναφορά δεν έχει το χωνί. Στη θετική αναφορά με 1,7% οι Πρώτο
Θέμα και Παρόν. Ακολουθεί το Παρασκήνιο 1,4% και οι Real news, αγορά, εποχή,
Παραπολιτικά και χωνί με 1,1%. Έπονται η Θεσσαλονίκη με 0,8% το ποντίκι, η
βραδυνή και η Άποψη με 0,6% ενώ με 0,3% οι εφημερίδες χτύπος, βήμα, άρθρο, στο
καρφί, Επένδυση και δρόμος της αριστεράς. Καμία θετική αναφορά δεν υπάρχει στη
Χρυσή Αυγή.
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Γράφημα 12.1:Συχνότητα Τοποθέτησης στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
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Γράφημα 12.2:Συχνότητα Πρόσωπα/Ομάδες και Διεθνή Πολιτική Σκηνή στους
υπότιτλους των εφημερίδων κατά την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
Προεκλογικά
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Γράφημα 12.3:Συχνότητα Καθημερινότητας στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
Προεκλογικά

Μετεκλογικά
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Η εφημερίδα των…
Η Εποχή
Η Βραδυνή της…
Η Άποψη του ΣΚ
Εστία
Επένδυση
Ελεύθερος Τύπος
Ελεύθερη Ώρα
Έθνος
Δρόμος της…
Δημοκρατία
Αυγή
Ακρόπολη
Αγορά
Αγγελιοφόρος
Star Press
Real News
Press Time
Kontra News
Espresso
0%
Ιδιωτικός Τομέας

Πρώτο Θέμα
Χτύπος
Χρυσή Αυγή
Τύπος Θεσσαλονίκης
Το χωνί
Το ποντίκι
Το παρόν της…
Το βήμα της…
Το άρθρο
Τα νέα
Στόχος
Στο καρφί του ΣΚ
Ριζοσπάστης
Πριν
Παρασκήνιο
Παραπολιτικά
Πανελλήνια…
Ο Λόγος
Μακελειό
Μακεδονία
Θεσσαλονίκη
Η Καθημερινή
Η εφημερίδα των…
Η Εποχή
Η Βραδυνή της…
Η Άποψη του ΣΚ
Εστία
Επένδυση
Ελεύθερος Τύπος
Ελεύθερη Ώρα
Έθνος
Δρόμος της…
Δημοκρατία
Αυγή
Ακρόπολη
Αγορά
Αγγελιοφόρος
Star Press
Real News
Press Time
Kontra News
Espresso
10%

20%

Κοινωνία

30%

0%
Ιδιωτικός Τομέας

10%

20%

30%

Κοινωνία

134

Γράφημα 12.4:Συχνότητα Δημοψήφισμα στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
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Γράφημα 12.5:Συχνότητα Οικονομίας στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
Προεκλογικά
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Παραπολιτικά
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Ο Λόγος
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Μακεδονία
Θεσσαλονίκη
Η Καθημερινή
Η εφημερίδα των…
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Η Βραδυνή της…
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Γράφημα 12.6:Συχνότητα Πολιτικοί Θεσμοί στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
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Γράφημα 12.7:Συχνότητα Εσωτερική Πολιτική Σκηνή στους υπότιτλους των εφημερίδων
κατά την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
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Γράφημα 12.8: Συχνότητα Μνημόνιο στους υπότιτλους των εφημερίδων κατά την
προεκλογική και μετεκλογική περίοδο
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Τις περισσότερες τοποθετήσεις της κατηγορίας ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ τις έχει η
εφημερίδα Καθημερινή για τη μετεκλογική περίοδο ενώ προεκλογικά η Ακρόπολη και
ακολουθούν η kontra news, εφημερίδα των συντακτών, δημοκρατία, Αυγή. Οι
εφημερίδες στόχος, λόγος, πριν, Θεσσαλονίκη, Αγορά και Espresso δεν έχουν καμία
τοποθέτηση προεκλογικά. Ο Ριζοσπάστης συζητά μόνο το Σχέδιο Συμφωνίας και τη
σχέση Ε-Ευρώπη ενώ τα νέα, το καρφί, και η Άποψη συζητούν μόνο για τον
Πρωθυπουργό, κατηγορία στην οποία αναφέρεται συχνότερα ο Ελεύθερος Τύπος. Οι
εφημερίδες Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος, δημοκρατία και Μακεδονία φέρουν
τοποθετήσεις για όλα τα ζητήματα πλην του σχεδίου συμφωνίας ενώ ο Αγγελιοφόρος,
το ποντίκι, το άρθρο και η Πανελλήνια φέρουν απόψεις μόνο επί του σχεδίου
συμφωνίας. Μετεκλογικά οι εφημερίδες που ασχολούνται μόνο με τον Πρωθυπουργό
είναι οι Real news , Επένδυση, άρθρο και το βήμα ενώ ο στόχος και η Star Press μόνο
με τη σχέση Ε-Ευρώπη. Τις περισσότερες Τοποθετήσεις για το σχέδιο συμφωνίας
φέρουν ο Ελεύθερος Τύπος, ο Ριζοσπάστης και η Αυγή ενώ το χωνί, Πριν , Παρασκήνιο,
Λόγος, βραδυνή δεν περιέχουν καμία τοποθέτηση.
Όσο αφορά τα Πρόσωπα/Ομάδες και τη Διεθνή Πολιτική Σκηνή,
περισσότερες αναφορές για τις διεθνείς σχέσεις έχουν η Ακρόπολη και η Καθημερινή.
Ακολουθεί η Αυγή και η Ελεύθερη ώρα ενώ 16 από τις 45 εφημερίδες δεν έχουν καμία
αναφορά στη θεματική αυτή προεκλογικά. Μετεκλογικά, η Ακρόπολη έχει τις
περισσότερες αναφορές ενώ το Παρασκήνιο, το χωνί, Πανελλήνια, Εποχή και Αγορά
έχουν μόνο σε Πρόσωπα/Ομάδες , κατηγορία στην οποία αναφέρονται συχνότερα ο
Ελεύθερος Τύπος, η δημοκρατία, η Αυγή, η Ακρόπολη και η βραδυνή ενώ 25 από τις 41
αναφορές δεν αναφέρουν καθόλου τη θεματική αυτή.
Κατά την προεκλογική περίοδο, οι εφημερίδες χτύπος, Επένδυση,
Παραπολιτικά, Παρασκήνιο και Real news κάνουν λόγο μόνο για τον Ιδιωτικό Τομέα
ενώ οι εφημερίδες Espresso, Star Press, δρόμος της αριστεράς, η βραδυνή, η εποχή, η
Μακεδονία, το μακελειό, ο Ριζοσπάστης, το παρόν, το ποντίκι, και ο Τύπος
Θεσσαλονίκης μόνο στην Κοινωνία. Τις υψηλότερες συχνότητες στη θεματική της
Καθημερινότητας φέρουν η Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος με τη συντριπτική
πλειοψηφία εξ αυτών να αναφέρονται στον Ιδιωτικό Τομέα. Μετεκλογικά, η
Πανελλήνια φέρει την υψηλότερη συχνότητα στον Ιδιωτικό Τομέα, αναφερόμενη
μόνο σε αυτόν ενώ στην Κοινωνία μετεκλογικά τις περισσότερες αναφορές κάνει η
Καθημερινή.
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Προεκλογικά μόνο στο Αποτέλεσμα αναφέρθηκαν το ποντίκι και η Αγορά ενώ
στα ίδια περίπου ποσοστά είναι και οι αναφορές των Μακεδονία, Ελεύθερος Τύπος και
Ακρόπολη οι οποίες όμως αναφέρονται και στη Διεξαγωγή της οποίας τη μεγαλύτερη
συχνότητα φέρουν ο Ελεύθερος Τύπος και η Καθημερινή.

Μετεκλογικά στη

Διεξαγωγή αναφέρονται μόνο οι εφημερίδες Ριζοσπάστης, εφημερίδα των συντακτών,
δημοκρατία και kontra news ενώ 22 από τις 41 εφημερίδες δεν αναφέρονται καθόλου
στο αποτέλεσμα του οποίου τη μεγαλύτερη συχνότητα φέρουν η δημοκρατία και η
kontra news.
10 εφημερίδες δεν αναφέρονται καθόλου στην Οικονομία, 8 κάνουν λόγο μόνο
για το Δημόσιο Ταμείο με την πλειοψηφία των αναφορών να φέρει η Καθημερινή. Η
βραδυνή κάνει αναφορά μόνο στα Έξοδα ενώ οι kontra news, Press Time και στο
καρφί μόνο στα Έσοδα. Μόνο στην κατηγορία Τραπεζικό Σύστημα αναφέρονται οι
Espresso, Real news, Star Press, Έθνος, Θεσσαλονίκη, Μακελειό, χτύπος και Πρώτο
Θέμα. Οι μόνες εφημερίδες που περιλαμβάνουν και τις 4 κατηγορίες είναι η
δημοκρατία και η Ακρόπολη με τη συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών της για τα
Έξοδα. Μετεκλογικά η Καθημερινή φέρει τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφορών στην
Οικονομία με αναφορές καις τις 4 κατηγορίες. Οι εφημερίδες kontra news, Επένδυση
και Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο μόνο για το Τραπεζικό Σύστημα ενώ οι Real news και
ο Τύπος Θεσσαλονίκης μόνο στο ΔημόσιοΤαμείο. Στα Έσοδα αναφέρονται οι
εφημερίδες χωνί, Παρασκήνιο, Πανελλήνια, Ελεύθερος Τύπος, Έθνος, δημοκρατία,
Ακρόπολη και Αγορά ενώ μόνο στα Έξοδα αναφέρεται το Παρόν.
Στη θεματική Πολιτικοί Θεσμοί, η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ
αναφέρεται στην Εστία ενώ μόνο στα ΜΜΕ αναφέρονται οι Espresso, Αγορά, Πριν,
Λόγος, εποχή, τα νέα, Τύπος Θεσσαλονίκης και Πρώτο Θέμα. Τη μεγαλύτερη
συχνότητα για το εσωκομματικό τοπίο της Αντιπολίτευσης φέρει η βραδυνή και το
Έθνος ενώ η Press time αναφέρεται μόνο σε αυτό. Οι εφημερίδες Αγγελιοφόρος, Star
Press, Επένδυση, Μακελειό και εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται μόνο στο
εσωκομματικό τοπίο της συγκυβέρνησης για το οποίο μιλούν συχνότερα η
Καθημερινή και ο Ελεύθερος Τύπος. Μετεκλογικά τη μεγαλύτερη τιμή της
Συγκυβέρνησης δίνουν ο Ελεύθερος Τύπος και η δημοκρατία ενώ για την
αντιπολίτευση η Ακρόπολη και τα Παραπολιτικά ενώ για τα ΜΜΕ, η Εστία και τα νέα.
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Στην Εσωτερική Πολιτική Σκηνή, ο Ριζοσπάστης δίνει τις περισσότερες
αναφορές για την Αριστερά, λιγότερες η Αυγή ενώ μόνο σε αυτήν αναφέρεται η εποχή.
Μόνο στη Δεξιά αναφέρονται η Μακεδονία, το Μακελειό, ο στόχος, η Εστία και η
Πανελλήνια ενώ τις μεγαλύτερες τιμές δίνουν η Ακρόπολη και η kontra news. Το
πολιτικό κλίμα και μόνο φέρουν τα νέα, η Άποψη, Επένδυση, Ελεύθερη ώρα, Star Press
και Press Time. Μετεκλογικά τις περισσότερες αναφορές για τη Δεξιά φέρει η
Ακρόπολη και για την Αριστερά ο Ριζοσπάστης.
Προεκλογικά στη Συμφωνία αναφέρονται οι εφημερίδες: Ελεύθερος Τύπος,
Επένδυση, Άποψη, Καθημερινή και στο καρφί. Το Πρώτο Θέμα και το βήμα αναφέρουν
μόνο τους δανειστές ενώ δεν υπάρχει καμία εφημερίδα που να αναφέρεται μόνο στην
ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο μόνο στη Διαπραγμάτευση αναφέρεται η Real news,
Αγορά, δρόμος της αριστεράς, η βραδυνή και τα Παραπολιτικά. Μετεκλογικά, οι
περισσότερες εφημερίδες αναφέρουν και τις 4 κατηγορίες ενώ οι εφημερίδες Χρυσή
Αυγή, το άρθρο, στόχος, στο καρφί Πριν, Παραπολιτικά, ο Λόγος, η Εποχή, η Star Press
και η Real news δεν αναφέρονται καθόλου.
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Παρατηρήσεις-Θέματα προς συζήτηση

Η παρουσίαση των παρατηρήσεων/διαπιστώσεων δομείται αφενός στη βασική
διάκριση της λειτουργίας των τίτλων: συνοψίζουν, προσελκύουν, αφετέρου στο
θεματικό περιεχόμενο του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, δηλαδή στην
πολιτική, την οικονομία και το εκλογικό σώμα.
Η προεκλογική περίοδος
Τα ΌΧΙ: Η συντριπτική πλειοψηφία τοποθετήθηκε κατά των δανειστών, κατά
του πρωθυπουργού και υπέρ του όχι γενικά (κατηγορία Άγνωστο). Τα ΝΑΙ: Αν και
με μικρότερα ποσοστά, η πλειοψηφία τοποθετήθηκε υπέρ της παραμονής της χώρας
στην Ευρωζώνη και υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι απόψεις περί
της σύναψης μιας νέας δανειακής σύμβασης διίστανται. Συμπληρωματικά των
παραπάνω, η πλειοψηφία στράφηκε εναντίον της δεξιάς και του μνημονιακού
μετώπου εξαιτίας του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας την περίοδο της
μεταπολίτευσης ενώ λίγοι υπερασπίστηκαν το χώρο ιδεολογικά. Μικρότερο το
ποσοστό για όσους στράφηκαν κατά της αριστεράς και του τρόπου διακυβέρνησης
της χώρας τους τελευταίους 5 μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ και μεγαλύτερο για όσους
υπερασπίστηκαν τις αριστερές ιδέες. Πρόσωπα κύρους εκφράζουν τις απόψεις τους
και τοποθετούνται υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Εν μέσω των ΝΑΙ και ΌΧΙ
εκφράζεται και η δυσπιστία απέναντι στην απόφαση για διενέργεια δημοψηφίσματος
ενώ τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια προπαγανδίζουν την κοινή γνώμη και ελάχιστοι
ασχολούνται με εσωκομματικά ζητήματα. Το κλίμα που επικρατεί γενικά στο πεδίο
της πολιτικής ενισχύει την πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια που ούτως ή άλλως
είναι δεδομένα κατά τις προεκλογικές περιόδους.
Ακόμη πιο επιβαρυμένο είναι το κλίμα που επικρατεί στην καθημερινότητα
της κοινωνικής διαβίωσης καθώς η τραπεζική αργία εξαιτίας της έλλειψης
ρευστότητας έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη
λειτουργία των κοινωνικών θεσμών (υγεία, εκπαίδευση κ.ά). Το εκλογικό σώμα
παλεύει να επιβιώσει δημιουργώντας τεράστιες ουρές σε τράπεζες ενώ παρατηρείται
και ανεπάρκεια σε είδη πρώτης ανάγκης.
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Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές έχουν ‘παγώσει’ ενόψει αφενός του
αποτελέσματος της ψηφοφορίας αφετέρου της αρνητικής στάσης της ελληνικής
κυβέρνησης. Κι ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν για αίσια κατάληξη των διαπραγματεύσεων το
κύρος της Ελλάδας πλήττεται στη διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς αδυνατεί να
ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι του ΔΝΤ. Εκτός όλων αυτών
οι δανειστές θέλουν να αυξήσουν το φορολογικό συντελεστή και να ‘κόψουν’ μισθούς
και συντάξεις.
Η ψηφοφορία διεξάγεται και η πλειοψηφία υποδέχεται θετικά το αποτέλεσμα.

Η μετεκλογική περίοδος
Ενωμένος ο πολιτικός κόσμος ζητά με συντριπτική πλειοψηφία τη σύναψη
νέας δανειακής σύμβασης. Αν και οι τοποθετήσεις κατά των δανειστών εξακολουθούν
να παραμένουν, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν υπάρχουν ΝΑΙ και ΌΧΙ. Όσο αφορά τον πρωθυπουργό, όσο αυξάνονται
τα προβλήματα συνοχής στο εσωτερικό του κόμματος του, τόσο μειώνονται οι
τοποθετήσεις εναντίον του και αυξάνεται η υποστήριξη προς το πρόσωπο του.
Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πιο διαλεκτική στην πορεία των
διαπραγματεύσεων ενώ οι δανειστές σκληραίνουν τη στάση τους. Οι συναντήσεις των
δύο μερών γίνονται όλο και συχνότερες αν και το κλίμα παραμένει τεταμένο. Η
πρόταση που κατατίθεται από ελληνικής πλευράς περιλαμβάνει σκληρό πακέτο
μέτρων.
Το κύρος της Ελλάδας εξακολουθεί να πλήττεται όμως οι ‘ξένοι’ μας
στηρίζουν. Τα παράπονα εναντίον της δεξιάς συνεχίζουν με χαμηλότερους ρυθμούς
ενώ τα παράπονα για την αριστερά σχεδόν δεν υφίστανται. Ο κ. Σαμαράς παραιτείται,
ο κ. Μεϊμαράκης διαδέχεται. Ο κ. Βαρουφάκης παραιτείται, ο κ. Τσακαλώτος
διαδέχεται. Παρά τη διακομματική συνεργασία των 5 από τα 7 κόμματα της Βουλής
(Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ μένουν πιστά κατά του μνημονίου), το κλίμα στην πολιτική
ζωή του τόπου παραμένει αρνητικό.
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Οι όροι που προτείνει ο κ. Τσίπρας έναντι της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της
Ελλάδας περιλαμβάνουν ως επί το πλείστων αυξήσεις του ΦΠΑ, περικοπές μισθώνσυντάξεων και επιδομάτων, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης , πάταξη
φοροδιαφυγής κ.ά. Αγρότες, νησιώτες, ξενοδόχοι πρωταγωνιστούν. Το δημόσιο χρέος
πρέπει να ‘κουρευτεί’ προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.

Απαντώντας στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα

Προς αποφυγή επικρίσεων τύπου παρερμηνείας των τίτλων από μέρους μας ή
μίας ευρείας προσέγγισης της πληροφορίας, όπως αναφέρει η Ifantidou (2009) στην
έρευνα της, σχετικά με τις πραγματιστικές επιρροές των τίτλων στον αναγνώστη,
αναφέρουμε ότι: δεδομένου ότι το ερώτημα ήταν οικονομικής φύσης και 34 σελίδων,
εκ των πραγμάτων αυτό δε θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην πρώτη σελίδα μιας
εφημερίδας. Ωστόσο συλλέξαμε όλες τις γενικές αναφορές στο ερώτημα από τίτλους
και υπότιτλους κατά την προεκλογική περίοδο και τις παραθέτουμε:
1) Τίτλος: «Νέο πακέτο 52 δις από το ΔΝΤ».
Υπότιτλος: «Τι περιλαμβάνει η πρόταση». (Καθημερινή, 2 ημέρες πριν)
2) Τίτλος: «Τι ακριβώς καλούμαστε να επιλέξουμε» (Καθημερινή, 6 ημέρες πριν)

3) Τίτλος: «Το ερώτημα οδηγεί σε εξαπάτηση των πολιτών»
Υπότιτλος: «Εάν ο πρωθυπουργός δεν εξηγήσει με σαφήνεια που οδηγείται η χώρα,
τότε το ερώτημα που τίθεται προς τους πολίτες με το δημοψήφισμα απλώς οδηγεί
στην

εξαπάτηση

του

ελληνικού

λαού»

,

δήλωση

του

Πικραμμένου.

(Καθημερινή, 6 ημέρες πριν)

4) Τίτλος: «Διαβάστε πριν πάτε στην κάλπη»
Υπότιτλος: «Η πρόταση των δανειστών που θα τεθεί στο δημοψήφισμα»
(δημοκρατία, 4 ημέρες πριν)
5) Τίτλος: «Απαράδεκτο το ερώτημα στο ψηφοδέλτιο»
(δημοκρατία, 5 ημέρες πριν)
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6) Τίτλος: «Ασαφές το ερώτημα»

(στο καρφί, 2 ημέρες πριν)

7) Τίτλος: «Οι Έλληνες δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν»
(στο καρφί, 2 ημέρες πριν, γκάλοπ)

8) Τίτλος: «Ολόκληρη η πρόταση των δανειστών που τίθεται σε δημοψήφισμα»
(Αυγή, 7 ημέρες πριν)
9) Τίτλος:

«Όλα

όσα

πρέπει

να

γνωρίζετε

για

το

δημοψήφισμα»

(Επένδυση, 2 ημέρες πριν)
10) Τίτλος: «(Δραματικές ώρες για τη χώρα) Δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου»
Υπότιτλος: «Στο ερώτημα ναι ή όχι στο τελεσίγραφο των θεσμών θα κληθούν
να απαντήσουν οι πολίτες» (Παραπολιτικά, 8 ημέρες πριν)
Από τους 10 τίτλους που μόλις αναφέρθηκαν , εάν εξαιρέσουμε αυτούς που
ταυτόχρονα ασκούν κριτική ή υποδηλώνουν τοποθέτηση, μένουν δύο, αυτοί των
εφημερίδων Αυγή και δημοκρατία.
Οι συγκεκριμένες αναφορές στο ερώτημα θα ήταν προφανώς οικονομικές και
στην παρούσα εργασία κωδικοποιήθηκαν στη θεματική της Οικονομίας και τις
υποκατηγορίες Δημοσιονομικά Μέτρα για τους τίτλους και Έσοδα -Έξοδα για τους
υπότιτλους.
Τα Δημοσιονομικά Μέτρα έχουν τη δεύτερη μικρότερη συχνότητα μαζί με την
κατηγορία της Αντιπολίτευσης, 21 συνολικά αναφορές δηλαδή 1,4% των 1175
θεματικών των τίτλων της προεκλογικής περιόδου ενώ την ελάχιστη συχνότητα
(0,6%) φέρει η Συμφωνία. Ακόμη και στους υπότιτλους, όπου οι δύο κατηγορίες
φέρουν συχνότητα 3,3% συνολικά, παρατηρείται ότι 94% της κατηγορίας Έξοδα
(=δημόσιες δαπάνες) αφορούν στις περικοπές μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και
αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ενώ 63% της κατηγορίας Έσοδα
(=φορολογία) κάνει λόγο μόνο στις αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή.
Συνυπολογίζοντας, τις αναφορές στη Συμφωνία 0,6% που αφορούν σε γενικές
αναφορές στους όρους – μέτρα, και την συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών να
αναφέρονται σε σκληρά μέτρα ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στη χρηματοδότηση
της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι: στατιστικά το ερώτημα δεν υφίσταται στο
περιεχόμενο των τίτλων αλλά και όπου υφίστανται συγκεκριμένες αναφορές στα
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μέτρα, παρουσιάζονται μονόπλευρα, με την έννοια ότι εστιάζουν στα σημεία που
μπορούν να θίξουν το ατομικό συμφέρον.
Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με την εστίαση των ΜΜΕ στα πλέον αρνητικά
μέτρα, αφήνοντας στην αφάνεια άλλα μέτρα πιο θετικών αποχρώσεων στην οποία
κατέληξε ο Πουλακιδάκος (2013) διερευνώντας τον τρόπο παρουσίασης του πρώτου
μνημονίου στο ελληνικό κοινό.
Συμπληρώνεται ότι τα ‘άλλα μέτρα’ αναφέρονται στις αδυναμίες του ελληνικού
κράτους που επί δεκαετίες αποτελούν σημείο εκκίνησης της αδιαφορίας για την
πολιτική και τους πολιτικούς, εγείροντας το συναίσθημα της αδικίας από πλευράς του
λαού, όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η κατάργηση φοροαπαλλαγών για
τους εφοπλιστές (η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τους νησιώτες και αγρότες
κρίθηκε αρνητικά), η αύξηση για τους συνταξιούχους της πρόνοιας του ΟΓΑ. Ακόμη
και στην παρουσίαση των αρνητικών μέτρων δεν αναφέρεται πουθενά ο χρόνος
διάρκειας των επιβαλλόμενων όρων εάν και εφόσον αυτοί υιοθετηθούν.
Το παράδοξο είναι ότι κατά τη μετεκλογική περίοδο, τα Δημοσιονομικά Μέτρα
διπλασιάζουν τη συχνότητα τους στο 3,3% ενώ οι κατηγορίες Έσοδα-Έξοδα
τριπλασιάζουν τη συχνότητα των αναφορών τους συνολικά 10,9% μόνο που πλέον
δεν αφορούν στο ερώτημα του δημοψηφίσματος, αλλά στους όρους που περιλαμβάνει
η πρόταση του πρωθυπουργού προς τους δανειστές. Ούτε όμως και μετεκλογικά
αλλάζει η εστίαση στα αρνητικά μέτρα και συνυπολογίζοντας τη συχνότητα της
Συμφωνίας και το 95% των αναφορών της πάλι να εστιάζουν γενικά στα αρνητικά
μέτρα, μάλλον το κλίμα όσο αφορά την οικονομία επιβαρύνεται περισσότερο.
Όπως διαπιστώνεται, ούτε και οι

απόψεις που εκφράστηκαν είτε από τους

υποστηρικτές του ΝΑΙ είτε από τους υποστηρικτές του ΟΧΙ κατά την προεκλογική
περίοδο έχουν κάποια συνάφεια με το ερώτημα επί του οποίου κλήθηκε ο ελληνικός
λαός να αποφανθεί μέσω του δημοψηφίσματος. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε παρουσίαση
ή ενημέρωση της κοινής γνώμης επί του ζητούμενου από τον ελληνικό ημερήσιο και
εβδομαδιαίο Τύπο. Το γεγονός αυτό καθιστά τις απόψεις που εκφράστηκαν
επιχειρήματα μιας

ψηφοθηρικής προεκλογικής περιόδου, η

παραπλάνηση των

οποίων συνειδητά ή ασυνείδητα συμπαρέσυρε τον ίδιο τον Τύπο. Απόδειξη τούτου
αποτελεί η ανακοίνωση του

αποτελέσματος του δημοψηφίσματος όπως αυτό
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δημοσιεύτηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όπου αυτό έγινε αποδεκτό
θετικά. Αναφέρω συνοπτικά τις 6 κατηγορίες που διακρίναμε:
1) ΟΧΙ στους δανειστές :π.χ. Ευρώπη ακούς;
2) ΟΧΙ στο σχέδιο συμφωνίας π.χ. 61% όχι στα μνημόνια
3) ΌΧΙ ως στήριξη στον πρωθυπουργό: π.χ. Συγχαρητήρια για την εκλογική
σου νίκη
4) ΟΧΙ ως νίκη του ελληνικού λαού: π.χ. Νικήσαμε σαν Έλληνες
5) ΟΧΙ ως υπεράσπιση της αριστεράς: π.χ. Το Όχι δίνει νέα μάχη για τη
δημοκρατία
6) ΟΧΙ γενικά: Ισχυρό όχι, ηχηρό όχι, ηχηρό μήνυμα

Διαπιστώνεται επιπλέον ότι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κατά την
προεκλογική περίοδο, πέραν των τοποθετήσεων υπέρ ή κατά της μίας ή της άλλης
πλευράς, κυριάρχησαν οι

αναφορές στην Καθημερινότητα και στο Τραπεζικό

Σύστημα. Δικαιολογημένα υπό την έννοια ότι η τραπεζική αργία ήταν ένα γεγονός
που είχε όντως πολλές επιπτώσεις στην αγορά, ήταν ξαφνικό και εξαιρετικά δυσμενές
για τις ξενοδοχειακές μονάδες δεδομένου ότι συμβαίνει εν μέσω καλοκαιρινής
περιόδου. Δικαιολογημένα και ότι συμβαίνει κατά τις ημέρες πληρωμής των
συντάξεων. Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τα πρωτοσέλιδα να εξακολουθούν να
ασχολούνται με το τραπεζικό σύστημα και την επόμενη εβδομάδα ενώ μειώθηκε η
συχνότητα της Καθημερινότητας;
Κι εδώ παραθέτουμε δύο ακόμη στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και
δεν αφορούν στο φραστικό περιεχόμενο των τίτλων αλλά στη λειτουργία τους ως
διαφημιστικές ‘αφίσες’ (Στρατάκης, χ.χ.): 1) Οι θεματικές της Τοποθέτησης (65,8%)
, της Εσωτερικής Πολιτικής Σκηνής (15,4%) ,της Διεθνούς Πολιτικής Σκηνής και της
Καθημερινότητας (7,7%) δημοσιεύτηκαν με γραμματοσειρά μεγέθους άνω των 105
και μέχρι 309 pt., που σημαίνει από 4-10 περίπου εκατοστά που αντιστοιχούν σε 3
έως 5 στήλες, δηλαδή καταλαμβάνουν τα 3/5 της πρώτης σελίδας. Εν ολίγοις,
πρόκειται για τους κύριους τίτλους των εφημερίδων. Η κατηγορία των τίτλων
προεκλογικά για την Καθημερινότητα είναι μεγάλοι με ποσοστό 9,8% ενώ
μετεκλογικά το ίδιο ποσοστό αναφέρεται στους μικρούς τίτλους και μόλις 3,6% των
τίτλων της είναι μεγάλοι. Επιπλέον, μετεκλογικά κανένας τίτλος που εκφράζει
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Τοποθέτηση δεν δημοσιεύεται με >106 pt γραμματοσειρά. Σημειώνεται ότι η
Οικονομία προεκλογικά δημοσιεύτηκε σε 1 έως 2 στήλες.
Οι αρνητικές αναφορές κατά την προεκλογική περίοδο αγγίζουν το 48% του
συνόλου των αναφορών και με ποσοστό άνω του 60% δημοσιεύονται με
γραμματοσειρά άνω των 76 pt και μέχρι 309pt. Μετεκλογικά το ποσοστό των
αρνητικών αναφορών μειώνεται στο 40% , εξακολουθούν όμως να δημοσιεύονται με
το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς όταν οι θετικές αναφορές εμφανίζονται συχνότερα
με γραμματοσειρά από 61-75pt., και οι ουδέτερες από 46-60pt. Η συχνότητα της
κατεύθυνσης αναφοράς δεν αλλάζει ούτε στους υπότιτλους παρά μόνο μετεκλογικά
όπου οι ουδέτερες αναφορές εμφανίζονται με ποσοστό 40% έναντι των αρνητικών
31%. Το παράδοξο που συναντήθηκε στο σύνολο των αρνητικών αναφορών είναι ότι
κατά τη μετεκλογική περίοδο κι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων φέρει
τοποθετήσεις υπέρ ενός νέου μνημονίου, η επίσης συντριπτική πλειοψηφία το
χαρακτηρίζει αρνητικά (μέτρα-συμφωνία). Η καλλιέργεια αρνητικού κλίματος και
κατά τη μετεκλογική περίοδο είναι ακόμη μία παρατήρηση που διαπίστωσε και ο
Πουλακιδάκος (2013) στην έρευνα του.
Συμπληρωματικά, η ανάγκη επεξήγησης ή συμπλήρωσης των τίτλων δεν
ακολουθεί τις θεματικές των τίτλων. Διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι τίτλοι
τόσο μικρότερη είναι η συχνότητα των υπότιτλων σε αυτούς. Και στους υπότιτλους
κυριαρχεί η Τοποθέτηση και στις δύο περιόδους, ωστόσο συχνότερα υπογράφονται οι
τίτλοι μέσω της επωνυμίας των αρθρογράφων ή των επίσημων θέσεων των
εφημερίδων και συναντάται η Οικονομία παρά η Καθημερινότητα.
Όσο αφορά τις ίδιες τις εφημερίδες, ο καταιγισμός τοποθετήσεων υπέρ ή κατά,
η έμφαση στον ατομικισμό μέσω των αναφορών στα περιουσιακά στοιχεία, η χρήση
ομάδων κύρους, το αρνητικό κλίμα σε όλα τα επίπεδα (πολιτική, οικονομία,
κοινωνία), η επίκληση στο συναίσθημα (καθημερινότητα) και μάλιστα η ανάδειξη
όλων αυτών με τα μεγαλύτερα μεγέθη τυπογραφικών στοιχείων συνιστούν εργαλεία
της προπαγάνδας. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Πουλακιδάκος, «απαραίτητα
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εδραίωση της προπαγάνδας είναι η μαζική
κοινωνία

που

έχει

2

συστατικά:

τον

ατομικισμό

και

τη

μαζικότητα»

(Πουλακιδάκος,2013:35-36). Ο Δοξιάδης (2016) αναφέρει ότι η προπαγάνδα δεν είναι
ψεύδος, είναι επικάλυψη της αλήθειας. Δεν αποσιωπά την αλήθεια, τη διαστρεβλώνει.
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Τελικά, η ανησυχία που ένιωσε η κοινή γνώμη κατά την προεκλογική περίοδο ήταν
πράγματι απόρροια της τραπεζικής αργίας; Ή μήπως η τραπεζική αργία ήταν μία πολύ
καλή και ‘βολική’ σύμπτωση;
Η τελευταία ερώτηση την οποία θέσαμε εξ αρχής και οφείλουμε απάντηση,
αφορά στην υποτιθέμενη αντιστροφή του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας,
της προδοσίας του «όχι». Η πρόταση των δανειστών που τέθηκε στο δημοψήφισμα
ήταν το περιεχόμενο των δύο εγγράφων που έχουν ήδη αναφερθεί και παραθέτονται
στο Παράρτημα , το οποίο απορρίφθηκε από τον ελληνικό λαό με 61,31%. Στις 8
Ιουλίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση δανειοδότησης προς τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας προτείνοντας η ίδια τα μέτρα που δεσμευόταν
να λάβει προς επίτευξη μείωσης του δημοσιονομικού της ελλείμματος. Η πρόταση
αυτή έγινε τελικώς αποδεκτή και οδήγησε στην υπογραφή του τρίτου μνημονίου στις
19 Αυγούστου 2015. 30 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι δεν τίθεται θέμα περί
‘προδοσίας’.
Και αυτό που μόλις περιγράφηκε ήταν η απομάκρυνση της κοινής γνώμης
από το πραγματικό ζητούμενο. Μία παρακινδυνευμένη ερμηνεία στη βαση των όσων
έδειξε η έρευνα είναι ότι εάν όντως υπήρξε στοχευμένη κατεύθυνση της κοινής
γνώμης, τότε απλά η κοινή γνώμη είπε όχι στους δανειστές εκφράζοντας την
αγανάκτηση της. Αλλά αγανάκτηση για ποιους τελικά; Για τους δανειστές ή για τους
κυβερνώντες της χώρας; Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολίτες μπορούν να
δεχτούν συλλογικές αποφάσεις ακόμη κι αν αυτές πλήττουν το προσωπικό τους
συμφέρον εάν θεωρήσουν ότι πρόκειται για κάτι δίκαιο ή πεισθούν για την εντιμότητα
αυτού που το επικαλείται (Kymlicka, 2005). Τι θα γινόταν άραγε εάν η κοινή γνώμη
πληροφορούνταν επαρκώς για το περιεχόμενο της πρότασης;

30

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_e
n.pdf ,22/5/2016
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Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και
για τη συνέχεια αυτού.
Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των
νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση
σύµφωνα µε τους όρους της Παράτασης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης της 20ης Φεβρουαρίου.
Παρουσιάζεται στους εταίρους της Ελλάδας µε στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
της σηµερινής δανειακής σύµβασης, ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της να µπορέσουν
να προχωρήσουν στην εγκαινίαση µιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός νέου
κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα παρέχει φως και προοπτική στο λαό, ιδιαίτερα
στους νέους και άνεργους.
Αυτές οι προτάσεις µεταρρυθµίσεων αποτελούν τµήµα µιας ολοκληρωµένης
προσέγγισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαµβάνει µία νέα συµφωνία
χρηµατοδότησης και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, µε στόχο την
ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση, η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης θα ξεκλειδώσει τη βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, που θα επιτρέψει
στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις άµεσες υποχρεώσεις της και θα
βοηθήσει έτσι τη σταθεροποίηση της οικονοµίας. Θα πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε
µία διευθέτηση για µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση, κάτι που θα διευκολύνει την
Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές µε βιώσιµο τρόπο.
Αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα απαιτήσουν χρόνο προκειµένου να αποφέρουν καρπούς
και, ενώ η µακροπρόθεσµη ανάκαµψη θα χρειαστεί να χρηµατοδοτηθεί από
ιδιωτικούς πόρους, η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφαλαίων θα χρειαστεί µία
αρχική ώθηση. Πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τα ουσιαστικά
µέσα που είναι διαθέσιµα µέσω του προϋπολογισµού της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι
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µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ήταν
επιλέξιµη για πόρους ύψους 38 δις ευρώ από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και θα πρέπει
να της επιτραπεί να επωφεληθεί από τα εναποµείναντα ποσά αυτού του
προγράµµατος. Για την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 35 δις είναι διαθέσιµα
για την Ελλάδα µέσω των Ταµείων της ΕΕ και, προκειµένου να διευκολυνθεί η
απορρόφησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη
θα πρέπει να παράσχει µία πρόσθετη πηγή επενδύσεων, όπως και τεχνική βοήθεια,
στους δηµόσιους και ιδιώτες επενδυτές, µε στόχο τη διαµόρφωση, την προώθηση και
την ανάπτυξη εφικτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προγραµµάτων. Αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν επίσης το ελληνικό κράτος στη µάχη του κατά της φτώχιας,
µέσω της αύξησης της απασχόλησης και της παροχής συνδροµής σε σχέση µε τις
πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής.
Αντιλαµβανόµαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοιµη να υιοθετήσει ένα τέτοιο σχέδιο
άµεσα και βασιζόµαστε και στους άλλους θεσµούς της ΕΕ για την υποστήριξή τους.
Η ελληνική κυβέρνηση παραµένει πλήρως προσηλωµένη στο πρόγραµµα που
βασίζεται στη δανειακή σύµβαση. Πιστεύει ότι οι πολιτικές του είναι επαρκείς για να
επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρόγραµµα, και δηλώνει έτοιµη να λάβει
κάθε µέτρο που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
καθώς οι περιστάσεις θα µεταβάλλονται. Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να απέχουν
από κάθε υπαναχώρηση/ ανάκληση των µέτρων και από µονοµερείς αλλαγές στις
πολιτικές και στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους
δηµοσιονοµικούς στόχους, την οικονοµική ανάκαµψη ή την οικονοµική
σταθερότητα, όπως αυτές αξιολογούνται από τους θεσµούς, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση
του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα διαβουλευθεί µε
τους θεσµούς σχετικά µε την υιοθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και πριν από
κάθε αναθεώρηση.
Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την πλήρη δέσµευσή της στην
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ολοκλήρωση του καταλόγου των µεταρρυθµίσεων µέσω Ψήφου στη Βουλή µέσα σε
διάστηµα ηµερών, για µία απόφαση επί του καταλόγου των µεταρρυθµίσεων που
περιλαµβάνονται στην επιστολή αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούµενων
ενεργειών, που θα περιλαµβάνουν την αναγκαία νοµοθεσία για τον ΦΠΑ και άλλα
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εκπληρωθούν οι συµφωνηµένοι δηµοσιονοµικοί
στόχοι.
Αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενίσχυση της δίκαιης µεταχείρισης στην
κοινωνία.
Η οικονοµική κρίση έχει έναν άνευ προηγουµένου αντίκτυπο στην ευηµερία των
Ελλήνων πολιτών. Η πιο επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει
άµεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους, ώστε να ελαφρύνει το βάρος της
οικονοµικής κρίσης. Ήδη, ένα πακέτο µέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αφορά
τις ανάγκες τροφής, στέγης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, έχει υιοθετηθεί και
έχει τεθεί σε εφαρµογή. Αποτελεί συλλογική µας αποστολή να οδηγήσουµε τους
πολίτες ξανά στην απασχόληση και να αποτρέψουµε την παγίωση της µακροχρόνιας
ανεργίας. Οι Αρχές, συνεργαζόµενες στενά µε τους Ευρωπαίους εταίρους, θα
θεσπίσουν µέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόµων, µε ιδιαίτερη στόχευση στους
νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωµένους και τους µακροχρόνια άνεργους.
Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από την Ελλάδα να βελτιώσει το σχεδιασµό
του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό
δίχτυ ασφαλείας, που θα παρέχει τους εν ανεπαρκεία πόρους σε εκείνους που έχουν
περισσότερο ανάγκη. Η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την ανακούφιση των
επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού και
θα βελτιώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. ∆εσµεύεται να εγκαινιάσει µία
ολοκληρωµένη Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα
περιλαµβάνει τα οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα αναπηρίας, µε τη βοήθεια της
Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον
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Οκτώβριο του 2015, µε στόχο να παράγει ετησίως εξοικονόµηση ύψους
½% του ΑΕΠ, που θα χρησιµεύσει ως βάση για τον επανασχεδιασµό ενός
στοχευµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανόµενης και της
σταδιακής εφαρµογής του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, τον Ιανουάριο του
2016. Οι Αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια από
τους διεθνείς οργανισµούς.
∆ιασφάλιση βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών που υποστηρίζουν την
οικονοµική ανάπτυξη και την εργασία
Η πρωτοφανής δηµοσιονοµική προσαρµογή των πρόσφατων ετών απαίτησε
τεράστιες θυσίες από την Ελλάδα και τους πολίτες της. Τα δηµόσια οικονοµικά έχουν
αποκτήσει πλέον µια περισσότερο βιώσιµη βάση, σε σύγκριση µε την περίοδο προ
κρίσης, παρότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα πρωτογενές έλλειµµα που
ανέρχεται περίπου στα 2/3 του ΑΕΠ της το 2015, ελλείψει εφαρµογής πρόσθετων
µέτρων. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή στηρίχθηκε επίσης στη δραµατική
κλιµάκωση των περικοπών των δηµοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών, που θα πρέπει
να οµαλοποιηθούν σταδιακά προκειµένου να είναι βιώσιµη η δυναµική της
οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
επωµίστηκαν περισσότερο ορισµένες κοινωνικές οµάδες, και ιδιαίτερα οι
εργαζόµενοι. Αυτό είναι κάτι που θα διορθωθεί µε τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών και των ειδικών
προνοµίων που έχουν προστατεύσει συγκεκριµένες οµάδες φορολογουµένων από τη
δίκαιη συµµετοχή τους στη νοµή των βαρών της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται ότι θα διασφαλίσουν τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα
και ότι θα επιτύχουν, µεσοπρόθεσµα, µεγάλα και βιώσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα
που θα µειώνουν σταθερά το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και που θα είναι
αντίστοιχα µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα άλλων οικονοµιών της Ευρωζώνης που
έχουν υψηλά επίπεδα
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δηµοσίου χρέους. Η πορεία επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων συνάδει µε τους
αναµενόµενους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αυτή
ανακάµπτει από τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της.
Προκειµένου

να

καταστήσουν

σαφή

τη

δέσµευσή

τους

για αξιόπιστες

δηµοσιονοµικές πολιτικές, οι ελληνικές αρχές θα εφαρµόσουν τις ακόλουθες
διαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις:
 Με ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής την 1η Ιουλίου, θα υιοθετήσουν ένα
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το 2015 και µια µεσοπρόθεσµη
δηµοσιονοµική στρατηγική για την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται


από ένα µεγάλο και αξιόπιστο πακέτο µέτρων 
 Θα ακολουθήσουν µία νέα δηµοσιονοµική πορεία που θα θέτει ως στόχο την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος σε ποσοστό 1, 2, 3 και 3,5% ως ποσοστό



του ΑΕΠ, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντιστοίχως. 
 Η δηµοσιονοµική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραµετρικά µέτρα,
συµπεριλαµβανόµενης και της ευρείας απλοποίησης του συστήµατος του
ΦΠΑ, που θα οδηγήσει σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1%
του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού
συστήµατος, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 1% του ΑΕΠ εντός του 2016.
Θα υπάρξει και ένα πρόσθετο συµπληρωµατικό πακέτο παραµετρικών
µέτρων, συµπεριλαµβανόµενων και των µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη
καθυστερήσει πολύ να εφαρµοστούν και αφορούν την εξάλειψη της
φοροδιαφυγής και τον περιορισµό των δαπανών που αφορούν τοµείς όπως η
άµυνα και οι επιδοτήσεις, τοµείς στους οποίους είναι δυνατή 

η επίτευξη περαιτέρω εξοικονόµησης. Τα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα θα
ενισχυθούν επιπλέον από ένα ευρύ φάσµα διοικητικών δράσεων προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι ανεπάρκειες σε φοροεισπρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο
εφαρµογής της
Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα. HellenicRepublic,
Ministry of Foreign Affairs, Translation Service, Athens.
Service de Traduction du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique, Athènes.
5

155

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION
No. Φ 092.22/4277

φορολογικής νοµοθεσίας: αυτά τα µέτρα θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο προκειµένου
να αποδώσουν καρπούς, ωστόσο αναµένεται ότι θα παρέχουν σηµαντική απόδοση σε
δηµοσιονοµικό επίπεδο, καθώς θα τίθενται σταδιακά σε εφαρµογή.
Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους,
συµπεριλαµβανόµενων και των πιθανών δικαστικών αποφάσεων, και θα βρίσκεται σε
ετοιµότητα για τη λήψη αντισταθµιστικών µέτρων, αν παραστεί ανάγκη, προκειµένου
να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Μεταρρυθµίσεις στο ΦΠΑ
Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερµατισµένο σύστηµα ΦΠΑ. Ως τµήµα της
δέσµευσής τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ, οι Αρχές θα
θεσπίσουν νοµοθεσία που θα µεταβάλει τις παραµέτρους προκειµένου να διευρύνει
σηµαντικά τη φορολογική βάση µε βασικό συντελεστή 23%, όπου θα
συµπεριλαµβάνονται και τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης.
Απηχώντας την ανάγκη για την προστασία του διαθέσιµου εισοδήµατος των
κατώτερων και µεσαίων νοικοκυριών, θα υπάρχει ένας µειωµένος συντελεστής 13%
που θα καλύπτει ένα περιορισµένο αριθµό αγαθών, συµπεριλαµβανόµενης και της
ενέργειας, των βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης (και
αποχέτευσης). Θα ισχύσει επίσης ένας υπέρ – µειωµένος συντελεστής 6% για
φαρµακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα. Ως µέρος των προσπαθειών για την
προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, η µεταρρύθµιση θα απαλείψει τις
εκπτώσεις, συµπεριλαµβανόµενων και των νησιών, θα εξορθολογίσει τις
φοροαπαλλαγές και θα αυξήσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση. Αυτές
οι νοµοθετικές µεταβολές των παραµέτρων, που θα παράγουν φορολογικά έσοδα
αρχής γενοµένης από τον Ιούλιο του 2015, µε µια αναµενόµενη αύξηση της τάξης
του 1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποστηρίζονται και από διοικητικά µέτρα που
αποβλέπουν στην πάταξη της φορολογικής απάτης και την αύξηση της
συµµόρφωσης. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται
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παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο ότι θα
προκύπτουν ισοδύναµα επιπρόσθετα έσοδα από τα µέτρα που θα ληφθούν για την
πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ.
Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης µε
τους θεσµούς.
Μεταρρύθµιση του ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήµατος
Οι µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό σύστηµα κατά τα έτη 2010 και
2012 βελτίωσαν συνολικά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο,
κατά το παρελθόν, ήταν κατακερµατισµένο και δαπανηρό και δηµιουργούσε
δυσβάσταχτα βάρη για τις επόµενες γενιές.
Ωστόσο το συνταξιοδοτικό σύστηµα εξακολουθεί να απαιτεί σηµαντικές
χρηµατοδοτικές µεταβιβάσεις, σε ετήσια βάση, από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Επιπλέον, πολύ πιο θαρραλέα και φιλόδοξα µέτρα απαιτούνται προκειµένου να
αντιµετωπιστούν οι υφιστάµενες διαρθρωτικές προκλήσεις και οι επιπρόσθετες
επιβαρύνσεις του συστήµατος λόγω της οικονοµικής κρίσης, καθώς οι εισφορές έχουν
µειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών της ανεργίας ενώ, ταυτόχρονα, οι πιέσεις για
δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών πολιτών.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα αυτά, οι ελληνικές αρχές έχουν
δεσµευτεί να εφαρµόσουν πλήρως τις µεταρρυθµίσεις του 2010 και του 2012 και να
προχωρήσουν σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις, σε δύο φάσεις.
Ένα πρώτο πακέτο µέτρων θα υιοθετηθεί αµέσως, στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από
την επιπλέον ετήσια εξοικονόµηση, από το 2016. Ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
αυτών των µέτρων, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, αναµένεται να γίνει
µεγαλύτερος το 2017.
Με αυτούς τους στόχους, οι Αρχές πρόκειται να:
 θεσπίσουν νοµοθεσία προκειµένου να δηµιουργήσουν ισχυρά 
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αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση, µε την αναπροσαρµογή των
επιβαρύνσεων γι’ αυτή την περίπτωση και µε τη σταδιακή κατάργηση κεκτηµένων
δικαιωµάτων ως προς τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόωρη
συνταξιοδότησης και τη σταδιακή προσαρµογή του ορίου των συνταξιοδοτήσεων
στην ηλικία των 67 ετών ή των 62 ετών µε 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής
εισφορών, έως το 2022, που θα ισχύουν ανεξαιρέτως για όλους τους
συνταξιοδοτούµενους (εξαιρουµένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλµατα και
των µητέρων παιδιών µε αναπηρία), µε ισχύ µετά τις 30 Ιουνίου του 2015. Οι
αποχωρήσεις από το ταµείο κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση
για όσους επηρεάζονται από την επιµήκυνση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης,
που θα ισοδυναµεί µε 10 ποσοστιαίες µονάδες,
πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης του 6%.
 ενσωµατώσουν στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα τα
επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία και να διασφαλίσουν ότι, αρχής γενοµένης
από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά ταµεία θα χρηµατοδοτούνται



µόνο εξ ιδίων πόρων 
 βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας τη σύνταξη
ανασφάλιστων του ΟΓΑ 
 εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδοµα (ΕΚΑΣ) για όλους τους
συνταξιούχους, έως τα τέλη ∆εκεµβρίου 2019. Αυτό θα ξεκινήσει άµεσα σε
ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτοµέρειες της




σταδιακής κατάργησης θα συµφωνηθούν µε τους θεσµούς 
 αυξήσουν τις εισφορές υγείας που καταβάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά
µέσο όρο, και να τις επεκτείνουν στις επικουρικές συντάξεις 
 καταργηθούν σταδιακά όλες τις χρηµατοδοτούµενες από το κράτος 
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εξαιρέσεις και να εναρµονίσουν τις εισφορές σε όλα τα ασφαλιστικά
ταµεία µε αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015



 καθηλώσουν τις εγγυηµένες σε µηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές, σε
ονοµαστικούς όρους, έως το 2021 
 παρέχουν στα άτοµα που συνταξιοδοτούνται µετά τις 30 Ιουνίου 2015 µόνο
τη βασική, εγγυηµένη, αναλογική και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη,
µετά τη συµπλήρωση του νοµίµου ορίου 

συνταξιοδότησης, που σήµερα είναι στα 67 έτη Για την ολοκλήρωση του πακέτου, οι
Αρχές θα προχωρήσουν, σε δεύτερη φάση, σε νέες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις, µε
στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας στενότερος δεσµός ανάµεσα στις εισφορές και στις
παροχές και την ενοποίηση όλων των υπόλοιπων ταµείων. Κατά το σχεδιασµό αυτών
των µεταρρυθµίσεων, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της προσαρµογής θα
είναι δίκαιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά θα προστατεύονται,
και ότι δεν θα µετακυλιστούν υπερβολικά βάρη στις επόµενες γενεές. Επίσης, θα
διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σαφής σχέση ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές,
ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωµένη εργασία και το µακρύτερο εργασιακό βίο.
Γι’ αυτό το σκοπό, οι Αρχές θα νοµοθετήσουν έως τον Οκτώβριο του 2015 ώστε να
τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικά σχεδιασµένες και παραµετρικές
βελτιώσεις ώστε να υπάρξει στενότερη σχέση ανάµεσα στις εισφορές και τις παροχές
(ii) θα διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύνταξης για όλους
τους αυτοαπασχολούµενους, συµπεριλαµβανόµενης και της µετάπτωσης από το
τεκµαρτό στο πραγµατικό εισόδηµα, που θα υπόκειται σε κανόνες ελάχιστων
απαιτούµενων εισφορών και (iii) θα διευρύνουν και θα εξορθολογίσουν όλα τα
διαφορετικά συστήµατα για την παροχή της βασικής, εγγυηµένης, αναλογικής και επί
τη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξης, λαµβάνοντας υπόψη τα κίνητρα που έχουν
θεσπιστεί για την εργασία και τις εισφορές, (iv) τα κύρια στοιχεία για την
ολοκληρωµένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, συµπεριλαµβανόµενης και
της
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εναρµόνισης όλων των κανόνων και των διαδικασιών για τις εισφορές και την παροχή
συντάξεων, σε όλα τα ταµεία. v) θα καταργήσουν όλους τους φόρους υπέρ τρίτων στη
χρηµατοδότηση των συντάξεων και θα τους αντισταθµίσουν µε τη µείωση των παροχών
ή την αύξηση των εισφορών, σε συγκεκριµένα ταµεία, µε ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015
και vi) θα εναρµονίσουν τους κανόνες απονοµής σύνταξης του ΟΓΑ µε αυτούς των
υπολοίπων Ταµείων του συνταξιοδοτικού συστήµατος, µε αναλογικό τρόπο, εκτός και

αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί µε άλλα Ταµεία. Αυτό θα γίνει µε την πλήρη συµφωνία των
θεσµών. Οι Αρχές θα διαβουλευτούν µε τους κοινωνικούς εταίρους και θα
συνεργαστούν µε την Οµάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσµού (Ageing
Working Group) της ΕΕ.
Η ενοποίηση των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του
2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί µέσω νοµοθετικών παρεµβάσεων,
προκειµένου το ασφαλιστικό σύστηµα να ενοποιηθεί σε µία ενιαία ενότητα έως το
∆εκέµβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση έως το τέλος
του ∆εκεµβρίου 2016. Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω µειώσεις στα
λειτουργικά κόστη, σε συνδυασµό µε αποτελεσµατικότερη διοίκηση των πόρων των
Ταµείων και επιπρόσθετα µε την εξισορρόπηση των αναγκών µεταξύ των
προνοµιούχων και των µη προνοµιούχων Ταµείων. Ο ασφαλιστικός νόµος θα
κωδικοποιηθεί εντός του 2016, προκειµένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχήµα
οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιηµένου ασφαλιστικού συστήµατος. Τέλος, η
κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νοµοθεσία προκειµένου να
αντισταθµίσει πλήρως το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα που θα προκύψει από την
εφαρµογή των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά µε τη συνταξιοδοτική
µεταρρύθµιση του 2012.
Παράλληλα µε τη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος, θα καταρτιστεί
µία Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειµένου να
διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες
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µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις.
Οι θεσµοί είναι προετοιµασµένοι να συνυπολογίσουν και άλλα παραµετρικά µέτρα
εντός του συστήµατος συνταξιοδότησης, µε ισοδύναµα αποτελέσµατα, προκειµένου
να αντικατασταθούν κάποια από τα µέτρα που προαναφέρονται, λαµβάνοντας υπόψη
την επίδρασή τους στην οικονοµική ανάπτυξη και µε την προϋπόθεση ότι αυτά τα
µέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσµούς κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού τους και
ότι θα είναι επαρκώς συγκεκριµενοποιηµένα και ποσοτικοποιηµένα και, στην
περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η βασική επιλογή είναι αυτή που περιγράφεται
παραπάνω.
Επιπρόσθετα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει, συµπεριλαµβάνοντάς τα σε συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό, πρόσθετα παραµετρικά δηµοσιονοµικά µέτρα τα οποία θα
επηρεάσουν θετικά, µε βιώσιµο τρόπο, τα δηµόσια οικονοµικά. Σ’ αυτά τα µέτρα θα
περιλαµβάνονται τα εξής:
 εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. µε περιορισµό του ορισµού του
αγρότη), λήψη µέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήµατος επιχειρήσεων το
2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδηµα, καθώς
και για το ατοµικό εισόδηµα ελευθέρων επαγγελµατιών, µέχρι το τέλος του 2016,
κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα
φορολογίας εισοδήµατος, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση
εκκρεµών µεταρρυθµίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήµατος και
φορολογικών διαδικασιών και κατάργηση όλων των προστίµων του Κώδικα


Βιβλίων και Στοιχείων 

 κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων,
προκειµένου να µειωθούν στο µισό οι δαπάνες για τα επιδόµατα πετρελαίου



θέρµανσης στον προϋπολογισµό του 2016 
 µείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών κατά 400 
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εκατοµ. ευρώ, µε µια στοχευµένη δέσµη δράσεων, που θα περιλαµβάνει µείωση
προσωπικού και προµηθειών
 αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015. Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2015
επίσης οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος για
τα εισοδήµατα του 2016, προκειµένου να πετύχουν αποτελεσµατικότερα την
προοδευτικότατα στο σύστηµα της φορολογίας εισοδήµατος, το οποίο θα
απλοποιεί το πρόγραµµα εκπτώσεων στο φόρο εισοδήµατος φυσικών


προσώπων 
 µεταρρύθµιση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος προκειµένου να καλύψει,
µεταξύ άλλων τη [φορολόγηση κεφαλαίων], τους οργανισµούς επενδύσεων,





τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους 
 αύξηση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων το 2016 από 26 
σε 28% 
 καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων και προκήρυξη διεθνούς
δηµόσιου διαγωνισµού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, µε



αντάλλαγµα την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων 
 επέκταση της εφαρµογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής
µήκους µεγαλύτερου των 10 µέτρων και αύξηση του ποσοστού από το 10 στο
13%, µε ισχύ από την είσπραξη του φόρου εισοδήµατος για το έτος 2014 και



εφεξής 
 εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων,
προσαρµογή των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο,
προκειµένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των ετών 2015 και 2016
ύψους 2,65 δις. ευρώ και προσαρµογή του εναλλακτικού κατώτατου ορίου



ατοµικής φορολογίας εισοδήµατος 
 κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε µε το
νόµο για τη ρύθµιση οφειλών (νόµος 
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ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ΚΦΕ) στο νόµο για τη δηµόσια διοίκηση (νόµος ΧΧΧΧ/2015),
συµπεριλαµβανόµενης και της ειδικής µεταχείρισης του αγροτικού εισοδήµατος
(νόµος
ΧΧΧΧ/2015)
 εφαρµογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια 

(gross gaming revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναµένεται
να εγκατασταθούν το δεύτερο µισό του 2015 και το 2016 

 προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G 

 αύξηση του συντελεστή φορολογίας χωρητικότητας (tonnage tax) και
σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής µεταχείρισης για τoν κλάδο της


ναυτιλίας 
 σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη, η κυβέρνηση θα επανακαθορίσει την
πλήρη υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription),
χωρίς εξαιρέσεις. Θα µειώσει την τιµή όλων των φαρµάκων εκτός πατέντας
(off-patent) και των γενοσήµων, καταργώντας τη σχετική ρήτρα. Θα µειώσει
τις τιµές των διαγνωστικών εξετάσεων και θα ενισχύσει τις φαρµακευτικές
επιστροφές. Θα εφαρµόσει και θα επεκτείνει ως το 2016 το πλαφόν
(clawbacks) για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις
φαρµακευτικές εταιρείες. Ως το τέλος του ∆εκεµβρίου 2015, θα αυξηθεί το
ποσοστό των κεντρικών προµηθειών των γενόσηµων φαρµάκων και των
προµηθειών φαρµακευτικών προϊόντων, κατά δραστική ουσία, από τα
νοσοκοµεία, σε εναρµόνιση µε τους συµφωνηθέντες στόχους και θα λάβει
διαρθρωτικά µέτρα αναγκαία για τη διασφάλιση της διατήρησης των δαπανών
για το 2016, σε συµφωνία µε τα ανώτατα όρια αυτόµατων περικοπών (clawback) 
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Ως το Σεπτέµβριο του 2015, η κυβέρνηση θα απλοποιήσει το πρόγραµµα των
εκπτώσεων στο φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Θα επανασχεδιάσει και θα
ενσωµατώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2016. Θα
εκδώσει εγκύκλιο για τα πρόστιµα και θα υιοθετήσει και άλλες εκκρεµούσες
φορολογικές µεταρρυθµίσεις. Ως το Νοέµβριο του 2015, οι Αρχές θα εκδώσουν όλη
την παράγωγη νοµοθεσία για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων των κωδίκων
φορολογίας εισοδήµατος και φορολογικών διαδικασιών, µε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου
2016. Επίσης, ως το Νοέµβριο του 2015, οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν και θα
απλοποιήσουν τη σχετική µε τον ΦΠΑ νοµοθεσία, εναρµονίζοντάς τη µε τον κώδικα
φορολογικών διαδικασιών, εξαλείφοντας καταφανή νοµικά κενά και µειώνοντας την
περίοδο απόδοσης του ΦΠΑ. (Οι Αρχές) θα απλοποιήσουν το καθεστώς της
φορολογίας εισοδήµατος και θα διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εισοδηµατικής
βάσης για τη φορολογία εισοδήµατος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των
µικρών επιχειρήσεων κάτω από το όριο εγγραφής ΦΠΑ.
Μεταρρυθµίσεις φορολογικής διοίκησης
Η ικανότητα είσπραξης φόρων έχει πληγεί από µια µακρά ιστορία πολυδαίδαλης
νοµοθεσίας, κακής διοίκησης, πρακτικών πολιτικής παρέµβασης και γενναιόδωρων
αµνηστιών, µε χρόνια κακή εφαρµογή.
Προκειµένου να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και να βελτιωθεί η κουλτούρα
πληρωµής φόρων, η κυβέρνηση δεσµεύεται απαρέγκλιτα να µην θεσπίσει νέες
ρυθµίσεις για την καταβολή δόσεων ή άλλη αµνηστία ή άλλες µορφές διακανονισµού,
ούτε να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις.
Οι Αρχές θα:
 θεσπίσουν νοµοθεσία για την εγκαθίδρυση µιας ανεξάρτητης φορολογικής και
τελωνειακής αρχής, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική ως το τέλος του
Ιουνίου 2016 και θα ενσωµατώσει όλο το προσωπικό και τις αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε τα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, συµπεριλαµβανόµενου
και του 
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Σ∆ΟΕ. Ως τον Οκτώβριο του 2015, θα διοριστεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα
θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη νοµοθεσία σχετικά µε το νόµο για την
αυτόνοµη αρχή φορολογικής διοίκησης
 προβούν σε άµεση ενίσχυση (σε µόνιµη βάση) των δυνατοτήτων της
φορολογικής διοίκησης, ειδικά σε θέµατα σχετικά µε τη ρευστοποίηση και τη
συλλογή φόρων από µεγάλους οφειλέτες και, ως τον Οκτώβριο του 2015, θα
ενισχύσουν την Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών µε ειδικευµένους νοµικούς
συµβούλους για τη βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου της βιωσιµότητας του


χρέους των οφειλετών αυτών 
 εφαρµόσουν µέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της ενίσχυσης εργαλείων εφαρµογής, όπως οι
κατασχέσεις. Ως τον Οκτώβριο 2015, θα υιοθετήσουν ένα πλήρες σχέδιο για
τη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης, θα εκδώσουν νοµοθεσία για την
εφαρµογή µέτρων αποµόνωσης (quarantine) µη εισπράξιµων χρεών από
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα λάβουν µέτρα για την πλήρη
στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) καθώς
και τη διασφάλιση της πρόσβασή του σε σχετικές πληροφορίες της



φορολογικής διοίκησης 
 τροποποιήσουν τη νοµοθεσία για τις δόσεις προκειµένου, µεταξύ άλλων, να
αποκλειστούν όσοι δεν πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις, να θεσπίσουν
προϋποθέσεις για τη µείωση των προθεσµιών για όσους έχουν τη δυνατότητα
να πληρώσουν νωρίτερα και να θεσπίσουν επιτόκια µε βάση την αγορά. Η
Υπηρεσία Μεγάλων οφειλετών και το KEAO θα εξετάσουν, ως το Σεπτέµβριο
του 2015, τους µεγαλοοφειλέτες µε χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά
ταµεία που υπερβαίνουν το ένα 1 εκ. ευρώ, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητά
τους να πληρώσουν και θα 
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αναλάβουν διορθωτικές πρωτοβουλίες
 εντατικοποιήσουν τις δράσεις της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µέσω ελέγχων σε τραπεζικές
συναλλαγές και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του
εξωτερικού, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν µη δηλωθέν εισόδηµα ή πλούτος
Ελλήνων φορολογουµένων, µε στόχο την είσπραξη µη καταβληθέντων
φόρων, µέσω και της πλήρους εφαρµογής του Μητρώου Τραπεζικών


Λογαριασµών 
 λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία µέτρα για την έγκαιρη είσπραξη
δηµοσίων εσόδων από διάφορες κατηγορίες, συµπεριλαµβανόµενων και των
προστίµων των ΚΤΕΟ, των προστίµων ανασφάλιστων οχηµάτων και των



τελών από τη χρήση µη αδειοδοτηµένων συχνοτήτων 
 καταπολεµήσουν το λαθρεµπόριο καυσίµων εισάγοντας, µέσω νοµοθετικών
µέτρων, διευθετήσεις για τον εντοπισµό δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων
(σταθερών ή κινητών), οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά λαθραίων



καυσίµων σε όλη την επικράτεια 
 υιοθετήσουν µέτρα ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε φορολογικούς ελέγχους,
στη βάση της ανάλυσης κινδύνου και όχι, όπως συµβαίνει σήµερα, στη βάση
της αρχαιότητας (πχ. χρόνος παραγραφής). Η παραγραφή των µη εισπράξιµων
χρεών θα υλοποιηθεί µέσω νοµοθεσίας που θα εστιάσει στην είσπραξη στις



υποθέσεις που είναι πιθανότερο να αποφέρουν έσοδα 
 ενισχύσουν την είσπραξη του ΦΠΑ φόρων και την εφαρµογή της νοµοθεσίας,
µεταξύ άλλων µέσω µέτρων για την καταπολέµηση της κυκλικής
φορολογικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου carousel). Οι Αρχές θα υποβάλουν
αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν µια αξιολόγηση των
επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ 
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 προωθήσουν τη χρήση των πρακτικών ηλεκτρονικής πληρωµής, κάνοντας
χρήση των ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων της ΕΕ προκειµένου να
διευκολυνθεί η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών. 
∆ιαχείριση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών
Οι Αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στη
βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισµού και ελέγχου των
δαπανών, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, στη διαρκή παρακολούθηση
της πορείας του προϋπολογισµού και της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων. Σε
συνέχεια των µεταρρυθµίσεων που αφορούν τους κώδικες φορολογίας εισοδήµατος
και φορολογικών διαδικασιών, οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο Ποινικό Κώδικα για
τη Φοροδιαφυγή και τη Φορολογική Απάτη.
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άµεσα ένα δεύτερο πακέτο τροποποιήσεων στον Οργανικό
Νόµο για τον Προϋπολογισµό (OBL), και θα θεσπίσουν τη σχετική παράγωγη
νοµοθεσία έως το Νοέµβριο 2015, µε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016. Το
∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο θα λειτουργήσει πλήρως.
Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών, την επιστροφή του φόρου και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος
του 2016. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη µεταφορά των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης από τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ταµεία Υγείας και στα
νοσοκοµεία, ώστε να εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στον τοµέα της υγείας.
Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι Αρχές θα διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο των
πληρωτέων οφειλών του ΕΟΠΠΥ και θα υιοθετήσουν µέτρα για την αντιµετώπιση
των συσσωρευµένων οφειλών.
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Στον Τοµέα της υγείας/πρόνοιας, θα ληφθούν άµεσα µέτρα για α) τον
επανακαθορισµό της πλήρους υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής ουσίας
(ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις, β) τη µείωση της τιµής όλων των φαρµάκων
εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήµων,
καταργώντας τη ρήτρα για τα φάρµακα που τιµολογήθηκαν στην αγορά πριν από το
2012, γ) την αναθεώρηση και τον περιορισµό των διαγνωστικών εξετάσεων,
προκειµένου νε εναρµονιστούν οι δαπάνες µε τους νέους στόχους για το αυτόµατη
περικοπή των προµηθειών (claw-back targets) και δ) την πλήρη είσπραξη του πλαφόν
του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρµακευτικές
εταιρίες και την επέκταση της αυτόµατης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης του
2015
έως το 2016.
∆ιασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της συνολικής χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας και θα συνεχίσουν να εγγυώνται την επαρκή ρευστότητα του
τραπεζικού συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ευρωσυστήµατος
(Εurosystem), µεταξύ άλλων µέσω της τριµηνιαίας υποβολής σχεδίων
χρηµατοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να διασφαλιστεί ο συνεχής
έλεγχος και η αξιολόγησή του.
Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν
θα παρεµβαίνει στη διαδικασία λήψης καθηµερινών αποφάσεων και διοίκησης των
τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τις αρχές της αγοράς. Τα µέλη
του ∆.Σ. και η ανώτατη διοίκηση θα διορίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη τις
ειδικότερες προβλέψεις του νόµου για το ΤΧΣ, όσον αφορά στα δικαιώµατα
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των ιδιωτών µετόχων που συµµετείχαν στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των
τραπεζών. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι απολύτως σεβαστή και η δοµή της
διοίκησής του θα παραµείνει αµετάβλητη. ∆εν θα ληφθεί κανένα µέτρο
δηµοσιονοµικής πολιτικής που να υπονοµεύει τη φερεγγυότητα των τραπεζών.

Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άµεσες ενέργειες για τη µεταρρύθµιση του
πτωχευτικού δικαίου των επιχειρήσεων, και του νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και θα ενισχύσουν
τις νοµικές ρυθµίσεις για την αφερεγγυότητα, µεταξύ άλλων µέσω της δηµιουργίας
ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια και θα λάβουν µέτρα για τη µείωση των εκκρεµών
υποθέσεων στα δικαστήρια, σύµφωνα µε το Νόµο 3869. Θα θεσπίσουν νέο κλάδο
ειδικών εκκαθαριστών, χωρίς επαγγελµατικό περιορισµό, που θα είναι σύµφωνος µε
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα τροποποιήσουν το νόµο για τον εξωδικαστικό
διακανονισµό. Θα εκπονήσουν µια πλήρη στρατηγική για το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.
Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επιστρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήρους
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, µέσω της προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και
να επιτύχουν ένα βιώσιµο χρηµατοδοτικό µοντέλο µεσοπρόθεσµα.
Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπόνηση και την άµεση εφαρµογή µιας
συνολικής

στρατηγικής

για

την

αντιµετώπιση

του

ζητήµατος

των

µη

εξυπηρετούµενων δανείων, χρησιµοποιώντας την εµπειρία εξωτερικών συµβούλων,
τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την εφαρµογή της. Αυτή θα περιλαµβάνει τη
δηµιουργία ενός µόνιµου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και µέτρα στήριξης των πιο
ευάλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρινό µορατόριουµ πλειστηριασµών µέχρι
το τέλος του 2015, κάνοντας παράλληλα τη διάκριση µεταξύ εκείνων που επιλέγουν
συνειδητά να µην πληρώνουν και των καλή τη πίστει οφειλετών.
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Στο πλαίσιο της επόµενης αξιολόγησης θα πραγµατοποιηθεί νέα εκτίµηση των
κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.
Αγορές εργασίας
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει
την αγορά εργασίας και το σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, έτσι ώστε να
καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική. Οι αλλαγές αυτές δεν
θα ανακληθούν. Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται για την επίτευξη των βέλτιστων
πρακτικών στο επίπεδο της ΕΕ, για το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
την αγορά εργασίας, µέσω εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει µόνο να εξισορροπεί την ευελιξία και το αίσθηµα
δικαίου µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοσίας, αλλά πρέπει, επίσης,
να λαµβάνει υπόψη τον πολύ υψηλό αριθµό των ανέργων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µε τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας, µέσω µιας διαδικασίας διαβούλευσης µε τους
κοινωνικούς εταίρους, χρησιµοποιώντας την εµπειρία δεξαµενών σκέψης και διεθνών
Οργανισµών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, µέσω διαβούλευσης, το υφιστάµενο πλαίσιο για τις
µαζικές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα στοιχεία
στην ανωτέρω περιγραφείσα επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς οργανισµούς,
συµπεριλαµβανόµενου και του ILO.
Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Αρχές θα εναρµονίσουν τα ζητήµατα
των οµαδικών απολύσεων και των εργασιακών σχέσεων µε τις βέλτιστες πρακτικές
της ΕΕ, έως το ∆εκέµβριο του 2015. Επιπλέον, οι Αρχές θα αναλάβουν δράση για την
καταπολέµηση

της

αδήλωτης

εργασίας,

µε

στόχο

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας των νόµιµων εταιριών, την προστασία των εργαζοµένων, όπως
και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έως τον Οκτώβριο του
2015, οι Αρχές θα
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επεκτείνουν την επαγγελµατική εκπαίδευση και ειδίκευση µέσα στα όρια του
Προϋπολογισµού.
Αγορές προϊόντων
Οι ανοικτές αγορές συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης, µειώνοντας µονοπωλιακές και προσοδοθηρικές πρακτικές που έχουν
σαν αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές και χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Οι Αρχές θα
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη λήψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και
µεταρρυθµιστικών προτάσεων,
χρησιµοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση θεσµών, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα και
ο ΟΟΣΑ. Oι αρχές θα νοµοθετήσουν ώστε :
 να εφαρµόσουν όλες τις εκκρεµούσες συστάσεις των εργαλειοθηκών Ι και ΙΙ
του ΟΟΣΑ και, ως τον Ιανουάριο του 2016, τις συστάσεις που προέκυψαν από
τη συνεργασία του ΟΟΣΑ µε τις ελληνικές αρχές, οι οποίες περιλαµβάνουν
ένα φάσµα αγορών προϊόντων και άλλους τοµείς δοµικών µεταρρυθµίσεων.
Οι Αρχές θα συνεργαστούν επίσης µε τον ΟΟΣΑ για την αναθεώρηση της
Αξιολόγησης Ανταγωνισµού και ∆ιοικητικού Κόστους, έως τον Ιανουάριο του


2016 
 να ανοίξουν άµεσα επιλεγµένα κλειστά επαγγέλµατα, και τα υπόλοιπα έως τον
Οκτώβριο του 2016, καθώς και να φιλελευθεροποιήσουν συγκεκριµένες
αγορές, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µισθώσεις τουριστικών κατοικιών και




οι θαλάσσιες µεταφορές µέσω φερυ µπόουτ 
 να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και µη εισφορές υπέρ τρίτων 
 να µειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος, συµπεριλαµβανόµενων και των
οριζόντιων

απαιτήσεων

αδειοδότησης

για

τις

επενδύσεις

και

τις

δραστηριότητες χαµηλού ρίσκου, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα
και να συστήσουν µια διυπουργική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Έως τον
Οκτώβριο του 2015 οι Αρχές θα κάνουν βήµατα 
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για τη διευκόλυνση του εµπορίου και έως το ∆εκέµβριο του 2015 για τη βελτίωση
των χρήσεων γης, ενώ έως το Φεβρουάριο του 2016 θα θεσπίσουν συµπληρωµατική
νοµοθεσία σε σχέση µε το νόµο περί αδειοδοτήσεων, σε συνεργασία µε την
Παγκόσµια Τράπεζα και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ σε συγκεκριµένους βασικούς
τοµείς.
Ιδιωτικοποιήσεις
Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να εγκρίνουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων.
Οι Αρχές δεσµεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων,
η εφαρµογή του οποίου έχει σαν στόχο τη δηµιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των
τραπεζικών µετοχών) 1,4 δις ευρώ για το 2015, 3,7 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις
ευρώ για το 2017. Οι Αρχές δεσµεύονται για την ιδιωτικοποίηση όλων των
περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση
όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεµούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρχές
θα υλοποιήσουν άµεσα, µη αναστρέψιµα, βήµατα για την πώληση των περιφερειακών
αεροδροµίων και του Ελληνικού, τη µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει το
∆ηµόσιο στον ΟΤΕ στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆, την ολοκλήρωση των
όρων πώλησης των λιµανιών Πειραιά,
Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των σιδηροδρόµων, καθώς και για την προώθηση
του διαγωνισµού για την επέκταση της συµφωνίας παραχώρησης του ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών και την πώληση των µετοχών. Για τα θέµατα ακίνητης
περιουσίας, το ΤΑΙΠΕ∆ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι
εναρµονισµένοι µε τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ενέργεια
Οι Αρχές θα υιοθετήσουν τη µεταρρύθµιση για την αγορά φυσικού αερίου και το
συγκεκριµένο οδικό χάρτη της, και θα πρέπει να ακολουθήσει η εφαρµογή. Θα
υιοθετήσουν και θα εφαρµόσουν τη µεταρρύθµιση στα
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αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος (Α∆Ι)καθώς και άλλους κανόνες της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, θα αναθεωρήσουν τα τιµολόγια της ∆ΕΗ µε βάση το κόστος
και θα προσδιορίσουν τα προϊόντα NOME.
Επίσης, οι Αρχές θα συνεχίσουν την εφαρµογή του οδικού χάρτη προς το πρότυπο
στόχου της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι Αρχές θα προετοιµάσουν ένα πλαίσιο
υποστήριξης για την ανανεώσιµη ενέργεια, την εφαρµογή της ενεργειακής
αποδοτικότητας και την επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας. Οι Αρχές θα
εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου τοµέα προς τη ∆ΕΗ και θα
ενισχύσουν τη χρηµατοπιστωτική και λειτουργική ανεξαρτησία του ρυθµιστή
ηλεκτρικής

ενέργειας.

Η

κυβέρνηση

θα

λάβει

µη

αναστρέψιµα

µέτρα

(συµπεριλαµβανόµενης και της ανακοίνωσης ηµεροµηνίας υποβολής δεσµευτικών
προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
Α∆ΜΗΕ. Έως το Νοέµβριο του 2015, οι Αρχές θα έχουν εισάγει το σύστηµα
δηµοπρασιών ΝΟΜΕ, ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρµόσουν παράγωγη νοµοθεσία
και κανονισµό για τη µεταρρύθµιση της αγοράς φυσικού αερίου και θα αναθεωρήσει
τη φορολογία ενέργειας Η κυβέρνηση θα ενσωµατώσει την Οδηγία 27/2012 για την
ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υιοθετήσουν ένα νέο σχέδιο για την αναβάθµιση
των δικτύων ηλεκτρισµού, µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της
διαλειτουργικότητας και τη µείωση του κόστους για τους καταναλωτές.
∆ηµόσια ∆ιοίκηση
Οι Αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία για τη µεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου που
θα εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, εναρµονισµένη µε τους συµφωνηµένους
µισθολογικούς στόχους, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται η αποσυµπίεση της
µισθολογικής κατανοµής σε όλο το µισθολογικό φάσµα, σε συνάρτηση µε την
ικανότητα, την απόδοση και τις ευθύνες του προσωπικού.
Οι πράξεις της παράγωγης νοµοθεσίας που απαιτούνται για την εφαρµογή του νέου
ενιαίου µισθολογίου, µε εγγυηµένο αρχικό σηµείο τους µισθούς
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κάθε υπαλλήλου την 31/12/2014, καθώς και η νοµοθεσία για τον εξορθολογισµό των
ειδικών µισθολογίων, θα υιοθετηθούν έως το τέλος του Νοεµβρίου 2015. Οι Αρχές
θα θεσπίσουν ένα ανώτατο όριο για τους µισθούς, στο πλαίσιο του νέου ΜΠ∆Σ και
του επιπέδου απασχόλησης στο ∆ηµόσιο που συνάδει µε την επίτευξη των
δηµοσιονοµικών στόχων και διασφαλίζει την πτωτική πορεία του µισθολογικού
κόστους σε σχέση µε το ΑΕΠ, έως το 2019. Οι µη µισθολογικές παροχές σε όλη τη
δηµόσια διοίκηση θα εναρµονιστούν µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρµόσουν νοµοθεσία για την πρόσληψη
διευθυντών και την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζοµένων και θα
ολοκληρώσουν την πρόσληψη νέων διευθυντών µέχρι το τέλος του έτους. Θα
συνεχίσουν να εντοπίζουν παλιότερες υποθέσεις παράνοµων προσλήψεων και
προσωρινών διαταγών και θα λάβουν κατάλληλα µέτρα επιβολής του νόµου.
∆ικαιοσύνη
Οι Αρχές θα νοµοθετήσουν και θα εφαρµόσουν το νέο Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,
όπως έχει συµφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη µείωση
της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση
επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν, επίσης,
να έχουν στενή συνεργασία µε τους Ευρωπαϊκούς θεσµούς και την τεχνική βοήθεια
για τον εκσυγχρονισµό του δικαστικού συστήµατος, συµπεριλαµβανόµενων και
πρωτοβουλιών στον τοµέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-justice),
της διαµεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών.
Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς
Οι Αρχές θα αναβαθµίσουν και θα δηµοσιεύσουν ένα αναθεωρηµένο Στρατηγικό
Πλάνο για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς (∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ)
στα τέλη Ιουλίου. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί µία οµάδα
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εργασίας, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τη ΓΓ
Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.
Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρµόσουν το νοµικό πλαίσιο για τη δήλωση
των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και θα
θεσπίσουν νοµοθεσία η οποία θα θωρακίσει τις έρευνες που αφορούν το οικονοµικό
έγκληµα και τη µάχη κατά της διαφθοράς από πολιτικές παρεµβάσεις σε
µεµονωµένες περιπτώσεις. Θα διασφαλίσουν, επίσης, το σωστό συντονισµό και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ερευνητικών φορέων, µέσω ενός Συντονιστικού
Σώµατος Οικονοµικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέων κατά της ∆ιαφθοράς.
Στατιστικές
Οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νοµοθεσία για την ενίσχυση της διοίκησης και της
ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και για τη διασφάλιση τη κατάλληλης πρόσβασής της στα
δεδοµένα της δηµόσιας διοίκησης.
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Ελλάδα – Χρηµατοδοτικές ανάγκες και χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης
που σχετίζεται µε την ολοκλήρωση της πέµπτης αξιολόγησης.

∆ιαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι για το ποσό επέκτασης από την Ευρωπαϊκή πλευρά
σε €1,8 δις. από το ΕΤΧΣ, σύνολο €3,6 δις. από τα κέρδη που σχετίζονται µε τα
προγράµµατα SMP και τα ANFA για το 2014
και το 2015 και €10,9 δις. από το πρώην αποθεµατικό του ΤΧΣ. Η
επέκταση επιτρέπει,επίσης, προστασία για πιθανή υποστήριξη του τραπεζικού
συστήµατος. Οι προαναφερόµενοι χρηµατοδοτικοί πόροι συνοδεύονταικαι από µια
εκταµίευση από το ∆ΝΤ. Πριν την εκταµίευση, το ∆ΝΤ θα χρειαστεί εφαρµογή όλων
των προαπαιτούµενων, συγκεκριµένες διαβεβαιώσεις χρηµατοδότησης µε βάθος
12µήνου, διαβεβαιώσεις µέχρι την περίοδο που η Ελλάδα θα µπορέσει να
επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, µε όρους συνεπείς µε τη βιωσιµότητα του
χρέους και το χρέος να έχει µεγάλες πιθανότητες βιωσιµότητας.
Προκειµένου να λάβουµε υπόψη αυτούς τους περιορισµούς των χρηµατοδοτικών
πόρων, µια πεντάµηνη επέκταση (µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου του 2015) του
τρέχοντος προγράµµατος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια της οποίας συνολικά €12 δις.
οικονοµικής υποστήριξης θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη µεταφορά των κερδών
που σχετίζονται µε το SMP/ANFA, τα οποία θα συνοδεύονται και από µια
υποτιθέµενη εκταµίευση €3,5 δις. από το ∆ΝΤ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι, οι οποίοι θα συνοδεύονται από το Ελληνικό
πρωτογενές πλεόνασµα, θα επέτρεπαν να καλυφθούν τα χρεολύσια και η
εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο €14,3 δις.,ενώ θα µπορούσε ναυπάρξει και
εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών καθώς και την επανασύσταση κάποιων
Κρατικών αποθεµατικών.
Προτείνεται επίσης η εκταµίευση της οικονοµικής βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις
δόσεις οι οποίες θα εξαρτώνται από την προηγούµενη εφαρµογή των νοµοθετικών
πράξεων, των προαπαιτούµενων καιτων ορόσηµων.
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Χρονοδιάγραµµα εκταµίευσης
Η εκταµίευση από το ΕΤΧΣ που σχετίζεται µε την πέµπτη αξιολόγηση
θα ανερχόταν σε €8,7 δις. και θα εκταµιεύονταν €3,3 δις. κέρδη του SMP. Με
δεδοµένη την εµπροσθοβαρή φύση των χρηµατοδοτικών αναγκών και λαµβάνοντας
υπόψη τις προκλήσεις που είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν οι αρχές κατά την
εφαρµογή των πράξεων/οροσήµων, προτείνεται να διαιρεθούν οι εκταµιεύσειςσε
τέσσερα στάδια, µεταξύ του τέλους Ιουνίου και του Οκτωβρίου. Τα διαθέσιµα
€1,8 δις. και µέρος των €10,9 δις που επιστρέφονται στο ΕΤΧΣ από το αποθεµατικό
του ΤΧΣ θαχρησιµοποιηθούν για εκταµίευση στο δεύτερο µισό του 2015, µετά από
την απόφαση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των χρηµατικών ποσών.
Πρώτον, δεδοµένης της έντονης ανάγκηςτου Ιουνίου, θα χρειαστεί να εκταµιευτούν
€1,8 δις από τα κέρδη του SMP για το 2014,µόλις η Ελληνική Βουλή εγκρίνει,
µε απόφαση της, τη συµφωνία µε τους θεσµούς και υιοθετήσει την πρώτη δέσµη
νοµοθετικών πράξεων και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν συµφωνήσει µε την αρχή της
εκταµίευσης των κερδών του SMP. Το πλήρες ποσό θα κατατεθεί σε ξεχωριστό
λογαριασµό, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
∆εύτερον, µια πρώτη δόση του δανείου από το ΕΤΧΣ ύψους €4,0 δις. θα χρειαστεί
µέχρι τα µέσα Ιουλίου, αφού πρώτα η Ελλάδα έχει εκπληρώσει µία δέσµη
προαπαιτούµενων/ορόσηµωνστις αρχές Ιουλίου. Αυτήη δόση του δανείουµπορεί να
αποτελείται από το υπόλοιπο της εκταµίευσηςτου προγράµµατος του ΕΤΧΣ €1,8 δις.,
και €2,2 δις. από το ανακατευθυνόµενο απόθεµα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας(HFSF). Από το συνολική πρώτη δόση του δανείου, €3,5 δις. θα
εκταµιεύονταν κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών
εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Τα υπόλοιπα €500 εκ. θα µπορούσαν να
εκταµιευτούν σε έναν καινούργιο υπολογαριασµό του Ενιαίου
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Λογαριασµού του ∆ηµόσιου Ταµείου, ώστε να χρησιµοποιηθούν για πληρωµές για
έργα που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ (και στον οποίο η ΕΕ
θα διενεργεί τις πληρωµές µετά από τη δηµιουργία του).
Τρίτον, η δεύτερη δόση του δανείου της τάξεως των €4,7 δις. από το ΕΤΧΣ θα
εκταµιευόταν στις αρχές Αυγούστου, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει µια δέσµη
προαπαιτούµενων/ορόσηµωνστα τέλη Ιουλίου. Ολόκληρο το ποσό των €4,7 δις. θα
εκταµιευτεί κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασµό για την κάλυψη των αναγκών
εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους για το µήνα Αύγουστο. Παράλληλα, τα κέρδη
του προγράµµατος, σχεδόν €300 εκ., για το 2015 θα πρέπει να µεταφερθούν.
Τέταρτον, τα κέρδη από τον SMP, ύψους €1,5 δις., θα εκταµιεύονταν τον
Οκτώβριο,

αφού

η

Ελλάδα

εκπληρώσει

την

τελική

δέσµη

των

προαπαιτούµενων/ορόσηµων. Ολόκληρο το ποσό θα εκταµιευτεί απευθείας στον
ξεχωριστό λογαριασµό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εξωτερικού χρέους.
Εφόσον εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση, η Επιτροπή εικάζει ότι, για το σκοπό
αυτό, θα υπάρξει εκταµίευση από το ∆ΝΤ,ύψους €3,5 δις., τον Οκτώβριο, αφού η
Ελλάδα εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούµενα. Επίσης, αναµένεται ότι η Ελλάδα θα
µπορούσε να αυξήσει τη χρηµατοδότησή της µέσω Εντόκων Γραµµατίων τουΕλ.
∆ηµοσίου, από επενδυτές εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά €2 δις. το Νοέµβριο, αφού
υπάρξει συµφωνία µε τους θεσµούς. Αυτά θα χρησιµοποιούνταν ώστε να
ανατροφοδοτηθεί το αποθεµατικό του ΤΧΣ.
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Πίνακας: Μηνιαίος χρηµατοδοτικός πίνακας για την Ελλάδα ΙούνιοςΝοέµβριος 2015
Χρηµατοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος
για το 2015

Σύνολο
Ιούνιος
Ιούλ
–
ι
Νοέµβρ
Αύγουσ
Οκτώβ
ος
Ιούνι
τ
Σεπτέµβ ρ
Νοέµβρι ι
ος
ος
ριος
ιος
ος
ος 2015

Α. Χρηµατοδοτικές ανάγκες 2,3

3,3 3,8

1,0

4,1

0,7

15,3

εκ των οποίων χρεολύσια
και ωρίµανση χρέους
2,1

4,1 3,2

1,5

3,4

0,0

14,3

-2,2 -0,2

-0,8

-0,5

-0,8

-4,6

0,5 0,2

0,2

0,9

1,1

2,9

Πρωτογενές ταµειακό
ισοζύγιο
µετρητών
(πλεόνασµα)

-0,1

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων 0,0
οφειλών
Β. Χρηµατοδοτικοί
πόροι

2,3

3,3 3,8

1,0

4,1

0,7

15,3

Ιδιωτικοποιήσεις

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Κέρδη από SMP και ANFA 1,8

0,3 0,0

0,0

1,5

0,0

3,5

ΕΤΧΣ

0,0

4,0 4,7

0,0

0,0

0,0

8,7

∆ΝΤ

0,0

0,0 0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0
Αγορά Εντόκων
Γραµµατίων του ∆ηµοσίου
Από φορείς εκτός
Γενικής Κυβέρνησης

0,0 0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

Γενικοί κυβερνητικοί πόροι 0,5

-1,0 -0,5

1,0

-0.8

-1,3

-2,0

Γ. Χρηµατοδοτικό
κενό

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ταµιακό 0,6

1,6 2,1

1,0

1,9

3,2

Στοιχεία υπόµνησης
Συνολικό Κρατικό
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Απόθεµα
Απόθεµα ΤΧΣ

10,9

8,7

4,0

4,0

7,0

7,0

Σηµείωση: το ποσό της εκταµίευσης του ∆ΝΤ θα αποφασιστεί από το Εκτελεστικό
Συµβούλιο του ∆ΝΤ. Θα υπόκειται στην εφαρµογή όλων των προαπαιτούµενων,
συγκεκριµένες διαβεβαιώσεις για χρηµατοδότηση µε δωδεκάµηνο χρονικό ορίζοντα,
τη βιωσιµότητα του χρέους µε υψηλή πιθανότητα και γενικές διαβεβαιώσεις
για την περίοδο πέραν των 12 µηνών, µέχρι η Ελλάδα να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση
στις αγορές, υπό όρους συµβατούς µε τη βιωσιµότητα του χρέους. Η αγορά Εντόκων
Γραµµατίων του Ελ. ∆ηµοσίου (ΕΓΕ∆) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι
µια τεχνική υπόθεση η οποία υπονοεί ότι οι κυβερνητικοίφορείς θα µειώσουν την κατοχή
ΕΓΕ∆ στον ιστορικό τους µέσο όρο.
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25 Ιουνίου 2015
Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιµότητας του Χρέους για την Ελλάδα
Το παρόν σηµείωµα, το οποίο έχει εκπονηθεί από το προσωπικό των Ευρωπαϊκών
θεσµών, συνοψίζει τις απόψεις τους, καθώς και εκείνες του προσωπικού του ∆ΝΤ.
Παρουσιάζει µια προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους για την Ελλάδα,
υποθέτοντας ότι θα υπάρξει ένα Staff Level Agreement και µια επέκταση του τρέχοντος
προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας (EFSF) για πέντε µήνες. Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρξει παροχή
οικονοµικής βοήθειας µε τη µορφή εκταµίευσης από το EFSF (συµπεριλαµβανόµενης
και της ανακατεύθυνσης του αποθέµατος του ΤΧΣ),

µεταφορά κερδών του προγράµµατοςSMP και εκταµίευση από το ∆ΝΤ.
Πρώτα ανατρέχει στις παραµέτρους της συµφωνίας του Εurogroup του 2012, µετά
εξετάζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις σχετικά µε το επίπεδο του χρέους/ΑΕΠ, µε
ορίζοντα το 2020 και το 2022, µε βάση διαφορετικά σενάρια, και µετά,
συµπληρωµατικά, εξετάζει τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες, ώστε να
αξιολογήσει τη βιωσιµότητα του χρέους υπό το πρίσµα των ιδιαιτεροτήτων της δοµής
του Ελληνικού χρέους. Μια λεπτοµερέστερη Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους
(DSA)θα παρουσιαστεί κατά την πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
1. Το πλαίσιο του Εurogroupτου 2012 για το χρέος
Το Εurogroup του 2012 συµφώνησε σε µια σειρά µέτρων προκειµένου να
διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να φτάσει σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ της
τάξεως του 124% το 2020, και το 2022 σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ αρκετά
χαµηλότερη από 110%. Συµφώνησε επίσης να εξετάσει και περαιτέρω µέτρα, αν
κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτευχθεί µια αξιόπιστη και βιώσιµη µείωση του λόγου
χρέους – ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα πετύχει ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασµα, όπως
προβλέπεται στο τρέχον µνηµόνιο,
υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν πλήρως όλοι οι όροι που περιέχονται στο
πρόγραµµα. Το Εurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015
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επιβεβαίωσε τη δέσµευση σε αυτό το πλαίσιο.
Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από µια σειρά µέτρων για τη µείωση του χρέους. Οι
όροι σχετικά µε το Greek Loan Facilityέχουν αναθεωρηθεί τρεις φορές (επέκταση της
περιόδου χάριτος και των ωριµάνσεων,µείωση των επιτοκίων). Οι όροι του EFSF
τροποποιήθηκαν το 2012 (επέκταση ωριµάνσεων, κατάργηση χρεώσεων και αναβολή
πληρωµών τόκων).
Επιπλέον, το Eurogroup δεσµεύτηκε να µεταφέρει τα κέρδη των προγραµµάτων SMP
και ANFA. Συνολικά, τα µέτρα αυτά ήδη συνεπάγονται µια άµεση µείωση των
χρηµατοδοτικών αναγκών κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας και ισοδυναµούν
µε µια οικονοµική ανακούφιση του χρέους, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας,
απότηνσκοπιά των αγορών. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι οι πληρωµές τόκων της
Ελλάδος είναι συγκρίσιµες µε εκείνες των λιγότερο χρεωµένων χωρών
(Ιταλία, Πορτογαλία για παράδειγµα). Τέλος, το PSI οδήγησε σε µείωση του
δηµόσιου χρέους κατά περίπου 100 δις Ευρώ το Μάρτιο του 2012 (52%
του ΑΕΠ του 2012).
2. Τρέχουσα κατάσταση σχετικά µε την Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους
Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρµογή της πολιτικής και οι αβεβαιότητες των
τελευταίων µηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη σε
κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση της
Ανάλυσης Βιωσιµότητας Χρέους είναιη µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης, η
αναθεωρηµένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαµηλότερα έσοδα από τις
ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονοµικές ανάγκες του τραπεζικού
τοµέα.
3. Η Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA) υπό το πρίσµα διαφορετικών
σεναρίων
Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιµότητας Χρέους (DSA)
παρουσιάζονται τρία σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρµογή των
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µεταρρυθµίσεων του προγράµµατος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το
δεύτερο υποθέτει µερική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων,
συµπεριλαµβανόµενων και των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας σε 0,5%
χαµηλότερη ανάπτυξη και σε ένα υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου (0,6%). Το τρίτο
σενάριο αποτελεί το σενάριο βάσης του ∆ΝΤ. Πραγµατοποιούνται περαιτέρω
εργασίες προκειµένου να συγκλίνουν τα σενάρια.
Σύµφωνα µε όλα τα σενάρια, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία,
αλλά παραµένει σηµαντικά πάνω από τους στόχους του
Eurogroup του Νοεµβρίου του 2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ κάτω από το
110% µέχρι το 2022».
2015

2020

2022

2030

Σενάριο Α

172,8

137,5

124,0

85,0

ποσοστό Σενάριο Β

174,3

146,5

135,0

100,9

του ΑΕΠ (%)

Σενάριο Γ

176,7

149,9

142,2

118,0

Πρωτογενές

Σενάριο Α

1,0

3,5

3,5

3,5

πλεόνασµα (% ΑΕΠ)

Σενάριο Β

1,0

3,5

3,5

3,5

Σενάριο Γ

1,0

3,5

3,5

3,5

από Σενάριο Α

1,4

15,2

22,0

26,8

ιδιωτικοποιήσεις (€

Σενάριο Β

0,4

9,2

16,0

20,8

δις.),

Σενάριο Γ

0,5

3,0

4,0

4,0

αύξηση Σενάριο Α

- 0,6

4,1

4,1

4,0

Σενάριο Β

- 1,2

3,5

3,5

3,5

Σενάριο Γ

- 1,2

3,7

3,7

3,5

Επιτόκιο

Σενάριο Α

1,4

5,1

4,9

4,1

αναχρηµατοδότησης

Σενάριο Β

1,4

5,4

5,2

4,7

(%)

Σενάριο Γ

1,4

6,3

6,3

6,3

Χρέος ως

Έσοδα

Παραδοχές*

Συγκεντρωτικά
Ονοµαστική
ΑΕΠ

Σηµείωση: όλα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές πρόγραµµα µε ευνοϊκούς όρους
χρηµατοδότησης. Το ποσοστό του χρέους θα είναι υψηλότερο εάν απαιτηθεί
πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
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4. Ο Ρόλος των Χρηµατοδοτικών Αναγκών
Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η
διάρθρωση του χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλήρως τα µέτρα που
έχουν ληφθεί για την ευρωπαϊκή οικονοµική ενίσχυση, ώστε να καταστείβιώσιµο το
ελληνικό χρέος. Αυτή η πτυχή µπορεί να αντιµετωπιστεί καλύτερα από τις
ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας, οι οποίες αποτυπώνουν τη δοµή των
πληρωµών της σε βάθος χρόνου. Χαµηλότερες ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες
συνεπάγονται καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και λιγότερο κίνδυνο για την
οικονοµική σταθερότητα.
Η µέθοδος υπολογισµού των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών δέχεται ότι
υπάρχει ζήτηµα βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τα δύο πρώτα σενάρια. Οι ακαθάριστες
χρηµατοδοτικές ανάγκες παραµένουν πολύ κάτω από το όριο του 15%, ένα όριο το
οποίο αναφέρεται στις οδηγίες του ∆ΝΤ σχετικά µε αυτό το κριτήριο. Σύµφωνα µε το
σενάριο Γ, σηµαντική αναµόρφωση του ύψους του χρέους και ευνοϊκοί όροι
δανεισµού θα βελτίωναν τη βιωσιµότητα. Η αναµόρφωση των ροών των πληρωµών
δεν συνεπάγεται ονοµαστικό κούρεµα ή δηµοσιονοµικά κόστη για τους πιστωτές.
Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) για
την Ελλάδα και µακροπρόθεσµα θα ενίσχυε τη βιωσιµότητα του Ελληνικού δηµόσιου
χρέους.
Ακριβής µετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου.
Αθήνα,29/06/2015 Ο µεταφραστής, Στέφανος Τέφος
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Παράρτημα 2

Κράτη-μέλη Ευρωζώνης
Αυστρία

Κύπρος

Βέλγιο

Λετονία

Γαλλία

Λιθουανία

Γερμανία

Λουξεμβούργο

Δανία

Μάλτα

Ελλάδα

Ολλανδία

Εσθονία

Πορτογαλία

Ιρλανδία

Σλοβακία

Ισπανία

Σλοβενία

Ιταλία

Φινλανδία

Κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία

Ιρλανδία

Σλοβακία

Βέλγιο

Ισπανία

Σλοβενία

Βουλγαρία

Ιταλία

Φινλανδία

Γαλλία

Κύπρος

Ουγγαρία

Γερμανία

Λετονία

Πολωνία

Δανία

Λιθουανία

Ρουμανία

Ελλάδα

Λουξεμβούργο

Σουηδία

Εσθονία

Μάλτα

Τσεχία

Βρετανία

Ολλανδία

Κροατία

Πορτογαλία

Παράρτημα 3
Ολόκληρα τα πρωτοσέλιδα που έλαβαν μέρος στην έρευνα λόγω της συνάφειας όλων των
τίτλων τους με το δημοψήφισμα, είναι τα παρακάτω
Εφημερίδες
Αγγελιοφόρος
Ακρόπολη
Αυγή
Εστία
Έθνος
Άποψη του ΣΚ
Το βήμα της Κυριακής
Η εφημερίδα των συντακτών
Kontra news
Το ποντίκι
Θεσσαλονίκη
Στο Καρφί
Παραπολιτικά
Μακελειό
24 ώρες
Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος
Πριν
Η εποχή
Εργατική αλληλεγγύη
Στόχος
Real news
Πρώτο Θέμα
Ριζοσπάστης
Ο Λόγος
Δημοκρατία
Ελεύθερος Τύπος
Το χωνί
Το παρόν της Κυριακής
Ελεύθερη Ώρα
Τύπος Θεσσαλονίκης
Τα νέα
Παρασκήνιο
Press time

Ημερομηνίες
Ιούνιος
Ιούλιος
30
29,30
1,2,3,6,7,8,9,10,12,14
3,4,6,7
3,9
28,29,30
1,2,3,4,6,12
4
4,12
28,29,30
4,6,7,13,14
27,29,30
1,2,3,6,7,8,9,11,13,14
2,9
6
3,11
27(β’έκδοση)
6,7,13,14
30
1,2,3,7,9,10,14
30
9,10,11,14
28
4,12
4
1
2,9
4
28
30
2,3,6,14
3,4,6,7
29,30
6,7,10,14
27(β’ έκδ.),28,29,30 1,2,4,6,8,11,12,13
28
4,14
14
29,30
1,7,9,11
30
1,4,8
29.30
6,7,8,9,10,13,14
27
3,11
3
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Παράρτημα 4

Πίνακας Μετατροπής και Στρογγυλοποίησης Τιμών Μέτρησης
0,1x72/2,54=2,83≈3 1,25x72/2,54=35,43≈35 2,4x72/2,54=68,03≈68 3,7x72/2,54=104,88≈105
0,15x72/,54=4,25≈ 4

1,3x72/2,54=36,85≈37 2,45x72/2,54=69,44≈69 3,75x72/2,54=106,29≈106

0,2x72/2,54=5,66≈6 1,35x72/2,54=38,26≈38 2,5x72/2,54=70,86≈71 3,8x72/2,54=107,71≈108
0,25x72/2,54=7,08≈7

1,4x72/2,54=39,68≈40 2,55x72/2,54=72,28≈72 3,85x72/2,54=109,13≈109

0,3x72/2,54=8,5≈9 1,45x72/2,54=41,10≈41
0,35x72/2,54=9,92≈10

2,6x72/2,54=73,7≈74 3,9x72/2,54=110,55≈111

1,5x72/2,54=42,51≈43 2,65x72/2,54=75,11≈75

4x72/2,54=113,38≈113

0,4x72/2,54=11,33≈11 1,55x72/2,54=43,93≈44 2,7x72/2,54=76,53≈77 4,1x72/2,54=116,22≈116
0,45x72/2,54=12,75≈13

1,6x72/2,54=45,35≈45 2,75x72/2,54=77,95≈78 4,3x72/2,54=121,88≈122

0,5x72/2,54=14,17≈14 1,65x72/2,54=46,77≈47 2,8x72/2,54=79,37≈79 4,5x72/2,54=127,55≈128
0,55x72/2,54=15,59≈16

1,7x72/2,54=48,18≈48 2,85x72/2,54=80,78≈81 4,55x72/2,54=128,97≈129

0,6x72/2,54=17 1,75x72/2,54=49,06≈49
0,65x72/2,54=18,42≈18

1,8x72/2,54=51,08≈51 2,95x72/2,54=83,62≈84 4,8x72/2,54=136,06≈136

0,7x72/2,54=19,84≈20 1,85x72/2,54=52,44≈52
0,75x72/2,54=21,25≈21

2,9x72/2,54=82,2≈82 4,75x72/2,54=134,64≈135
3x72/2,54=85,03≈85

1,9x72/2,54=53,85≈54 3,1x72/2,54=87,87≈88 5,15x72/2,54=145,98≈146

0,8x72/2,54=22,67≈23 1,95x72/2,54=55,27≈55 3,15x72/2,54=89,29≈89
0,85x72/2,54=24,09≈24

2x72/2,54=56,69≈57

5.8x72/2,54=164,4≈164

2,1x72/2,54=59,52≈60 3,3x72/2,54=93,54≈94 5.9x72/2,54=167,74≈168

1x72/2,54=28,34≈28 2,15x72/2,54=60,94≈61 3,35x72/2,54=94,96≈95
1,05x72/2,54=29,76≈30

5,2x72/2,54=147,4≈147

3,2x72/2,54=90,7≈91 5,7x72/2,54=161,57≈162

0,9x72/2,54=25,51≈26 2,05x72/2,54=58,11≈58 3,25x72/2,54=92,12≈92
0,95x72/2,54=26,92≈27

5x72/2,54=141,73≈142

6x72/2,54=170,07≈170

2,2x72/2,54=62,36≈62 3,4x72/2,54=96,37≈96 6,2x72/2,54=175,74≈176

1,1x72/2,54=31,18≈31 2,25x72/2,54=63,77≈64 3,45x72/2,54=97,79≈98 6,5x72/2,54=184,25≈184
1,15x72/2,54=32,59≈33

2,3x72/2,54=65,19≈65 3,5x72/2,54=99,21≈99 6,7x72/2,54=189,92≈190

1,2x72/2,54=34,01≈34 2,35x72/2,54=66,61≈673,6x72/2,54=102,04≈102 9,7x72/2,54=274,96≈275
10,9x72/2,54=308,97≈309
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