
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

 

Διπλωματική εργασία 

της Ζωής Ζικιρίδου 

 

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 

στις «Επιστήμες της Αγωγής» 

με κατεύθυνση «Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση»  

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 



Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους, όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

παρούσας έρευνας. Κατ' αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα 

Αναστασία Στάμου, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και Ανάλυσης Λόγου του 

πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την εποπτεία και την πολύτιμη βοήθειά της σε όλα 

τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

δεύτερο επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Kimmo Granqvist, επίκουρο καθηγητή Γενικής 

Γλωσσολογίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Ελσίνκι, για την 

καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Φινλανδία. Τέλος, θα ήθελα να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους φινλανδούς φοιτητές που δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα και συνέβαλαν, με αυτόν τον τρόπο, στην ολοκλήρωση αυτής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίληψη 

Η ελληνική οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2010 απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ 

όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, έχουν διαμορφωθεί 

ποικίλες εικόνες για την κρίση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων. Η παρούσα 

έρευνα εξετάζει τις αναπαραστάσεις για την ελληνική οικονομική κρίση, την Ελλάδα και 

τους Έλληνες που έχουν κατασκευαστεί από φινλανδικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια των 

χρόνων 2011-2014, αλλά και από συνεντεύξεις με φινλανδούς φοιτητές του πανεπιστημίου 

του Ελσίνκι που διεξήχθησαν το 2015. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται στην 

ανάλυση δημοσιογραφικών άρθρων που αντλήθηκαν από την εφημερίδα Helsinki Times και 

από τον φινλανδικό κρατικό φορέα ενημέρωσης, Yle, καθώς και στην ανάλυση ημι-

δομημένων συνεντεύξεων που διεξήχθησαν με φινλανδούς φοιτητές. Έτσι, επιδιώκεται η 

σύνδεση των αναπαραστάσεων, για το υπό μελέτη ζήτημα, που εγγράφονται στον φινλανδικό 

δημόσιο λόγο με τις αναπαραστάσεις που κατασκευάζονται από ένα μέρος της φινλανδικής 

κοινωνίας. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε η Κριτική 

Ανάλυση Λόγου, όσον αφορά τα δημοσιογραφικά άρθρα, και η Ποιοτική Θεματική Ανάλυση 

σε συνδυασμό με την Κριτική Ανάλυση Λόγου, όσον αφορά τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις.

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των άρθρων συγκλίνουν με τα αυτά των ημι-

δομημένων συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές στερεοτυπικές αναπαραστάσεις για 

την Ελλάδα και τους Έλληνες υπό το πρίσμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης υπερίσχυσαν 

των θετικών και δομήθηκαν κατά κύριο λόγο γύρω από τη θετική παρουσίαση του «Εμείς» 

(δηλαδή των Φινλανδών) και την αρνητική παρουσίαση του «Άλλου» (δηλαδή των 

Ελλήνων). 

Λέξεις Κλειδιά: αναπαραστάσεις, ελληνική οικονομική κρίση, Ελλάδα, Έλληνες, 

φινλανδικά ΜΜΕ, Κριτική Ανάλυση Λόγου, ημι-δομημένες συνεντεύξεις, Ποιοτική 

Θεματική Ανάλυση 

 

 

 

 



Abstract 

The Greek financial crisis started in 2010 concerned the media to a great extent not only at a 

European level but also at a global one. Therefore, various images have been shaped about 

the crisis during the past years. The present research examines the representations of the 

Greek financial crisis, Greece and Greek people constructed from the Finnish media during 

the years 2011-2014, but also from the interviews with Finnish students of the University of 

Helsinki conducted in 2015. Precisely, the research focuses on the analysis of journalistic 

articles drawn from Helsinki Times, an English-language newspaper in Finland and from Yle, 

the Finnish public-broadcasting company, but also from the semi-structured interviews 

conducted with students. Hence, an attempt was made to associate the representations about 

the under study issue illustrated in the Finnish public discourse, with the representations 

constructed from one part of the Finnish society. For the analysis of the qualitative data of the 

research, the Critical Discourse Analysis was chosen for the journalistic articles and the 

Qualitative Data Analysis for the semi-structured interviews.    

 The conclusions of the analysis of the articles converge with the semi-structured 

interviews ones. Specifically, the negative stereotypical representations of Greece and Greek 

people in the light of the Greek financial crisis prevailed on the positive ones and were 

shaped principally according to the positive presentation of ‘We’ (namely Finnish people) 

and the negative presentation of the ‘Other’ (namely Greek people). 

Key Words: representations, Greek financial crisis, Greece, Greek people, Finnish media, 

Critical Discourse Analysis, semi-structured interviews, Qualitative Data Analysis 
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ΠΡΩΣΟ Κ Φ Λ ΙΟ 

1. δ αΰωΰά 

1.1 ΣαΝ ΜΫ αΝ ΜααδεάμΝ θβηΫλω βμΝ εαδΝ βΝ εα α ε υάΝ βμΝ εκδθωθδεάμΝ

πλαΰηα δεσ β αμ 

ΣαΝΜΜ ΝΧ τπκμ,Ν δα έε υκ,Νλα δσφπθκΝεαδΝ βζ σλα βΨΝαπκ ζκτθΝγ ηκτμ,ΝκδΝκπκέκδΝπαέακυθΝ

δαη κζαίβ δεσΝλσζκ η αιτΝ πθΝαπσο πθ εαδΝ πθΝαθ δζάο πθΝπκυΝΫξκυη ΝΰδαΝ κθΝεσ ηκΝεαδΝ

βμ εκδθπθδεάμ πλαΰηα δεσ β αμ. Ν πδκΝ υθβγδ ηΫθβΝ ΪπκοβΝ ΰδαΝ κθΝ λσζκΝ πθΝ ΜΜ Ν

παΰεκ ηέπμΝ έθαδΝ σ δΝ υθδ κτθΝ αθ δε δη θδεά,Ν ΫΰευλβΝ εαδΝ αιδσπδ β πβΰά η Ϊ κ βμΝ

πζβλκφκλδυθ ΰδαΝ κθΝ εσ ηκΝ πκυΝ ηαμΝ π λδίΪζζ δέΝ Ι δαέ λαΝ κΝ πζαέ δκΝ βμ θβηΫλπ βμ,Ν

βζα άΝ πθΝ δ ά πθ, υπκ βλέα αδ σ δΝ απκ ζκτθ αη λσζβπ κΝ ηΫ κΝ εα αΰλαφάμΝ εαδΝ

απ δεσθδ βμΝ βμΝ αζάγ δαμέ ΣκΝ φαδθση θκΝ αυ σΝ παλα βλ έ αδ ευλέπμ, π δ άΝ αΝ ΜΜ  εαδΝ κδΝ

βηκ δκΰλΪφκδΝξαλαε βλέακυθΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλκυ έα βμΝ πθΝ δ ά πθΝπμΝαθ δε δη θδεά 

υζζκΰάΝ πθΝ πδκΝ βηαθ δευθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμέ υ άΝ βΝ Ϊπκοβ, 

σηπμ, σξδΝησθκΝίλέ ε αδΝυπσΝαηφδ ίά β β,Ν αζζΪΝ Ϋξ δΝ ά βΝ εα αλλδφγ έΝ απσΝ β εα έαΝ κυΝ

1λιίΝ η  Ϋλ υθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ ιαξγ έ απσΝ φκδ β ΫμΝ πθΝ ΜΜ Ν α ίλ αθδεΪΝ παθ πδ άηδα 

Birmingham εαδ Glasgow (Hall, Crichter, Jefferson, Clarke εαδΝ Roberts, 1978, ζέΝ 53-77· 

Harrison, 1985 εέΪέ)έΝ Σα απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ παλαπΪθπΝ λ υθυθΝ σθδ αθΝ σ δΝ κδΝ δ ά δμΝ πκυΝ

η α έ κθ αδΝ απσΝ αΝΜΜ Ν έθαδΝ εκδθπθδεΪΝ εα α ε υα ηΫθ μΝ (socially constructed). Μ ΝΪζζαΝ

ζσΰδα,Ν αΝ ΜΜ Ν θΝ η α έ κυθ υΰε ελδηΫθ μ δ ά δμ ησθκΝ ζσΰπΝ βμΝ πκυ αδσ β αμ πκυΝ

ηπκλ έΝ θαΝ παλκυ δΪακυθ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ εαδΝ Ϊζζκδ, κδΝ ζσΰκδΝ πκυΝ υθ ζκτθΝ βθΝ πδζκΰά άΝ βθΝ

ιαέλ ά κυμέ τηφπθαΝη Ν κθΝFowler (1991), πλδθΝ αΝΰ ΰκθσ αΝη α λαπκτθΝ Ν δ ά δμΝεαδΝ

πλκίζβγκτθΝ απσΝ αΝ ΜΜ , υπσε δθ αδΝ Ν πκζυπκέεδζαΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ εαδΝ π ι λΰα έαμ. 

Έ δ,Ν κηΫθκυΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ θ έθαδΝ υθα άΝβΝπλσ ία άΝηαμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ δ ά πθΝ

αυ κηΪ πμΝαπκεζ δσηα ΝαπσΝ βθΝκζκεζβλπηΫθβΝγΫα βΝ κυΝεσ ηκυΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ, Ϋξκυη  

π λδκλδ ηΫθβ ΰθυ βΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμέ πέ βμ,ΝβΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ δ ά πθ, βΝ

κπκέα Ϋπ αδΝ βμ πδζκΰάμ, ΰέθ αδΝ η Ν σ κΝ απκ ζ ηα δεσ λσπκ, υ Ν κδΝ δΪφκλ μΝ δ Ϋ μΝ άΝ

απσο δμΝπκυΝπλκίΪζζκθ αδΝθαΝ πβλ ΪακυθΝ κυμΝ Ϋε μΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝα υθ έ β α.  

 ΣαΝΜΜ ,Νεα ΪΝΰ θδεάΝκηκζκΰέα,Ν έθαδΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ κυμ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμ,ΝκδΝ



 

2 

 

κπκέ μΝ ιαλ υθ αδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απσΝ αΝ εΫλ βΝ πκυΝ απκεκηέακυθΝ παλΫξκθ αμ λα δκ βζ κπ δεσΝ

ξλσθκΝεαδ ξυλκΝ κθΝ τπκ άΝ κΝ δα έε υκ ΰδαΝ δμΝ δαφβηέ δμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝ

κδΝ δ δκε ά μΝ πθΝ ΜΜ Ν πμ πδξ δλβηα έ μΝ ιυπβλ κτθΝ εΪπκδαΝ υηφΫλκθ αΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υΰελκτκθ αδΝη Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝυπσζκδπβμΝεκδθπθέαμέ ιέα δΝθαΝ κθδ έΝσ δΝκδΝ δ ά δμΝπκυΝ

παλκυ δΪακθ αδΝ απσΝ αΝ ΜΜ , εαγυμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ παλκυ δΪακθ αδΝ θΝ έθαδΝ

υξαέκμ,ΝαζζΪΝία έα αδΝευλέπμΝ ΝκδεκθκηδεΪΝεαδΝπκζδ δεΪΝ υηφΫλκθ αΝπκυΝΫξκυθΝκδΝδ δκε ά μΝ

κυμέΝ ΈθαΝ ξαλαε βλδ δεσΝ παλΪ δΰηαΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ απκ ζ έΝ βΝ

αθδ κη λάμ βηκ δκΰλαφδεάΝεΪζυοβΝυπΫλΝ κυΝ«Ν Ι» Χ κΝκπκέκΝ αυ έ βε Νη Ν βθΝπαλαηκθάΝ

βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΨΝ ΝίΪλκμΝ κυΝ«ΟΥΙ» Χ κΝκπκέκΝ αυ έ βε Νη Ν βθΝΫικ κΝ

απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΨ, ξ σθΝ σζπθΝ πθΝ βζ κπ δευθΝ εαθαζδυθ, ξ δεΪΝ η Ν κΝ

βηκοάφδ ηαΝ βμΝ5βμ Ικυζέκυ 2015
1
. ΟδΝπδκΝ δΪ βηκδΝ βηκ δκΰλΪφκδΝ βμΝξυλαμΝαθ δη υπδ αθΝ

εα βΰκλέ μΝ ΰδα βΝ ηβΝ άλβ βΝ βμΝ βηκ δκΰλαφδεάμΝ κθ κζκΰέαμ2
 η Ν απυ λκΝ εκπσΝ βθΝ

πλκπαΰΪθ αΝεαδΝ βΝξ δλαΰυΰβ βΝ κυΝεκδθκτέ πέ βμ,Ν αΝΜΜ ΝζσΰπΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝΫξκυθΝ βΝ

τΰξλκθβΝ εαπδ αζδ δεάΝ εκδθπθέαΝ ΧπμΝ ε λ κφσλ μΝ πδξ δλά δμ πκυΝ υθδ κτθΝ βθΝ « Ϋ αλ βΝ

ικυ έα»
3
) ΫξκυθΝ βθΝ Ϊ βΝθαΝπλκίΪζζκυθΝησθκΝπλσ ππαΝεαδΝγΫηα αΝπκυΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝδ λαλξέαέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝ ξ σθΝαπκεζ δ δεάΝπλκίκζά δ ξυλυθΝπλκ υππθ, σππμΝ

κδΝ ία δζ έμΝ εαδΝ κδΝ ία έζδ μ, έθ δΝ θαΝ θκηδηκπκδ έΝ βθΝ ευλδαλξέαΝ κυμΝ φυ δεκπκδυθ αμ 

παλΪζζβζαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ εα Ϊ α β,Ν βΝ κπκέαΝ δαξΫ αδΝ κθΝ εκδθσΝ θκυ. θ έγ α,Ν βΝ

παλκυ έα βΝ πλκ υππθΝ άΝ πλαΰηΪ πθΝ πκυΝ θΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ ικυ έαΝ

αθ δπλκ ππ τκθ αδΝ πΪθδαΝ άΝ ξ σθΝ εαγσζκυέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν έθαδΝ ηΪζζκθΝ απέγαθβΝ βΝ

πλκίκζά πλκ υππθΝπκυΝα πΪακθ αδΝ δμΝπκζδ δεΫμΝ δ Ϋ μΝ βμ θαλξέαμ, δσ δΝαπκ εκπκτθΝ βθΝ

αθα λκπά κυΝ υπΪλξκθ κμΝ status quo εαδΝ βμΝ εαγ βευέαμΝ Ϊιβμ πλαΰηΪ πθ. πκηΫθπμ,Ν αΝ

ΜΜ Ν ξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝ ικυ έαΝ κυμ, ΰδαΝ θαΝ δα βλά κυθΝ εαδΝ θαΝ παΰδυ κυθ κ υπΪλξκθΝ

κδεκθκηδεσΝ τ βηα,Ναπκεζ έκθ αμΝκ δ άπκ Ναθ δ έγ αδΝ Ναυ σέ     

 ΣΫζκμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ κθδ έΝσ δΝβΝ ικυ έαΝ πθΝΜΜ Ν θ ΰέθ αδΝαθ δζβπ άΝησθκΝηΫ αΝαπσΝ

βθΝαθ δε δη θδεΪΝευλέαλξβΝγΫ βΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝεαπδ αζδ δεάΝεκδθπθέα, αζζΪΝεαδ ηΫ πΝ κυΝ

λσπκυΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝ κθΝζσΰκ,ΝκΝκπκέκμΝεαδΝαπα ξκζ έΝ βθΝπαλκτ αΝΫλ υθα. κηΫθβμΝ

                                                           
1
 https://el.wikipedia.org/wikiή ζζβθδεσ_ βηκοάφδ ηα_ κυ_2015 

2
 ΟδΝαπκφΪ δμΝ κυΝΠλπ κίΪγηδκυΝΠ δγαλξδεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝ  Ν ξ δεΪΝη Ν κΝ βηκοάφδ ηαμΝΝΝ
https://www.esiea.gr/apofasi-yp-arithm-52016-toy-protovathmioy-p/ 

3
 ΟΝσλκμΝ« Ϋ αλ βΝ ικυ έα»ΝαθαφΫλ αδΝΰ θδεΪΝ αΝΜΜ ΝεαδΝΫξ δΝ κγ έΝη ΝίΪ βΝ δμΝ λ δμΝπλκβΰκτη θ μΝ
ικυ έ μΝ κυΝελΪ κυμ,Ν βΝθκηκγ δεά,Ν βθΝ ε ζ δεάΝεαδΝ βΝ δεα δεάέ 
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βμΝ ικυ έαμΝεαδΝ βμΝ πδλλκάμΝπκυΝα εκτθΝ αΝΜΜ Ν βθΝεκδθπθέα,Νυπκ έγ αδΝσ δΝεαδΝκΝζσΰκμΝ

πκυΝπαλΪΰκυθΝ θΝαπκ ζ έΝεαγλΫπ βΝ κυΝπλαΰηα δεκτΝεσ ηκυΝαζζΪΝαθαπαλΪ α βΝαυ κτέΝΧμ 

εΝ κτ κυ,Ν έθαδΝ υθα σθ θαΝ εα α ε υα κτθΝ πκζζΫμΝ εαδΝ δΪφκλ μΝ αθαπαλα Ϊ δμΝ βμΝ

εκδθπθδεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμ αθΪζκΰαΝ η Ν κυμΝ σξκυμΝ εαδΝ δμΝ εκπδησ β μΝ πκυΝ πδγυη έΝ θαΝ

ιυπβλ ά δΝ κΝ εΪ κ Ν παλαΰπΰσμ κυΝ ζσΰκυ ΧπέξέΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ π λδεκπάμΝ πθΝ

βησ δπθΝ απαθυθΝ κυΝ ελΪ κυμΝ πμΝ «η αλλτγηδ β» άΝ πμΝ «κδεκθκηδεάΝ εα α λκφά» 

βηδκυλΰ έΝαθ δελκυση θ μΝαθαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ κΝέ δκΝαά βηαΨέ ΟΝζσΰκμΝ πθΝΜΜ Ν πκηΫθπμ, 

έθαδΝ αθαπσφ υε αΝ δ κζκΰδεΪΝ πλκ δκλδ ηΫθκμ εαδΝ ιαλ υη θκμΝ απσΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ

εΪ κ Νξλά βΝ βμΝΰζυ αμέ  

1.2έΝ θαπαλα Ϊ δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ 

Ν παλκτ αΝ Ϋλ υθα, εεδθ έΝ απσΝ βθΝ υπσγ βΝ σ δΝ κΝ ζσΰκμΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ αΝ ΜΜ Ν θΝ

αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλαΰηα δεσ β α, αζζΪΝ εα α ε υΪα δΝ αθαπαλα Ϊ δμ αυ άμΝ

εαγυμΝκδΝ δ ά δμΝυπσε δθ αδΝαθαΰεα δεΪΝ Ν υθ δ β ΫμΝ δα δεα έ μΝ πδζκΰάμΝεαδΝ π ι λΰα έαμΝ

ΧπέξέΝβΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝ βμΝ ζζΪ αμΝπμΝ«πλσίζβηα» άΝπμΝ«αά βηα»).   

 υ σΝπκυΝκθκηΪα αδ «κδεκθκηδεάΝελέ β» ιΫ πα Ν βθΝ ζζΪ α κΝβί1ίέ Ολσ βηκΝεαδΝ

αφ βλέαΝ βμΝελέ βμ απκ Ϋζ Να δαηφδ ίά β αΝβΝεα Ϊλλ υ βΝ βμΝδ κλδεάμΝ λΪπ ααμΝLehman 

Brothers κΝβίίλέΝ Ν έ β βΝ βμΝεα Ϊλλ υ βμΝκ άΰβ Ν  ΫθαΝξλβηα κπδ π δεσΝ κυθΪηδΝπκυΝ

έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ β ηέαΝ λΪπ ααΝ η ΪΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν Ν παΰεσ ηδκΝ πέπ κ,Ν θαΝ φγΪθ δ αΝ

πλσγυλαΝ βμΝ ξλ κεκπέαμ.  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν κδΝ απκεαζτο δμ κυΝ βίίλΝ ΰδαΝ κΝ

βηκ δκθκηδεσΝ Ϋζζ δηηαΝ βμΝ ξυλαμ, πκυΝ εαγδ κτ Ν κΝ βησ δκΝ ξλΫκμΝ ηβΝ ίδυ δηκ, Ν

υθ υα ησΝ η Ν βθΝ α υθαηέα πζβλπηάμΝ εαδΝ ιυπβλΫ β άμΝ κυ απσ κΝ ελΪ κμ έξ  πμΝ

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ίλ γ έΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ κυΝ Π ΟΚΝ ΫθαΝ ίάηαΝ πλδθΝ βΝ Ϊ βΝ πζβλπηυθΝ κυΝ

βηκ έκυέ Έ δ,ΝκΝ σ Νπλπγυπκυλΰσμ, Γ υλΰδκμΝΠαπαθ λΫκυ, απκφΪ δ Ν δμΝβγΝ πλδζέκυΝ κυ 

2010 θαΝ αθαεκδθυ δΝ απσΝ κΝ Κα ζσλδακΝ βθΝ πλκ φυΰά βμΝ ζζΪ αμΝ βΝ ίκάγ δα κυΝ

ηβξαθδ ηκτ κδεκθκηδεάμΝ άλδιβμ Χ δ γθΫμΝ Νκηδ ηα δεσΝ Σαη έκ, υλππαρεάΝ Έθπ βΝ εαδ 

υλππαρεάΝΚ θ λδεάΝΣλΪπ αα). ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝξυλαΝ τθαο  αθ δαεάΝ τηία β υπσ κθΝσλκΝ

θα ζβφγκτθ ηΫ λαΝ βηκ δκθκηδεάμΝ πλκ αληκΰάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ ιυΰέαθ βμέΝ Μ Ν β 

ξλβηα κ σ β βΝαπσΝ κθΝηβξαθδ ησΝκδεκθκηδεάμΝ άλδιβμΝαπκφ τξγβε ΝκΝεέθ υθκμΝ βμΝ Ϊ βμΝ

πζβλπηυθ πλκμΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ έξ Ν κίαλΫμΝ υθΫπ δ μ σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ

ζζΪ α αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ Ϊζζ μΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μ,Ν γΫ κθ αμΝ Ν Ϊη κΝ εέθ υθκΝ κζσεζβλκΝ κΝ
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υλππαρεσΝ κδεκ σηβηα εαδΝ βθΝ υλπαυθβέ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν βΝ κδεκθκηέαΝ βμΝ ξυλαμΝ θΝ

αγ λκπκδάγβε ΝεαδΝκδΝ σξκδΝ βμΝ τηία βμΝ θΝ πδ τξγβεαθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝοβφδ έΝ κΝ

βί11Ν κΝη κπλσγ ηκΝπλσΰλαηηα,Ν κΝκπκέκΝπ λδ ζΪηίαθ ΝθΫαΝηΫ λαΝζδ σ β αμΝεαδΝπ λδεκπΫμέ 

ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ υ αλΫ ε δαΝ πθΝ ζζάθπθΝ Ϊλξδ Ν θαΝ απκ υπυθ αδΝ η Ν π λδ σ λκΝ ηφαθ έμΝ

λσπκυμέΝΥαλαε βλδ δεσΝπαλΪ δΰηαΝαπκ ζ έΝβΝ παθαζβπ δεά εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ κυ 2012, 

ζσΰπΝ α υθαηέαμΝ υΰελσ β βμΝ ευί λθβ δεκτΝ ξβηα δ ηκτέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα, κδΝ ίκυζ υ δεΫμΝ

εζκΰΫμΝ κυΝ βί1β απκ Ϋζ αθΝ βη έκΝ εαηπάμ εαδΝ πλπ κφαθυθΝ αθα λκπυθΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαγυμΝκδΝοβφκφσλκδΝαπκφΪ δ αθΝηααδεΪΝθαΝ« δηπλά κυθ»Ν βθΝεΪζπβΝ αΝεσηηα αΝπκυΝά αθΝ

υπΫλΝ βμΝζδ σ β αμ, σππμΝ κΝΠ ΟΚ, κΝκπκέκ δμΝ εζκΰΫμΝ κυΝβίίλ υΰεΫθ λπ  κ πκ κ σΝ

κυ 44%, θυΝ λέα ξλσθδαΝαλΰσ λαΝεα σλγπ ΝθαΝ υΰε θ λυ δ ησζδμΝ κΝπκ κ σΝ κυΝ13%. 

πέ βμ,Ν κΝ ΤΡΙ Ν απσΝ κΝ ζΣΝ ε κι τγβε Ν π λέπκυΝ κΝ βιΣ,Ν θυΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ βθΝ

ζζβθδεάΝ δ κλέαΝοβφέα αδΝΫθαΝθ κ-θααδ δεσΝεσηηα,ΝβΝΥλυ άΝ υΰά, εαδΝεα αφΫλθ δΝθαΝηπ δΝ

βΝ κυζάέ Σ ζδεΪ, βΝΝΫαΝ βηκελα έαΝ εΫλ δ  δμΝ εζκΰΫμΝ κυΝ βί1βΝ η Ν υπκ ξΫ δμΝ ΰδαΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ βμ ζδ σ β αμΝ εαδΝ πθΝ αθ δαευθΝ υηίΪ πθέΝ πσΝ κΝ βί1βΝ ΫπμΝ κΝ βί1ζ, βΝ

κδεκθκηέαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝαθαεΪηο δΝπαλΪΝ αΝπαεΫ αΝ πθΝηΫ λπθΝζδ σ β αμΝπκυΝ

οβφέ βεαθΝεαδΝ φαλησ βεαθέΝ θ έγ α,Ν κΝ βηκ δκθκηδεσΝΫζζ δηηαΝεαδΝ κΝξλΫκμΝ βμΝξυλαμΝ

αυιάγβεαθ4
. Ν ζζβθδεάΝεκδθπθέα, απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ αθ δαεάμΝ τηία βμΝ κυΝ βί1ίΝ εαδΝ

Ϋπ δ α,Ν άλγ Ν αθ δηΫ ππβΝ η Ν βθΝ π υ βΝ κυΝ ηΫ κυΝ ίδκ δεκτΝ βμΝ πδπΫ κυ,Ν βθΝ αυιαθση θβΝ

αθ λΰέα,Ν βθΝ π λδεκπάΝ πθΝ βησ δπθΝ απαθυθ, βθΝ ατιβ βΝ κυΝ φα δ ηκτ,Ν δμΝ εκδθπθδεΫμΝ

αθ δ λΪ δμΝ εαδΝ δμΝ απ λΰέ μέ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ σζπθΝ αυ υθΝ πθΝ ξλσθπθ (2010-2014), 

αεκζκτγβ αθΝ αθαζτ δμ πέΝ αθαζτ πθΝ παΰεκ ηέπμ η αφλα ηΫθ μ Ν ξδζδΪ μΝ Ϊλγλα εαδΝ

ξδζδΪ μ υλ μΝ επκηπυθΝ δμΝ βζ κλΪ δμ σπκυΝ βηκ δκΰλΪφκδ, πκζδ δεκέΝ εαδΝ κδεκθκηδεκέΝ

αθαζυ ΫμΝ πλκ παγκτ αθ θαΝ υ κυθΝ ηδαΝ ιάΰβ βΝ Ν αυ σΝ πκυΝ υθΫίαδθ έΝ ΟδΝ π λδ σ λ μΝ

αθαζτ δμΝπαλκυ έα αθ κΝφαδθση θκΝπμΝ« ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β»,Ν« ζζβθδεάΝ λαΰπ έα»,Ν

«κδεκθκηδεάΝεα α λκφά», « ζζβθδεσΝπλσίζβηα»,Ν«απ δζάΝ βμΝ υλπαυθβμ» εέΪέΝΜ Ναυ σθ κθΝ

λσπκ, πλκ πΪγβ αθ θαΝ απκ υθ Ϋ κυθΝ δμΝ αδ έ μΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ πκυΝ

ιΫ πα Ν κΝβίίλ η Ναυ ΫμΝ βμΝεα Ϊλλ υ βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηέαμέ Έ δ, Ϊλξδ  ηέαΝΪθ υΝ

πλκβΰκυηΫθκυΝ πέγ βΝ πλκμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θυΝ βηκ δκΰλΪφκδ,Ν πκζδ δεκέΝ βΰΫ μΝ εαδ αθαζυ ΫμΝ

ετλκυμ ΫλδιαθΝ κΝφ αέιδηκΝ βθΝ ζζβθδεάΝεκδθπθέαΝεαδΝ κυμΝεα κέεκυμΝ βμέ 

                                                           
4
 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ βμΝ ΛΣ ΣμΝhttp://www.statistics.gr/eurostat-reports?inheritRedirect=true 
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1.3έΝΠλκΰ θΫ λ μΝΫλ υθ μ 

ΣκΝαά βηαΝ βμΝαθαπαλΪ α βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ

πθΝ ζζάθπθΝυπσΝ κΝπλέ ηαΝαυ άμ, Ϋξ δΝ λ υθβγ έΝευλέπμ Νκδεκθκηδεσ,Νπκζδ δεσ, πκζδ δ ηδεσ, 

βηκ δκΰλαφδεσΝ εαδΝ δ κλδεσΝ πέπ κ (πέξέ Θ κ πλσπκυζκμ,Ν πκ κζέ βμ,Ν ΫπκμΝ εέΪέΝ βί1β·Ν

Σ αεαζΪεβμ,Ν βί1θ· Roche, 201η· Klein, βί11· Μπκΰδσπκυζκμ, 2011) αζζΪ ζΪξδ αΝ Ν

ΰζπ κζκΰδεσΝΧπέξέ ΛΫαθ λκμ,ΝΠαπα κπκτζκυ,ΝΤΝΦτζζα,Ν2011,Ν ζέΝβγι-235). δ δεσ λα,Ν κΝ

π έκΝ βμΝ Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝ Λσΰκυ, πκυΝ απκ ζ έΝ κΝ γ πλβ δεσ πζαέ δκΝ βμΝ παλκτ αμΝ

Ϋλ υθαμ, υπΪλξκυθΝ ζΪξδ μΝ Ϋλ υθ μ πκυΝ πλκ ΰΰέακυθΝ π υξΫμ κυ υΰε ελδηΫθκυ γΫηα κμ. 

τηφπθαΝη Ν κ πδ βηκθδεσΝπ λδκ δεσΝDiscourse & Society Χ κΝκπκέκΝαπκ ζ έΝ κθΝεα ικξάθΝ

ξυλκΝσπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝΫλ υθ μΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυΨ,ΝΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝ υθκζδεΪΝηΝ

Ϋλ υθ μΝ (Bickes, Otten & Weymann, 2014,Ν ζέ 424-445· Kutter,Ν βί1ζ,Ν ζέΝ ζζθ-ζθθ·Ν

Lampropoulou, 2014, ζέΝ467-482·.Vaara·  2014,Ν ζέ 500-η1κ· Wodak & Angouri, 2014, ζέΝ

417-ζβγΨΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ βέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Νκ Bickes,ΝβΝ

Otten εαδΝβΝWeyman η ζ υθ αμ ε έη θαΝ κυΝπ λδκ δεκτΝSpiegel, πκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ζζΪ αΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βί1ί-2012, εα ΫζβιαθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ

αθαπαλδ Ϊ αδΝπμΝκΝ«εαεσμΝηαγβ άμΝ βμΝ υλυπβμ» υΰελδ δεΪΝη Ν δμΝΪζζ μΝξυλ μΝ κυΝΝσ κυΝ

ΧΙ αζέα,Ν Ι παθέαΨΝεαδΝπμΝ«πβΰάΝη Ϊ κ βμΝ κυΝδκτΝ βμΝελέ βμ»έ δ δεσ λα,Νΰέθ αδΝξλά βΝ βμΝ

δα λδεάμΝ κλκζκΰέαμΝ Χπέξέ δσμ,Ν ησζυθ β,Ν η α κ δεσ β α,Ν γ λαπ έαΨΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ

η αφκλδεΪΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ βΝ α δαεάΝ πδ έθπ βΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ, απκελτπ κθ αμΝ

ίΫίαδαΝ κυμΝ ζσΰκυμ πκυΝ υθΫίαζαθΝ Ν αυ άθ, αζζΪΝ εαδΝ θαΝ η δυ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ

αθ δη ππέακθ ΪμΝ βθΝπμ ηέα ηαέ ΣβθΝέ δαΝπ λέκ κ,Νκ Vaara παλα βλ έ σ δΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ

ζζΪ α,Ν βΝ κπκέαΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ υ βηα δεΪΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ πλκμΝ απκφυΰά,Ν βΝ Γ ληαθέαΝ

παλκυ δΪα αδΝ απσΝ κΝ π λδκ δεσΝSpiegel πμΝκΝ πδκΝ ία δεσμΝ πυζυθαμΝ κθΝ κπκέκΝβΝ υλππαρεάΝ

Έθπ βΝκφ έζ δΝ βθΝτπαλιάΝ βμ, πζαδ δυθκθ ΪμΝ βθ ξ σθΝβλπδεΪ. Έ δ,ΝβΝΫλ υθαΝ κυ Vaara 

εα αζάΰ δΝσ δΝαυ άΝβΝ ξ σθΝ γθδεδ δεά πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝαβ άηα κμΝευλδΪλξβ ΝσξδΝησθκΝ αΝ

ΰ ληαθδεΪΝΜΜ  αζζΪΝεαδΝ αΝΜΜ ΝΪζζπθΝξπλυθ βμΝ σλ δαμΝ υλυπβμ, σππμΝβΝΦδθζαθ έαέ 

Παλσηκδα, βΝKutter η ζΫ β  κδεκθκηδεΪΝΪλγλαΝ βμΝ ΰ ληαθδεάμΝ φβη λέ αμΝHandelsblatt εαδΝ

αθΫ δι  πυμΝ ηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εα Ϊ α βμ Ϋπαδι  εα αζυ δεσΝ

λσζκ βθΝ πδίκζάΝ πκζδ δευθΝ ζδ σ β αμΝ Ν σζαΝ αΝ ελΪ βΝ βμ υλπαυθβμέΝΜ ΝΪζζαΝ ζσΰδα,Ν βΝ

ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ εαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξλΫκμΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθ πμΝ πδξ έλβηα α ΰδαΝ βΝ
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θκηδηκπκέβ βΝεαδΝ βΝΰ θδε υηΫθβΝ φαληκΰά πκζδ δευθΝζδ σ β αμΝ ΝκζσεζβλβΝ βθΝ υλππαρεάΝ

Έθπ β ζΫπΝ βμΝπδγαθάμΝ ιΪπζπ βμΝ βμΝελέ βμ ξλΫκυμ. ΝKutter, ε σμΝ πθΝΪζζπθ, βη δυθ δΝ

σ δΝ κθΝευλέαλξκΝ βηκ δκΰλαφδεσΝζσΰκΝβΝτπαλιβΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ υθ Ϋ αδ η  βθΝ

φαληκΰάΝ πκζδ δευθ ζδ σ β αμΝ εαδΝ θ κφδζ ζ τγ λπθΝ η αλλυγηέ πθ. ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ

π λδ ξση θκΝ κυ σλκυ «η αλλτγηδ β» απκε ΪΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκ γ δεΫμΝ υθ βζυ δμ. 

πέ βμ, βΝ Lampropoulou, ιΫ α Ν ΫθαΝ τθκζκΝ ε δηΫθπθ απσΝ βθΝ φβη λέ αΝ Guardian εαδΝ

Observer πκυΝ εαζτπ κυθΝ ξλκθδεΪ, κ δΪ βηαΝ πλδθ δμ ζζβθδεΫμ ίκυζ υ δεΫμ εζκΰΫμ κυΝ

2012.  αΝ υΰε ελδηΫθαΝΪλγλα, κ ΤΡΙ  ξαλαε βλέα αδΝπμΝεσηηαΝ«εα ΪΝ βμΝζδ σ β αμ»,Ν θυΝ

κδΝ πκζδ δεκέΝ κυΝ αθ έπαζκδ,Ν βΝ Ν Ν εαδΝ κΝ Π ΟΚ,Ν ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ εσηηα αΝ «υπΫλΝ βμΝ

υλυπβμ» εαδΝσξδΝεσηηα αΝ«υπΫλΝ βμΝζδ σ β αμ»έΝΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δ κδΝ τκΝαυ ΫμΝ φβη λέ μΝ

ΫξκυθΝ ε θ λκαλδ λσΝ πκζδ δεσΝ πλκ αθα κζδ ησ, φαέθ αδΝ θαΝ Ϊ κθ αδΝ κΝ πζ υλσΝ βμ 

υλππαρεάμ Έθπ βμ εαδΝθαΝυπ λα πέακθ αδΝ δμΝπκζδ δεΫμΝζδ σ β αμΝ(ηΫ πΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

ζ ιδζκΰδευθΝ πδζκΰυθ) εαγυμΝπαλκυ δΪακυθΝ β γΫ βΝεα ΪΝ βμΝζδ σ β αμΝπμΝαθ δ- υλππαρεάέ ΟΝ

Angouri εαδΝ βΝ Wodak απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ κυμ, ιΫ α αθΝ εαδΝ αυ κέΝ ΪλγλαΝ βμΝ φβη λέ αμΝ

Guardian πκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝσηπμΝη ΪΝαπσΝ δμΝίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ κυΝβί1βέΝΠαλα άλβ αθΝ

σ δΝ κΝ«success story», βζα άΝβΝ πδ υξέαΝ πθΝπκζδ δευθΝζδ σ β αμΝπκυ φΪληκ ΝβΝευίΫλθβ β 

βμΝΝ ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ θ υθβΝ αηαλΪ,Ν έξ Ν γ δεσΝ αθ έε υπκΝ αΝ ευλέαλξαΝ

ΜΜ Ν παΰεκ ηέπμέΝ ΞαφθδεΪ,Ν Ϊλξδ Ν θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ΫθαΝ εζέηαΝ αδ δκ κιέαμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ

πκλ έαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαγυμΝ κδΝ κδεκθκηδεκέΝ έε μΝ Ϋ δξθαθΝ θαΝ εδθκτθ αδ πλκμΝ βΝ π άΝ

εα τγυθ βέ Έ δ,ΝβΝ εζβλάΝελδ δεάΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝαλξέα δΝθαΝυπκξπλ έΝ ΝεΪπκδκΝίαγησέΝ

υ άΝβΝαζζαΰάΝ Ϊ βμΝ πθΝΜΜ Ν έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δπγκτθΝ βηαθ δεΪ εαδΝκδΝαλθβ δεκέΝ

ξαλαε βλδ ηκέΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μέΝ Γ θδεσ λα,Ν αυ άθΝ βθΝ π λέκ κ, σππμΝ

αθαφΫλ δΝ κΝ ηυλθαέκμΝ Χβί1ηΨ,Ν παλα βλ έ αδ Ϋθαμ αθαπλκ αθα κζδ ησμΝ βμΝ βηκ δκΰλαφδεάμΝ

εΪζυοβμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝελέ βμΝαπσΝ αΝ υλππαρεΪΝΜΜ ,ΝκΝκπκέκμΝ υηίαέθ δ έ πμΝεαδΝζσΰπΝ βμΝ

αζζαΰάμΝ Ϊ βμΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ πθΝ γ ηυθΝ εαδΝ πθΝ πδ π υθέΝ κηΫθβμΝ βμΝ δ κτμΝ

εα Ϊ α βμΝ φαληκΰάμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ζδ σ β αμΝ έξπμ εαθ θσμ έΰηα κμ ί ζ έπ βμ αζζΪΝ

αθ έγ αΝ δΰηΪ πθΝ υλλέεθπ βμΝ βμ ζζβθδεάμΝκδεκθκηέαμ, βΝΣλσδεαΝΫπλ π ΝθαΝαθα έι δΝη Ν

εΪπκδκΝ λσπκΝ βθΝ πδ υξέαΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ, ΰδαΝθαΝθκηδηκπκδά δΝεαδΝθαΝπαΰδυ δΝ βΝ

λΪ βΝ βμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ, βΝ ζζβθδεάΝευίΫλθβ βΝεαδΝκδΝπδ π ΫμΝ υγυΰλΪηηδ αθ κθΝ βησ δκΝ

ζσΰκΝ κυμΝη Ν σξκΝ βθΝπαλαΰπΰά θσμΝγ δεκτΝαφβΰάηα κμέ     

 ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ παλαπΪθπΝ λ υθυθΝ πδε θ λυθ αδΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝ
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Ϊπ κθ αδΝ βμ ζζβθδεάμ κδεκθκηδεάμ ελέ βμ, σ κθΝ αφκλΪ κθΝ αθ έε υπσΝ βμΝ κ υλππαρεσ 

κδεκθκηδεσΝεαδΝπκζδ δεσΝ τ βηα. πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Νβ δ λ τθβ βΝ πθΝαθαπαλα Ϊ πθΝ

βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝ ζζάθπθ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ, θυΝΫξ δΝη ζ βγ έΝ Ν

εΪπκδκΝίαγησΝαπσΝ κθΝBickes εαδΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυ,ΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπ λέκ κΝβί1ί-2012. 

πκηΫθπμ,Ν βΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ πθΝ ζζάθπθΝ υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ξλσθπθ 2011-2014 έθαδΝ ΫθαΝ αά βηαΝ πκυΝ θΝ Ϋξ δΝ

λ υθβγ έ παλευμ εαδΝ θ ζ ξυμ, κπσ Νεαγέ α αδΝαθαΰεαέα Ναυ σΝ κΝ Ϊ δκΝβΝ πδξ έλβ βΝ

βμΝ δ λ τθβ άμ κυέ 

1.4. ΗΝ κχκγ έαΝ βμΝΫλ υθαμ 

Ν παλκτ αΝ Ϋλ υθαΝ κξ τ δΝ αφ θσμΝ θαΝ δ λ υθά δ,Ν θαΝ εα αΰλΪο δΝ εαδΝ θαΝ ληβθ τ δΝ δμΝ

απσο δμΝ βμΝ φδθζαθ δεάμΝ εκδθπθέαμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝελέ βμ ( βζα άΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝξλσθπθ 2011-2014), ηΫ πΝ βμΝη ζΫ βμΝ πθΝ

αθαπαλα Ϊ πθΝ πκυΝ εα α ε υΪακυθ αΝ φδθζαθ δεΪ ΜΜ Ν ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηα, εαδΝ

αφ ΫλκυΝηΫ πΝ υθ θ τι πθΝη Νφδθζαθ κτμΝφκδ β ΫμέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ σξπθΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝγ πλβ δεσΝπζαέ δκΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκ, σ κθΝαφκλΪΝ βθΝαθΪζυ βΝ

ε δηΫθπθΝπκυΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ αΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ , εαδΝ βμΝΠκδκ δεάμΝΘ ηα δεάμΝ θΪζυ βμ ΧίζέΝ

ζέΝ1ίγΨ, σ κθΝαφκλΪΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ υθ θ τι πθ.  

1.5έΝΗΝΚλδ δεάΝ θΪζυ βΝΛσΰκυ 

ΣκΝπ έκΝ βμ Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυΝ(Critical Discourse Analysis) θ Ϊ αδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ

ΰ θδεσ λβμΝ ΰζπ κζκΰδεάμΝ λκφάμ (linguistic turn) πθΝ εκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Ν βζα άΝ βμΝ

αζζαΰάμΝπζ τ βμΝπμΝπλκμΝ βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝλσζκυΝ βμΝΰζυ αμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝβΝΚλδ δεάΝ

θΪζυ βΝΛσΰκυΝπλκάζγ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υ αλΫ ε δαμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝαεα βηαρευθΝεαδΝ

λ υθβ υθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαθ δη υπδ βΝεαδΝ βΝη ζΫ βΝ βμΝΰζυ αμΝπμΝκυ Ϋ λβμ,Ν δαφαθκτμΝ

εαδΝαπκηκθπηΫθβμΝαπσΝ κΝεκδθπθδεσΝ βμΝπ λδίΪζζκθέΝΈ δ,Νι εέθβ ΝβΝ υ βηα δεάΝη ζΫ βΝ πθΝ

ΰζπ δευθΝ ξαλαε βλδ δευθ Ν υθΪλ β βΝη Ν αΝ εκδθπθδεΪΝ κηΫθαΝ αθκέΰκθ αμΝ κθΝ λσηκΝ

πλκμΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ εζΪ κυΝ βμΝΚκδθπθδκΰζπ κζκΰέαμ (Sociolinguistics) δμΝ αλξΫμΝ βμΝ

εα έαμΝ κυΝ 1λθίέΝ Πλσ λκηβ ΰδαΝ βθΝ Κλδ δεάΝ θΪζυ βΝ ΛσΰκυΝ γ πλ έ αδΝ εαδΝ βΝ Κλδ δεάΝ

Γζπ κζκΰέα (Critical LinguisticsΨ,ΝβΝκπκέαΝ κπκγ έ αδΝ βΝ εα έαΝ κυΝ1λιίΝεαδΝα ξκζ έ αδΝ

η Ν κθΝ δ κζκΰδεσΝ λσζκΝ πκυΝ παέα δΝ β ΰζυ αΝ βθΝ εκδθπθέα, αθααβ υθ αμΝ ξΫ δμΝ ικυ έαμΝ
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κθΝπλκφκλδεσΝάΝΰλαπ σΝζσΰκέ ΣαΝπδκΝ βηαθ δεΪ ΫλΰαΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝκηΪ αμΝπκυΝαθΫ δι Ν

βθΝΚλδ δεάΝΓζπ κζκΰέαΝ έθαδΝ κ Language and Control (1979) εαδΝ κΝLanguage as Ideology 

(1979), αΝκπκέαΝ πβλΫα αθΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝΚλδ δεάΝ θΪζυ βΝΛσΰκυέΝ θΝ Ϋζ δ,ΝβΝΚλδ δεάΝ

θΪζυ βΝΛσΰκυ υΰελκ άγβε  πμΝ π έκΝ δμΝ αλξΫμΝ δμΝ εα έαμΝ κυΝ 1λλί πμΝ απσλλκδα βμΝ

πδ βηκθδεάμΝ υθΪθ β βμΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ ΰζπ κζσΰπθ (Norman Fairclough, Gunther Kress, 

Theo van Leeuwen, Teun van Dijk εαδΝRuth Wodak) η Ν εκπσΝ βΝ υαά β βΝ πθΝγ πλδυθΝεαδΝ

πθΝ η γσ πθΝ κυΝ εαγ θσμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν ελδ δεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ η ζΫ βμΝ βμΝ

ΰζυ αμέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ άμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝαθΫ δι Ν λ δμΝ δαφκλ δεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝ ΰδαΝ

βθ Κλδ δεά θΪζυ β ΛσΰκυμΝ αΨΝ βθΝ εκδθπθδκπκζδ δ ηδεά (socio-cultural) πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ

Fairclough,Ν ίΨΝ βθΝ εκδθπθδκΰθπ δαεά (socio-cognitive) πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ van Dijk εαδΝ βΝ

ζκΰκρ κλδεά (discourse-historical) πλκ Ϋΰΰδ βΝ η Ν πδε φαζάμΝ β Wodak. ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν β 

παλκτ αΝ Ϋλ υθαΝ πδζΫΰ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά δ κΝ εκδθπθδκπκζδ δ ηδεσΝ ηκθ ΫζκΝ κυΝ Fairclough 

(1992, 2003) ΰδαΝ βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ βθΝ ληβθ έαΝ πθΝπκδκ δευθΝ βμΝ κηΫθπθέ   

  κΝ πζαέ δκΝ βμ Κλδ δεάμ θΪζυ βμ Λσΰκυ, εΪγ Ν ηκλφάΝ ΰζπ δεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ

ΧπλκφκλδεάμΝ άΝ ΰλαπ άμΨΝ αθ δη ππέα αδΝ πμΝ ζσΰκμ5,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ θ αΰηΫθκμΝ Ν ΫθαΝ

π λδε έη θκ6
. Θ πλ έ αδ βζα άΝσ δΝβΝΰζυ αΝαζζβζ πδ λΪΝη Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ

ζσΰκμΝ Ϋξ δΝ θ λΰβ δεσΝ λσζκΝ εαγυμΝ θΝ π λδΰλΪφ δΝ απζυμΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β α,Ν αζζΪΝ Ϋξ δΝ βθΝ

δεαθσ β αΝ θαΝ βΝ δαηκλφυθ δ ΧπέξέΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ σλκυΝ «ζαγλκη αθΪ βμ»Ν πδί ίαδυθ δ βθΝ

αθ έζβοβΝ π λέΝ ζαγλαέπθΝ αθγλυππθ, εΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ απσΝ εΪπκδκθΝ κηδζβ άΝ άΝ

υΰΰλαφΫαΨ. πέ βμ,Ν β Κλδ δεάΝ θΪζυ βΝ ΛσΰκυΝ εεδθ έΝ απσΝ βθΝ Ϊπκοβ σ δΝ βΝ ΰζυ αΝ έθαδΝ

φκλΫαμΝ δ κζκΰέαμ, κΝ κπκέκμΝ αθαπαλΪΰ δ,Ν θκηδηκπκδ έΝ άήεαδΝ παΰδυθ δΝ ξΫ δμΝ δ κζκΰδεάμΝ

ικυ έαμέ ΟΝ υ δεσμ άΝΚλδ δεσμ Μαλιδ ησμ (Western άΝCritical Marxism: πέξέΝ βΝ εΫοβΝ κυΝ

ζ κυ Ϋλ, κυΝ ΓελΪη δ εέΪ.) απκ ζ έΝ κΝ γ πλβ δεσΝ πζαέ δκ απσΝ κΝ κπκέκΝ αθ ζ έΝ βΝΚλδ δεάΝ

θΪζυ βΝ Λσΰκυ,Ν ΰδαΝ θαΝ ΰ φυλυ δΝ κΝ ε θσΝ η αιτΝ κυΝ ε δηΫθκυ Χηδελκ- πέπ κΨ εαδΝ κυΝ

π λδε δηΫθκυ Χηαελκ- πέπ κΨ. τηφπθαΝ η Ν κθΝ ΓελΪη δΝ Χ1λιγΨ,Ν βΝ δ κζκΰδεάΝ βΰ ηκθέαΝ βμΝ

ευλέαλξβμΝ ΪιβμΝ πδ υΰξΪθ αδ υθαδθ δεΪΝηΫ πΝ κυΝζσΰκυ,ΝκΝκπκέκμΝ ζΫΰξ αδΝεαδΝ εφλΪα αδΝ

                                                           
5
  τηφπθαΝη Ν κθΝFairclough (1992, σπέΝαθαφέΝ κ  Ϊηκυ,Νβί1ζ,Ν ζέ 158-1ηλΨ,ΝκΝζσΰκμΝ βθΝΚλδ δεάΝΝΝ

θΪζυ βΝΛσΰκυΝαπκ ζ έΝ σ κΝκζκεζβλπηΫθβΝξλά βΝ βμΝΰζυ αμΝ θ αΰηΫθβμΝ ΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ
π λδε έη θκΝσ κΝεαδΝαθαπαλΪ α βΝ κυΝεσ ηκυΝαπσΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ εκπδΪέ 

6
  Ο σλκμΝπ λδε έη θκΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝσζκυμΝ ε έθκυμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝυπαΰκλ τκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ
ε δη θδεΫμΝ υθγάε μΝσππμΝεαδΝ βθΝαζζβζ πέ λα βΝ πθΝ υθγβευθΝαυ υθΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝΰζπ δεΫμΝ
πδζκΰΫμ,Ν θυΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ ζσΰκμΝ αθαφΫλ αδΝ σ κΝ κΝ ε έη θκΝ σ κΝ εαδΝ κΝ π λδε έη θκΝ
ΧΓ πλΰαεκπκτζκυΝΤ Γκτ κμ,Ν1λλλΨέ 
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απσΝαυ άθέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝα δεάΝβΰ ηκθέαΝαθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝδεαθσ β αΝ βμΝα δεάμΝ ΪιβμΝ

θαΝπλκίΪζζ δΝ βΝ δεάΝ βμΝ εκ ηκγ πλέαΝπμΝ «ζκΰδεά» εαδΝ «φυ δεά» Ν σ κυμΝ έθαδΝ υπκ ζ έμ, 

κ βΰυθ αμΝ κυμΝ Ϋ δΝ Ν ηδαΝ θ λΰσΝ υθαέθ βέΝ Ν βΰ ηκθδεάΝ εκ ηκγ πλέαΝ δαξΫ αδ βθΝ

«εκδθάΝζκΰδεά» εαδ κθΝ«εκδθσΝθκυ» (Φκτ εαμ,Ν1λλκ,Ν ζέ 139ΨέΝΚα ΪΝ κθΝ ζ κυ Ϋλ (1999), βΝ

δ κζκΰδεάΝβΰ ηκθέαΝεα κλγυθ αδΝηΫ πΝ πθΝδ κζκΰδευθΝηβξαθδ ηυθΝ κυΝελΪ κυμ (ideological 

state apparatuses), κδΝ κπκέκδΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ γ ηκτμ, σππμΝ βΝ γλβ ε έα,Ν βΝ επαέ υ β, αΝ

πκζδ δεΪΝεσηηα α,Ν αΝΜΜ ΝεέΪ.         

 Ν ξκζάΝ βμΝ Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝ Λσΰκυ θ δαφΫλ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ ε δηΫθπθ κυΝ

βησ δκυΝζσΰκυ, σππμΝε έη θαΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝαπσΝ αΝΜΜ ,ΝαπσΝ αΝπκζδ δεΪΝεσηηα α,ΝαπσΝ αΝ

υθ δεΪ αΝ εέΪέ εαγυμΝ έθαδΝ κΝ εα ικξάθΝ π έκΝ σπκυΝ αθα δεθτκθ αδΝ κδΝ ξΫ δμΝ δ κζκΰδεάμΝ

ικυ έαμ. τηφπθαΝη Ν κθΝvan Dijk (2001, σπέΝαθαφέΝ κΝ Ϊηκυ, 2014,Ν ζέΝ1ηβΨ,Ν αΝε έη θαΝ

πκυΝ παλΪΰκθ αδΝ απσΝ γ ηκτμ,Ν υπβλ έ μΝ εαδΝ βησ δαΝ πλσ ππαΝ ΫξκυθΝ υλ έαΝ δαθκηά,Ν θυΝ

απκ ζκτθΝ βΝ βηαθ δεσ λβΝ πβΰάΝ απσΝ βΝ κπκέαΝ δαηκλφυθκυη Ν βθΝ αθ έζβοάΝ ηαμΝ ΰδαΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝ εαδΝ πκζδ δεάΝ πλαΰηα δεσ β αέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν ΫξκυθΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ α εκτθΝ

βηαθ δεάΝδ κζκΰδεάΝ πδλλκάΝ βθΝεκδθπθέαέ       

 ΝΪλλβε βΝ ξΫ βΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυΝη Νδ κζκΰδεΪΝαβ άηα αΝαπκ Ϋζ Ν βθΝ

αδ έα, υ Ν θαΝ ΰέθ δΝ Ϋε βμΝ εζβλάμΝ ελδ δεάμΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ κθΝ εκδθπθδεκπκζδ δεσΝ λσζκΝ πκυΝ

εαζ έ αδΝ θαΝ παέι δ, αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ ληβθ τ δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ

αθΪζυ βμΝ πθΝπκδκ δευθΝ βμΝ κηΫθπθ. Ό κθΝαφκλΪΝ βθ ληβθ έαΝ πθΝ υλβηΪ πθΝΫξ δΝ ξ έΝ

ελδ δεά, δσ δ,Ν σππμΝ υπκ βλέα αδ,Ν αΝ ε έη θαΝ κυΝ βησ δκυΝ ζσΰκυΝυπσε δθ αδΝ Ν πκζζαπζΫμΝ

αθαΰθυ δμΝεαδΝ έθαδΝ υθα σθ θαΝ ξ κτθΝεαδΝπκζζαπζΫμΝ ληβθ έ μΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθ δζάο δμΝ

πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ λ υθβ άμ ΰδαΝ κθΝ εσ ηκέΝ Έ δ,Ν βΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ δ κζκΰδεσΝ

αθ έε υπκΝπκυΝΫξ δΝΫθαΝε έη θκΝ βθΝεκδθπθέαΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝυπκε δη θδεάΝγ υλβ βΝ κυΝ

λ υθβ άΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυέΝ πέ βμ,ΝκδΝ πδελδ ΫμΝ βμΝ πδ βηαέθκυθ σ δ βΝ έα βΝ

κθΝ δ κζκΰδεσΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ ΰζυ αμ, βΝ αθΪζυ βΝ βμΝ κπκέαμΝ κξ τ δ βθΝ αζζαΰάΝ βμΝ

εκδθπθέαμΝεαδΝ β ξ δλαφΫ β βΝ πθΝεκδθπθδεΪΝεα απδ ηΫθπθΝκηΪ πθ, Ϋξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ

πζά δ άΝεαδΝθαΝαηφδ ίβ έΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝ βμΝλσζκ. 

1.6έΝΟΝ λ υθβ δεσμΝ χ δα ησμ 

λξδεΪ,Ν γαΝ λ υθβγκτθΝκδΝ αθαπαλα Ϊ δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ,Ν εαγυμΝεαδΝ βμΝ

ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝ ζζάθπθΝηΫ πΝ βμΝ πδζκΰάμ,Ν βμΝ αιδθσηβ βμΝΧ τηφπθαΝη Νγ ηα δεΪΝελδ άλδαΝ
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εκδθπθδεκτ,Ν πκζδ δεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΨΝ εαδΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ θσμΝ υθσζκυΝ

βηκ δκΰλαφδευθΝ ε δηΫθπθ,Ν δ β κΰλαφδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν απσΝ φδθζαθ δεΫμΝ φβη λέ μΝ εαδΝ

δ κ ζέ μέΝ κηΫθκυΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ αΝ ΜΜ Ν βθΝ πζ δκοβφέαΝ κυμΝ απκ ζκτθΝ κθΝ

εα ικξάθΝ ξυλκΝ σπκυΝ αθα δεθτκθ αδΝ ξΫ δμΝ ικυ έαμ,Ν δ κζκΰδεκέΝ λσζκδ,Ν λ σ υπα,Ν

πλκεα αζάο δμ,ΝεκδθπθδεΫμΝαθδ σ β μΝεέ έζέ,Νγ πλ έ αδΝσ δΝ υθδ κτθΝ κΝεα ΪζζβζκΝπ έκΝΰδαΝ

βθΝ Ϊθ ζβ βΝ δ β κΰλαφδευθΝ ΪλγλπθΝ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ η ζΫ βΝ εκδθπθδευθΝ

αθαπαλα Ϊ πθΝπκυΝαφκλκτθΝεκδθπθδεΪΝεαδΝπκζδ δ ηδεΪΝ λ σ υπαΝπζβγυ ηυθ εαδ ξπλυθέΝ

Έπ δ α, γαΝ λ υθβγκτθΝ κδΝ απσο δμΝ πθΝ Φδθζαθ υθΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ β,Ν βθΝ

ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΝηΫ πΝ βμΝξλά βμΝβηδ- κηβηΫθπθΝ υθ θ τι πθΝπκυΝγαΝ δ ιαξγκτθΝη Ν

φδθζαθ κτμΝφκδ β ΫμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ κυΝ ζ έθεδέΝ      

 ΟδΝ τκΝ αυ ΫμΝ ηκλφΫμΝ πδεκδθπθέαμΝ γαΝ ι α κτθΝ Ν τκΝ δαφκλ δεΪΝ πέπ αΝ

αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ πθΝ

ζζάθπθέΝ κΝπλυ κΝ πέπ κΝγαΝη ζ βγκτθΝκδΝεα α ε υα ηΫθ μΝ δεσθ μΝπκυΝ βηδκυλΰκτθΝ αΝ

φδθζαθ δεΪΝΜΜ ΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεά ελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ,Ν δμΝκπκέ μΝ

γαΝεα αθαζυ κυθΝκδΝφδθζαθ κέΝπκζέ μέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν πδ δυε αδΝβΝη ζΫ βΝεαδΝβΝ ληβθ έαΝ βμΝ

αθαπαλΪ α βμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ αβ άηα κμΝ κθΝ βησ δκΝ ζσΰκ,Ν ζσΰπΝ βμΝ βηαθ δεάμΝ

πδλλκάμΝ πκυΝ α ε έΝ βθΝ εκδθπθέαέΝ  κΝ τ λκΝ πέπ κΝ γαΝ η ζ βγκτθΝ κδΝ απσο δμΝ πθΝ

φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝΰδαΝ κΝυπσΝη ζΫ βΝαά βηαέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝγαΝ ι α έΝβΝ ληβθ έαΝπκυΝ

έθ δΝ ΫθαΝεκηηΪ δΝ βμΝφδθζαθ δεάμΝ εκδθπθέαμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ

αθ έζβοβΝπκυΝΫξ δΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΈ δ,Ν πδ δυε αδΝβΝ δ λ τθβ βΝ κυΝζσΰκυΝ

πκυΝπαλΪΰ αδΝ απσΝ αΝΜΜ ΝεαδΝ κυΝ ζσΰκυΝ πκυΝπαλΪΰ αδΝ απσΝ ΫθαΝεκηηΪ δΝ βμΝ φδθζαθ δεάμΝ

εκδθπθέαμ,Ν υθ Ϋκθ αμΝ κΝΰλαπ σΝε έη θκΝη Ν βθΝεκδθπθέαέ 

1.7έΝΟδΝπ λδκλδ ηκέΝ βμΝΫλ υθαμ 

ΣκΝ αά βηαΝ βμΝ αθαπαλΪ α βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ πθΝ

ζζάθπθ δ λ υθάγβε Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ ε έη θαΝ πκυΝ υζζΫξγβεαθΝ απσΝ τκΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ  εαδΝ

απσΝ δμΝ υθ θ τι δμΝ πκυΝ δ ιάξγβ αθΝ η Ν φδθζαθ κτμΝ φκδ β ΫμέΝ Έ δ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ

ελέ βΝ ι Ϊ βε  ηΫ αΝαπσΝ βθΝκπ δεάΝ τκΝφδθζαθ δευθΝΜΜ ΝεαδΝσξδΝσζπθΝ πθΝφδθζαθ δευθΝ

ΜΜ  πμΝ εΝ κτ κυ, αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ πθΝ ε δηΫθπθ θΝ έθαδΝ υθα σθ θαΝ

ΰ θδε υ κτθέΝ πέ βμ,Ν κΝ έΰηαΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ έθαδΝ ξ δεΪ ηδελσΝ (15 υηη Ϋξκθ μ) εαδΝ

αθ δπλκ ππ τ αδΝ ησθκΝ απσΝ φκδ β Ϋμ Χζ έπ δ βζα άΝ βΝ φπθάΝ πθΝ ΪζζπθΝ εκηηα δυθΝ βμΝ
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φδθζαθ δεάμΝεκδθπθέαμ)έΝ πκηΫθπμ, κΝ υθ υα ησμΝσζπθΝαυ υθΝ πθΝ κδξ έπθΝεαγδ ΪΝα τθα βΝ

βθΝ ιαΰπΰάΝ ΰ θδε υηΫθπθΝ υηπ λα ηΪ πθέ ΣΫζκμ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δΝ β 

Κλδ δεάΝ θΪζυ βΝ Λσΰκυ απκ ζ έΝ ηέαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ

πλαΰηα δεσ β αμΝεαδΝσξδΝ βΝηκθα δεά,Ν θυΝ βηαθ δεσ λσζκΝπαέα δΝεαδΝβΝ δΪ α βΝ βμΝκπ δεάμΝ

κυ λ υθβ ά εαγυμΝ αΝε έη θαΝηπκλκτθΝθαΝ ξ κτθ πκζζΫμΝεαδΝ δΪφκλ μ ληβθ έ μέ  
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ΤΣ ΡΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

2. ΗΝΫλ υθαΝ αΝΪλγλαΝ ωθΝφδθζαθ δευθΝ φβη λέ ωθ 

βέ1έΝΣκΝε δη θδεσΝ έ κμΝ κυΝ υηα κμΝ κυΝε δηΫθωθ 

ΣαΝ ε έη θαΝ έ β (genres) αφκλκτθΝ υπκπκδβηΫθ μΝ ηκλφΫμΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ εαδΝ ΰΰλΪφκυθΝ δμΝ

ζ δ κυλΰέ μΝ εαδΝ κυμΝ εκπκτμΝ πθΝ πδεκδθπθδαευθΝ π λδ Ϊ πθΝ θ σμΝ ηδαμΝ εκδθπθδεάμΝ

πλαε δεάμΝ [πέξέΝ κΝ ΪλγλκΝ βθΝ φβη λέ αΝ απκ ζ έΝ δαφκλ δεσΝ ε δη θδεσΝ έ κμΝ απσΝ βθΝ

βζ κπ δεάΝ υθΫθ υιβ,Ν εφλΪακθ αμΝ τκΝ δαφκλ δεΫμΝ πδεκδθπθδαεΫμΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ

βηκ δκΰλαφέαμΝ ( Ϊηκυ, 2014,Ν ζέΝ 1θι)]. ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν εΪγ Ν εκδθπθέαΝ Ϋξ δΝ κΝ δεσΝ βμΝ

λ π λ σλδκΝ δ υθΝ εαδΝ βΝ δεάΝ βμΝ κλκζκΰέαΝ ΰδαΝ αΝ έ βΝ ΧπέξέΝ υπΪλξ δΝ δΪελδ βΝ η αιτ κυΝ

ηυγδ κλάηα κμ εαδΝ βμ θκυίΫζαμΨέΝ πέ βμ,Ν κλδ ηΫθαΝ έ βΝ έθαδΝ πδκΝ βηκφδζάΝ Ν εΪπκδ μΝ

εκδθπθέ μ Ν ξΫ βΝη ΝΪζζαΝπκυΝξΪθκυθΝ βΝ βηκ δεσ β ΪΝ κυμΝΧπέξέΝκδΝπλκφκλδεΫμΝδ κλέ μΝ δμΝ

υ δεΫμΝεκδθπθέ μΨ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝεαδθκτλΰδαΝ έ βΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝπλκ εάθδκΝΧπέξέΝε έη θαΝ

Νβζ ε λκθδεσΝυπκζκΰδ άΨ,Ναθ απκελδθση θαΝ δμΝεκδθπθδεΫμ,Ν ξθκζκΰδεΫμΝεαδΝΪζζ μΝαζζαΰΫμΝ

ΧΓ πλΰαεκπκτζκυΝ ΤΝ Γκτ κμ,Ν 1999). Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα, κΝ σλκμΝ ε δη θδεσΝ έ κμ υθ Ϋ αδΝ η Ν

πκδεέζ μΝ υ ξ έ δμΝ εαγδ υθ αμΝ ξ σθΝ πλκίζβηα δεά βθΝ απσ κ βΝ θσμΝ αελδίάΝ κλδ ηκτ,ΝΝ

εαγυμΝεαδΝ κθΝπλκ δκλδ ησ υΰε ελδηΫθπθΝελδ βλέπθΝεα βΰκλδκπκέβ βμέΝ θΝπλκε δηΫθπ,Ν αΝ

ε έη θαΝπκυΝ πδζΫξγβεαθΝΰδαΝ βθΝπαλκτ αΝΫλ υθα απκ ζκτθ Ϊλγλα δ β κΰλαφδεκτΝ τπκυΝΧη Ν

πκζδ δεκκδεκθκηδεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ εαδΝ σξδΝ ουξαΰπΰδεσΨΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βηκ δ υγ έ σ κΝ Ν

φβη λέ α Ϋθ υπβμΝ ηκλφάμΝ σ κΝ εαδ Ν θβη λπ δεάΝ ζέ αΝ κυΝ δα δε τκυέ Ν πδζκΰάΝ πθΝ

ε δηΫθπθΝαπσΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝΜΜ  Ϋΰδθ ΝζσΰπΝ βμΝ υλ έαμΝαπάξβ άμΝ κυμΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν

βμΝ βηαθ δεάμΝδ κζκΰδεάμΝ πδλλκάμΝπκυΝα εκτθΝ βΝφδθζαθ δεάΝεκδθπθέα. 

2.2. ΣκΝ υηαΝ ωθΝε δηΫθωθ 

ΣκΝ υηαΝ πθΝε δηΫθπθΝαθ ζάγβε ΝαπσΝ τκΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ ,Ν βθΝ φβη λέ α Helsinki Times εαδΝ

κθ ελα δεσ φκλΫαΝ θβηΫλπ βμΝYle. ΝHelsinki Times ι εέθβ Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμ κθΝ πλέζδκΝ

κυ 2007 η Νδ δκε ά βΝεαδΝ ε σ βΝ κθ Alexis KourosέΝ έθαδΝβΝπλυ βΝ δα δε υαεάΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Φδθζαθ έαμΝ πκυΝ υθ Ϊ αδΝ ιΝ κζκεζάλκυΝ βθΝ αΰΰζδεάΝ ΰζυ α, Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ β. Ν

ί κηα δαέα Ϋθ υπβΝηκλφάΝ βμΝ φβη λέ αμΝ ι εέθβ ΝθαΝ ε έ αδΝ κΝβίίι, θυΝ αηΪ β Ν κΝ

2015. ΝHelsinki Times υθ λΰΪ βε Ν η Ν β Helsingin Sanomat, βθΝ πλυ βΝ Ν ευεζκφκλέαΝ
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φβη λέ αΝ βμΝΦδθζαθ έαμ,Νφδζκι θυθ αμΝεΪπκδαΝΪλγλαΝη αφλα ηΫθαΝαπσΝ βΝφδθζαθ δεά βθΝ

αΰΰζδεάΝΰζυ α. Ό κθΝαφκλΪΝ κθΝελα δεσΝφκλΫαΝ θβηΫλπ βμ, Yle, δ λτγβε Ν κΝ1λβθΝαπσΝ κΝ

φδθζαθ δεσΝ ελΪ κμΝ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ζΝ γθδεΪΝ βζ κπ δεΪΝ εαθΪζδα,Ν γκΝ λα δκφπθδεκτμΝ

αγηκτμΝεαδΝ1Ν θβη λπ δεάΝδ κ ζέ αΝσπκυΝκδΝ δ ά δμΝη αφλΪακθ αδΝαπσΝ βΝφδθζαθ δεάΝ βΝ

κυβ δεά,Ν βΝλπ δεά,Ν βΝΰζυ αΝ πθΝSámi, βΝθκβηα δεάΝεαδΝ βθΝαΰΰζδεά. πέ βμ, κΝYle 

παλΫξ δ λα δκ βζ κπ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ θβηΫλπ βμΝ Νσζ μΝ δμΝπαλαπΪθπΝΰζυ μ.   

 ΣκΝ υηαΝ πθΝ ε δηΫθπθΝ υζζΫξγβε Ν η Ν ελδ άλδκ βθΝ παλαΰπΰάΝ κυμΝ βθΝ αΰΰζδεάΝ

ΰζυ α (εαγυμΝ θΝά αθΝ υθα άΝβΝαθΪζυ βΝε δηΫθπθΝ βΝφδθζαθ δεά απσΝ βθΝ λ υθά λδα) αζζΪΝ

εαδΝ η Ν ελδ άλδκ, κδΝ παλαΰπΰκέΝ κυμΝ θαΝ έθαδ φυ δεκέΝ κηδζβ ΫμΝ βμΝ αΰΰζδεάμ, ΰδαΝ θαΝ

απκ υπυθ αδ πζάλπμΝ β δ κζκΰδεάΝ φσλ δ βΝ βμΝ ΰζυ αμ. πέ βμ,Ν ελδ άλδκΝ απκ Ϋζ Ν βΝ ηβΝ

ζζβθδεάΝεα αΰπΰάΝ πθΝπαλαΰπΰυθΝ πθΝε δηΫθπθΝεαγυμ βΝΫλ υθαΝ Ν κξ τ δΝθαΝ ι Ϊ δΝ βθΝ

κπ δεάΝ πθΝ ζζάθπθΝΰδαΝ κΝγΫηαέ Κα αθαζπ ΫμΝ πθΝε δηΫθπθΝ βμΝHelsinki Times έθαδΝευλέπμΝ

αζζκ απκέΝ πκυΝ δαηΫθκυθΝ βΝ Φδθζαθ έαΝ αζζΪΝ εαδΝ Φδθζαθ κέΝ η Ν εΫθ λκΝ θ δαφΫλκθ κμΝ αΝ

πκζδ δεκκδεκθκηδεΪΝγΫηα αΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ πσΝ βθΝΪζζβ πζ υλΪ,Νεα αθαζπ ΫμΝ πθ ε δηΫθπθΝ κυΝ

Yle έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝΦδθζαθ κέέΝΣαΝε έη θαΝσηπμ πκυΝΫξκυθΝ πδζ ΰ έΝΰδαΝ βθΝΫλ υθα, απκ ζκτθΝ

η Ϊφλα βΝ πθΝ αυγ θ δευθ φδθζαθ δευθΝ ε δηΫθπθ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ, απ υγτθκθ αδΝ εαδΝ Ν

αζζκ απκτμΝπκζέ μέ          

 Νπαλκτ αΝΫλ υθα,ΝσππμΝΫξ δΝ δππγ έ εαδΝ βθΝ δ αΰπΰά,Ν εεδθ έΝαπσΝ βθΝυπσγ βΝσ δΝκΝ

ζσΰκμΝ πθΝΜΜ Νκδεκ κη έ αθαπαλα Ϊ δμΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ

εκπδησ β μΝ πκυΝ πδγυηκτθ θαΝ ιυπβλ ά κυθΝ κΝ παλαΰπΰκέΝ πθΝ ε δηΫθπθ. υθ πυμ,Ν α 

π λδ σ λαΝΜΜ ΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝδ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝία έακθ αδΝ κΝεΫλ κμ έθαδΝ

ζκΰδεσΝθαΝ ιυπβλ κτθΝ α υηφΫλκθ αΝ πθΝδ δκε β υθΝ κυμΝεαδΝθαΝαθαπαλδ κτθΝ βθΝεκδθπθδεάΝ

πλαΰηα δεσ β αΝ απσΝ υΰε ελδηΫθβΝ κπ δεάέΝ θΝ πλκε δηΫθπ, κΝ δ δκε ά βμΝ βμΝHelsinki Times, 

Alexis Kouros, ά αθΝυπκοάφδκμΝη Ν κΝεσηηαΝGreen League κΝ1999
7
 πμΝ εΝ κτ κυ, υπκ Ϋγβε  

σ δΝ αΝε έη θαΝά αθ φδζδεΪΝ δαε έη θαΝπλκμΝ δμΝπκζδ δεΫμΝγΫ δμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝεσηηα κμΝ

(κδΝ βηαθ δεσ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝ έθαδΝκ «ε θ λδ ησμ» άΝ κ δαζφδζ ζ υγ λδ ησμ εαδ βΝυπκ άλδιβ 

πλκμΝ βθ υλππαρεάΝΈθπ β). πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν δ δκε ά βμΝ κυΝYle έθαδΝ κΝ φδθζαθ δεσΝ

ελΪ κμΝκπσ Νυπκ Ϋγβε Νσ δ αΝε έη θαΝά αθΝφδζδεΪΝ δαε έη θαΝπλκμΝ βθΝδ κζκΰέα βμΝ εΪ κ Ν

                                                           
7
 Ν ζέ αΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δμΝ υλπ εζκΰΫμΝ κυΝ 1λλλΝ απσΝ βθΝ γθδεάΝ α δ δεάΝ υπβλ έαΝ βμΝ   
Φδθζαθ έαμμΝhttp://www.tilastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit99euro/ehdonimet_eu99.html 
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ευίΫλθβ βμ8
.            

 ΣαΝε έη θαΝ υζζΫξγβεαθΝη ΝίΪ βΝ βθ αθαφκλΪΝ κυμ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β 

ΰ θδεΪΝαπσΝ κΝβί11 ΫπμΝ κΝβί1ζΝεαδ αιδθκηάγβεαθΝ ΝγΝεα βΰκλέ μΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝπ λδ ξση θσΝ

κυμΝΧκδεκθκηδεσ,Νπκζδ δεσ,ΝεκδθπθδεσΨέΝΠδκ υΰε ελδηΫθα,ΝαπσΝ β Helsinki Times αθ ζάγβεαθΝ

υθκζδεΪΝβθΝε έη θα,Ν θυΝαπσΝ κΝYle 84. Έπ δ α,Ν αξυκζκΰβγάεαθΝ αΝε έη θαΝπκυΝ ξ έακθ αθ 

Ϊη αΝη Ν κΝγΫηαΝ βμΝΫλ υθαμ,Ν βζα άΝ βθΝαθαπαλΪ α βΝ βμΝ ζζΪ αμ εαδΝ πθΝ ζζάθπθΝυπσΝ

κΝ πλέ ηαΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν πδζΫξγβεαθΝ ζδεΪΝ 9 ε έη θαΝ απσΝ βθ 

Helsinki Times εαδΝ 7 απσΝ κΝ Yle απσΝ αΝ κπκέαΝ αΝ π λδ σ λαΝ ά αθΝ πκζδ δεκκδεκθκηδεκτΝ

π λδ ξκηΫθκυέ 

2.3. ΣαΝε δη θδεΪΝχαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ υηα κμΝ ωθΝε δηΫθωθ 

ΣαΝε δη θδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλκθ αδ ΝεΪπκδαΝΰ θδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝε δηΫθπθΝΧπέξέΝ

βΝε δη θδεάΝΫε α β,Ν κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝε δηΫθπθ εέΪέΨΝ βμΝHelsinki Times εαδΝ κυΝYle ΰδαΝ βθΝ

π λαδ ΫλπΝαθΪζυ βΝεαδΝεα αθσβ άΝ κυμ. Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝΫε α βΝ πθΝε δηΫθπθ, παλα βλ έ αδΝ

σ δΝ αΝ ε έη θα βμΝHelsinki Times έθαδΝ η ΰαζτ λα Ν ηΫΰ γκμΝ εαγυμΝ ΫξκυθΝ Ϋε α βΝ π λέπκυΝ

400-ηίίΝζΫι δμ,Ν θυΝ α ε έη θα κυ Yle ΫξκυθΝΫε α βΝπ λέπκυΝβηί-γηίΝζΫι δμέΝΣαΝε έη θαΝ βμΝ

Helsinki Times έθαδΝπδκΝαθαζυ δεΪ, δσ δΝαπ υγτθκθ αδΝ Νπδκ υΰε ελδηΫθκΝαθαΰθπ δεσΝεκδθσΝ

υΰελδ δεΪΝη Ν κΝYleέΝυΰε ελδηΫθα,Ν αΝε έη θαΝ βμ Helsinki Times απ υγτθκθ αδΝπ λδ σ λκΝ

Ν πδξ δλβηα έ μ,Ν π θ υ Ϋμ,Ν ηπσλκυμΝεαδΝσ κυμΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν βθΝκδεκθκηέα ΰδΥΝαυ σθΝ κθΝ

ζσΰκΝΫξκυθΝεαδΝπδκΝ ξθδεσΝζ ιδζσΰδκ, θυΝ αΝε έη θαΝ κυΝYle απ υγτθκθ αδΝ Ν υλτ λκΝεκδθσΝ

εαγυμΝΫξκυθΝπ λδ σ λκΝπκζδ δεσΝξαλαε άλα εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝπδκΝαπζσΝζ ιδζσΰδκέΝ πέ βμ,Ν αΝ

ε έη θα βμΝ Helsinki Times ΫξκυθΝ π λδ σ λκΝ υηίκυζ υ δεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ πλκμΝ κΝ

αθαΰθπ δεσΝεκδθσΝπκυΝα ξκζ έ αδΝ θ λΰΪΝη Ν βθΝκδεκθκηέαΝΰδΥ αυ σ εαδΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ εφλΪα δΝ

υξθΪΝ βθΝ πλκ ππδεάΝ κυΝ Ϊπκοβ, θυΝ αΝ ε έη θαΝ κυΝ Yle πλκ ΰΰέακυθΝ π λδ σ λκΝ αΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυ λ πκλ ΪαΝκπσ ΝκΝλσζκμΝ κυΝ υΰΰλαφΫα έθαδΝπδκΝε εαζυηηΫθκμ. 

2.4. ΣκΝαθαζυ δεσΝπζαέ δκμΝΗΝΚλδ δεάΝ θΪζυ βΝΛσΰκυ 

                                                           
8
 Σκ 2010-2011 β ευίΫλθβ β απκ ζκτθ αθ απσ α 4 εσηηα α (Centre Party, National Coalition  

Party, Green League, Swedish People's Party) η  πλπγυπκυλΰσ βθ Mari Kiviniemi, θυ κ 2011-2014 

β ευίΫλθβ β απκ ζκτθ αθ απσ 6 εσηηα α (National Coalition Party, Social Democratic Party, Left 

Alliance, Green League, Swedish People's Party, Christian DemocratsΨΝ η Ν πλπγυπκυλΰσΝ κθΝ Jurki 

Katainen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Party_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_People%27s_Party_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Alliance_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Alliance_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_League
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_People%27s_Party_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Democrats_(Finland)
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ΓδαΝ βΝη ζΫ βΝεαδΝ βθΝαθΪζυ βΝ κυΝ υηα κμΝ πθ ε δηΫθπθ πδζΫξγβε ΝβΝηΫγκ κμΝ βμΝΚλδ δεάμΝ

θΪζυ βμΝΛσΰκυΝεα ΪΝ κΝ λδ δΪ α κΝεκδθπθδκπκζδ δ ηδεσΝηκθ ΫζκΝαθΪζυ βμΝ κυΝFairclough 

(1992, 2003)έΝ τηφπθαΝ η Ν αυ σΝ κΝ ηκθ Ϋζκ, κΝ ζσΰκμΝ η ζ Ϊ αδμΝ αΨ πμ ε έη θκΝ Χπ λδΰλαφδεάΝ

αθΪζυ βΨ, ίΨ πμ πλαε δεάΝ ζσΰκυ Χ ληβθ υ δεάΝ αθΪζυ βΨΝ εαδΝ ΰΨΝ πμ εκδθπθδεάΝ πλαε δεά 

Χ π ιβΰβηα δεάΝαθΪζυ βΨΝσππμΝπαλκυ δΪα αδ παλαεΪ π: 

 

 

                                                                                                  (Fairclough, 1992) 

 

  κΝ πέπ κ βμΝπ λδΰλαφδεάμΝαθΪζυ βμΝΧηδελκ- πέπ κΨ,Νη ζ υθ αδΝΰζπ δεΪΝ κδξ έαΝ

σππμ κδΝ ζ ιδεκΰλαηηα δεΫμΝ εαδ υθ αε δεΫμΝ πδζκΰΫμΝ πκυΝ εΪθ δ κ παλαΰπΰσμ θσμΝ ε δηΫθκυ. 

Τπκ βλέα αδΝσ δΝκδΝΰζπ δεΫμΝ πδζκΰΫμΝπκυΝεΪθκυθΝκδΝπαλαΰπΰκέΝε δηΫθπθΝ θΝ έθαδΝ υξαέ μ, 

αζζΪΝ ιυπβλ κτθΝ υΰε ελδηΫθ μΝ εκπδησ β μΝΧπέξέΝβΝαθαπαλΪ α βΝ βμΝ ισ κυ βμΝ ζζΪ αμΝ

απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β πμΝ «εα α λκφά»Ν άΝ πμΝ «ζτ β»). ΧμΝ αθαζυ δεσμΝ πσλκμΝ βμΝ

ε δη θδεάμΝ αθΪζυ βμ ξλβ δηκπκδ έ αδ β υ βηδεά-Λ δ κυλΰδεά Γλαηηα δεά (Systemic 

Functional Grammar) κυΝHalliday (2004). ΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝαθαζυ δεσΝπζαέ δκΝαθ δη ππέα δΝ

βΝΰζυ αΝπλπ έ πμ, πμΝ τ βηαΝεα α ε υάμΝθκβηΪ πθΝεαδΝ βηα δυθΝεαδΝ υ λ υσθ πμ, πμΝ

τ βηαΝ βη έπθέ Μ ΝΪζζαΝζσΰδα,Ν δΪα δ βΝ βηα έαΝεαδΝσξδΝ βΝ κηάΝ βμΝΰζυ αμέΝΧμΝ εΝ

κτ κυ,Ν ληβθ τ δΝ αΝ θκάηα αΝ πκυΝ παλΪΰ δΝ βΝ ΰζυ αΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ

ζ ιδεκΰλαηηα δευθΝ τππθΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝ εφλΪα αδ. ΜδαΝ βηαθ δεάΝΫθθκδαΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ

υ βηδεάμ-Λ δ κυλΰδεάμΝ Γλαηηα δεάμΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ πδζκΰάμ, φσ κθΝ βΝ ΰζυ αΝ γ πλ έ αδΝ
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ΫθαΝ έε υκΝ ζ ιδεκΰλαηηα δευθΝ πδζκΰυθΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ αθ ζκτη Ν πμΝ κηδζβ ΫμΝ ΰδαΝ θαΝ

εα α ε υΪ κυη Ν αΝ θκάηα αέΝ θΪζκΰαΝ η Ν δμΝ ζ ιδεκΰλαηηα δεΫμΝ πδζκΰΫμΝ πκυΝ εΪθκυη Ν

δαηκλφυθκυη ΝεαδΝ δαφκλ δεΫμΝ βηα έ μΝΧ Ϊηκυ,Νβί1ζ,Ν ζέΝ1ιβΨέ υ σΝΰέθ αδΝεα αθκβ σ 

ΰδαΝ παλΪ δΰηα, η Ν βΝ ξλά β βμΝ θ λΰβ δεάμΝ άΝ βμΝ παγβ δεάμΝ τθ αιβμ,Ν βΝ κπκέα ηπκλ έΝ θαΝ

βηδκυλΰά δΝ δαφκλ δεΫμΝ εφΪθ δμ βμΝ εκδθπθδεάμΝ πλαΰηα δεσ β αμ [πέξέΝ κΝ ε έη θκ: 

« υθκηδεκέΝ εα απα κτθΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ ελα κυηΫθπθ,Ν τηφπθαΝ η  κΝ λξβΰ έκΝ βμΝ

υθκηέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ ιΫ π Ν ΫΰΰλαφκΝ ΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ α υθκηδευθΝ ΰδαΝ δμΝ

υπκξλ υ δμΝ κυμΝΫθαθ δΝ πθΝελα κυηΫθπθ» εα α ε υΪα αδ ηδαΝ αφάΝαδ δαεάΝ ξΫ βΝαθΪη αΝ

κυμΝ λΪ μΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ,Ν βζα άΝ βΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ εα απΪ β βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθ 

απκ έ αδΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝ κυμΝα υθκηδεκτμ,Ν θυΝ κΝε έη θκ: «ΤπΪλξκυθΝφάη μΝσ δΝ

αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ ελα κυηΫθπθΝ εα απα κτθ αδέΝ ε σγβεαθΝ ζ έαΝ πζβλκφκλδυθΝ η Ν αΝ

δεαδυηα ΪΝ κυμ,Ν αΝ κπκέαΝ δαθ ηάγβεαθ Ν σζαΝ αΝ α υθκηδεΪΝ ηάηα α» σξδΝ ησθκ θΝ

εα α ε υΪα αδ ηδαΝ ξΫ βΝαδ δσ β αμΝαθΪη αΝ κΝ λΪ βΝεαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ,Ν αζζΪΝ κΝ λΪ βμ 

Ϋθ ξθαΝαπκελτπ αδ η Ναπκ Ϋζ ηαΝκδΝ υθγάε μΝαδ δσ β αμΝθαΝπαλαηΫθκυθΝα δ υελέθδ μΝεαδΝ

θαΝηβθΝΰέθ αδΝαπσ κ βΝ υγυθυθ (Λτεκυ,Νβί1β)].        

 τηφπθαΝ η Ν κθΝHalliday, κΝ βηα δκζκΰδεσΝ πέπ κΝ πδ ζκτθ αδΝ αυ σξλκθαΝ λ δμΝ

δαφκλ δεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μ (meta-functions) εα ΪΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ΰζυ αμμΝ αΨΝ βΝ αθαπαλα α δεά 

(ideational), ίΨΝ β δαπλκ ππδεά (interpersonal) εαδΝ ΰΨΝ βΝ ε δη θδεά (textual) ΧίζέΝ ξάηαΝ 1Ψ. Ν

αθαπαλα α δεά, έθαδΝβΝζ δ κυλΰέα η Ν βθΝκπκέαΝπ λδΰλΪφκυη Ν βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ τηφπθαΝ

η Ν δμΝπλκ ππδεΫμΝηαμΝ ηπ δλέ μέΝ Νζ δ κυλΰέαΝαυ άΝπλαΰηα υθ αδΝηΫ πΝ κυΝ υ άηα κμΝ βμΝ

η αίδία δεσ β αμ (transitivity), κΝ κπκέκ π λδζαηίΪθ δΝ δμΝ δα δεα έ μ (processes), κυμΝ

υηη Ϋξκθ μ (participants) εαδ δμΝ π λδ Ϊ δμ (circumstances).  κΝ ζ ιδεκΰλαηηα δεσΝ

πέπ κ,Ν κδΝ δα δεα έ μΝ πλαΰηα υθκθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν λβηα δεΪΝ τθκζα,Ν κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ η Ν

κθκηα δεΪΝ τθκζαΝ εαδΝ κδΝ π λδ Ϊ δμΝ η Ν πλκγ δεΫμΝ φλΪ δμΝ σπκυ,Ν ξλσθκυΝ εέ έζέΝ Ν

δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέα πλκ δκλέα δΝ δμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝ

λσζκυμΝπκυΝυδκγ κτθ αδΝ ΝεΪγ Ν πδεκδθπθδαεάΝπ λέ α βέΝ Νζ δ κυλΰέαΝαυ άΝπλαΰηα υθ αδΝ

ηΫ πΝ κυΝ υ άηα κμΝ κυΝ λσπκυ (mode),Ν κΝ κπκέκΝ αφκλΪΝ δμΝ ΰζπ δεΫμΝ πλΪι δμ,Ν βθΝ

λκπδεσ β α (modality) ΧπέξέΝί ίαδσ β α,Νπδγαθσ β αΨΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεάΝ έιβ (personal deixis) 

(πέξέΝ βΝ πδζκΰάΝ πλκ υπκυΨέΝ ΣΫζκμ,Ν βΝ ε δη θδεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ αφκλΪΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ

πζβλκφκλδυθΝ κυΝε δηΫθκυ εαδΝπλαΰηα υθ αδΝηΫ πΝ κυΝ υ άηα κμΝγΫηα κμ-λάηα κμ (theme-

rheme)έΝ ΣκΝ γΫηαΝ κπκγ έ αδΝ πΪθ αΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ πλσ α βμ εαδΝ απκ ζ έΝ βθΝ ετλδαΝ
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πζβλκφκλέα,Ν θυΝ κΝλάηαΝΫπ αδΝ ΝηκλφάΝ ξκζέκυέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝζ ιδεκΰλαηηα δεάΝγ πλέαΝ

κυΝHalliday Ϋξ δΝεΪπκδκυμΝ ηφαθ έμΝπ λδκλδ ηκτμΝεαγυμΝ δΪα δΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝ βθΝ

αθΪζυ βΝ πθΝε δηΫθπθΝξπλέμΝθαΝζαηίΪθ δΝυπΥΝσοδθΝΪζζ μΝεκδθπθδεΫμΝπαλαηΫ λκυμ ΧεκδθπθδεΫμΝ

πλαε δεΫμΨ.  

 

 

ξάηαΝ1μΝξΫ βΝ υΰε δη θδεκτΝπζαδ έκυ,Ν βηα δκζκΰδεκτΝεαδΝζ ιδεκΰλαηηα δεκτΝ πδπΫ κυ                                   

(Λτεκυ, 2012) 

  

  κΝ πέπ κΝ βμΝ ληβθ υ δεάμΝ αθΪζυ βμΝ Χη κ- πέπ κΨ,Ν η ζ Ϊ αδΝ βΝ ξΫ βΝ κυΝ

ε δηΫθκυΝ η Ν κΝ εκδθπθδκπκζδ δ ηδεσΝ κυΝ π λδε έη θκέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν έθ αδΝ Ϋηφα βΝ βΝ

ΰζπ δεάΝ ξΫ βΝ θσμΝ ε δηΫθκυΝ η Ν ΪζζαΝ ε έη θαΝ [ δαε δη θδεσ β α (intertextuality)] εαγυμΝ

δ λ υθυθ αδΝ κδΝ δΪφκλ μΝ ΰζπ δεΫμΝ υηίΪ δμΝ εαδΝ αΝ δΪφκλαΝ έ βΝ ζσΰπθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υθυπΪλξκυθΝηΫ αΝ  ΫθαΝε έη θκΝΧπέξέΝ Ναπσ πα ηαΝαπσΝ βθΝπλκεάλυιβΝπκζδ δεκτΝεσηηα κμ: 

«Ό δΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ πθΝ η αθα υθΝ βθΝ ζζΪ α,Ν έθαδΝ ΰεζπίδ ηΫθκδΝ υΝ ιαδ έαμΝ βμΝ

λκυγκεαηβζδεάμΝ πκζδ δεάμΝ βμΝ Ν εαδΝ βμΝ υθγάεβμΝ κυΝ κυίζέθκΝ ΙΙ» δαπζΫεκθ αδΝ

υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εαδΝ πθΝ θκηδευθΝ ηααέΝ η Ν κθΝ πκζδ δεσ,Ν κθΝ

η αθα υ δεσΝ εαδΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ παθα α δεάμΝ αλδ λΪμΨέΝ ΟδΝ ΰζπ δεΫμΝ αυ ΫμΝ υηίΪ δμΝ

δαελέθκθ αδΝ Ν ζσΰκυμ (discourses), τφβ (styles) εαδΝ ε δη θδεΪΝ έ β (genres). ΟδΝ ζσΰκδΝ
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αθ δεα κπ λέακυθΝ δαφκλ δεΫμΝαθαπαλα Ϊ δμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ τηφπθαΝη Ν

δμΝαιέ μ βμΝ εΪ κ Νπλαε δεάμΝζσΰκυΝΧπέξέΝ βθΝπκζδ δεά ηπκλκτη ΝθαΝ δαελέθκυη Ν κθΝζσΰκΝ

βμΝαλδ λΪμ,ΝκΝκπκέκμΝαθ δ έγ αδΝ κθΝζσΰκΝ βμΝ ιδΪμΨέΝΣαΝτφβ αφκλκτθΝ κθΝδ δαέ λκΝ λσπκΝ

η Ν κθΝ κπκέκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ΰζυ αΝ κΝ πζαέ δκΝ ηδαμΝ εκδθπθδεάμΝ πλαε δεάμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

απκ υπυθ δΝεαδΝαθαπαλΪΰ δΝγ ηκγ βηΫθκυμΝεκδθπθδεκτμΝλσζκυμΝΧπέξέΝκΝδ δαέ λκμΝ λσπκμΝη Ν

κθΝ κπκέκΝ ηδζΪΝ κΝ Ϊ εαζκμΝ υΰελδ δεΪΝ η Ν κυμΝ ηαγβ ΫμΝ κυΨ. ΣαΝ ε δη θδεΪΝ έ β, σππμΝ

αθαφΫλγβε , απκ ζκτθΝ υηία δεΫμ ηκλφΫμΝε δηΫθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν

κυμΝ σξκυμΝεαδΝ κυμΝ εκπκτμΝ πθΝ πδεκδθπθδαευθΝπ λδ Ϊ πθΝΧπέξέΝ κΝ ζ έκΝ πθΝ δ ά πθΝ

βθΝ βζ σλα β απκ ζ έΝ δαφκλ δεσΝ ε δη θδεσΝ έ κμΝ απσΝ βΝ δαφάηδ βΨέΝ θΝ Ϋζ δ,Ν κδ 

ΰζπ δεΫμ υηίΪ δμΝ ηδαμΝ εκδθπθδεάμΝ πλαε δεάμΝ εαδΝ κδΝ ξΫ δμΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ υθ Ϋκθ αδΝ

υθδ κτθΝ βθΝ ΪιβΝ ζσΰκυ (order of discourse). Ν ΪιβΝ ζσΰκυΝ βμΝ πκζδ δεάμ ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν

ηπκλ έΝθαΝ ΰΪ δΝπκζζκτμΝεαδΝ δΪφκλκυμΝζσΰκυμΝΧπέξέΝ κθΝζσΰκΝ βμΝΪελαμΝ ιδΪμ,Ν κθΝζσΰκΝ βμΝ

λδακ πα δεάμΝ αλδ λΪμΝ εέΪέΨΝ τφβΝ ΧπέξέΝ κΝ τφκμ θσμΝ πκζδ δεκτ,Ν κΝ τφκμΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ ηδαμΝ

εκηηα δεάμΝ θ κζαέαμΝ εέΪέΨ εαδΝ ε δη θδεΪΝ έ β ΧπέξέΝ κδΝ πλκΰλαηηα δεΫμΝ βζυ δμΝ θσμΝ

πλπγυπκυλΰκτ,ΝκδΝ λπ ά δμΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ ι α δευθΝ πδ λκπυθΝ βμΝ κυζάμ εέΪέΨ. ΣΫζκμ,Ν

κΝ πέπ κΝ βμΝ π ιβΰβηα δεάμΝ αθΪζυ βμΝ Χηαελκ- πέπ κΨ η ζ Ϊ αδΝ βΝ ξΫ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ

ε έη θκΝ η Ν κΝ υλτ λκ εκδθπθδεσΝ εαδΝ πκζδ δ ηδεσΝ κυ πζαέ δκέΝ δ λ υθΪ αδΝ βζα άΝ βΝ

δ κζκΰδεάΝ φσλ δ βΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ εκπδησ β μΝ πκυΝ ιυπβλ έ εαδΝ δμΝ

εκδθπθδεΫμΝαθαπαλα Ϊ δμΝπκυΝεα α ε υΪα δ (εαγυμΝγ πλ έ αδΝσ δΝβΝδ κζκΰέαΝ πθΝε δηΫθπθΝ

θΝ έθαδΝ υθάγπμΝ ηφαθάμΝ αζζΪΝ ζαθγΪθκυ α). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ γ πλβ δεσΝ πζαέ δκΝ κυΝ

υ δεκτΝΜαλιδ ηκτΝαπκ δεθτ αδΝξλά δηκ λΰαζ έκΝ βθΝαπκεΪζυοβΝ κυΝζσΰκυΝπμΝηΫ κυΝη Ν

κΝκπκέκΝ πδ υΰξΪθ αδ βΝβΰ ηκθέα βμΝα δεάμΝ ΪιβμΝεαδΝβΝαθαπαλαΰπΰάΝ πθΝεαπδ αζδ δευθΝ

ξΫ πθέ πκηΫθπμ,Ν βΝ εκδθπθδκπκζδ δ ηδεά πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝ Λσΰκυ 

πδ δυε δΝ θαΝ ΰ φυλυ δΝ κΝ ε θσΝ η αιτΝ κυΝ ηδελκ- εαδΝ κυΝ ηΪελκ- πδπΫ κυΝ η ζ υθ αμΝ κΝ

ε έη θκΝ φαδλδεΪέ  

2.5. ΗΝ φαληκΰάΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυΝ κΝ υηαΝ ωθΝε δηΫθωθ 

Ν υΰε ελδηΫθβΝ θσ β αΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ αθΪζυ βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ ΪλγλπθΝ βμΝ Helsinki 

Times εαδΝ κυΝ Yle, πκυ η ζ άγβεαθΝ απσΝ βθΝ λ υθά λδα,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ γ πλβ δεσΝ

πζαέ δκΝ βμΝΚλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝΛσΰκυ. 
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        Άλγλκ 1: Bank sees 50% chance for Greek exit from euro (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν δαελέθ αδΝβΝΫηη αΝαλθβ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Νξαλαε βλδ δεσΝαυ άμΝ βμΝ Ϊ βμΝ έθαδΝβΝξλά βΝ βμΝζΫιβμΝ

«πλσίζβηα»Ν εαδΝ ηΪζδ αΝ «αθυπΫλίζβ κ» αθ έΝ βμΝ ζΫιβμΝ «αά βηα» (πέξέΝ «with the problem 

seeming almost insurmountable»), σ κθΝαφκλΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α βέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν

θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ « δΪ π β»Ν εαδΝ βμΝ ζΫιβμΝ «ίκάγ δα»Ν Χ«Greek 

bailout», «Greek aid»),ΝκδΝκπκέ μΝπαλΪΝ βΝγ δεάΝ κυμΝφσλ δ β, φαέθ αδΝθαΝηβΝ βηα κ κ κτθΝ

γ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ ΰδαΝ κυμΝ Ϋζζβθ μΝ λΰααση θκυμ εαγυμΝ πλκεαζκτθΝ δμΝ αθ δ λΪ δμΝ πθΝ

υθ δεΪ πθΝ Χ«Greek unions went on strike»)έΝ εσηβ,ΝβΝξλά βΝ βμΝζΫιβμΝ «η αλλυγηέ δμ»,ΝβΝ

κπκέα έθαδΝ πέ βμΝγ δεΪΝφκλ δ ηΫθβ, πλκεαζ έΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝ ε βζυ δμΝ δαηαλ υλέαμΝαπσΝ

βθΝ πζ υλΪΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ Χ«to protest against reforms»). Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κδΝ Έζζβθ μΝ

φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ παλΪζκΰκδΝ εαγυμΝ θΝ πδγυηκτθΝ βΝ δΪ π βΝ εαδΝ δμΝ η αλλυγηέ δμέ 

Γ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝίλέγ δΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμ, κδΝκπκέ μΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝ ε δηΫθκυ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ

π δ έΝκΝαθαΰθυ βμ σ δΝβΝ ζζΪ αΝαπκ ζ έΝπλσίζβηα ΰδαΝ βθΝ υλπαυθβΝεαδΝσ δΝέ πμΝπλΫπ δΝ

θαΝ απκξπλέ δΝ απσΝ αυ άθΝ («Greece will leave the eurozone», «problem», «pessimistic», 

«repeatedly missed deadlines», «painful reforms»ΨέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμ, ηΫ πΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ εαδΝ

απαδ δσ κιβμΝπ λδΰλαφάμΝ κυΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α β,Νεα αζάΰ δΝΫηη αΝ κΝ υηπΫλα ηα 

σ δΝκδΝυπσζκδπ μΝ υλππαρεΫμΝξυλ μ ΧευλέπμΝβΝΟζζαθ έαΝεαδΝκδΝβΝΓ ληαθέαΨΝγαΝ υθ ξέ κυθΝθαΝ

παλΫξκυθ κδεκθκηδεάΝίκάγ δαΝ βθΝ ζζΪ αΝη Ν βθΝπλκςπσγ β σ δΝκδΝΈζζβθ μΝγαΝ φαλησ κυθΝ

δμΝη αλλυγηέ δμΝΧ«we Dutch and we Germans can only sell emergency Greek aid...if there's 

evidence of good will»). ΣΫζκμ,ΝκΝ υγτμΝζσΰκμΝπκυΝ πδζΫΰ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμ,ΝΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝ αΝ

ζ ΰση θαΝ βμΝ Merkel εαδΝ βμΝ Kroes, έθ δΝ βθΝ αέ γβ βΝ βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ

αιδκπδ έαμΝ βμΝ έ β βμέΝΣκΝζ ιδζσΰδκΝ κυΝε δηΫθκυΝ έθαδΝηβΝ ξθδεσ εαγδ υθ αμΝ τεκζβΝ βθΝ

πλσ ζβοάΝ κυΝαπσΝ κυμΝαθαΰθυ μέ         

 Ό κθ αφκλΪ κ τ βηα βμ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδ εα Ϊ ετλδκ ζσΰκ απσ υζδεΫμ 

δα δεα έ μ (π.ξ. «leave», «missed», «caught», «release», «protest», «collapses» ε.Ϊ.), εαγυμ εαδ 

εΪπκδ μ ζ ε δεΫμ (π.ξ. «expressed», «told», «discussed», «said», «ask» ε.Ϊ.), υ ξ δ δεΫμ (π.ξ. 

«become», «seeming» ε.Ϊ.), θκβ δεΫμ (π.ξ. «believes», «understand», «realise» ε.Ϊ.) εαδ 
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υπαλε δεΫμ (π.ξ. «there is» ε.Ϊ.). ΟδΝ λΪ μΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθΝσηπμ πκδεέζζκυθέΝ λξδεΪ,Ν

πμΝ λΪ μΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝκδεκθκηδεσΝδθ δ κτ κΝCITI εαδΝΪζζκδΝκδεκθκηδεκέΝαθαζυ Ϋμ,ΝΫπ δ αΝ

κδΝΫζζβθ μΝπκζδ δεκέΝεαδΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υθ δεΪ αΝεαδΝ Ϋζκμ, βΝAngela Merkel εαδΝβΝNeelie Kroes
9
. 

ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν εΪπκδ μΝ απσΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ ε έη θκ απκ έ κθ αδΝ Ν ηβΝ

ΫηουξκυμΝ λΪ μΝ ΧπέξέΝ «CITI...believes»),Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυ δα δεκπκδά πθΝ

ΧπέξέΝ«negotiations...have repeatedly missed deadlines»), η λδΪα αδΝβΝαπσ κ βΝαδ δσ β αμΝ βμΝ

πλΪιβμέΝ πέ βμ, β ξλά β βμ παγβ δεάμ τθ αιβμ («Greece's exit from the common European 

currency is being openly discussed») πδ λΫπ δ βθ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ β, αθΝ εαδΝ απσΝ κΝ

υηφλα δεσ πζαέ δκΝεα αζαίαέθκυη  σ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝαθαφΫλ αδΝ κυμΝΟζζαθ κτμΝεαδ κυμΝ

Γ ληαθκτμέΝΟδΝ π λδ Ϊ δμ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝκδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μ έθαδΝ

ξπλδεΫμΝΧGreece, FinlandΨΝεαδΝξλκθδεΫμΝΧTuesday, a few more days, always εέΪέ). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέ ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ ελα ΪΝ δμΝαπκ Ϊ δμΝαπΫθαθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝΈζζβθ μ,Ν θυΝη ΝΫηη κΝ λσπκ φαέθ αδΝθαΝ Ϊ αδΝ κΝπζ υλσΝ πθΝΟζζαθ υθΝεαδΝ

πθΝΓ ληαθυθ,ΝαφκτΝηαμΝη αφΫλ δΝ Ν υγτΝζσΰκΝησθκΝ αΝζ ΰση θαΝ βμΝMerkel εαδΝ βμΝKroes. 

ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδζΫΰ δΝ θαΝ ηαμΝ υ δΝ ησθκΝ βθΝ κπ δεάΝ πθΝΟζζαθ υθΝ εαδΝ πθΝ

Γ ληαθυθ,Ναπκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ πθΝ ζζάθπθ παλσ δΝ κΝγΫηαΝ κυΝΪλγλκυΝαφκλΪΝεα ΪΝετλδκΝ

ζσΰκΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α βέΝ       

 ιαδλ δεσΝ θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝβΝξλά βΝ κυΝ« η έμ»ΝΧ«we Dutch and we Germans») 

αΝζ ΰση θαΝ βμΝ Kroes, βΝκπκέα,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π β,Νπλκ παγ έΝθαΝ δαξπλέ δΝηδαΝ

κηΪ α αθγλυππθ πκυ πλκ δκλέα αδΝ η Ν γθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΧΟζζαθ κέΝ εαδΝ Γ ληαθκέΨ,Ν

Ϋθαθ δΝηδαμΝΪζζβμ ΧΈζζβθ μΨ,Ν θδ ξτκθ αμΝ κΝ έπκζκΝ κυΝ« η έμ»ΝΫθαθ δΝ κυΝ«Άζζκυ». πέ βμ,Ν

έθαδΝ θ δαφΫλκθ σ δΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ απλσ ππβΝ τθ αιβΝ Χ«It may be harder»), σ αθΝ κΝ

υΰΰλαφΫαμΝαθαφΫλ αδΝ κυμΝφδθζαθ κτμΝπκζέ μΝεαδΝ κΝ ΰ΄Ν θδεσΝ πλσ ππκ,Νσ αθΝαθαφΫλ αδΝ

βΝ Φδθζαθ έαέΝ Μ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ πλκ παγ έΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ αθ δε δη θδεκφΪθ δα,Ν

έθκθ αμΝ βθΝ θ τππ βΝ σ δΝ ελα ΪΝ έ μΝ απκ Ϊ δμΝ απσΝσζκυμέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν αυ άΝβΝ

αθ δε δη θδεκφΪθ δαΝ φαέθ αδΝ θαΝ αέλ αδ,Ν σ αθΝ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ α πΪα αδΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ πθΝ

Οζζαθ υθΝεαδΝ πθΝΓ ληαθυθΝΧ«It may be harder to sell more Greek aid to Finnish citizens as 

                                                           
9
 Οζζαθ άΝπκζδ δεσμΝεαδΝαθ δπλσ λκμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμέΝ 
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well»).            

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ («CITI, one of the world's largest 

financial institutions, believes...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ

πζβλκφκλδκ σ β, θυΝκΝαθαΰθυ βμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝΠλκ ζ ε δεσμΝ

θ έε βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋΰεζδ βέΝ ξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμ εφλΪακθ αδΝ η Ν

κλδ δεά, ΰδαΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α,Ν ΰέθ αδΝ

ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμ («if there's evidence», «It may be harder» εέΪέΨ,Ν

εφλΪακθ αμΝ βΝ κίαλάΝπδγαθσ β αΝ βμΝ ισ κυΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝ υλπαυθβ αζζΪΝεαδΝ βμΝ

κθ δεάμΝΧ«The Greeks have to realise»), κθέακθ αμΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝπλΫπ δΝθαΝζΪίκυθΝ κίαλΪΝ

υπΥΝ σοδθ βθΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ θαΝ υθ δ κτθ,Ν αθΝ γΫζκυθΝ θαΝ υθ ξέ κυθΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ

κδεκθκηδεάΝ ίκάγ δαέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ «πλΫπ δ»Ν Χ«have to») πκυΝ βζυθ δΝ

βγδεάΝ υπκξλΫπ βΝ άΝ εαγάεκθέΝ πέ βμ,Ν κΝ Ϊλγλκ ίλέγ δΝ απσΝ αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα πκυΝ Ϋθ ξθαΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝ θαΝ πλκ υ δ ΫθαθΝ σθκΝ ακφ λσ β αμ βθΝ ά βΝ αλθβ δεάΝ

εα Ϊ α βΝπκυΝπ λδΰλΪφ δΝΧ«pessimistic», «painful», «problem», «to make matters worse» εέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ, η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ βμΝ Merkel εαδΝ βμΝ Kroes,Ν θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσ ιΫ α βΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ε έη θκ 

αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθ ΧπέξέΝ «eurozone», «public 

lenders», «European currency», «European Commission», «taxpayers», «sell more Greek aid», 

«economy», «recession» εέΪέΨέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν ηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ζσΰκΝ κυΝ ε δηΫθκυ 

δαπζΫεκθ αδΝ κδξ έαΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ

πέ βηκέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν κΝ ζ ιδζσΰδκ θΝ έθαδΝ ι αβ βηΫθκ πδ δυεκθ αμΝ θαΝ έθαδΝ απζσΝ εαδΝ

εα αθκβ σΝπλκμΝ κθΝηΫ κΝαθαΰθυ βέΝΧμΝπλκμΝ κΝε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ

φβη λέ αμέ           

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμΝ κΝ

ε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκΝκδΝΈζζβθ μΝΫξκυθΝ

απσΝ βΝφτ βΝ κυμΝεΪπκδαΝαλθβ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ Χα υθ π έμ,Ναΰθυηκθ μ,ΝπαλΪζκΰκδΝεέ έζέΨΝ

εαδΝ έθαδΝ απσζυ αΝ υπ τγυθκδΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ κπκέαΝ ίλέ εκθ αδέΝ πέ βμ,Ν κΝ

υΰε ελδηΫθκμΝ ζσΰκμΝ θδ ξτ δΝ βθΝ υπ λέ ξυ βΝ εΪπκδπθΝ ξπλυθΝ βμΝ υλυπβμΝ ΧπέξέΝ Γ ληαθέα,Ν
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Οζζαθ έαΝ εέΪέΨΝ Ϋθαθ δΝ εΪπκδπθΝ Ϊζζπθ,Ν ηδελσ λπθΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ α τθαηπθΝ ΧπέξέΝ ζζΪ αΨ,Ν

παλκυ δΪακθ αμΝ αυ άθΝ βΝ ζκΰδεάΝ πμΝ έεαδβ,Ν βηκελα δεάΝ άήεαδΝ αθαΰεαέαέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν

αθα δεθτ αδΝΫθαμΝζσΰκμΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθΝεαδΝΫθαμΝζσΰκμΝ πθΝΝκ δκ υλππαέπθ,ΝκδΝκπκέκδΝ

υΰελκτκθ αδΝ η αιτΝ κυμέΝ ΣΫζκμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ εαδΝ παλαπΪθπ,Ν υπΪλξ δΝ κΝ

βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν φβη λέ α αζζΪΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ

απσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ β σ δΝβΝ υηη κξάΝ βμΝ ζζΪ αΝ βθΝ υλπαυθβ,Ν

απκ ζ έΝ η έακθΝ πλσίζβηαΝ ΰδαΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μ,Ν η Ν ετλδαΝ γδΰση θ μΝ βθΝ

Οζζαθ έαΝεαδΝ βΝΓ ληαθέαέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμ,Νη ΝΫηη μΝαθαφκλΫμ, πλκ παγ έΝθαΝ

βηδκυλΰά δΝ βθΝ δεσθα σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ α υθΫπ δα εαγυμΝ ΫξκυθΝ ξΪ δ 

παθ δζβηηΫθα δμ πλκγ ηέ μΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ Χ«have repeatedly missed deadlines», 

«delay», «"I can't quite understand why we need a few more days"»). πέ βμ,Ν Ϋηη αΝ

υπκ βλέα αδΝ σ δΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ ζζάθπθΝ έθαδΝ παλΪζκΰβ εαγυμ αθ δ λκτθΝ δμΝ

«η αλλυγηέ δμ»,Ν κδΝ κπκέ μΝ πδ τ αδ σ δΝ γαΝ κ βΰά κυθΝ βΝ « δΪ π β»Ν βμΝ ξυλαμέΝ εσηβ,Ν

ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ αΰθυηκθ μΝ εαδΝ σ δΝ λκτθ αδΝ εαζάμΝ γΫζβ β εαγυμΝ θΝ ε δηκτθΝ δμΝ

πλκ πΪγ δ μΝ βμΝκζζαθ δεάμΝεαδΝ βμΝΰ ληαθδεάμΝευίΫλθβ βμΝθαΝπ έ κυθΝ κυμΝπκζέ μΝ κυμΝΰδαΝ

βθΝπ λαδ ΫλπΝπαλαξυλβ βΝκδεκθκηδεάμΝ«ίκάγ δαμ» πλκμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ  

 ι Ϊακθ αμΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ κυΝε δηΫθκυΝπαλα βλ έ αδ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝ

φτ δΝα υθ π έμ,ΝπαλΪζκΰκδ,Ναΰθυηκθ μΝεέ έζέ εαγυμΝ θΝυπΪλξ δΝεαηδΪΝαθαφκλΪΝαδ δκζσΰβ βμΝ

βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυμέΝ θαφΫλ αδΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝσ δΝ αΝ ζζβθδεΪΝ υθ δεΪ α απ λΰκτθΝεαδΝ

δαηαλ τλκθ αδΝ θΪθ δαΝ βΝ «ίκάγ δα»Ν εαδΝ δμΝ «η αλλυγηέ δμ» ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝαθαφΫλ αδΝ

ΰδαΝ πκδκθΝ ζσΰκΝ αθ δ λκτθέΝ τ κξαΝ ζκδπσθ, κΝ υΰΰλαφΫαμΝ παλαζ έπ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ βΝ

«ίκάγ δα»ΝεαδΝκδΝ «η αλλυγηέ δμ»Ν γαΝ βηΪθκυθΝ βθΝπλαΰηα δεσ β α π λδ σ λβΝζδ σ β αΝ

εαδΝ ιαγζέπ βΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μέΝ πκηΫθπμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝε δηΫθκυ 

φαέθ αδΝθαΝαπκλλΫ δΝεαδΝβΝΪπκοβ σ δΝ θΝυπΪλξ δΝΪζζκμΝ λσηκμΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ ε σμ κυΝ

υλππαρεκτέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκδΝησθκδΝξαηΫθκδΝαπσ βθΝΫικ κΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝ υλπαυθβΝγαΝ

έθαδΝ κδΝΈζζβθ μ,Ν αφκτ, σππμΝ αθαφΫλ δΝ βΝKroes, βΝ υλυπβΝ θΝ πλσε δ αδΝ θαΝ πβλ α έΝ εαδΝ

πσ κΝηΪζζκθΝθαΝεα αλλ τ δΝαπσΝαυ άθΝ βθΝ ιΫζδιβΝΧ«It's always said that if you let one country 

get out...then the whole structure collapses. But that's simply not true»). ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝεαδΝπΪζδ 
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τ κξαΝ παλαζ έπ δΝ βθΝ αθαφκλΪΝ θαζζαε δευθΝ λσηπθ,Ν πλκ Ϊ πθΝ εέ έζέΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋικ κΝ βμΝ

ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝ ελέ βέΝ πκηΫθπμ,Ν παλκυ δΪακθ αμΝ βΝ ζτ βΝ κυΝ αθ δ ηκτΝπμΝ βΝηκθα δεά, 

πλκετπ δΝπμΝζκΰδεσΝ υηπΫλα ηα σ δΝκδΝΈζζβθ μΝπλΫπ δΝ υθ δ β κπκδά κυθΝ βΝ δθάΝ κυμΝγΫ βΝ

εαδΝθαΝ φαλησ κυθΝ αΝηΫ λαΝ πθΝ αθ δ υθέΝ       

 ΣΫζκμ,Ν βΝ κδεκθκηδεάΝ «ίκάγ δα»,Ν η Ν βΝ ηκλφάΝ αθ δ ηκτ,Ν παλκυ δΪα αδΝ ηΫ αΝ κΝ

ε έη θκΝπμΝξΪλβ,ΝαθκξάΝάήεαδΝ ζ βηκ τθβΝ πθΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αέΝΟΝ

υΰΰλαφΫαμ σηπμ θΝαθαφΫλ δΝ κΝπκτΝπλαΰηα δεΪΝπβΰαέθκυθΝ αΝξλάηα αΝ πθΝ αθ έπθ,ΝεαγυμΝ

εαδΝ κΝ πκδκμΝ πφ ζ έ αδΝ ζδεΪΝ απσΝ αυ σθΝ κθΝ αθ δ ησέΝ θΝ αθαφΫλ αδΝ βζα άΝ σ δΝ κΝ

η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ πθΝ αθ δ ηΫθπθΝ ξλβηΪ πθΝ πδ λΫφ αδΝ κυμΝ αθ δ ΫμΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ

σεπθΝεαδΝ πκηΫθπμΝ έθαδΝηδαΝ πδε λ άμΝ πδξ έλβ βΝΰδαΝ κυμΝέ δκυμέΝ πέ βμ,Ν θΝαθαφΫλ αδΝσ δΝ

αυ ΪΝ αΝ ξλάηα αΝ θΝ π θ τκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ ζζάθπθΝ πκζδ υθΝ αζζΪΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαε φαζαδκπκέβ βΝ πθΝ λαπ αυθ. 
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 Άλγλκ 2: Greek crisis deepens as more EU nations experience difficulties (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β πμΝ εΝ κτ κυ, 

απκφ τΰκθ αδΝ κδΝ Ϊη αΝ αλθβ δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ πλκμΝ κυμΝ Έζζβθ μέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν ηΫ πΝ βμΝ

αλθβ δεάμΝ π λδΰλαφάμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α βΝ Χ«worse-than-expected», «austerity 

measures», «job redundancies», «spending cuts» εέΪέΨ,Ν αφάθ αδΝ θαΝ θθκβγ έ σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ

ίλέ εκθ αδΝ Ν δθάΝ γΫ β,Ν π δ άΝ έθαδΝ φτ δΝ α υθ π έμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ

αθαφΫλ δΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝεα Ϊφ λ ΝθαΝίλ δΝ αΝαπαδ κτη θαΝαπκγ ηα δεΪΝΧσππμΝσφ δζ Ψ κτ Ν

σηπμΝ η τ βε Ν ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν η Ν υθΫπ δαΝ βΝ πλκΰλαηηα δ ηΫθβΝ

υθΪθ β βΝ η Ν εκπσΝ βθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ βμΝ δΪ π άΝ βμΝ θαΝ αθαίζβγ έΝ Χ«Greece did not 

find...325 million Euro in savings, nor...promise...to follow the plan. In consequence, the 

meeting...to finalise...the bailout was cancelled»). ιέα δ θα βη δπγ έ σ δ β ξλά β βμ ζΫιβμ 

« δΪ π β» («bailout») παλΪ βθ α δαηφδ ίά β β γ δεά βμ φσλ δ β πλκεαζ έ δμ αθ δ λΪ δμ 

πθ ζζάθπθ πκζδ υθ («Protests greeted the...austerity measures», «Greek streets experienced 

some of the worst violence») αζζΪ εαδ πθ ζζάθπθ πκζδ δευθ («people cannot take anymore», 

«we have reached the limits», «From now on, Europe has to take the responsibility»). πκηΫθπμ,Ν

κδ Έζζβθ μ παλκυ δΪακθ αδ σξδ ησθκ α υθ π έμ αζζΪ εαδ παλΪζκΰκδ, αφκτ φαέθ αδ θα ηβθ 

πδγυηκτθ β δΪ π ά κυμ. Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ

ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ βΝ υ Ϊλ βΝ εα Ϊ α β 

βθΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ π λδΫζγ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ Χ«obeyed demands», «austerity», «worse-than-

expected», «cuts», «worst violence» εέΪέΨ η Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝπ δ έΝκΝαθαΰθυ βμ σ δΝβΝ ζζΪ αΝ

ξλ δΪα αδΝ βθΝ πση θβΝ σ βΝΰδαΝθαΝ πγ έΝΧ«Greece needs the next tranche in its bailout»).  

 θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ υγτΝ ζσΰκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ

η αφΫλ δΝ αΝ ζ ΰση θαΝ τκΝ ζζάθπθΝ πκζδ δευθ,Ν κυΝ Υλά κυΝ Παπκυ άΝ εαδΝ κυΝ ΝέεκυΝ

ΜαΰΰέθαέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝ η Ν αυ άθΝ βθΝ πδζκΰά αφ θσμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ υ δΝ βθΝ αέ γβ βΝ βμΝ

αθ δε δη θδεκφΪθ δαμΝεαδΝ βμΝαιδκπδ έαμΝ βμΝ έ β βμΝεαδΝαφ Ϋλκυ πλκ παγ έΝθαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ

πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυ,Ν λαηα κπκδυθ αμΝ αεσηαΝ π λδ σ λκΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α βέΝ ΠδκΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν αΝζ ΰση θαΝ πθΝ τκΝ ζζάθπθΝπκζδ δευθΝίλέγκυθΝαπσΝ υθαδ γβηα δεσΝζ ιδζσΰδκΝ

(«superhuman efforts», «reached the limits», «recession» εέΪέ) η Ναπυ λκΝ εκπσΝθαΝκ βΰβγ έΝκΝ

αθαΰθυ βμΝ κΝ υηπΫλα ηα σ δΝβΝ ζζΪ αΝξλ δΪα αδΝ βθΝ υλππαρεάΝίκάγ δαΝΧ«Europe has to 
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take the responsibility») εαγυμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ πγ έΝαπσΝησθβΝ βμέ θ έγ α,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝκΝ

πζΪΰδκμΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ θαΝη αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ Jean-Claude Junker. Ν πδζκΰάΝ αυ άΝ θΝ

έθαδΝ υξαέα εαγυμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κθΝ υΰΰλαφΫαΝθαΝαιδκζκΰά δ, σππμΝκΝέ δκμΝ πδγυη έ, 

αΝΰ ΰκθσ αΝΧ«In consequence...the bailout was cancelled»).    

 Ό κθ αφκλΪ κ τ βηα βμ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδ ευλέπμ απσ υζδεΫμ 

δα δεα έ μ («received», «drew», «passed», «vote», «complete», «make», «take» ε.Ϊ.), εαγυμ 

εαδ εΪπκδ μ θκβ δεΫμ («obeyed», «surprised», «experienced», «need» ε.Ϊ.), ζ ε δεΫμ («greeted», 

«break ranks», «promise», «said» ε.Ϊ.), υ ξ δ δεΫμ («include», «appeared» ε.Ϊ.) εαδ ε β δεΫμ 

(«had» ε.Ϊ.). λΪ μΝ πθΝπλΪι πθΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝβΝ ζζβθδεάΝίκυζά, κδΝΫζζβθ μΝπκζδ δεκέ,ΝβΝ

ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ εαδΝ βΝ ζζΪ α ΰ θδεσ λαέΝ πέ βμ,Ν πμΝ λΪ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ Jean-

Claude Junker,Ν εΪπκδαΝ υλππαρεΪΝ ελΪ β,Ν κΝ κέεκμΝ αιδκζσΰβ βμΝ Moody's εαδΝ βΝ υλππαρεάΝ

πδ λκπάέΝ  απσ κ β θ λΰ δυθ  ηβ Ϋηουξκυμ λΪ μ (π.ξ. «Greek streets experienced some 

of the worst violence» ε.Ϊ.), εαγυμΝεαδΝβΝξλά βΝκυ δα δεκπκδά πθΝΧπέξέΝ«Protests greeted...the 

austerity measures»ΨΝ η λδΪα δΝ βθΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμ. πδπζΫκθ,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ

παγβ δεάμΝ τθ αιβμΝΧπέξέΝ«the meeting...was cancelled») πδ λΫπ δΝ βθΝαπαζκδφάΝ κυΝ λΪ β, αθ 

εαδΝαπσΝ κΝ υηφλα δεσΝπζαέ δκ εα αζαίαέθκυη Νσ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝαπκ έ δΝ βθΝ υγτθβΝ βθΝ

ζζβθδεάΝπζ υλΪέΝΟδΝπ λδ Ϊ δμ ηΫ αΝ δμΝκπκέ μΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μ 

έθαδΝξπλδεΫμΝΧ«Greece», «Austria», «France», «UK», «Italy», «Malta», «Portugal», «Slovakia», 

«Slovenia», «Spain», «Ireland») εαδΝ ξλκθδεΫμΝ Χ«Tuesday», «Wednesday», «March», «in the 

fourth quarter», «the past five years» εέΪέΨέ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδ κΝ ΰ΄ πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ

υΰΰλαφΫαμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ εαδΝ αθ δε δη θδεάΝ Ϊ β,Ν

έθκθ αμΝ βθΝαέ γβ βΝσ δΝ ελα ΪΝ έ μΝ απκ Ϊ δμΝ απσΝσζκυμέΝΣκΝα΄Ν πλσ ππκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ

ησθκΝ ΰδαΝ αΝ ζ ΰση θαΝ πθΝ ζζάθπθΝ πκζδ δευθ,Ν αΝ κπκέαΝ η αφΫλκθ αδΝ Ν υγτΝ ζσΰκ,Ν

πλκ έ κθ αμΝ αη σ β αΝ κΝ ε έη θκ αζζΪΝ ευλέπμΝ ΫθαθΝ σθκΝ λΪηα κμΝ βθΝ ά βΝ αλθβ δεάΝ

εα Ϊ α βΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδέ         

 ΟδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απκφαθ δεΫμΝ ΧπέξέΝ «The Greek Parliament obeyed 

demands...»)έΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝ ξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ
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εφΫλκθ αδΝη Νκλδ δεάΝακλέ κυ, ΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθ. ΧμΝπλκμΝ βθΝ

λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝ Χπέξέ «Greece needs the next 

tranche...», «Europe has to take the responsibility» εέΪέΨΝ θδ ξτκθ αμΝ βθΝΪπκοβΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝ

ξλ δΪα αδΝ υλππαρεάΝζτ βέΝ πέ βμ,Ν κΝΪλγλκ ίλέγ δΝαπσΝαιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα πκυΝξλβ δηκπκδ έΝ

κΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝ θαΝ θ έθ δΝ κΝ αλθβ δεσΝ εζέηαΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ Χ«worse-than-expected», 

«austerity», «under intense pressure», «worst violence» εέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝΥλά κυΝΠαπκυ άΝεαδΝ κυΝΝέεκυΝΜαΰΰέθα,Ν θυΝπαλα βλ έ αδΝ

εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσ ιΫ α βΝ

βηκ δκΰλαφδεσΝ ε έη θκ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

ΧπέξέΝ «credit downgrades», «EU», «IMF», «ECB», «tranche», «debt payment» εέΪέΨ αζζΪΝ εαδΝ

απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ θκηδευθΝ ΧπέξέΝ «Parliament», «government», «legislation», 

«legal» εέΪέΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ,ΝυπΪλξκυθΝίΫίαδαΝ

αλε κέΝ κδεκθκηδεκέΝ σλκδ,Ν αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ

ε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέ        

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝ ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ, τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κδΝΈζζβθ μΝ

έθαδΝ φτ δΝ α υθ π έμ,Ν παλΪζκΰκδΝ εαδΝ αθέεαθκδΝ θαΝ δαξ δλδ κτθΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ κυμέΝ ΧμΝ εΝ

κτ κυ,Ν έθαδΝ απσζυ αΝ υπ τγυθκδΝ ΰδα βθΝ εα Ϊ α βΝ βθΝ κπκέαΝ ίλέ εκθ αδέΝ πέ βμ,Ν κΝ

υΰε ελδηΫθκμΝζσΰκμΝ θδ ξτ δΝ βθΝυπ λέ ξυ βΝεΪπκδπθΝξπλυθΝΧ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμΨ,Ν

Ϋθαθ δΝ εΪπκδπθΝ Ϊζζπθ,Ν ηδελσ λπθΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ α τθαηπθΝ ΧσππμΝ βΝ ζζΪ αΨ,Ν

παλκυ δΪακθ αμΝαυ άθΝ βΝζκΰδεάΝπμΝ έεαδβ,Ν βηκελα δεάΝάήεαδΝαθαΰεαέαέΝ πσΝ βΝηδαΝπζ υλΪ,Ν

παλα βλ έ αδΝ κΝ ζσΰκμΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθΝ Χ«Despite the new measures, the European 

ministers were not satisfied») εαδΝαπσΝ βθΝΪζζβΝ πθΝΝκ δκ υλππαέπθ («the people cannot take 

anymore»)έΝ ΣΫζκμ,Ν υπΪλξ δΝ κΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ,Ν εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ

φβη λέ αμ,ΝαζζΪ εαδΝ υηίΪ δμΝ κυΝζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέ 
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Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ βΝ ελέ βΝ βθΝ υλυπβ ίαγαέθ δ εαγυμΝ

κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λαΝ υλππαρεΪΝ ελΪ βΝ αθ δη ππέακυθΝ κδεκθκηδεΪΝ πλκίζάηα αέΝ ΠαλσζαΝ

αυ Ϊ, υπΪλξ δΝ ΫθαμΝ δαξπλδ ησμΝ η αιτΝ πθΝ ελα υθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ αΝ π λδ σ λαΝ

πλκίζάηα αΝ ΧGreece, Portugal, Spain εέ έζέΨΝ εαδΝ αυ υθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ αΝ ζδΰσ λαΝ

(Austria, France, UK εέ έζέΨέΝ Παλα βλ έ αδΝ βζα ά ΫθαμΝ κδεκθκηδεσμΝ δαξπλδ ησμΝ η αιτΝ

κλλΪΝ εαδΝ Νσ κυέΝ Μ έακθΝ πλσίζβηα, ίΫίαδα,Ν απκ ζ έΝ βΝ π λέπ π βΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ ΟΝ

υΰΰλαφΫαμ,Ν η Ν δΪφκλαΝ πδξ δλάηα α,Ν πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ

ξλ δΪα αδΝ βθΝ πση θβΝ σ βΝΧ«Greece needs the next tranche in its bailout») εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ, 

βΝίκάγ δαΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝΰδαΝθαΝ πγ έέΝ       

 ι Ϊακθ αμΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ κυΝε δηΫθκυΝπαλα βλ έ αδ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝ

φτ δΝα υθ π έμΝεαδΝαθ τγυθκδΝεαγυμΝυπκθκ έ αδ σ δΝκδΝέ δκδΝ έθαδΝυπαέ δκδΝΰδαΝ βθΝαετλπ βΝ βμΝ

πλκΰλαηηα δ ηΫθβμΝ υθΪθ β βμΝ ΰδαΝ βΝ δΪ π βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ αζζΪΝ εαδΝ παλΪζκΰκδ, εαγυμΝ

φαέθ αδΝ θαΝ ηβθΝ πδγυηκτθΝ βΝ δΪ π άΝ κυμ («Protests», «worst violence»)έΝ πέ βμ,Ν

παλκυ δΪακθ αδΝπμΝφτ δΝαθκλΰΪθπ κδέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Νυπκ βλέα αδΝσ δΝβΝ ζζΪ α έθαδΝβΝ

ξυλαΝη Ν αΝη ΰαζτ λαΝκδεκθκηδεΪΝπλκίζάηα αΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Νυπκθκ έ αδ σ δΝ

κδΝΈζζβθ μΝ θΝ έθαδΝδεαθκέΝθαΝίΪζκυθΝ ΪιβΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ κυμέΝ εσηβ,ΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπ δΝ

εαθ έμ σ δΝπαλκυ δΪακθ αδΝπμΝΪθγλππκδΝπκυΝ λκτθ αδΝπλδησ β αμΝαζζΪΝεαδΝδεαθσ β αμ εαγυμΝ

φαέθ αδΝ θαΝ ηβθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δαξ δλδ κτθΝ εαδΝ θαΝ υ κυθΝ ζτ βΝ αΝ πλκίζάηα ΪΝ κυμ,Ν αζζΪΝ

ξλ δΪακθ αδΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ Χ«The Greek Parliament obeyed 

demands»). ιέα δΝ σηπμΝ θαΝ βη δπγ έ σ δΝ ΰέθ αδ,Ν Ϋ πΝεαδΝ Ϋηη κμΝ δαξπλδ ησμ η αιτΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμΝΧ«Greek politicians passed yet more austerity measures») εαδΝ πθΝαπζυθΝ

ζζάθπθΝπκζδ υθ («Protests greeted the...austerity measures»).    

 θΝ εα αεζ έ δ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμ πδζΫΰ δΝ θαΝ παλκυ δΪ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α β 

ηκθκη λυμ,Νπλκ παγυθ αμΝθαΝπ έ δΝ σ δΝβΝ υλππαρεάΝ ζτ βΝ έθαδΝηκθσ λκηκμ,Νπαλαζ έπκθ αμΝ

βθΝ αθαφκλΪΝ Ν πδγαθΫμΝ θαζζαε δεΫμέΝ πέ βμ,Ν πδζΫΰ δΝ θαΝ παλκυ δΪ δΝ κθΝ κδεκθκηδεσΝ

αθ δ ησΝ σξδΝ απζΪΝ πμΝ ίκάγ δα αζζΪΝ εαδΝ πμΝ ξΪλβΝ πθΝ ΪζζπθΝ υλππαρευθΝ ξπλυθΝ πλκμΝ βθΝ

ζζΪ αέΝ θΝ αθαφΫλ αδΝ ίΫίαδαΝ ζ π κη λυμ κΝ δΝ ΰέθ αδΝ η Ν αΝ αθ δεΪΝ εαδΝ πκδκμΝ ζδεΪΝ

ππφ ζ έ αδέΝ θαφΫλ αδΝησθκΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝξλ δΪα αδΝ βθΝ πση θβΝ σ β,ΝΰδαΝθαΝαπκπζβλυ δΝ

αυ ΪΝπκυΝξλπ Ϊ δΝαπσΝπλκβΰκτη θαΝ Ϊθ δαΝ Χ«Greece needs the next tranche in its bailout in 
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order to make a 14.5 billion Euro debt payment due»). ΠαλσζαΝαυ Ϊ, κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ λσπκμΝ

Ϋεφλα βμ θΝπαλΫξ δΝαλε άΝπζβλκφσλβ βΝ κθΝαθαΰθυ β κτ Ν έθ δΝ λκφάΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ

εΫοβ εαγυμΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ α δαηφδ ίά β κΝ ΰ ΰκθσμέΝ Ν τπαλιβΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ξλΫκυμ,Ν

φυ δεκπκδ έ αδ εα ΪΝεΪπκδκΝ λσπκΝεαδΝΫ δΝ θΝ πδ Ϋξ αδΝεαηδΪΝαηφδ ίά β βέ 
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     Άλγλκ 3: Dangerous brinkmanship (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν δαελέθ αδΝβΝΪη αΝαλθβ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ

κυμΝ Έζζβθ μέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αυ άΝ βΝ Ϊ βΝ ΰέθ αδΝ αθ δζβπ άΝ απσΝ δΪφκλΫμΝ ζΫι δμΝ εαδΝ

εφλΪ δμΝ σππμμΝ «Hellenic foot-dragging», «Greek...inactions», «failed miserably», 

«"bottomless pit"», «not proven trustworthy»Ν εέΪέΝ πέ βμ,Ν ξαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

ζΫιβμΝ «πλσίζβηα»Ν Χ«does nothing to fix the...problem») αθ έΝ βμΝ ζΫιβμΝ «αά βηα»Ν ΰδαΝ βθΝ

ζζβθδεάΝεα Ϊ α βέΝΓδαΝ βθΝαελέί δα,Ν κΝ ζζβθδεσΝαά βηαΝπαλκυ δΪα αδΝπμΝη έακθΝπλσίζβηα 

πκυΝ πζά δΝ κζσεζβλβΝ βθΝ υλπαυθβΝ Χ«has implications for our entire economic system»). 

πέ βμ,Ν θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝβΝξλά βΝ βμΝζΫιβμΝ« δΪ π β»ΝΧ«Greek bailout»Ψ,ΝβΝκπκέαΝπαλΪΝ

βΝγ δεάΝ βμΝφσλ δ β φαέθ αδΝ θαΝαπκ ζ έΝ βθΝαδ έαΝ δ θΫι πθΝη αιτΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝ

ΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθ- αθ δ υθΝΧ«The object of contention...is the current Greek bailout»). 

Παλσηκδα,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ «η αλλυγηέ δμ»,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαηφδ ίά β α γ δεάΝ ξλκδΪ 

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ εφλΪ δΝ π λδεκπΫμΝ Χ«spending cuts»ΨΝ εαδΝ δ δπ δεκπκδά δμΝ

(«privatisations»ΨέΝ Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμΝ

(«quarrel», «failed miserably», «losing patience», «displeased», «does nothing», «problem», 

«don't trust»Ν εέΪέΨ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝ

ε δηΫθκυ,Νκτ πμΝυ ΝθαΝπ δ έΝκΝαθαΰθυ βμ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝαπσζυ αΝυπ τγυθκδΝΰδαΝ βθΝ

εα Ϊ α βΝ βθΝκπκέαΝ ίλέ εκθ αδέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝσξδΝ ησθκΝεα βΰκλ έΝ Ϊη αΝ βθΝ ζζΪ αΝ ΰδαΝ

κζδΰπλέαΝ εαδΝ απλκγυηέαΝ θαΝ ζτ δΝ κΝ πλσίζβηΪΝ βμ,Ν αζζΪΝ βθΝ εαγδ ΪΝ εαδΝ υπαέ δαΝ ΰδαΝ βθΝ

πδγαθάΝ εα Ϊλλ υ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέ ΣΫζκμ,Ν κΝ υγτμΝ ζσΰκμ πκυΝ πδζΫΰ αδ, ΰδαΝ θαΝ

η αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ Ν Schäuble εαδΝ κυΝ Παπκτζδα αφ θσμΝ πλκ φΫλ δΝ

αθ δε δη θδεκφΪθ δαΝεαδΝαιδκπδ έαΝ βθΝ έ β βΝεαδΝαφ ΫλκυΝκιτθ δΝ βθΝαθ δπαλΪγ βΝη αιτΝ

βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμΝΧδ δαέ λαΝ βμΝΓ ληαθέαμΨέΝΣκΝτφκμΝεαδΝ κΝζ ιδζσΰδκ, πκυΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ αΝ ζ ΰση θαΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πκζδ δευθ, έθαδΝ αθ έ κδξκΝ ξγλδεκτΝ ζσΰκυέΝ

Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝβΝξλά βΝ βμΝαπκηκθπηΫθβμΝφλΪ βμΝ Ν δ αΰπΰδεΪΝΧ«Οbottomless pit"»), 

βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαηφέίκζαΝ αλθβ δεάΝ ξλκδΪέΝ  βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π β,Ν βΝ ζζΪ αΝ

παλκηκδΪα αδΝπμΝαπτγη θκΝπβΰΪ δ,Ν βζα άΝπμΝηδαΝεα Ϊ α βΝ έξπμΝ ζπέ αΝ π βλέαμέ  

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝ ΧπέξέΝ «rising», «reforming», «proceeding», «failed», «losing», «follow»Ν εέΪέΨέΝ
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ΤπΪλξκυθ, σηπμ, εαδΝεΪπκδ μΝθκβ δεΫμΝΧπέξέΝ«see», «feel», «know», «trust»ΝεέΪέΨ,Ν υ ξ δ δεΫμΝ

ΧπέξέΝ «becoming», «including»Ν εέΪέΨ,Ν ζ ε δεΫμΝ ΧπέξέΝ «asking», «retorted»Ν εέΪέΨΝ εαδΝ υπαλε δεΫμΝ

ΧπέξέΝ«there are»ΝεέΪέΨέΝΧμΝ λΪ μΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθΝ ηφαθέακθ αδΝευλέπμΝκδΝΈζζβθ μΝΧ Ν

λσζκΝ κφ δζΫ βΨ αζζΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ υλππαρεΪΝ ελΪ βΝ Χ Ν λσζκΝ αθ δ άΨέΝ πέ βμ,Ν πμΝ λΪ μΝ

παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ Schäuble εαδΝ κΝ ΠαπκτζδαμΝ Χαθ δπλκ ππ τκθ αμΝ δμΝ υκΝ αθ δελκυση θ μΝ

πζ υλΫμΨέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝεΪπκδ μΝαπσΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝε έη θκΝαπκ έ κθ αδΝ Ν

ηβΝ ΫηουξκυμΝ λΪ μΝ ΧπέξέΝ «Several nations...are displeased»), θυΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ

κυ δα δεκπκδά πθΝ ΧπέξέΝ «Privatisations are proceeding»ΨΝ η λδΪα αδΝ βΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ

βμΝπλΪιβμέΝΟδΝπ λδ Ϊ δμ ηΫ αΝ δμΝκπκέ μΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μ έθαδΝ

ξπλδεΫμΝΧGreece, FinlandΨΝεαδΝξλκθδεΫμΝΧa couple of months ago). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ πθΝ ζζάθπθ ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν π λδΰλΪφκθ αδΝ Ν ΰ΄Ν πζβγυθ δεσΝ

πλσ ππκ πμΝ εΝ κτ κυ,  έθ αδ ι εΪγαλκΝηάθυηαΝ κθΝαθαΰθυ βΝσ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμ σξδΝαπζυμΝ

ελα Ϊ δΝ δμΝαπκ Ϊ δμ,ΝαζζΪΝ λΫφ αδΝεαδΝ θαθ έκθΝ κυμέΝΥαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝβΝξλά βΝ κυΝ

α΄Ν πζβγυθ δεκτΝ Χ«We don't trust their word their»ΨΝ εαδΝ βμΝ ε β δεάμΝ αθ πθυηέαμΝ «our» («The 

Greeks are shocked at our arrogance»Ψ,ΝβΝκπκέαΝ έξθ δΝσ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϊ αδΝι εΪγαλαΝ κΝ

πζ υλσΝ πθΝ αθ δ υθΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝεα ΪΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Χ«We are losing patience with the 

debtor»ΨέΝ πέ βμ,Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ α΄ πζβγυθ δεκτΝ εαδΝ βμΝ ε β δεάμΝ αθ πθυηέαμΝ πδ δυε δΝ θαΝ

ηπζΫι δΝ κθΝφδθζαθ σΝαθαΰθυ βΝΧάήεαδΝ κθΝαθαΰθυ βΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝεΪπκδαΝξυλαΝπκυΝ

αθάε δΝ κυμΝ αθ δ ΫμΝ βμΝ ζζΪ αμΨΝ εαδΝ θΝ Ϋζ δΝ θαΝ κθΝ π έ δΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ κυ 

αυ αλξδεκτΝλσζκυΝ πθΝ αθ δ υθ εαγυμΝκΝκφ δζΫ βμ- ζζΪ αΝ θΝεΪθ δΝ έπκ αΝΰδαΝθαΝζτ δΝ κΝ

πλσίζβηαΝΧ«the debtor...does nothing to fix the underlying problem»ΨέΝΣΫζκμ,ΝηΫ αΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝ

πδζκΰΫμ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ εΪθ δΝ δ δαέ λαΝ αδ γβ άΝ βθΝ δαφκλκπκέβ βΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ αθ δ υθΝ

θδ ξτκθ αμ Νη ΰΪζκΝίαγησ κΝ έπκζκΝ κυΝ« η έμ»ΝΫθαθ δΝ κυΝ«Άζζκυ»έ    

 ΟδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝΧ«Tensions are rising in Europe»ΨέΝΧμΝ εΝ

κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β, θυΝ κΝ αθαΰθυ βμΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ

Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέ Πλκ ζ ε δεσμΝ θ έε βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋΰεζδ βέΝ

ξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝ εφΫλκθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ βΝΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ

πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝ Χ«it is 
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much more likely», «If this happens»ΨΝ εφλΪακθ αμΝ βΝ κίαλάΝπδγαθσ β αΝ ισ κυΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

απσΝ βθΝ υλπαυθβέΝ πέ βμ,Ν κΝ ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ

υΰΰλαφΫαμΝ ΰδαΝ θαΝ θ έθ δΝ βθΝ ά βΝ αλθβ δεάΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ Χ«exasperated», 

«quarrel», «furious», «repercussions»ΝεέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝSchäuble εαδΝ κυΝΠαπκτζδα,Ν θυΝπαλα βλ έ αδΝεαδΝβΝξλά βΝ βμΝ

υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ε έη θκΝ

αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ Χ«creditor», «revenue», 

«debtor», «economy», «deficit», «loans», «austerity»Ν εέΪέΨ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ

ζσΰκυΝ πθΝθκηδευθΝΧ«elections», «cabinet», «minister», «democratic process», «sovereign state» 

εέΪέΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ,ΝυπΪλξκυθΝίΫίαδαΝαλε κέΝ

κδεκθκηδεκέΝ σλκδ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝ

απκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέ         

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝ ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κδΝΈζζβθ μΝ

έθαδΝ φτ δΝ α υθ π έμ,Ν αφ λΫΰΰυκδ,Ν παλΪζκΰκδΝ εαδΝ αθέεαθκδΝ θαΝ δαξ δλδ κτθΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ

κυμέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν έθαδΝαπσζυ αΝυπ τγυθκδΝΰδαΝ βθΝεα Ϊ α βΝ βθΝκπκέαΝίλέ εκθ αδέΝ πέ βμ,Ν

κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ ζσΰκμΝ θδ ξτ δΝ βθΝ υπ λέ ξυ βΝ εΪπκδπθΝ ξπλυθΝ Χ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ

υλυπβμΨ,Ν Ϋθαθ δΝ εΪπκδπθΝ Ϊζζπθ,Ν ηδελσ λπθΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ α τθαηπθΝ ΧσππμΝ βΝ ζζΪ αΨ,Ν

παλκυ δΪακθ αμΝαυ άθΝ βΝζκΰδεάΝπμΝ έεαδβ,Ν βηκελα δεάΝάήεαδΝαθαΰεαέαέΝ πσΝ βΝηδαΝπζ υλΪ,Ν

παλα βλ έ αδΝκΝζσΰκμΝ πθΝBκλ δκ υλππαέπθΝΧ«Schäuble likened Greece to a "bottomless pit"» 

εαδΝ απσΝ βθΝΪζζβΝ πθΝNκ δκ υλππαέπθΝ Χ«ΟWho is Mr. Schäuble to revile GreeceςΟ»ΨέΝΣΫζκμ,Ν

υπΪλξ δΝ κΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ φβη λέ αμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

υηίΪ δμΝ κυΝζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΟΝ υΰΰλαφΫαμ,Ν ά βΝαπσΝ βθΝπλυ βΝ παλΪΰλαφκΝ κυΝ ε δηΫθκυ, αλξέα δΝ ηδαΝ κι έαΝ πέγ βΝπλκμΝ

κυμΝΈζζβθ μ ξλβ δηκπκδυθ αμΝΫθ κθαΝαλθβ δεκτμΝξαλαε βλδ ηκτμΝΰδαΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμέΝ

Έ δ,Ν πλκίΪζζκθ αμΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ α υθ π έμ,Ν απ έγαλξκυμ,Ν αφ λΫΰΰυκυμ,Ν παλΪζκΰκυμΝ εέ έζέΝ
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πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ αΝ ελΪ β- αθ δ ΫμΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ παέλθκυθΝ

πκζδ δεΫμΝαπκφΪ δμΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝπαλαεΪηπ κθ αμΝαεσηβΝεαδΝ βΝ βηκελα έα,Νσ αθΝ

ξλ δΪα αδΝΧ«we have even suggested when Greece can have elections and who should be in the 

cabinet»ΨέΝ εσηβΝεαδΝαθΝΰέθ αδΝηδαΝηδελάΝΧαυ κΨελδ δεάΝπλκμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝε δηΫθκυ πμΝπλκμΝ

βθΝ αθΪη διβΝ πθΝ αθ δ υθΝ βθΝ π λδεάΝ πκζδ δεάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Χ«our meddling in the 

democratic process of a sovereign state is alarming»ΨΝ θΝ αθ δελκτ δ βθΝ παλαπΪθπΝ

πδξ δλβηα κζκΰέα,ΝαζζΪΝφαέθ αδΝθαΝπλκετπ δΝπ λδ σ λκΝπμΝζκΰδεσΝ υηπΫλα ηαΝπαλΪΝπμΝ

εα α έεβΝαυ άμΝ βμΝ ι λ ηδ δεάμΝπκζδ δεάμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝαπσΝ βΝηδαΝπζ υλΪΝ

εα αε λαυθυθ δΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ Χ δμΝ Ϋ λδμΝ πλυ μΝ παλαΰλΪφκυμΨΝ εαδΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ

πλκ παγ έΝ θαΝ ιδ κλλκπά δΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ α ευθ αμΝ υπκ υπυ βΝ ελδ δεάΝ ΧπκυΝ εαζτπ δΝ

ηδΪηδ βΝπαλΪΰλαφκΨΝΰδαΝ βθΝ ηπζκεάΝ πθΝ αθ δ υθΝ αΝ π λδεΪΝγΫηα αΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝπκυΝ

θΝφαέθ αδΝσηπμΝθαΝπ έγ δέ         

 ΣΫζκμ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ η Ν Ϋηη κΝ λσπκ εαγδ ΪΝ βθΝ ζζΪ αΝ υπ τγυθβΝ ΰδαΝ βθΝ πδγαθάΝ

απκ υξέαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ« δΪ π άμ»Ν βμΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Νυπαέ δαΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλλ υ βΝ βμΝ

υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝΣβθΝέ δαΝ δΰηά,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ βζυθ δΝ βθΝΫθ κθβΝαθβ υξέαΝ κυΝΰδαΝ δμΝ

υθΫπ δ μ πκυΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝηδα Ϋ κδαΝΫεία β,Ν βζα άΝ κΝσ δΝκδΝΦδθζαθ κέΝγαΝξΪ κυθΝεΪπκδαΝ

απσΝ αΝξλάηα α πκυΝΫξκυθΝ αθ έ δΝ βθΝ ζζΪ α αζζΪΝεαδΝ βθΝ ε έηβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝΧ«We'll 

lose some of the money we already loaned...but we will also lose the goodwill of our southern 

neighbours». Σκ ζ υ αέκ ίΫίαδα πδξ έλβηα αυ καθαδλ έ αδ ηΫ α κ ε έη θκ («Papoulias 

retorted: "Who is Mr. Schäuble to revile Greece?...Who are the Finns?»). έθαδΝφαθ λσΝσ δΝ θΝ

υπΪλξ δΝ ε έηβ βΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ πθΝ ζζάθπθΝπλκμΝ κυμΝΦδθζαθ κτμέΝ πέ βμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ κΝ

πδξ έλβηαΝσ δΝκδΝΦδθζαθ κέΝγαΝξΪ κυθΝεΪπκδαΝ ξλάηα α θΝ εηβλδυθ αδΝαπσΝεΪπκδαΝ πβΰά, 

θυΝ πέ βμΝ θΝαθαφΫλ αδΝ κΝ πσ αΝξλάηα αΝΫξκυθΝε λ έ δΝαπσΝ κυμΝ σεκυμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ

αθ έπθέΝ εσηβ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝθαΝ λκηκελα ά δΝ κθΝαθαΰθυ βΝεΪθκθ αμΝζσΰκΝΰδαΝ

κίαλΫμΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝπκζδ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝαπσΝ βθΝεα Ϊλλ υ βΝ βμΝ ,Ν

ξπλέμΝεαδΝπΪζδΝθαΝαθαφΫλ αδΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝΧ«There will be severe economic and political 

repercussions that we can't even begin to understand»ΨέΝ θΝεα αεζ έ δ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝ

απ ΰθπ ηΫθαΝ θαΝπ έ δ σ δΝ βΝ Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αλλ τ δΝ εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν σ δΝ βΝ ζζΪ α 

πλΫπ δΝ θαΝ παλαη έθ δΝ ηΫζκμΝ βμ πΪ βΝ γυ έα,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εα α λα βΰ έ αδΝ βΝ

βηκελα έαΝ βμΝεαδΝσ δΝυπκφΫλ δΝκδεκθκηδεΪέΝ 
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   Άλγλκ 4: French and Greek elections throw fiscal pact into jeopardy (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β πμΝ εΝ κτ κυ,Ν

απκφ τΰ δΝ δμΝαλθβ δεΫμΝαθαφκλΫμΝπλκμΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝσππμΝεαδΝ Νπλκβΰκτη θαΝ

ε έη θα, πδζΫΰ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ « δΪ π β»Ν Χ«bailout»ΨΝ ΰδαΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ υηφπθέαΝ

ΧηθβησθδκΨΝπκυΝΫξ δΝ υθΪο δΝβΝ ζζΪ αΝη Ν κυμΝ αθ δ ΫμΝ βμέΝ Νγ δεάΝξλκδΪΝαυ άμΝ βμΝζΫιβμΝ

σηπμ φαέθ αδΝθαΝαυ καθαδλ έ αδ εαγυμΝαθαφΫλ αδΝσ δΝ αΝεσηηα αΝπκυΝ δαπλαΰηα τ βεαθΝ βΝ

« δΪ π β»ΝΫξα αθΝπκζζΫμ Ϋ λ μΝ δμΝίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ θυΝαθ έγ αΝεΫλ δ αθ αΝεσηηα αΝ

πκυΝ αθ δ ΪξγβεαθΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ Χ«In Greek parliamentary elections the parties 

which had negotiated the bailouts lost seats to those parties opposed to the current bailout 

terms»ΨέΝ Παλσηκδα,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ζΫιβΝ «η αλλυγηέ δμ»Ν Χ«reforms»Ψ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ

αθαηφέίκζαΝγ δεΪΝφκλ δ ηΫθβέΝΟδΝ«η αλλυγηέ δμ», σηπμ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ξέακυθΝ

θαΝ φαλησακθ αδΝ Χαθ ιαλ ά πμΝ αζζαΰάμΝ ευίΫλθβ βμΨΝ πμΝ αθαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ

« δΪ π βμ»Ν Χ«Greece must continue its economic reforms...no matter who was in power»), 

απκ κεδηΪ βεαθΝαπσΝ κυμΝ Ϋζζβθ μΝοβφκφσλκυμέΝ πέ βμ,Ν κΝ ε έη θκΝ υπΪλξκυθΝεαδΝ εΪπκδ μΝ

υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμΝΧ«sent strong messages», «austerity», «their 

patience...is ending», «worried», «uncertainty», «fringe», «anti-immigration», «difficult»Ν εέΪέΨ 

η Ν δμΝκπκέ μΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝθαΝ θ έθ δΝ κΝεζέηαΝαθβ υξέαμΝεαδΝα Ϊγ δαμΝπκυ,Νεα ΪΝ

βΝΰθυηβΝ κυ,ΝγαΝ βηδκυλΰβγ έΝη Ν βθΝαζζαΰάΝ υ ξ δ ηυθΝ κΝ ζζβθδεσΝεκδθκίκτζδκέΝΣΫζκμ,ΝβΝ

ξλά βΝ κυΝπζΪΰδκυΝζσΰκυ,ΝπκυΝ πδζΫΰ αδΝΰδαΝθαΝη αφ λγκτθΝ αΝζσΰδαΝ βμΝ Jutta Urpilainen
10

, 

αφάθ δΝπκζζΫμΝαυγαδλ έ μ αζζΪΝεαδΝ π λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝ υΰΰλαφΫαέΝ

θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ πδζΫΰ αδΝθαΝη αφ λγκτθΝ ΝπζΪΰδκΝζσΰκΝ αΝ ξσζδαΝ

βμΝUrpilainen ΰδαΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εζκΰΫμ,Ν θυΝ αθ έγ αΝ Ν υγτΝ ζσΰκ,Ν αΝ ξσζδΪΝ βμΝ ΰδαΝ δμΝ

ΰαζζδεΫμΝ εζκΰΫμ,Ν παλσ δΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ εζκΰΫμΝ απκ ζκτθΝ βηαθ δεσ λκΝ ΰ ΰκθσμ,Ν εα ΪΝ κθΝ

υΰΰλαφΫαΝΧη Ν βθΝΫθθκδαΝσ δΝπλκεαζκτθΝη ΰΪζβΝαθβ υξέαΝεαδΝα Ϊγ δαΝ δμΝαΰκλΫμΝεαδΝ κυμΝ

π θ υ ΫμΨέ           

 Ό κθΝαφκλΪΝ κΝ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝΧπέξέΝ«is ending», «sent», «lost», «fell», «made», «entered», «form»ΝεέΪέΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ

εΪπκδ μΝ θκβ δεΫμΝ Χ«negotiated», «renegotiate»Ν εέΪέΨΝ ζ ε δεΫμΝ Χ«told»ΨΝ εαδΝ υ ξ δ δεΫμΝ
                                                           
10

 ΤπκυλΰσμΝκδεκθκηδευθΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝβί11-2014. 



 

38 

 

(«became»ΨέΝ λξδεΪ,Ν πμΝ λΪ μΝ πθΝ πλΪι πθΝ ηφαθέακθ αδΝ κδΝ οβφκφσλκδΝ πθΝ ίκυζ υ δευθΝ

εζκΰυθ Ϋπ δ α, κδΝ π θ υ Ϋμ,Ν κδΝ αλξβΰκέΝ πθΝ εκηηΪ πθΝ εαδΝ Ϋζκμ, βΝ Jutta Urpilainen. 

ΠαλΪζζβζαΝη Ν κυμΝΫηουξκυμΝ λΪ μ υπΪλξκυθΝεαδΝκδΝηβΝΫηουξκδΝ λΪ μΝηΫ αΝ κΝε έη θκΝ

(«Stock prices», «euro», «fringe parties», «Syriza», «Golden Dawn», «Greece»ΨέΝ Μ Ν βθΝ

απσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ Ν ηβΝ ΫηουξκυμΝ λΪ μΝ ΧπέξέΝ «fringe parties made radical gains») 

η λδΪα αδΝ κυ δα δεΪΝ βΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ

ζαηίΪθκυθΝξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μ έθαδΝξπλδεΫμΝΧ«Greece»). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ

υΰΰλαφΫαμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝπλκ παγ έΝθαΝελα ά δΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ β,Ν έθκθ αμΝ βθ αέ γβ βΝ

βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ εαδΝ πθΝ έ πθΝ απκ Ϊ πθέΝ πέ βμ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ απλσ ππβΝ

τθ αιβΝΧ«it may be difficult to form a governing coalition»ΨΝ έθκθ αμΝΫηφα βΝ κΝα δΫικ κΝ πθΝ

εζκΰυθΝ εαδΝ εφλΪακθ αμΝ Ϋηη αΝ ηδαΝ ηδελάΝ απκΰκά υ βΝ ΰδαΝ βΝ υ εκζέαΝ υΰελσ β βμΝ

ευίΫλθβ βμΝ υθ λΰα έαμέ         

 ΟδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝΧπέξέΝ«Voters in France and Greece sent 

strong messagesέέέ»ΨέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέ Όζ μΝκδΝπλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ β,ΝΰδαΝ

θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β αΝ ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ

πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝ Χ«Greece must continue its economic reformsέέέ»ΨΝ θδ ξτκθ αμΝ βθΝ

ΪπκοβΝ βμΝ απκυ έαμΝ θαζζαε δευθΝ ζτ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ πέ βμ, κΝ ΪλγλκΝ ίλέγ δΝ απσΝ

αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ βθΝ αί ίαδσ β αΝ εαδΝ κΝ

α δΫικ κΝΧ«added uncertainty», «fringe parties», «radical gains»ΝεέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ βμΝJutta Urpilainen,Ν θυΝπαλα βλ έ αδΝεαδΝβΝξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ

δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ε έη θκΝ αθ έα αδ 

κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «fiscal austerity», «EU», 

«investors», «stock prices»Ν εέΪέΨ αζζΪΝ εαδΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ θκηδευθΝ ΧπέξέΝ

«voters», «parliamentary elections», «seats», «parties», «governing coalition»ΝεέΪέΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝ
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ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απζσΝ εαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ

ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέ     

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝπκζζΪΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν κΝ

ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ βΝ ηβΝ τ α βΝ

ευίΫλθβ βμΝ υθ λΰα έαμΝ πλκεαζ έΝ α Ϊγ δαΝ εαδΝ αθβ υξέαΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝ εαδΝ κΝ

ξλβηα δ άλδκ,Ν α δαφκλυθ αμΝ ΰδαΝ βθΝ τξβ πθ πκζδ υθέΝ πέ βμ,Ν κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ ζσΰκμΝ

υπκΰλαηηέα δΝσ δΝβ ζζΪ αΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ξέ δΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝ«η αλλυγηέ δμ», αθ ιαλ ά κυΝ

ευίΫλθβ βμ,Ν παλαεΪηπ κθ αμΝ βζα άΝ βΝ γΫζβ βΝ πθΝ οβφκφσλπθέΝ ΣΫζκμ,Ν υπΪλξ δΝ εαδΝ κΝ

βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν φβη λέ α αζζΪΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ

κυΝζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ β σ δΝκδΝΰαζζδεΫμ αζζΪΝπσ κΝηΪζζκθΝκδΝ ζζβθδεΫμΝ

ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝγΫ κυθΝ Νεέθ υθκΝ δμ ( θΝπλκε δηΫθπΝ βηκ δκθκηδεκτΝ τπκυΨ υλππαρεΫμΝ

υηφπθέ μΝ Χ«French and Greek elections throw fiscal pact into jeopardy»ΨέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν

πλκεαζ έ αδΝ α Ϊγ δαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ αθβ υξέαΝ κυμΝ π θ υ ΫμέΝ ΠαλΪζζβζα, κδΝ δηΫμΝ κΝ

ξλβηα δ άλδκΝπαλκυ δΪακυθΝπ υ β εαγυμΝ κΝ υλυΝπΫφ δΝΫθαθ δΝ κυΝ κζαλέκυέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμ 

βζα άΝ πδ βηαέθ δΝ αΝ βηΪ δαΝ ηδαμΝ ηδελάμΝ εα α λκφάμΝ πκυΝ υθ ζ έ αδ η Ν κίαλΫμΝ

πδγαθσ β μΝθαΝΰέθ δΝαθ ιΫζ ΰε βΝ κΝηΫζζκθ,ΝαθΝ θΝ βλβγκτθΝκδ υλππαρεΫμΝ υηφπθέ μέ 

 ι Ϊακθ αμΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ κυΝε δηΫθκυΝπαλα βλ έ αδ σ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ έθ δΝη ΰΪζβΝ

Ϋηφα βΝ δμΝ πδε έη θ μΝ υθΫπ δ μΝπκυΝγαΝυπκ κτθΝ κΝξλβηα δ άλδκΝεαδΝκδΝαΰκλΫμΝαπσΝ βΝηβΝ

άλβ βΝ πθΝ υλππαρευθΝ υηφπθδυθ,Ν θυΝ θΝαθαφΫλ δΝπκυγ θΪΝ δμΝ υθΫπ δ μΝπκυΝγαΝυπκ κτθΝ

κδΝ Ϋζζβθ μΝ πκζέ μΝ απσΝ βθΝ άλβ βΝ αυ υθέΝ πέ βμ,Ν αθαφΫλ αδΝ ΧηΫ πΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ βμΝ

υπκυλΰκτΝκδεκθκηδευθΨ σ δΝβΝ ζζΪ αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ξέ δΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝ«η αλλυγηέ δμ»Ν

εαδΝ θαΝ βλά δΝ σζ μΝ δμΝ υηφπθέ μΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ « δΪ π βμ»,Ν πκυΝ έξ Ν υπκΰλΪο δΝ βΝ

πλκβΰκτη θβΝ ευίΫλθβ βέΝ θ ιΪλ β αΝ βζα άΝ απσΝ βθΝ αζζαΰάΝ ευίΫλθβ βμ, γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

βλβγκτθΝ αΝ υηφπθβγΫθ α,Ν παλαεΪηπ κθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ βθΝ οάφκΝ πθΝ ζζάθπθΝ

πκζδ υθΝ εαδΝ βΝ γΫζβ άΝ κυμ, ΰδαΝ θαΝ αζζΪικυθΝ αΝ πλΪΰηα αέΝ Τπκ βλέα αδΝ Ϊη αΝ ξπλέμΝ

εαθΫθαθΝ θ κδα ησ σ δΝ κΝ π σΝεαδΝ κΝπλΫπκθΝ έθαδΝβΝπ λδ κζάΝ βμΝ βηκελα έαμέΝ ιέα δΝθαΝ

βη δπγ έΝ σ δΝ βΝ φδθζαθ άΝ υπκυλΰσμΝ κδεκθκηδευθΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ πθΝ κ δαζ βηκελα υθΝ ΧπμΝ εΝ

κτ κυ, υπκγΫ κυη Νσ δΝ έθαδΝφδζδεΪΝ πλκ ε έη θβΝ βθΝαλδ λάΝ δ κζκΰέαΨ,Ν αζζΪΝκδΝ απσο δμΝ
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πκυΝαπκ υπυθ δΝ θΝΫξκυθΝεαηέαΝ δαφκλΪΝαπσΝ δμΝαπσο δμΝ πθΝ ιδυθΝεκηηΪ πθΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝ

πΪθπΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝαά βηαέΝ πέ βμ,ΝαπσΝ βΝηδαΝπζ υλΪΝ υθαδθ έΝ βθΝ πδίκζάΝηδαμΝ ιδΪμΝ

πκζδ δεάμΝ βθΝ ζζΪ αΝ Χαΰθσβ βΝ κυΝ εζκΰδεκτΝαπκ ζΫ ηα κμ,Ν υθΫξδ βΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ

πκζδ δευθΝζδ σ β αμΝεέ έζέΨ,Ν θυΝαπσΝ βθΝΪζζβ πδελκ έΝη Νη ΰΪζκΝ θγκυ δα ησΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝ

« κ δαζδ ά»ΝHollandeέΝΊ πμΝ π δ άΝβΝΓαζζέαΝπμΝδ ξυλσ λβΝξυλα,Ν υΰελδ δεΪΝη Ν βθΝ ζζΪ α,Ν

παέα δΝ βηαθ δεσ λκΝλσζκΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέΝΠαλα βλκτη Ν βζα ά ΰδα ΪζζβΝηδαΝφκλΪΝ

βΝ άλδιβΝ κυΝδ ξυλκτΝπλκμΝ κθΝδ ξυλσΝΧ θΝπλκε δηΫθπΝ βμΝΦδθζαθ έαμ πλκμΝ βΝΓαζζέαΨέΝ 
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  Άλγλκ 5: Love draws the Finnish to Greece (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεά ζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,ΝβΝ υΰΰλαφΫαμΝΧSatu HelinΨΝελα ΪΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ β ξπλέμΝεαηδΪΝγ δεάΝάΝ

αλθβ δεάΝ αθαφκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝ τηφπθαΝ η Ν λ πκλ ΪαΝ βμΝ φβη λέ αμΝ

Helsingin Sanomat, κΝΫλπ αμΝ έθαδΝκΝετλδκμΝζσΰκμ ΰδαΝ κθ κπκέκΝβΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ

Φδθζαθ υθΝ βμΝΫλ υθαμΝΫξκυθΝη αθα τ δΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ«a vast majority of those who have 

migrated say that the reason for moving...was love»ΨέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ δεαδκζκΰ έ αδΝ ζσΰπΝ

εζέηα κμέΝ ΣκΝ η κΰ δαεσΝ εζέηαΝ βμΝ ζζΪ αμ υθάγπμΝ θδεΪΝ κΝ ελτκΝ βμΝ εαθ δθαίέαμΝ Χ«the 

Mediterranean climate often beats the cold Nordic weatherέέέ»ΨέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ ζζΪ αΝ

παλκυ δΪα αδΝπμΝεαζτ λβΝξυλα, ΰδαΝθαΝαά δΝεαθ έμΝησθδηαΝΧ«when deciding a common place 

of residence») υΰελδ δεΪΝη Ν βΝΦδθζαθ έαΝ εαδΝ δμΝ εαθ δθαίδεΫμΝ ξυλ μΝΰ θδεσ λαέΝ Ν ξλά βΝ

κυΝ υγτΝ ζσΰκυ,Ν πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ η αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ βμΝ φδθζαθ άμΝ

λΰααση θβμΝ βθΝπλ ί έαΝ βμΝ γάθαμ,ΝOikarinen-Vasilopoulos,Ν έθ δΝδ δαέ λβΝαιδκπδ έαΝεαδΝ

αη σ β αΝ βθΝ έ β βέ         

 Ό κθΝ αφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝ ευλέπμΝ απσΝ υζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝΧ«reveals», «has collected», «have migrated», «found», «beats»ΝεέΪέΨέΝ λΪ μΝ πθΝ

παλαπΪθπΝ πλΪι πθΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κδΝ Φδθζαθ κέΝ πκυΝ η αθα τκυθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βΝ

Oikarinen-VasilopoulosέΝΤπΪλξκυθ, σηπμ, εαδΝ λΪ μΝ πκυΝ έθαδΝ ηβΝ Ϋηουξκδ,Ν σππμΝβΝ ζζΪ αΝ

εαδΝβΝ φβη λέ αΝHelsingin Sanomat. Ναπσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝη λδΪα δΝ

βθΝαπσ κ βΝαδ δσ β αμΝ βμΝπλΪιβμ,Ν θυΝβΝξλά βΝ βμΝπαγβ δεάμΝ τθ αιβμΝΧ«a spouse is often 

foundέέέ»ΨΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ

ξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝξπλδεΫμΝΧ«Finland», «Greece»). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμΝ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝ Ν υΰΰλαφΫαμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ εαδΝ

αθ δε δη θδεάΝ Ϊ β, αθΝ εαδΝ έθαδΝΦδθζαθ άέΝΟδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απκφαθ δεΫμΝ

(«The major reasons for moving from Finlandέέέ»ΨέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ

κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ

ζσΰκυΝκλέακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ βΝ ΰδαΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ
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βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝ Χ«if the Finn and Greek meet 

somewhere abroadέέέ»Ψ,Ν εφλΪακθ αμΝ εαδΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ κΝ α υΰΪλδΝ θαΝ ΰθπλδ έΝ εΪπκυΝ κΝ

ιπ λδεσΝ ε σμΝαπσΝ κΝπλκφαθΫμΝηΫλκμΝΧ δμΝ ζζβθδεΫμΝπαλαζέ μΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμΝ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ βμΝ Oikarinen-Vasilopoulos,Ν θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝΠδκΝ υΰε ε δηΫθα,Ν κΝυπσΝ ιΫ α βΝε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ

απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ κυλδ δεκτΝζσΰκυΝΧπέξέΝ«holiday trip», «the Mediterranean climate...beats 

the cold Nordic weather»ΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσΝ εαδΝ

εα αθκβ σέΝΧμΝπλκμΝ κΝε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν

ηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝζσΰκΝ δαπζΫεκθ αδΝεαδΝ υηίΪ δμΝ κυΝ κυλδ δεκτΝζσΰκυέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ κδΝ ετλδκδΝ ζσΰκδΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ η αθα τκυθΝ κδΝ Φδθζαθ κέΝ έθαδΝ βΝ

λΰα έαΝάΝκδΝ πκυ ΫμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκδΝΦδθζαθ κέΝ έθαδΝ σ κΝ ΰελα έμΝΪθγλππκδΝπκυΝπκ ΫΝ Ν

γαΝΪφβθαθΝ βΝΦδθζαθ έαΝ ΰδαΝ εΪπκδκΝηβΝ κίαλσΝζσΰκ,Ν σππμΝ ΫθαμΝ Ϋλπ αμ,Ν βΝ κηκλφδΪΝεΪπκδκυΝ

σπκυΝεέΪέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Νβ ησθδηβΝ ΰεα Ϊ α βΝ βθΝ ζζΪ α παλκυ δΪα αδΝπμΝηδαΝ ιαέλ βΝ

κθΝ εαθσθαέΝ πέ βμ,Ν ζαθγΪθ δΝ εαδΝ βΝ ΪπκοβΝ σ δΝ κδΝ κλ δκ υλππαέκδΝ θΝ η αθα τκυθΝ κΝ

Νσ κ,ΝαζζΪΝησθκΝ κΝαθ έγ κέΝΟΝησθκμΝζσΰκμ,Ν βζα ά,ΝπκυΝκδΝ Ν κλ δκ υλππαέκδΝΫλξκθ αδΝ κΝ

Νσ κ έθαδΝκδΝεαζκεαδλδθΫμΝ δαεκπΫμ,ΝβΝ δα εΫ α β,Ν κΝφαΰβ σΝεέ έζέΝΆζζπ ,Ν τηφπθαΝεαδΝη Ν

βΝ υΰΰλαφΫαΝκΝΰαηπλσμΝίλέ ε δΝ βΝθτφβΝ υθάγπμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ΧεαζκεαδλδθκτΝεα ΪΝ

πΪ αΝ πδγαθσ β αΨΝ αιδ δκτΝ βμΝ βθΝ ζζΪ αΝ Χ«a spouse is often found on a holiday trip») 

υπΪλξ δ, σηπμ, εαδΝ ηδαΝ πδελάΝ πδγαθσ β αΝ κΝ α υΰΪλδΝ θαΝ ΰθπλδ έΝ κΝ ιπ λδεσέΝ Μ Ν ΪζζαΝ

ζσΰδα,ΝκδΝσηκλφ μΝπαλαζέ μΝ έθαδΝ αΝησθαΝηΫλβΝ βθΝ ζζΪ α, ΰδαΝθαΝΰθπλέ δΝεαθ έμΝ κθΝΫλπ α,Ν

αφκτΝσππμΝυπκθκ έ αδΝκδΝΈζζβθ μΝπ λθΪθ ΝσζβΝ βΝηΫλαΝ κυμΝ ε έέΝ πδπζΫκθ,ΝσππμΝαθαφΫλ αδ,ΝβΝ

ΰυθαέεαΝ έθαδΝ υθάγπμΝΦδθζαθ άΝεαδΝκΝΪθ λαμΝΈζζβθαμΝΧ«in most cases the woman is Finnish 

and the man Greek» - ξαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ φπ κΰλαφέαΝ βμΝ ιαθγδΪμΝ εκπΫζαμΝ η Ν κΝ

η ζαξλδθσΝαΰσλδΝθαΝπαέακυθΝλαεΫ μΨ, ζαθγΪθκθ αμΝ κΝ λ σ υπκΝ κυΝΫζζβθαΝ λα άΝ Χη Νσ δΝ

υθ βζυ δμΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝπέξέΝ κΝ ζζβθδεσΝεαηΪεδΝεέ έζΨΝΫθαθ δΝ βμΝ ΰελα κτμΝεαδΝθ λκπαζάμΝ

κυλέ λδαμέ 
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         Άλγλκ 6: We must forgive Greece's debt (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμΝ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν δαελέθ αδΝβΝΫηη αΝαλθβ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ Χ«lazy Greeks», «refusing to pay their fare share of taxes», «their corrupt 

system»Ν εέΪέΨέΝ Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ «πλσίζβηα»,Ν βΝ κπκέαΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ λ δμΝφκλΫμΝηΫ αΝ κΝε έη θκ η Ν εκπσΝθαΝ κθδ έΝβΝδ δαέ λαΝπλκίζβηα δεάΝ

εα Ϊ α βΝ βθΝ κπκέαΝ ίλέ ε αδΝ βΝ ζζΪ αέΝ πέ βμ,Ν κΝ ε έη θκΝ Χπ λδ σ λκΝ απσΝ αΝ

πλκβΰκτη θαΨΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

υηίΪζζκυθΝ βθΝ πλκ πΪγ δαΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ βΝ ΰδαΝ βΝ ηΪ αδβΝ εαδΝ

απΫζπδ αΝ πλκ πΪγ δαΝ δΪ π βμΝ βμΝ ζζΪ αΝ φαλησακθ αμΝ κΝ υπΪλξκθΝ πλσΰλαηηα,Ν

πδλλέπ κθ αμΝ υγτθ μΝφυ δεΪΝεαδΝ κυμΝΫζζβθ μΝπκζδ δεκτμΝΧ«their unsustainable debt», «their 

collapsing economy», «things are getting worse», «Greece will default again», «Greek 

politicians have not been...voluntary participants in their fiscal consolidation and reformation» 

εέΪέΨέΝΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝηβΝ ξθδεσ κξ τκθ αμΝ βθΝ τεκζβΝπλσ ζβοάΝ κυΝαπσΝ κθΝ

αθαΰθυ βέ           

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝ ΧπέξέΝ «slept», «hit», «shrunk», «borrow», «pay», «point», «made»ΝεέΪέΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ

εΪπκδ μΝ θκβ δεΫμΝ Χ«imagine», «believe», «recognise», «hope», «agree», «suspect» «forgive» 

εέΪέΨ,Ν ζ ε δεΫμΝ Χ«grumble», «mutter», «asked», «are talking»ΝεέΪέΨ,Ν ε β δεΫμΝ Χ«have»ΝεέΪέΨ,Ν εαδΝ

υπαλε δεΫμΝΧ«here's»ΝεέΪέΨέΝ λΪ μΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθΝ έθαδΝαπσΝ βΝηδαΝπζ υλΪΝβΝ ζζΪ α,Ν

κδΝ Έζζβθ μ,Ν κΝ ξλΫκμΝ εαδΝ βΝ κδεκθκηέαΝ κυμΝ εαδΝ απσΝ βθΝ Ϊζζβ, κΝ υΰΰλαφΫαμ,Ν αΝ ελΪ βΝ βμΝ

υλπαυθβμ,ΝβΝ ΚΣΝεαδΝ κΝ ΝΣέΝ Ναπσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξέΝ «Greek 

debt will hit 189% of GDPέέέ»Ψ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝξλά βΝκυ δα δεκπκδά πθΝΧπέξέΝ«according to the 

most recent forecastέέέ»ΨΝ η λδΪα δΝ βθΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ πέ βμ,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ

παγβ δεάμΝ τθ αιβμΝΧπέξέΝ«workers are now unemployed»ΨΝ πδ λΫπ δΝ βθΝαπαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ

ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ

(«Greece», «Europe»ΨΝεαδΝξλκθδεΫμΝΧ«in recent months», «next year»ΝεέΪέΨέ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμΝ 
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Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ξ σθΝ δ σπκ αΝ κΝ α΄Ν εαδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ

θδεκτΝεαδΝπζβγυθ δεκτέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ εφλΪα δΝ δμΝαπσο δμΝ κυΝη ΝΪη κΝ

λσπκΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ « ΰυ»Ν Χ«I believe...», «I can't imagineέέέ»Ψ,Ν θυΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ

« η έμ»Ν Ϊ αδΝ κΝ πζ υλσΝ βμΝ υλπαυθβμ,Ν βμΝ ΚΣΝ εαδΝ κυΝ ΝΣΝ Χ«we, meaning the 

Eurozone nations, ECB and the IMFέέέ»ΨέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝ πζ υλΪ, ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πΪθ αΝ κΝ ΰ΄ 

πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ πζβγυθ δεκτ,Ν σ αθΝ υπΪλξ δΝ αθαφκλΪΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν

εΪθκθ αμΝ δαελδ άΝ βΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμ ( θδ ξτκθ αμΝ ΰδαΝ

ΪζζβΝ ηδαΝ φκλΪΝ κΝ έπκζκΝ κυΝ « η έμ»Ν Ϋθαθ δΝ κυΝ «Άζζκυ»έΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ ί΄Ν

πζβγυθ δεκτΝπλκ υπκυΝΧ«you might want to read that last sentence again»ΨΝΫξ δΝπμΝ σξκ,ΝηΫ πΝ

ηδαμΝυπσλλβ βμΝ δλπθ έαμ,ΝθαΝ υ δΝΫηφα βΝ ΝεΪ δΝπκυΝπλκεαζ έΝη ΰΪζβΝΫεπζβιβΝ κθΝηΫ κΝ

φδθζαθ σΝ αθαΰθυ βΝ εαδΝ θΝ Ϋζ δ, θαΝ κθΝ π έ δΝ ΰδαΝ εΪ δΝ απλκ σεβ κΝ [«without interest 

payments they (Greeks) would...have a healthier  budget than Finland»]έΝΣΫζκμ,Νΰέθ αδΝξλά βΝ

εαδΝ βμΝαπλσ ππβμΝ τθ αιβμΝΧ«it is almost universally acknowledged...that Greece will default», 

«it is time to finally solve this problem») θΝπλκε δηΫθπ,ΝΰδαΝθαΝ κγ έΝεαδΝπΪζδΝΫηφα βΝ ΝεΪ δΝ

πκυΝγ πλ έ αδΝ υλΫπμΝαπκ ε σέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝφαδθκη θδεΪΝαπκ α δκπκδ έ αδΝη Ν βΝξλά βΝ βμΝ

απλσ ππβμΝ τθ αιβμ,Ν αζζΪΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ φαέθ αδΝ θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ

πδξ δλβηα κζκΰέαΝΧ δσ δΝυπκθκ έ αδΝππμΝ θΝ έθαδΝκΝηκθα δεσμΝπκυΝπδ τ δΝ βθΝαπκ υξέαΝ βμΝ

ζζΪ αμ,ΝαζζΪΝσ δΝαπκ ζ έΝΪπκοβΝπαΰεκ ηέπμΝαπκ ε άΨέΝΝ     

 ΟδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝΧπέξέΝ«Greece hasn't been in news much 

in recent monthsέέέ»ΨέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β, θυ κΝ

αθαΰθυ βμΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝΠλκ ζ ε δεσμΝ θ έε βμΝ πθΝπλΪι πθΝζσΰκυΝ

απκ ζ έΝβΝΫΰεζδ βέΝξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ βΝΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ

βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ

λκπδεσ β αμΝ Χ«we must forgive», «they will have to borrow», «Greek default should be a 

voluntary write-off», «it is time to...solve this problem») θδ ξτκθ αμ,Ν εα ΪΝ εΪπκδκΝ λσπκ,Ν βΝ

ΰ θθαδκ πλέαΝ πθΝ υλππαρευθΝ ελα υθΝ εαδΝ πθΝ γ ηυθΝ πλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ Χ δαΰλΪφκθ αμΝ κΝ

ζζβθδεσΝ ξλΫκμΨέΝ πέ βμ,Ν κΝ ΪλγλκΝ ίλέγ δΝ απσΝ αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ

υΰΰλαφΫαμΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ βΝ ηα αδσ β αΝ εαδΝ κΝ α δΫικ κΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εα Ϊ α βμΝ

(«unsustainable debt», «collapsing economy», «unemployed», «things are getting worse», 

«problem»ΝεέΪέΨέ 
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Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

(«investors», «debt», «taxes», «interest payments», «budget», «Eurozone», «ECB», «IMF»ΝεέΪέΨέΝ

ΣκΝτφκμΝ κυΝε δηΫθκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝ πέ βηκ ξπλέμ, σηπμ, ι αβ βηΫθκΝζ ιδζσΰδκέΝΧμΝπλκμΝ κΝ

ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέ     

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμΝ κΝ

ε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκΝκδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝ

φτ δΝ ηπΫζβ μΝΧ«lazy Greeks»Ψ,ΝφκλκφυΰΪ μΝΧ«refusing to pay their...taxes»Ψ,Ν δ φγαληΫθκδΝ

(«their corrupted systemΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εαεκηαγβηΫθαΝ παδ δΪΝ αΝ κπκέαΝ βΝ υλππαρεάΝ Έθπ β 

εκυθΪ δΝ κΝ Ϊξ υζκΝ Χ«point the accusing finger»Ψ,Ν αζζΪΝ βθΝ έ δαΝ δΰηάΝ έξθ δΝ εαδΝ βΝ

η ΰαζκουξέαΝ βμΝ υΰξπλυθ αμΝ κυμΝ εαδΝ δαΰλΪφκθ αμΝ κΝ ξλΫκμΝ κυμέΝ πέ βμ,Ν κδΝ Ϋζζβθ μΝ

πκζδ δεκέΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝαθ παλε έμΝεαδΝθαΝακυθΝ βθΝκυ κπέαΝ κυμ εαγυμΝαλθκτθ αδΝθαΝ κυθΝ

βθΝπλαΰηα δεσ β αΝΧ«the one segment of the population that doesn't...recognise that Greece will 

default is politicians»ΨέΝΘαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ δππγ έΝ σ δΝ αΝ παλαπΪθπΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ηπέπ κυθΝ

εαδΝ κθΝζσΰκΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθέΝΣΫζκμ,ΝυπΪλξ δΝεαδΝκΝ βηκ δκφλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝ

ε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ α,ΝαζζΪΝεαδΝ υηίΪ δμΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ βΝΰδαΝ βθΝη ΰαζκουξέαΝεαδΝ βΝΰ θθαδκ πλέαΝ πθΝ

υλππαρευθΝ γ ηυθΝ Χ ,Ν ΚΣΨΝ εαδΝ κυΝ ΝΣ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλΫπ δΝ εκτ δαΝ θαΝ δαΰλΪοκυθΝ κΝ

ζζβθδεσΝ ξλΫκμΝ ΧπλκίΪζζκθ αμΝ ηΪζδ αΝ αυ άθΝ βθΝ πδζκΰά πμΝ βΝ ηκθα δεάΝ ζτ βΨΝ εαδΝ θαΝ

υΰξπλά κυθΝ κυμΝ ηπΫζβ μ,Ν φκλκφυΰΪ μΝ εέ έζΝ Έζζβθ μ η Ν εκπσΝ θαΝ αθαεΪηο δΝ βΝ

κδεκθκηέαΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝαζζΪ ευλέπμΝ βμΝ υλυπβμέΝΠαέλθκθ αμΝ βζα ά κθΝλσζκΝαυ κτΝπκυΝ θΝ

Ϋξ δΝφ αέι δΝ Ν έπκ α,ΝαζζΪΝεαζ έ αδΝθαΝπζβλυ δΝ αΝ« πα ηΫθα»ΝΧ«we are the only ones that 

haven't stepped up to the bankruptcy bar and ordered a drink in this party»). 

 ι Ϊακθ αμΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ κυΝε δηΫθκυΝπαλα βλ έ αδ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝ

φτ δΝ ηπΫζβ μ,Ν φκλκφυΰΪ μ,Ν δ φγαληΫθκδΝ εαδΝ εαεκηαγβηΫθκδέΝ Παλσ δΝ εεδθ έΝ η Ν κυμΝ

παλαπΪθπΝ ξαλαε βλδ ηκτμ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ Ϋξ δΝ εΪθ δΝ

λΪ δ μΝαζζαΰΫμΝ αΝ βηκ δκθκηδεΪΝ βμΝεαδΝσ δΝ γαΝ έξ ΝπδκΝυΰδάΝπλκςπκζκΰδ ησΝαεσηβΝεαδΝ
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απσΝ βΝΦδθζαθ έα,ΝαθΝ θΝ έξ ΝθαΝπζβλυθ δΝ σεκυμ,ΝΰδαΝθαΝ δλπθ υ έ,ΝίΫίαδα,ΝζέΰκΝπαλαεΪ πΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝαυ σΝΧ«you might want to read that...again»).      

 ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ βΝ γ ζκθ δεάΝ δαΰλαφάΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ξλΫκυμΝ απσΝ κυμ 

υλππαρεκτμΝ γ ηκτμΝ εαδΝ κΝ ΝΣ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ θΝ έθαδΝ Ϊθ υΝ σλπθέΝ ΤπΪλξ δΝ ηδαΝ

ηδελάΝαθαφκλΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝε δηΫθκυ,ΝπκυΝπ λθΪΝ ξ σθΝαπαλα άλβ βΝ κθΝαθαΰθυ βΝΧζσΰπΝ

βμΝπκζτΝηδελάμΝ βμΝΫε α βμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝγΫ βμΝ βμΨ έθαδ,Νσηπμ, πκζτΝ βηαθ δεά, δσ δΝαθαδλ έΝ

βθΝΪθ υΝσλπθΝεαδΝπλκςπκγΫ πθΝ δαΰλαφάΝ κυΝξλΫκυμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ ιβΰ έΝ

σ δΝ ΰδαΝ θαΝ δαΰλαφ έΝ ΫθαΝηΫλκμΝ κυΝ ξλΫκυμ,Ν βΝ ζζΪ α γαΝπλΫπ δΝ πλυ αΝ θαΝ υΰε θ λυ δΝ ΫθαΝ

πκ σΝξλβηΪ πθ,ΝπκυΝγαΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝ βμΝ βησ δαμΝπ λδκυ έαμΝ βμΝΧ«if Greece 

raises X euros in the sale of public companies, for example, we will forgive X amount of debt. If 

Greece passes this particular budget, we will forgive Y. And so on»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν σππμΝ

ΰλΪφ αδ,Νσ κΝπ λδ σ λβΝ βησ δαΝπ λδκυ έαΝγαΝπκυζΪ δΝβΝ ζζΪ α σ κΝπ λδ σ λκΝξλΫκμΝ

γαΝ δαΰλΪφκυθΝκδΝγ ηκέέΝ πκεαζτπ αδΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ σ δΝκυ Ϋπκ Νυπάλξ ΝβΝγΫζβ β, 

ΰδαΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ κδΝ γ ηκέΝ βθΝ ζζΪ αέΝ θ δγΫ πμ,Ν γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ δππγ έΝ σ δΝ η Ν κΝ

παλαπΪθπΝ« υθ σ»Ν ξΫ δκΝΧ«prudent plan»ΨΝγαΝάγ ζαθΝθαΝ ια φαζέ κυθΝκδΝγ ηκέ- αθ δ Ϋμ,Ν

σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πζβλυθ δΝ αΝ Ϊθ δαΝ εαδΝ κυμΝ σεκυμΝ Χη Ν αΝ ξλάηα αΝ πκυΝ γαΝ

υΰε θ λυθ δΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝ βησ δαμΝπ λδκυ έαμΨέΝ τ κξαΝζκδπσθ, κΝ υΰΰλαφΫαμΝ κη έΝ κΝ

ε έη θκΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Νυ Ν θαΝ έθ αδΝ Ϋηφα βΝ βΝη ΰαζκουξέαΝ εαδΝ βΝ ΰ θθαδκ πλέαΝ πθΝ

γ ηυθΝΧπαλα βλκτη Νσ δΝαφδ λυθ δΝ ξ σθΝσζκΝ κΝΪλγλκ, ΰδαΝθαΝπ έ δΝσ δΝκδΝγ ηκέΝπλΫπ δΝθαΝ

δαΰλΪοκυθΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξλΫκμΝ εαδΝ θαΝ υΰξπλά κυθΝ κυμΝ ηπΫζβ μ,Ν φκλκφυΰΪ μΝ εέ έζέΝ

Έζζβθ μ,ΝαζζΪΝησθκΝγΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝθαΝ ιβΰά δΝ κΝ ξΫ δκΨέ 
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      Άλγλκ 7: Mistakes and denials in Greece (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν πδξ δλ έ αδΝ ηδαΝ κυ Ϋ λβΝ πλκ Ϋΰΰδ β πμΝ εΝ κτ κυ, απκφ τΰκθ αδΝ κδΝ

Ϊη αΝαλθβ δεΫμΝαθαφκλΫμΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμ αθαφΫλ δΝσ δΝβΝ

ζζΪ αΝ Ϋξ δΝ πΫ δΝ γτηαΝ πθΝ γ ηυθΝ Χ ΝΣ, ΚΣ, ΨέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ ζζΪ αΝ

παλκυ δΪα αδΝπμΝ ηΪλ υλαμ εαδΝ ηΪζδ αΝ ξπλέμΝ βΝ γΫζβ άΝ βμΝ Χ«reluctant martyr»). Μ  Ϊζζα 

ζσΰδα, β ζζΪ α γυ δΪ βε  κ ίπησ βμ υλππαρεάμ Έθπ βμ («Greece was a reluctant 

martyrΝ forΝ theΝ continuanceΝ ofΝ theΝ ϋuropeanΝ project»ΨέΝ εσηβ ΰέθ αδ ζσΰκμ ΰδα Έζζβθ μ πκυ 

υπΫφ λαθ απσ α ζΪγβ πθ γ ηυθ («Another mistake was underestimating how badly the 

Greeks would suffer»). ΠαλσζκΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝζΪγβΝεαδΝκδΝεαεΫμΝ ε δηά δμΝ πθΝγ ηυθ,Ν

σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α β,Ν υθ ξέα αδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ζΫιβΝ « δΪ π β»Ν

(«bailout», «bailout loans»Ψ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ελδ δεΪλ αδΝ Χ«criticising Greece»ΨΝ αυ σξλκθαΝ βΝ

ζζΪ αΝΰδαΝ βθΝαπκ υξέαΝ βμΝΧ«Greece messily failed»ΨέΝ πέ βμ,ΝκΝπζΪΰδκμΝζσΰκμ, πκυΝ πδζΫΰ δΝκΝ

υΰΰλαφΫαμΝαθ έΝ κυΝ υγτ,ΝΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝSoini («Soini has said...») εαδΝθαΝ

θδ ξτ δΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυΝΪπκοβΝΧ«Soini...is right»Ψ,Ναφάθ δΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝ

απσΝ βΝη λδΪΝ κυΝΧ«terrible deal»Ψ,Ν δσ δΝ Νΰθπλέακυη Ν δΝαελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέΝΓ θδεσ λα,Ν κΝ

ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδ, ΰδαΝθαΝ κθέ κυθΝ κΝα δΫικ κΝ βμΝεα Ϊ α βμ,ΝαζζΪΝεαδΝ βΝγυηα κπκέβ βΝ βμΝ

ζζΪ αμΝ Χ«mistake», «problem», «messily failed», «unemployment», «suffer», «reluctant 

martyr»ΝεέΪέΨέ           

 Ό κθΝ αφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝ ευλέπμΝ απσΝ θκβ δεΫμΝ

δα δεα έ μΝΧ«know», «think», «believed», «expect», «pretend», «determine»Ψ,ΝυζδεΫμΝΧ«made», 

«give», «spread», «changed», «borrow»ΨΝ εαδΝ ζ ε δεΫμΝ Χ«pulls no punches», «answered»). 

λΪ μΝ πθΝ πλΪι πθΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝ ΝΣ,Ν βΝ  εαδΝ βΝ ζζΪ αέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ, βΝ

πζ δκοβφέαΝ πθΝ θ λΰ δυθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝε έη θκ απκ έ κθ αδΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μ,Ν

θυΝ παλΪζζβζαΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ παγβ δεάμΝ τθ αιβμΝ Χ«no mistakes were made»ΨΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ

απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ

δα δεα έ μΝ έθαδΝξπλδεΫμΝΧGreece, Finland). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 
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Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ έιβΝπλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ξ σθΝδ σπκ αΝ κΝα΄Νπλσ ππκΝπζβγυθ δεκτΝ

εαδΝ κΝΰ΄Νπλσ ππκΝ θδεκτΝεαδΝπζβγυθ δεκτέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα, κΝ υΰΰλαφΫαμΝξλβ δηκπκδ έΝ κΝ

« η έμ»Ν αυ έακθ αμΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ η Ν κυμΝ φδθζαθ κτμΝ πκζέ μΝ Χ«we have the exact same 

situation in Finland»ΨέΝ θ έγ α,Νξλβ δηκπκδ έΝ κΝΰ΄Νπλσ ππκ, ΰδαΝθαΝαθαφ λγ έΝ κυμΝγ ηκτμ,Ν

βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝθαΝελα ά δΝηδαΝαπσ α β απσΝ κυμΝ

λέ κυμΝ Χγ ηκτμΝ εαδΝ Έζζβθ μΨ,Ν θδ ξτκθ αμΝ ηδαΝ πδκΝ γθδεδ δεάΝ Ϊ β,Ν υηφπθυθ αμΝ η Ν κΝ

εσηηαΝ πθΝΦδθζαθ υθΝ ΧThe Finns PartyΨΝ εαδΝ κθΝ βΰΫ βΝ κυ,ΝTimo Soini («Soini is probably 

right»Ψ,ΝΰδαΝ κθΝεα α λκφδεσΝλσζκΝ βμΝ ΰΰυβ δεάμΝ υηφπθέαμΝΦδθζαθ έαμ- ζζΪ αμ11έΝ πέ βμ,ΝκΝ

Timo Soini έθαδΝ κΝηκθα δεσΝπλσ ππκ κυΝκπκέκυΝ αΝζσΰδαΝη αφΫλκθ αδΝηΫ αΝ κΝε έη θκέΝ Ν

ξλά βΝίΫίαδαΝ κυΝπζΪΰδκυΝζσΰκυΝαφάθ δΝπ λδγυλδαΝ κθΝ υΰΰλαφΫαΝθαΝπλκ αλησ δΝ αΝζσΰδαΝ

κυΝSoini βΝ δεάΝ κυΝκπ δεάέ        

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ (π.ξ. «In an internal study, the 

International Monetary Fund has looked back...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝλσζκΝ

κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ

ζσΰκυΝκλέακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ βΝΰδαΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ

βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝΧπέξέΝ«Greece had to default», «we 

will eventually confront the same problem again»ΝεέΪέΨ, ΰδαΝθαΝ κθδ έΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝαπκ ζ έΝ

ΫθαΝΪζυ κΝπλσίζβηαΝπκυΝ υθΫξ δαΝγαΝ κΝίλέ εκυθ ηπλκ ΪΝ κυμΝΧκδΝγ ηκέΝεαδΝκδΝΦδθζαθ κέΨέΝ

πέ βμ,Ν κΝΪλγλκΝίλέγ δΝαπσΝαιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝκΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝθαΝ κθέ δΝ

βθΝ δ δαέ λαΝ πλκίζβηα δεάΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α βΝ Χ«mistake», «debt», «problem», «messily 

failed», «crisis», «unemployment»ΝεέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμΝ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθ,Ν κυΝTimo Soini,Ν αζζΪΝ εαδΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

ΧπέξέΝ «IMF», «bailout loans», «debt», «lender», «money», «collateral deal»ΝεέΪέΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝ

ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσ, υπΪλξκυθΝ ίΫίαδα αλε κέΝ κδεκθκηδεκέΝ σλκδ 

αζζΪΝεα ΪΝίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝαπκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν

                                                           
11

http://www.kathimerini.gr/434761/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/eidikh-symfwnia-me-

finlandia-gia-to-  daneio 
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φβη λέ αέ            

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκ, αεσηαΝεδΝσ αθΝ

κδΝ γ ηκέΝ εΪθκυθΝ ζΪγβΝ εαδΝ εα α λΫφκυθΝ ζακτμ,Ν θΝ πλΫπ δΝ κτ Ν θαΝ αβ κτθΝ υΰΰθυηβ,Ν κτ Ν

φυ δεΪΝθαΝ δηπλκτθ αδέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝαπζυμΝπ λδΰλΪφ δΝ βΝ δαφπθέαΝη αιτΝ κυΝ ΝΣ,Ν βμΝ Ν

εαδΝ βμΝ ΚΣ ΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝαά βηα,Νπαλκυ δΪακθ αμΝ βθΝ ζζΪ αΝπμΝπ δλαηα σαπκ,ΝπκυΝ θΝ

Ϋξ δΝ εαθΫθαΝζσΰκΝΰδαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ βθΝαφκλκτθέΝ πέ βμ,Ν υπΪλξ δΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ 

εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν φβη λέ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ

κδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ βΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝΫξ δΝπΫ δΝγτηαΝ πθΝγ ηυθ,ΝεαδΝ

πδκΝ υΰε ελδηΫθαΝσ δΝΫΰδθ Ν«ηΪλ υλαμ»,ΝξπλέμΝ βΝγΫζβ άΝ βμέΝΣκΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝΪλγλκυΝ

εαζτπ αδΝαπσΝ βΝ δαφπθέαΝ κυΝ ΝΣΝη Ν κυμΝ υλππαρεκτμΝγ ηκτμ ξπλέμΝθαΝυπΪλξ δΝπκυγ θΪΝ

βΝφπθάΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ πέ βμ,Νΰέθ αδΝζσΰκμΝΰδαΝ βθΝεα α λκφδεά, εα ΪΝ κθΝ υΰΰλαφΫα,Ν δ δεάΝ

υηφπθέαΝΦδθζαθ έαμ- ζζΪ αμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ δ υγ έ αδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ θΫκυΝ αθ έκυΝ πλκμΝ βθΝ

ζζΪ αέ          

 ι Ϊακθ αμΝ αΝ πδξ δλάηα αΝ κυΝ ε δηΫθκυ,Ν βΝ ζζΪ αΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ ΫληαδκΝ πθΝ

απκφΪ πθΝ πθΝΪζζπθ,Ν αφκτΝβΝ έ δαΝ θΝηπκλ έΝ θαΝ δαξ δλδ έΝ αΝ π λδεΪΝ βμΝ γΫηα αΝεαδΝ

πσ κΝ ηΪζζκθΝ θαΝ ζΫΰι δΝ κυμΝ γ ηκτμέΝ Ν ζζΪ αΝ θΝ Ϋξ δΝ εαθΫθαΝ δεαέπηα κτ Ν εαθΝ ΰδαΝ θαΝ

δ ε δεά δΝ κΝ έεδκΝ βμέΝΣκΝ ΝΣ απσΝ βθΝΪζζβ,Νηπκλ έΝθαΝπαλα Ϋξ αδΝεΪπκδαΝαπσΝ αΝζΪγβΝπκυΝ

Ϋεαθ Ν βθΝπ λέπ π βΝ βμΝ ζζΪ αμ, αζζΪΝαθ έΝθαΝαβ ά δΝ κυζΪξδ κθΝ υΰΰθυηβ α ε έΝελδ δεάΝ

βθΝ ζζΪ αΝΧ«criticising Greece»). ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝ αθ δη ππέα δΝ βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

πμΝ Ϊζυ κΝ πλσίζβηαΝ πκυΝ υθΫξ δαΝ γαΝ υθαθ κτθΝ ηπλκ ΪΝ κυμΝ κδΝ υλππαέκδέΝ υ άΝ βΝ φκλΪ,Ν

σηπμ,Ν κΝ ίΪλκμΝ πΫφ δΝ β Φδθζαθ έα,Ν βΝ κπκέαΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ υλππαρεκτμΝ εαθκθδ ηκτμΝ

έθαδΝ υπκξλ πηΫθβΝ θαΝ υθ δ φΫλ δΝ κΝ θΫκΝ Ϊθ δκΝ « δΪ π βμ»Ν βμΝ ζζΪ αμέΝ Κα ΪΝ κθΝ

υΰΰλαφΫα, σηπμ,Ναυ σΝ έθαδΝεα α λκφδεσΝΧ«terrible deal») αθαφΫλκθ αμΝηΪζδ αΝ αΝζ ΰση θαΝ

κυΝβΰΫ β,Ν κυΝαελκ ιδκτΝεσηηα κμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝαπκλλΫ δΝσ δΝβΝΦδθζαθ έαΝ θΝγαΝΫπλ π Ν

θαΝ αθ έ δΝεαγσζκυΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαφκτΝγ πλ έΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝεαηδΪΝ ζπέ αΝαθΪεαηοβμΝεαδΝσ δΝ

αΝ ξλάηα αΝ πθΝ φδθζαθ υθΝ πκζδ υθΝ έΰκυλαΝ γαΝ ξαγκτθέΝ Άζζπ Ν ζΫΰ αδΝ ι εΪγαλαΝ σ δΝ βΝ

παλαπΪθπΝ υηφπθέαΝ θΝ έθαδΝκδεκθκηδεΪΝ υηφΫλκυ αΝΰδαΝ βΝΦδθζαθ έα,ΝαζζΪΝ ιυπβλ έΝησθκΝ
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πκζδ δεΪΝ υηφΫλκθ αΝ Χ«From an economic point of view, Soini is probably right. But if your 

goal is to win the next elections, the collateral deal looks pretty good»). ΟΝ υΰΰλαφΫαμ, σηπμ, 

θΝαθαφΫλ δΝΰδα έΝβΝ υηφπθέαΝ έθαδΝεα α λκφδεά,ΝαζζΪΝαπζυμΝαθαπαλαΰΪΰ δΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝ

αελκ ιδκτΝβΰΫ βέΝ πέ βμ,Ν θΝ αθαφΫλ δΝ ΰδα έΝ βΝΦδθζαθ έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εΪθ δΝ δ δεάΝ υηφπθέα,Ν

αφκτΝσζ μΝκδΝξυλ μΝ βμΝ υλπαυθβμΝ υηη ΫξκυθΝ αΝ Ϊθ δαΝη Ν υΰε ελδηΫθκυμΝσλκυμΝεαδΝ θΝ

γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ΰέθ δΝ εαηδΪΝ ιαέλ βΝ ΰδαΝ βΝ Φδθζαθ έαΝ Χη Ν κΝ θαΝ βμΝ πδ λαπ έΝ θαΝ γΫ δΝ κυμΝ

δεκτμΝ βμΝσλκυμΨέ 
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    Άλγλκ 8: What is Greece doing with our money? (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν δαελέθ αδΝβΝΪη αΝαλθβ δεάΝ Ϊ βΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπ λδΰλΪφ δΝηδαΝπκζτΝαλθβ δεά,Νσ κθΝαφκλΪΝ

κΝ ζζβθδεσΝ αά βηαΝ Χ«bad news», «shortfall», «benefits have been cut», «economy has been 

ravaged»Ν εέΪέΨ,Ν κθέακθ αμΝ σ δΝ κδΝ ξυλ μΝ πκυΝ αθ έακυθΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ ικλΰδ ηΫθ μΝ

(«exasperated»ΨέΝ πκεκλτφπηαΝαυ άμΝ βμΝ Ϊ βμΝ έθαδΝβΝ«απκλέα»Ν κυΝ υΰΰλαφΫαΝΰδαΝ κ πκυΝ

ικ τ δΝβΝ ζζΪ αΝ αΝξλάηα α πθΝΪζζπθ ξπλυθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝΧ«What 

is Greece doing with our moneyς»ΨέΝ πέ βμ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπδ τ δΝσ δΝ έθαδΝαθαπσφ υε κ,ΝΰδαΝ

αεσηβΝηδαΝαφκλΪ,ΝβΝ ζζΪ αΝθαΝηβθΝ επζβλυ δΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ βμΝΧ«I believe another Greek 

default is inevitable»). Νξλ κεκπέαΝγ πλ έ αδΝ ξ σθΝ κηΫθβΝΧ«the coming bankruptcy»Ψ,Ν θυΝ

βΝζΫιβΝ« δΪ π β»Ν υθ ξέα δΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΧ«bailout»ΨέΝΓ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝίλέγ δΝαπσΝ

υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ κθέ κυθΝ

βθΝδ δαέ λαΝπλκίζβηα δεάΝεα Ϊ α βΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ«crisis», «problems», «economy has been 

ravaged», «unemployment»ΝεέΪέΨέΝ πέ βμ,ΝκΝπζΪΰδκμΝζσΰκμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝαθ έΝ κυΝ υγτ,Ν

ΰδαΝ θαΝ η αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ βμΝ Merkel («Merkel is waitingέέέ»Ψ,Ν κυΝ Tsafos εαδΝ κυΝ

Kazarian αφάθκυθΝ π λδγυλδαΝ κθΝ υΰΰλαφΫαΝ θαΝ ληβθ τ δΝ Χ«I'm beginning to doubt she 

willέέέ»ΨΝεαδΝ θαΝαιδκζκΰά δΝ αΝ ΰ ΰκθσ αΝ Χ«She'll have toέέέ»Ψ,Ν σππμΝαυ σμΝ πδγυη έ εαγυμΝ θΝ

ΰθπλέακυη Ν δΝαελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέΝ        

 Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ τ βηαΝ βμΝ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝ ευλέπμΝ απσΝ υζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝ Χ«makes up», «fell», «cut», «ravaged», «spent», «raised», «repay»Ν εέΪέΨέΝ λΪ μΝ

πθΝπλΪι πθΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝ αΝΫικ α,ΝκδΝ απΪθ μΝεαδΝβΝ ζζΪ αέΝ Ναπσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ ΝηβΝ

ΫηουξκυμΝ λΪ μΝ ΧπέξΝ «Greece's largest expense...is social benefits»Ψ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ

κυ δα δεκπκδά πθΝ ΧπέξέΝ «the payment of social benefits has been...stable»ΨΝ η λδΪα δΝ βθΝ

απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ πδπζΫκθ, βΝ ξλά βΝ βμΝ παγβ δεάμΝ τθ αιβμΝ Χ«benefits have 

been cutέέέ»Ψ,Ν πδ λΫπ δΝ βθΝαπαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝΟδΝπ λδ Ϊ δμΝηΫ αΝ δμΝκπκέ μΝζαηίΪθκυθΝ

ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ Χ«Greece», «Finland»ΨΝ εαδΝ ξλκθδεΫμΝ Χ«over the 

next several years», «between 2008 and βί11»ΝεέΪέΨέ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 
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Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ έιβΝπλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ σ κΝ κΝα΄Νσ κΝεαδΝ κΝΰ΄Νπλσ ππκΝ θδεκτΝεαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝξλβ δηκπκδ έΝ κΝ« η έμ»ΝΰδαΝθαΝαθαφ λγ έΝ δμΝ

ξυλ μΝ πκυΝ αθ έακυθΝ βθΝ ζζΪ α,Ν υηπ λδζαηίαθση θβμΝ βμΝ Φδθζαθ έαμΝ («we have loaned 

Greece»Ψ,Ν θυΝ ξαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ αθ πθυηέαΝ « αΝ δεΪΝ ηαμ»Ν Χ«our money»ΨέΝ θ έγ α, 

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκ, σ αθΝ υπΪλξ δΝ αθαφκλΪΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θδ ξτκθ αμΝ ΰδαΝ αεσηαΝ

ηδαΝφκλΪΝ κΝ έπκζκΝ κυΝΝ« η έμ»ΝεαδΝ κυΝ«Άζζκυ»έΝ      

 ΟδΝπλΪι δμ ζσΰκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝΧπέξέΝ«Once again, we have bad news...»). 

ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝπζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ

βμΝ πζβλκφκλέαμέΝ ξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν κλδ δεάΝ Ϋΰεζδ β, ΰδαΝ θαΝ

εφλΪ κυθΝ βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ

πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝΧ«Greece had to repay...», «Greek default is inevitableέέέ»ΨΝ κθέακθ αμΝ

αεσηαΝ ηδαΝ φκλΪΝ κΝ α δΫικ κέΝ πέ βμ,Ν κΝ ΪλγλκΝ ίλέγ δΝ απσΝ αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδ έΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΰδαΝθαΝ θ έθ δΝ κΝαλθβ δεσΝεζέηαΝΧ«bad news», «economy has been 

ravaged», «crisis», «problem», «bankruptcy»ΝεέΪέΨέΝ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμΝ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυ Tsafos, βμΝMerkel εαδΝ κυΝKazarian,Ν αζζΪΝεαδΝ βμΝ υ α δεάμΝ

δαε δη θδεσ β αμέΝΠδκΝ Ν υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ

ζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝΧπέξέΝ«IMF», «shortfall», «creditor», «bailout», «debt», «money»ΝεέΪέΨέΝ

ΣκΝ τφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσ υπΪλξκυθΝ ίΫίαδαΝ αλε κέΝ

κδεκθκηδεκέΝ σλκδ αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝ

απκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ αέ        

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝ ΣκΝε έη θκΝ

αθ ζ έΝεα ΪΝίΪ βΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκΝβΝ ζζΪ αΝαπζυμΝ

πα αζΪΝ αΝ ξλάηα αΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμΝ  εκδθπθδεΪΝ πδ σηα α,Ν  ηδ γκτμΝ πθΝ βηκ έπθΝ

υπαζζάζπθΝ εαδΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ ξλΫκυμέΝ θδ ξτκθ αμΝ Ϊη αΝ κΝ λ σ υπκΝ σ δΝ κδΝ

Έζζβθ μΝαπκζαηίΪθκυθΝπκζζΪΝεκδθπθδεΪΝ πδ σηα α, αεσηβΝεαδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝελέ βμ, 

εαδΝ σ δΝ κδΝ βησ δκδΝ υπΪζζβζκδΝ πζβλυθκθ αδΝ α λΪ παλΪΝ βθΝ αεδ ηΫθβΝ κδεκθκηέα. πέ βμ, 

υπΪλξ δΝεαδΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ Ν φβη λέ α,ΝεαγυμΝ

εαδΝ υηίΪ δμΝ κυΝζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθέ 
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Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθ αθαΰθυ β σ δΝ έθαδΝαθάγδεκΝεαδΝ εαθ αζυ μΝ κΝΰ ΰκθσμΝ

σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ ικ τ δΝ αΝ ξλάηα αΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμ ευλέπμΝ Ν εκδθπθδεΪΝ πδ σηα αέΝ έθαδΝ

ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ αυ κθσβ κ,Ν αθαπαλΪΰκθ αμΝ κΝ αθ έ κδξκΝ

λ σ υπκΝ Χ«Greece's largest expense, unsurprisingly, is social benefits»ΨέΝ πέ βμ,Ν

εαθ αζυ μΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ βΝ τ λβΝ η ΰαζτ λβΝ απΪθβΝ βμΝ ζζΪ αμ έθαδΝ κδΝ

ηδ γκέΝ πθΝ βηκ έπθΝ υπαζζάζπθ,Ν θδ ξτκθ αμΝ ΪζζκΝ ΫθαΝ λ σ υπκ,Ν κΝ κπκέκΝ γΫζ δΝ κυμΝ

βησ δκυμΝυπαζζάζκυμΝθαΝπζβλυθκθ αδΝα λΪΝπαλΪΝ βθΝελέ βέΝ θ δαφΫλκθΝεα ΪΝ κθΝ υΰΰλαφΫα, 

σηπμ, απκ ζ έΝβΝ λέ βΝη ΰαζτ λβΝ απΪθβΝ βμΝ ζζΪ αμΝπκυΝ έθαδΝβΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝξλΫκυμέΝ

ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ ζζΪ αΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ ηδαΝ δ δαέ λαΝ πλκίζβηα δεά, αζζΪΝ εαδΝ ηΪ αδβΝ

εα Ϊ α β,Ν αφκτΝ βΝ πση θβΝ αγΫ β βΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ εαδΝ βΝ ξλ κεκπέαΝ έθαδΝ ξ σθΝ

αθαπσφ υε βέΝ Γ θδεσ λα, κδΝ Έζζβθ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝ αθ τγυθκδΝ εαδΝ αθέεαθκδΝ θαΝ ζτ κυθΝ αΝ

πλκίζάηα ΪΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝίΪλκμΝ δμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μ- αθ δ Ϋμ,ΝαφκτΝαθαΰεα δεΪΝακυθΝ

η Ν αΝ αθ δεΪΝ πθΝ ΪζζπθέΝ ΣΫζκμ,Ν θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ

ΪλγλκΝ βμΝ φβη λέ αμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ Χ βζα άΝ βΝ ηάθ μΝ πλδθΨΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ ΝΣΝ Ϋξ δΝ

η ΰΪζβΝ υγτθβ ΰδαΝ βθΝ λαΰδεάΝαυ άΝεα Ϊ α β Ναυ σΝ κΝε έη θκ,Νσηπμ, εα βΰκλ έ αδΝπΪζδΝβΝ

ζζΪ αΝΰδαΝ βθΝαπκ υξέαΝ βμέΝ 
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         Άλγλκ 9: Finally, some hope for Greece (Helsinki Times). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ φαέθ αδΝ θαΝ ελα ΪΝ αδ δσ κιβΝ Ϊ βΝ απΫθαθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ

(«good news», «confidence», «steadily faith», «optimism»Ν εέΪέΨέΝ ξ σθΝ σζκΝ κΝ ε έη θκΝ

εα αεζτα αδΝαπσΝγ δεΪΝ ξσζδαΝπμΝπλκμΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝ ζζΪ αμέΝΦαέθ αδΝ ζδεΪΝσ δΝυπΪλξ δΝ

ζπέ αΝ Χ«hope»ΨΝεαδΝπλσκ κμΝ Χ«progress»ΨέΝ πέ βμ,Νβ κδεκθκηέαΝπαλκυ δΪα αδΝαθγβλά εαγυμΝ

αθαφΫλ αδΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ πλπ κΰ θΫμΝ πζ σθα ηαΝ Χ«Greece now has a primary budget 

surplus»ΨέΝΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν αΝ εαζΪΝ θΫαΝ πκυΝ αθαφΫλ δΝ κΝ υΰΰλαφΫαμ φαέθ αδΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ εαδΝ

σ κΝ εαζΪ,Ν αφκτΝ πλκμΝ κΝ ΫζκμΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ γαΝ ξλ δα κτθΝ κυζΪξδ κθΝ βίΝ ξλσθδα, ΰδαΝ θαΝ

πδ λΫο δΝβΝ ζζΪ αΝ αΝπλκΝελέ βμΝ πέπ αΝΧ«it is likely to take Greece over 20 years to return 

to pre-crisis...levels»ΨέΝ Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ

εαδΝ εφλΪ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ κθδ έΝσ δΝ κΝεα α λκφδεσΝπαλ ζγσθΝΫξ δΝ

παλΫζγ δΝ Χ«economic catastrophe», «social unrest» εέΪέΨΝ εαδΝ κΝ ηΫζζκθΝ ηκδΪα δΝ δ δαέ λαΝ

αδ δσ κικΝΧ«confidence is returning», «faith in Greece has returned», «there are other signs for 

optimism»ΝεέΪέΨέ          

 Ό κθΝαφκλΪΝ κΝ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝ Χ«returned», «oversubscribed», «received», «take», «reached», «have fallen», 

«dropped»ΝεέΪέΨέΝ λΪ μΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝβΝ ζζΪ αΝεαδΝκδΝΈζζβθ μέΝ Ν

απσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξΝ«Greece has had its fair share of troubles...»), 

εαγυμΝεαδΝβΝξλά βΝκυ δα δεκπκδά πθΝΧπέξέΝ«Growth should returnέέέ»ΨΝη λδΪα δΝ βθΝαπσ κ βΝ

αδ δσ β αμΝ βμΝπλΪιβμέΝ πδπζΫκθ, βΝξλά βΝ βμΝπαγβ δεάμΝ τθ αιβμΝ Χ«the costs of labour have 

fallen...») πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ

ξυλαΝκδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ Χ«Greece»ΨΝ εαδΝ ξλκθδεΫμΝ Χ«In early April», «the 

first time in four years»ΝεέΪέΨέ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ εαδΝ

αθ δε δη θδεάΝ Ϊ β,Ν έθκθ αμΝ βθΝ αέ γβ βΝ σ δΝ ελα ΪΝ έ μΝ απκ Ϊ δμέΝ Χ σ κ,Ν αυ άΝ βΝ

αέ γβ βΝ αθαδλ έ αδ, σ αθΝ βθΝ πλκ ζ υ αέαΝ πλσ α βΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ αθαφΫλ αδΝ βΝ ΪπκοβΝ κυΝ
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υΰΰλαφΫαΝΧ«I believe...»).         

 ΟδΝπλΪι δμΝ ζσΰκυΝ έθαδΝ εα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝ ΧπέξέΝ «Greece has had its fair share of 

troublesέέέ»ΨέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝκλέακθ αδΝη Νκλδ δεάΝ

Ϋΰεζδ β, ΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝξλά βΝ

βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμΝ Χ«the economy has yet to return to growth», «if it returns...it is 

likelyέέέ»ΨΝ θδ ξτκθ αμΝ δμΝαδ δσ κι μΝπλκίζΫο δμΝΰδαΝ βθΝαθΪεαηοβΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝ πέ βμ,Ν κΝ

ΪλγλκΝίλέγ δΝαπσΝαιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδ, ΰδαΝθαΝ κθδ έΝβΝαθ έγ βΝη αιτΝ

κυΝ παλ ζγσθ κμΝ Χ«catastrophe», «instability», «social unrest»Ν εέΪέΨΝ εαδΝ κυΝ παλσθ κμΝ Χ«good 

news», «confidence», «optimism»ΝεέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

ΧπέξέΝ«bond markets», «investors», «creditors», «budget surplus», «revenues»ΝεέΪέΨέΝΣκΝτφκμΝ κυΝ

ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσ υπΪλξκυθΝ ίΫίαδα αλε κέΝ κδεκθκηδεκέΝ σλκδ 

αζζΪΝεα ΪΝίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝαπκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν

φβη λέ αέΝ            

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκ, σ αθΝπΫφ δΝ κΝ

εσ κμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝ ηδ γκέΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ ΫθαΝ δ δαέ λαΝ γ δεσΝ

ΰ ΰκθσμ,Ν αφκτΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ ΰέθκθ αδΝ πδκΝ αθ αΰπθδ δεΫμέΝ υ σ, ίΫίαδα, φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ

γ δεσΝ ησθκΝ ΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ,Ν αφκτ, σππμΝ αθαφΫλ αδ,Ν βθΝ έ δαΝ ξλκθδΪΝ κδΝ ηδ γκέΝ αυιάγβεαθΝ

βθΝυπσζκδπβΝ υλππαρεάΝΈθπ β,Ν θυΝ βθΝ ζζΪ αΝΫπ αθΝΧ«in...2013 wages in the EU rose 

0,5% but they dropped by over 10% in Greece»). ΧμΝ εΝ κτ κυ, γαΝηπκλκτ ΝθαΝ δππγ έΝσ δΝκδΝ

υΰε ελδηΫθ μΝαπσο δμΝ ηπέπ κυθΝεαδΝ κθ ζσΰκΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ,ΝπκυΝγ πλκτθΝ έεαδκΝΰδαΝ

κυμΝΈζζβθ μΝ λΰααση θκυμΝθαΝπζβλυθκθ αδΝζδΰσ λκέΝΣΫζκμ,ΝυπΪλξ δΝεαδΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ

ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ Ν φβη λέ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ

κδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 
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ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ πδ Ϋζκυμ, κδΝ Έζζβθ μΝ ΫξκυθΝ αλε κτμΝ

ζσΰκυμ, ΰδαΝ θαΝ θδυγκυθΝ αδ δκ κιέαέΝ Κα ΥΝ αλξΪμ,Ν αθαφΫλ αδΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ πΫ λ ο Ν δμΝ

αΰκλΫμ, ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪ, η ΪΝ απσΝ Ϋ λαΝ ξλσθδα,Ν κδΝ ηδ γκέΝ ΫξκυθΝ πΫ δΝ εΪθκθ αμΝ δμΝ

πδξ δλά δμΝπδκΝαθ αΰπθδ δεΫμ,ΝυπΪλξ δΝπλπ κΰ θΫμΝπζ σθα ηαΝεέΪέΝ Ναθ έγ βΝ βζα ά η Ν αΝ

πλκβΰκτη θαΝεα α λκφδεΪΝξλσθδα,Ν υλαΝπδαΝυπΪλξ δΝ ζπέ αΝΰδαΝ βθΝαθΪεαηοβΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝ

ΤπΪλξκυθ, σηπμ, εΪπκδ μΝ αθ δφΪ δμΝ βθΝ δεσθαΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ κΝ υΰΰλαφΫαμέΝ θαφΫλ αδΝ

σ δΝβΝπ λδεκπάΝ πθΝηδ γυθΝεα ΪΝ1ίΣ απκ Ϋζ Ν ΫθαΝ δ δαέ λαΝγ δεσΝεαδΝαδ δσ κικΝΰ ΰκθσμ,Ν

θυΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κ κδΝηδ γκέΝ βθΝυπσζκδπβΝ υλππαρεάΝΈθπ β αυιάγβεαθέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκδΝ

Έζζβθ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝ πμΝ πκζέ μΝ τ λβμΝ εα βΰκλέαμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κυμΝ υπσζκδπκυμΝ

υλππαέκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝπλΫπ δΝθαΝξαέλκθ αδΝη Ν κυμΝξαηβζκτμΝηδ γκτμέΝ πέ βμ,ΝυπΪλξκυθΝπκζζΪΝ

παλα έΰηα αΝξπλυθΝαεσηαΝεαδΝ Ν υλππαρεσΝ Ϋ αφκμ σπκυΝκδΝηδ γκέΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ έθαδΝ

πκζτΝξαηβζκέ,ΝαζζΪΝκδΝκδεκθκηέ μΝ κυμΝ θΝ έθαδΝεαγσζκυΝαθ αΰπθδ δεΫμέΝΓδαΝ βθΝαελέί δα γαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝυπκ βλδξγ έΝαελδίυμΝ κΝαθ έγ κ,ΝαθΝ ε φ κτη , ΰδαΝπαλΪ δΰηα, δμΝξυλ μΝ πθΝ

αζεαθέπθΝεαδΝ δμΝξυλ μΝ βμ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμέ       

  δμΝ υκΝ ζ υ αέ μΝπαλαΰλΪφκυμ, σηπμ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝαθαφΫλ δΝσ δΝπαλΪΝ αΝεαζΪΝθΫαΝ

υπΪλξκυθΝεαδΝ κδΝ πλκεζά δμΝ Χ«While the Greeks finally have some good news, they still face 

significant challenges») εαγυμΝβΝκδεκθκηέαΝξλ δΪα αδΝ κυζΪξδ κθΝβίΝξλσθδα, ΰδαΝθαΝ παθΫζγ δΝ

αΝπλκΝελέ βμΝ πέπ αέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝσζβΝαυ άΝβΝαδ δκ κιέαΝαπκ υπυθ αδΝη Ν βθΝ ζπέ αΝεαδΝ

δμΝ εαζΫμΝ πλκκπ δεΫμ σ δΝ αΝ πλΪΰηα αΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθκυθΝ εαζτ λαΝ Ν βίΝ ξλσθδαέΝ ΣΫζκμ,Ν βθΝ

ζ υ αέαΝ παλΪΰλαφκ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ παθΫλξ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ κΝ ΰθπ σΝ γΫηα π λέΝ

ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βμ άΝαγΫ β βμΝ βμΝ υηφπθέαμΝαπσΝ βΝ

η λδΪΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ πκ δππυθ αμ, ΰδαΝ ΪζζβΝ ηδαΝ φκλΪ,Ν βθΝ υγτθβΝ πθΝ γ ηυθΝ ΧσππμΝ

αθαφΫλγβε Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ ΪλγλκΨ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ αθ δ ησμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

απκ ζ έΝ πδε λ άΝ πδξ έλβ βΝΧζσΰπΝ κυΝυοβζκτΝ κεδ ηκτΨΝΰδαΝ δμΝξυλ μΝπκυΝ βΝ αθ έακυθέ 
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           Άλγλκ 10: Central banker: Greek debt restructuring not the answer (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β απΫθαθ δΝ βθΝ

ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν η αφΫλκθ αμΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ

Φδθζαθ έαμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ κπκγ έ αδΝ πλκ ππδεΪέΝ Παλα βλ έ αδ σ δΝ ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ

«πλσίζβηα» («economic problems») αθ έΝ βμΝ ζΫιβμΝ «αά βηα»,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ υθ ζκτ Ν βθΝ

κυ λσ β α. ΟδΝΈζζβθ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝπμΝΪθγλππκδΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝίκάγ δα εαγυμΝΫξκυθΝ

πζβΰ έΝ απσΝ αΝ ξλΫβΝ Χ«help the debt-stricken Greeks»). Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝεαδΝβΝ ξλά βΝ βμΝ

ζΫιβμΝ«ζτ β»ΝΧ«solution») εαδΝ βμΝζΫιβμΝ«ίκάγ δα»Ν («help»), βΝκπκέα,Νσηπμ,Ν υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ

επκέβ βΝελα δεάμΝπ λδκυ έαμΝΧ«sell off state assets») εαδΝ δμΝδ δπ δεκπκδά δμΝ(«privatisation»). 

πδπζΫκθ,ΝβΝ ζζΪ α υηπ λδζαηίΪθ αδΝ ΝηδαΝκηΪ αΝξπλυθ πκυΝίλέ εκθ αδΝ Νελέ βΝ(«crisis 

countries») κπσ Ν ίλέ εκθ αδΝ υπσΝ βθΝ πκπ έαΝ εΪπκδπθΝ ΪζζπθΝ ξπλυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

Έθπ βμέΝΓ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμ,Ν

κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ βΝ δθάΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

(«economic problems», «debt-stricken Greeks», «crisis» εέΪέΨέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝ εα αζάΰ δΝ κΝ

υηπΫλα ηα σ δΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ

Φδθζαθ έαμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βευ κυθΝ ηααέΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ ίΪλκμΝ («financial burden») εαδΝ θαΝ

ίκβγά κυθΝ βθΝ ζζΪ α η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ παελδίυμΝ κΝ

υηφπθβηΫθκΝ ξΫ δκΝ Χ«to see that Greece does exactly what has agreed»). ΣΫζκμ,Ν κΝ πζΪΰδκμΝ

ζσΰκμ, κΝ κπκέκμΝ πδζΫΰ αδ,Ν ΰδαΝ θαΝ η αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ Liikanen αφάθ δΝ πκζζΪΝ

π λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝαπσΝ βΝη λδΪΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α βΝ(«problems», 
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«crisis» εέΪέ) κηΫθκυΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ Νΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέ θ έγ α,ΝκΝ

υγτμΝζσΰκμ,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπΪζδΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝLiikanen, αζζΪΝ

πκζτΝ ζδΰσ λκΝ Χ Ν ηδαΝ ησθκΝ πλσ α βΨΝ υΰελδ δεΪΝ η Ν κθΝ πζΪΰδκ,Ν απκπθΫ δΝ ηδαΝ αέ γβ βΝ

αιδκπδ έαμέ           

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

(«forcing», «is causing», «find», «recover», «help», «sell off», «share» εέΪέΨΝ εαδΝ ζ ε δεΫμ 

(«says», «said», «admitted», «pointing out», «added» εέΪέ) δα δεα έ μέΝ λΪ βμΝ πθΝπαλαπΪθπΝ

πλΪι πθ έθαδ εα ΪΝίΪ βΝκΝ δ υγυθ άμΝ βμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝΦδθζαθ έαμ, Erkki LiikanenέΝΤπΪλξκυθΝ

εαδΝεΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝαπκ έ κθ αδΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξέΝ«nor would Europe soon 

forget»), θυΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυ δα δεκπκδά πθΝ Χ«speculation was rife...») 

η λδΪα αδΝβΝαπσ κ βΝαδ δσ β αμΝ βμΝπλΪιβμέΝ πέ βμ, β ξλά β βμ παγβ δεάμ τθ αιβμ («the 

rumour...had been refuted», «were being closely followed» ε.Ϊ.) πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ

λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ

ξπλδεΫμΝ Χ«Greece», «Europe», «Luxembourg») εαδΝ ξλκθδεΫμ («Saturday», «soon», «Friday 

evening» εέΪέΨέΝ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝη  αυ σθΝ κθΝ λσπκ ελα ΪΝ δμΝαπκ Ϊ δμΝαπΫθαθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν θυΝ η Ν Ϋηη κΝ λσπκ φαέθ αδΝ θαΝ Ϊ αδΝ κΝ πζ υλσΝ πθΝ ξπλυθΝ βμΝ

κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμ εαγυμΝηαμΝη αφΫλ δΝ Ν υγτΝεαδΝπζΪΰδκΝζσΰκΝησθκΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝ

Liikanen,Ν απκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ πθΝ ζζάθπθέΝΥαλαε βλδ δεά έθαδ β ξλά β κυ « η έμ» 

(«We are now waiting to see that Greece does exactly what has agreed...») α ζ ΰση θα κυ 

Liikanen. ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν θδ ξτ αδΝ ΰδαΝ ΪζζβΝ ηδαΝ φκλΪΝ κΝ έπκζκΝ κυΝ « η έμ»Ν [Χξυλ μΝ

κλ δκε θ λδεάμ υλυπβμΨΝ εαδΝ κυΝ «Άζζκυ»Ν ΧβΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ κυΝ Νσ κυΝ

(«crisis countries»)].          

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ («Forcing Greece into a debt 

restructuring programme is no solution...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ

πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝΠλκ ζ ε δεσμΝ

θ έε βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋΰεζδ βέΝ ξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝ η Ν

κλδ δεάΝ Ϋΰεζδ βΝ ΰδαΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α 
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ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμ («the right solution would be...» εέΪέΨΝ

υπκ δεθτκθ αμ σ δΝ βΝ υλυπβΝ Ϋξ δΝ βΝ ζτ βΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ πέ βμ,Ν κΝ ΪλγλκΝ ίλέγ δΝ απσΝ

αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα,Ν πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ υΰΰλαφΫαμΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ πλσίζβηαΝ

βμΝ ζζΪ αμΝ Χ«economic problems», «confusion», «debt-stricken Greeks», «difficult», «crisis» 

εέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ, η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ κυΝ Liikanen, θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ

δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ

υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «debt restructuring», «privatisation», «Economic 

and Monetary Union», «eurozone», «economy» εέΪέΨέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ

ζσΰκΝ κυΝ ε δηΫθκυ δαπζΫεκθ αδΝ κδξ έαΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθέΝ ΣκΝτφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυ 

έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝ πέ βηκέ ΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ, υπΪλξκυθΝίΫίαδα αλε κέΝκδεκθκηδεκέΝσλκδ 

αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ

θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.          

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμΝ κΝ

ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ, τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κδΝ ζακέΝ βμΝ

υλυπβμΝ ξπλέακθ αδΝ Ν υκΝ λα σπ αΝ [ κλΪΝ (« η έμ») εαδΝΝσ κυΝ («Άζζκμ»)]έΝ Ν ζζΪ α,Ν

αθάεκθ αμΝ κ λα σπ κΝ πθΝ ξπλυθΝ κυΝ Νσ κυ, βζα ά βμΝ ελέ βμ,Ν αθ δη ππέα αδΝ πμΝ

υπκ Ϋ λβΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝΫξ δΝκτ ΝεαθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝαπκφα έ δΝΰδαΝ αΝ δεΪΝ βμΝ

γΫηα αέΝ πέ βμ,ΝκΝ υΰε ελδηΫθκμΝζσΰκμΝ θδ ξτ δΝ βθΝυπ λέ ξυ βΝεΪπκδπθΝξπλυθΝ βμΝ υλυπβμ 

Ϋθαθ δΝεΪπκδπθΝΪζζπθ,Νηδελσ λπθΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝα τθαηπθ παλκυ δΪακθ αμΝαυ άθΝ βΝζκΰδεάΝ

πμΝ έεαδβ,Ν βηκελα δεάΝ άήεαδΝ αθαΰεαέαέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ δππγ έΝ σ δΝ κδΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ απσο δμΝ ηπέπ κυθΝ εαδΝ κθ ζσΰκΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθέΝ ΣΫζκμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ

αθαφ λγ έΝεαδΝπαλαπΪθπ,ΝυπΪλξ δΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ

βμΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ, κυΝφδθζαθ δεκτΝελα δεκτΝφκλΫα, Yle,ΝαζζΪΝεαδΝ υηίΪ δμΝαπσΝ

κθΝζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 
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ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ β σ δΝβΝαθα δΪλγλπ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝξλΫκυμΝ θΝ

απκ ζ έΝζτ βΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Νζτ βΝγαΝ πδ υξγ έ η Ν βθΝ επκέβ βΝ βμΝελα δεάμΝπ λδκυ έαμΝ

εαδΝ δμΝ δ δπ δεκπκδά δμέΝΜ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κδΝ ξλ πηΫθκδΝ Έζζβθ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πκυζά κυθΝ βΝ

βησ δαΝ π λδκυ έαΝ κυμ,Ν υ Ν θαΝ ι πζβλυ κυθΝ αΝ ξλΫβΝ Χγυηέακθ αμΝ ζκΰδεΫμΝΝ

θ ξυλκ αθ δ βλέκυΨέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμ,Ν ίΫίαδα,Ν πκυΝ η αφΫλ δΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ φδθζαθ κτΝ

λαπ αέ β,ΝπαλΫζ δο ΝθαΝαθαφΫλ δ σ δΝ βΝΦδθζαθ έαΝ αΝεκδθπθδεΪΝαΰαγΪΝΧυΰ έα,Νπαδ έαΝεέ έζΨΝ

έθαδΝ βησ δαΝεαδΝσ δ,Ν τηφπθαΝη Ναυ σΝ κΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝπυζβ βΝαυ υθΝ θΝγαΝ βηα κ κ ά δΝ

βθΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪεαηοβ αζζΪΝ κ αθ έγ κέΝ πέ βμ,Ν παλα βλ έ αδ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ θΝ Ϋξ δΝ

εαθΫθαΝ δεαέπηαΝ βθΝΪ εβ βΝπκζδ δεάμΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝέ δα,Ν θΝΫξ δΝκτ ΝεαθΝφπθάΝηΫ αΝ κΝ

ε έη θκέΝ Ν υλππαρεάΝΈθπ β,Ν έθαδΝ αυ άΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ κΝ αθΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ

παλαη έθ δΝ άΝ σξδΝ βθΝ υλπαυθβΝ Ν ηυ δεΫμΝ υθαθ ά δμΝ κΝ Λκυι ηίκτλΰκΝ [ βζα άΝ ΰδαΝ

ε έθβΝξπλέμΝ ε έθβΝ(«speculation was rife...that a meeting of four EU countries in Luxembourg 

considered the question of Greek withdrawal from the Economic and Monetary Union»)]. 

Παλκυ δΪακθ αμΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ αθ δ βηκελα δεΫμΝ αε δεΫμ πμΝ ζκΰδεΫμ εαδΝ αυ κθσβ μέΝ Ν

ζζΪ αΝ αθάε δΝ κΝ λα σπ κΝ κυΝ φ πξκτΝ εαδΝ παλαεα δαθκτΝ Νσ κυ κπσ Ν γαΝ γ πλκτθ αθΝ

εαθ αζυ μ, αθΝ κζηκτ ΝθαΝ θαθ δπγ έΝ δμ,Ναθπ ΫλκυΝ πδπΫ κυ,Νξυλ μΝ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ

υλυπβμέΝΣΫζκμ, βθ πλκ ζ υ αέα πλσ α β κυ ε δηΫθκυ («"We are now waiting to see that 

Greece does exactly what has agreed to do"») ζαθγΪθ δ ηδα δλπθ έα εαδ ηδα υπσλλβ β 

αηφδ ίά β βΝ ΰδαΝ κΝ αθΝ κδΝ απ έγαλξκδΝ εαδΝ αθαιδσπδ κδΝ Ϋζζβθ μ γαΝ φαλησ κυθΝ ζδεΪΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝάΝαθΝγαΝαπκ τξκυθΝπΪζδέ 
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                 Άλγλκ 11: PM: Greek referendum an unpleasant surprise (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝ απΫθαθ δΝ βθΝ

ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ, η αφΫλκθ αμΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝφδθζαθ κτΝπλπγυπκυλΰκτ,ΝξπλέμΝθαΝ

κπκγ έ αδΝ πλκ ππδεΪέΝ Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ ηΫ αΝ κΝ ε έη θκΝ κΝ ζζβθδεσΝ βηκοάφδ ηαΝ

απκ έ αδΝ η Ν σλκυμ, σππμΝ «ηβΝ υξΪλδ βΝ Ϋεπζβιβ»Ν Χ«unpleasant surprise») αζζΪΝ εαδΝ «ηβΝ

αθαη θση θβΝ εαδΝ αλθβ δεάΝ αθα λκπάΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθ»Ν Χ«unexpected and negative turn of 

events»). πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ζΫιβμΝ « δΪ π β»Ν

(«bailout») εαδΝ βμΝζΫιβμΝ«ίκάγ δα»Ν(«rescue»), κδΝκπκέ μΝπαλΪΝ βΝγ δεάΝ κυμΝφσλ δ βΝφαέθ αδΝ

θαΝίλέ εκυθΝαθ έγ βΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ζζάθπθΝΧ«a majority of Greeks are opposed to the 

bailout...»). Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ ίλέγ δΝ απσΝ υθαδ γβηα δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ

εφλΪ δμ, κδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ κυΝε δηΫθκυ,Ν

η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ π δ έΝ κΝ αθαΰθυ βμ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ θΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ δ ιΪΰ δΝ

βηκοάφδ ηα κτ ΝθαΝίΪζ δΝ Νεέθ υθκΝ βθΝ υλπαυθβΝΧ«unpleasant», «unexpected and negative 

turn of events», «damaging repercussions», «difficult», «worries», «crisis», «instability», 

«uncertainty» εέΪέΨέ ΟΝ υγτμΝζσΰκμ πκυΝ πδζΫΰ δΝκΝ υΰΰλαφΫαμ,ΝΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝ αΝζ ΰση θαΝ

κυΝπλπγυπκυλΰκτΝ βμΝΦδθζαθ έαμ, Katainen («"I'm afraid of the worst..."»), έθ δΝ βθΝαέ γβ βΝ
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βμΝ αθ δε δη θδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ αιδκπδ έαμΝ βμΝ έ β βμέΝ θ έγ α,Ν κΝ πζΪΰδκμΝ ζσΰκμΝ

(«Papandreou announced...»ΨΝ αφάθ δΝ π λδγυλδαΝ κθΝ υΰΰλαφΫαΝ θαΝ ληβθ τ δΝ εαδΝ θαΝ

αιδκζκΰά δΝ αΝ ΰ ΰκθσ αΝ Χ«Papandreou's intention...has provoked worriesέέέ»Ψ,Ν σππμΝ αυ σμΝ

πδγυη έ,ΝεαγυμΝ θΝΰθπλέακυη Ν δΝαελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέΝ Ό κθ αφκλΪ κ τ βηα βμ 

η αίδία δεσ β αμ κλέα αδ εα Ϊ ετλδκ ζσΰκ απσ υζδεΫμ («hold», «came», «leave», «has 

provoked», «cause», «have brought», «breeds» εέΪέΨ εαδΝ ζ ε δεΫμΝ δα δεα έ μΝ Χ«called for», 

«says», «announced», «said» εέΪέΨέΝ λΪ μΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πλΪι πθΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝ

φδθζαθ σμΝπλπγυπκυλΰσμ, Jurki Katainen,ΝκΝΫζζβθαμΝπλπγυπκυλΰσμΝGeorge Papandreou εαδΝβΝ

φδθζαθ άΝ υπκυλΰσμΝ κδεκθκηδευθΝ Jutta Urpilainen. Ν απσ κ βΝ θ λΰ δυθΝ Ν ηβΝ ΫηουξκυμΝ

λΪ μΝ ΧπέξΝ «Both opposition parties...said»Ψ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ κυ δα δεκπκδά πθΝ ΧπέξέΝ

«The announcement sent...stock markets tumblingέέέ»ΨΝ η λδΪα δΝ βθΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ

πλΪιβμέΝ πδπζΫκθ, βΝ ξλά βΝ βμΝπαγβ δεάμΝ τθ αιβμΝ Χ«Venizelos...was not informed about the 

referendum...») πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ

ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ Χ«Greece», «Europe», «Athens», «in 

the Finnish Parliament») εαδΝξλκθδεΫμ («Monday», «last Sunday's» εέΪέΨέ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ υΰΰλαφΫαμ, η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ, πλκ παγ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ εαδΝ

αθ δε δη θδεάΝ Ϊ β,Ν έθκθ αμΝ βθΝ αέ γβ βΝ σ δΝ ελα ΪΝ έ μΝ απκ Ϊ δμέ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝα΄ πλσ ππκ,Νσ αθΝη αφΫλκθ αδΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝφδθζαθ κτΝπλπγυπκυλΰκτ,Ν

Ϋ δΝφαέθ αδΝθαΝαέλ αδΝβ αέ γβ βΝ βμΝαθ δε δη θδεσ β αμ εαγυμΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδζΫΰ δΝθαΝηαμΝ

υ δΝησθκΝ βθΝκπ δεάΝ πθΝΦδθζαθ υθέ       

 ΟδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απκφαθ δεΫμΝ Χ«Prime Minister Jurki Katainen 

considers...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμ. ξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝη Ν

κλδ δεάΝ Ϋΰεζδ β, ΰδαΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ Χμ πλκμ βθ λκπδεσ β α, 

ΰέθ αδ ξλά β βμ πδ βηδεάμ λκπδεσ β αμ («whether it is committed to the deal», «whether 

the country should leave the euro»). πέ βμ, κ Ϊλγλκ ίλέγ δ απσ αιδκζκΰδεΪ κδξ έα πκυ 

ξλβ δηκπκδ έ κ υΰΰλαφΫαμ, ΰδα θα π έ δ ΰδα κθ εα α λκφδεσ λσζκ κυ  βηκοβφέ ηα κμ 
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(«negative turn of events», «damaging repercussions», «instability», «impede the positive 

developments», «it is not a pleasant surprise», «breeds more uncertainty» ε.Ϊ.). 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝKatainen, κυΝPapandreou εαδΝ βμΝUrpilainen, θυΝπαλα βλ έ αδΝ

εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσ ιΫ α βΝ

βηκ δκΰλαφδεσΝ ε έη θκ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθ 

(«bailout deal», «rescue package», «austerity measures», «eurozone» εέΪέΨέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ

ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέΝ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσ,Ν υπΪλξκυθ ίΫίαδα αλε κέΝ κδεκθκηδεκέΝ σλκδ 

αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ

θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.         

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκ κδΝΈζζβθ μΝ θΝ

ΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ δ ιΪΰκυθΝ βηκοάφδ ηαΝΰδαΝ κΝηΫζζκθΝ βμΝξυλαμΝ κυμΝΧξπλέμΝ βθΝΫΰελδ βΝ

βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΨ,Ν δσ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βΝ αγ λσ β αΝ κυ 

υλππαρεκτΝ κδεκθκηδεκτΝ υ άηα κμ. πέ βμ, υπΪλξ δΝ εαδΝ κ ζσΰκμ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ βΝ υπ λέ ξυ βΝ εΪπκδπθΝ ξπλυθΝ βμΝ υλυπβμΝ Ϋθαθ δΝ εΪπκδπθΝ Ϊζζπθ,Ν

ηδελσ λπθΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝα τθαηπθΝΧπέξέΝ ζζΪ αΨ παλκυ δΪα αδΝπμΝφυ δεάΝεαδΝαυ κθσβ βέΝ

ΣΫζκμ,ΝσππμΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝεαδΝπαλαπΪθπ,ΝυπΪλξ δΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝε έη θκΝ

απκ ζ έΝΪλγλκΝ βμΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ, κυΝφδθζαθ δεκτΝελα δεκτΝφκλΫα, Yle,ΝαζζΪΝεαδΝ

υηίΪ δμΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ βΝ εΫοβΝ κυΝ ΫζζβθαΝ πλπγυπκυλΰκτΝ ΰδαΝ

δ ιαΰπΰάΝ βηκοβφέ ηα κμ σξδΝησθκΝαπκ ζ έΝ υ Ϊλ κΝΰ ΰκθσμΝ Χ«negative turn of events») 

η Ν εα α λκφδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ υλυπβ («damaging repercussions») αζζΪΝ εαδΝ πλκ κ έαΝ

[ φσ κθΝ έξ Ν ά βΝ υπκΰλαφ έΝ κΝ θΫκΝ παεΫ κΝ άλδιβμΝ («this will...impede the positive 

developments that...euroze-level decisions could have brought»)]. ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ ζζΪ αΝ

κπκγ έ αδΝ Ν λσζκΝ απκζκΰβ άΝ Χ«called for a speedy reply from Athens as to whether it is 

committed to the deal»),Ν π δ άΝ σζηβ ΝθαΝ ε φ έΝθαΝ υ δΝ κθΝζσΰκΝ κυμΝπκζέ μΝ[κδΝκπκέκδΝ
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υπκθκ έ αδ σ δΝαπκ ζκτθΝΫθαθΝα αάΝσξζκ πκυΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπαέλθ δΝ σ κΝ κίαλΫμΝαπκφΪ δμΝ

(«he would leave the fate of the bailout in the hands of voters»)]έΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σ απκ ζ έΝ

ισφγαζηβΝαθ έφα β,Ν δσ δΝβΝ βηκελα έαΝεαδΝβΝ δ σ β αΝη αιτΝ πθΝελα υθ-η ζυθΝυπκ έγ αδΝ

σ δΝ απκ ζ έΝ ία δεσΝ πυζυθαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμέΝ ΜδαΝ αεσηβΝ ισφγαζηβΝ αθ έφα β 

απκ ζ έΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ υηφπθέα,ΝπκυΝυπκΰλΪφβε ΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ άλδιβΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν

παλκυ δΪα αδΝ κΝ ε έη θκΝ πμΝ «ίκάγ δα»,Ν « δΪ π β»Ν εαδΝ ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ γαΝ βηα κ κ ά δΝ

«γ δεΫμΝ ι ζέι δμ»,ΝαζζΪΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ζζάθπθΝ Ϊ αδΝ θΪθ δαΝ Ναυ σΝεαδΝ αΝηΫ λαΝ

ζδ σ β αμΝπκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δέΝ πκηΫθπμ,ΝκδΝΈζζβθ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝπμΝπαλΪζκΰκδ, φσ κθΝ

φαέθ αδΝθαΝηβθΝ πδγυηκτθΝ βΝ δΪ π άΝ κυμΝάΝεαδΝα α έμ εαγυμ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝελέθκυθΝ δ 

έθαδΝεαζσΝΰδαΝ βΝξυλαέ 
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        Άλγλκ 12: Liikanen: Fairer tax key to Greek crisis (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝθαΝελα ά δΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν κΝ ε έη θκΝ αηφδ ίβ έ αδΝ βΝ δεαθσ β ΪΝ κυμΝ θαΝ παέλθκυθΝ

τ εκζ μΝ απκφΪ δμΝ Χ«concerns over Greece's ability to take tough decisions...»). πέ βμ,Ν

αθαφΫλ αδΝβΝ δθάΝεα Ϊ α βΝ πθΝ ζζάθπθ εαγυμΝίλέ εκθ αδΝ κΝΫζ κμΝ πθΝ αθ δ υθΝ(«...at 

the mercy of the lenders») εαδΝ σ δΝ κΝ ηΫζζκθΝ θΝ γαΝ υπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ

ξλβηα κ σ β βμ,Ν αθΝ θΝ υπΪλι δΝ πλυ αΝ αγ λσ β αΝ εαδΝ δΰκυλδΪΝ κΝ πκζδ δεσΝ εβθδεσΝ βμΝ

ξυλαμΝ Χ«if there are no certainties in Greece's political future, it won't be easy to get external 

funding»). ιέα δΝθαΝ βη δπγ έ σ δΝΰδα πλυ βΝφκλΪ ίζΫπκυη ΝθαΝΰέθ αδΝ δαξπλδ ησμΝαθΪη αΝ

κυμΝφ πξκτμΝεαδΝ κυμΝπζκτ δκυμΝΈζζβθ μέΝΥαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλ αδ σ δΝκδΝπζκτ δκδΝ θΝ

πζβλυθκυθΝεαγσζκυΝφσλκυμΝΧ«έέέthe rich don't pay tax at all...») εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ, αυιΪθκθ αδΝκδΝ

φσλκδΝΰδαΝ αΝξαηβζΪΝεαδΝη αέαΝ λυηα α («...then raises taxes on the low and middle-income 

earners...»). Έ δ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ εκδθπθέαΝ παλκυ δΪα αδΝπμΝ ηδαΝ εκδθπθέαΝ α δεδυθ, κδεκθκηδευθΝ

αθδ κ ά πθΝεαδΝαί ίαδσ β αμΝ («unfairness», «injustices», «there are no certainties»). πδπζΫκθ,Ν

υπΪλξ δΝεαδΝηδαΝυπσθκδαΝ δαφγκλΪμ πμΝ κδξ έκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμΝΧ«The taxation system 

should, however, be transparent, simple and cover everyone»). θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝεαδΝβΝ

ξλά βΝ κυΝ λάηα κμΝ «εδθκτηαδΝ αΰ ζβ σθ» («voters flocked to the far left and right»), 

παλαπΫηπκθ αμ, ΪζζβΝηδαΝφκλΪ, κΝ λ σ υπκΝ κυΝα ακτμΝσξζκυ,ΝκΝκπκέκμΝ θΝ έθαδΝδεαθσμΝθαΝ

παέλθ δΝ π ΫμΝαπκφΪ δμέΝ         

 Γ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝίλέγ δΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμ, κδΝ

κπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθα κθέ κυθΝ βθΝα δεέα,Ν βθΝαθδ σ β αΝεαδΝ βΝ δθάΝεα Ϊ α βΝ βμΝ

ζζΪ αμΝ Χ«extreme unfairness», «injustices», «extremely difficult», «at the mercy of the 
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lenders», «no certainties» εέΪέΨέΝΟΝπζΪΰδκμΝζσΰκμΝπκυΝ πδζΫΰ δ κΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝ

αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ Liikanen αφάθ δΝ πκζζΪΝ π λδγυλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ απσΝ βΝ η λδΪΝ κυΝ ΰδαΝ βθΝ

ζζβθδεάΝ εα Ϊ α βΝ («unfair taxation», «debt crisis» εέΪέ) κηΫθκυΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ Ν

ΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέ θ έγ α,ΝκΝ υγτμΝζσΰκμ,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπΪζδΝΰδαΝ

βΝη αφκλΪΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝLiikanen, απκπθΫ δΝηδαΝαέ γβ βΝαιδκπδ έαμ.   

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

δα δεα έ μΝ Χ«pay», «raises», «undergoes», «lost», «flocked», «stem from», «made», «affect» 

εέΪέΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪπκδ μΝ ζ ε δεΫμΝ Χ«told», «stressed», «said», «says» εέΪέΨέΝ λΪ μΝ πθΝ

παλαπΪθπΝ πλΪι πθΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝLiikanen εαδΝ Ν ηδελσ λκΝ πκ κ σΝ βΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κδΝ

Έζζβθ μέΝΤπΪλξκυθΝεαδΝεΪπκδ μ θΫλΰ δ μΝπκυΝαπκ έ κθ αδΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξέΝ«...the 

traditional parties lost heavily...»), θυΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝ ξλά βΝκυ δα δεκπκδά πθΝ Χ«Unfair 

taxation means...») η λδΪα αδΝ βΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμ. πέ βμ, β ξλά β βμ 

παγβ δεάμ τθ αιβμ («...difficult decisions can be made...») πδ λΫπ δΝ βθΝαπαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ

ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμ 

(«Greece») εαδΝξλκθδεΫμΝΧ«In last week's Greek parliamentary elections»). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμΝ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝΟΝ υΰΰλαφΫαμ,Νη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ,Νελα ΪΝ δμΝαπκ Ϊ δμΝαπΫθαθ δΝ βθ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν θυΝ η Ν Ϋηη κΝ λσπκ φαέθ αδΝ θαΝ Ϊ αδΝ θαθ έκθΝ κυμ εαγυμΝ ηαμΝ

η αφΫλ δΝ Ν υγτΝεαδΝ πζΪΰδκΝ ζσΰκΝησθκΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝLiikanen,Ν απκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ

πθΝ ζζάθπθέΝ           

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ («Unfair taxation means...»). ΧμΝ εΝ

κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝπζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ

Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝ Πλκ ζ ε δεσμΝ θ έε βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋΰεζδ βέΝ

ξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ β, ΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθ αζάγ δαΝ πθΝ

ΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝξλά βΝ βμΝ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμ («if there are 

no certainties...» εέΪέΨ κθέακθ αμ σ δΝαθΝ θΝ ια φαζδ έΝβΝ αγ λσ β αΝεαδΝβΝα φΪζ δαΝ βθΝ

ζζΪ α ηπκλ έΝ θαΝ αηα ά δΝ βΝ ιπ λδεάΝ ξλβηα κ σ β βέΝ πέ βμ,Ν κΝ Ϊλγλκ ίλέγ δΝ απσΝ

αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα πκυΝξλβ δηκπκδ έΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΰδαΝθαΝ κθέ δΝ βθΝα δεέα,Ν βθΝαθδ σ β αΝ
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εαδΝ βθΝ αί ίαδσ β αΝ («unfair taxation», «debt crisis», «extreme unfairness», «injustices», 

«extremely difficult», «tough decisions», «no certainties» ε.Ϊ.). 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ κυΝ Liikanen, θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ

δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ ε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ

υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «taxation system», «debt», «taxes», «fund», 

«lenders» εέΪέΨ, πθΝθκηδευθΝΧ«parliamentary elections», «voters», «traditional parties»), εαγυμΝ

εαδΝαπσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝπκζδ δεκτΝζσΰκυ («far left and right», «politics», «political process», 

«political future»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝζσΰκΝ κυΝε δηΫθκυ δαπζΫεκθ αδΝ

κδξ έαΝ κυΝπκζδ δεκτΝζσΰκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝζσΰκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέΝΣκΝτφκμΝ

κυΝ ε δηΫθκυΝ έθαδΝ πέ βηκέ ΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ απζσ,Ν υπΪλξκυθΝίΫίαδαΝ αλε κέΝ ξθδεκέΝ σλκδ 

αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ

θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.          

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμΝ κΝ

ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμέΝ ΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ υπΪλξ δΝ κΝ

δαξπλδ ησμΝη αιτΝπζκτ δπθΝεαδΝφ πξυθ θΝΰέθ αδΝυπσΝ κΝπλέ ηαΝ βμΝαλδ λάμΝδ κζκΰέαμέΝ

ΟΝ δαξπλδ ησμΝαυ σμ Ϋΰε δ αδΝαπζυμΝ κθΝέ κΝεα αη λδ ησΝ πθΝξλ υθΝεαδΝσξδ ΰδαΝπαλΪ δΰηα,Ν

βθΝαπαζζαΰάΝ πθΝφ πξυθΝαπσΝ βθΝπζβλπηάΝαυ υθΝΧπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝΫθαΝαέ βηαΝ βμΝ

αλδ λΪμΨέΝ πδπζΫκθ,Νη Ν κθΝ υΰε ελδηΫθκΝζσΰκΝγ πλ έ αδΝ ζκΰδεάΝεαδΝφυ δεάΝβΝΪπκοβ σ δΝβΝ

αθΪΰεβΝ αθ δ ηκτΝηδαμΝξυλαμΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ βμΝαθαΰευθΝαυ κηΪ πμΝ

βηαέθ δ σ δΝ ίλέ ε αδΝ κΝ Ϋζ κμΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμΝ ΧαθΝ εαδΝ αυ σΝ αθ δίαέθ δΝ αΝ υλππαρεΪΝ

δ υ βΨέΝ εσηβ,Ν γ πλ έ αδΝ ζκΰδεσ σ δΝ ΰδαΝ θαΝ κγ έΝ βΝ ξλβηα κ σ β β, πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ

αγ λσΝ πκζδ δεσΝ τ βηα αθ ιΪλ β αΝ αθΝ βΝ ίΪ βΝ βμΝ εκδθπθέαμΝ υπκφΫλ δΝ ΧΰδΥΝ αυ σΝ εαδΝ

βηδκυλΰ έΝ αθα αλαξΫμΨέΝ ΣΫζκμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ εαδΝ παλαπΪθπ,Ν υπΪλξ δΝ κΝ

βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ βμΝ θβη λπ δεάμΝ δ κ ζέ αμ, κυΝ

φδθζαθ δεκτΝ ελα δεκτΝ φκλΫα, Yle, αζζΪΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ απσΝ κθΝ πκζδ δεσΝ ζσΰκ,Ν κθΝ ζσΰκΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 
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ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθ αθαΰθυ β σ δΝ βΝ ζτ βΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ελέ βΝ έθαδΝ βΝ

δεαδσ λβΝ φκλκζσΰβ βέΝ Σκθέα αδ σ δΝ εΪπκδκδΝ Έζζβθ μΝ πβλ Ϊ βεαθΝ π λδ σ λκΝ απσΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝελέ βΝεαδΝεΪπκδκδΝΪζζκδΝζδΰσ λκέΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π β,ΝκδΝφ πξκέΝΈζζβθ μΝ

εαδΝ κδΝ ηδελκη αέκδ αθαΰεΪακθ αδΝ θαΝ πζβλυθκυθΝ π λδ σ λκμΝ φσλκυμ,Ν θυΝ κδΝ πζκτ δκδΝ θΝ

πζβλυθκυθΝ εαγσζκυΝ φσλκυμέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν αυ άΝ βΝ αελαέαΝ α δεέαΝ Χ«extreme unfairness») 

κ άΰβ Ν βΝηααδεάΝ λκφάΝ πθΝοβφκφσλπθΝπλκμΝ βθΝΪελαΝαλδ λΪΝ εαδΝ ιδΪΝ Χ«the voters 

flocked to the far left and right»). ΌππμΝαθαφΫλγβε ΝεαδΝπαλαπΪθπ,Νσηπμ,ΝβΝξλά βΝ κυΝ«flock» 

θΝ έθαδΝ υξαέα εαγυμΝ θδ ξτ δ κΝ λ σ υπκΝ κυΝα ακτμΝσξζκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκ κδΝηΪα μΝ

εΪθκυθΝ πΪθ αΝ ζΪγβΝ εαδΝ θΝ έθαδΝ δεαθΫμΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υθΝ απκφΪ πθέΝ πέ βμ,Ν

αηφδ ίβ έ αδΝ βΝ δεαθσ β αΝ βμΝ ζζΪ αμ θαΝ παέλθ δΝ τ εκζ μΝ απκφΪ δμέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα, 

αηφδ ίβ έ αδΝ βΝ δεαθσ β ΪΝ βμ θαΝ πδίΪζζ δΝ ηΫ λαΝ ζδ σ β αμ,Ν π λδεκπΫμΝ εέ έζέ,Ν σηπμ,Ν Ϋξ δΝ

απκ δξγ έ σ δΝαυ σΝ θΝ δ ξτ δ,Ν δσ δΝ κΝε έη θκΝΰλΪφ βε Ν κΝβί1β,Ν θυΝβΝ ζζΪ αΝηπάε Ν κ 

ηθβησθδκΝ κΝβί1ίΝΧπκυΝ βηαέθ δ σ δΝ έξ Νά βΝυπκ έΝ υκΝξλσθδαΝ εζβλάμΝζδ σ β αμΨέΝ εσηβ,Ν

αθαφΫλ αδΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝΫξ δΝΪζζβΝ πδζκΰάΝαπσΝ κΝθαΝ υθ ξέα δΝθαΝ φαλησα δΝ δμΝ κηδεΫμΝ

η αλλυγηέ δμΝ [ βζα άΝ π λαδ ΫλπΝ ζδ σ β αΝ («he does not believe the country has any other 

option but to continue to implement structural reforms»)]έΝΈ δ,Ν απκελτπ κθ αδ,Ν ΰδαΝ ΪζζβΝηδαΝ

φκλΪ,Ν κδΝ θαζζαε δεΫμΝ ζτ δμ παλκυ δΪακθ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝ ζτ βΝ πμΝ ηκθσ λκηκέΝ

υθ ξέακθ αμ,Νυπκ βλέα αδΝΫηη α σ δΝαφκτΝβΝ ζζΪ αΝ αθ έα αδΝξλάηα αΝαπσΝ βθΝ , ΰδαΝθα 

ξλβηα κ κ ά δΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμ αυ κηΪ πμΝ η α λΫπ αδΝ Ν αθ δε έη θκΝ εη Ϊζζ υ βμΝ εαδΝ

ΫληαδκΝ αΝξΫλδαΝ πθΝ αθ δ υθΝ βμΝΧ«Those that get to debt to fund their operations are at the 

mercy of the lenders»ΨέΝ υ άΝβΝΪπκοβΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝαθάγδεβ,ΝαθΝ ε φ έΝεαθ έμ αΝεΫλ βΝ

πκυΝ έξ ΝβΝ υλππαρεάΝΈθπ β απσΝ κυμΝ σεκυμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ αθ έπθέΝ πέ βμ,Ναυ άΝβΝΪπκοβΝ

θδ ξτ δΝ βΝζκΰδεάΝ κυΝδ ξυλκτΝΧβΝκπκέαΝαθ δίαέθ δΝ αΝυπκ δγΫη θαΝ υλππαρεΪΝδ υ βΨέΝ εσηβ, 

βΝ ζζΪ αΝ εα βΰκλ έ αδΝ Ϋηη αΝ ΰδαΝ κΝ δ φγαληΫθκΝ φκλκζκΰδεσΝ βμΝ τ βηα εαγυμΝ ΰέθ αδΝ

θτιβΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ δαφΪθ δαμΝ εαδΝ δεαδκ τθβμΝ Χ«The taxation system should, however, be 

transparent, simple and cover everyone»). ΣΫζκμ,Ν πδ βηαέθ αδ σ δΝ αθΝ θΝ υπΪλι δΝ πκζδ δεάΝ

αγ λσ β αΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θΝγαΝυπΪλι δΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝξλβηα κ σ β βέΝ Να Ϊγ δα,Νσηπμ,Ν

υπΪλξ δΝζσΰπΝ βμΝ υ αλΫ ε δαμΝ κυΝεσ ηκυΝεαδ πμΝ εΝ κτ κυΝ πδ δυε αδΝ αγ λκπκέβ βΝ κυΝ

πκζδ δεκτΝ εβθδεκτΝαθ ιΪλ β αΝη Ν κΝαθΝβΝίΪ βΝ βμΝεκδθπθέαμΝυπκφΫλ δέ 
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                 Άλγλκ 13: PM: The Greeks must now decide (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Νζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝπλκ παγ έΝθαΝελα ά δΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ, η αφΫλκθ αμΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ πλπγυπκυλΰκτΝ βμΝ Φδθζαθ έαμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ

κπκγ έ αδΝ πλκ ππδεΪέΝ Τπκ βλέα αδ σ δΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ παθαζβπ δεΫμΝ ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμ 

απκ ζκτθΝ ΫθαΝ «πδ δεσΝ αά βηα»Ν Χ«pressing issue») εαγυμΝ υπΪλξ δΝ η ΰΪζβΝ αθβ υξέαΝ ΰδαΝ κΝ

πδε έη θκΝαπκ Ϋζ ηαΝΧ«what kind of cabinet a new election can bring Greece»). Ναθβ υξέαΝ

Ϋΰε δ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ βΝ θΫαΝ ζζβθδεάΝ ευίΫλθβ βΝ γαΝ γ ζά δΝ θαΝ πΪλ δΝ ξλάηα αΝ απσΝ βθΝ

υλππαρεάΝ Έθπ β ξπλέμΝ θαΝ πλκ παγά δΝ θα δ κλλκπά δΝ βθΝ κδεκθκηέαΝ βμΝ [«'We will not 

balance our own economy, but we want money from others?'» (Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ

αλθβ δεάΝξλκδΪΝαυ άμΝ βμΝπλσ α βμ εαγυμΝζαθγΪθ δΝηδαΝυπσλλβ βΝ δλπθ έαΝεαδΝίλέ ε αδΝηΫ αΝ

Ν ηκθΪΝ αθπφ λάΝ δ αΰπΰδεΪ πκυΝ γυηέακυθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ απκηκθπηΫθπθΝ ζΫι πθΝ Ν

δ αΰπΰδεΪ)]. Μ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκδΝΈζζβθ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝπμΝπαλΪζκΰκδ,Ν δσ δΝ θΝ πδγυηκτθΝ
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ηδαΝδ κλλκπβηΫθβΝκδεκθκηέα,ΝαζζΪΝ πδγυηκτθΝησθκΝθαΝπαέλθκυθΝ αΝξλάηα α πθΝΪζζπθέΝ ιέα δΝ

θαΝ βη δπγ έ σ δΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪ,Ν βΝ κδεκθκηδεάΝ υηφπθέαΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ «πλσΰλαηηαΝ

ζδ σ β αμ»Ν εαδΝ «πλσΰλαηηαΝαπκ αηδ τ πθ»Ν Χ«austerity programme», «savings programme»), 

θυΝ Ν πλκβΰκτη θαΝ ε έη θαΝ παλκυ δαασ αθΝ πμΝ δΪ π β («bailout»). Παλσζα αυ Ϊ, 

παλκυ δΪα αδ πμ ζτ β πκυ αθ ηβ δ Ϊζζκ Ϋξ δ πλκκπ δεά («"The programme has been 

negotiated so that Greece can one day get out of this economic misery"»). θ δαφΫλκθΝ

παλκυ δΪα δΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝβΝ ζζΪ αΝξαλαε βλέα αδΝπμΝηδαΝξυλαΝ«υπ λξλ πηΫθβ»Ν Χ«overly-

indebted») βθΝκπκέαΝ πδελα έΝβΝ «κδεκθκηδεάΝηδαΫλδα»Ν Χ«economic misery») εαδΝβΝκπκέαΝγαΝ

βηδκυλΰά δΝ«θΫαΝπλκίζάηα α» βθΝκδεκθκηέαΝ βμΝΧ«...new problems, especially for the Greek 

economy...»ΨΝαθΝφτΰ δΝαπσΝ βθΝ υλπαυθβέΝΓ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ υθαδ γβηα δεΪΝ

φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ βΝ τ εκζβΝ

εα Ϊ α β βθΝ κπκέαΝ ίλέ ε αδΝ βΝ ζζΪ αΝ Χ«austerity programme»,», «economic misery», 

«overly-indebted country», «problems», «serious situation» εέΪέΨέ ΣΫζκμ,Ν κΝ πζΪΰδκμΝ ζσΰκμ, κΝ

κπκέκμΝ πδζΫΰ αδΝ ΰδαΝ θαΝ η αφ λγκτθΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ φδθζαθ κτΝ πλπγυπκυλΰκτ, Jyrki 

Katainen, αφάθ δΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝαπσΝ βΝη λδΪΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝΰδαΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ

παθαζβπ δεΫμΝ ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ («pressing issue» εέΪέ) κηΫθκυΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμ σ δΝ Ν

ΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέ θ έγ α,ΝκΝ υγτμΝζσΰκμ,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπΪζδΝΰδαΝ

βΝη αφκλΪΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝKatainen, απκπθΫ δΝηδαΝαέ γβ βΝαιδκπδ έαμέ   

 Ό κθ αφκλΪ κ τ βηα βμ η αίδία δεσ β αμ κλέα αδ εα Ϊ ετλδκ ζσΰκ απσ υζδεΫμ 

(«drift into», «raises», «bring», «balance», «make», «give up», «open up», «turn» ε.Ϊ.), θκβ δεΫμ 

(«consider», «sees», «commit», «negotiated», «want», «believe» ε.Ϊ.) εαδ ζ ε δεΫμ («told», 

«said», «pointed out» ε.Ϊ.). λΪ βμΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθΝ έθαδ εα ΪΝίΪ βΝκΝJyrki Katainen. 

ΤπΪλξκυθΝεαδΝεΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝαπκ έ κθ αδΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξέΝ«...the pressing 

issue is...»), θυΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝξλά βΝκυ δα δεκπκδά πθΝΧ«Greece's withdrawal from the 

euroze...») η λδΪα αδΝ βΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ πέ βμ, β ξλά β βμ παγβ δεάμ 

τθ αιβμ («The programme has been negotiated...» ε.Ϊ.) πδ λΫπ δΝ βθΝαπαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝΟδΝ

π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ

(«Greece»). 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 
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Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέ ΟΝ υΰΰλαφΫαμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ ελα ΪΝ δμΝαπκ Ϊ δμΝαπΫθαθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν θυΝ η Ν Ϋηη κΝ λσπκ φαέθ αδΝ θαΝ Ϊ αδΝ θαθ έκθΝ κυμ εαγυμΝ ηαμΝ

η αφΫλ δΝ Ν υγτΝεαδΝπζΪΰδκΝ ζσΰκ ησθκΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝKatainen,Ν απκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ

πθΝ ζζάθπθέ           

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ («Prime Minister Jyrki Katainen does not 

consider...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝ Ϋξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝΠλκ ζ ε δεσμΝ θ έε βμΝ πθΝπλΪι πθΝ

ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ Ϋΰεζδ βέΝ ξ σθΝ σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝ η Ν κλδ δεάΝ Ϋΰεζδ βΝ ΰδαΝ θαΝ

εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝξλά βΝ βμΝ κθ δεάμΝ

(«Greece must be committed...») αζζΪΝ εαδΝ βμ πδ βηδεάμΝ λκπδεσ β αμ («"If the message 

of...the Greek parties is..."» εέΪέΨ, κθέακθ αμ σ δΝβΝ ζζΪ αΝπλΫπ δΝθαΝη έθ δΝαφκ δπηΫθβΝ βθΝ

φαληκΰάΝ πθΝηΫ λπθΝεαδΝσ δΝ αΝπκζδ δεΪΝεσηηα αΝ θΝηπκλκτθΝθαΝυπκζκΰέακυθΝ αΝξλάηα αΝ

πθΝ ΪζζπθΝ ΧξπλέμΝ πλκςπκγΫ δμΨέΝ πέ βμ,Ν κΝ Ϊλγλκ ίλέγ δΝ απσΝ αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα πκυΝ

ξλβ δηκπκδ έΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝΰδαΝθαΝ κθέ δΝ βΝ δθάΝκδεκθκηδεάΝγΫ βΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝαζζΪΝεαδΝ βΝ

κίαλάΝ εα Ϊ α β πκυΝ ΫξκυθΝ θαΝ αθ δη ππέ κυθΝ κδΝ οβφκφσλκδΝ («austerity programme», 

«serious questions», «economic misery», «overly-indebted country», «problems», «serious 

situation» ε.Ϊ.). 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ κυΝ Katainen, θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ

δαε δη θδεσ β αμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ ε έη θκΝ αθ έα αδ κδξ έαΝ απσΝ δμΝ

υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθ κδεκθκηδευθ (π.ξ. «austerity», «eurozone», «savings measures», 

«economy», «debt», «euro» ε.ΪέΨΝ εαδ πθΝ θκηδευθ («cabinet», «elections», «parties», «vote» 

ε.Ϊ.)έΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝζσΰκΝ κυΝε δηΫθκυ δαπζΫεκθ αδΝ κδξ έαΝ κυΝ

ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ πέ βηκέ ΣκΝ ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝ

απζσ,Ν υπΪλξκυθΝ ίΫίαδαΝ αλε κέΝ ξθδεκέΝ σλκδ αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ έθαδΝ εα αθκβ σέΝ ΧμΝ πλκμΝ κΝ

ε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.    

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμΝ κΝ

ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ
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πλΫπ δΝθαΝη έθ δΝαφκ δπηΫθβΝ κΝπλσΰλαηηαΝζδ σ β αμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝπκυΝγαΝ

φΫλκυθΝ κδΝ εζκΰΫμΝ Χ«Greece must be committed to savings measures, no matter what the 

outcome of the new elections»)έΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλαεΪηπ κθ αδΝ αΝ απκ Ϋζ ηαΝ

βηκελα δευθΝ δα δεα δυθ, αθΝ θΝ έθαδΝαλ ΪΝ δμΝυπσζκδπ μΝξυλ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ 

Χ θδ ξτκθ αμ,ΝΰδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪ,Ν βΝζκΰδεάΝ κυΝ υθα κτ Ϋθαθ δΝ κυΝα τθαηκυΨέΝ πέ βμ,ΝυπΪλξ δΝ

εαδΝκΝζσΰκμΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκΝ κΝησθκΝπκυΝ πδγυη έ βΝ ζζΪ α έθαδΝ

θαΝ παέλθ δ αΝ ξλάηα αΝ πθΝ ΪζζπθΝ Χ«Υ...we want money from others'»). ΣΫζκμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ

αθαφ λγ έΝεαδΝπαλαπΪθπ,ΝυπΪλξ δΝκΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ εαγυμΝ κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ

βμΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ, κυΝφδθζαθ δεκτΝελα δεκτΝφκλΫα, Yle,ΝαζζΪΝεαδΝ υηίΪ δμΝαπσΝ

κθ ζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθ εαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκφα έ κυθΝ η Ν

κίαλσ β αΝ εαδΝ θαΝ οβφέ κυθΝ η Ν υπ υγυθσ β αΝ («responsibility») δμΝ παθαζβπ δεΫμΝ

ίκυζ υ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ Χυπκθκυθ αμ σ δΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ οάφδ αθ ξπλέμΝ υπ υγυθσ β αΨέΝ

Σκθέα αδΝσ δΝκΝηΫ κμΝΫζζβθαμ πλΫπ δΝθαΝ παθαιδκζκΰά δΝ βΝ κίαλάΝεα Ϊ α β («"I hope that 

the serious situation will be re-evaluated by the average Greek"»),Ν υπκθκυθ αμΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ

οβφέ δΝ δαφκλ δεΪΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ εζκΰΫμ. Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κδΝ Έζζβθ μΝ είδΪακθ αδ,Ν ΰδαΝ θαΝ

οβφέ κυθΝπκζδ δεΪΝεσηηα α πκυΝ πδγυηκτθΝθαΝπαλαη έθκυθΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ β,Ν δσ δΝ Ν

δαφκλ δεάΝπ λέπ π βΝβΝξλβηα κ σ β βΝγαΝ αηα ά δΝΧ«ΟOf course, the people have the right 

to vote for what they see as best...But, of course, the other eurozone countries have no obligation 

to act in accordance"»). Υαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ ΪπκοβΝ κυΝ φδθζαθ κτΝ πλπγυπκυλΰκτ σ δΝ βΝ

ζζΪ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλαη έθ δΝ αφκ δπηΫθβΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ηΫ λπθΝ απκ αηέ υ βμ,Ν

αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ παθαζβπ δευθΝ εζκΰυθΝ Χ«Greece must be committed to 

savings measures, no matter what the outcome of new elections»ΨέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Νυπκ βλέα αδΝ

σ δΝβΝγΫζβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝοβφκφσλπθ,ΝΰδαΝθαΝαζζΪικυθΝ αΝπλΪΰηα α,ΝπλΫπ δΝθαΝπαλαεαηφγ έέΝ

έθαδΝ φαθ λσ σ δΝ βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ ζζΪ αμΝ θΝ φαλησα αδΝ κτ Ν βΝ βηκελα έα,Ν κτ Ν βΝ

δ σ β αΝ Χαιέ μΝ πκυΝ υπκ έγ αδΝ έθαδΝ γ η ζδυ δμΝ ΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΨέΝ πδπζΫκθ,Ν

αθαφΫλ αδΝΫηη α σ δΝκδΝΈζζβθ μΝ θΝ θ δαφΫλκθ αδΝΰδαΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ βμΝκδεκθκηέαμΝ κυμ,Ν

αζζΪΝ κΝησθκΝπκυΝ πδγυηκτθΝ έθαδΝθαΝξλάηα αΝ πθΝΪζζπθΝΧ«ΟWe will no balance our economy, 



 

82 

 

but we want money from others?"»). πκηΫθπμ,Ν θδ ξτ αδΝ κΝ λ σ υπκΝ κυΝπαλΪζκΰκυΝεαδΝ

αθ τγυθκυΝΫζζβθα πκυΝαπζυμΝ πα αζΪΝ αΝξλάηα αΝ πθΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθέ 
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             Άλγλκ 14: Stubb: Plans exist for Greek euro exit (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β απΫθαθ δΝ βθΝ

ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν η αφΫλκθ αμΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ φδθζαθ κτ υπκυλΰκτΝ υλππαρευθΝ

γ ηΪ πθΝεαδΝ κυΝυπκυλΰκτΝ ιπ λδευθ,ΝξπλέμΝθαΝ κπκγ έ αδΝπλκ ππδεΪέΝΠαλα βλ έ αδ σ δΝκδΝ

Έζζβθ μΝ εα βΰκλκτθ αδΝ Ϊη αΝ ΰδαΝ βθΝ πδγαθάΝ Ϋικ κΝ βμΝ ζζΪ αμΝ απσΝ βθΝ υλπαυθβΝ

(«Tuomioja would assign responsibility for a Greek euro exit to the Greek people themselves»). 

Μ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝαθΝκδΝΫζζβθ μΝοβφκφσλκδΝπλκ δηά κυθΝ αΝπκζδ δεΪΝεσηηα α πκυΝαθ δ έγ θ αδΝ

κΝ πλσΰλαηηαΝ ζδ σ β αμ,Ν γαΝ δηπλβγκτθΝ η Ν βθΝ Ϋικ σΝ κυμΝ απσ βΝ θκηδ ηα δεάΝ Ϋθπ βέΝ

ΛαθγΪθ δΝ βζα ά εαδΝπΪζδΝ ΫθαμΝΪλλβ κμΝ είδα ησμέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,Ν πδ βηαέθ αδΝσ δΝγαΝ έθαδΝ

τ εκζβΝυπσγ βΝεαδΝΰδαΝ βθΝ υλπαυθβΝΧ«situation would be difficult...») εαγυμΝ θΝυπΪλξ δΝ

εαγκλδ ηΫθκΝ ξΫ δκΝ ισ κυέ πδπζΫκθ,Νυπκ βλέα αδ σ δΝβΝεαζτ λβΝ πδζκΰάΝ Ναυ σΝ κΝ Ϊ δκΝ

ΰδαΝ βθΝ ζζΪ α έθαδΝ βΝ αθα δΪλγλπ βΝ κυΝ ξλΫκυμ. Ν ηκθα δεάΝ παλαξυλβ β βζα άΝ πκυΝ γαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝεΪθ δΝβΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α έθαδΝηδαΝλτγηδ βΝκφ δζάμΝεαδΝ έπκ αΝ

ΪζζκέΝΓ θδεσ λα,Ν κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝεαδΝ εΪπκδ μΝ υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ

εφλΪ δμ, κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ βθΝ υγτθβ πκυΝ ΫξκυθΝ κδΝ Ϋζζβθ μΝ

οβφκφσλκδΝ απΫθαθ δΝ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ ξυλαμΝ Χ«anti-austerity parties», «responsibility», 

«difficult», «best option» εέΪέΨέΝΣΫζκμ,ΝκΝπζΪΰδκμΝζσΰκμ, κΝκπκέκμΝ πδζΫΰ αδΝΰδαΝθαΝη αφ λγκτθΝ

αΝζ ΰση θαΝ κυΝStubb εαδΝ κυΝTuomioja, αφάθ δΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝαπσΝ βΝη λδΪΝ

κυΝ υΰΰλαφΫαΝ Χ«the best option for Greece would be...»), κηΫθκυΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμ σ δΝ Ν

ΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέ        

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσ υζδεΫμΝ

(«exits», «remain», «assign»), ζ ε δεΫμΝ Χ«says», «told», «added») εαδ ε β δεΫμΝ Χ«have») 

δα δεα έ μέΝ λΪ μΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πλΪι πθ έθαδ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝ Stubb εαδΝ κΝ Tuomioja. 

ΤπΪλξκυθΝεαδΝεΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝαπκ έ κθ αδΝ ΝηβΝΫηουξκυμΝ λΪ μΝΧπέξέ«the European 

Commission...have a backup plan...»), θυ παλΪζζβζα η  β ξλά β κυ δα δεκπκδά πθ («debt 

restructuring...») η λδΪα αδΝβΝαπσ κ βΝαδ δσ β αμΝ βμΝπλΪιβμέ ΟδΝπ λδ Ϊ δμΝηΫ αΝ δμΝκπκέ μΝ

ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ Χ«Greece») εαδΝ ξλκθδεΫμ («in the 

June»). 
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Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβΝ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ

υΰΰλαφΫαμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκ ελα ΪΝ απκ Ϊ δμΝ απΫθαθ δΝ βθ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝΈζζβθ μ, 

θυ,ΝΰδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪ, ηαμΝη αφΫλ δΝησθκΝ αΝζ ΰση θαΝ λέ πθ,Ναπκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ πθΝ

ζζάθπθέΝΟδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝ έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝαπκφαθ δεΫμΝΧ«Ministers say...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ

υΰΰλαφΫαμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝπζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝΫξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμ. ξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμ εφλΪακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ β, ΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝ

αζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμ πλκμ βθ λκπδεσ β α ΰέθ αδ ξλά β βμ πδ βηδεάμ λκπδεσ β αμ 

(«it's likely that Greece will not remain in the euro...»). πέ βμ, κ Ϊλγλκ υπΪλξκυθΝ εΪπκδα 

αιδκζκΰδεΪ κδξ έα πκυ ξλβ δηκπκδ έ κ υΰΰλαφΫαμ, ΰδα θα κθέ δΝ βΝ κίαλσ β αΝ βμΝ

εα Ϊ α βμΝ Χ«anti-austerity parties», «responsibility», «the situation would be difficult», «the 

best option»  εέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ κυΝ Stubb εαδΝ κυΝ Tuomioja, θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

υ α δεάμ δαε δη θδεσ β αμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝυπσΝ ιΫ α βΝε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ

απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «monetary union», «European 

Commission», «eurozone», «anti-austerity», «debt restructuring» εέΪέΨΝ εαδΝ πθΝ θκηδευθΝ

(«parties», «parliamentary elections»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν ηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ζσΰκΝ κυΝ

ε δηΫθκυ δαπζΫεκθ αδΝ κδξ έαΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθ εαδΝ πθΝ θκηδευθέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ

ε δηΫθκυ,Ν έθαδΝεα ΪΝίΪ βΝ πέ βηκέ ΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ,ΝυπΪλξκυθΝίΫίαδαΝαλε κέΝ ξθδεκέΝ

σλκδ,ΝαζζΪΝεα ΪΝίΪ βΝ έθαδΝεα αθκβ σέΝΧμΝπλκμΝ κΝε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ

θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.          

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκ,ΝαθΝκδΝΈζζβθ μΝ

κζηά κυθΝθαΝοβφέ κυθΝεσηηα α πκυΝαθ δ έγ θ αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝζδ σ β αμ,ΝγαΝ δηπλβγκτθΝη Ν

Ϋικ κΝ απσΝ βΝ θκηδ ηα δεάΝ Ϋθπ βέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ εαζτ λκΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ΰδαΝ βθΝ

ζζΪ α έθαδΝ ηδαΝ λτγηδ βΝ κφ δζάμΝ κυΝ ξλΫκυμέΝ πέ βμ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ εαδΝ παλαπΪθπ 

υπΪλξ δΝ κΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ ΪλγλκΝ βμΝ θβη λπ δεάμΝ
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δ κ ζέ αμ, κυΝ φδθζαθ δεκτΝ ελα δεκτΝ φκλΫα, Yle, αζζΪΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝεαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δΝ κθΝ αθαΰθυ β σ δΝ βΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ εαδΝ αΝ υπσζκδπαΝ

υλππαρεΪΝελΪ βΝΫξκυθΝ φ λδεσΝ ξΫ δκΝΧαθΝεαδΝσξδΝεαγκλδ ηΫθκΨ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ ζζΪ αΝ

φτΰ δΝαπσΝ βθΝ υλπαυθβέΝΣκθέα αδ σ δΝαθΝ ζδεΪΝβΝ ζζΪ αΝφτΰ δΝαπσΝ βΝθκηδ ηα δεάΝΫθπ β,ΝβΝ

υγτθβΝπλΫπ δΝθαΝαπκ κγ έΝαπκεζ δ δεΪΝεαδ ησθκΝ κυμΝΈζζβθ μέΝΟδΝΈζζβθ μΝ βζα ά γαΝ έθαδΝ

υπ τγυθκδΝσξδΝησθκΝΰδαΝ βΝ δεάΝ κυμΝΫικ κ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝγαΝγΫ κυθΝ Νεέθ υθκΝ

βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β [εαγυμΝ θΝ υπΪλξ δΝ πλσίζ οβΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋικ κΝ ηδαμΝ ξυλαμΝ απσΝ β 

θκηδ ηα δεάΝΫθπ βΝ(«there is no defined mode  of operation for a country to exit the monetary 

union»)]. πκηΫθπμ,ΝκδΝΈζζβθ μΝπλΫπ δΝθαΝ δηπλβγκτθ,Ν π δ άΝαβ κτθΝ κΝαυ κθσβ κ,Ν βζα άΝθαΝ

αηα ά δΝ βΝ ζδ σ β αέΝ έθαδΝ φαθ λσμΝ κΝ παλαζκΰδ ησμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ

υπκ έγ αδ σ δΝ πλ ί τ δΝ βΝ βηκελα έα,Ν βθΝ δ σ β α,Ν βθΝ αζζβζ ΰΰτβΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ παλσηκδ μΝ

αιέ μέΝ 
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                 Άλγλκ 15: Finnish PM: Crisis has not gone away (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β απΫθαθ δΝ βθΝ

ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν η αφΫλκθ αμΝ αΝ ζ ΰση θαΝ κυΝ πλπγυπκυλΰκτ,Ν βμΝ υπκυλΰκτΝ

κδεκθκηδευθΝ εαδΝ κυΝ αλξβΰκτ βμΝ αθ δπκζέ υ βμέΝ θαφΫλ αδΝ σ δΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ εζκΰΫμ θΝ

Ϋζυ αθΝ βθΝ « υλππαρεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ β»Ν Χ«Greek elections did not solve the EU financial 

crisis»). ΟΝ σλκμΝ «ελέ β»Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ ηΫ αΝ κΝ ε έη θκΝ εαδΝ έθαδΝ

ξαλαε βλδ δεσμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ πκζτΝ αλθβ δεάμΝ κυΝ φσλ δ βμέΝ υθ ξέακθ αμ,Ν κΝ πλπγυπκυλΰσμΝ

γ πλ έΝγ δεσΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ αΝεσηηα αΝπκυΝ άλδιαθΝ βΝζδ σ β α αΝπάΰαθΝεαζτ λαΝ δμΝθΫ μΝ

βηκ εκπά δμΝ Χ«considered it a good thing that the parties committed to an austerity 

programme did better at the polls than they did in May»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν δαελέθ αδΝ ηδαΝ

αθ έφα β,Ν δσ δΝβΝζΫιβΝ«ζδ σ β α»,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝ έΰκυλαΝαλθβ δεάΝξλκδΪ θΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έΝ

γ δεσΝΰ ΰκθσμέΝ πέ βμ,ΝκΝπλπγυπκυλΰσμΝεΪθ δΝζσΰκΝΰδαΝ«αί ίαδσ β α»ΝΧ«uncertainty») εαδΝΰδαΝ

αθΪΰεβΝ« αγ λκπκέβ βμΝ βμΝκδεκθκηέαμ»ΝΧ«stabilizing their economy»ΨέΝΠαλσηκδα,ΝκΝαλξβΰσμΝ

βμΝαθ δπκζέ υ βμΝξαλαε βλέα δΝ βθΝεα Ϊ α βΝπμΝ« κηδεσΝπλσίζβηα»ΝΧ«structural problem»), 

θυΝ υηπζβλυθ δΝ δλπθδεΪ σ δΝ θΝ υπΪλξκυθΝ π λδ σ λαΝ ξλάηα αΝ άη λαΝ απΥΝ σ δΝ υπάλξαθΝ

ξγ μΝ[«There is no more money today than there was yesterday (υπκθκυθ αμ, σ δΝ θΝυπΪλξκυθΝ
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ΪζζαΝ ξλάηα αΝ ΰδαΝ θαΝ έθκθ αδΝ κυμΝ Έζζβθ μ)]. Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ υπΪλξκυθΝ

υθαδ γβηα δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ κθέ κυθ 

σ δΝβΝελέ βΝπαλαηΫθ δΝαεσηβΝεαδΝη ΪΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ εζκΰΫμΝ («obligations», «financial crisis», 

«commitments», «Greek austerity», «structural problem» ε.Ϊ.). ΣΫζκμ,ΝκΝπζΪΰδκμΝζσΰκμ, κΝκπκέκμΝ

πδζΫΰ αδΝΰδαΝθαΝη αφ λγκτθΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝKatainen, βμΝUrpilainen εαδΝ κυΝSoini αφάθ δΝ

πκζζΪΝ π λδγυλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ απσΝ βΝ η λδΪΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εα Ϊ α βΝ

(«crisis», «problem», «austerity» εέΪέ), κηΫθκυΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ Νΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝ

Ϋξ δΝ δππγ έέ θ έγ α,Ν κΝ υγτμΝ ζσΰκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πΪζδΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ πθΝ

ζ ΰκηΫθπθΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλκ υππθ,ΝαπκπθΫ δ ηδαΝαέ γβ βΝαιδκπδ έαμέ   

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝυζδεΫμΝ

(«solve», «make», «hangs over», «alleviate», «reach», «finds» εέΪέΨΝ εαδΝ ζ ε δεΫμ («says», 

«stressed», «stated», «comment», «debated» εέΪέ) εαδΝεΪπκδ μΝθκβ δεΫμΝΧ«considered», «hopes» 

εέΪέΨΝ δα δεα έ μέΝ λΪ μΝ πθΝπαλαπΪθπΝπλΪι πθ έθαδ εα ΪΝίΪ βΝo Katainen, βΝUrpilainen 

εαδΝ κΝSoini. ΤπΪλξκυθΝ εαδΝ εΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ απκ έ κθ αδΝ Ν ηβΝ ΫηουξκυμΝ λΪ μΝ ΧπέξέΝ

«"the crisis is still pressing"»), θυΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυ δα δεκπκδά πθΝ Χ«to reach 

agreement...») η λδΪα αδΝ βΝ απσ κ βΝ αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ πέ βμ, β ξλά β βμ παγβ δεάμ 

τθ αιβμ («what is agreed will be observed», «a government hasn't even been formed...» ε.Ϊ.), 

πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κδΝ

παλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝ ξπλδεΫμΝ Χ«Greece», «Athens») εαδΝ ξλκθδεΫμ («in May», «on 

Monday», «as soon as possible» εέΪέΨέΝ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβ πλκ υπκυ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ πζβγυθ δεκτέΝ ΟΝ

υΰΰλαφΫαμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκ ελα ΪΝ δμΝαπκ Ϊ δμΝαπΫθαθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ,Ν

θυ, ΰδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪ,ΝηαμΝη αφΫλ δΝησθκΝ αΝζ ΰση θαΝ λέ πθ,Ναπκελτπ κθ αμΝ βΝφπθάΝ πθΝ

ζζάθπθέ           

 Οδ πλΪι δμ ζσΰκυ έθαδ εα Ϊ ίΪ β απκφαθ δεΫμ («Finnish Prime Minister Jyrki Katainen 

says...»). ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝλσζκΝ κυΝπζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝκΝαθαΰθυ βμΝ

Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμέΝ Πλκ ζ ε δεσμΝ θ έε βμΝ πθΝ πλΪι πθΝ ζσΰκυΝ

απκ ζ έΝβΝΫΰεζδ βέΝξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝ εφλΪακθ αδΝη Νκλδ δεάΝΫΰεζδ βΝΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ

βθΝ αζάγ δαΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ Χμ πλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ κθ δεάμΝ
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λκπδεσ β αμ («Greece must adhere to the obligations...» εέΪέΨΝ υπκ δεθτκθ αμ σ δΝ βΝ θΫαΝ

ευίΫλθβ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλά δ σ, δΝ υπΫΰλαο Ν βΝ πλκβΰκτη θβέΝ πέ βμ,Ν κΝ Ϊλγλκ ίλέγ δΝ απσΝ

αιδκζκΰδεΪΝ κδξ έα πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ υΰΰλαφΫαμ, ΰδαΝ θαΝ κθέ δΝ σ δΝ βΝ ελέ βΝ παλαηΫθ δΝ

(«financial crisis», «austerity programme», «Greek austerity plan», «eurocrisis», «strustural 

problem» εέΪέΨέ 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝKatainen, βμΝUrpilainen εαδΝ κυΝSoini, θυΝπαλα βλ έ αδΝεαδΝβΝ

ξλά βΝ βμΝ υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝυπσΝ ιΫ α βΝε έη θκΝ αθ έα αδΝ

κδξ έαΝ απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «financial crisis», «austerity», 

«eurozone», «economy», «money» εέΪέΨΝεαδΝ πθΝθκηδευθΝΧπέξέΝ«Prime Minister», «government», 

«elections», «voter» εέΪέΨέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν ηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝ ζσΰκΝ κυΝ ε δηΫθκυ 

δαπζΫεκθ αδΝ κδξ έαΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ

πέ βηκέ ΣκΝζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ,ΝυπΪλξκυθΝίΫίαδα αλε κέΝ ξθδεκέΝσλκδ αζζΪΝεα ΪΝίΪ βΝ έθαδΝ

εα αθκβ σέΝΧμΝπλκμΝ κΝε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.  

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθΝπκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝε έη θκΝαθ ζ έΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝη Ν κθ κπκέκΝβΝθΫαΝ ζζβθδεάΝ

ευίΫλθβ β πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγά δΝ δμΝ υηφπθέ μΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμ,Ν παλαεΪηπ κθ αμΝ βΝ

γΫζβ βΝ πθΝ οβφκφσλπθέΝ τηφπθαΝ η Ν αυ άΝ βΝ ζκΰδεά σ δΝ Ϋξ δΝ υηφπθβγ έΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αζζΪι δ πμΝ εΝ κτ κυ, θΝυπΪλξ δΝζσΰκμΝθαΝΰέθκθ αδΝεαδΝ εζκΰΫμέΝ πέ βμ,ΝυπΪλξ δΝεαδΝκΝζσΰκμΝ

πθΝ κλ δκ υλππαέπθΝ τηφπθαΝη Ν κθΝκπκέκ βΝ υλππαρεάΝΈθπ β θΝΫξ δΝΪζζαΝξλάηα αΝΰδαΝ

θαΝ αΝ έθ δΝ κυμΝΈζζβθ μΝΧ«There is no more money today than there was yesterday...»). ΣΫζκμ,Ν

σππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ εαδΝ παλαπΪθπ,Ν υπΪλξ δΝ κΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ

απκ ζ έΝΪλγλκΝ βμΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ, κυΝφδθζαθ δεκτΝελα δεκτΝφκλΫα, Yle,ΝαζζΪΝεαδΝ

υηίΪ δμΝαπσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθ εαδΝ πθΝθκηδευθέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝ ε έη θκΝ πλκ παγ έΝ θαΝ π έ δ κθΝ αθαΰθυ βΝ σ δΝ βΝ ελέ βΝ παλαηΫθ δ παλΪΝ κΝ «γ δεσ»Ν

απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ εζκΰυθέΝΤπκ βλέα αδ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλά δΝ αΝ υηφπθβγΫθ α 

αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ αζζαΰάΝ βμΝ ευίΫλθβ βμέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κδΝ βηκελα δεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν
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σππμΝ αυ ΫμΝ πθΝ εζκΰυθ,Ν θΝ ΫξκυθΝ εαηέαΝ αιέαέΝ εσηαΝ εδΝ αθΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ζζάθπθΝ

αθ δ έγ αδΝ βΝ ζδ σ β α,Ν κδ φδθζαθ κέΝ αιδπηα κτξκδΝ γ πλκτθΝσ δΝ έθαδΝ εΪ δΝ γ δεσ εαγυμΝ γαΝ

φΫλ δΝ βΝ αγ λσ β αέΝ έθαδ,Ν σηπμ,Ν κυζΪξδ κθΝαθ δφα δεσΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝβΝζδ σ β αΝφΫλθ δΝ

ί ίαδσ β αΝ εαδΝ αγ λσ β αέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ ησθκΝ πκυΝ απα ξκζ έΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β 

έθαδΝθαΝ ξβηα δ έΝβΝθΫαΝευίΫλθβ βΝΧσ κΝπδκΝΰλάΰκλαΝΰέθ αδΨ,ΝβΝκπκέαΝγαΝαεκζκυγά δΝ δμΝ

πλκβΰκτη θ μΝ υηφπθέ μ,ΝφΫλθκθ αμΝ βθΝβλ ηέαΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝ βθΝαθβ υξέαΝ βΝίΪ βΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ εκδθπθέαμέΝ πέ βμ,Ν κδΝ Έζζβθ μΝ παλκυ δΪακθ αδΝ πμΝ κδΝ αβ δΪθκδΝ βμΝ υλυπβμ πκυΝ

πα αζκτθΝ αΝξλάηα αΝ πθΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθ εαγυμ, σππμΝυπκ βλέα δΝεαδΝκΝαλξβΰσμΝ

κυΝεσηηα κμ πθΝΦδθζαθ υθ,Ν θΝυπΪλξκυθΝΪζζαΝ ξλάηα αΝεαδΝπσ κΝηΪζζκθΝΰδαΝ θαΝ έθκθ αδΝ

κυμΝΈζζβθ μέ 
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                Άλγλκ 16: Greek PM: We're heading in the right direction (Yle). 
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Π γ αφ  α υ  ( - π π ) 

Νδ κπκδβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

 Ν ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ, κΝ υΰΰλαφΫαμΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ελα ά δΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ β απΫθαθ δΝ βθΝ

ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ,Νη αφΫλκθ αμΝ αΝζ ΰση θαΝ πθΝπλπγυπκυλΰυθΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ βμΝ

Φδθζαθ έαμέΝ Τπκ βλέα αδΝ σ δΝ βΝ κδεκθκηέαΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ « κεδηααση θβ»Ν

(«struggling...economy»), «α αγάμ»ΝΧ«shaky economic situation») εαδΝ Ν«τφ β» («economic 

downturn»), θυΝ πδ βηαέθ αδ σ δΝ υπΪλξκυθΝ « λΫξκυ μΝ υ εκζέ μ»Ν Χ«current difficulties»). 

πέ βμ,Ν αθαφΫλ αδ σ δΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ «αιδκ βη έπ αΝ ζΪγβ»Ν [«"notable errors"» (βΝ φλΪ βΝ

ίλέ ε αδΝ Ν δ αΰπΰδεΪ,Ν ΰδαΝ θαΝ κθδ έΝ βΝ Ϋθ κθαΝ αλθβ δεάΝ βμΝ ξλκδΪΝ άήεαδΝ βΝ α δεέαΝ πκυΝ

υπΫ βΝβΝ ζζΪ α)],ΝαζζΪΝΰέθ αδΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝθαΝ παθΫζγ δΝβΝ«αθ αΰπθδ δεσ β α»ΝεαδΝθαΝ

υθ ξδ κτθΝ κδΝ «δ δπ δεκπκδά δμ» [«competitiveness», «privatization» (πκυΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ

ΫξκυθΝ γ δεσΝ πλσ βηκ)]έΝ ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έ σ δΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ υηφπθέαΝ ΧηθβησθδκΨ,Ν

ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ «παεΫ κΝ δΪ π βμ»Ν Χ«bailout package») παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ

ζΪγβέ ΠαλσζαΝαυ Ϊ,ΝκδΝΈζζβθ μΝεδθκτθ αδΝπλκμΝ βΝ« π άΝεα τγυθ β»ΝΧ«we're heading in the 

right direction»). Γ θδεσ λα,Ν κΝ ε έη θκΝ υπΪλξκυθΝ υθαδ γβηα δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ

εφλΪ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ δμΝ υ εκζέ μ αζζΪΝ εαδΝ αΝ γ δεΪΝ
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έΰηα αΝ Χ«struggling Greek economy», «shaky economic situation», «better times», «positive 

signs», «difficulties», «mistakes» εέΪέΨέ ΣΫζκμ,Ν κΝ πζΪΰδκμΝ ζσΰκμ, κΝ κπκέκμΝ πδζΫΰ αδΝ ΰδαΝ θαΝ

η αφ λγκτθΝ αΝζ ΰση θαΝ κυΝSamara εαδΝ κυΝKatainen, αφάθ δΝπκζζΪΝπ λδγυλδαΝαιδκζσΰβ βμΝ

απσΝ βΝη λδΪΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α βΝ(«struggling Greek economy», «shaky 

economic situation» εέΪέ), κηΫθκυΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ Νΰθπλέακυη Ν δ αελδίυμΝΫξ δΝ δππγ έέ 

θ έγ α,Ν κΝ υγτμΝ ζσΰκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πΪζδΝ ΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝ κυΝ

Samara εαδΝ κυΝKatainen,ΝαπκπθΫ δΝηδαΝαέ γβ βΝαιδκπδ έαμέ    

 Ό κθΝαφκλΪΝ κ τ βηαΝ βμΝη αίδία δεσ β αμ κλέα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσ υζδεΫμΝ

(«hosted», «bring», «has resulted», «will survive», «update», «correct», «leave», «have 

completed» εέΪέΨ,Ν θκβ δεΫμΝ Χ«believe», «understand», «wanted» εέΪέΨΝ εαδΝ ζ ε δεΫμΝ Χ«said», 

«explained», «added» εέΪέΨΝ δα δεα έ μέΝ λΪ μΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πλΪι πθ έθαδ εα ΪΝ ίΪ βΝ κΝ

Katainen εαδΝ κΝ Samaras. ΤπΪλξκυθΝ εαδΝ εΪπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ απκ έ κθ αδΝ Ν ηβΝ ΫηουξκυμΝ

λΪ μΝ ΧπέξέΝ «...the Greek government has done a lot...»), θυΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ

κυ δα δεκπκδά πθΝ Χ«Discussions between the premiers focused...») η λδΪα αδΝ βΝ απσ κ βΝ

αδ δσ β αμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ πέ βμ, β ξλά β βμ παγβ δεάμ τθ αιβμ («the work has been 

complicated...» ε.Ϊ.) πδ λΫπ δΝ βθΝ απαζκδφάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΟδΝ π λδ Ϊ δμΝ ηΫ αΝ δμΝ κπκέ μΝ

ζαηίΪθκυθΝξυλαΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έ μΝ έθαδΝξπλδεΫμΝΧ«Helsinki», «Greece», «Mediterranean 

area», «Europe») εαδΝξλκθδεΫμ («during the summer months», «in the last few years» εέΪέΨ 

Ν δαπλκ ππδεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰζυ αμ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ έιβ πλκ υπκυ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ α΄Ν εαδΝ κΝ ΰ΄Ν πλσ ππκΝ θδεκτΝ εαδΝ

πζβγυθ δεκτέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδ κΝ « η έμ»Ν κθΝ ζσΰκΝ κυΝ Katainen («We 

Finns»), ΰδαΝθαΝ κθδ έ σ δΝκδΝΦδθζαθ κέΝπλΫπ δΝθαΝεα αζΪίκυθΝ δμΝ υ εκζέ μ πκυΝπ λθκτθΝκδΝ

απζκέΝ Έζζβθ μΝ Χ«how difficult it is for regular Greek people»). πέ βμ,Ν κΝ « η έμ» 

ξλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝ κθΝζσΰκΝ κυΝαηαλΪΝ Χ«we are heading in the right direction...»), ΰδαΝθαΝ

κθδ έΝ σ δ πδ Ϋζκυμ,Ν βΝ ζζΪ αΝ κ τ δΝ πλκμΝ βΝ π άΝ εα τγυθ βέΝ ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ Χ αΝ

ε έη θαΝ κυΝYle) απκ υπυθ αδΝεαδΝκΝζσΰκμΝ πθΝ ζζάθπθ πμΝ εΝ κτ κυ, υπΪλξ δΝηδαΝδ κλλκπέαΝ

πθΝ δαφκλ δευθΝφπθυθέΝ πέ βμ,ΝκΝ υΰΰλαφΫαμΝξλβ δηκπκδ έΝ κ ΰ΄Νπλσ ππκ,ΝΰδαΝθαΝη αφΫλ δΝ

α ζ ΰση θαΝ πθΝ παλαπΪθπΝ αιδπηα κτξπθ βθΝ πλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θαΝ ΰέθ δΝ π λδ σ λκΝ

αθ δε δη θδεσμέ          

 ΟδΝ πλΪι δμΝ ζσΰκυΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απκφαθ δεΫμΝ ΧπέξέΝ «Finnish Prime Minister Jyrki 
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Katainen hostedέέέ»ΨέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰΰλαφΫαμΝ Ϋξ δΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ πζβλκφκλδκ σ β,Ν θυΝ κΝ

αθαΰθυ βμΝ κυΝ Ϋε βΝ βμΝπζβλκφκλέαμέΝξ σθΝσζ μΝκδΝπλΪι δμΝζσΰκυΝκλέακθ αδΝη Νκλδ δεάΝ

Ϋΰεζδ βΝΰδαΝθαΝ εφλΪ κυθΝ βθΝαζάγ δαΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝΧμΝπλκμΝ βθΝ λκπδεσ β α ΰέθ αδΝξλά βΝ

βμΝ κθ δεάμΝ λκπδεσ β αμΝ («We Finns should understand...», «we've had to correct many 

mistakes...»). πέ βμ,Ν κΝΪλγλκΝίλέγ δΝαπσΝαιδκζκΰδεΪΝ κδξ έαΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝκΝ υΰΰλαφΫαμ, 

ΰδαΝ θαΝ κθέ δ σ δΝ παλΪΝ δμΝ υ εκζέ μ,Ν υπΪλξκυθΝ εαδΝ γ δεΪΝ βηΪ δαΝ αθΪεαηοβμΝ («relief», 

«struggling Greek economy», «shaky economic situation», «difficult», «mistakes», «"notable 

errors"», «positive signs», «right directions» ε.Ϊ.). 

Ε υ  α υ  ( - π π ) 

ι Ϊακθ αμΝ κΝ Ϊλγλκ παλα βλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ εα αφαθκτμΝ δαε δη θδεσ β αμ η Ν βθΝ

παλΪγ βΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ κυΝKatainen εαδΝ κυΝ αηαλΪ, θυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ

υ α δεάμΝ δαε δη θδεσ β αμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝυπσΝ ιΫ α βΝε έη θκΝ αθ έα αδΝ κδξ έαΝ

απσΝ δμΝ υηίΪ δμΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ΧπέξέΝ «economy», «euro», «competitiveness», 

«privatization», «investors» εέΪέ) εαδΝ κυΝ κυλδ ηκτΝΧ«active travel during the summer months», 

«summer tourism»)έΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝηΫ αΝ κθΝ βηκ δκΰλαφδεσΝζσΰκΝ κυΝε δηΫθκυ δαπζΫεκθ αδΝ

κδξ έαΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κδεκθκηδευθέΝ ΣκΝ τφκμΝ κυΝ ε δηΫθκυ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ πέ βηκέ ΣκΝ

ζ ιδζσΰδκΝ έθαδΝαπζσ,ΝυπΪλξκυθΝίΫίαδαΝαλε κέΝ ξθδεκέ σλκδ αζζΪΝεα ΪΝίΪ βΝ έθαδΝεα αθκβ σέΝ

ΧμΝπλκμΝ κΝε δη θδεσΝ έ κμ,Ν κΝε έη θκΝαπκ ζ έΝΪλγλκΝ θβη λπ δεάμΝδ κ ζέ αμ.   

  κΝε έη θκΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλαΝ έ βΝζσΰπθ πκυΝ δαπζΫεκθ αδΝη αιτΝ κυμέΝΚα ΥΝαλξΪμ,Ν

κΝ ε έη θκΝ αθ ζ έΝ απσΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ τηφπθαΝ η Ν κθΝ κπκέκ, βΝ

αθ αΰπθδ δεσ β α,ΝκδΝ δ δπ δεκπκδά δμ,ΝβΝ πλκ Ϋζευ βΝ π θ υ υθΝεαδΝβΝπαλαηκθάΝ κΝ υλυ,Ν

Ϋξ δΝπΪθ αΝγ δεσΝπλσ βηκΝεαδΝαπκ ζ έΝ π άΝεα τγυθ βέ πέ βμ,ΝσππμΝΫξ δΝαθαφ λγ έ εαδΝ

παλαπΪθπ,Ν υπΪλξ δΝ κΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝ ζσΰκμ εαγυμΝ κΝ ε έη θκΝ απκ ζ έΝ Ϊλγλκ βμΝ

θβη λπ δεάμΝ δ κ ζέ αμΝ κυΝ φδθζαθ δεκτΝ ελα δεκτΝφκλΫαΝYle αζζΪΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ απσΝ κθΝ

ζσΰκΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ κυΝ κυλδ ηκτέ 

Επ γ α  α υ  ( α - π π ) 

ΣκΝε έη θκΝπλκ παγ έΝθαΝπ έ δΝ κθΝαθαΰθυ β σ δΝβΝ ζζΪ αΝκ τ δ πδ Ϋζκυμ,ΝπλκμΝ βΝ π άΝ

εα τγυθ βέΝΟδΝ τκΝπλπγυπκυλΰκέ φαέθ αδΝθαΝηκδλΪακθ αδΝ βθΝέ δαΝΪπκοβΝΰδαΝ κΝ δ έθαδΝεαζσΝ

ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΝφδζδεάΝ δΪγ βΝαθΪη ΪΝ κυμΝ έθαδΝ ηφαθάμΝ[ξαλαε βλδ δεάΝ έθαδΝβΝξλά βΝ
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βμΝζΫιβμΝ«φδζκι θυ»ΝεαδΝ«φδζκι θέα»Ν(«Katainen hosted his Greek counterpart...», «The Greek 

prime minister also wanted to update  his host...»)]. θΝ έθαδΝ σηπμΝ υξαέκ πκυΝ κΝ ΫζζβθαμΝ

πλπγυπκυλΰσμΝ υΰξΪθ δΝφδζδεάμΝυπκ κξάμ εαγυμ,ΝσππμΝαθαφΫλ αδ,Ν Ϋξ δΝ κζκεζβλυ δΝ αΝ υκΝ

απσΝ αΝ λέαΝπλκαπαδ κτη θαΝηΫ λαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝΧ«Οwe have completed two of the three 

prescribed measures"») ξπλέμΝ θαΝ πδλλέο δΝ εαηέαΝ υγτθβΝ βθΝ Ν άΝ κΝ ΝΣΝ ΰδαΝ αΝ

«αιδκ βη έπ αΝζΪγβ»Ν κυέΝ πέ βμ,Ν θΝ έθαδΝ υξαέκΝπκυ ΰδαΝπλυ βΝφκλΪ απκ υπυθ αδΝ εαδΝ βΝ

φπθάΝ πθΝ ζζάθπθΝ ηΫ αΝ κΝ ε έη θκΝ ΧαελδίυμΝ π δ άΝ έθαδΝ τηφπθβΝ η Ν βθΝ ΪπκοβΝ πθΝ

αθ δ υθΨΝ εαδΝ βΝ πλυ βΝ φκλΪ πκυΝ υΰξΪθ δΝ γ δεάμΝ αθ δη υπδ βμΝ απσΝ κθΝ υΰΰλαφΫαέΝ ΟΝ

π σμΝ λσηκμ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝΫζζβθαΝπλπγυπκυλΰσ,Ν έθαδΝκΝ λσηκμΝ κυΝαθ αΰπθδ ηκτ,Ν πθΝ

δ δπ δεκπκδά πθΝ εαδ πθΝ ιΫθπθΝ π θ τ πθέΝ ΟΝ λσηκμΝ βζα ά πκυΝ πλκ έθκυθΝ εαδΝ κδΝ

αθ δ Ϋμ ξπλέμΝ θαΝ θ δαφΫλκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ υθΫπ δ μΝ πκυΝ φΫλθκυθΝ κυμΝ απζκτμΝ αθγλυπκυμέΝ

ΠαλΪΝησθκΝ κθέα αδΝσ δ, κδΝαθπ ΫλκυΝ πδπΫ κυΝΦδθζαθ κέΝΧ θΝπλκε δηΫθπΨ,ΝπλΫπ δΝθαΝ έικυθΝ

εα αθσβ βΝ δμΝ υ εκζέ μΝ πθΝαπζυθΝ ζζάθπθΝΧ«"We Finns should understand how difficult it 

is for regular Greek people"»). Έηη αΝΰέθ αδΝεαδΝΫθαμΝ αιδεσμΝ δαξπλδ ησμ,ΝαφκτΝυπκθκ έ αδ 

σ δΝ υ εκζέ μΝ π λθκτθΝ ησθκΝ κδΝ απζκέΝ ΪθγλππκδΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ σξδΝ κδΝ πζκτ δκδέΝ ΣΫζκμ,Ν κΝ

κυλδ ησμΝ παλκυ δΪα αδΝ πμΝ κΝ ηκθα δεσΝ ηΫ κ, πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ φΫλ δΝ εΪπκδαΝ ΧκδεκθκηδεάΨΝ

αθαεκτφδ βΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ«active travel during the summer months should bring some relief to 

the struggling  Greek economy»), υπκθκυθ αμ σ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝΫξ δΝεαγσζκυΝπαλαΰπΰδεσ β α 

αζζΪΝησθκΝ κυλδ ησέ 

 

2.6. πκ ζΫ ηα α 

 βΝ υΰε ελδηΫθβΝ θσ β αΝ υθκοέακθ αδΝ αΝ πδκΝ βηαθ δεΪΝ εαδΝ θ δαφΫλκθ αΝ υλάηα αΝ βμΝ

ελδ δεάμΝ αθΪζυ βμΝ κυΝ ζσΰκυ πθΝ παλαπΪθπΝ ΪλγλπθέΝ Κα ΥΝ αλξΪμ,Ν  ζ ιδζκΰδεσΝ πέπ κ, βΝ

ζζβθδεάΝεα Ϊ α βΝπαλκυ δΪ βε ,ΝεαδΝαπσΝ α τκΝφδθζαθ δεΪ ΜΜ ,Νεα ΪΝίΪ β πμΝ κΝπδκΝ

βηαθ δεσΝ «πλσίζβηα»Ν πκυΝ πζά δ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β. ΠαλΪζζβζα, κΝ ιπ λδεσμΝ

αθ δ ησμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ κδΝ αθ δαεΫμΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ τθαο Ν η Ν κυμΝ υλππαρεκτμΝ εαδΝ

δ γθ έμΝ γ ηκτμ αθαπαλα Ϊγβεαθ, σξδΝ ησθκΝ πμΝ ηκθα δεάΝ «ζτ β»Ν αζζΪΝ εαδΝ πμΝ κδεκθκηδεάΝ

«ίκάγ δα»Ν εαδΝ « δΪ π β»Ν βμΝ ξυλαμΝ απσΝ βΝ ξλ κεκπέαέ πέ βμ,Ν αΝ ηΫ λαΝ ζδ σ β αμ, κδΝ

π λδεκπΫμΝεαδΝκδΝδ δπ δεκπκδά δμΝ δμΝκπκέ μΝπλκΫίβΝβΝ ζζΪ αΝΧπμΝαπαλαέ β β πλκςπσγ βΝ βμΝ
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ζάοβμΝ ξλβηα κ σ β βμΨΝ παλκυ δΪ βεαθΝ πμΝ αθαΰεαέ μΝ «η αλλυγηέ δμ»Ν πκυΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ

έξαθΝ ΰέθ δΝ ξλσθδαΝ πλδθ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν έξαθΝ πΪθ αΝ γ δεσΝ πλσ βηκ. Γ θδεσ λα,Ν

ξλβ δηκπκδάγβε Ν υθαδ γβηα δεσΝ ζ ιδζσΰδκΝ Ν σζαΝ αΝ ε έη θαΝ η Ν αλθβ δεσ,Ν ίΫίαδα,Ν

πλκ αθα κζδ ησΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ φκλΫμέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ ξλβ δηκπκδάγβε  κΝ α΄Ν

πλσ ππκ σ αθΝυπάλξ ΝαθαφκλΪ ΰδαΝ βΝΦδθζαθ έαΝεαδΝ κυμΝΦδθζαθ κτμΝάΝ δμΝυπσζκδπ μΝξυλ μΝ

βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμ,Ν θυΝ κΝ ΰ΄ σ αθΝ υπάλξ  αθαφκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ

Έζζβθ μέΝ Έ δ,Ν εα α ε υΪ βε Ν Ϋθ ξθα κ έπκζκ κυ « η έμ»Ν εαδ κυΝ «Άζζκυ»έ πσΝ βθΝ

Κλδ δεάΝ θΪζυ βΝ ΛσΰκυΝ αθα έξγβεαθΝ εαδΝ δΪφκλαΝ έ βΝ ζσΰπθΝ πκυΝ υθυπάλιαθ Ν εΪγ Ν

ε έη θκ. ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Νξλβ δηκπκδάγβε ΝκΝζσΰκμ βμΝ υθ βλβ δεάμΝεαδΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ

ιδΪμ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝζσΰκμΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ,Ν  κΝζσΰκμΝ πθΝΝκ δκ υλππαέπθΝεαδΝ Ϋζκμ,ΝκΝ

βηκ δκΰλαφδεσμ ζσΰκμ,ΝκδΝκπκέκδΝαθαζτκθ αδΝπαλαεΪ πέ  

βέθέ1έΝΟΝζσΰκμΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμ 

ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝ ζσΰκμΝ ΰ θδεσ λα, αθαφΫλ αδ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ εαγ βευέαμΝ ΪιβμΝ

πλαΰηΪ πθ,Ν βθΝπαλΪ κ βΝεαδΝ βθΝ υ αιέαέΝ πέ βμ,ΝκΝζσΰκμΝ βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμΝ δΪα δΝ

βΝ υζζκΰδεσ β α,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ υθκοέα αδ η  βΝ ζΫιβΝ «πα λέ α»Ν εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν Ϋξ δΝ

κιυηΫθαΝ αΝ αθ αθαεζα δεΪΝ βμΝ φδζκπα λέαμ εαδΝ κυΝ αυ κπλκ δκλδ ηκτΝ Ν ξΫ βΝ πΪθ αΝ η Ν

βθΝ αλθβ δεάΝ αθαπαλΪ α βΝ ΪζζπθΝ γθδεκ ά πθέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ Ϊλγλπθ, πθΝ

φδθζαθ δευθΝΜΜ , κΝ ζσΰκμΝ αυ σμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ φυ δεάμΝ αθπ λσ β αμΝ

εΪπκδπθΝζαυθ Ϋθαθ δΝεΪπκδπθΝΪζζπθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝαθαπαλΪ α βΝ πθΝ ζζάθπθΝπμΝφτ δΝ

α υθ πυθ,Ν ηπΫζβ πθ,Ν παλΪζκΰπθΝ εέ έζέ, Ν τΰελδ βΝ πΪθ αΝ η Ν κυμΝ Φδθζαθ κτμΝ εαδΝ κυμΝ

υπσζκδπκυμΝ κλ δκ υλππαέκυμ, κιτθ δΝ βθΝ αθ δπαλΪγ β εαδΝ θκηδηκπκδ έΝ βθΝ υπκ δγΫη θβΝ

αθπ λσ β α πθΝφυ δευθ ξαλαε βλδ δευθΝ πθΝεα κέεπθΝ πθΝίσλ δπθΝξπλυθ,Νυπκ εΪπ κθ αμΝ

βθΝαληκθδεάΝ υηίέπ βΝάΝ υθτπαλιάΝ κυμ ηΫ αΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέ 

βέθέβέΝΟΝζσΰκμΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ 

ΟΝζσΰκμΝ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμΝγ πλ έ αδ,Νεα ΪΝΰ θδεάΝκηκζκΰέα,ΝπδκΝπλκκ υ δεσμ απσΝαυ σθΝ

βμΝ υθ βλβ δεάμΝ ιδΪμέΝ ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝ ζσΰκμΝ Ϋξ δΝ πμΝ εΫθ λκ αθαφκλΪμΝ κΝ Ϊ κηκΝ εαδΝ αΝ

δεαδυηα ΪΝ κυέ πέ βμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ κυΝ φδζ ζ υγ λδ ηκτΝ υπκ βλέα αδΝ βΝ ζ υγ λέαΝ πθΝ

αΰκλυθ,Ν βζα άΝβΝ ζ τγ λβΝκδεκθκηέα,ΝβΝκπκέαΝσηπμΝ υθ Ϋ αδΝΪλλβε αΝη Ν βΝη έπ βΝάΝ βθΝ

ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝελα δευθΝ απαθυθέ Έ δ,ΝκΝφδζ ζ τγ λκμΝζσΰκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ αΝΪλγλαΝ
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πθΝφδθζαθ δευθΝΜΜ Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ ζ υ αέαΝ κυΝπ υξάέΝΜ  ΪζζαΝζσΰδα,Νκδ π λδεκπΫμΝ πθΝ

απαθυθΝ κυΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ κδ δ δπ δεκπκδά δμΝ ΫξκυθΝ πΪθ αΝ γ δεάΝ ξλκδΪ,Ν θυΝ κΝ ιπ λδεσμΝ

αθ δ ησμΝ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ παλαηκθάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ εαδΝ βθΝ

υλπαυθβ απκ ζ έ βΝηκθα δεάΝίδυ δηβΝζτ β. 

2.6.3. ΟΝζσΰκμΝ ωθΝ κλ δκ υλωπαέωθ 

ΟΝζσΰκμΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ ία έα αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝ βθΝπαλκυ έα βΝ βμΝ κδεκθκηδεάμ 

ευλδαλξέαμΝ πθΝξπλυθΝ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμΝΫθαθ δΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΝσ δαμΝ υλυπβμ, 

πμΝ ζκΰδεσΝ παεσζκυγκΝ εαδΝ απσλλκδαΝ πθΝ δαφκλ δευθΝ εκδθπθδευθΝ αιδυθΝ πκυΝ δαγΫ κυθΝ κδΝ

εΪ κδεκδΝ πθΝαθ έ κδξπθΝπ λδκξυθέ ΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝΪπκοβ σ δΝκδΝΝκ δκ υλππαέκδΝπλΫπ δΝθαΝ

λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λκΝ απκλλΫ δΝ απσΝ βθΝ αθ έζβοβΝ σ δΝ βΝ τοδ βΝ αιέαΝ βΝ απάΝ κυμ έθαδΝ κΝ

ζ τγ λκμΝξλσθκμΝ Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝ κλ δκ υλππαέκυμΝπκυΝ έθαδΝβΝ λΰα έαέ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν

παλκυ δΪα αδΝ αφ θσμΝ πμΝ έεαδκΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ υπκφΫλκυθΝ π λδ σ λκΝ απσΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ

ελέ βΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ πμΝ ζκΰδεάΝ ιδ κλλσπβ βμΝ βμΝ εα Ϊ α βμ, παθαφκλΪμ κΝ πλΫπκθ άΝ

αεσηβΝεαδΝ έεαδβμΝ δηπλέαμ. 

2.6.4. ΟΝζσΰκμΝ ωθΝΝκ δκ υλωπαέωθ 

ΟΝ ζσΰκμΝ πθΝ Νκ δκ υλππαέπθ,Ν κΝ κπκέκμΝ θΝ ηφαθέα αδΝ σ κΝ υξθΪΝ σ κΝ κΝ ζσΰκμ πθΝ

κλ δκ υλππαέπθ, ηφαθέα αδΝ πΪθ α πμΝ αθ δπαλΪγ βΝ κθΝ ζ υ αέκΝ ζσΰκΝ εαδΝ πκ ΫΝ ησθκμΝ

κυέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ Ϋΰε δ αδΝ ευλέπμΝ βθΝ α δεέαΝ πκυΝ υθ ζ έ αδΝ κθΝ

υλππαρεσΝΝσ κ, σ κθΝαφκλΪΝ δμΝ υθΫπ δ μΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ,ΝεαδΝ εφλΪα δΝ βΝφπθά πθ 

εα κέεπθ πθΝπ λδκξυθΝαυ υθΝπκυΝυπκφΫλκυθΝ κθέακθ αμΝσ δΝ θΝαθ ΫξκυθΝΪζζκΝ βθΝπαλκτ αΝ

εα Ϊ α βΝεαδΝσ δΝΫξκυθΝαπαυ ά δΝαπσΝ δμΝπκζδ δεΫμΝζδ σ β αμΝπκυΝ πδίΪζζκυθΝεαδΝ βλέακυθΝ

κδΝξυλ μΝ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμέ 

2.6.5. ΟΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ 

ΟΝ βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμ έθαδΝΫθαΝ έ κμΝηααδεάμΝ πδεκδθπθέαμΝπκυΝπαλΪΰ αδΝαπσΝ αΝΜΜ ΝεαδΝ

Ϋΰε δ αδΝ Ν κλδ ηΫθαΝ ξαλαε βλδ δεΪέΝ Πλυ κθ,Ν Ϋξ δΝ γ ηδεσΝ ξαλαε άλαΝ εαγυμΝ δΫπ αδΝ απσΝ

υΰε ελδηΫθ μ ΰζπ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ εαδΝ αλξΫμΝ εαδΝ τ λκθ,Ν έθαδΝ ζσΰκμΝ βησ δκμ,Ν βζα άΝ

υθ ζ έ αδΝ κΝ βησ δκΝ π έκ εαδ απ υγτθ αδΝ Ν υλτΝ εκδθσέΝ πέ βμ,Ν Ϋξ δ πζβλκφκλδαεσΝ

ξαλαε άλαΝ εαδ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ πέ βηκμΝ εαδΝ απλσ ππκμέΝ Κτλδα έ βΝ κυΝ βηκ δκΰλαφδεκτΝ



 

99 

 

ζσΰκυΝ έθαδμΝ αΨΝ βΝ έ β β,Ν ίΨ κΝ λ πκλ Ϊα εαδΝ ΰΨΝ κΝ ξκζδα ησμ. ΣΫζκμ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ ηΫ κ,Ν κΝ

βηκ δκΰλαφδεσμΝζσΰκμΝ δαελέθ αδΝ μΝαΨΝΰλαπ σ,ΝίΨΝλα δκφπθδεσΝεαδΝΰΨΝ βζ κπ δεσέ 

 

2.7. υηπ λΪ ηα α 

ΟδΝαθαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΝπκυΝκδεκ κηάγβεαθΝ

απσΝ αΝ τκΝ παλαπΪθπΝ ΜΜ  ά αθΝ αθαηφέίκζα,Ν πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθ, αλθβ δεΫμέ Ν ζζβθδεάΝ

εα Ϊ α βΝ αθ δη ππέ βε Ν αφ θσμΝ πμΝ «πλσίζβηα»Ν εαδΝ αφ ΫλκυΝ πμΝ «απ δζά»Ν ΰδαΝ βθΝ

υλππαρεάΝΈθπ β εαδΝ βθΝ υλπαυθβέΝ θΝ ι Ϊ βε  ίΫίαδαΝ βΝ λέαα κυΝ πλκίζάηα κμΝ κτ Ν

Ϋΰδθ Ν πλκ πΪγ δαΝ θαΝ αθααβ βγκτθΝ αΝ πδγαθΪΝ αέ δαέΝ Παλσηκδα,Ν κΝ ζζβθδεσΝ ξλΫκμΝ

αθ δη ππέ βε ΝπμΝde facto ΰ ΰκθσμΝπκυΝ θΝαφάθ δΝεαθΫθαΝπ λδγυλδκ αηφδ ίά β βμέΝΧμΝ ε 

κτ κυ,Νφυ δεκπκδάγβε ΝβΝτπαλιάΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθΪΰεβΝάΝβΝυπκξλΫπ βΝαπκπζβλπηάμΝ κυΝ

απσΝ κυμΝ Ϋζζβθ μΝ λΰααση θκυμέΝ πέ βμ,Ν βΝ παλκυ έα βΝ πθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ

ζζΪ αΝ Ϋΰδθ Ν εα ΪΝ ίΪ βΝ ηκθκη λυμέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ παλαηκθάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ

υλππαρεάΝΈθπ βΝαθαπαλα Ϊγβε ΝσξδΝ ησθκΝπμΝ « π ά»Ν αζζΪΝεαδΝ πμΝ «ηκθα δεά»Ν πδζκΰά,Ν

απκ δππυθ αμΝ Ϊζζ μΝ πδγαθΫμΝ θαζζαε δεΫμΝ ζτ δμέ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ ζζΪ αΝ

παλκυ δΪ βε Ν εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝπμΝ ΫθαμΝ σπκμΝ πκυΝ έθαδΝ εα ΪζζβζκμΝ ησθκ ΰδαΝ εαζκεαδλδθΫμΝ

δαεκπΫμ,ΝζσΰπΝ κυΝη κΰ δαεκτΝ βμΝεζέηα κμ,Ν θυΝΪζζκδΝζσΰκδ πδζκΰάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝπμΝ σπκυΝ

δαηκθάμΝαπκ ζκτθΝ ιαέλ βΝ κθΝεαθσθαέΝΌ κθΝαφκλΪΝ κυμΝΈζζβθ μΝ αθαπαλα ΪγβεαθΝ Ν

εΪγ Νπ λέπ π βΝπμΝ ιπ-κηΪ αΝ βμΝ υλππαρεάμΝκδεκΰΫθ δαμΝάΝπμΝ κΝηατλκΝπλσία κΝαεσηαΝεαδΝ

Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝυπσζκδπ μΝξυλ μΝ κυΝ υλππαρεκτΝΝσ κυέΝ Ν πέπ κΝεκδθπθδεάμΝδ λαλξέαμ,Ν

υπάλιαθ ζΪξδ μ αθαφκλΫμ πκυΝ Ϋΰε δθ αδΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ αθδ σ β αμΝ εαδΝ κυΝ

Ϊθδ κυΝεα αη λδ ηκτΝ πθΝξλ υθΝ βμΝξυλαμΝη αιτΝπζκτ δπθΝεαδΝφ πξυθέΝΓ θδεσ λα,ΝβΝ Ϊ βΝ

απΫθαθ δΝ κυμΝΈζζβθ μΝ έθαδΝΰ θδε υ δεά, θΝΰέθ αδΝ βζα άΝεΪπκδκμΝ αιδεσμΝ δαξπλδ ησμΝάΝ

Ϋ πΝκΝ δαξπλδ ησμΝη αιτΝευίΫλθβ βμΝεαδΝπκζδ υθέ ΟδΝηκθα δεΫμΝ«γ δεΫμ»,Νεα ΪΝηέαΝΫθθκδα,Ν

αθαπαλα Ϊ δμΝ ΰδαΝ κΝ υπσΝ η ζΫ βΝ αά βηα ίλέ εκθ αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ ξλκθδεΪΝ ΪλγλκΝ βμΝ

Helsinki Times εαδΝ κυΝYle αθ έ κδξα. ΝαζζαΰάΝ Ϊ βμΝσηπμΝ πθΝΜΜ Ν Ν υλππαρεσΝαζζΪΝ

εαδΝ Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κ εα Ϊ βθΝπ λέκ κΝ2013-βί1ζ,ΝσππμΝΫξ δΝ δππγ έΝεαδΝ βθΝ δ αΰπΰά,Ν

θΝ ά αθΝ υξαέαέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν βΝ ζζΪ αΝ θΝ Ϊλξδ Ν ιαφθδεΪΝ θαΝ Ϋξ δΝ γ δεκτμΝ λυγηκτμΝ

αθΪπ υιβμ, απζυμΝ βΝ πκζδ δεάΝ πθΝ «ηθβηκθέπθ»Ν Ϋπλ π Ν εΪππμΝ θαΝ ε λ έ δΝ βθΝ απκ κξάΝ κυΝ
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εσ ηκυΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝθαΝθκηδηκπκδβγ έέΝ θΝεα αεζ έ δ,Ν κδΝαλθβ δεΫμΝαθαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ

βθ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,Ν βθ ζζΪ αΝεαδΝ κυμ Έζζβθ μ κηάγβεαθ εα ΪΝίΪ βΝΰτλπΝαπσΝ

κθΝζσΰκ βμΝφδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμ εαδΝ κθΝζσΰκΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,Νσζ μΝκδΝ

παλαπΪθπΝ αθαπαλα Ϊ δμ εα α ε υΪ βεαθΝ τηφπθα η  βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ υπΫλΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν πθΝ αθ δαευθΝ υηίΪ πθ,Ν πθΝ ελα δευθΝ π λδεκπυθ,Ν πθΝ

δ δπ δεκπκδά πθ, πθΝπαλΪζκΰπθΝεαδΝα υθ πυθΝ ζζάθπθΝεέ έζέ 
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ΣΡΙΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

3. ΗΝΫλ υθαΝ κυμΝφδθζαθ κτμ φκδ β Ϋμ 

3.1. ΗΝ κχκγ έα 

 βθΝ παλκτ αΝ Ϋλ υθα, πδξ δλάγβε Ν βΝ δ λ τθβ βΝ εαδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ απσο πθΝ πθΝ

φδθζαθ υθΝφκδ β υθ,Ν κυΝπαθ πδ βηέκυΝ κυΝ ζ έθεδ,ΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,Ν βθΝ

ζζΪ αΝεαδ κυμΝΈζζβθ μΝηΫ πΝβηδ- κηβηΫθπθΝ υθ θ τι πθέ 

υΰε ελδηΫθα,Ν αΝ λπ άηα αΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ ΫγβεαθΝη Ν εκπσΝθαΝεα αΰλαφκτθμ 

 ΟδΝ θ υπυ δμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ 

 ΟδΝαπσο δμΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β, κδ λσπκδ θβηΫλπ άμΝ κυμΝ

ΰδΥΝαυ άθ εαγυμΝεαδΝκδΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ κθΝλσζκΝ πθΝφδθζαθ δευθΝΜΜ Ν 

 ΟδΝαπσο δμΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπκζδ δεάΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝεαδΝ βθΝΫικ κΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ

βθΝελέ β 

 

3.2. ΟδΝ υηη Ϋχκθ μ 

ΣκΝ έΰηαΝ βμΝΫλ υθαμΝαπκ Ϋζ αθΝ1ηΝφδθζαθ κέΝφκδ β ΫμΝΧ4 πλκπ υξδαεκτ,Ν10 η απ υξδαεκτΝ

εαδΝ 1 δ αε κλδεκτΝ πδπΫ κυ) κυΝ παθ πδ βηέκυΝ κυΝ ζ έθεδέΝ δ δεσ λα,Ν βθΝ Ϋλ υθαΝ

υηη έξαθΝ9 Ϊθ λ μΝεαδΝθΝΰυθαέε μ, βζδεέαμΝββΝΫπμΝγίΝ υθέΝ Ν πδζκΰάΝ πθΝφκδ β υθΝαπσΝ κΝ

παθ πδ άηδκΝ κυΝ ζ έθεδΝΫΰδθ ΝζσΰπΝ βμΝ τεκζβμΝπλσ ία βμΝ κθΝπζβγυ ησ- σξκ εαγυμΝ κΝ

υΰε ελδηΫθκΝ παθ πδ άηδκΝ πκυ Ϊα δΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝφκδ β υθΝ βμΝΦδθζαθ έαμέΝΚλδ άλδαΝ

πδζκΰάμΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝαπκ Ϋζ αθμΝαΨΝβΝφδθζαθ δεάΝ κυμΝ αυ σ β α,ΝίΨΝβΝφκδ β δεάΝ κυμΝ

δ δσ β αΝεαδΝΰΨΝβΝβζδεέαέ 

3.3. ΗΝβηδ- κηβηΫθβΝ υθΫθ υιβ  

Νβηδ- κηβηΫθβΝ υθΫθ υιβ έθαδ κΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έκ πκυΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ

πθΝ πκδκ δευθΝ κηΫθπθέΝ ΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έκ, πδζΫξγβε Ν ζσΰπΝ βμΝ

υ ζδιέαμ πκυΝπλκ φΫλ δΝ κθΝ υθ θ υε ά αζζΪΝεαδΝ κθΝ υθ θ υιδααση θκέΝ Νβηδ- κηβηΫθβΝ
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υθΫθ υιβ, ζσΰπΝ βμΝηβΝαυ βλάμΝ κηάμΝ βμ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κθΝ υθ θ υε άΝθαΝγΫ δΝ

λπ ά δμΝαθκδξ κτΝ τπκυ,Νη ΝάΝξπλέμΝ υΰε ελδηΫθβΝ δλΪ, εαδΝθαΝ ηίαγτθ δΝ αΝ βη έαΝπκυΝ

αυ σμΝ πδγυη έέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν βΝ βηδ- κηβηΫθβΝ υθΫθ υιβ πδ λΫπ δΝ κθΝ υθ θ υε άΝ θα 

αεκζκυγ έΝ δαφκλ δεσΝ ηκθκπΪ δ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ π λέπ π βέΝ πέ βμ,Ν βΝ βηδ- κηβηΫθβΝ

υθΫθ υιβ Ϋξ δΝαπκ δξγ έΝ υΫζδε κΝ λΰαζ έκΝεαδΝΰδαΝ κθΝ υθ θ υιδααση θκ εαγυμΝ κυΝ έθ δΝ βΝ

υθα σ β αΝ εαδΝ βθΝ ζ υγ λέα ηΫ πΝ πθΝ λπ ά πθΝ αθκδξ κτΝ τπκυ θαΝ εφλΪ δΝ δμΝ

πλκ ππδεΫμΝ κυΝαπσο δμ,Ν ηπ δλέ μ,Νπλκ δηά δμ,Ν θ δαφΫλκθ α,ΝφσίκυμΝεέ έζέ   

 Νβηδ- κηβηΫθβ υθΫθ υιβ πκυΝξλβ δηκπκδάγβε Ν βθΝπαλκτ αΝΫλ υθα π λδ ζΪηίαθ Ν

1ίΝ λπ ά δμΝαθκδξ κτΝ τπκυ12,ΝκδΝκπκέ μΝ κηάγβεαθΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝπαλαεΪ πΝγ ηα δεκτμΝ

Ϊικθ μμ 

 ΣαΝπλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ υηη ξσθ πθ 

 ΣδμΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ αυ σ β αΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ πθΝ ζζάθπθ 

 ΣδμΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεά ελέ βΝ 

 ΣδμΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ αΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ Ν 

 ΣδμΝαπσο δμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝπκζδ δεάΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά δΝβΝΦδθζαθ έαΝ 

 ΣδμΝπλκ Ϊ δμΝ ισ κυΝαπσΝ βθΝελέ β 

 

3.4. ΗΝ δα δεα έαΝ υζζκΰάμΝ κηΫθωθ 

ΣαΝπκδκ δεΪΝ κηΫθαΝ υζζΫξγβεαθΝαπσΝ κθΝ πλέζδκΝηΫξλδΝ κθΝΜΪδκΝ κυΝβί1ηέ ΟδΝ υθ θ τι δμΝ

πλαΰηα κπκδάγβεαθΝΫπ δ αΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝεαδΝ βθΝπζάλβΝ θβηΫλπ β πθΝφκδ β υθ ξ δεΪΝη Ν

βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ υηη έξαθΝ βθΝΫλ υθαΝκδε δκγ ζυμ,ΝΫπ δ αΝαπσΝ

β δαί ίαέπ βΝ βμΝαθπθυηέαμΝ κυμ ξπλέμΝθαΝ κυμΝ κγ έΝεΪπκδκΝεέθβ λκΝ υηη κξάμΝ Ναυ άθέΝ

ΌζκδΝκδΝφκδ β Ϋμ,ΝπλδθΝαπσΝ βΝ υθΫθ υιβ λπ άγβεαθΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝ πδγυηκτ αθΝθαΝ

δ ιαξγ έΝβΝ υθΫθ υιβ,Ν βζα άΝαθΝπλκ δηκτ αθΝ βΝηαΰθβ κφυθβ βΝ κυ ζσΰκυΝ κυμ άΝ βθΝαπζάΝ

εα αΰλαφάΝ κυ Ν ηκλφάΝ βη δυ πθΝ απσΝ βθΝ λ υθά λδαέΝ ΟδΝ 1γΝ απσΝ κυμΝ 1η φκδ β Ϋμ 

πΫζ ιαθΝ βΝηαΰθβ κφυθβ β,Ν θυΝκδΝυπσζκδπκδΝβΝ βθΝαπζάΝεα αΰλαφάέ 

 Ν εΪγ Ν υθΫθ υιβΝ δ ιάξγβΝ α κηδεΪ,Ν βθΝ αΰΰζδεάΝ ΰζυ α,Ν η Ν δΪλε δαΝ 1ηΝ ΫπμΝ γίΝ

ζ π ΪΝΰδαΝεΪγ Νφκδ β άέΝΟδΝ υθ θ τι δμΝπλαΰηα κπκδάγβεαθ,Νεα ΪΝετλδκΝζσΰκ,Ν Ν ιπ λδεσΝ
                                                           
12

 ζέΝπαλΪλ βηαΝ ζέΝ135. 
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ξυλκ Ϋπ δ αΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ φκδ β υθέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ βη δπγ έ σ δΝ εΪπκδκδΝ φκδ β ΫμΝ Ϋθδπ αθΝ

αηβξαθέαΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΫθ υιβμ ευλέπμΝζσΰπΝ βμΝφτ βμΝ πθΝ λπ ά πθέΝ λε κέΝ

φκδ β ΫμΝ άζπ αθΝ σ δΝ κδΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ δμΝ λπ ά δμΝ πκυΝ Ϋγβεαθ, ά αθΝ τ εκζκΝ θαΝ

απαθ βγκτθέΝ ΚΪπκδκδΝ ΪζζκδΝ Ϋθδπ αθΝ αηβξαθέα,Ν σ αθΝ λπ άγβεαθ,Ν αθΝ υηφπθκτθΝ η Ν βΝ

ηαΰθβ κφυθβ βΝ κυΝζσΰκυΝ κυμέΝΊ πμΝ Ναυ σΝθαΝ υθΫίαζ ΝεαδΝβΝΫζζ δοβΝ ηπδ κ τθβμΝπλκμΝ

κΝπλσ ππκΝ βμΝ λ υθά λδαμέΝΟλδ ηΫθκδΝ ιΫφλα αθΝΫηη αΝ δμΝαηφδίκζέ μΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ

λσπκΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ κΝ υζδεσΝ βμΝ Ϋλ υθαμέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ

παλαίζ φγ έΝεαδΝβΝεαγαυ άΝπαλκυ έαΝ βμΝ λ υθά λδαμ πμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυΝπλκεαζ έΝαηβξαθέαΝ

άήεαδΝΪΰξκμΝ κυμΝ υθ θ υιδααση θκυμ κτ πμΝάΝΪζζπμέΝΣΫζκμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝεαδΝ

βΝ δαφκλΪΝ εκυζ κτλαμ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πλκεΪζ αθΝ αηβξαθέαέΝ  βΝ Φδθζαθ έα,Ν κδΝ

λπ ά δμΝ π λέΝ πκζδ δευθΝ απσο πθΝ άήεαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ ΰδαΝ πκζδ δεκκδεκθκηδεΪΝ γΫηα α 

γ πλ έ αδ,Νεα ΪΝεΪπκδκΝ λσπκ,ΝπαλΫηία βΝ Νπλκ ππδεΪΝ κηΫθαέΝΝΝ 

3.5. ΣκΝ θαζυ δεσΝ πζαέ δκμΝ ΗΝ Πκδκ δεά Θ ηα δεάΝ θΪζυ β εαδΝ βΝ Κλδ δεάΝ

θΪζυ βΝΛσΰκυ 

ΓδαΝ βθΝαθΪζυ β εαδΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθ, πδζΫξγβε Ν Νπλυ κΝ πέπ κΝβΝηΫγκ κμ 

βμΝΠκδκ δεάμΝ Θ ηα δεάμΝ θΪζυ βμ (Qualitative Data Analysis) ηΫ αΝ απσΝ βθΝ επ δεκπκέβ β 

(coding) κυΝυζδεκτΝ Νεα βΰκλέ μ (Miles & Huberman, 1994) εαδΝ Ν τ λκΝ πέπ κΝβΝΚλδ δεάΝ

θΪζυ βΝ Λσΰκυ ΧίζέΝ εαδΝ ΓλέίαΝ ΤΝ  Ϊηκυ,Ν βί1ζ). Ν ηΫγκ κμΝ βμΝ Πκδκ δεάμΝ Θ ηα δεάμΝ

θΪζυ βμ, ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ βΝ υηπτεθπ βΝ εαδΝ βθΝ εα βΰκλδκπκέβ βΝ κυΝ πλπ κΰ θκτμ 

υζδεκτΝ βμΝ Ϋλ υθαμ, η Ν εκπσΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθ εαδΝ ληβθ δυθ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ

δεσθαΝ πθΝ φδθζαθ υθΝ φκδ β υθΝ ΰδα βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ

Έζζβθ μέΝ ΝΚλδ δεάΝ θΪζυ βΝΛσΰκυΝαιδκπκδάγβε Ν υηπζβλπηα δεΪ ΰδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝεαδΝ Ν

ίΪγκμΝ αθΪζυ βΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ φδθζαθ υθΝ φκδ β υθέ Ν Πκδκ δεάΝ Θ ηα δεάΝ θΪζυ β ι εδθΪΝ

εα ΪΝ αΝπλυ αΝ Ϊ δα βμΝ υζζκΰάμΝ πθΝ κηΫθπθ, έθκθ αμΝ βΝ υθα σ β α κθΝ λ υθβ άΝθαΝ

ζέ αδΝ η αιτΝ βμΝ δ Ϋαμ εαδΝ πθ κηΫθπθ πκυΝ υζζΫΰκθ αδ. Ν Πκδκ δεάΝ Θ ηα δεάΝ

θΪζυ β πμ ηδαΝ πδζ ε δεάΝ δα δεα έα (selective process) πδ λΫπ δΝ κθΝ λ υθβ ά θαΝ εΪθ δΝ

υθ ξυμΝ πδζκΰΫμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝπκδαΝ κδξ έαΝγαΝ υηπ λδζΪί δ, πκδαΝγαΝαπκεζ έ δ εαδΝπκδαΝγαΝ

λκπκπκδά δ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΫλ υθαμ. ΜδαΝαπσΝ δμΝπδκΝ βηαθ δεΫμ θΫλΰ δ μ πκυΝΰέθ αδΝ

ΝαλξδεσΝ Ϊ δκ, έθαδΝβΝεπ δεκπκέβ β πθ ηκθΪ πθ θκάηα κμ (units of meaning), βζα άΝ πθ 

εκηηα δυθ κυ ε δηΫθκυ πκυΝ αιδθκηκτθ αδΝ εαδΝ εα βΰκλδκπκδκτθ αδΝ ΧζΫι δμ,Ν φλΪ δμ,Ν
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πλκ Ϊ δμ, παλΪΰλαφκδ εέΪέ) η ΝίΪ βΝ κΝθσβηΪΝ κυμΝεαδΝσξδΝησθκΝ βΝΰζπ δεάΝ κυμΝ δΪ α βέ 

ΧμΝ εΝ κτ κυ,Νβ Πκδκ δεάΝΘ ηα δεάΝ θΪζυ β δ λ υθΪΝ β βηα δκζκΰδεάΝ δΪ α β κυΝζσΰκυ, 

δΪακθ αμΝ Ν δ Ϋ μ,Ν γΫηα α,Ν αβ άηα αΝ εέΪ. Κπ δεκπκέβ βΝ απκ ζ έΝ βΝ δα δεα έα απσ κ βμ 

θσμΝεπ δεκτ (code), βζα άΝηδαμΝ δεΫ αμΝάΝηδαμΝ αηπΫζαμ ΝηδαΝηκθΪ αΝθκάηα κμΝη Ν εκπσ 

βΝ υηπτεθπ άΝ βμΝεαδΝ βθΝΫθ αιάΝ βμΝ ΝηδαΝεα βΰκλέαέΝ 

 

Κα ΪΝ βθΝ επ δεκπκέβ βΝ θσμΝ η αΰ ΰλαηηΫθκυ ε δηΫθκυ,Ν κΝ λ υθβ άμΝ

η ζ ΪΝ υ βηα δεΪΝ αΝ κηΫθαΝ υθάγπμΝζΫιβΝπλκμΝζΫιβΝεαδΝ βη δυθ δΝ

ΫθαθΝπ λδΰλαφδεσΝεπ δεσΝ έπζαΝ ΝεΪγ Ν κηΫθκ,ΝΰδαΝπαλΪ δΰηαμΝ 

Κ έη θκ Κπ δεσμ 
ΟδΝηαγβ ΫμΝγαΝαθαζΪίκυθΝ βθΝ
πέζυ βΝπλκίζάηα κμΝ βθΝ
πδ άηβ 

ΠΡΟ  

Πλκ δηυΝθαΝ δ Ϊ επΝ Ϊι δμΝη Ν
ηαγβ ΫμΝ δαφσλπθΝ πδπΫ πθ 

Ι Φ Π 

 (Cohen, Manion & Morrison, 2007) 

   βθΝΠκδκ δεάΝΘ ηα δεάΝ θΪζυ β, β εα α ε υάΝ πθΝ επ δευθ ΰέθ αδΝ πλδθΝ αλξέ δΝ βΝ

αθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθέΝΤπΪλξ δΝ βζα άΝΫθαΝπλκεα αλε δεσΝπλσ υπκ, κΝκπκέκΝία έα αδ 

βΝΫλ υθαέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝπαλΪΰ αδΝΫθαμΝαλξδεσμΝεα ΪζκΰκμΝεπ δευθ (start list of codes), 

κΝκπκέκμΝ σηπμΝηπκλ έΝ θαΝ λκπκπκδβγ έΝ εα ΪΝ β δΪλε δαΝ βμΝ αθΪζυ βμ εαγυμΝπλκετπ κυθΝ

θΫκδΝ επ δεκέ (Miles & Huberman,Ν 1λλζΨέΝ  α δαεΪ,Ν σ κΝ αθαπ τ κθ αδΝ κδΝ επ δεκέ 

πλκετπ κυθΝη Ν παΰπΰδεσΝεαδΝαφαδλ δεσΝ λσπκΝκδΝ εα βΰκλέ μ, δμΝ κπκέ μΝ θ Ϊ κθ αδ κδΝ

επ δεκέέΝΟδΝεα βΰκλέ μΝαυ ΫμΝκηα κπκδκτθΝ δμΝΫθθκδ μ,Ν δμΝδ Ϋ μ,Ν δμΝαθ δζάο δμΝεέΪέΝαθΪζκΰαΝ

η Ν αΝ λ υθβ δεΪΝ λπ άηα αΝ βμΝΫλ υθαμ, πδ λΫπκθ αμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝυπκεα βΰκλδυθ αζζΪΝ

εαδΝ βθΝ αιδθσηβ βΝ πθΝ επ δευθΝ Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ ηέαΝ εα βΰκλέ μ. ΈθαΝ απσΝ αΝ πδκΝ

βηαθ δεΪΝ ελδ άλδα ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ εα βΰκλδυθ, έθαδΝ κΝ θ κπδ ησμΝ ηκ έίπθΝ εαδ 

κδξ έπθ πκυΝ παθαζαηίΪθκθ αδέ          

 Ν επ δεκπκέβ β, βΝ εα βΰκλδκπκέβ β εαδΝ βΝ αθαζυ δεάΝ δα δεα έαΝ κ βΰκτθΝ βθΝ

εα α ε υά πθ γ ηα δευθΝ αισθπθ. ΟδΝ γ ηα δεκέ Ϊικθ μ εφλΪακυθΝ ΰ θδεσ λαΝ θκάηα α 

υ ξ έακθ αμΝεαδΝ υθ Ϋκθ αμΝ δμΝεα βΰκλέ μ, κυμΝεπ δεκτμΝεαδΝ αΝγΫηα αΝη Ν υ βηα δεσΝ
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λσπκ, κτ πμΝ υ  θαΝ κ βΰκτθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ γ πλέαμ (Corbin & Strauss, 2008, σπέ 

αθαφέΝ κΝSaldaña, 2009) σππμΝπαλκυ δΪα αδΝπαλαεΪ πμ 

 

 

                                                                                             (Saldaña, 2009) 

 

 Γ θδεΪ,Ν κΝηκθ ΫζκΝ πθΝMiles & Huberman (1994) απκ ζ έ αδΝαπσΝγΝία δεΪΝ Ϊ δαμ 

 θαΰπΰά πθΝ κηΫθπθ (Data reduction)  

 Ναυ σΝ κΝ Ϊ δκ, κΝσΰεκμΝ πθΝπκδκ δευθΝ κηΫθπθΝπκυΝΫξκυθΝ υζζ ξγ έΝκλδκγ έ αδ 

εαδΝ κλΰαθυθ αδ ευλέπμΝηΫ πΝ βμΝ επ δεκπκέβ βμ,Ν πθΝπ λδζάο πθ,Ν βμΝ δαζκΰάμΝ πθΝ

κηΫθπθΝεέΪέ 

 Παλκυ έα βΝ πθΝ κηΫθπθΝ(Data display)  

ΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝ Ϊ δκ, εα Ϋξ δΝ ε θ λδεσΝ λσζκΝ βΝ ηΫγκ κΝ πθΝMiles & Huberman 

εαγυμ, σππμΝ υπκ βλέακυθ, βΝ παλκυ έα βΝ πθΝ κηΫθπθ η Ν βΝ ηκλφάΝ πδθΪεπθ,Ν

δαΰλαηηΪ πθ,Ν δε τπθΝάΝΪζζπθΝΰλαφδευθΝηΫ πθ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ

υηπ λα ηΪ πθέ 

 ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθή παζάγ υ βΝ(Conclusion drawing/verification)  

Οδ Miles & Huberman (σπ. αθαφ. κ Cohen εέΪέ, 2007) πδ βηαέθκυθΝ1βΝεαθσθ μΝΰδαΝ

βθΝ παλαΰπΰάΝ θκάηα κμ απσΝ αΝ κηΫθα: 1) ηΫ λβ βΝ υξθκ ά πθΝ ηφΪθδ βμ δ υθ,Ν
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γ ηΪ πθΝεέΪέ, 2) πδ άηαθ βΝηκ έίπθΝεαδΝγ ηΪ πθ, 3) πδ άηαθ βΝ βμΝπδγαθσ β αμ, 4) 

κηα κπκέβ β,Ν ηΨΝ δα τππ βΝ η αφκλυθ, 6) εα Ϊ ηβ βΝ πθΝ η αίζβ υθΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ

π ι λΰα έαΝ κυμ,Ν 7) Ϋθ αιβΝ πθΝ δ δευθΝ κδξ έπθΝ αΝ ΰ θδεσ λα, 8) 

παλαΰκθ κπκέβ β,ΝλΨΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝ πδ άηαθ βΝ ξΫ πθΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθ, 10) 

αθ τλ βΝ η αίζβ υθΝ πκυΝ παλ ηίΪζζκθ αδ, 11) σηβ βΝ ηδαμΝ ζκΰδεάμΝ αζυ έ αμΝ

κηΫθπθ εαδ 12) πέ υιβΝ θθκδκζκΰδεάμήγ πλβ δεάμΝ υθκξάμ. πέ βμ,Ν πδ βηαέθκυθΝ

13 αεσηβ εαθσθ μΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ ΰευλσ β αμΝ πθΝ κηΫθπθ: 1) Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ

αθ δπλκ ππ υ δεσ β αμ,ΝβΨΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ π θΫλΰ δαμΝ κυΝ λ υθβ ά,ΝγΨΝ λδΰπθκπκέβ β,ΝζΨ 

αιδκζσΰβ βΝ πθΝ κηΫθπθ, ηΨΝΫζ ΰξκμΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝΫξκυθΝαπκεζ δ έΝαπσΝ βθΝ

Ϋλ υθα,Ν θΨΝ ξλά βΝ αελαέπθΝ π λδπ υ πθ,Ν ιΨΝ αεκζκτγβ β επζάι πθ,Ν κΨΝ αθααά β βΝ

αλθβ δευθΝ κδξ έπθ,ΝλΨΝ δ θΫλΰ δαΝυπκγ δευθΝ Ν Χ τπκυΝαθ- σ Ψ,Ν1ίΨΝαπκεζ δ ησμΝ

αθαζβγυθΝ ξΫ πθ,Ν 11) υθα σ β αΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμ,Ν 1βΨ Ϋζ ΰξκμΝ

αθ δελκυση θπθΝ ληβθ δυθ εαδΝ 1γΨΝ αθα λκφκ σ β βΝ απσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ βμΝ

Ϋλ υθαμέ 

 

3.6. πκ ζΫ ηα α βμΝπκδκ δεάμΝγ ηα δεάμΝαθΪζυ βμΝ ωθΝ υθ θ τι ωθ 

πσΝ βθ πκδκ δεάΝγ ηα δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ πθΝφκδ β υθ,ΝπλκΫευοαθΝβλΝεπ δεκέ,Ν

κδΝ κπκέκδΝ κηα κπκδάγβεαθΝ Ν κΝ εα βΰκλέ μΝ εαδΝ θ ΪξγβεαθΝ κυμΝ παλαεΪ πΝ ηΝ γ ηα δεκτμΝ

Ϊικθ μμ 

 θαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ βθ ζζΪ αΝεαδ κυμΝΈζζβθ μ 

  ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝεαδΝκδΝΫζζβθ μ λΰααση θκδ 

 ΣαΝφδθζαθ δεΪ ΜΜ Ν Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β 

 Πκζδ δεάΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ ζζΪ α 

 Έικ κμ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝελέ β 

 

3.6.1 Πλυ κμΝγ ηα δεσμΝΪικθαμμΝ θαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ 
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 κθΝ υΰε ελδηΫθκΝγ ηα δεσΝΪικθαΝΧίζέΝΠέθαεαΝ1Ψ,ΝκδΝφδθζαθ κέΝφκδ β ΫμΝλπ άγβεαθΝΰδαΝ κΝαθΝ

ΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ ζζΪ α,Ν ΰδαΝ κΝπκδ μΝ έθαδΝκδΝ θ υπυ δμΝ κυμΝΰδαΝ βΝξυλαΝεαδΝ ΰδαΝ κυμΝ

αθγλυπκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κΝπκδαΝ έθαδΝβΝετλδαΝ δεσθαΝπκυΝΫξκυθΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μέ 

Ε α ω  φ α  φ  γ α  Ε α  

ΟδΝηδ κέ π λέπκυΝφκδ β ΫμΝ κυΝ έΰηα κμ βζυθκυθΝσ δΝ ΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θυΝκδΝ

ΪζζκδΝηδ κέΝ βζυθκυθΝσ δΝ θΝ βθΝΫξκυθΝ πδ ε φ έέΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝ θΝΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ

ζζΪ α εφλΪακυθΝ βθΝ ΪπκοβΝσ δ γαΝάγ ζαθΝ θαΝ βθΝ πδ ε φ κτθΝ εΪπκδαΝ δΰηάΝ κΝηΫζζκθέΝ

πσΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ ζζΪ α,Ν κδΝ π λδ σ λκδΝ βζυθκυθΝ σ δΝ ΫξκυθΝ

γ δεάΝ θ τππ βΝ ΰδαΝ βΝ ξυλαμΝ «ΫξπΝ πκζτΝ εαζΫμΝ αθαηθά δμΝ εαδΝ ηπ δλέ μΝ απσΝ βθΝ ζζΪ α»έΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν ξαλαε βλέακυθΝ βθΝ ζζΪ α εαδΝ δ δαέ λαΝ βθΝ γάθα πμΝ σηκλφβΝ εαδΝ

θ δαφΫλκυ αμΝ«πκζτΝσηκλφβΝξυλα»,Ν«βΝ γάθαΝ έθαδΝ πέ βμΝσηκλφβ»,Ν« θ δαφΫλκυ αΝξυλα»,Ν

« κΝ αιέ δΝ βθΝ γάθαΝά αθΝ κΝπδκΝ θ δαφΫλκθΝαπΥΝσ αΝ έξαΝεΪθ δΝηΫξλδΝ σ »έΝ 

 ΚΪπκδκδ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ ΰζυ α,Ν βθΝ δ κλέαΝ εαδΝ κθΝ πκζδ δ ησμΝ «πκζτΝ σηκλφβΝ

ΰζυ α»,Ν« θ δαφΫλκυ αΝΰζυ α»,Ν«αλξαέαΝδ κλέα»,Ν«βΝ ζζΪ αΝ έθαδΝηδαΝξυλαέέέπζκτ δαΝ Ν

πκζδ δ ησ»,Ν «ΰθπλέαπΝ αλε ΪΝ ΰδαΝ κθΝ αλξαέκΝ ζζβθδεσΝ πκζδ δ ησέέέκδΝ αιέ μΝ κυΝ απκ Ϋζ αθΝ

πυζυθαΝ κυΝ τΰξλκθκυΝπκζδ δ ηκτ»έΝΚΪπκδκδΝΪζζκδ ηδζκτθΝΰδαΝ κΝφαΰβ σΝεαδΝ βΝ δα εΫ α βμΝ

«πκζτΝ εαζσΝ φαΰβ σ»,Ν «βΝ ζζβθδεάΝ αζΪ αέέέ έθαδΝ πκζτΝ δΪ βηβ»,Ν « βθΝ ζζΪ αΝ ΰέθκθ αδΝ αΝ

εαζτ λαΝφκδ β δεΪΝπΪλ δ»έ        

 Χ σ κ,Ν κλδ ηΫθκδΝ φδθζαθ κέΝ φκδ β ΫμΝ δΪακυθΝ αΝ εκ ηκίλδγάΝ ηΫλβΝ πμΝ αλθβ δεσΝ

κδξ έκΝ εαδΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ κλΰΪθπ βμμΝ «γαΝ πλκ δηκτ αΝ ίΫίαδαΝ (θαΝ πδ ε φ υ) αΝ πδκΝ ά υξαΝ

ηΫλβ»,Ν «υπΪλξκυθΝεΪπκδ μΝπ λδκξΫμΝ βθΝ ζζΪ αΝπκυΝ έθαδΝπΪλαΝπκζτΝ κυλδ δεΫμ»,Ν «σζαΝ αΝ

ηΫλβΝά αθΝΰ ηΪ αΝη Νεσ ηκ»,Ν« θΝυπάλξ ΝεαζάΝκλΰΪθπ βέέέ υΰελδ δεΪΝη Ν βΝΦδθζαθ έα,ΝπκυΝ

σζαΝ έθαδΝ πκζτΝ κλΰαθπηΫθα»έΝ ΣΫζκμ,Ν εΪπκδκδΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ κδεκθκηδεάμΝ

υηΪλ δαμμΝ«βΝ ζζΪ αΝ έθαδΝηδαΝξυλα σξδΝεαδΝ σ κΝπζκτ δαΝαυ άθΝ βΝ δΰηά»έ 

Ε α ω  φ α  φ  γ α υ  Έ  

ΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ ζζΪ α,Ν βζυθκυθΝσ δΝΫξκυθΝγ δεάΝ θ τππ β,ΝσξδΝησθκΝ

ΰδαΝ βΝ ξυλα,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ αθγλυπκυμέΝ Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ φκδ β υθΝ κυΝ έΰηα κμ,Ν

εφλΪα δΝ βθΝ ΪπκοβΝ σ δΝ κδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝ εκδθπθδεκέ,Ν ιπ λ φ έμΝ εαδΝ κηδζβ δεκέμΝ « θΝ έθαδΝ

σ κΝ π λ φ έμ,Νσ κΝ έθαδΝκδΝΪθγλππκδΝ υΝεαδΝαυ σΝ έθαδΝεΪ δΝγ δεσ»,Ν « έθαδΝπλαΰηα δεΪΝ
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πκζτΝεκδθπθδεκέ»,Ν« έΰκυλαΝ έθαδΝπδκΝ ιπ λ φ έμΝαπσΝ κυμΝΦδθζαθ κτμ»,Ν« έθαδΝπδκΝεκδθπθδεκέΝ

εαδΝ ιπ λ φ έμΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝεαθ δθαίκτμ»,Ν « υθαθ κτθΝ πδκ υξθΪΝ κυμΝφέζκυμΝ κυμΝ

εαδΝπ λθκτθ κθΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κθΝξλσθκΝ κυμ η ΝΪζζκυμΝαθγλυπκυμ»,Ν«σξδΝ σ κΝά υξκδ», 

«κδΝΦδθζαθ κέΝ ΝηδζκτθΝπκζτ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝΈζζβθ μΝεαδΝδ δαέ λα Ναΰθυ κυμ»έΝ

 ΚΪπκδκδΝφκδ β Ϋμ δΪακυθΝ βΝφδζδεσ β αΝ πθΝ ζζάθπθμΝ«κδΝΪθγλππκδΝά αθέέέφδζδεκέ»,Ν

«ά αθΝπκζτΝ τεκζκΝθαΝ κυμΝπλκ ΰΰέ δμ»έΝΚΪπκδκδΝΪζζκδ κθέακυθΝ βΝφδζκι θέα,Ν βθΝ υΰΫθ δαΝ

εαδ βθΝ εαζκ τθβΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ κυμμΝ « έθαδΝ πκζτΝ εαζκέΝ Ϊθγλππκδ»,Ν «κδΝ ΪθγλππκδΝ ά αθΝ

υΰ θδεκέ»,Ν«πκζτΝφδζσι θκδ»,Ν«σ κΝθκ δσ λαΝπαμ, σ κΝπ λδ σ λβΝα α δΪΝεαδΝγ λησ λβΝ

υπκ κξάΝ υΰξΪθ δμΝαπσΝ κυμΝαθγλυπκυμ»έ Μ ΰΪζκμ έθαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝφκδ β υθ πκυΝγ πλ έΝ

σ δΝκδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝξαλκτη θκδΝεαδΝσ δΝΫξκυθΝξδκτηκλμΝ« έθαδΝξαλκτη θκδΝΪθγλππκδ»,Ν« έΰκυλαΝ

ΫξκυθΝπ λδ σ λκΝξδκτηκλΝαπΥΝσ, δ κδΝΦδθζαθ κέ»,Ν«Ϋζ ΰαθΝ υθΫξ δαΝα έα»,Ν«ΫξκυθΝαέ γβ βΝ

κυΝ ξδκτηκλ»έΝΟλδ ηΫθκδΝ κυμΝαθ δζαηίΪθκθ αδΝπμΝπαγδα ηΫθκυμΝαθγλυπκυμ πκυΝιΫλκυθΝππμΝ

θαΝ απκζαηίΪθκυθΝ βΝ απάμΝ « κΝ λ σ υπκΝ πκυΝ ΫξπΝ ΰδαΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ έθαδΝ σ δΝ

έθαδέέέπαγδα ηΫθκδ»,Ν «κδΝΈζζβθ μΝ απκζαηίΪθκυθΝπ λδ σ λκΝ βΝ απά»,Ν «( θΝ έθαδΝ ηπ ζδΪ) 

θαΝαπκζαηίΪθ δμΝ βΝαπάΝεαδ σξδΝησθκΝθαΝ λΰΪα αδ»έ    

 λε κέ αθαφΫλκθ αδΝ κυμΝ θκτμΝ κδεκΰ θ δαεκτμΝ ηκτμΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ

υθ Ϋκθ αδΝ κδΝ Έζζβθ μμΝ «κΝ γ ησμΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝ πδκΝ βηαθ δεσμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ

εκυζ κτλα αζζΪΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ κΝθαΝΫξ δμΝεαζΫμ ξΫ δμΝη Ν κυμΝ υΰΰ θ έμ υΰελδ δεΪΝη Ν βθΝ

εκυζ κτλαΝ πθΝ κλ έπθ»,Ν « κΝ θαΝ Ϋξ δμΝ εαζΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ κδεκΰΫθ δΪΝ κυΝ εαδΝ κΝ θαΝ

αφδ λυθ δμΝ ξλσθκΝ Ν αυ ά,Ν υθ πΪΰ αδΝ σ δΝ γαΝ Ϋξ δμΝ πΪθ αΝεΪπκδκθΝ έπζαΝ κυ εαδΝ αυ σΝ έθαδΝ

Ϋθ διβΝ θσμΝπδκΝεκδθπθδεκτ,Νκηα δεκτΝ λσπκυΝαπάμ»,Ν« ΝηδαΝ ζζβθδεάΝκδεκΰΫθ δα σ αΝαπσΝ αΝ

ηΫζβΝ βμΝ λΰΪακθ αδ αθαζαηίΪθκυθΝ αΝκδεκθκηδεΪ ίΪλβΝκζσεζβλβμΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ υ, σηπμ, 

αΝ ηΫζβΝ ηδαμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝ κδεκθκηδεΪΝ αθ ιΪλ β αέέέ έθαδ ΫθαμΝ ζ έπμΝ δαφκλ δεσμΝ

εσ ηκμ»έΝ πέ βμ,Ναλε κέΝ έθαδΝκδΝφκδ β ΫμΝπκυΝ πδε θ λυθκθ αδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝεαδΝ βθΝ

Ϋζζ δοβΝ κδεκθκηδεάμΝ υηΪλ δαμ,Ν εφλΪακθ αμΝ βΝ ζτπβΝ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ εκδθπθδεΫμΝ βμΝ υθΫπ δ μμΝ

«ζυπΪηαδΝπκυΝυπκφΫλκυθΝαπσΝ βθΝελέ β,ΝπκυΝυπΪλξ δΝ σ κΝη ΰΪζβΝαθ λΰέαΝεαδΝ σ κδΝΪ ΰκδΝ

κυμΝ λσηκυμ»,Ν «σ δΝ υπκφΫλκυθΝ πκζτΝ απσΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ β,Ν σ δΝ κΝ τ βηαΝ υΰ έαμΝ Ν

ζ δ κυλΰ έΝ π Ϊ», « έθαδΝφ πξκέΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝ σλ δκυμ»έ     

 πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝΫθαμΝ βηαθ δεσμΝαλδγησμΝ πθΝφκδ β υθΝ εφλΪα δΝ βθΝΪπκοβ σ δΝ

κδΝΈζζβθ μΝ ξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝ «ξαζαλσ β α»Ν ξαλαε άλαμΝ « έθαδΝ ζέΰκΝ ΟξαζαλκέΟ13
 αζζΪΝ θΝ

                                                           
13

 ΧμΝ απσ κ βΝ κυΝ σλκυΝ «laid-back»έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ αΰΰζδεσΝ ζ ιδεσΝOxford,Ν ε σμΝ απσΝ «ξαζαλσμ»,Ν 
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πδ τπΝσ δΝ έθαδΝ ηπΫζβ μ σππμΝπαλκυ δΪα αδΝαπσΝ α ΜΜ »έΝΚΪπκδκμΝφκδ β άμ, ηΪζδ α, 

ξαλαε βλέα δΝ κυμΝΈζζβθ μΝαθκλΰΪθπ κυμΝαπσΝ πδζκΰάμΝ«έ πμΝ έθαδΝζέΰκΝαθκλΰΪθπ κδ δ δαέ λαΝ

βθΝ κδεκθκηέα αζζΪΝ σζαΝ έθαδΝ γΫηαΝ πδζκΰυθ»έΝ θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ εαδΝ βΝ ΪπκοβΝ ηδαμΝ

φκδ ά λδαμΝπκυΝ βζυθ δ σ δΝκδΝΰυθαέε μΝ βθΝ ζζΪ αΝυφέ αθ αδΝΫθ κθκΝ ιδ ησμΝ« βθΝ ζζΪ αΝ

αθΝ έ αδΝΰυθαέεα,ΝκδΝΪθ λ μΝηπκλκτθΝθαΝ φυλέακυθΝ κΝπΫλα ηΪΝ κυ αεσηαΝεαδΝκδΝα υθκηδεκέέΝ

ΝκηέαπΝσ δΝαυ σΝ έθαδΝπκζτΝ θκξζβ δεσ»έ      

 Χ σ κ,Ν εΪπκδκδΝ ελα κτθΝ κυ Ϋ λβΝ Ϊ βμΝ « έθαδΝ εαθκθδεκέΝ Ϊθγλππκδ»,Ν « έθαδΝ

ΪθγλππκδΝσππμΝσζκδΝκδΝυπσζκδπκδ»,Ν « έθαδΝβΝ έ δαΝ (Ϊπκοβ) πκυΝΫξπΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝαθγλυπκυμΝ

ΪζζπθΝ γθδεκ ά πθ»έΝ ΚΪπκδκδΝ ΪζζκδΝ βζυθκυθΝ ΪΰθκδαμΝ « Ν θκηέαπΝ σ δΝ ΫξπΝ εΪπκδαΝ δ ΫαΝ (ΰδαΝ

κυμΝ Έζζβθ μ)»,Ν « θΝ ηπκλυΝ θαΝ ππΝ σ δΝ ΰθπλέαπΝ εαδΝ πκζζΪΝ ΰδαΝ κυμΝ αθγλυπκυμ»έΝ ΣΫζκμ,Ν

κλδ ηΫθκδ, ηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝκυ λσ β αμ,ΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝζσΰδαΝ πθΝφδθζαθ δευθΝΜΜ  

ξπλέμΝθαΝ εφλΪακυθΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυμΝΪπκοβμΝ«βΝ δεσθαΝπκυΝ έθκυθΝ αΝΜΜ Ν έθαδΝσ δΝ θΝ

λΰΪακθ αδΝ πκζτΝ εαδΝ σ δΝ θΝ ελα κτθΝ δμΝ υπκ ξΫ δμΝ κυμ»,Ν « υαβ δΫ αδΝ Ϋθ κθαέέέσ δΝ βΝ θΫαΝ

ευίΫλθβ βΝ Ν γαΝ βλά δΝ δμΝ η τ δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ υλππαρεΫμΝ

υπκξλ υ δμέέέαυ σΝ βηδκυλΰ έΝ αλθβ δεάΝ δεσθαΝ ΰδαΝ κυμΝ Έζζβθ μ,Ν βΝ κπκέαΝ ία έα αδΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝσ δΝηαμΝ ιαπΪ β αθ»,Ν«αθαπαλΪΰ αδΝεαδΝαπσΝ αΝΜΜ Νσ δΝκδΝΝκ δκ υλππαέκδΝακυθΝη Ν

αΝ δεΪΝηαμΝξλάηα α»έ   

 

ΠέθαεαμΝ1έΝΚα βΰκλέ μΝεαδΝεπ δεκέΝ κυΝπλυ κυΝγ ηα δεκτΝΪικθαμΝ θαπαλα Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ

κυμ Έζζβθ μ. 

Κα βΰκλέ μ Κπ δεκέΝ- Λ δ κυλΰδεκέΝκλδ ηκέ 

θαπαλα Ϊ δμΝΰδα βθ ζζΪ αΝεαδΝ κυμ Έζζβθ μ 

1έΝ δεσθαΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ
ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ 

 

        Π ΛμΝ πέ ε οβΝ βμΝ ζζΪ αμ 
  Μ Π ΛμΝΜβΝ πέ ε οβΝ βμΝ ζζΪ αμ 
ΠΘ Π ΛμΝ πδγυηέαΝ πέ ε οβμΝ βμΝ ζζΪ αμ 

 Θ ΝΣ Λ μΝΘ δεάΝ θ τππ βΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ 
 ΝΣ Λ μΝ λθβ δεάΝ θ τππ βΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ 
 

βέΝ δεσθαΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ

      Θ ΝΣ ΛμΝΘ δεάΝ θ τππ βΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ 
      ΝΣ ΛμΝ λθβ δεάΝ θ τππ βΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ 

                                                                                                                                                                                           

βηαέθ δΝεαδΝάλ ηκμ,ΝαθΫη ζκμΝάΝαυ σμΝπκυΝφαέθ αδΝθαΝηβθΝαθβ υξ έΝΰδαΝ έπκ αέ 
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ΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ ΟΤ ΝΣ ΛμΝΟυ Ϋ λβΝ θ τππ βΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ 
 

 

 

3.6.2. τ λκμ γ ηα δεσμΝ ΪικθαμμΝ ΗΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ εαδΝ κδ Ϋζζβθ μΝ

λΰααση θκδ 

 

 κθΝγ ηα δεσΝαυ σΝΪικθαΝΧίζέΝΠέθαεαΝβΨ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝλπ άγβεαθ ΰδαΝ κΝαθΝΰθπλέακυθΝΰδαΝ βθΝ

κδεκθκηδεά ελέ βΝ βθΝ ζζΪ α,Ν αθΝ ΫξκυθΝ αεκτ δΝ πκ ΫΝ κθΝ σλκΝ «PIGS»
14

 εαγυμΝ εαδΝ αθΝ

υηφπθκτθΝ η  αυ σθΝ εαδΝ Ϋζκμ,Ν ΰδαΝ βΝ ΰθυηβΝ κυμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝΈζζβθ μΝ

λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λ μΝυλ μΝαπσΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝ υλππαέκυμ15
. 

 

Ε α ω  φ α  φ  γ α      

 

ΌζκδΝ κδΝφκδ β ΫμΝ βζυθκυθΝη Νη ΰΪζβΝ Ϋηφα βΝ σ δΝ ΰθπλέακυθΝ ΰδαΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝελέ βΝ βθΝ

ζζΪ αέΝΌ κθΝαφκλΪΝσηπμ κθΝσλκΝPIGS, κδΝπ λδ σ λκδΝ βζυθκυθΝσ δΝ θΝ κθΝΫξκυθΝαεκτ δ 

πκ Ϋ, αζζΪΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ σ δΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ η Ν αλθβ δεσΝ εαδΝ πλκ ίζβ δεσΝ λσπκμΝ

«αθ δζαηίΪθκηαδΝ σ δΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ κθΝ σλκΝ PIGS ΰδαΝ θαΝ πλκ υ κυθΝ ΫθαθΝ αλθβ δεσΝ

ξαλαε βλδ ησ σππμΝσ δΝκδΝΪθγλππκδΝ κυΝΝσ κυΝ έθαδΝ ηπΫζβ μ»,Ν« έθαδΝφαθ λσΝσ δΝ έθαδΝΫθαμΝ

αλθβ δεσμΝξαλαε βλδ ησμ»έ        

 Χ σ κ,ΝκδΝαπσο δμΝ πθΝφκδ β υθΝ έθαδΝηκδλα ηΫθ μέΝΚΪπκδκδΝ έξθκυθΝθαΝ υηφπθκτθΝ

η Ν βΝξλά βΝ κυΝσλκυ,Ν θυΝεΪπκδκδΝΪζζκδΝ έξθκυθΝθαΝηβΝ υηφπθκτθέΝ υ κέΝπκυΝ Ν υηφπθκτθ, 

εφλΪακυθΝ πκδεέζαΝ πδξ δλάηα αμΝ « έθαδΝ αελαέκΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έμΝ κθΝ σλκΝ PIGS, ΰδαΝ θαΝ

αθαφ λγ έμΝ Ν αθγλυπκυμ, αζζΪΝ πδ τπΝ σ δΝ ηπκλ έμΝ θαΝ πδελέθ δμΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ

πκυΝ αεκζκτγβ αθ»,Ν «φυ δεΪΝ Ν υηφπθυέέέ Ν θκηέαπΝ σ δΝ ησθκΝ ηδαΝ ξυλαΝ άΝ εΪπκδ μΝ ξυλ μΝ

φ αέθ Νκζκεζβλπ δεΪΝΰδαΝ βθΝελέ β»,Ν« έθαδΝφλδξ σμΝ(σλκμ).έέ έθαδΝπκζτΝξαασΝθαΝ υηφπθ έμΝη Ν

αυ σθΝ κθΝ ξαλαε βλδ ησ»,Ν « θΝ πδ τπΝ σ δΝ φ αέθ  κδΝ ζακέΝ ΰδΥΝ αυ σΝ πκυΝ υηίαέθ δ αζζΪΝ κΝ

                                                           
14

  βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ αΝ βηαέθ δΝ «ΰκυλκτθδα»Ν εαδΝ απκ ζ έΝ αλε δεσζ ικΝ πθΝ θσ δπθΝ ξπλυθΝ βμΝ
υλυπβμ,Ν βζα άΝ – βμΝ Πκλ κΰαζέαμ,Ν βμΝ Ι αζέαμ,Ν βμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ Ι παθέαμέΝ ΟΝ σλκμΝ αυ σμΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝξαλαε βλέ δΝαλθβ δεΪ δμΝ θ ζσΰπΝξυλ μΝεαδΝ κυμΝζακτμΝ κυμ πμΝυπαέ δκυμΝ
ΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝελέ βέ 

15
  τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ κυΝΟΟ μΝhttpμήήstatsέoecdέorgήIndexέaspxςϊatasetωodeοδϋVϋδΠ 
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λαπ αδεσΝ τ βηα», «πδ τπΝσ δΝ κΝΰ θδεσ λκΝκδεκθκηδεσΝ τ βηαΝ υγτθ αδΝΰδαΝ βθΝελέ βΝ

εαδΝ κΝ λσπκμΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ κδεκθκηέα»,Ν « Ν υηφπθυέέέ ιΪζζκυΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ

αυ ΫμΝκδΝξυλ μ»,Ν« Ν υηφπθυΝη Ναυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ δμΝ ληβθ έ μ,Ν βζα άΝσ δΝβΝελέ βΝ έθαδΝ σ κΝ

ίαγδΪΝ ιαδ έαμΝαυ υθΝ πθΝξπλυθ»,Ν « Ν υηφπθυ εαγσζκυέέέ θΝ έθαδΝεαθΝα έκ θαΝυδκγ έμΝ

Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ ξαλαε βλδ ηκτμΝ ΰδαΝ κζσεζβλκυμΝ ζακτμ»,Ν « Ν υηφπθυΝ η Ν Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ

δαξπλδ ηκτμΝ η αιτΝ κλλΪΝ εαδΝ Νσ κυέέέ Ν θκηέαπΝ σ δΝ έθαδΝ π σΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έμΝ σ κΝ

πλκ ίζβ δεκτμΝξαλαε βλδ ηκτμ ΰδΥΝαυ ΫμΝ δμΝξυλ μΝαεσηβΝεδΝαθΝΫξκυθΝη λέ δκΝ υγτθβμΝΰδαΝ βθΝ

ελέ β»έ           

 πσΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν αυ κέΝ πκυΝ έξθκυθΝ θαΝ υηφπθκτθ εφλΪακυθΝ ΪζζκυΝ έ κυμΝ

πδξ δλάηα αμΝ« κθΝΫξπΝαεκτ δΝ ( κθΝσλκ) εαδΝ υηφπθυέΝΠδ τπΝσ δΝαυ ΫμΝκδΝξυλ μΝ έθαδΝ κΝ

η ΰαζτ λκΝπλσίζβηαΝ βθΝ υλυπβ»,Ν« υηφπθυέέέ ΝΠκλ κΰαζέαΝεαδΝβΝ ζζΪ αΝίλέ εκθ αδΝ Ν

ελέ β αζζΪΝ  γαΝΫίαααΝ βθΝΙ αζέαΝεαδΝ βθΝΙ παθέαΝ βθΝέ δαΝπ λέπ π β»,Ν« υηφπθυέέέΠδ τπΝ

σ δΝαυ ΫμΝκδΝξυλ μΝΫξκυθΝΫθαΝη λέ δκΝ υγτθβμΝΰδαΝ βθΝελέ β,Ν δσ δΝΫεαθαθΝζαθγα ηΫθ μΝ πδζκΰΫμ,Ν

αζζΪΝ έΰκυλαΝαυ σμΝκΝξαλαε βλδ ησμΝ θΝ έθαδΝεαδΝ σ κΝ υΰ θδεσμ»έ   

 ΣΫζκμ,Νκλδ ηΫθκδΝ έξθκυθΝθαΝελα κτθΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βμΝ«πδ τπΝσ δΝαπζυμΝυπΪλξκυθΝ

δαφκλΫμΝ κθΝ λσπκΝ εΫοβμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝαπάμΝ( πθΝΝσ δπθΝεαδΝ πθΝ σλ δπθ),Ν Ν βηαέθ δΝ

απαλαέ β αΝ σ δΝ κΝ ΫθαμΝ άΝ κΝ ΪζζκμΝ λσπκμΝ έθαδΝ εαζτ λκμΝ άΝ ξ δλσ λκμ,Ν έθαδΝ απζυμΝ

δαφκλ δεσμέΝ πέ βμ, πδ τπΝ σ δΝ βΝ τΰελδ βΝ αυ άΝ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν

κδεκθκηδεκτμΝ έε μ,Ν βζα άΝ κΝ πκδαΝ ξυλαΝ έθαδΝ πδκΝ πζκτ δαΝ άΝ πδκΝ φ πξά,Ν δσ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υπΪλξκυθΝΪζζκδΝ έε μΝπκυΝθαΝ έξθκυθΝσ δΝκδΝΝσ δκδΝ έθαδΝπδκΝ υ υξδ ηΫθκδΝαπσΝ κυμΝ σλ δκυμΝ

εέ έζέ»,Ν « έέέηπκλυΝ θαΝ ππΝ η Ν δΰκυλδΪΝ αθΝ υηφπθυΝ άΝ σξδ ξ δεΪΝ η Ν κΝ αθΝ αυ ΫμΝ κδΝ ξυλ μΝ

απκ Ϋζ αθΝ βθΝαδ έαΝ βμΝελέ βμ,Ν δσ δΝ θΝ έηαδΝκδεκθκηκζσΰκμ»,Ν«σ κθΝαφκλΪΝ κΝαθΝ υηφπθυ,Ν

γαΝΫζ ΰαΝεαδΝθαδΝεαδΝσξδέέέκδΝξυλ μΝ κυΝΝσ κυΝΫξκυθΝΫθαΝη λέ δκΝ υγτθβμΝΰδαΝ βθΝελέ β, αζζΪΝ

αυ σΝ πκυΝ φ αέ δΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ έθαδΝ κΝ θδαέκΝ θκηδ ηα δεσΝ τ βηα»,Ν «θκηέαπΝ σ δΝ έθαδΝ

αλε ΪΝπ λέπζκεκέΝ έθαδΝπκζζκέΝκδΝζσΰκδΝπκυΝκ άΰβ αθΝ βθΝελέ βέΝ πσΝ βΝηδαΝπζ υλΪΝφ αέθ Ν

αυ ΪΝ αΝελΪ βέέέαζζΪΝαπσΝ βθΝΪζζβΝφ αέθ ΝεαδΝκδΝ λΪπ α μέέέεαδΝβΝ υλππαρεάΝΝΈθπ β»έΝ 

 

Ε α ω  φ α  φ  γ α υ   γα υ  

 

Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ φκδ β υθΝ βζυθ δΝ σ δΝ Ν ΰθπλέα δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ λΰΪακθ αδΝ

π λδ σ λ μΝυλ μ υΰελδ δεΪΝ η Ν κυμΝ υπσζκδπκυμΝ υλππαέκυμέΝΚΪπκδκδ, ηΪζδ α,Ν βζυθκυθΝ



 

112 

 

η ΰΪζβΝΫεπζβιβ,Ν δσ δΝ έξαθΝ δαηκλφυ δΝαθ έγ βΝΰθυηβΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ αΝΜΜ έΝΠαλσζαΝ

αυ Ϊ,Ν κδΝ π λδ σ λκδΝ Ϋξκθ αδΝ βθΝ έ β βΝ πμΝ αζβγά,Ν φσ κθΝ παλκυ δΪ βε Ν απσΝ κΝ Yle
16

. 

Ολδ ηΫθκδ,Ν πλκ παγκτθΝ θαΝ ληβθ τ κυθΝ βθΝ έ β β ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ πδξ έλβηα σ δΝ κδΝ

Έζζβθ μΝξλ δΪα αδΝθαΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκ, π δ άΝ θΝ έθαδΝαπκ κ δεκέμΝ«ηπκλ έΝβΝ δεάΝ αμΝ

εκδθπθέαΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ σ κΝ κλΰαθπηΫθβέέέεαδέέέ σ κΝ απκ ζ ηα δεάΝ σ κΝ υέέέυ Ν κδΝ

λΰααση θκδΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ απκ κ δεκέΝ εαδΝ ΰδΥΝ αυ σΝ ξλ δΪα αδΝ θα λΰΪακθ αδΝ

π λδ σ λ μΝυλ μ»,Ν«πδ τπΝππμΝ θΝΫξ δΝ βηα έαΝπσ μΝυλ μΝ λΰΪα αδΝεαθ έμ αζζΪΝ κΝπσ κΝ

απκ κ δεσμΝ έθαδέέέηπκλ έΝεΪπκδκμ θαΝ λΰΪα αδΝπ λδ σ λ μΝυλ μ αζζΪΝθαΝαπκ έ δΝ κΝέ δκΝη Ν

εΪπκδκθΝ πκυΝ λΰΪα αδΝ ζδΰσ λ μΝ υλ μ», «ΰθπλέαπΝ ΰ θδεσ λαΝ σ δέέέκδΝ υλ μΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ

π λδ σ λ μ αζζΪΝ θΝιΫλπΝπσ κΝαπκ κ δεάΝ έθαδΝβΝ λΰα έαέΝΝκηέαπΝσ δΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ

σ κΝαπκ κ δεάΝσ κΝ βΝΦδθζαθ έα»,Ν« κΝπλσίζβηαΝη Ν βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝσ δΝβΝπαλαΰπΰδεσ β ΪΝ

βμΝ έθαδΝ πκζτΝ ξαηβζάέέέ πκηΫθπμ, κδΝ λΰααση θκδΝ αθαΰεΪακθ αδΝ θαΝ κυζ τκυθΝ πκζτΝ

π λδ σ λ μΝυλ μ»έ ΟδΝυπσζκδπκδ έξθκυθΝθαΝελα κτθΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ β,ΝβΝκπκέαΝ εφλΪα αδΝ

η Ν πκδεέζκυμΝ λσπκυμέΝ Έθαμ φκδ β άμ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν κλέα δΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ η Ν απκφα δεσΝ

λσπκμΝ« θΝπδ τπΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ θΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλΪέέέάΝσ δΝ θΝ έθαδΝ σ κΝαπκ κ δεκέ»έ 

 ΚΪπκδκδΝΪζζκδ απζυμΝη αφΫλκυθΝ αΝζσΰδαΝ πθΝΜΜ  ξπλέμΝθαΝ εφλΪακυθΝπλκ ππδεάΝ

ΪπκοβμΝ«βΝ δεσθαΝπκυΝ έθκυθΝ αΝΜΜ Ν έθαδΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝ ηπΫζβ μέέέ ΝΰθπλέαπΝεαδΝ

πκζζΪΝ ΰδαΝ δμΝ υλ μΝ λΰα έαμ, αζζΪΝ πδ τπΝ σ δΝ έθαδΝ π λέπκυΝ έ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ

υλυπβμ»,Ν «Ϋξκυη Ν βθΝ δεσθαΝ σ δΝ κδΝΈζζβθ μΝ θΝ λΰΪακθ αδΝ πκζτέέέ δσ δΝ αυ σΝ ΫξπΝ αεκτ δΝ

απσΝ αΝ ΜΜ »,Ν «υπΪλξ δΝ κΝ λ σ υπκΝ σ δΝ κδΝ Νκ δκ υλππαέκδΝ εΪθκυθΝ dolce vitaέέέεαδΝ

αθαπαλΪΰ αδΝαπσΝ αΝΜΜ »έΝ       

 λε κέ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ δαφκλΪΝ εκυζ κτλαμμ «υπΪλξκυθέέέπκζζΫμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ

κλλΪΝεαδΝΝσ κυέέέΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ κυΝίσλ δπθΝξπλυθΝβΝπδκΝ βηαθ δεάΝαιέαΝ βΝαπάΝ έθαδΝβΝ

λΰα έα,Ν θυΝ ΰδαΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ πθΝ θσ δπθΝ ξπλυθΝ έ πμΝ έθαδΝ βΝ κδεκΰΫθ δαΝ άΝ κΝ ζ τγ λκμΝ

ξλσθκμ»,Ν «ζΫθ Ν σ δΝ κδΝ Νσ δκδΝ έθαδΝ ηπΫζβ μέέέΰ θδεσ λαΝ υπΪλξ δΝ κΝ δαξπλδ ησμΝ η αιτΝ

κλλΪΝεαδΝΝσ κυ,Ν βζα άΝβΝΪπκοβ σ δΝκδΝΪθγλππκδΝ κΝ κλλΪΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝεαδΝσ δΝ

έθαδΝ πδκΝ υθ π έμ,Ν θυΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ κΝ Νσ κΝ λΰΪακθ αδΝ ζδΰσ λκΝ εαδΝ έθαδΝ πδκΝ ΟξαζαλκέΟέΝ

έθαδΝΫθαΝ λ σ υπκ»,Ν« βΝΦδθζαθ έαΝκδΝΪθγλππκδΝΫξκυθΝ υθβγέ δΝθα λΰΪακθ αδΝζέΰ μΝυλ μΝ

εαδΝΫ δ ηπκλ έΝθαΝ εΫφ κθ αδΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ λΰΪακθ αδΝαεσηαΝζδΰσ λκ»έΝ   

 ΣΫζκμ,ΝεΪπκδκδΝ εφλΪακυθΝ βθΝΪπκοβ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λ μΝυλ μΝΰδαΝ
                                                           
16

  http://yle.fi/uutiset/finns_work_shorter_days/6239083 
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ίδκπκλδ δεκτμΝζσΰκυμμΝ«ζσΰπΝ βμΝεαεάμΝκδεκθκηδεάμΝεα Ϊ α βμέέέ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝ

θαΝ ε λ έακυθΝ π λδ σ λαΝ ξλάηα α,Ν κτ πμΝ υ Ν θαΝ πδίδυ κυθ»,Ν «αθΝ κΝ ηδ γσμΝ έθαδΝ σ κΝ

ξαηβζσμΝ( βθΝ ζζΪ α) υπκγΫ πΝσ δΝπλΫπ δΝθαΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝθαΝ πδίδυ κυθ»,Ν«γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λκΝ ΰδαΝ θαΝ θδ ξτ κυθΝ κΝ δ σ βηΪΝ κυμ, ΰδα έ, απΥΝ σ, δΝ ΫξπΝ

αεκτ δ, κδΝηδ γκέΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝπκζτΝξαηβζκέ»έ 

 

ΠέθαεαμΝβέΝΚα βΰκλέ μΝεαδΝεπ δεκέΝ κυΝ τ λκυΝγ ηα δεκτΝΪικθαμΝ Ν ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝεαδΝκδ 

Ϋζζβθ μΝ λΰααση θκδ. 

Κα βΰκλέ μ Κπ δεκέΝ- Λ δ κυλΰδεκέΝκλδ ηκέ 

ΗΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ βΝεαδΝκδΝΫζζβθ μΝ λΰααση θκδ 

γέΝ δεσθαΝ πθΝ
φδθζαθ υθ φκδ β υθΝ
ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
κδεκθκηδεάΝελέ β 

ΓΝ ΛΟΙΚΚΡμΝΓθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ 
            ΓΝPIGμΝΓθυ βΝ κυΝσλκυΝPIGS 

      Μ ΓΝPIG: ΜβΝΰθυ βΝ κυΝσλκυΝPIGS 

      ΤΜΟPIGμΝυηφπθέαΝη Ν κθΝσλκΝPIGS 

Μ ΤΜΟPIGμΝΜβΝ υηφπθέαΝη Ν κθΝσλκΝPIGS 

  ΟΤ Σ PIGμΝΟυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝαπΫθαθ δΝ κθΝσλκΝPIGS 

 

ζέΝ δεσθαΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ
ΰδαΝ κυμΝΫζζβθ μΝ
λΰααση θκυμ 

Υ Λ ΡΓΜ ΠμΝΥαλαε βλδ ησμ πθΝ ζζάθπθΝ λΰαακηΫθπθΝπμΝ«ηβΝ  
απκ κ δευθ»Ν 

   ΟΤ Σ Λ ΡΓμ Ου Ϋ λβΝ Ϊ βΝαπΫθαθ δΝ κυμΝΫζζβθ μΝ λΰααση θκυμ 

 

 

3.6.3. Σλέ κμ γ ηα δεσμΝΪικθαμμΝΣαΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ ΝεαδΝβΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β 

 

 Ν αυ σθΝ κθΝ ΪικθαΝ ΧίζέΝ ΠέθαεαΝ γΨ,Ν κδΝ φδθζαθ κέ φκδ β Ϋμ λπ άγβεαθΝ η Ν πκδκΝ λσπκΝ

θβη λυθκθ αδΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,ΝεαγυμΝεαδΝαθΝ ηπδ τκθ αδΝ αΝφδθζαθ δεΪΝ

ΜΜ ΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ άΝ κυμέ  

 

π  ω  ω  φ α  φ  γ α     

 

Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ φκδ β υθΝ βζυθ δΝ σ δΝ θβη λυθ αδΝ απσΝ φδθζαθ δεΫμΝ φβη λέ μέΝ ΠδκΝ

υΰε ελδηΫθα,Ν κδΝ π λδ σ λκδΝ πλκ δηκτθΝ βΝ Helsingin Sanomat, βΝ κπκέαΝ έθαδΝ βΝ πλυ βΝ Ν
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ευεζκφκλέαΝ φβη λέ αΝ βμΝΦδθζαθ έαμέΝ θ έγ α,Ν ζΪξδ κδΝαθαφΫλκυθ σ δΝ θβη λυθκθ αδΝεαδΝ

απσΝ Ϊζζ μΝ φβη λέ μΝ σππμΝ βΝ Ilta-Sanomat, Iltalehti, Taloussanomat, Metro εέΪ. ιέ κυΝ

η ΰΪζκμ, έθαδΝ εαδΝ κΝ αλδγησμ πθΝ φκδ β υθΝ πκυΝ βζυθ δ σ δΝ θβη λυθ αδΝ απσΝ κθΝ ελα δεσΝ

φκλΫαΝ θβηΫλπ βμΝΧYle) ευλέπμΝσηπμ απσΝ αΝ βζ κπ δεΪΝ κυΝεαθΪζδαέΝ   

 Ολδ ηΫθκδ,Ν αθαφΫλκυθ σ δ θβη λυθκθ αδΝ απσΝ κΝ δα έε υκ ευλέπμΝ ηΫ π πθΝΜΫ πθΝ

ΚκδθπθδεάμΝ δε τπ βμ σππμΝ κΝFacebook, κΝYoutube εέ έζέ,Ν θυΝ ζΪξδ κδΝ έθαδΝ ε έθκδΝπκυΝ

απαθ κτθ σ δΝ θβη λυθκθ αδΝαπσΝ υΰΰ θ έμΝάΝφέζκυμμΝ« θβη λυθκηαδέέέαπσΝ βθΝα λφάΝηκυ,ΝβΝ

κπκέαΝ α ξκζ έ αδΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κθΝ αλξαέκΝ ζζβθδεσΝ πκζδ δ ησ»,Ν «( θβη λυθκηαδ) απσΝ

φέζκυμΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ η Ν βθΝ πκζδ δεά»,Ν «( θβη λυθκηαδ) απσΝ υαβ ά δμΝ πκυΝ εΪθπΝ η Ν

φέζκυμΝάΝΪζζκυμΝ υλππαέκυμ»έ 

 

 ω  φ α  φ  απ α  α φ α  ΜΜΕ  

 

ΟδΝ π λδ σ λκδΝ φκδ β Ϋμ βζυθκυθ σ δΝ ηπδ τκθ αδΝ αΝ φδθζαθ δεΪΝ ΜΜ μΝ «θαδΝ ( αΝ

ηπδ τκηαδ),ΝΰδΥΝαυ σΝΪζζπ ΝεαδΝ δαίΪαπΝ βΝHelsingin Sanomat»,Ν« αΝ ηπδ τκηαδ,ΝαθΝεαδΝ

ΰθπλέαπΝ σ δέέέ θΝ έθαδΝ ζ έπμΝ αθ δε δη θδεΪ»,Ν «υπΪλξκυθΝ εΪπκδαΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ

ελέ βΝπκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝηκθκη λυμΝ(απσΝ αΝΜΜ ),ΝαζζΪΝ ηπδ τκηαδΝ βΝΰ θδεσ λβΝ δεσθαΝ

πκυΝ έθκυθΝ ΰδαΝ βθΝ ελέ β»,Ν « ηπδ τκηαδΝ κΝ κΰ σθ αΝ η Ν θ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝ απσΝ αυ ΪΝ πκυΝ

δαίΪαπ»,Ν« ηπδ τκηαδέέέ αΝη ΰΪζαΝΜΜ ,ΝσππμΝβΝHelsingin Sanomat εαδΝ κΝYle»,Ν«πδ τπΝ

σ δΝ αΝΜΜ Ν βΝΦδθζαθ έαΝ έθαδΝαιδσπδ α»έΝ θ έγ α,ΝησθκΝΫθαμ φκδ β άμΝαπΪθ β  σ δΝ θΝ αΝ

ηπδ τ αδμΝ «σξδ,Ν θΝ αΝ ηπδ τκηαδέέέκδΝ απσο δμΝ πκυΝ εφλΪακυθΝ πλκπγκτθΝ αυ σΝ κΝ

τ βηα, πλκπγκτθΝ κθΝεαπδ αζδ ησέΝ πκηΫθπμΝ Ν έθπΝεαδΝπκζζάΝ βηα έαΝ αΝΜΜ »έ  

 

ΠέθαεαμΝγέΝΚα βΰκλέ μΝεαδΝεπ δεκέΝ κυΝ λέ κυΝγ ηα δεκτΝΪικθαμΝΣαΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ ΝεαδΝβΝ ζζβθδεάΝ

κδεκθκηδεάΝελέ β. 

Κα βΰκλέ μ Κπ δεκέΝ- Λ δ κυλΰδεκέΝκλδ ηκέ 

ΣαΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ ΝεαδΝβΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β 

5. ΣλσπκμΝ θβηΫλπ βμΝ
πθΝφδθζαθ υθΝ
φκδ β υθΝΰδαΝ βθΝ
ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝ

             Ν ΦμΝ θβηΫλπ βΝαπσΝφδθζαθ δεΫμΝ φβη λέ μ 
ΝΚΡ ΣΦΟΡμΝ θβηΫλπ βΝαπσΝ κθΝελα δεσΝφκλΫαΝ θβηΫλπ βμΝ 

         Ν Ι μΝ θβηΫλπ βΝαπσΝ κΝ δα έε υκ 

       ΝΤΓΦΙμΝ θβηΫλπ βΝαπσΝ υΰΰ θ έμΝάΝφέζκυμ 
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ελέ β  

θέΝ Ϊ δμΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ
απΫθαθ δΝ αΝ
φδθζαθ δεΪΝΜΜ  

       ΜΠΦΜμΝ ηπδ κ τθβΝ αΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ  

Μ ΜΠΦΜμΝΜβΝ ηπδ κ τθβΝ αΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ  

 

 

 

3.6.4. ΣΫ αλ κμΝγ ηα δεσμΝΪικθαμμΝΗΝΠκζδ δεάΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ ζζΪ α 

 

 κθΝ υΰε ελδηΫθκΝγ ηα δεσΝΪικθαΝΧίζέΝΠέθαεαΝζΨ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝλπ άγβεαθΝΰδαΝ κΝαθΝπδ τκυθ 

σ δΝβΝΦδθζαθ έαΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ υθ ξέ δΝ θαΝ αθ έα δΝ ξλάηα αΝ βθΝ ζζΪ αΝάΝ αθΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ

αηα ά δ. 

 

 ω  φ α  φ  απ α   πα αχ  α ω   Φ α α  π  

 Ε α 

 

Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ φκδ β υθ βζυθ δ σ δΝ βΝ Φδθζαθ έαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ ξέ δΝ θαΝ αθ έα δΝ

ξλάηα αΝ βθΝ ζζΪ αμΝ«θκηέαπΝππμΝθαδ,ΝαθΝαυ σΝ έθαδΝεαζσΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α»,Ν«πδ τπΝππμΝθαδ 

αζζΪΝ έΰκυλαΝ σξδΝ Ϊθ υΝ σλπθ»,Ν «πδ τπΝ ππμΝ θαδέΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ αφά κυη Ν βθΝ υλυπβΝ θαΝ

εα αλλ τ δ»,Ν «θαδ,Ν π δ άΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ»,Ν « θΝ Ϋξκυη ΝΪζζβΝ πδζκΰάΝ

απσΝ κΝθαΝ αθ έ κυη Νξλάηα αέέέφυ δεΪΝγα πλΫπ δΝθαΝυπΪλξκυθΝεΪπκδαΝσλδα θΝηπκλκτη ΝθαΝ

αθ έακυη ΝΰδαΝπΪθ α»έΝ θ έγ α,ΝησθκΝΫθαμΝφκδ β άμΝ εφλΪα δΝ βθΝΪπκοβ σ δΝβΝΦδθζαθ έαΝ θΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ξέ δΝ κΝ αθ δ ησΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αμΝ« ΝγαΝΫζ ΰα,Νσ δΝγΫζπΝβΝ ζζΪ αΝθαΝφτΰ δΝ

(απσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ β),ΝαζζΪΝγαΝάγ ζαΝθαΝ αηα ά κυη ΝθαΝ αθ έακυη Νξλάηα α»έ 

 Ολδ ηΫθκδ βζυθκυθΝσ δΝβΝΦδθζαθ έαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δαΰλΪο δΝ αΝξλΫβΝ βμΝ ζζΪ αμμΝ«αθΝ

απζυμΝ αμΝ υ κυη Νξλάηα α,ΝπκυΝπδ τπΝσ δΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ,ΝγαΝ πΫζγ δΝδ κλλκπέαΝ βθΝ

κδεκθκηέαέέέβΝ πλκ ππδεάΝ ηκυΝ ΪπκοβΝ έθαδΝ σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαΰλαφκτθΝ αΝ Ϊθ δΪΝ αμ»,Ν «γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ αμΝ υ κυη Ν ξλάηα αΝεαδΝ θαΝ δαΰλΪοκυη Ν αΝξλΫβ απσΝ αΝ Ϊθ δαΝπκυΝ αμΝ Ϋξκυη Ν

υ δ»,Ν «πδ τπΝ ππμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ έ κυη Ν ξλάηα αΝ άΝ αεσηαΝ εαζτ λαΝ θαΝ δαΰλΪοκυη Ν αΝ

ξλΫβέέέ έθαδΝκΝησθκμΝλ αζδ δεσμΝ λσπκμ,ΝΰδαΝθαΝαθαεΪηο δΝβΝκδεκθκηέα»έ 
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 ΣΫζκμ,ΝεΪπκδκδΝελα κτθΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝαπΫθαθ δΝ κθΝ αθ δ ησμΝ« θΝ έηαδΝ έΰκυλκμέΝ

θΝπδ τπΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ β πκηΫθπμ, θΝηπκλυΝθαΝαπαθ ά π»,Ν «πλαΰηα δεΪ,Ν θΝ

ιΫλπέέέγΫζπΝ βΝ Φδθζαθ έαΝ θαΝ ίκβγά δ,Ν αζζΪΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪΝ γαΝ ηπκλκτ αη Ν θαΝ

ελα ά κυη Ν αΝξλάηα αΝΰδαΝ ηΪμέέέ ηπδ τκηαδΝ κυμΝπκζδ δεκτμΝηαμΝβΰΫ μΝεαδΝπδ τπΝσ δΝγαΝ

πΪλκυθΝ δμΝ π ΫμΝαπκφΪ δμ»,Ν« θΝιΫλπ,Ν θΝηπκλυΝθαΝαπαθ ά πέΝΝκηέαπΝσ δΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ

ΫξπΝπ λδ σ λβΝπζβλκφσλβ βΝΰδΥΝαυ σΝ κΝγΫηα»,Ν« θΝηπκλυΝθαΝππέΝ θΝιΫλπέΝ θΝπδ τπΝ

σ δΝ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υ κυη Ν ξλάηα αΝ Ν Ϊζζ μΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μέέέσηπμΝ θΝ ιΫλπΝ ππμΝ

ζ δ κυλΰ έΝ κΝ τ βηαΝεαδΝππμΝ δαθΫηκθ αδΝ αΝξλάηα α»έΝ 

 

ΠέθαεαμΝ ζέΝ Κα βΰκλέ μΝ εαδΝ επ δεκέΝ κυΝ Ϋ αλ κυΝ γ ηα δεκτΝ ΪικθαμΝ Ν Πκζδ δεάΝ βμΝ Φδθζαθ έαμΝ

αθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ ζζΪ α. 

Κα βΰκλέ μ Κπ δεκέΝ- Λ δ κυλΰδεκέΝκλδ ηκέ 

 ΗΝΠκζδ δεάΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ ζζΪ α 

ιέΝ Ϊ δμΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ
απΫθαθ δΝ βθΝ
παλαξυλβ βΝ
αθ έπθΝ βμΝ
Φδθζαθ έαμΝπλκμΝ βθΝ
ζζΪ α 

       ΝΥΡΦ ΛμΝ αθ δ ησμΝξλβηΪ πθΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝ βθΝ ζζΪ α 

Μ ΝΥΡΦ ΛμΝΜβΝ αθ δ ησμΝξλβηΪ πθΝ βμΝΦδθζαθ έαμΝπλκμΝ βθΝ 
ζζΪ α 

      Ι Γ ΛΥΡΦ: δαΰλαφάΝ πθΝ ζζβθδευθΝξλ υθΝαπσΝ βΝΦδθζαθ έα 

        ΟΤ Σ ΝμΝΟυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝαπΫθαθ δΝ κθΝ αθ δ ησ 

 

 

 

3.6.5. ΠΫηπ κμΝγ ηα δεσμΝΪικθαμμΝΈικ κμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝελέ β 

 

 κθΝ ζ υ αέκΝγ ηα δεσΝΪικθαΝΧίζέΝΠέθαεαΝηΨ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝλπ άγβεαθΝΰδαΝ κΝ δΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ

εα ΪΝ βΝΰθυηβΝ κυμ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝθαΝπλκ έθκυθΝζτ δμΝΰδαΝ

βθΝΫικ κΝ βμΝ ζζΪ αμ απσΝ βθΝκδεκθκηδεάΝελέ βέ      

 

Π  ω  φ α  φ  γ α    Ε α  απ     

 

ΟδΝπ λδ σ λκδΝφκδ β Ϋμ υπκ βλέακυθ σ δΝβΝζτ βΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υλππαρεάμΝ

«βΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υ δΝ βΝζτ βΝεαδΝσξδΝβΝ ζζΪ αΝαπσΝησθβΝ βμ»,Ν«βΝζτ βΝ
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έθαδΝθαΝ κυζΫοκυη ΝσζκδΝηααέ,ΝβΝ ζζΪ αΝθαΝ φαλησ δΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝβΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ

θαΝ αθ έ δΝ αΝξλάηα α»έΝΚΪπκδκδ, ηΪζδ α,Νξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ πδξ έλβηα σ δΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝθαΝ

παλαη έθ δΝ βΝ ζζΪ αΝ βθ υλππαρεάΝ Έθπ β,Ν δσ δΝ Ν αθ έγ βΝ π λέπ π βΝ γαΝ υπΪλικυθΝ

κίαλΫμΝ υθΫπ δ μΝ βθΝκδεκθκηέαΝ βμΝ υλυπβμμΝ«βΝζτ βΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝηΫ αΝ βθΝ υλυπβ, 

δσ δΝ αθΝ βΝ υλυπβΝ εα αλλ τ δ γαΝ εα αλλ τ κυθΝ εαδΝ αΝ υπσζκδπαΝ ελΪ β-ηΫζβ εαγυμΝ

ηκδλαασηα Ν κΝεκδθσΝθσηδ ηα»,Ν«αθΝβΝ ζζΪ αΝφτΰ δΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ αΝπλΪΰηα αΝ

γαΝξ δλκ λΫοκυθ»έΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝησθκΝΫθαμΝφκδ β άμΝ βζυθ δ σ δΝβΝ ζζΪ αΝ θΝπλΫπ δΝ

θαΝ παλαη έθ δΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βμΝ «γαΝ πλΫπ δέέέθαΝ αά κυη Ν σζκδΝ ζέΰκΝ πδκ αθ ιΪλ β αΝ κΝ

ΫθαμΝαπσΝ κθΝΪζζκ ΫιπΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ β»έ     

 ΣΫζκμ,Ν κλδ ηΫθκδΝ εφλΪακυθΝ βθΝ Ϊπκοβ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ η έθ δΝ βθΝ

υλππαρεάΝΈθπ β,ΝαζζΪΝθαΝφτΰ δΝαπσΝ βθΝ υλπαυθβμΝ«γαΝπλκ δηκτ α βΝ ζζΪ αΝθαΝη έθ δΝ βθΝ

υλυπβ, έ πμΝσηπμΝσξδΝ κΝ υλυ»,Ν«θκηέαπΝσ δΝγαΝά αθΝεαζτ λαΝθαΝφτΰ ΝαπσΝ κΝ υλυΝεαδΝθαΝ

Ϋξ Ν κΝ δεσΝ αμΝθσηδ ηα»,Ν«έ πμΝγαΝά αθΝεαζτ λαΝθαΝφτΰ δΝ(βΝ ζζΪ α) ησθκΝαπσΝ κΝ υλυ 

αζζΪΝσξδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ β»έ  

 

ΠέθαεαμΝηέΝΚα βΰκλέ μΝεαδΝεπ δεκέΝ κυΝπΫηπ κυΝγ ηα δεκτΝΪικθαμΝΈικ κμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝελέ β. 

Κα βΰκλέ μ Κπ δεκέΝ- Λ δ κυλΰδεκέΝκλδ ηκέ 

Έικ κμΝ βμΝ ζζΪ αμΝαπσ βθΝελέ β 

κέΝΠλκ Ϊ δμΝ πθΝ
φδθζαθ υθΝφκδ β υθΝ
ΰδαΝ βθΝΫικ κΝ βμΝ
ζζΪ αμΝαπσΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝελέ β 

       Π Λ μΝΠαλαηκθάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ 
Μ Π Λ μΝΜβΝπαλαηκθάΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ 
       Π Λ μΝ πκξυλβ β βμ ζζΪ αμΝαπσΝ κΝ υλυ 

 

 

 

3.7. πκ ζΫ ηα αΝελδ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κυΝζσΰκυΝ ωθΝφκδ β υθ 

3.7.1 λθβ δεσμΝεαδΝγ δεσμΝ λ σ υπκμ ζσΰκμ 

ΟδΝφκδ β Ϋμ εφλΪακυθΝ δαφκλ δεΫμΝαπσο δμ αθαφκλδεΪΝη Ν κθΝαλθβ δεσ λ σ υπκΝζσΰκΝπκυΝ

εα α ε υΪα αδΝ εαδΝ πλκπγ έ αδΝ απσΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ κλ δκε θ λδεάμΝ υλυπβμ απΫθαθ δΝ δμΝ
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ξυλ μΝ κυΝ υλππαρεκτΝ Νσ κυΝ εαδΝ κυμΝ ζακτμΝ κυμ,Ν εαγδ υθ αμΝ κυμΝ υπαέ δκυμΝ ΰδαΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝελέ βέΝΚΪπκδκδ ξλβ δηκπκδκτθΝαλθβ δεΪΝφκλ δ ηΫθ μΝζΫι δμ,ΝΰδαΝθαΝξαλαε βλέ κυθΝ

κυμΝΈζζβθ μ εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν αθαπαλΪΰκυθΝ κθΝαλθβ δεσΝ λ σ υπκ ζσΰκέΝΚΪπκδκδΝ Ϊζζκδ 

ξλβ δηκπκδκτθΝ κυ Ϋ λ μΝ άΝ άπδαΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμ πδξ δλυθ αμΝ θαΝ ηβθΝ αθαφ λγκτθΝ Ν

αλθβ δεκτμΝ ξαλαε βλδ ηκτμ,Ν εφλΪακθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ αηφδγυηέα απΫθαθ δΝ κθΝ

αλθβ δεσΝ λ σ υπκ ζσΰκέΝ ΣΫζκμ,Ν εΪπκδκδΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ γ δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμ 

αθαφ λση θκδΝ κυμΝ Έζζβθ μ δΪακθ αμΝ Ν γ δεΪΝ λ σ υπαΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ

Έζζβθ μ. 

 

Α απα αγωγ  υ α  υπ υ γ υ 

ΟδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ αθαπαλΪΰκυθΝ κθΝ αλθβ δεσΝ λ σ υπκΝ ζσΰκ ζ ιδεκπκδκτθΝ κυμΝΈζζβθ μΝ η Ν

αλθβ δεΫμΝαιδκζκΰδεΫμΝζΫι δμΝεαδΝ εφλΪ δμΝ ΧίζέΝΠέθαεαΝθΨέΝΚα ΪΝ βΝΰθυηβΝ κυμ,ΝκδΝΈζζβθ μΝ

ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ Ϋζζ δοβ κλΰΪθπ βμΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ κη έμ αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ κθΝ

κδεκθκηδεσμΝ «αθκλΰΪθπ κδ,Ν δ δαέ λαΝ βθΝ κδεκθκηέα»έΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ κλΰΪθπ βμΝ

παλκυ δΪα αδΝπμΝαπσλλκδαΝ υθ δ β άμΝ πδζκΰάμΝεαδΝσξδΝπμΝΫηφυ κΝξαλαε βλδ δεσμΝ«σζαΝ έθαδΝ

γΫηαΝ πδζκΰυθέΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κΝ δΝ πέπ κΝ απάμΝ γΫζ δμΝ θαΝ Ϋξ δμ»έΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝ

υΰε ελδηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ θ λθέακθ αδΝ κΝ λ σ υπκ σ δΝκδΝΈζζβθ μΝίλέ εκθ αδΝ ΝκδεκθκηδεάΝ

υ ξΫλ δα,Ν π δ άΝ Ν δαξ δλέ βεαθΝ π ΪΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ κυμΝ άΝ η Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν ισ υαθΝ

π λδ σ λαΝ απΥΝ σ αΝ έξαθέΝ  λ κ υπδεσμ, έθαδΝ εαδΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ π λέΝ «ξαζαλσ β αμ»Ν

ξαλαε άλαέΝ ΟδΝ φκδ β Ϋμ ηΫ πΝ πθΝ αθαφκλυθΝ κυμ αθαπαλΪΰκυθΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ «ξαζαλκτ»Ν

Έζζβθα αζζΪΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ κυΝ«ξαζαλκτ»ΝΝκ δκ υλππαέκυ πκυΝφαέθ αδΝθαΝηβθΝαθβ υξ έΝΰδαΝ

έπκ αέΝ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έ,Νσ δΝκΝσλκμΝ«ξαζαλσμ»Ν έθ δΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδ πμΝβπδσ λκμΝ κυΝ

σλκυΝ« ηπΫζβμ»μΝ« έθαδΝζέΰκΝΟξαζαλκέΟ,ΝαζζΪΝ θΝπδ τπΝσ δ έθαδΝ ηπΫζβ μ»έΝΟδΝφκδ β Ϋμ 

έξθκυθΝθαΝπλκ δηκτθΝ κθΝσλκΝ«ξαζαλσμ»,Ν πδξ δλυθ αμΝθαΝαπκφτΰκυθΝ βΝξλά βΝ κυΝαλθβ δεΪΝ

φκλ δ ηΫθκυΝ σλκυΝ « ηπΫζβμ»,Ν υ Ν θαΝ ηβΝ φαθκτθΝ αΰ θ έμΝ άΝ πκζτΝ π λδ σ λκΝ λα δ ΫμέΝ

Ί πμ,Ν κΝ σλκμΝ «ξαζαλσμ»Ν θα έθαδΝ βπδσ λκμΝ κυΝ « ηπΫζβ» θΝ πατ δΝ σηπμΝ θαΝαπκ ζ έΝ ΫθαθΝ

αλθβ δεσΝάήεαδΝπλκ ίζβ δεσΝξαλαε βλδ ησέ      

 ΚΪπκδκδΝΪζζκδ αθαπαλΪΰκυθΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝΫζζβθαΝ λΰααση θκυΝπμΝ«ηβΝαπκ κ δεκτ»έ 

ΟδΝφκδ β Ϋμ, πβλ α ηΫθκδΝ έ πμ απσΝ κθΝζσΰκΝ πθΝφδθζαθ δευθΝΜΜ , εφλΪακυθΝ βθΝΪπκοβ 

σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λκ,Ν π δ άΝ θΝ έθαδΝ απκ κ δεκέμΝ «βΝ
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εκδθπθέαέέέ έθαδΝ κηβηΫθβΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Νυ ΝκδΝ λΰααση θκδΝ θέέέ έθαδΝ απκ κ δεκέΝ εαδΝ ΰδΥΝ

αυ σΝξλ δΪα αδΝθαΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λ μΝυλ μ»έΝΚα ΪΝ βΝΰθυηβΝ κυμ θΝ έθαδΝαπκ κ δεκέ,Ν

π δ άΝ υΰξΪθ δΝ θαΝ έθαδΝ πκζέ μΝ ηδαμΝ αθκλΰΪθπ βμΝεαδΝ αθαπκ ζ ηα δεάμΝ ξυλαμμΝ «ηπκλ έΝ βΝ

δεάΝ αμΝ εκδθπθέαΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ σ κΝ κλΰαθπηΫθβέέέεαδέέέ σ κΝ απκ ζ ηα δεά»έΝ πέ βμ,Ν

πδ τκυθ ππμΝ θΝΫξ δΝ βηα έαΝ κΝπσ μΝυλ μΝάΝ κΝπσ κΝ εζβλΪΝ λΰΪα αδΝεΪπκδκμ αζζΪΝ κΝ

πσ κΝαπκ κ δεσμΝ έθαδΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝ « θΝ Ϋξ δΝ βηα έαΝ κΝ πσ μΝυλ μΝ λΰΪα αδΝ εαθ έμ,Ν

αζζΪΝ κΝπσ κΝαπκ κ δεσμΝ έθαδ»έΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Νφαέθ αδΝσ δΝυδκγ κτθ πζάλπμΝ βθΝευλέαλξβΝ

πλκπαΰΪθ α ελέθκθ αμΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝ η Ν εαγαλΪΝ εαπδ αζδ δεκτμΝ σλκυμΝ εαδΝ σξδΝ

αθγλππδ δεκτμέ         

 θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪα δΝεαδΝβΝΪπκοβΝηδαμΝφκδ ά λδαμ πκυΝαθαφΫλ αδΝ κθΝ ιδ ησ πκυΝ

υφέ αθ αδΝκδΝΰυθαέε μΝ βθΝ ζζΪ αμΝ « βθΝ ζζΪ αΝαθΝ έ αδΝΰυθαέεα,ΝκδΝΪθ λ μΝ ΝηπκλκτθΝθαΝ

φυλέακυθΝ κΝπΫλα ηΪΝ κυ,ΝαεσηαΝεαδΝκδΝα υθκηδεκέ»έΝΥπλέμΝθαΝΫξ δΝίδυ δΝβΝέ δαΝπαλσηκδκΝ

π λδ α δεσ,Νσ αθΝ πδ εΫφ βε Ν βθΝ ζζΪ α, κΝ ΰ θδε τ δ,ΝαθαπαλΪΰκθ αμΝ βθΝ δεσθαΝπκυΝ Ϋξ δΝ

αεκτ δΝαπσΝ λέ κυμέΝΊ πμΝβΝ δεσθαΝαυ ά θαΝ έθαδΝαπσλλκδαΝ κυΝ λ κ τπκυΝπκυΝευλδαλξ έΝ δμΝ

ίσλ δ μΝ ξυλ μΝ βμΝ υλυπβμέΝΓ θδεσ λα,ΝκδΝΪθγλππκδΝπκυΝεα κδεκτθΝ κθΝ υλππαρεσΝ κλλΪ 

φαέθ αδΝθαΝπδ τκυθ σ δ σ κΝθκ δσ λαΝίλέ ε αδΝεαθ έμ σ κΝπ λδ σ λκΝ υθ βλβ δ ησΝεαδΝ

εα απΪ β βΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ υΰξΪθ δέ 

 

ΠέθαεαμΝθέΝΛ ιδεκπκέβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝΰδαΝ βθΝαθαπαλαΰπΰάΝ κυΝαλθβ δεκτΝ λ σ υπκυ ζσΰκυ 

ιδκζκΰδεκέΝ λσπκδΝζ ιδεκπκέβ βμΝ ωθΝ
ζζάθωθ 

ιδκζκΰδεΫμΝζΫι δμΝεαδΝφλΪ δμ 

έα βΝ βθΝΫζζ δοβΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμ 

Ϋξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν κΝπσ κΝκλΰαθπηΫθβΝ έθαδΝβΝ
κδεκθκηέαΝΧβΝφκλΫμΨ,Νηπκλ έΝβΝ δεάΝ αμΝεκδθπθέαΝθαΝ
ηβθΝ έθαδΝ σ κΝκλΰαθπηΫθβ,ΝαθκλΰΪθπ κδ,Ν θΝυπάλξ Ν
εαζάΝκλΰΪθπ β,ΝθαΝηβθΝ έθαδΝ σ κΝαπκ ζ ηα δεά,Ν
σξδΝ σ κΝαπκ ζ ηα δεσμ 

έα βΝ βΝ«ξαζαλσ β α»Νξαλαε άλα «ξαζαλκέ»ΝΧγΝφκλΫμΨ 
ΛΫι δμΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝΈζζβθ μΝ
λΰααση θκυμΝπμΝ«ηβΝαπκ κ δεκτμ» 

θΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝαπκ κ δεκέ,Ν κΝγΫηαΝσηπμΝ έθαδΝ
δΝ κυζ δΪΝεΪθ δμΝεαδΝ κΝπσ κΝαπκ κ δεσμΝ έ αδ,Ν θΝ
Ϋξ δΝ βηα έαΝ κΝπσ κΝυλ μΝ λΰΪα αδΝεαθ έμ,ΝαζζΪΝ κΝ
πσ κΝαπκ κ δεσμΝ έθαδ,Νηπκλ έΝεΪπκδκμΝθαΝ λΰΪα αδΝ
π λδ σ λ μΝυλ μ,ΝαζζΪΝθαΝαπκ έ δΝ κΝέ δκΝη Ν
εΪπκδκθΝπκυΝ λΰΪα αδΝζδΰσ λ μΝυλ μ,Ν θΝιΫλπΝπσ κΝ
απκ κ δεάΝ έθαδΝβΝ λΰα έα,Ν θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ σ κΝ
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απκ κ δεάΝσ κΝ βΝΦδθζαθ έα 

έα βΝ κθΝ ιδ ησ πκζτΝ θκξζβ δεσ 

 

 

Α φ υ α απ α   α  υπ  γ  

Μ ΰΪζκμΝ έθαδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝφκδ β υθ πκυΝ ελα ΪΝκυ Ϋ λβΝ Ϊ βΝ απΫθαθ δΝ κυμΝΈζζβθ μέΝ

Ί πμΝζσΰπΝ βμΝπαλκυ έαμΝ βμΝ λ υθά λδαμ, πλκ δηκτθΝθαΝ κυμΝξαλαε βλέακυθΝπμΝ«εαθκθδεκτμ»μΝ

« έθαδΝ Ϊθγλππκ σππμΝ σζκδΝ κδΝ υπσζκδπκδ»,Ν «εαθκθδεκέΝ ΪθγλππκδΝ σππμΝ σζκδ»Ν ΧίζέΝ ΠέθαεαΝ ιΨέΝ

ΚΪπκδκδ πλκ δηκτθΝθαΝ βζυθκυθΝΪΰθκδα άΝθαΝ κυμΝκλέακυθΝη Ναπκφα δεσΝ λσπκμΝ« ΝθκηέαπΝσ δΝ

ΫξπΝεΪπκδαΝ δ Ϋα»,Ν « θΝ πδ τπΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ θΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλΪέέέάΝσ δΝ θΝ έθαδΝ σ κΝ

απκ κ δεκέ»έ ΜΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝΪΰθκδαμ,Νξαλαε βλδ δεσΝπαλΪ δΰηαΝαηφδγυηέαμ απκ ζ έΝ

βΝ υηπ λδφκλΪΝηδαμΝφκδ ά λδαμ πκυΝ θυΝαλξδεΪΝυπκ βλέα δ σ δΝ Νΰθπλέα δΝεαδΝπκζζΪΝΰδαΝ κυμΝ

Έζζβθ μΝ Χ« Ν ΰθπλέαπΝ κτ Ν αΝ λ σ υπαΝ πκυΝ υπΪλξκυθΝ ΰδαΝ κυμΝ Έζζβθ μ»Ψ,Ν Ϋπ δ αΝ

αυ καθαδλ έ αδΝΧ«έ πμΝίδΪ βεαΝθαΝππ σ δΝ ΝΰθπλέαπΝ αΝ λ σ υπα»Ψ αθαπαλΪΰκθ αμΝεΪπκδαΝ

λ σ υπα («ξαζαλκέ»,Νξαλκτη θκδΝεέΪέΨέ      

 ΚΪπκδκδΝ Ϊζζκδ η αφΫλκυθΝ βθΝ αλθβ δεάΝ δεσθαΝ πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ αΝΜΜ ΝΰδαΝ κυμΝ

Έζζβθ μ έξθκθ αμΝ θαΝ βθΝ απκλλέπ κυθέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ, θΝ εφλΪακυθΝ ι εΪγαλαΝ βθΝ

πλκ ππδεάΝ κυμΝΪπκοβμΝ«βΝ δεσθαΝπκυΝ έθκυθΝ αΝΜΜ ΝπΪθ πμ, έθαδΝσ δΝ θΝ λΰΪακθ αδΝπκζτΝ

εαδΝσ δΝ θΝελα κτθΝ δμΝυπκ ξΫ δμΝ κυμέΝ θΝιΫλπ»έΝΊ πμ αυ σμΝκΝ λσπκμΝΫεφλα βμ,Ν βζα ά βΝ

κυ λσ β αΝ άήεαδΝ βΝ α Ϊφ δα θαΝ έθαδΝ πδκΝ α φαζάμΝ άήεαδΝ πδκΝ αθυ υθκμΝ λσπκμ,Ν ΰδαΝ θαΝ

εφλΪ κυθΝαυ σΝπκυΝέ πμ υπκ υθ έ β αΝθαΝπδ τκυθέ      

 λε κέΝ έθαδΝ ε έθκδΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝ δαφκλΪΝεκυζ κτλαμμΝ «ΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ

πθΝίσλ δπθΝξπλυθΝβΝπδκΝ βηαθ δεάΝαιέαΝ βΝαπάΝ έθαδΝβΝ λΰα έα,Ν θυΝΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ πθΝ

θσ δπθΝ ξπλυθΝ έ πμΝ έθαδΝ βΝ κδεκΰΫθ δαΝ άΝ κΝ ζ τγ λκμΝ ξλσθκμ»έΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ θΝ εφλΪακυθΝ

υΰε ελδηΫθβΝ Ϊπκοβ ξ δεΪΝ η Ν κΝ πκδαΝ εκυζ κτλαΝ έθαδΝ εαζτ λβΝ άΝ ξ δλσ λβ,Ν αζζΪΝ

πλκ δηκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ κθΝ σλκΝ « δαφκλ δεά»έΝ Ν δαφκλ δεάΝ εκυζ κτλαΝ σηπμ θΝ

παλαπΫηπ δΝ ΝεΪ δΝγ δεσ,ΝαφκτΝ δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμ ηΫ αΝαπσΝ αΝζσΰδαΝ πθΝφκδ β υθ,ΝσππμΝ

κδΝ αθαφκλΫμΝ π λέΝ ζ τγ λκυΝ ξλσθκυΝ πμΝ τοδ βμΝ αιέαμ,Ν υπκθκ έ αδΝ σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ έθαδΝ πδκΝ

«ξαζαλκέ»Ν κΝ λΰα δαεσΝεκηηΪ δΝαθΝσξδΝ ηπΫζβ μέ    

 Ολδ ηΫθκδ γ πλκτθΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ κδΝΈζζβθ μΝ λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λ μΝυλ μ,Ν φυ δεάΝ
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απσλλκδαΝ κδεκθκηδεάμΝ πδίέπ βμμΝ « λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λκΝ ΰδαΝ θαΝ ε λ έακυθΝ π λδ σ λαΝ

ξλάηα α,Ν κτ πμ υ Ν θαΝ πδίδυ κυθ»έΝ Γθπλέακυθ σ δΝ κδΝ ηδ γκέΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ αλε ΪΝ

ξαηβζκέ ζσΰπΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ κπσ Ν γ πλκτθΝ αυ κθσβ κΝ σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ λΰΪακθ αδΝ

π λδ σ λκ, ΰδαΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ κΝ δ σ βηΪΝ κυμμΝ«γαΝπλΫπ δΝθαΝ λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝ

θαΝ θδ ξτ κυθΝ κΝ δ σ βηΪΝ κυμ,Ν ΰδα έέέέκδΝ ηδ γκέΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ πκζτΝ ξαηβζκέ»έΝ ΟδΝ

φκδ β Ϋμ πλκ παγκτθΝ θαΝ ιβΰά κυθΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ πθΝ π λδ σ λπθΝ λΰα κπλυθΝ βθΝ ζζΪ αΝ

έξπμΝθαΝ εφλΪακυθΝγ δεάΝάΝαλθβ δεάΝΪπκοβΝΰδαΝ κΝγΫηαέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝπαέλθκυθΝπμΝ κηΫθκΝ

σ δΝ κδΝ Έζζβθ μΝ έθαδΝ κδΝ φ πξκέΝ υΰΰ θ έμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ

φυ δεκπκδκτθΝ πζάλπμΝ βθΝ Ϊπκοβ σ δΝ κδΝ λΰααση θκδΝ πθΝ ξπλυθΝ η Ν κδεκθκηδεάΝ ελέ β 

πδίΪζζ αδΝ θαΝ λΰΪακθ αδΝ π λδ σ λκ πλυ κθ, ΰδαΝ θαΝ πδίδυ κυθΝ εαδΝ τ λκθ,Ν ΰδαΝ θαΝ

υηίΪζζκυθΝ βθΝκδεκθκηδεάΝαθΪεαηοβΝ κυΝελΪ κυμ πζβλυθκθ αμΝπ λδ σ λκυμΝφσλκυμΝΧ«αθΝ

κδΝ λΰααση θκδΝε λ έακυθΝπ λδ σ λαΝξλάηα α,ΝγαΝπζβλυθκυθΝεαδΝπ λδ σ λκυμΝφσλκυμΝεαδΝ

έ πμΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝθαΝι π λα έΝβΝελέ β»ΨέΝ πκηΫθπμ,Ν έξθκυθΝθαΝ θ λθέακθ αδΝ βθΝ

ευλέαλξβΝ πλκπαΰΪθ αΝ εαγυμ Ν φαέθ αδΝ θαΝ αθαλπ δκτθ αδ,Ν αθΝ κδΝ π λδ σ λ μΝ λΰα κυλ μ 

βηαέθκυθΝεαδΝπ λδ σ λαΝξλάηα αΝΰδαΝ κυμ λΰααση θκυμΝεαδΝαθΝπλαΰηα δεΪ αυ σμΝκΝ λσπκμΝ

απκ ζ έΝ ζτ βΝ ΰδαΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪεαηοβΝ κυΝ ελΪ κυμέΝ πέ βμ,Ν Ν φαέθ αδΝ θαΝ

θ δαφΫλκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ λέααΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ εαδΝ αΝ αέ δαΝ βμΝ ελέ βμ ΰδαΝ παλΪ δΰηα, πκδκμΝ

βηδκτλΰβ Ν κΝ ζζβθδεσΝξλΫκμΝεαδΝαθΝ έθαδΝ έεαδκΝθαΝπζβλπγ έΝαπσΝ κυμΝ λΰααση θκυμέ 

 υηπ λα ηα δεΪ,Ν σζ μΝ κδΝ παλαπΪθπΝζ ιδζκΰδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ εαδΝ κδΝ λσπκδΝ Ϋεφλα βμΝ πθΝ

φκδ β υθ φαθ λυθκυθΝαηβξαθέαΝπμΝ πλκμΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ βμΝ αυ σ β αμΝ πθ ζζάθπθέΝΟδΝ

π λδ σ λκδ, ηΫ πΝ πθΝκυ Ϋ λπθΝαθαφκλυθΝ κυμ, έθκυθΝηδαΝα αφάΝεαδΝηβΝκζκεζβλπηΫθβΝ

δεσθαΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μ έ πμΝ π δ άΝ ΝγΫζκυθΝθαΝξαλαε βλδ κτθΝπμΝλα δ ΫμΝηπλκ ΪΝ βθΝ

ζζβθέ αΝ λ υθά λδαέΝ Μπκλ έ κδΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ζ ιδζκΰδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ θαΝ έθαδΝ φαδθκη θδεΪΝ

κυ Ϋ λ μΝ αζζΪ, σππμΝ φαέθ αδΝ εαδΝ απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ ζσΰκυ,Ν εα αζάΰκυθΝ θαΝ εφλΪακυθΝ κθΝ

ευλέαλξκΝαλθβ δεσΝ λ σ υπκ ζσΰκέΝ 

 

ΠέθαεαμΝιέΝΛ ιδεκπκέβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝΰδαΝ βθΝαηφδγυηέαΝαπΫθαθ δΝ κθΝαλθβ δεσΝ λ σ υπκ ζσΰκ 

ιδκζκΰδεκέΝ λσπκδΝζ ιδεκπκέβ βμΝ ωθΝ
ζζάθωθ 

ιδκζκΰδεΫμΝζΫι δμΝεαδΝφλΪ δμ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ ΪθγλππκδΝσππμΝσζκδΝκδΝυπσζκδπκδ,ΝεαθκθδεκέΝΪθγλππκδΝ
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Έζζβθ μΝπμΝ«εαθκθδεκτμ»Ν ΧβΝφκλΫμΨ,ΝβΝέ δαΝπκυΝΫξπΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝαθγλυπκυμΝ
ΪζζπθΝ γθδεκ ά πθ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝκΝ λπ υη θκμΝ βζυθ δΝ
ΪΰθκδαΝ 

ΝΰθπλέαπΝκτ Ν αΝ λ σ υπαΝπκυΝυπΪλξκυθΝΰδαΝ κυμΝ
Έζζβθ μ,Ν ΝθκηέαπΝσ δΝΫξπΝεΪπκδαΝδ Ϋα 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝκλέακυθΝ κυμΝΈζζβθ μΝ
η Ναπκφα δεσΝ λσπκ 

θΝπδ τπΝσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ θΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλΪ,Ν Ν
βηαέθ δΝσ δΝ θΝ λΰΪακθ αδΝ εζβλΪ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝκΝ λπ υη θκμΝ
η αφΫλ δΝ αΝζσΰδαΝ πθΝΜΜ Ν 

κδΝΈζζβθ μΝ έθαδΝ ηπΫζβ μ,Νσ δΝΫξκυθΝπΪλαΝπκζζΪΝ
πλκθσηδα,Νσ δΝκδΝΈζζβθ μΝ θΝ λΰΪακθ αδΝπκζτ,Νσ δΝ θΝ
ελα κτθΝ δμΝυπκ ξΫ δμΝ κυμ,ΝβΝθΫαΝευίΫλθβ βΝ ΝγαΝ
βλά δΝ δμΝ η τ δμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμ,ΝηαμΝ
ιαπΪ β αθ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝκΝ λπ υη θκμΝ
αθαφΫλ αδΝ βΝ δαφκλΪΝεκυζ κτλαμ 

ΰδαΝ κυμΝεα κέεκυμΝ πθΝίσλ δπθΝξπλυθΝβΝπδκΝ
βηαθ δεάΝαιέαΝ βΝαπάΝ έθαδΝβΝ λΰα έα,Ν θυΝΰδαΝ κυμΝ
εα κέεκυμΝ πθΝθσ δπθΝξπλυθΝέ πμΝ έθαδΝβΝκδεκΰΫθ δαΝάΝ
κΝ ζ τγ λκμΝξλσθκμ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝκΝ λπ υη θκμΝ
αθαφΫλ αδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ πδίέπ βΝ 

λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝθαΝε λ έακυθΝπ λδ σ λαΝ
ξλάηα αΝκτ πμΝυ ΝθαΝ πδίδυ κυθ,ΝπλΫπ δΝθαΝ
λΰΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝθαΝ πδίδυ κυθ,ΝΰδαΝθαΝ
θδ ξτ κυθΝ κΝ δ σ βηΪΝ κυμ 

 

 

Ε φ   υπ υ γ υ 

ΟδΝπ λδ σ λκδΝφκδ β Ϋμ δαεα Ϋξκθ αδΝαπσΝγ δεΪΝαδ γάηα αΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μΝ ΧίζέΝΠέθαεαΝ

κΨέΝ Υλβ δηκπκδκτθΝ ζΫι δμΝ πκυΝ δΪακυθ,Ν σξδΝ ησθκΝ βθΝ κηκλφδΪΝ εαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πκυΝ

παλκυ δΪα δΝβΝ ζζΪ αΝ αθΝξυλαΝΧ«ΫξκυθΝηδαΝπκζτΝσηκλφβΝξυλα»,Ν« θ δαφΫλκυ αΝξυλα»Ψ αζζΪΝ

ευλέπμΝ αΝπκζδ δ ηδεΪΝ βμΝ κδξ έαΝΧ«σηκλφβΝΰζυ α»,Ν«αλξαέαΝδ κλέα»,Ν«αλξαέκΝ ζζβθδεσΝ

πκζδ δ ησ»Ψ,Ν εφλΪακθ αμΝεα ΪΝεΪπκδκΝ κθΝ λσπκΝ κθΝγαυηα ησΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ κθΝαλξαέκΝ ζζβθδεσΝπκζδ δ ησ,Ν κδΝ αιέ μΝ κυ κπκέκυΝ «απκ Ϋζ αθΝπυζυθαΝ κυΝ τΰξλκθκυΝ

πκζδ δ ηκτ»έΝ πέ βμ,Ν αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ εαζάΝ πκδσ β αΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εκυαέθαμΝ Χ«πκζτΝ εαζσΝ

φαΰβ σ»,Ν«βΝ ζζβθδεάΝ αζΪ αέέέ έθαδΝπκζτΝ δΪ βηβ»Ψ αζζΪΝεαδΝ βΝ δα εΫ α βΝΧ« αΝεαζτ λαΝ

φκδ β δεΪΝπΪλ δ»Ψέ          

 ΆζζκδΝ δΪακυθΝ κυμΝ θκτμΝκδεκΰ θ δαεκτμΝ ηκτμΝ πθΝ ζζάθπθ εφλΪακθ αμΝηδαΝ

υπσλλβ βΝ ζτπβ,Ν π δ άΝ βΝ δεάΝ κυμΝ εκυζ κτλαΝ αΝ ηΫζβΝ ηδαμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ θΝ υθ Ϋκθ αδΝ

υθάγπμ η Ν σ κΝ δ ξυλκτμΝ ηκτμμΝ « κΝ θαΝ Ϋξ δμΝ εαζΫμΝ ξΫ δμΝ η Ν βθΝ κδεκΰΫθ δΪΝ

κυέέέ υθ πΪΰ αδΝ σ δΝ γαΝ Ϋξ δμΝ πΪθ αΝ εΪπκδκθΝ έπζαΝ κυΝ εαδΝ αυ σΝ έθαδΝ Ϋθ διβΝ θσμΝ πδκΝ

εκδθπθδεκτ,Ν κηα δεκτΝ λσπκυΝ απάμ»,Ν « Ν ηδαΝ ζζβθδεάΝ κδεκΰΫθ δα,Ν σ αΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
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λΰΪακθ αδ,ΝαθαζαηίΪθκυθΝ αΝκδεκθκηδεΪ ίΪλβΝκζσεζβλβμΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ υΝσηπμ αΝηΫζβΝ

ηδαμΝκδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝκδεκθκηδεΪΝαθ ιΪλ β α»έ      

 ΚΪπκδκδΝ Ϊζζκδ ξλβ δηκπκδκτθΝ ζΫι δμΝ ΰδαΝ θαΝ κθέ κυθΝ βθΝ εκδθπθδεσ β αΝ εαδΝ βθΝ

ιπ λΫφ δαΝ πθΝ ζζάθπθΝ Χ«π λθκτθ κθΝ π λδ σ λκΝ απσΝ κθΝ ξλσθκΝ κυμ η Ν ΪζζκυμΝ

αθγλυπκυμ»,Ν«πδκΝ ιπ λ φ έμΝαπσΝ κυμΝΦδθζαθ κτμ»Ψ σππμΝ πέ βμΝεαδΝζΫι δμΝΰδαΝθαΝ κθέ κυθΝ

βΝ φδζδεσ β αΝ Χ«φδζδεκέ»,Ν « τεκζκΝ θαΝ κυμΝ πλκ ΰΰέ δμ»Ψ,Ν βΝ φδζκι θέαΝ Χ«φδζσι θκδ»Ψ,Ν βθΝ

υΰΫθ δαΝΧ« υΰ θδεκέ»ΨΝεαδΝ βθΝεαζκ τθβΝ κυΝξαλαε άλαΝ κυμ Χ«εαζκέΝΪθγλππκδ»ΨέΝ  

 λε κέ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ ξαλΪΝ εαδΝ κΝ ξδκτηκλΝ πκυΝ κυμΝ ξαλαε βλέα δμΝ «ξαλκτη θκδΝ

Ϊθγλππκδ»,Ν«ΫξκυθΝαέ γβ βΝ κυΝξδκτηκλ»έΝΆζζκδΝπΪζδ αθαφΫλκθ αδΝ κΝπΪγκμΝΰδαΝαπάΝπκυΝ κυμΝ

δαεα Ϋξ δ, εΪθκθ αμΝ ηδαΝ Ϋηη βΝ τΰελδ βΝ η Ν κυμΝ Φδθζαθ κτμμΝ «παγδα ηΫθκδέέέίζΫπκυη Ν

υθΫξ δαΝ αΝ ΜΜ Ν δεσθ μΝ απσΝ δα βζυ δμ,Ν θυΝ υΝ Ν υηίαέθ δΝ υξθΪΝ εΪ δΝ Ϋ κδκ»,Ν

«απκζαηίΪθκυθΝ π λδ σ λκΝ βΝ απά»έΝ ΣΫζκμ,Ν εΪπκδκδΝ εφλΪακυθΝ βΝ ζτπβΝ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ

εκδθπθδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝεαδΝ βθΝΫζζ δοβΝκδεκθκηδεάμΝ υηΪλ δαμμΝ«ζυπΪηαδΝ

πκυΝ υπκφΫλκυθΝ απσΝ βθΝ ελέ β πκυΝ υπΪλξ δΝ σ κΝ η ΰΪζβΝ αθ λΰέαΝ εαδΝ σ κδΝ Ϊ ΰκδΝ κυμΝ

λσηκυμ»,Ν« έθαδΝφ πξκέ»έ          

 ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ βΝ απσλλδοβΝ κυΝ αλθβ δεκτΝ λ σ υπκυ ζσΰκυΝ θΝ έθαδΝ

απσζυ βέΝΟλδ ηΫθκδΝφκδ β Ϋμ, δ δαέ λαΝαυ κέΝπκυΝΫξκυθΝ πδ ε φ έΝ βθΝ ζζΪ α, βζυθκυθΝσ δΝ

ΫξκυθΝ εαζΫμΝ αθαηθά δμΝ εαδΝ ηπ δλέ μΝ απσ βΝ ξυλαΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ αθγλυπκυμ ΰδΥΝ αυ σΝ εαδΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ γ δεΪΝ φκλ δ ηΫθ μΝ ζΫι δμΝ εαδΝ εφλΪ δμΝ σ αθΝ αθαφΫλκθ αδΝ Ν αυ κτμέΝ Ό αθ 

σηπμ λπ κτθ αδΝΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μΝπμΝ λΰααση θκυμ,ΝεΪπκδκδΝ εφλΪακυθΝ βθΝΪπκοβ σ δΝ έθαδΝΰδαΝ

παλΪ δΰηαΝ «ηβΝ απκ κ δεκέ»,Ν «ξαζαλκέ»Ν εέ έζέΝ ΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν υπΪλξ δΝ ηδαΝ δΪ α β,Ν σ αθΝ

λπ κτθ αδΝπυμΝίζΫπκυθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΝπμΝ πδ εΫπ μΝάΝπμΝ κυλέ μΝεαδΝπυμΝ

αθ έ κδξαΝίζΫπκυθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΝπμΝ υλππαέκδΝπκζέ μΝεαδΝπμΝ υηηΫ κξκδΝ κυΝ

έ δκυΝκδεκθκηδεκτΝ υ άηα κμέΝ πκηΫθπμ,ΝγαΝά αθΝΪ κπκΝθαΝυπκ βλδξγ έ σ δΝεΪπκδκδΝαπσΝ κυμΝ

φδθζαθ κτμΝφκδ β ΫμΝεα α δεΪακυθΝπζάλπμΝ κθΝευλέαλξκΝαλθβ δεσΝ λ σ υπκ ζσΰκέΝ εσηβΝεαδΝ

αυ κέΝ πκυΝ φαέθ αδΝ θαΝ κθΝ εα α δεΪακυθ βθ πλαΰηα δεσ β αΝ κθΝ αθαπαλΪΰκυθ, Ϋ πΝ εαδΝ

α υθ έ β αέ 
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 ΠέθαεαμΝκέΝΛ ιδεκπκέβ βΝ πθΝ ζζάθπθΝΰδαΝ βθΝαπσλλδοβΝ κυΝαλθβ δεκτΝ λ σ υπκυ ζσΰκυ 

ιδκζκΰδεκέΝ λσπκδΝζ ιδεκπκέβ βμΝ ωθΝ
ζζάθωθ 

ιδκζκΰδεΫμΝζΫι δμΝεαδΝφλΪ δμ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝ δΪακυθΝ βθΝ
κηκλφδΪΝεαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝπκυΝπαλκυ δΪα δΝ
βΝξυλαΝ 

σηκλφβΝξυλαΝΧβΝφκλΫμΨ,Ν θ δαφΫλκυ αΝξυλα,ΝβΝ γάθαΝ
έθαδΝ πέ βμΝσηκλφβ,Ν θ δαφΫλκυ αΝξυλα 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝ δΪακυθΝ αΝ
πκζδ δ ηδεΪΝ κδξ έα 

σηκλφβΝΰζυ α,Ν θ δαφΫλκυ αΝΰζυ α,ΝαλξαέαΝ
δ κλέα,ΝαλξαέκΝ ζζβθδεσΝπκζδ δ ησ,Νπζκτ δαΝ Ν
πκζδ δ ησ,ΝεαζσΝφαΰβ σΝΧβΝφκλΫμΨ,Ν ζζβθδεάΝ αζΪ α,Ν
αΝεαζτ λαΝφκδ β δεΪΝπΪλ δ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝ δΪακυθΝ κυμΝ
θκτμΝκδεκΰ θ δαεκτμΝ ηκτμ 

κΝθαΝΫξ δμΝεαζΫμΝ ξΫ δμΝη Ν βθΝκδεκΰΫθ δΪΝ
κυέέέ υθ πΪΰ αδΝσ δΝγαΝΫξ δμΝπΪθ αΝεΪπκδκθΝ έπζαΝ
κυ,Ν ΝηδαΝ ζζβθδεάΝκδεκΰΫθ δαέέέσ αΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝ
λΰΪακθ αδΝαθαζαηίΪθκυθΝ αΝκδεκθκηδεΪΝίΪλβΝ
κζσεζβλβμΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ,Ν υΝσηπμΝ αΝηΫζβΝηδαμΝ
κδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝκδεκθκηδεΪΝαθ ιΪλ β α,ΝκΝγ ησμΝ
βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝπδκΝ βηαθ δεσμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
εκυζ κτλα 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ
Έζζβθ μΝπμΝ«εκδθπθδεκτμ»,Ν« ιπ λ φ έμ»Ν
εαδΝ«κηδζβ δεκτμ» 

εκδθπθδεκέΝΧκΝφκλΫμΨ,Ν υθαθ κτθΝπδκΝ υξθΪΝ κυμΝ
φέζκυμΝ κυμΝεαδΝπ λθκτθΝ κθΝπ λδ σ λκΝαπσΝ κθ 

ξλσθκΝ κυμΝη ΝΪζζκυμΝαθγλυπκυμ,Ν ιπ λ φ έμΝΧηΝ
φκλΫμΨΝ θΝ έθαδΝ σ κΝ π λ φ έμΝσ κΝκδΝΪθγλππκδΝ
υ,Νκηδζβ δεκέ,ΝσξδΝ σ κΝά υξκδ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ
Έζζβθ μΝπμΝ«φδζδεκτμ»ΝεαδΝ«εαζκτμΝ
αθγλυπκυμ» 

φδζδεκέ,Ν τεκζκΝθαΝ κυμΝπλκ ΰΰέ δμ,ΝεαζκέΝΪθγλππκδΝ
ΧιΝφκλΫμΨ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ
Έζζβθ μΝπμΝ«ξαλκτη θκυμ»ΝεαδΝ«η Ν
ξδκτηκλ» 

ξαλκτη θκδΝΧζΝφκλΫμΨ,ΝΫξκυθΝαέ γβ βΝ κυΝξδκτηκλΝΧβΝ
φκλΫμΨ,ΝΫξκυθΝπ λδ σ λκΝξδκτηκλΝαπ,Νσ, δΝκδΝ
Φδθζαθ κέ,Νη ΝπκζτΝξδκτηκλ,ΝΫζ ΰαθΝ υθΫξ δαΝα έα,Ν
Ϋζ ΰ Ν υθΫξ δαΝα έα 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ
Έζζβθ μΝπμΝ« υΰ θδεκτμ»ΝεαδΝ«φδζσι θκυμ» 

υΰ θδεκέ,Νφδζσι θκδ,Νσ κΝθκ δσ λαΝπαμΝ σ κΝ
π λδ σ λβΝα α δΪΝεαδΝγ λησ λβΝυπκ κξάΝ
υΰξΪθ δμΝ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ κυμΝ
Έζζβθ μΝπμΝ«παγδα ηΫθκυμ»Ν 

Παγδα ηΫθκδ 

ΛΫι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝ κθέακυθΝ βθΝεκδθπθδεάΝ
δΪ α βΝ βμΝελέ βμ 

ζυπΪηαδΝπκυΝυπκφΫλκυθΝαπσΝ βθΝελέ β,ΝπκυΝυπΪλξ δΝ
σ κΝη ΰΪζβΝαθ λΰέαΝεαδΝ σ κδΝΪ ΰκδΝ κυμΝ
λσηκυμ,Νσ δΝυπκφΫλκυθΝπκζτΝαπσΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ
ελέ β,Νσ δΝ κΝ τ βηαΝυΰ έαμΝ Νζ δ κυλΰ έΝ π Ϊ 
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γέκέΝυηπ λΪ ηα α 

3.8.1 δεσθ μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ ωθΝ ζζάθωθ 

Ό κθΝαφκλΪΝ δμΝ δεσθ μΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεά ελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ πκυΝ

εα α ε υΪ βεαθΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ υθ θ τι δμ πθΝ φδθζαθ υθΝ φκδ β υθ, παλα βλάγβε Ν ηδαΝ

αθδ κη λάμΝεα αθκηά ξ δεΪΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝαλθβ δευθ,Ν πθΝγ δευθΝεαδΝ πθΝκυ Ϋ λπθΝ

αθαπαλα Ϊ πθέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝαθαπαλα α δεσ πέπ κΝκδΝ δεσθ μΝΰδαΝ κΝυπσΝη ζΫ β 

αά βηα κδεκ κηάγβεαθΝ εαδΝ εφλΪ βεαθΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ η Ν ίΪ βΝ αλθβ δεΫμ λ κ υπδεΫμΝ

αθαπαλα Ϊ δμέΝ εσηαΝεαδΝκδΝφαδθκη θδεΪΝγ δεΫμΝάΝκυ Ϋ λ μΝαθαφκλΫμΝεα ΫζβιαθΝθαΝ έθαδΝ

αλθβ δεΫμ, ζαηίΪθκθ αμ υπΥΝ σοδθΝ βΝ υθκζδεά ληβθ έαΝ πθΝ ζ ΰκηΫθπθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ

φκδ β υθέ            

 πσΝ βθΝ Πκδκ δεάΝ Θ ηα δεάΝ θΪζυ βΝ πλκΫευο Ν σ δΝ β ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ

αθαπαλα Ϊγβε Νεα ΪΝίΪ β πμΝαπκπζαδ δπηΫθβΝαπσΝ βΝΰ θδεσ λβΝπαΰεσ ηδαΝεαδΝ υλππαρεάΝ

κδεκθκηδεάΝ ελέ β εαδΝ απκηκθπηΫθβ απσ δμ αδ έ μ εαδΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ βθΝ πλκεΪζ αθ. Μ Ν

ΪζζαΝζσΰδα,Ν αθ δη ππέ βε ΝπμΝ ΫθαΝ ι ξπλδ σΝ ΰ ΰκθσμΝεαδΝσξδΝπμΝαπσλλκδαΝ βμΝ υ βηδεάμΝ

ελέ βμΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ υθ. ΧμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝ δεσθα, βΝκπκέαΝεα α ε υΪ βε ΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ

κδεκθκηδεά ελέ β ά αθΝ αυ άΝ κυΝ Χαπκεζ δ δεΪΨΝ ζζβθδεκτΝ πλκίζάηα κμέ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ

πζ υλΪ,ΝβΝ ζζΪ αΝπμΝξυλαΝαθαπαλα Ϊγβε ΝευλέπμΝπμΝσηκλφβΝεαδΝ θ δαφΫλκυ α πμΝπλκμΝ κθΝ

πκζδ δ ησΝ εαδΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ αζζΪΝ φ πξά αυ άθΝ βθΝ π λέκ κ, αθκλΰΪθπ βΝ εαδΝ αθυπσφκλαΝ

εκ ηκίλδγά ζσΰπΝ κυ κυλδ ηκτ. Ν ζζΪ αΝ βζα άΝ θκ έ αδΝ ησθκΝ πμΝ ΫθαμΝ σπκμΝ αθΫη ζπθΝ

εαζκεαδλδθυθΝ δαεκπυθ εαδΝ έπκ αΝ ΪζζκΝ ΧκΝ κπκέκμΝ γαΝ ά αθΝ αεσηαΝ εαζτ λκμΝ αθΝ θΝ

υΰεΫθ λπθ Ν πλ έαΝ πδ ε π υθ εαδΝ κυλδ υθ εαδΝ αθΝ θΝ πδελα κτ Ν κΝ ξΪκμ). πέ βμ,Ν βΝ

ζζΪ αΝ θΝ εζαηίΪθ αδΝ πμ δ σ δηκΝ ηΫζκμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ εαγυμΝ θΝ βλ έΝ

υ βηα δεΪΝ δμΝ υπκ ξΫ δμΝ εαδΝ δμΝ υλππαρεΫμΝ δμΝ υπκξλ υ δμ Ν ίΪλκμΝ πθΝ υπσζκδππθΝ

ελα υθ-η ζυθ. ΟΝησθκμΝζσΰκμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝελέθ αδΝαθαΰεαέαΝβΝ υηη κξάΝ βμΝ ζζΪ αΝ βθΝ

υλππαρεάΝΈθπ β έθαδΝκΝφσίκμΝ βμΝεα Ϊλλ υ βμΝκζσεζβλκυΝ κυΝ υλππαρεκτΝκδεκ κηάηα κμ 

εαδΝ κδΝ πδγαθΫμΝ αθ ιΫζ ΰε μΝ υθΫπ δ μΝ αυ άμΝ βμΝ λκπάμΝ ΰδαΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ βμΝ

υλπαυθβμέΝυθ πυμ,ΝβΝ ζζΪ αΝαθαπαλδ Ϊ αδΝπμΝ κίαλάΝαπ δζάΝΰδαΝ βθΝ υλυπβ.  

 ΠαλσζαΝαυ Ϊ,  κδΝ πδκΝ θ δαφΫλκυ μΝ Χ Ν εκδθπθδεκπκζδ δ ηδεσ πέπ κΨΝ δεσθ μ,Ν έθαδΝ

αυ ΫμΝπκυ αφκλκτθΝ κυμΝΈζζβθ μέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝκδΝΈζζβθ μΝαθαπαλα ΪγβεαθΝεα ΪΝετλδκΝ

ζσΰκ η ΝίΪ βΝ βθΝεκδθπθδεσ β α,Ν βΝξαλΪΝεαδΝ βΝφδζδεσ β ΪΝ κυμ, πκυΝ δαηκλφυθκυθΝσηπμΝ κΝ
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πλκφέζΝ θσμΝ αθΫη ζκυΝ ζακτΝ πκυ φαέθ αδΝ θαΝ ηβθΝ αθβ υξ έΝ ΰδαΝ έπκ αΝ παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ υ πλαΰέαμ βθΝκπκέαΝίλέ ε αδ. ΟΝσλκμΝ«ξαζαλσμ»,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδάγβε Ν

απσΝ κυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν απκ υπυθ δΝ πζάλπμΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ αλΰσ ξκζκυ εαδΝ παλΪζζβζαΝ ΰζ θ αΫΝ

Έζζβθα πκυΝεΪθ δΝ«dolce vita» εαδ ιΫλ δΝππμΝθαΝαπκζαηίΪθ δΝ βΝαπά. ΧμΝ εΝ κτ κυ, απσΝ βθΝ

πζ δκοβφέαΝ πθΝφκδ β υθΝεα α ε υΪ βε ΝβΝ δεσθαΝ κυΝ ηπΫζβΝΈζζβθα,ΝκΝκπκέκμΝγ πλ έΝπμΝ

τοδ βΝ αιέαΝ κθΝ ζ τγ λκΝ ξλσθκ,Ν θΝ λΰΪα αδΝ αλε ΪΝ υΰελδ δεΪΝ η Ν κυμΝ υπσζκδπκυμΝ

υλππαέκυμ λΰααση θκυμΝ (αζζΪΝεαδΝ θαΝ λΰαασ αθΝ έΰκυλαΝ θΝ γαΝά αθΝ σ κΝαπκ κ δεσμΝ εαδΝ

απκ ζ ηα δεσμΝσ κΝαυ κέΨΝεαδΝα δΝη Ν αΝ αθ δεΪ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ Χ βζα άΝ ΝίΪλκμΝ

πθΝ υπσζκδππθΝ υλππαέπθΨ. πέ βμ,Ν κδΝ Έζζβθ μΝ αθαπαλα ΪγβεαθΝ πμΝ κδεκθκηδεΪΝ αζζΪΝ εαδΝ

υθαδ γβηα δεΪΝ ιαλ υη θκδ απσΝ βθΝ κδεκΰΫθ δΪΝ κυμ Ν αθ έγ βΝ η Ν κυμ κδεκθκηδεΪΝ

αθ ιΪλ β κυμΝΦδθζαθ κτμ πκυΝΫξκυθ βθΝδεαθσ β αΝθαΝκλέακυθ ησθκδ κυμ κΝηΫζζκθΝ κυμέΝΜδαΝ

αεσηβΝ θ δαφΫλκυ αΝ αθαπαλΪ α β,Ν έθαδΝ αυ άΝ κυΝ αθκλΰΪθπ κυΝ ΈζζβθαΝ απσΝ πδζκΰά άΝ

αζζδυμΝ κυΝζΪ λβΝ κυΝξΪκυμέ  ΣΫζκμ,Ν δαηκλφυγβε Ν βΝ δεσθαΝ κυΝ κπδ γκ λκηδεκτΝ εαδΝ

παλΪζζβζαΝΪι κυΝΧΪθ λαΨΝΈζζβθα,ΝκΝκπκέκμΝπαλ θκξζ έΝζ ε δεΪΝ δμΝΰυθαέε μΝεαδΝευλέπμΝ δμΝ

κυλέ λδ μΝ ΧπέξέΝ φυλέακθ αμΝ κΝ πΫλα ηΪΝ κυμΨέΝ Σκθέα αδΝ σ δΝ αεσηαΝ εαδΝ κδΝ Ϊθ λ μΝ πκυΝ

αθ δπλκ ππ τκυθΝ κυμΝ γ ηκτμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμ,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ υθκηέα,Ν ΫξκυθΝ

ιδ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝπλκμΝ κΝΪζζκΝφτζκΝΧΰ ΰκθσμΝπκυΝεαγέ α αδΝ κυζΪξδ κθΝα δαθσβ κΝ βΝ

εΫοβΝ πθΝΦδθζαθ υθΨέ          

 θΝεα αεζ έ δ,Ναιέα δΝθαΝ πδ βηαθγ έΝσ δΝσζ μΝκδΝπαλαπΪθπΝ δεσθ μΝ εζαηίΪθκθ αδΝ κΝ

πζαέ δκΝ ηδαμΝ εκδθάμΝ εκυζ κτλαμΝ εαδΝ θσμΝ εκδθκτΝ πκζδ δ ηκτΝ πκυΝ ηκδλΪακθ αδΝ κδΝ ξυλ μΝ κυΝ

υλππαρεκτΝΝσ κυέΝΣκθέα αδ,ΝίΫίαδα,Νσ δΝαυ ΪΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝσηκδα,ΝαζζΪΝ

σζ μΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ θκ δκ υλππαρεΫμΝ ξυλ μΝ αΝ ΫξκυθΝ Ν βπδσ λκΝ ίαγησΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αέΝΜ Ν

ΪζζαΝζσΰδα,ΝβΝ ζζΪ αΝ έθαδΝβ ξυλαΝη Ν βθΝπδκΝζ ίαθ έθδεβΝθκκ λκπέαΝσξδΝησθκΝ βθΝ υλυπβΝ

ΰ θδευμΝαζζΪΝεαδΝη αιτΝ πθΝξπλυθΝ κυΝ υλππαρεκτΝΝσ κυέ  

3.8.2 λθβ δεσμΝ λ σ υπκμΝζσΰκμΝ 

πσΝ βθΝ ελδ δεάΝ αθΪζυ βΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ υθ θ τι πθΝ πλκΫευο  Ϋθαμ αλθβ δεσμΝ εαδΝ Ϋθαμ 

γ δεσμΝ λ σ υπκμ ζσΰκμ,Νη Ν κθΝαλθβ δεσΝθαΝ εφΫλ αδΝαπσΝ βΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ

φδθζαθ υθΝφκδ β υθέΝΟΝαλθβ δεσμΝ λ σ υπκμ ζσΰκμΝ κηάγβε  εα ΪΝετλδκΝζσΰκ ΰτλπΝαπσΝ β 

γ δεάΝ παλκυ έα βΝ κυΝ « η έμ»Ν Χ βζα άΝ πθΝΦδθζαθ υθΨΝ εαδΝ βθΝ αλθβ δεάΝ παλκυ έα βΝ κυΝ

«Άζζκυ» Χ βζα άΝ πθΝ ζζάθπθ). ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ υηπ λδΫζαίαθΝ κΝ
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« η έμ» κΝπζαέ δκΝ πθΝξπλυθΝ βμΝ σλ δαμ υλυπβμΝεαδΝ κυΝ«Άζζκυ»Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝξπλυθΝ

βμΝ Νσ δαμΝ υλυπβμ,Ν θ Ϊ κθ αμΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ κυμΝ κλ δκ υλππαέκυμΝ εαδΝ κυμΝ

Νκ δκ υλππαέκυμΝ Ν τκΝ δαελδ ΫμΝ κηΪ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ σηπμΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν τΰελκυ β η αιτΝ

κυμέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα, αΝ εκδθΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ

Νκ δκ υλππαέπθΝ έθαδΝ απσλλκδαΝ ηδαμ, εα ΪΝ ίΪ β, εκδθάμΝ εκυζ κτλαμΝ εαδΝ θσμΝ εκδθκτΝ

πκζδ δ ηκτέ Γ θδεσ λα,ΝΫΰδθ Νπλκ πΪγ δα,Νυ ΝκδΝ υΰε ελδηΫθ μΝκηΪ μΝθαΝκλδ κτθΝη ΝίΪ βΝ

βΝ δαφκλ δεσ β ΪΝ κυμ,Ν ησθκΝ πκυ αυ ά βΝ δαφκλ δεσ β α δμΝ π λδ σ λ μ φκλΫμ θΝ

παλΫπ ηπ Ν ΝεΪπκδκΝ ικζκεζάλκυΝγ δεσΝξαλαε βλδ δεσέΝ πκηΫθπμ,Ν αΝ λ σ υπαΝΰδαΝ κυμΝ

κλ δκ υλππαέκυμΝ εαδΝ κυμΝ Νκ δκ υλππαέκυμ,Ν πκυΝ υπΪλξκυθΝ δΪξυ αΝ κθΝ ευλέαλξκΝ

φδθζαθ δεσΝζσΰκ,Νφαέθ αδΝθαΝαφκηκδυθκθ αδΝαπσΝ κυμΝφκδ β Ϋμ,ΝαεσηαΝεαδΝα υθ έ β αΝεΪπκδ μΝ

φκλΫμΝΧ βζα άΝφκδ β ΫμΝη Νγ δεάΝ Ϊ βΝπλκμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΨέ 
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Σ Σ ΡΣΟΝΚ Φ Λ ΙΟ 

4. Γ θδεΪΝ υηπ λΪ ηα α 

ζέ1έΝτθ β βηκ δκΰλαφδευθΝΪλγλωθΝ- βηδ- κηβηΫθωθΝ υθ θ τι ωθΝ 

ΣαΝ βηκ δκΰλαφδεΪΝΪλγλαΝ( βμΝHelsinki Times εαδΝ κυΝYle) εαδΝκδΝβηδ- κηβηΫθ μΝ υθ θ τι δμ 

απκ ζκτθΝ τκΝ δαφκλ δεΫμΝ ηκλφΫμΝ αθαπαλΪ α βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ,Ν βμΝ

ζζΪ αμΝ εαδΝ πθΝ ζζάθπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ σηπμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ ζσΰπΝ πθ,Ν εα ΪΝ ίΪ β,Ν

εκδθυθΝαθαπαλα Ϊ πθΝπκυΝεα α ε υΪακυθέΝΣαΝ βηκ δκΰλαφδεΪΝΪλγλαΝαφκλκτθΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ

πθΝαθαπαλα Ϊ πθΝΰδαΝ κΝυπσΝη ζΫ βΝαά βηαΝ κθΝ βησ δκΝζσΰκ,ΝκΝκπκέκμΝεα αθαζυθ αδΝ

απσΝ υλτΝφΪ ηαΝ βμΝφδθζαθ δεάμΝεκδθπθέαμ,Ν θυΝκδΝβηδ- κηβηΫθ μΝ υθ θ τι δμΝαφκλκτθΝ βθΝ

απκεπ δεκπκέβ β,Ν βζα άΝ βθΝ ληβθ έαΝ κυΝαβ άηα κμΝαπσΝ κυμΝφδθζαθ κτμΝφκδ β Ϋμέ  

 ΣαΝαπκ ζΫ ηα α βμΝελδ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κυΝζσΰκυΝ πθΝ βηκ δκΰλαφδευθΝΪλγλπθΝεαδΝ

κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ υθ θ τι πθ,Ν σππμΝ παλα βλάγβε ,Ν υΰεζέθκυθΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ αθαπαλα Ϊ δμΝ

πκυΝ βηδκυλΰκτθ. ΟδΝ αλθβ δεΫμ, εαδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ λ κ υπδεΫμ, αθαπαλα Ϊ δμΝ πκυΝ

εα α ε υΪ βεαθ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μ ηΫ αΝαπσΝ

αΝ υΰε ελδηΫθαΝφδθζαθ δεΪΝΜΜ , υηπέπ κυθΝη Ναυ ΫμΝπκυΝεα α ε υΪ βεαθΝηΫ αΝαπσΝ δμΝ

υθ θ τι δμΝ η Ν κυμΝ φδθζαθ κτμΝ φκδ β ΫμέΝ πέ βμ,Ν κδΝ αλθβ δεΫμΝ παλα Ϊ δμΝ κηάγβεαθΝ η Ν

εΫθ λκΝ αθαφκλΪμΝ κθΝ ζσΰκΝ βμΝ φδζ ζ τγ λβμΝ ιδΪμΝ εαδΝ κυΝ ζσΰκυΝ πθΝ κλ δκ υλππαέπθ,Ν

βζα άΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ υπΫλΝ βμΝ παλαηκθάμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝ υλππαρεάΝ

Έθπ β,ΝυπΫλΝ πθΝ αθ δαευθΝ υηίΪ πθ,ΝυπΫλΝ πθΝπκζδ δευθΝζδ σ β αμ,ΝυπΫλΝ βμΝπαλκυ έα βμΝ

πθΝ ζζάθπθΝπμΝαθαιδσπδ πθ,ΝπαλΪζκΰπθΝεέ έζέ     

 Τπάλιαθ,Ν ίΫίαδα,Ν εαδΝ εΪπκδ μΝ πδηΫλκυμΝ δαφκλΫμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ζσΰκμΝ πθΝ

βηκ δκΰλαφδευθΝ ΪλγλπθΝ πδε θ λυγβε  εα ΪΝ ίΪ βΝ Ν γΫηα αΝ κδεκθκηδεκτΝ εαδΝ πκζδ δεκτΝ

έ κυμΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Νεα α ε τα  αθαπαλα Ϊ δμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝκδεκθκηδεάΝ υ πλαΰέαΝ

βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ δμΝπκζδ δεΫμΝζδ σ β αμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγβγκτθ πμΝζτ βΝ κΝπλσίζβηα. 

πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,ΝκΝζσΰκμΝπκυ πλκΫευο ΝαπσΝ δμΝ υθ θ τι δμΝη Ν κυμΝφδθζαθ κτμΝφκδ β ΫμΝ

κδεκ σηβ Ναθαπαλα Ϊ δμ εα ΪΝετλδκΝζσΰκΝπκζδ δ ηδεκτΝ τπκυ,Ν βζα άΝαθαπαλα Ϊ δμΝπκυΝ

παλαπΫηπκυθΝπ λδ σ λκΝ Νπκζδ δ ηδεΪΝ λ σ υπαΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκθκηδεάΝελέ β,Ν βθΝ

ζζΪ αΝεαδΝ κυμΝΈζζβθ μΝ ΧπέξέΝκΝ ζ τγ λκμΝξλσθκμΝπμΝτοδ βΝαιέα βΝαπάΝ πθΝ ζζάθπθ). 
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4.2. Πκλέ ηα α 

Ν εα α ε υάΝ εαδΝ βΝ αθαπαλαΰπΰά αλθβ δευθ αθαπαλα Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ

Έζζβθ μΝ υπσΝ κΝ πλέ ηαΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμΝ έθαδ,Ν εα ΪΝ κΝ πζ έ κθ,Ν απσλλκδαΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ πκζδ δεκκδεκθκηδευθΝ πδζκΰυθΝ πκυΝ υπκ εΪπ κυθΝ δμΝ ζ υγ λέ μΝ εαδΝ αΝ

δεαδυηα αΝ Να κηδεσΝεαδΝ υζζκΰδεσΝ πέπ κ,Ναπκ δππυθ αμ σ, δ έθαδ πλαΰηα δεΪΝ βηαθ δεσΝ

ΰδαΝ σ κυμΝ έθαδΝ υπκ ζ έμέ Έ δ,Ν κδΝ αθαπαλαΰση θ μΝ αλθβ δεΫμΝ δεσθ μΝ εαδΝ πλκεα αζάο δμΝ Ν

ίΪλκμΝ πθΝ ζζάθπθΝπαλκυ δΪακθ αδΝεα ΪΝεΪπκδκΝ λσπκΝπμΝθκηκ Ϋζ δα τηφπθαΝη Ν κΝ ξάηαΝ

βμΝ αλξαέαμΝ λαΰπ έαμΝ «τίλδμ- έ δμ»έΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κδΝ Έζζβθ μΝ υπκφΫλκυθΝ απσΝ βθΝ

κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ πκυΝ βηδκτλΰβ αθΝ κδΝ έ δκδ,Ν δσ δΝ Ϋξα αθΝ κΝ ηΫ λκΝ εαδΝ ι πΫλα αθΝ εΪγ Ν

πδ λ π σΝσλδκΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝβΝκδεκθκηδεάΝ υ πλαΰέαΝπκυΝ κυμΝ αζαθέα δΝ α ζ υ αέα ξλσθδα 

απκ ζ έΝηδαΝ έεαδβΝ δηπλέαΝεαδΝ παθαφκλΪΝ κΝπλΫπκθέ      

 θαπαλα Ϊ δμΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ φβ υξΪακυθΝ βθΝ εκδθάΝ ΰθυηβΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμΝ Χ θΝ

πλκε δηΫθπΝ βμΝφδθζαθ δεάμΨ εαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,Νεαγέ α αδΝ υεκζσ λκμΝκΝαπκπλκ αθα κζδ ησμΝ

βμΝαπσΝ βθΝκυ έαΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμΝεαδΝ δμΝπαγκΰΫθ δ μΝ κυΝεαπδ αζδ δεκτΝ υ άηα κμ 

κΝ κπκέκΝ αθάε δέΝ Έ δ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ απκ δκπκηπαέπθΝ λΪΰπθΝ ΧπκυΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ έθαδΝ κδ 

Έζζβθ μΨΝ ΰδαΝ βθΝ ληβθ έαΝ πκζζυθΝ απσΝ αΝ εαευμΝ ε έη θαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν ηΫ πΝ

ΰ θδε υ δευθΝ εαδΝ απζκυ υ δευθΝ αθαφκλυθ, έξπμΝ θαΝ Ϋπ αδΝ εαηδΪΝ αδ δκζσΰβ β, πκυΝ

εφλΪακθ αδΝ δαΝηΫ κυΝηδαμΝαπκ-πκζδ δεκπκδβηΫθβμΝλβ κλδεάμ ΫξκυθΝπμΝ σξκΝθαΝαπκ πΪ κυθΝ

βθΝπλκ κξά βμΝεκδθπθέαμΝαπσΝ δμΝαδ έ μΝ πθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝ βθΝαπα ξκζκτθέΝ   

  βθΝεα τγυθ βΝ κυΝαπκπλκ αθα κζδ ηκτΝεαδΝ βμΝαπσ πα βμΝ βμΝπλκ κξάμΝ βμΝεκδθάμΝ

ΰθυηβμ,Ν βηαθ δεσΝ λσζκΝ παέακυθ αΝ ευλέαλξαΝ ΜΜ έΝ ΣαΝ πδεκδθπθδαεΪΝ κυμΝ παδξθέ δαΝ

εαγδ κτθΝ κυμΝ Έζζβθ μ, ε σμΝ πθΝ Ϊζζπθ, πδεέθ υθκυμ ΰδαΝ βθΝ υλππαρεά Έθπ βΝ βθΝ

αθ έζβοβΝ κυΝ ηΫ κυΝ υλππαέκυΝ πκζέ βΝ Χ θΝ πλκε δηΫθπΝ κυΝ φδθζαθ κτΨ,Ν απκαβ υθ αμΝ βΝ

δαφτζαιβΝ πθΝαιδυθΝεαδΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ, κΝηΫ κμΝεα αθαζπ άμΝ

Ϋ κδκυΝ έ κυμΝπζβλκφκλδυθ, ζσΰπΝ βμΝΫζζ δοβμΝξλσθκυΝάΝεαδΝ βμΝπλαε δεάμΝ κυΝα υθαηέαμΝθαΝ

ι Ϊ δΝ Ν ίΪγκμ βθΝ εκδθπθδεάΝ πλαΰηα δεσ β α, απκ Ϋξ αδΝ δμΝ αθαπαλα Ϊ δμΝ πκυΝ

εα α ε υΪακυθΝ αΝ ΜΜ Ν ΰδαΝ κυμΝ Έζζβθ μ Χα υθ π έμ,Ν αθαιδσπδ κδ,Ν ηπΫζβ μΝ εέ έζέΨ, κδΝ

κπκέ μΝυπσε δθ αδΝ βθ ιυπβλΫ β βΝ πθΝπκζδ δεκκδεκθκηδευθΝ κυμΝ υηφ λσθ πθέΝΌ κθΝαφκλΪΝ

βθΝπαλκτ αΝΫλ υθα, βΝ δ κζκΰδεάΝ πδλλκάΝ βμΝHelsinki Times εαδΝ κυΝYle απκ δεθτ αδΝ εαδΝ

Ϋηπλαε αΝεαγυμΝκδΝφκδ β ΫμΝαθαπαλΪΰκυθΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝαλθβ δευθΝαθαπαλα Ϊ πθΝΰδαΝ
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βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ β,Ν βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κυμΝ Έζζβθ μΝ πκυΝ εα α ε υΪακυθΝ αΝ

υΰε ελδηΫθαΝΜΜ έ           

 Νη α λκπάΝ πθΝ ζζάθπθΝ Ναπκ δκπκηπαέκυμΝ λΪΰκυμΝ θΝ έθαδΝεαγσζκυ υξαέα,ΝαζζΪΝ

απκ ζ έ απσλλκδαΝηδαμΝΰ θδεσ λβμΝπκζδ δεκκδεκθκηδεάμΝ πδζκΰάμΝπκυΝ υθ ζ έ αδΝσξδΝησθκΝ Ν

υλππαρεσΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν παΰεσ ηδκΝ πέπ κέ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν βΝ πδζκΰάΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ

απκ δκπκηπαέπθΝ λΪΰπθΝαπσΝ αΝΜΜ Ν θΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ησθκΝπμΝαπσ πα βΝ βμΝ πλκ κξάμΝ

εαδΝ απκπλκ αθα κζδ ηκτΝ βμΝ εκδθπθέαμ,Ν αζζΪΝ εαδ πμΝ αελΪ αθ κΝ πδξ έλβηαΝ ΰδαΝ β 

θκηδηκπκέβ βΝ εαδΝ ΰ θέε υ βΝ πκζδ δευθΝ ζδ σ β αμΝ εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ εκδθπθέ μέ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν κΝ

εαθδίαζδ ησμΝ πθΝ ζζάθπθΝαπσΝ αΝΜΜ Νθκηδηκπκέβ Ν βθ κδεκθκηδεάΝελέ βΝ βθΝ ζζΪ α,ΝβΝ

κπκέαΝ η Ν βΝ δλΪΝ βμΝ θκηδηκπκέβ Ν βθΝ φαληκΰάΝ ηΫ λπθΝ ζδ σ β αμΝ Ν σζ μΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ

ξυλ μΝ βμΝ υλπαυθβμέ         

 θΝ εα αεζ έ δ,Ν ΰδαΝ θαΝ ζ υγ λπγ έΝ βΝ εκδθπθέαΝ απσΝ αΝ ηΪΝ πκυΝ βθΝ εαγδ κτθΝ

υπκξ έλδκΝ δ λαλξδεΪΝ αθυ λπθΝ πκζδ δεκκδεκθκηδευθΝ πδζκΰυθ,Ν Ν κΝ γ πλβ δεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ

Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝ ΛσΰκυΝ Ϋξ δΝ αθα δξγ έ πμΝ ΫθαΝ ξλά δηκΝ λΰαζ έκΝ πλκμΝ αυ άθΝ βθΝ

εα τγυθ βέΝ ΝΚλδ δεάΝ θΪζυ βΝΛσΰκυΝ θΝπλΫπ δΝθαΝαθ δη ππέα αδΝησθκΝπμΝΫθαΝπ έκΝ βμΝ

Γζπ κζκΰέαμ,Ν αζζΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ υλτ λβΝ φαληκΰάΝ βθΝ εκδθπθέαΝ εαδΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ δ δαέ λαΝ απσΝ ε έθκυμΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ αζζαΰάέ Ν Κλδ δεάΝ

θΪζυ βΝΛσΰκυΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ εαζζδ λΰά δΝ βΝ ΰζπ δεάΝ πέΰθπ βΝ εαδΝ βθΝ ελδ δεάΝ

εΫοβ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝκ βΰά δΝ α δαεΪ βθΝ ιΪζ δοβΝ πθΝεκδθπθδευθΝαθδ κ ά πθΝεαδΝπμΝ

εΝ κτ κυ,Ν βΝ ξ δλαφΫ β βΝ πθΝ εκδθπθδεΪΝ εα απδ ηΫθπθΝ κηΪ πθέΝ πκηΫθπμ,Ν γαΝ ά αθΝ

ξλά δηβΝ βΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ Κλδ δεάμΝ θΪζυ βμΝ Λσΰκυ, σξδΝ ησθκΝ απσΝ κυμΝ λ υθβ ΫμΝ πκυΝ βθΝ

φαλησακυθ, αζζΪΝ εαδΝ απσΝ κΝ υλτ λκΝ εκδθπθδεσΝ πζαέ δκΝ πθΝ ικυ δααση θπθ,Ν υ Ν θαΝ

απ ΰεζπίδ έΝβΝεκδθπθέαΝαπσΝ κθΝπαλαζκΰδ ησΝεαδΝ βθΝεα απέ βΝ κυΝεαπδ αζδ δεκτΝαυΰκτέ 
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ΠαλΪλ βηα 

1έΝΟδΝ λω ά δμΝ βμΝβηδ κηβηΫθβμΝ υθΫθ υιβμ 

ΣαΝ αεσζκυγαΝ λπ άηα αΝ ΫγβεαθΝ κυμΝ φδθζαθ κτμΝ φκδ β Ϋμ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ

υθ θ τι πθμ 

Question 1: 

Have you ever been to Greece? 

Question 2: 

If yes, what your impressions are of the country and the people? 

If not, would you like to visit it? 

Question 3: 

Do you know about the economic crisis in Greece? 

Question 4: 

How are you informed about the crisis? 

Question 5: 

Do you trust the Finnish media for your information? Why? 

Question 6: 

Some commentators in Helsinki Times use the term PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) for the 

southern European countries. Have you ever heard it before? Do you agree with it? Why? 

Question 7: 

Do you think that Finland should continue to lend money to Greece? Why? 

Question 8:  

According to Yle (Source OECD statistics) the workers that have the longest working days in 

Europe are the Greeks. Did you know that? What are your thoughts about it? 

Question 9:  

What is your main idea about Greek people? 
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Question 10: 

What do you think that should be done in the Greek situation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


