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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Η παροϑςα εργαςύα επιχειρεύ να καταγρϊψει τη διαμϐρφωςη τησ δημϐςιασ
εικϐνασ τησ Ελλϊδασ και, ακολοϑθωσ, την επύδραςη τησ οικονομικόσ κρύςησ ςε
αυτό απϐ το 2009 και μετϊ. Η ϋρευνα επικεντρώνεται ςε δϑο

χρονικϋσ

περιϐδουσ: Η πρώτη καλϑπτει το διϊςτημα πριν απϐ το 2009, ϐταν ξϋςπαςε η
οικονομικό κρύςη, και η ϊλλη το διϊςτημα μετϊ την κρύςη μϋχρι και ςόμερα.
Η εργαςύα καταλόγει ςτο ϐτι

η χώρα

διαχρονικϊ υςτερεύ

ςτον τομϋα

διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ τησ, καθώσ ποτϋ δεν επϋδειξε ςυντονιςμϋνεσ
πολιτικϋσ δρϊςεισ προσ αυτό τη κατεϑθυνςη.
Αυτό η αδυναμύα τησ ϊρχιςε να γύνεται εμφανόσ κυρύωσ μετϊ το 2009 ϐταν η
εικϐνα τησ ςτο εξωτερικϐ αμαυρώθηκε εξαιτύασ τησ κρύςησ, η οπούα ξεκύνηςε
ωσ δημοςιονομικό και αποδεύχτηκε κρύςη αξιών και αξιοπιςτύασ.
Η ατυχόσ και αναποτελεςματικό διαχεύριςη τησ κρύςησ, καθώσ και η γεμϊτη
αρνητικϋσ παραμϋτρουσ πραγματικϐτητα που αναδϑθηκε μϋςα απϐ αυτό,
εξϋθεςαν τη χώρα ακϐμη πολϑ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον κι ϋπληξαν ακϐμη
περιςςϐτερο το κϑροσ τησ.
Σώρα η Ελλϊδα ςυνειδητοποιεύ πωσ εύναι επιτακτικό ανϊγκη ϐχι μϐνο να αφόςει
πύςω

την αναχρονιςτικό

εικϐνα του παρελθϐντοσ, αλλϊ κυρύωσ να

την

εκςυγχρονύςει και να την αναδιαμορφώςει, βαςύζοντϊσ την ςε ςυντονιςμϋνεσ
προςπϊθειεσ και ςτρατηγικϋσ διαχεύριςόσ τησ.

Λέξεισ κλειδιά: Nation Branding, brand Ελλάδα, δημόςια εικόνα,
διαχείριςη, ςτρατηγική, οικονομική κρίςη, επιπτώςεισ, αναςύςταςη,
προώθηςη, διαφθορά.
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EIΑΓΨΓΗ
Η καταςκευό τησ δημϐςιασ εικϐνασ μιασ χώρασ ςτη διεθνό πολιτικό εύναι
εξαιρετικϊ ςημαντικό, γιατύ δημιουργεύ μια αμφύδρομη ςχϋςη και επιρροό με τη
ςυμπεριφορϊ τησ ςτο εξωτερικϐ και εςωτερικϐ περιβϊλλον. Ειδικϊ για την
Ελλϊδα, η εφαρμογό μιασ επιτυχημϋνησ ςτρατηγικόσ διαχεύριςόσ τησ (nation
branding) θα μποροϑςε να ξαναδώςει την κατϊλληλη δυναμικό ςτην εικϐνα τησ,
που δεύχνει να ϋχει «κλονιςτεύ» μετϊ την οικονομικό κρύςη που εκδηλώθηκε το
2009.
Μολονϐτι τα αύτια τησ κρύςησ μποροϑν εν μϋρει να αποδοθοϑν και ςε διεθνεύσ
εξελύξεισ, η Ελλϊδα γρόγορα θεωρόθηκε αποκλειςτικϊ υπεϑθυνη για τη δεινό
θϋςη ςτην οπούα βρϋθηκε. Μια κρύςη, που ξεκύνηςε ωσ οικονομικό, τελικϊ
υπϋκρυπτε μια κρύςη αξιών, η οπούα εξελύχτηκε γρόγορα ςε κρύςη κϑρουσ κι
αξιοπιςτύασ. H διεθνόσ κοινϐτητα αντιμετώπιςε με καχυποψύα την Ελλϊδα, ενώ
η ϋνταςη και η διϊρκεια τησ κρύςησ προκϊλεςε την κϐπωςη των Εταύρων τησ.
H χώρα καλεύται ςτην παροϑςα χρονικό ςτιγμό να προβεύ ςε ςυντονιςμϋνεσ
ενϋργειεσ για να βελτιώςει την εικϐνα τησ ςτο εξωτερικϐ και να αποκαταςτόςει
διεθνώσ το κϑροσ τησ.
Η παροϑςα εργαςύα επιχειρεύ μια καταγραφό των ςυνειδητών και
αςυνεύδητων,

εκοϑςιων και ακοϑςιων προςπαθειών τησ χώρασ για τη

διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ τησ

πριν και μετϊ το ξϋςπαςμα τησ οικονομικόσ

κρύςησ.
Σο θϋμα τησ διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ (nation branding) αποτελεύ ϋνα
ςϑγχρονο πεδύο διερεϑνηςησ και προβληματιςμοϑ με ολιςτικό προςϋγγιςη. Ο
Fan το διατυπώνει ωσ τη διαδικαςύα κατϊ την οπούα η εικϐνα δημιουργεύται,
παρακολουθεύται, αξιολογεύται και υφύςταται μια διαχεύριςη με προληπτικϐ
χαρακτόρα, προκειμϋνου να ενιςχυθεύ, κυρύωσ ςτη διεθνό κοινϐτητα κι ϐχι τϐςο
ςε εθνικϐ επύπεδο1.

1

Fan, Y(2009):"Branding the Nation: Towards a better understanding." Brunel Business School Research

Papers. Retrieve March 30, 2010 from http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/3496,p. 6-7
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Η πλειοψηφύα των απϐψεων ςυγκλύνει ςε ϋνα λειτουργικϐ οριςμϐ τησ, ωσ ϋνα
ςϑνολο πρακτικών που αποςκοποϑν ςτην αναςϑςταςη και επαναπροςδιοριςμϐ
τησ. τον ϐρο διαχεύριςη τησ δημϐςιασ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ (nation branding)
μπορεύ να αποδοθεύ

μια δυναμικό ϋννοια, καθώσ δεν περιορύζεται ςτην

προςπϊθεια βελτύωςόσ τησ, αλλϊ, ανϊλογα με την περύπτωςη, εςτιϊζει ςτη
δημιουργύα, την ενύςχυςη, την προςταςύα ό την αλλαγό τησ.
Όποιοσ αςχολεύται με την παραπϊνω διαδικαςύα ςτην ουςύα ςτοχεϑει ςτην
ιδανικό προβολό ενϐσ κρϊτουσ, ϋχοντασ ωσ βαςικϐ ϊξονα τον εντοπιςμϐ και την
ανϊδειξη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων του.
Κατϊ την προςδιοριςμϐ των προςπαθειών διαμϐρφωςησ τησ εικϐνασ

τησ

Ελλϊδασ, ςυμπεραςματικϊ προκϑπτει ϐτι η χώρα, διαχρονικϊ, υςτερεύ ςτον
τομϋα διαχεύριςόσ τησ. Φαρακτηρύζεται, επύςησ, απϐ ϋλλειψη ςτρατηγικόσ και
ςυντονιςμοϑ μεταξϑ κυβϋρνηςησ, δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα, και κοινωνύασ.
Εν προκειμϋνω εξετϊζονται τα χαρακτηριςτικϊ που ςυνιςτοϑν την εικϐνα τησ
χώρασ ςε δϑο χρονικϋσ περιϐδουσ, πριν και μετϊ την εκδόλωςη τησ οικονομικόσ
κρύςησ το 2009.
Η πρώτη περύοδοσ μϋχρι το 2009 εύναι μια μακρϊ χρονικό περύοδοσ, η οπούα
ςαφώσ δεν εύναι ςυνεκτικό και ενιαύα, αφοϑ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ ϋχει
ςημαδευτεύ απϐ ποικύλα γεγονϐτα, ϐπωσ το Πραξικϐπημα του 1967 και η
κατϊλυςη του πολιτεϑματοσ, η βύαιη καταςτολό τησ φοιτητικόσ εξϋγερςησ ςτο
Πολυτεχνεύο, το Κυπριακϐ, η ςϑνδεςη και αργϐτερα η ϋνταξη τησ χώρασ ςτην
ΕΟΚ, η ϊνοδοσ του ΠΑΟΚ ςτην εξουςύα, ο εκςυγχρονιςμϐσ τησ χώρασ απϐ το
1996 και μετϊ, η ϋνταξό τησ ςτην ΟΝΕ, οι Ολυμπιακού Αγώνεσ κ.ϊ. τη
ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα την εξετϊζουμε ωσ ενιαύα για το βαςικϐ λϐγο ϐτι
χαρακτηρύζεται απϐ την ϋλλειψη ςυντονιςμϋνων δρϊςεων ςτην κατεϑθυνςη
μιασ ςτρατηγικόσ διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ τησ χώρασ (nation
branding). Απϐ τη δεκαετύα του ’60 η Ελλϊδα καθιερώθηκε διαχρονικϊ μϋςα
απϐ ϋνα τουριςτικϐ προώϐν που περιλϊμβανε κϋφι, διαςκϋδαςη, όλιο, τοπύο και
αρχαιϐτητεσ. Ϊνα προώϐν επιδιωκϐμενο και αρκετϊ λειτουργικϐ για τα δεδομϋνα
τησ εποχόσ , αλλϊ ανεπαρκϋσ και αναχρονιςτικϐ για τα ςημερινϊ δεδομϋνα. H
εικϐνα τησ χώρασ για αρκετϊ χρϐνια εμφϊνιςε μια κατϊςταςη αδρϊνειασ,
δεύχνοντασ να εύναι προςκολλημϋνη ςτη Μελύνα και το ςυρτϊκι. Αυτϐ το δεύγμα,
που φϊνηκε ανεπύκαιρο, ξεπεραςμϋνο, εκτϐσ ςημερινόσ πραγματικϐτητασ, μη
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αντιπροςωπευτικϐ για το ςϑγχρονο ευρωπαώκϐ γύγνεςθαι, δεν τη βοόθηςε
ιδιαύτερα ςτην αναβϊθμιςη τησ δημϐςιασ εικϐνασ τησ.
Η παροϑςα εργαςύα ϋχει ςκοπϐ να αναδεύξει τη ςημαςύα μιασ οργανωμϋνησ
ςτρατηγικόσ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ (nation branding) ωσ εργαλεύου-μϋςου για
την αποκατϊςταςη τησ φθορϊσ εξαιτύασ τησ κρύςησ, την ενύςχυςη τησ εικϐνασ,
καθώσ

και

τον επαναπροςδιοριςμϐ τησ θϋςησ τησ χώρασ ςτο διεθνϋσ

περιβϊλλον.
Αρχικϊ εξετϊζεται η ϋννοια τησ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ μϋςα απϐ διαφορετικϋσ
θεωρόςεισ και διαφορετικϊ επιςτημονικϊ πεδύα. την ϋρευνα ακολουθεύται
κυρύωσ η ςυλλογιςτικό του Βρετανοϑ πολιτικοϑ επιςτόμονα Simon Anholt2, ο
οπούοσ θεωρεύται

απϐ τουσ πρωτοπϐρουσ μελετητϋσ τησ ϋννοιασ

τησ

διαχεύριςόσ τησ (Νation branding). Η βαςικό του παραδοχό εύναι πωσ οι χώρεσ
ανταγωνύζονται μεταξϑ τουσ για την προςοχό, το ενδιαφϋρον, το ςεβαςμϐ και
την εμπιςτοςϑνη πιθανών καταναλωτών, επενδυτών, τουριςτών, καθώσ και
των ΜΜΕ και των κυβερνόςεων ϊλλων χωρών. Η θετικό εικϐνα μιασ χώρασ τόσ
εξαςφαλύζει ϋνα ςημαντικϐ ανταγωνιςτικϐ ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα ςτουσ
παραπϊνω τομεύσ. Κατϊ τον Anholt, δεν υπϊρχουν εϑκολεσ λϑςεισ ςε ϐ, τι
αφορϊ τη διαχεύριςη τησ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ. Ο ύδιοσ εςτιϊζει ςε μια ςυνεπό,
ςυντονιςμϋνη και ςυνεχό ροό χρόςιμων και παγκϐςμιασ εμβϋλειασ ιδεών,
προώϐντων και πολιτικών,

που μποροϑν ςταδιακϊ να την ενιςχϑςουν. Η

ςτρατηγικό, ςτην πιο απλό τησ εκδοχό, ςχετύζεται με τη ςυνειδητοπούηςη τησ
θϋςησ ενϐσ κρϊτουσ ςτην εκϊςτοτε χρονικό ςτιγμό, λαμβϊνοντασ υπϐψη
εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ αντιλόψεισ.
τη ςυνϋχεια περιγρϊφονται τα «εργαλεύα» που χρηςιμοποιοϑνται για την
εφαρμογό τησ, καθώσ και ο τρϐποσ προςαρμογόσ των τεχνικών του μϊρκετινγκ
ςτο πεδύο τησ πολυδιϊςτατησ ϋννοιασ «κρϊτοσ». H πιο φιλϐδοξη
αποτελεςματικό οπτικό τησ διαχεύριςησ τησ

και

εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ εύναι η

αναγωγό τησ ςε ςυνιςτώςα τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ,

με ςτϐχο την

αναςϑςταςό τησ τϐςο ςε επύπεδο ιδεολογύασ ϐςο και πρϊξησ, και ϐχι η

2

Βλ http://www.simonanholt.com/
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αντιμετώπιςό τησ ωσ μιασ

μεμονωμϋνησ "εκςτρατεύασ" με διαφορετικϐ

ςχεδιαςμϐ και διαχεύριςη απϐ την εθνικό πολιτικό.3
το τϋλοσ του πρώτου κεφαλαύου γύνεται αναφορϊ ςτα αποτελϋςματα του
δημοφιλοϑσ, ςτισ μϋρεσ μασ, αυτοϑ εγχειρόματοσ.
ε επϐμενο επύπεδο, ςτο πλαύςιο τησ θεωρύασ του Anholt, εξετϊζεται η
διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ και των παραμϋτρων τησ, θετικών και αρνητικών, για
την Ελλϊδα, μϋχρι το 2009, ϐταν ξεκύνηςε η οικονομικό κρύςη, η οπούα και
οριοθϋτηςε μια μονοδιϊςτατη και προβληματικό δημϐςια εικϐνα για τη χώρα.
το ύδιο κεφϊλαιο αναζητοϑνται οι φορεύσ που ενεπλϊκηςαν ςτη διαχεύριςη τησ
εικϐνασ τησ Ελλϊδασ, τϐςο ςτο ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα, ϐςο και
αργϐτερα, ενώ αναφϋρονται οι προςπϊθειεσ και τα αποτελϋςματα απϐ την
εφαρμογό πιθανών ςτρατηγικών.
Ακολουθεύ η προςπϊθεια προςδιοριςμοϑ των ποιοτικών χαρακτηριςτικών που
καθϐριςαν τη φϑςη και τισ παραμϋτρουσ τησ αρνητικόσ ςυζότηςησ για την
Ελλϊδα απϐ το 2009 και μετϊ. Απϐ αυτϐ προκϑπτει ϐτι η επαναλαμβανϐμενη,
εκτεταμϋνη

και

εντατικό

αναφορϊ

και

η

αναμϐχλευςη

αρνητικών

«παραμϋτρων» ςε ςχϋςη με την Ελλϊδα προκϊλεςαν βαθϑ πλόγμα ςτην εικϐνα
τησ ςε διεθνϋσ επύπεδο. Κατϊ τη διϊρκεια τησ υπϐ εξϋταςη περιϐδου η χώρα
εξελύχθηκε γρόγορα απϐ ϋνα αντικεύμενο κριτικόσ ςε ϋνα αρνητικϐ ςημεύο
αναφορϊσ και ςε ϋνα μοντϋλο που αποπνϋει μια αρνητικό ϋννοια και καθύςταται
παρϊδειγμα προσ αποφυγό. Αυτϐ που εύναι ςημαντικϐ ςτην υπϐ εξϋταςη
χρονικό ςυγκυρύα (2009-2013) εύναι ό διαπύςτωςη ϐτι η εικϐνα τησ χώρασ δεν
αμαυρώθηκε μϐνο απϐ το δυςμενϋσ οικονομικϐ περιβϊλλον, αλλϊ, κυρύωσ, απϐ
τουσ

χειριςμοϑσ

τησ

πολιτικόσ

ηγεςύασ

και

την

παθογϋνεια

του

κοινωνικοπολιτικοϑ ςυςτόματοσ, που αναδϑθηκε εξαιτύασ του. Η κυρύαρχη
εντϑπωςη όταν ϐτι οι Ϊλληνεσ δεν δουλεϑουν αρκετϊ, ξοδεϑουν αλϐγιςτα, εύναι
διεφθαρμϋνοι κι ανϋντιμοι απϋναντι ςτουσ εταύρουσ τουσ, ανύκανοι να
διαχειριςτοϑν τα του ούκου τουσ και γενικϊ μετατοπύζουν το βϊροσ τησ χώρασ
τουσ ςτην Ε.Ε. Ειδικϐτερα,

κατϊ τη

διετύα 2010-2012, η διεθνόσ

ειδηςεογραφικό αναφορϊ ςτην ελληνικό κρύςη παρόγαγε ςωρηδϐν τύτλουσ και
3

Anholt, S.(2008) From Nation Branding to competitive identity- The role of Brand management

as a component of national policy,p.23
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πρωτοςϋλιδα με αρνητικϐ αντύκτυπο για την Ελλϊδα, μιλώντασ για «καλοϑσ» και
«κακοϑσ» Ευρωπαύουσ, αλλϊ και για «τεμπϋληδεσ» του νϐτου. Η αναπαραγωγό,
ϐμωσ, απϐ τα διεθνό μϋςα των δραματικών εικϐνων απϐ διαδηλώςεισ, των
αναλϑςεων για τη

διαφθορϊ και την

εκτεταμϋνη φοροδιαφυγό,

το

αναποτελεςματικϐ νομικϐ ςϑςτημα και τη γραφειοκρατύα, υπόρξε

η

πραγματικϐτητα τησ χώρασ. Η εικϐνα που προςϋλαβαν οι ξϋνοι για την Ελλϊδα
όταν ουςιαςτικϊ η αναπαραγωγό τησ πραγματικϐτητασ μιασ χώρασ ςε ϑφεςη,
που παρϊλληλα βιώνει και μια κοινωνικοπολιτικό κρύςη. Οι πολιτικού αναλυτϋσ
ςυγκλύνουν ςτο ϐτι η κρύςη μϐνη τησ ωσ γεγονϐσ δεν αρκεύ να πληγώςει την
αξιοπιςτύα μιασ χώρασ. Η ατυχόσ και αναποτελεςματικό διαχεύριςό τησ εύναι
εκεύνη που εκθϋτει τα αντανακλαςτικϊ τησ απϋναντι ςτο πρϐβλημα. Όταν μια
χώρα αποτυγχϊνει ςτο "crisis management", τϐτε αρχύζει η αρχό του τϋλουσ του
διεθνοϑσ τησ κϑρουσ.
την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ υπόρξε ο κύνδυνοσ τησ μη αποτελεςματικόσ
διαχεύριςησ ϐλων των ζητημϊτων λϐγω αδυναμύασ, αλλϊ το πρϐβλημα δεν
ξεκύνηςε απϐ την οικονομικό κρύςη, απλϊ διογκώθηκε εξαιτύασ τησ.
την παροϑςα χρονικό περύοδο οι Ϊλληνεσ καλοϑνται να βρουν τρϐπουσ να
αλλϊξουν αυτό την εικϐνα «φθορϊσ».
την Ελλϊδα, η ςυζότηςη για το πώσ η χώρα θα επαναπροςδιορύςει την εικϐνα
τησ ςτη μετϊ την κρύςη εποχό ϋχει όδη ξεκινόςει.
Για το λϐγο αυτϐ, αντύ επιλϐγου, παρατύθενται κινόςεισ διαχεύριςόσ
τησ(branding), τϐςο απϐ την κυβϋρνηςη ςυνεργαςύασ και πιθανοϑσ αρμϐδιουσ
φορεύσ, ϐςο και απϐ ιδιώτεσ, για την τϐνωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των
μηχανιςμών τησ.
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1. Η ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Η «δημϐςια εικϐνα» ενϐσ κρϊτουσ ςυνύςταται απϐ τρύα διακριτϊ, αλλϊ
αλληλϋνδετα ςτοιχεύα μεταξϑ τουσ.
υγκεκριμϋνα, αποτελεύται απϐ την προςωπικό εντϑπωςη των ατϐμων και των
λαών για τισ εκϊςτοτε

χώρεσ, απϐ την επιδιωκϐμενη εικϐνα μϋςω

ςυγκεκριμϋνησ επικοινωνιακόσ ςτρατηγικόσ, που προςπαθεύ να δημιουργόςει η
εκϊςτοτε κυβϋρνηςη και οι ςυναφεύσ θεςμού ενϐσ κρϊτουσ, και τϋλοσ απϐ το
προφύλ τησ χώρασ, ϐπωσ αυτϐ καταγρϊφεται και προβϊλλεται μϋςα απϐ τα
μϋςα επικοινωνύασ, ςτην ειδηςεογραφύα και ςτην κουλτοϑρα. 4
Μια ιςχυρό εικϐνα, ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ, αντικατοπτρύζει μια
εξελιγμϋνη, δημοκρατικό χώρα με αναπτυγμϋνη οικονομύα και με μια
εδραιωμϋνη θϋςη ςτο διεθνϋσ ςκηνικϐ. Η ύδια μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην
ανϊπτυξη μιασ χώρασ ςτο εςωτερικϐ5, ςτην αποκατϊςταςη τησ διεθνοϑσ
αξιοπιςτύασ τησ, ςτην ενύςχυςη τησ πολιτικόσ τησ επιρροόσ ωσ διεθνοϑσ παύκτη
και ςτην ενδυνϊμωςη των εταιρικών τησ ςχϋςεων με ϊλλα ϋθνη 6. Μια θετικό
δημϐςια εικϐνα μπορεύ να λειτουργεύ ωσ μϋςο διϊχυςησ μιασ όπιασ ιςχϑοσ, αλλϊ
και αποτελεςματικόσ ϊςκηςησ δημϐςιασ διπλωματύασ ςε διεθνϋσ επύπεδο.
ϑγχρονοι αναλυτϋσ7 ςυςχετύςουν τη διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ μιασ χώρασ με
τη ςυγκρϐτηςη μιασ εταιρικόσ "μϊρκασ" (brand) και εντοπύζουν αναλογύεσ
ςτον τρϐπο με τον οπούο μια εταιρύα δομεύ τo προφύλ τησ και μια χώρα
διαχειρύζεται τη δημϐςια εικϐνα τησ.
Η προςαρμογό και η χρόςη των επικοινωνιακών τεχνικών και ςτρατηγικών του
μϊρκετινγκ

για την διαμϐρφωςη και διαχεύριςη τησ εικϐνασ μιασ χώρασ

αποτελοϑν το nation branding.
ε μια απλό προςϋγγιςη, η παραπϊνω ϋννοια ςημαύνει πολιτικϐ ςχεδιαςμϐ πϊνω
ςτη κεντρικό πορεύα τησ χώρασ, εντοπιςμϐ και ανϊδειξη των ςυγκριτικών
4

Athanasios Samaras http://www.academia.edu/1101598

Jaffe Eugene D.and Israel D. Nebenzahl (2001). National Image and Competitive Advantage. Copenhagen
Business School Press.
6 Yan, J (2003): Branding and the International Community. Journal of Brand management, 10(6), p. 447456
7 Dinnie Keith (2008): "Theory on Nation Brand Image and Idendity"
Kotler Philip and David Gertner (2004), "How can a place correct a negative image?"Place branding ,1:1 pp.
50-57
5

13

πλεονεκτημϊτων τησ, και, ςε τελικϐ ςτϊδιο, χϊραξη ςυνεκτικόσ ςτρατηγικόσ ςτη
βϊςη αυτών των πλεονεκτημϊτων με ςυνεπαγϐμενη επικοινωνιακό προβολό.
Η διαχεύριςη τησ εικϐνασ εύναι ςτην πραγματικϐτητα το πολιτικϐ μϊρκετινγκ
των κρατών, που ςτοχεϑει ςτην ενύςχυςη τησ καλόσ τουσ φόμησ, ςτην
προώθηςη των προώϐντων τουσ, αλλϊ και ςτην προςϋλκυςη ξϋνων επενδυτών.
Αυτό η θεώρηςη, που εύναι και η πιο δημοφιλόσ, ανϊγει την εικϐνα ςε ϋνα
ςτρατηγικϐ εργαλεύο ςτα χϋρια των κυβερνόςεων, με το οπούο ενιςχϑουν το
ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα μιασ χώρασ ςε μια παγκϐςμια αγορϊ. ϑμφωνα με
αυτό, η επιρροό μιασ χώρασ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον δεν κρύνεται πια μϐνο απϐ
την ςτρατιωτικό ό την οικονομικό τησ ιςχϑ, αλλϊ με βϊςη τισ επιδϐςεισ τησ και
ςε ϊλλουσ τομεύσ, ϐπωσ ο αθλητιςμϐσ, η παιδεύα ό ο πολιτιςμϐσ.8
το χώρο των επιχειρόςεων,

η διαχεύριςη τησ εικϐνασ ενϐσ προώϐντοσ

(branding) αναφϋρεται ςε τϋςςερισ διαδικαςύεσ. Οι δϑο πρώτεσ αφοροϑν ςτη
δημιουργύα τησ ταυτϐτητασ (κυρύωσ ςε πρωτοεμφανιζϐμενα προώϐντα ςτην
αγορϊ) και ςτην προςταςύα τησ (που αναφϋρεται ςτην επινϐηςη κι εφαρμογό
ςτρατηγικών για την

διατόρηςη μιασ όδη επιτυχημϋνησ ταυτϐτητασ ενϐσ

προώϐντοσ). Οι δϑο τελευταύεσ ςυνοψύζονται ςτην ενύςχυςη- που ςυνδυϊζεται
με την ανϊγκη «εκςυγχρονιςμοϑ» ό «λύφτινγκ» ενϐσ προώϐντοσ, ώςτε να μπορεύ
να ανταπεξϋλθει ςτισ μεταβολϋσ τησ ανταγωνιςτικόσ αγορϊσ και ςτην πύεςη απϐ
τη φθορϊ του χρϐνου- και ςτην αλλαγό τησ, ϐταν το προώϐν δεν ανταποκρύνεται
ςτον ανταγωνιςμϐ λϐγω κακοϑ εξαρχόσ ςχεδιαςμοϑ ό προβλημϊτων που
ανακϑπτουν ςτην πορεύα του. Εϊν η αλληλεπύδραςη αυτών των τεςςϊρων
παραγϐντων αποτελεύ την αποτελεςματικό λογικό του επιχειρηματικοϑ
branding, η πολιτικό τησ διαχεύριςησ τησ ταυτϐτητασ ςτην εθνικό ςφαύρα, δηλ.
το nation branding, εύναι ποιοτικϊ παρϐμοια, αν ϐχι ςε εκτϋλεςη, τουλϊχιςτον ςε
χαρακτόρα.
Ο παραλληλιςμϐσ βϋβαια τησ εμπορικόσ ταυτϐτητασ (brand name) ενϐσ
προώϐντοσ με την εικϐνα (nation brand) μιασ χώρασ ϋχει ουτοπικό διϊςταςη, αν
δε ςυνοδεϑεται απϐ τη ςυνειδητοπούηςη ϐτι το προώϐν «χώρα», ςε ςχϋςη με το
εμπορικϐ προώϐν ό την υπηρεςύα μιασ επιχεύρηςησ, χαρακτηρύζεται αφενϐσ απϐ

Υωλϊ Μ,(2009): " Η Ελλϊδα ωσ brand: Σο παρελθϐν, το παρϐν και το μϋλλον", Διεθνόσ και Ευρωπαώκό
Πολιτικό, τεϑχοσ 16, ςελ.60-62
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πολυπλοκϐτητα, κι αφετϋρου απϐ την προβληματικό που ςυνεπϊγεται η
διαχεύριςη τησ εικϐνασ απϐ επικοινωνιακοϑσ ςυμβοϑλουσ.9
Μια απλοώκό ερμηνεύα για την ϋννοια τησ εικϐνασ εύναι αυτό του "ςόματοσ" που
φϋρει κϊθε ϋθνοσ, το οπούο δημιουργόθηκε απϐ το ύδιο το ϋθνοσ (μϋςω
εκπαύδευςησ, κουλτοϑρασ, ΜΜΕ, προώϐντων, ανθρώπινων παραγϐντων) για ιδύα
χρόςη.10 Η ύδια θεώρηςη παρουςιϊζει τη δημιουργύα αυτών των «ςημϊτων» ωσ
μια "βιολογικό" διαδικαςύα που λαμβϊνει χώρα ακοϑςια ό εκοϑςια, με ό χωρύσ
την επύγνωςη των εθνών(δηλ. αυτϐματα).
Εμπνευςτόσ τησ ιδϋασ τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ(nation branding) εύναι ο
Βρετανϐσ πολιτικϐσ αναλυτόσ και ςυγγραφϋασ Simon Anholt, o oπούοσ το 1996
διαπύςτωςε ϐτι η εικϐνα μιασ χώρασ μπορεύ να ϋχει ακριβώσ την ύδια λειτουργύα
με το brand μιασ εταιρύασ.
To 2005 ςτο "The New York Time Magazine", ςτο ϊρθρο "Year in Ideas", η
διαχεύριςη τησ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ (nation branding) ςυμπεριλόφθηκε ςτισ
πιο ευφυεύσ και εμπνευςμϋνεσ μϋχρι τϐτε ιδϋεσ. Σο ϊρθρο αναφερϐταν ςτην
Μεγϊλη Βρετανύα και ςτον ύδιο το ςυγγραφϋα, o oπούοσ απϐ το 1996, που
εξϋφραςε τη καινοτϐμο ςυλλογιςτικό τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ τησ, εύχε
«προφητϋψει» πωσ κϊποια ςτιγμό η αποτελεςματικϐτητα τησ εξωτερικόσ
πολιτικόσ δε θα βαςιζϐταν ςτην ϊμυνα ό ςτο εμπϐριο, αλλϊ ςε αυτό τη δημϐςια
εικϐνα. Οι χώρεσ θα την προωθοϑςαν και θα την προςτϊτευαν μϋςω ενϐσ
ςυντονιςμϋνου και καλϊ ςχεδιαςμϋνου μηχανιςμοϑ διαχεύριςόσ τησ. Σην ιδϋα
αυτό τη δημοςύευςε ο ύδιοσ το 1998 ςτο περιοδικϐ "Σhe Journal of Brand
management" με τύτλο: "Σα nation brands του 21ου αιώνα". Ο αναλυτόσ
υποςτηρύζει ϐτι η διαχεύριςη τησ
μακροπρϐθεςμο

ϋργο

που

δεν

εικϐνασ πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ ϋνα
αποφϋρει

αποτελϋςματα.11 H εν λϐγω διαδικαςύα,

ϊμεςα

και

βραχυπρϐθεςμα

ςε καμύα περύπτωςη, δεν εύναι

ςυνώνυμη τησ προπαγϊνδασ. Αντύθετα, περιλαμβϊνει ϋνα ευρϑ φϊςμα
δραςτηριοτότων, οι οπούεσ ξεκινοϑν απϐ μια «αιςθητικό» οπτικό (δημιουργύα
Hanna, S ,Rowley,J(2008): An analysis of terminology use in place branding, Place Branding and public
Diplomacy 4:1 p. 63-65
Παπαςπηλύου, Β (2008): "Nation Branding: η διαχεύριςη τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ των κρατών" Σελικό
εργαςύα τμόματοσ ςτελεχών επικοινωνύασ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ,ςελ.63-64
10 Loo, Theresa, Davies, Gary(2006): "Branding China: The Ultimate Challenge in Reputation Management? "
Corporate Reputation Review, Volume 9, Number 3,, pp. 198-210(13), Palgrave Macmillan
11 Anholt Simon , Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions
(London: Palgrave Macmillan, 2007).
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ςυνθημϊτων, εμβλημϊτων ό εθνικών λογοτϑπων) και φτϊνουν μϋχρι τη
θεςμοθϋτηςό τησ ωσ κυβερνητικόσ ό μη δομόσ.12
την πλειονϐτητϊ τουσ οι οριςμού για τη διαχεύριςη τησ εικϐνασ ςυγκλύνουν ςε
ϋνα επύκτητο ςτοιχεύο, το οπούο οι ειδικού ϋχουν την υποχρϋωςη να
διαχειρύζονται βϊςει ειδικών προςεγμϋνων ςτρατηγικών.
Αυτό η προςϋγγιςη

ενεργοποιεύ μοντϋλα που περιλαμβϊνουν ςτοιχεύα και

παρϊγοντεσ επιρροόσ διαμϐρφωςόσ τησ , εργαλεύα για τη μϋτρηςη τησ αξύασ τησ
και δεύκτεσ για τη βελτύωςη τησ ςτρατηγικόσ τησ διαχεύριςόσ τησ. Ϊνα ιδιαύτερα
δημοφιλϋσ μοντϋλο εύναι το κατϊ Anholt «εξϊγωνο εθνικϐ ςόμα» (Anholt-GMI
Nation Brands Index 2005), το οπούο αξιολογεύ την εικϐνα με βϊςη ϋξι
παρϊγοντεσ: τον τουριςμϐ, την εξαγωγικό δραςτηριϐτητα, τη διακυβϋρνηςη, τη
δυνατϐτητα επενδϑςεων, τη μετανϊςτευςη, την κουλτοϑρα, την πολιτιςτικό
κληρονομιϊ και την ποιϐτητα των ανθρώπων.
Γράφημα 1: Σο εξάγωνο του Anholt

Πηγή: Anholt 2007b:2

Αντύςτοιχα μοντϋλα ϋχουν δημιουργηθεύ και απϐ ςυμβουλευτικϋσ εταιρύεσ (ο
δεύκτησ Future Brand), ενώ πολλού ειδικού ϋχουν προςπαθόςει να αναπτϑξουν
μοντϋλα εξατομικεϑοντασ π.χ. τον πολιτιςμϐ ό ϊλλο νευραλγικϐ τομϋα.13
Σϋτοια παραδεύγματα εύναι η Επιτροπό Δημϐςιασ Διπλωματύασ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου(UK'Public
Diplomacy Board) , που ιδρϑθηκε το 2002 , και τησ οπούασ ο Simon Anholt εύναι μϋλοσ. To Διεθνϋσ
υμβοϑλιο Μϊρκετινγκ τησ Νϐτιασ Αφρικόσ( The international marketing council of South Africa),που
επύςησ, ιδρϑθηκε το 2002. Και το Προεδρικϐ υμβοϑλιο τησ Νϐτιασ Κορϋασ που αφορϊ ςτη διαχεύριςη τησ
δημϐςιασ εικϐνασ(South Korea's Presidential Council on Nation Branding),που ιδρϑθηκε το 2009 .
12
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Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει και η ϊποψη του Peter van Ham, κατϊ την
οπούα η παραπϊνω διαδικαςύα ςημαύνει «μια ςτροφό ςτην πολιτικό και μια
κύνηςη απϐ τον κϐςμο τησ γεωπολιτικόσ δϑναμησ ςτο μεταμοντϋρνο κϐςμο των
εικϐνων και τησ επιρροόσ που αυτϋσ αςκοϑν».14
Ο Fan προχωρεύ και ςε μια διϊκριςη ιδιαύτερησ ςημαςύασ ανϊμεςα ςτην
ερμηνευμένη εικόνα (construed image) και ςτην πραγματική (actual image)
μιασ χώρασ. Η πρώτη αφορϊ ςτην εντϑπωςη των ανθρώπων ενϐσ κρϊτουσ για
τον τρϐπο με τον οπούο αυτό γύνεται αντιληπτό απϐ μια ϊλλη χώρα, ενώ η
δεϑτερη ςτον τρϐπο που πραγματικϊ γύνεται αντιληπτό15.
Οι δϑο παραπϊνω εκδοχϋσ αποτελοϑν δϑο απϐ τισ γωνύεσ ςτο χαρακτηριςτικϐ
εξϊγωνο τησ ερμηνευτικόσ οπτικόσ του Fan, ςτο οπούο καθεμύα απϐ αυτϋσ
αντιπροςωπεϑει και μια οπτικό-κλειδύ( key perspectives) για τη θεώρηςη τησ
εικϐνασ μιασ χώρασ. Οι υπϐλοιπεσ εύναι: η εθνική ταυτότητα (national
identity), δηλαδό η αςαφόσ (που ςυνόθωσ εύναι και αςθενόσ) εικϐνα που ϋχει
μια χώρα για τον εαυτϐ τησ πριν μπει ςε μια διαδικαςύα διαχεύριςόσ τησ, το
ςημείο αναφοράσ (reference point), δηλαδό ο τρϐποσ με τον οπούο η χώρα
αντιλαμβϊνεται τισ υπϐλοιπεσ και που τελικϊ λειτουργεύ ωσ μϋτρο ςϑγκριςησ
και διαμϐρφωςησ τησ ςτρατηγικόσ διαχεύριςησ, η τρέχουςα προβαλλόμενη
εικόνα (current projected image), δηλαδό η προςπϊθεια που καταβϊλλει μια
χώρα να ενιςχϑςει τη φόμη τησ ςτο εξωτερικϐ,
η επιθυμητή μελλοντική εικόνα (desired future image), δηλαδό η ιδανικό,
επιδιωκϐμενη.16

O'Shaughnessy & O'Shaughnessy(2000),"Treating the nation as a brand: Some neglected issues", Journal
of Macromarketing, 20:1 pp.56-64
Skinner, H, Kubacki, K(2007) "Unravelling the complex relationship between nationhood, national and
cultural identity and place branding", Place branding and public diplomacy 3:4 pp.305-316
14 Van Ham Peter (2001): The Rise of Brand State: The post modern Politics of Image and Reputation"
Foreign Affairs 80:2-6
15 Stock,F (2009) "Identity Image and Brand: Α conceptual framework", Place branding and public
diplomacy 5:2 pp.122
16 Όπ.π. ςελ.122-123
Fan Yin (2008a) : Key perspectives in Nation image: a conceptual framework for Nation Branding
Διαθϋςιμο: http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/1872
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Γράφημα 2: Οι ερμηνευτικέσ οπτικέσ του Fan

Πηγή: Fan Yin (2008a) : Key perspectives in Nation image: a conceptual framework for
Nation Branding

Πολλού υποςτηρύζουν ϐτι αυτϋσ οι

προςεγγύςεισ επιςκιϊζουν την πολιτικό

διϊςταςη τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ τησ

εικϐνασ και τη ςυμβολό τησ

διακυβϋρνηςησ ςτην καταςκευό τησ και την αφόνουν «ανυπερϊςπιςτη» ςε μια
λογικό μϊρκετινγκ.
την περύπτωςη των κρατών η δημϐςια εικϐνα ϋχει δϑο διαςτϊςεισ: την
επικοινωνιακό και την πολιτικό.17
ε ϋνα ευρϑτερο πεδύο η διαχεύριςό τησ εύναι υπϐθεςη πολιτικό, ενώ ςε ϋνα πιο
περιοριςμϋνο, ςε τεχνικϐ, εύναι καθαρϊ επικοινωνιακό. το δεϑτερο βρύςκουν
πεδύο εφαρμογόσ οι επικοινωνιακϋσ τακτικϋσ του μϊρκετινγκ. Η πολιτικό
διϊςταςη προςδιορύζεται απϐ τισ δομικϋσ αλλαγϋσ που πραγματοποιοϑνται ςε
μια χώρα. Αυτϋσ αναγνωρύζονται απϐ την ταχϑτητα, την αποτελεςματικϐτητα
και την αποδοτικϐτητα με τισ οπούεσ ςυντελοϑνται.
Η

προςπϊθεια

κεντρικοϑ

ςχεδιαςμοϑ

και

η

υποτιθϋμενη

ανϊπτυξη

ςυγκεκριμϋνων τομϋων πολιτικόσ ϋχουν δϑο κατευθϑνςεισ: μύα προσ την
Μακρόσ Α.(2009): "Η πολιτικό διϊςταςη του nation branding και η περύπτωςη τησ Ελλϊδασ", Διεθνόσ και
Ευρωπαώκό Πολιτικό, τεϑχοσ 16, ςελ.50-57
17

18

αναδιαμϐρφωςη ςτϐχων και την επανατοποθϋτηςη(re-positioning) τησ χώρασ
ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον και ςτη διεθνό ςυνεύδηςη, και μύα προσ την ευρϑτερη
γνωςτοπούηςη και διϊδοςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ, παλαιών και
νϋων.
Ενιςχυτικϊ με τη παραπϊνω θϋςη, ϋχει εκφραςτεύ η ϊποψη ϐτι η διαχεύριςη τησ
εικϐνασ μιασ χώρασ εύναι ςτενϊ ςυνδεδεμϋνη με την εθνικό ςτρατηγικό και εύναι
υπϐθεςη αμιγώσ πολιτικό γιατύ αφορϊ την ϋννοια «κρϊτοσ». Ψσ εκ τοϑτου δεν
μπορεύ να υπϊρξει δημϐςια εικϐνα χωρύσ την απϐφαςη των εκϊςτοτε
κυβερνόςεων των κρατών. ε αυτόν την περύπτωςη το κρϊτοσ παρομοιϊζεται
με ϋναν ιθϑνοντα νου που αποφαςύζει, ςχεδιϊζει, χρηματοδοτεύ, «νομιμοποιεύ»
και διαχειρύζεται την ϋνταξη τησ χώρασ ςε μια προςπϊθεια διαχεύριςόσ τησ.18
Επικριτϋσ τησ ιδϋασ αποδύδουν ςτη διαδικαςύα μια τϊςη εμπορευματοπούηςησ
των φυςικών και ςυμβολικών διαςτϊςεων ενϐσ τϐπου και χώρου, καθώσ και
των ιδεών που την ςυνιςτοϑν. Απϐ αυτό τη ςκοπιϊ η διαχεύριςη τησ εικϐνασ
μπορεύ να εκτιμηθεύ ωσ ϋνα «ιδεολογικϐ ϋργο» που ερμηνεϑει τη ςχϋςη του
εκϊςτοτε ϋθνουσ με το νϋο-φιλελευθεριςμϐ και επινοεύ ςε αυτό μια μορφό
«εμπορικοϑ εθνικιςμοϑ».19
Θα εύναι παρϊλειψη αν δεν αναφερθεύ και η ςυνόθησ ςϑγχυςη τησ τουριςτικόσ
προβολόσ ενϐσ κρϊτουσ με τη δημϐςια εικϐνα του. Εξϊλλου η αρχικό ςϑλληψη
τησ ιδϋασ τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ προόλθε απϐ την αντιμετώπιςη των
τϐπων ωσ προοριςμών (destinations) που θα ϋπρεπε να ςυνδυαςτοϑν με μια
ςυγκεκριμϋνη εικϐνα(image) για να αποτελϋςουν τουριςτικϐ πϐλο ϋλξησ.
τη ςυνϋχεια επόλθε η εξειδύκευςη τησ ϋννοιασ «προοριςμϐσ» ςε: χώρα(nation),
περιοχό(region), γεγονϐσ (event), πϐλη(city), θϋρετρο(resort).20
Ακολοϑθηςε μια πιο ολιςτικό προςϋγγιςη τησ ϋννοιασ «τϐποσ» ωσ μιασ ςϑνθετησ
καταςκευόσ με οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ, και ιςτορικϋσ προοπτικϋσ, εντϊςςοντασ
ςε αυτόν και το προώϐν τουριςμϐσ". 21

Όπ.π.
Volcic, Z.(2009) Television in the Balkans: The rise of commercial Nationalism. In G Turner (Ed).
Television Studies after "TV":Understanding Television in the post-broadcast era, pp. 115-124. London
Routledge
20 Hanna, S ,Rowley,J(2008): An analysis of terminology use in place branding, Place Branding and public
Diplomacy 4:1 p. 61-65
21
Anholt Simon(2005) Brand new justice:How branding places and products can help the developing
world, Oxford, Butterworth-Heinemann, p.13
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Ϊνα ςτοιχεύο, επύςησ, που επηρεϊζει ςημαντικϊ την εικϐνα μιασ χώρασ εύναι η
κατηγορύα ςτην οπούα αυτό ταξινομεύται (ακοϑγεται πολϑ ςυχνϊ ο ϐροσ «μια
αναπτυςςϐμενη αςιατικό χώρα» ό «μια βιομηχανοποιημϋνη χώρα»).22
υχνϊ γύνεται αναφορϊ ςτην προςωπικϐτητα ενϐσ κρϊτουσ ςαν να πρϐκειται
για καταναλωτικϐ προώϐν, χαρακτηρύζοντϊσ το φιλικϐ (δηλ. με δυτικϐ
προςανατολιςμϐ, αξιϐπιςτο (δηλ. ςϑμμαχο), επιθετικϐ (δηλ. επεκτατικϐ) ό
αναξιϐπιςτο.23 Για το λϐγο αυτϐ, η ςωςτό διαχεύριςό τησ αφορϊ τη δύκαιη και
αντιπροςωπευτικό των πλεονεκτημϊτων τησ εντϑπωςη, η οπούα θα εύναι
απαλλαγμϋνη ταυτϐχρονα απϐ παρωχημϋνα ςτερεϐτυπα .24
Η εικϐνα μιασ χώρασ μπορεύ να μην εύναι ςτατικϐ φαινϐμενο, αλλϊ γενικϊ δεν
εύναι τϐςο εϑκολο να αλλϊξει. Η καλϑτερη μϋθοδοσ για αυτϐ εύναι η δημιουργύα
νϋων θετικών ςυςχετύςεων που μποροϑν να αντικροϑςουν τισ παλιϋσ,25
ενιςχυτικϊ με τη διαμϐρφωςη ιςτορικών και πολιτιςτικών γεγονϐτων που
μποροϑν να μεταβϊλλουν την αντύληψη των δεκτών του εξωτερικοϑ
περιβϊλλοντοσ για το ςυγκεκριμϋνο ϋθνοσ.
Η εικϐνα ενϐσ κρϊτουσ πρϋπει να εύναι ριζωμϋνη ςτην πραγματικϐτητα και
ςυνδεδεμϋνη με τουσ ανθρώπουσ του μϋςα κι ϋξω απϐ αυτϐ. 26
H ύδια διαμορφώνεται πρωτύςτωσ ςτο εςωτερικϐ τησ και αποτελεύ δημϐςιο
αγαθϐ. Και αυτϐ γιατύ αντανακλϊ την εθνικό τησ ταυτϐτητα ςε ϐλεσ τισ
ςυνιςτώςεσ –πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςτικό και ιδεολογικό–,
καθώσ την αυτοπεπούθηςη, τον αυτοςεβαςμϐ, τα επιτεϑγματα, το αξιακϐ τησ
ςϑςτημα, τουσ ςτϐχουσ και τισ φιλοδοξύεσ ολϐκληρησ τησ χώρασ.
Σα κρϊτη αρχύζουν να αντιλαμβϊνονται τη ςημαςύα μιασ επιτυχημϋνησ
διαχεύριςησ τησ εικϐνασ τουσ (nation branding) και, προκειμϋνου να
ανταγωνιςτοϑν μεταξϑ τουσ ςτην παγκϐςμια αρϋνα, αρχύζουν να την
εφαρμϐζουν ςυνειδητϊ με τισ απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτισ τεχνικϋσ τησ.

Jaffe Eugene D.and Israel D. Nebenzahl(2001). National Image and Competitive Advantage. Copenhagen
Business School Press.
23
Jonathan Rose(2010) "The Branding of States:The uneasy marriage of Marketing to Politics", Journal of
Political Marketing, Routledge,,p.253-277
24
Anholt Simon(2005) "Editorial;Some important distinctions in place branding", Place branding 1:2
pp.115-121
25
Kotler Philip and David Gertner(2002). “Country as a brand, product and beyond: A place marketing
and brand management perspective” . The Journal of Brand Management, vol 9. no 4-5,p 251
26
Αaker A. D 1991/Rainisto K.Seppo,2003/4,Doctoral Dissertation "Success factor of place marketing:
Study of place marketing practices in northern Europe and the United States", Helsinki, University of
Technology, Institute of Strategy and International Business, 2003/4p.72-73
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Μια θετικό εικϐνα, που εύναι ϊκρωσ ανταγωνιςτικό, μπορεύ να αποτελϋςει πηγό
ιςχϑοσ, καθώσ η ςωςτό διαχεύριςό τησ εύναι μια ρεαλιςτικό επιλογό ϊςκηςησ
πειθοϑσ και δυναμικόσ αλληλεπύδραςησ με το περιβϊλλον, ϐπωσ θα φανεύ
παρακϊτω.
1.1 Δημόςια Διπλωματία, ήπια ιςχύσ και nation branding
Σα ϋθνη ανϋκαθεν αςχολοϑνταν με την εικϐνα τουσ, αλλϊ ϐχι ςε μια λογικό
διαχεύριςόσ τησ. όμερα η ςτροφό προσ αυτόν αποτελεύ μια λογικό ςυνϋχεια
αυτόσ τησ μακρϐχρονησ διαδικαςύασ.27 Ο πολιτικϐσ ςτϐχοσ μιασ χώρασ να αςκεύ
επιρροό ςτο διεθνϋσ γύγνεςθαι εύναι τϐςο παλιϐσ ςχεδϐν ϐςο η ϑπαρξη των
κρατών. Tα κρϊτη πϊντα προςπαθοϑςαν να εμπλουτύςουν την εικϐνα τουσ με
θετικϊ ςτοιχεύα που αποκϐμιζαν για αυτόν μϋςα απϐ τη δρϊςη κυρύωσ ηγετών,
ςυγγραφϋων, ποιητών, καλλιτεχνών και φιλοςϐφων τουσ. 28
Με την κατϊρρευςη των κομμουνιςτικών καθεςτώτων την περύοδο 1989-1991
και την ανϊδυςη καινοϑργιων κρατών ςτον παγκϐςμιο χϊρτη 29 προϋκυψε η
ανϊγκη για επαναπροςδιοριςμϐ που ςυνοδεϑτηκε και απϐ τη διαφοροπούηςη
τησ εικϐνασ των χωρών ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον.
το ςϑγχρονο ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον πολλϊ κρϊτη επιδεικνϑουν μια τϊςη
παραγκωνιςμοϑ τησ ϋννοιασ τησ «ςκληρόσ ιςχϑοσ», αντικαθιςτώντασ την απϐ
την ανϊπτυξη μιασ «όπιασ ιςχϑοσ» (soft power).
Ο ςυςχετιςμϐσ τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ με τη δημϐςια διπλωματύα
περιλαμβϊνει τη δρϊςη τησ κυβϋρνηςησ και την αλληλεπύδραςό τησ με μη
κυβερνητικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο την προώθηςη τησ εικϐνασ μιασ χώρασ μϋςω
τησ αμοιβαύασ κατανϐηςησ. Ο οριςμϐσ που δϐθηκε ςτη δημϐςια διπλωματύα το
1965 ςτισ ΗΠΑ αφορϊ «ςτην προςπϊθεια ενϐσ διεθνοϑσ δρώντα να
διαμορφώςει το διεθνϋσ περιβϊλλον μϋςω επιρροόσ που αςκεύ ςτην εξωτερικό
κοινό γνώμη».30
27

Anholt, S. and Hildreth, J. (2004) 'Brand America: The Mother of All Brands',Cyan Books, London, UK
Olins W.(2002)" Branding the Nation-The Historical Context", Journal of Brand Management,9:4-5, 241-248
28
Anholt Simon(2003) "Branding places and Nations" Brands and Branding, The Economist, London: Profile
Books Ltd, p.213
29
Olins W.(2002)" Branding the Nation-The Historical Context", Journal of Brand Management,9:4-5, 244246
30 Κιουλαφό, Ε (2008): "Δημϐςια Διπλωματύα: Σο θεωρητικϐ πλαύςιο και η περύπτωςη τησ Ελλϊδασ", Σελικό
εργαςύα τμόματοσ ςτελεχών επικοινωνύασ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ,ςελ.15
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Κεντρικϐ ρϐλο ςτη δημϐςια διπλωματύα διαδραματύζει η διακρατικό ροό
πληροφοριών και ιδεών. H διαφορϊ τησ, ωσ διαδικαςύα, με τη διαχεύριςη τησ
δημϐςιασ εικϐνασ εύναι ϐτι η ύδια δεν ςυνδϋεται με ϐρουσ τησ αγορϊσ, δεν
ακολουθεύ οργανωμϋνο ςτρατηγικϐ ςχϋδιο με ςυγκεκριμϋνουσ ςτϐχουσ, αλλϊ
ςτοχεϑει ςτη διαμϐρφωςη μιασ θετικόσ εικϐνασ τησ χώρασ ςε πιο γενικϐ
πλαύςιο.31 Πϊνω ςε αυτό τη λογικό οι χώρεσ ανϊλογα με το βαθμϐ ανϊπτυξόσ
τουσ και τουσ ςτϐχουσ που θϋτουν προσ πραγματοπούηςη επιλϋγουν και την
αντύςτοιχη μϋθοδο. Λιγϐτερο αναπτυγμϋνεσ ό υπϐ ανϊπτυξη χώρεσ επιλϋγουν τη
διαχεύριςη τησ εικϐνασ για ςυγκεκριμϋνη πολιτικό με ϊμεςα αποτελϋςματα.
Αντύθετα, τα ιςχυρϊ και αναπτυγμϋνα κρϊτη προτιμοϑν τη δημϐςια διπλωματύα,
χωρύσ αυτϐ να ςημαύνει ϐτι κϊποια ςτιγμό και αυτϊ δεν προςφεϑγουν και ςε
ςτρατηγικό τησ «διαχεύριςησ τησ εικϐνασ» ϐταν υπϊρχει ανϊγκη και κυρύωσ ςε
περιπτώςεισ επαναπροςδιοριςμοϑ τησ (re-branding).
Ψςτϐςο, ϋχει διατυπωθεύ και η ϊποψη ϐτι η διαχεύριςό τησ
μϊρκετινγκ

αποτελεύ

εξελιγμϋνη

μορφό

τησ

με τεχνικϋσ

παραδοςιακόσ

δημϐςιασ

διπλωματύασ μϋςω τησ χρόςησ και εφαρμογόσ νϋων τεχνολογιών.
Σα κρϊτη ανϋκαθεν ϋψαχναν ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα και μεθϐδουσ
εμπορευματοπούηςησ του εαυτοϑ τουσ. Με την εν λϐγω διαδικαςύα αλλϊζει ϐχι
μϐνο ο τρϐποσ που επικοινωνοϑν και μεταδύδουν τα μηνϑματϊ τουσ, αλλϊ και το
περιεχϐμενο τησ επικοινωνύασ τουσ. 32
O Simon Anholt, με τη ςειρϊ του, υποςτηρύζει ϐτι οι δϑο ϋννοιεσ βρύςκονται ςε
ςτενό αλληλεξϊρτηςη. Η δημϐςια διπλωματύα εύναι λειτουργικό ϐχι μϐνο ϐταν
υποςτηρύζεται απϐ ϐλουσ τουσ εθνικοϑσ φορεύσ, αλλϊ και ϐταν υποβοηθεύται
απϐ τη ςτρατηγικό του nation branding. Αλλιώσ περιορύζεται ςτη δρϊςη μιασ
απλόσ πολιτικόσ ϐπωσ οι ϊλλεσ.33
Ο Evan Potter εντϊςςει την εικϐνα ενϐσ ϋθνουσ ςε ϋνα διεθνϋσ πλαύςιο που,
μαζύ με τη φόμη, χρηςιμοποιεύ τα μϋςα τησ διεθνοϑσ διπλωματύασ (ϐπωσ τον
πολιτιςμϐ, την εκπαύδευςη ςε διεθνϋσ επύπεδο, την προώθηςη επενδϑςεων, τα
Μϋςα Μαζικόσ Επικοινωνύασ) για να αςκόςει «όπια δϑναμη».
Melissen Jan(2005):"Wielding soft power. The new public diplomacy", Netherlands Institute of
International Relations,Clingentael,p.22-25
http:// www.inbiz.nl/publications/2005/20050500/_cdsp_paper_diplomacy_2_melissen.pdf
32 Jonathan Rose (2010)"The Branding of States:The uneasy marriage of Marketing to Politics", Journal of
Political Marketing, Routledge ,p.253-277
33Anholt Simon(2007), Competitive Identity, New York, Palgrave Macmillan, p.14-15
31
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Αν και η διαχεύριςη τησ εικϐνασ εντϊςςεται ςτην επιςτόμη του μϊρκετινγκ και η
δημϐςια διπλωματύα παραμϋνει ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτη ςφαύρα και ςτο ςημεύο
τομόσ των διεθνών ςχϋςεων και τησ διεθνοϑσ επικοινωνύασ, ο ύδιοσ καταφϋρνει
να ςυνδυϊςει τισ δϑο ϋννοιεσ ςτη βϊςη τησ παγκοςμιοπούηςησ που εύναι η
επανϊςταςη τησ πληροφορύασ. Ψσ εκ τοϑτου κϊθε χώρα οφεύλει να παρουςιϊςει
μια «διακριτό εθνικό φωνό». Η εθνικό επιτυχύα ορύζεται τϐςο απϐ το πϐςο
μακριϊ μπορεύ να φτϊςει αυτό η φωνό, ϐςο και απϐ το μόνυμα που αυτό
μεταφϋρει.34 Μαζύ με την ςωςτό διαχεύριςη τησ εικϐνασ απϋκτηςε υπϐςταςη και
η ϋννοια τησ «όπιασ ιςχϑοσ»(soft power) κατϊ Nye. Ο ύδιοσ ορύζει ωσ εξουςύα την
«ικανϐτητα να κϊνεισ τουσ ϊλλουσ να κϊνουν αυτϐ που διαφορετικϊ δεν θα το
ϋκαναν», με ϊλλα λϐγια να επηρεϊζεισ τη ςυμπεριφορϊ τουσ

χωρύσ να

χρηςιμοποιεύσ μϋςα εξαναγκαςμοϑ.35
Ο Nye πολϑ ςοφϊ επιςημαύνει ϐτι αν ϋνα κρϊτοσ καταφϋρει να κϊνει τουσ
ανθρώπουσ να δώςουν προςοχό ςτα επιτεϑγματϊ του και να πιςτϋψουν ςτισ
αξύεσ του, τϐτε ϋχει βρει την πεμπτουςύα τησ όπιασ ιςχϑοσ.36
Η ςχϋςη του nation branding με την "όπια ιςχϑ" επικεντρώνεται ςτη δϑναμη που
ϋχει η επιρροό που αποκτϊται μϋςω τησ δεϑτερησ ςτην προώθηςη τησ εικϐνασ.
τη ςυνϋχεια θα γύνει αντιληπτϐ ϐτι η προώθηςη μιασ εικϐνασ ςταθερϐτητασ,
δϑναμησ και αξιοπιςτύασ, εύναι το ιςχυρϐτερο "εργαλεύο" για την ϊςκηςη μιασ
"όπιασ ιςχϑοσ", αν αυτό υλοποιηθεύ με το ςωςτϐ τρϐπο.

1.2 Εφαρμογή του nation branding
Ο Anholt εςτιϊζει ςε μια ςυνεπό, ςυντονιςμϋνη και ςυνεχό ροό χρόςιμων και
παγκϐςμιασ εμβϋλειασ ιδεών, προώϐντων και πολιτικών που μποροϑν ςταδιακϊ
να ενιςχϑςουν την εικϐνα μιασ χώρασ.
Σρύα

εύναι τα ςτοιχεύα που ςυνιςτοϑν τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα: η

ςτρατηγικό, η ουςύα και η ςυμβολικό δρϊςη.37
34

Potter, Evan.(2003). Branding Canada: Renaissance of Canada’s Commercial Diplomacy,p.12-13

Fan, Y(2008b):"Soft Power:Power of Attraction or Confusion?" Place branding and public
diplomacy Vol 4 No 2,p.147-158. Nye Joseph(2004) Soft Power: The means to success in world
politics. N.York Perseus Book
36
Anholt Simon(2005) , Brand new justice:How branding places and products can help the
developing world, Oxford, Butterworth-Heinemann,p.13
35
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Η ςτρατηγική, ςτην πιο απλό τησ εκδοχό, ςχετύζεται με τη ςυνειδητοπούηςη
τησ θϋςησ ενϐσ κρϊτουσ την εκϊςτοτε χρονικό ςτιγμό, λαμβϊνοντασ υπϐψη
εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ αντιλόψεισ. Σο ύδιο το κρϊτοσ πρϋπει να ξϋρει ποϑ
βρύςκεται, ποϑ θϋλει να φτϊςει και τον τρϐπο για να φτϊςει. Τπϊρχουν βϋβαια
δϑο δυςκολύεσ που ςυνδϋονται με την ανϊπτυξη ςυγκεκριμϋνησ ςτρατηγικόσ. Η
μύα ϋγκειται ςτο να ςυμβιβϊςει κϊποιοσ τισ ανϊγκεσ, τισ προςδοκύεσ και τουσ
ςτϐχουσ των εθνικών φορϋων ςε μια ενιαύα κατεϑθυνςη, και η ϊλλη ςτο να
θϋςει ϋναν ςτϐχο εμπνευςμϋνο, αλλϊ και ταυτϐχρονα εφικτϐ, πρϊγμα που
γενικϊ εύναι δϑςκολο, αφοϑ οι δϑο αυτϋσ προϒποθϋςεισ εύναι ςυχνϊ αντιφατικϋσ.
Επί τησ ουςίασ η παραπϊνω ςτρατηγικό υλοποιεύται μϋςω νϋων οικονομικών,
νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών δρϊςεων. Φρειϊζονται, με ϊλλα
λϐγια, πραγματικϋσ καινοτομύεσ και μεταρρυθμύςεισ ςτισ επιχειρόςεισ, τη
νομοθεςύα, τισ επενδϑςεισ, τουσ θεςμοϑσ, τισ πολιτικϋσ, που θα επιφϋρουν την
επιθυμητό πρϐοδο και θα οδηγόςουν τη χώρα προσ την επύτευξη του
αναμενϐμενου ςτϐχου.
Οι ςυμβολικέσ δράςεισ, με τη ςειρϊ τουσ, αποτελοϑν ςυςτατικϐ τησ ουςύασ,
αλλϊ ϋχουν μια

εγγενό επικοινωνιακό δϑναμη. Θα μποροϑςαν να εύναι

καινοτομύεσ, δομϋσ, μεταρρυθμύςεισ, νομοθεςύα ό και παραδεύγματα προσ
μύμηςη, που να ϋχουν υποβλητικϋσ, δραματικϋσ, ςυγκινητικϋσ διαςτϊςεισ, και το
πιο ςημαντικϐ, να περιϋχουν και μια ςυνιςτώςα τησ εθνικόσ ιςτορύασ. πϊνια
μια μεμονωμϋνη ςυμβολικό δρϊςη επιφϋρει τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα. Οι
δρϊςεισ πρϋπει να εύναι πολλαπλϋσ και να προϋρχονται απϐ πολλϋσ
διαφορετικϋσ κατευθϑνςεισ, προκειμϋνου να οικοδομηθεύ μια ολοκληρωμϋνη και
πειςτικό εικϐνα για τον τϐπο. Επύςησ χρειϊζεται αυτό η διαδικαςύα διαχεύριςησ
να εύναι διαρκόσ και απερύςπαςτη για πολλϊ χρϐνια και να ςυνεχύζεται
κανονικϊ απϐ ϐλα τα διϊδοχα κυβερνητικϊ ςχόματα. Οι ςυμβολικϋσ ενϋργειεσ
πρϋπει να εύναι επικοινωνιακϋσ μϐνο ωσ προσ την ουςύα και ϐχι ωσ προσ τουσ
τϑπουσ και καμύα δεν πρϋπει να πραγματοποιεύται μϐνο με επιφανειακϐ ςτϐχο
που περιορύζεται ςτην εικϐνα.
Επιβϊλλεται κϊθε πρωτοβουλύα και δρϊςη να ϋχει ϋναν πραγματικϐ ςκοπϐ ςε
ϋνα αληθινϐ κϐςμο, αλλιώσ κινδυνεϑει να εύναι ανειλικρινόσ, αναποτελεςματικό
και να εκληφθεύ ωσ προπαγϊνδα.
37

Anholt Simon(2010), Places: Identity, Image and Reputation (London: Palgrave Macmillan).
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Εύναι ςαφϋσ ϐτι οι παραπϊνω θϋςεισ απαιτοϑν νϋεσ και ειδικϋσ δομϋσ για τη
ςϑλληψη, το ςυντονιςμϐ, την ανϊπτυξη, τη διατόρηςη και προώθηςη των
παραπϊνω ςτοιχεύων, και καμιϊ απϐ τισ «παραδοςιακϋσ» μεθϐδουσ τησ αγορϊσ
ό των κυβερνόςεων δεν εύναι κατϊλληλεσ για αυτϐ το ςκοπϐ.
Επιπροςθϋτωσ, αν μια χώρα επιθυμεύ να αυξόςει τη δημοτικϐτητϊ τησ και να
μετατραπεύ ςε αντικεύμενο θαυμαςμοϑ θα πρϋπει να ςυμμετϋχει με
χρηςιμϐτητα, παραγωγικϐτητα και

φανταςύα ςε ςυζητόςεισ

και θϋματα

παγκοςμύου ενδιαφϋροντοσ που προβληματύζουν τουσ πολύτεσ του κϐςμου
παντοϑ και πϊντα. Ο κατϊλογοσ αυτών των θεμϊτων εύναι μακρϑσ και ποικύλοσ.
Περιλαμβϊνει την κλιματικό αλλαγό, τη φτώχεια και την πεύνα , τα ναρκωτικϊ,
τη μετανϊςτευςη, την οικονομικό ςταθερϐτητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη
θρηςκευτικό και πολιτιςτικό διαφορετικϐτητα και αποδοχό, την καταπολϋμηςη
των πυρηνικών ϐπλων, τη διαθεςιμϐτητα του νεροϑ, το δικαύωμα ςτην
εκπαύδευςη, την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ και του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ, τον πϐλεμο και τον ϋλεγχο των ϐπλων.
Εύναι δϑςκολο να φανταςτεύ κϊποιοσ οποιαδόποτε χώρα που να μην μπορεύ να
αςχοληθεύ με ϋνα τουλϊχιςτον θϋμα απϐ αυτό τη λύςτα, το οπούο να ςχετύζεται
με το χαρακτόρα, τισ ανϊγκεσ και τουσ πϐρουσ τησ, και να μη μπορεύ να βρει
αφορμό

για

μια

εξϋχουςα

ςυζότηςη

ςτο

διεθνϋσ

τραπϋζι

των

διαπραγματεϑςεων.
Ϊνα κϑριο ςτοιχεύο επιτυχοϑσ διαδικαςύασ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ

εύναι η

ςωςτό επιλογό των ατϐμων-φορϋων που θα την αναλϊβουν. Αυτού μπορεύ να
εύναι ο αρχηγϐσ κρϊτουσ ό ο επικεφαλόσ τησ κυβϋρνηςησ, οι υπουργού
Εξωτερικών, Πολιτιςμοϑ, Σουριςμοϑ και Παιδεύασ, δϑο ό τρεισ διευθϑνοντεσ
ςϑμβουλοι πολυεθνικών ό εκπροςώπων του επιχειρηματικοϑ κϐςμου,
εκπρϐςωποι τησ κοινωνύασ των πολιτών, θρηςκευτικού ηγϋτεσ, ακϐμη και
προςωπικϐτητεσ απϐ το χώρο του αθλητιςμοϑ ό τησ Σϋχνησ.
Οι ύδιοι θα «διδαχτοϑν» απϐ τουσ ειδικοϑσ τον τρϐπο χειριςμοϑ του θϋματοσ και
θα αναλϊβουν εκεύνοι ςταθερϊ το εγχεύρημα. Με κϊποιο τρϐπο, δηλαδό, θα
προετοιμαςτοϑν για να ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ανϊπτυξησ μιασ
ςυγκεκριμϋνησ ςτρατηγικόσ ςε ϋνα χρονικϐ ορύζοντα που μπορεύ να φτϊνει τα
15-20 χρϐνια.
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Η πρωταρχικό ευθϑνη ϐμωσ για την επιτυχύα του εγχειρόματοσ ανόκει ςτα
ϊτομα μιασ χώρασ που κατοικοϑν εντϐσ ό εκτϐσ αυτόσ. τουσ πολύτεσ ενϐσ
κρϊτουσ, ςτα μϋλη τησ διαςπορϊσ ό και ακϐμη ςε κατούκουσ απομακρυςμϋνων
περιοχών που ϋχουν κϊποιο λϐγο να αςχολοϑνται με μια χώρα κι ωσ εκ τοϑτου
ϋχουν μερύδιο ςτην επιτυχύα τησ. Η βαςικό ιδϋα που αφορϊ ςτον πληθυςμϐ μιασ
χώρασ ςυνοψύζεται ςε δϑο λϋξεισ: «Ζώντασ τη φόμη» (Living the brand). Η ιδϋα
παροτρϑνει τουσ κατούκουσ μιασ χώρασ να υιοθετόςουν ςτϊςεισ και
ςυμπεριφορϋσ ςυμβατϋσ με την ιδϋα τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ, λειτουργώντασ
ωσ ϋνα εύδοσ «ιοϑ» που θα μολϑνει με την ιδϋα του brand ϐλουσ αυτοϑσ με τουσ
οπούουσ θα ϋρθει ςε επαφό.
Ο ρϐλοσ αυτϐσ ςτη βιβλιογραφύα περιγρϊφεται ποικιλοτρϐπωσ ωσ «πρεςβευτόσ
τησ μϊρκασ», «πρωταθλητόσ brand»,«κομιςτόσ μϊρκασ », κ. ο. κ .38
Σϋλοσ, κανεύσ δεν αμφιςβητεύ ϐτι η εικϐνα μιασ χώρασ μπορεύ να ενιςχυθεύ μϋςα
απϐ τα λογϐτυπα, τα ςυνθόματα και τισ εκςτρατεύεσ προώθηςησ, παρϐτι αυτϊ
δεν εύναι αποτελεςματικϋσ μορφϋσ επικοινωνύασ χωρύσ την αμϋριςτη ςυμμετοχό
των εκπροςώπων τησ.39
Η διαχεύριςη τησ εικϐνασ εύναι, ςτον πυρόνα τησ, μια ςυντονιςμϋνη και
ολοκληρωμϋνη ςτρατηγικό απϐ πολύτεσ ϐλων των ςτρωμϊτων τησ κοινωνύασ,
που την προωθοϑν ςε ςυνεχό βϊςη, μετατρϋποντασ ουςιαςτικϊ τουσ εαυτοϑσ
τουσ ςε ϋνα εύδοσ μϋςων μαζικόσ επικοινωνύασ και ενημϋρωςησ.
Εύναι γενικϊ αποδεκτϐ ϐτι η ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ενιςχϑει τη δημοκρατύα
και βοηθϊ τϐςο ςτην εςωτερικό ανϊπτυξη, ϐςο και ςτην επιτυχό ενςωμϊτωςη
μιασ χώρασ ςτην παγκϐςμια κοινϐτητα, ςε ϐλα τα επύπεδα. Παρακϊτω θα γύνει
εμφανϋσ ϐτι η ςτρατηγικό διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ (nation branding)
μπορεύ να αποδειχτεύ πολϑ αποτελεςματικό και προςοδοφϐρα για μια χώρα, αν
εκεύνη μϋςω τησ ςυγκεκριμϋνησ διαδικαςύασ καταφϋρει να εντοπύςει και να

Αronczyk Melissa(2008) "Living the brand" International Journal of Communication 2 pp.52-54
Κϊθε χώρα υιοθετεύ ϋνα ςϑνθημα που ακολουθεύ την προςπϊθεια διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ τησ.
Αυτϐ το ςϑνθημα βαςύζεται ςε οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ, τα οπούα εμπεριϋχονται ςε αυτϐ. Οι Balazs
Gyemant και Arpad-Papp-Vary ϋχουν καταλόξει ςε 17 τϋτοια χαρακτηριςτικϊ τα οπούα εύναι: Grouping of
country slogans
Geographical position and features, Weather, Nature, Water, Royalty, Treasures, Culture, Food, Discovery,
People, Joy, Escape, Personal message, Self- expression, Vibration, Superego
( Country slogans and logos: findings of a benchmarking study Árpád Papp-Váry PhD
Budapest College of Communication and Business, 1148 Budapest, Nagy Lajos
király útja 1-9, room 317, arpad@papp-vary.hu)
38
39
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τονύςει εκεύνα τα ςτοιχεύα που τη διαφοροποιοϑν απϐ τουσ ανταγωνιςτϋσ τησ.
1.3 Αποτελέςματα ςτρατηγικήσ διαχείριςησ τησ εικόνασ
Σο ςημαντικϐτερο που επιτυγχϊνεται μϋςω μιασ ςωςτόσ και οργανωμϋνησ
διαχεύριςησ τησ εικϐνασ μιασ χώρασ

εύναι η θετικό ςυναιςθηματικό

και

ψυχολογικό προδιϊθεςη τρύτων κρατών προσ το ςυγκεκριμϋνο κρϊτοσ που
υιοθετεύ τη ςτρατηγικό.
Η προςωπικό εντϑπωςη των ατϐμων και των λαών για τισ εκϊςτοτε χώρεσ
διαμορφώνεται απϐ την παιδικό ηλικύα μϋςα απϐ την εκπαύδευςη, τα μϋςα
μαζικόσ ενημϋρωςησ, την αγορϊ προώϐντων. Ϊτςι δημιουργοϑνται κλιςϋ και
ςτερεϐτυπα,

θετικϊ ό αρνητικϊ,

αληθινϊ ό ανακριβό, που ουςιαςτικϊ

επηρεϊζουν τη ςυμπεριφορϊ μασ προσ τουσ ϊλλουσ τϐπουσ, τουσ ανθρώπουσ και
τα προώϐντα τουσ.
Εύναι πολϑ δϑςκολο για μια χώρα να πεύςει τουσ ανθρώπουσ ςε ϊλλα μϋρη του
κϐςμου να προχωρόςουν πϋρα απϐ αυτϋσ τισ απλϋσ εικϐνεσ και να αρχύςουν να
καταλαβαύνουν την πολυπλοκϐτητα που κρϑβεται πύςω τουσ.
Η δϑναμη τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ μπορεύ να ανατρϋψει αυτϊ τα κλιςϋ, γιατύ
τονύζει με τον πιο δραςτικϐ τρϐπο εκεύνο το ςτοιχεύο που κϊνει τη διαφορϊ και
αποτελεύ ζητοϑμενο ςτη ςημερινό μαζικοποιημϋνη καταναλωτικό κοινωνύα.
Σρεισ εύναι οι τομεύσ ενδιαφϋροντοσ, προσ τουσ οπούουσ κϊθε χώρα ςτρϋφει τισ
προςπϊθειεσ

ενδυνϊμωςησ τησ εικϐνασ τησ: οι εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ, οι

επενδϑςεισ και ο τουριςμϐσ. Εδώ και αρκετϊ χρϐνια, αναγνωρύζεται καθολικϊ
ϐτι η προώθηςη του τουριςμοϑ εύναι μια εξαιρετικό ιδϋα που μπορεύ να
αποφϋρει μεγϊλα επενδυτικϊ κϋρδη και ϋςοδα. Επιπλϋον, η τουριςτικό
βιομηχανύα δημιουργεύ θϋςεισ εργαςύασ και ενιςχϑει την οικονομύα μιασ χώρασ.
Σο μεγαλϑτερο βϊροσ ςε μια διαδικαςύα διαχεύριςησ τησ εικϐνασ δύνεται ςτον
τουριςμϐ, καθώσ μια τϋτοια επιτυχημϋνη ςτρατηγικό προςελκϑει τουρύςτεσ,
τονώνει τισ εςωτερικϋσ επενδϑςεισ και δύνει ώθηςη ςτισ εξαγωγϋσ. Δεν εύναι
ϐμωσ μϐνο αυτϐ. Ϊνα ανταγωνιςτικϐ κρϊτοσ, επιπλϋον, μπορεύ να αποτελϋςει
και ελκυςτικϐ προοριςμϐ για ςπουδαςτϋσ υψηλοϑ επιπϋδου και εργαζϐμενουσ
υψηλόσ εξειδύκευςησ, που το επιλϋγουν ωσ τϐπο διαμονόσ και επαγγελματικόσ
εξϋλιξησ, ςυμβϊλλοντασ παρϊλληλα ςτην βελτύωςη τησ παραγωγικϐτητασ του
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τϐπου.40 Η διαχεύριςη τησ εικϐνασ εύναι ϋνα αμιγώσ ειρηνικϐ και ανθρωπιςτικϐ
μοντϋλο ςχϋςεων μεταξϑ χωρών, γιατύ βαςύζεται ςτον ευγενό ςυναγωνιςμϐ, ςτη
δϑναμη και ςτισ επιλογϋσ των καταναλωτών. υμβϊλλει ςε μια παγκϐςμια
κοινωνικό δικαιοςϑνη, υπερβαύνοντασ τα ςτρατιωτικϊ και οικονομικϊ
μειονεκτόματα και ςυμμετϋχοντασ ςτο παιχνύδι του ανταγωνιςμοϑ, δύνοντασ
ϋμφαςη ςε ϊλλουσ τομεύσ με ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα.41
Μια ιςχυρό εικϐνα μπορεύ να υποκαταςτόςει τη δϑναμη και επιρροό ακϐμη και
τησ θρηςκεύασ κατϊ την καταςκευό μιασ εθνικόσ ταυτϐτητασ και να αποτελϋςει
εναλλακτικϐ «εργαλεύο», λιγϐτερο επικύνδυνο απϐ τον ςϑγχρονο εθνικιςμϐ.
Αφαιρώντασ τον ανταγωνιςτικϐ χαρακτόρα, που, ανϊλογα με τισ θεωρόςεισ, η
ϋννοια τησ ιςχυρόσ εικϐνασ προςλαμβϊνει, ςυμβϊλλει ςτην εμπϋδωςη και
αςφϊλεια τησ ειρόνησ, αντικαθιςτώντασ τον εθνικιςμϐ.
Αυτϐ που εύναι αδιαμφιςβότητο

εύναι ϐτι οι επιτυχημϋνεσ θετικϋσ εικϐνεσ

μποροϑν να δημιουργοϑν πλοϑτο και να επιφϋρουν κοινωνικοϑσ και πολιτικοϑσ
ςυμβολιςμοϑσ.42
Σο nation branding, για να αξιοποιόςουμε την ορολογύα τησ οικονομικόσ
επιςτόμησ, πρϋπει να καταςτόςει το «προώϐν» ϐχι απλϊ ανταγωνιςτικϐ ςε ςχϋςη
με τα υπϐλοιπα, αλλϊ μακροπρϐθεςμα να δημιουργόςει τισ προϒποθϋςεισ για να
το κϊνει αναντικατϊςτατο (δηλαδό ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερο ανελαςτικϐ)
ςε ςχϋςη με τρύτα προώϐντα.
υμπεραςματικϊ εύναι μια διαδικαςύα που καταςκευϊζει μια διεθνό φόμη για
ϋνα κρϊτοσ και το λαϐ του, η δυναμικϐτητα τησ οπούασ εξαρτϊται απϐ ιςτορικϊ
και πολιτιςτικϊ γεγονϐτα που μποροϑν να μεταβϊλλουν την αντύληψη των
δεκτών του εξωτερικοϑ περιβϊλλοντοσ για το ςυγκεκριμϋνο ϋθνοσ. Σο πϐςο
ςημαντικϐ ρϐλο διαδραματύζει μια

θετικό εικϐνα ςτην αντύληψη και

ςυμπεριφορϊ των εξωτερικών δεκτών, διαπερνϊ καταφανώσ το ςϑνολο αυτόσ
τησ εργαςύασ. το επϐμενο κεφϊλαιο διερευνϊται ο τρϐποσ με τον οπούο
διαμορφώθηκε η εικϐνα τησ Ελλϊδασ διαχρονικϊ, αν η χώρα αντιλόφθηκε τη
ςημαςύα του καινοτομικοϑ χαρακτόρα και τησ δυναμικόσ

μιασ ςωςτόσ

διαδικαςύασ διαχεύριςόσ τησ (nation branding) και αν την εφϊρμοςε ςωςτϊ
ώςτε να λειτουργόςει ωσ πολλαπλαςιαςτόσ αξύασ ςε βϊθοσ χρϐνου.
Dinnie Keith(2007): Nation branding: Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann,p.15
Όπ.π.
42 Clifon Rita(2003), Brands and Branding, The economist London:Profile Books Ltd, p.2-5
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2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΨΝΣΑ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ βαςύζεται ςε ϋναν ςυνδυαςμϐ
ιδιοτότων που ςυνδϋονται μϋςω του ονϐματοσ ό ενϐσ ςυμβϐλου, το οπούο
επηρεϊζει τη διαδικαςύα ςκϋψησ και δημιουργεύ προςδοκύεσ και αξύα ςτο μυαλϐ
του αποδϋκτη.43
ϑμφωνα με αυτϐ, το ϐνομα τησ Ελλϊδασ παραπϋμπει ςε εικϐνεσ που βοηθοϑν
το κοινϐ να αξιολογόςει προώϐντα και υπηρεςύεσ και να λϊβει αποφϊςεισ
«αγορϊσ» ϐπωσ ςυνηθύζεται ςτο χώρο του μϊρκετινγκ, δηλαδό επύςκεψησ, ςτην
πιο απλό εκδοχό.
Η Ελλϊδα εύναι γνωςτό ωσ προοριςμϐσ και δϑςκολα ςυγχϋεται με ϊλλεσ χώρεσ,
γεγονϐσ που αποδεικνϑει πωσ διαθϋτει μια ιςχυρό εικϐνα, η οπούα
«οικοδομόθηκε» κυρύωσ ςτο τουριςτικϐ φοκλϐρ τησ δεκαετύασ του 1960 και
1970. Οι κλαςςικϋσ ςπουδϋσ και η γνώςη των αρχαύων ελληνικών και τησ
ιςτορύασ τησ αρχαύασ Ελλϊδασ αυτοδϑναμα ςτόριξαν την ελληνικϐτητα και
θωρϊκιςαν ςε βϊθοσ χρϐνου τη δημϐςια εικϐνα τησ χώρασ.
ε κϊθε χρονικό ςτιγμό, αυτϐ το προφύλ ςυντύθεται τϐςο απϐ θετικϊ, ϐςο και
απϐ αρνητικϊ ςτοιχεύα. Για παρϊδειγμα, ςημερινϊ αρνητικϊ ςτοιχεύα εύναι η
ϋλλειψη οργϊνωςησ και υποδομών, η γραφειοκρατύα, η διαφθορϊ κ. α.
Η εικϐνα τησ χώρασ διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται κυρύωσ απϐ το διεθνϋσ
κοινϐ, χωρύσ ςυγκεκριμϋνο ςχεδιαςμϐ και ϐραμα εκ μϋρουσ τησ και πολλϋσ φορϋσ
γύνεται αντιληπτό με αρνητικϐ τρϐπο, ακϐμη κι ϐταν η πραγματικϐτητα εύναι
διαφορετικό. Απϐδειξη εύναι ϐτι αν και η χώρα απολαμβϊνει υψηλό
αναγνωριςιμϐτητα μεταξϑ των Ευρωπαύων(98%), εξακολουθεύ να αποτελεύ ϋνα
απϐ τα λιγϐτερο δημοφιλό ϋθνη τησ Ηπεύρου και μια απϐ τισ λιγϐτερο
ελκυςτικϋσ χώρεσ ςτην Ευρώπη για επενδϑςεισ. 44
Η Ελλϊδα διατηρεύ ακϐμη το χαρακτόρα ενϐσ κλαςικοϑ μεςογειακοϑ
προοριςμοϑ με κϑριο προώϐν τη θϊλαςςα, τον όλιο, την αρχαύα κληρονομιϊ, τη
διαςκϋδαςη, το παραδοςιακϐ καλϐ φαγητϐ και την ελληνικό φιλοξενύα. Αυτϊ τα
Rooney Joseph Arthur(1995):"Branding: a trend for today and tomorrow" ,Journal of Product and brand
Management, Vol.4, No.4 p.47-55, MCB University Press
44 Markezinis A,(2004)"Greece's image in the world. The core problem of the Greek brand,
www.brandinggreece.com
43
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γνωρύςματα, που αποτελοϑν ςτοιχεύα του χιλιοειπωμϋνου ϋνδοξου παρελθϐντοσ,
ξεχώριςαν κι αποτϋλεςαν ςϑμβολα για πολλϊ χρϐνια. Η χώρα επαναπαϑτηκε ςε
αυτϊ και δεν επιχεύρηςε μια περαιτϋρω εμβϊθυνςη κι εξϋλιξη που θα
δημιουργοϑςε αποφαςιςτικϊ μια ξεκϊθαρη δημϐςια εικϐνα. 45
Η ύδια η χώρα μεταφϋρει κι ανακυκλώνει παρεμφερό μηνϑματα κι αντιμετωπύζει
πρϐβλημα αυτοπροςδιοριςμοϑ ςε ϋνα περιβϊλλον που δεν ανταγωνύζεται
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ που μϋχρι τώρα γνωρύζαμε.46
Για δεκαετύεσ η Ελλϊδα δεν κατϊφερε να αναγϊγει την εικϐνα τησ ςε ϋνα
ςτρατηγικϐ

εργαλεύο

για

την

ενύςχυςη

του

ϐποιου

ανταγωνιςτικοϑ

πλεονεκτόματϐσ τησ ςε μια παγκϐςμια αγορϊ. Ϊτςι δεν απϋκτηςε και την
αντύςτοιχη δυναμικό ενϐσ ιςχυροϑ και ταυτϐχρονα διαχρονικοϑ δημϐςιου
προφύλ.47 Βαςικό αιτύα εύναι ϐτι ποτϋ δεν αποτυπώθηκε οργανωμϋνα ςτη χώρα
μια ςτρατηγικό διαχεύριςησ, που να αποτελεύ ϋνα ϐραμα και μια ιδϋα
ευθυγρϊμμιςησ τησ οικονομύασ και τησ πολιτικόσ με ςυμπεριφορϋσ, δρϊςεισ και
μϋςα επικοινωνύασ. Σο πώσ η Ελλϊδα αντιλαμβϊνεται διαχρονικϊ τον εαυτϐ τησ
αντανακλϊ και τη δυςκολύα τησ να κατακτόςει τη θϋςη που τησ αρμϐζει ςτο
ςϑγχρονο κϐςμο.48
Ψςτϐςο, ϋχει καταφϋρει να διαλϑςει τη ςτερεοτυπικό εικϐνα μιασ ανύςχυρησ
και υποτελοϑσ

μικρόσ χώρασ που ακολουθεύ τη Δϑςη, χωρύσ πϊντα να

ανταποκρύνεται

με

επιτυχύα

ςτη

ςημερινό

πραγματικϐτητα

και

ςτα

αντικειμενικϊ δεδομϋνα.
2.1 Από τον Ζορμπά ςτον εκςυγχρονιςμό τησ χώρασ
Για πολλϊ χρϐνια η κϑρια ςυνιςτώςα διαμϐρφωςησ τησ εικϐνασ τησ Ελλϊδασ
υπόρξε ο τουριςμϐσ. O κϑριοσ προωθητόσ του ελληνικοϑ τουριςμοϑ μϋχρι και
ςόμερα εύναι ο Ελληνικϐσ Οργανιςμϐσ Σουριςμοϑ (ΕΟΣ), ο οπούοσ ιδρϑθηκε το
1950 με τον Α. Ν. 1565/1950 και κυρώθηκε με τον Ν. 1624/51.49

Γιώργοσ Αναςταςιϊδησ(2010) "Brand New Greece", Marketing Week on line, media
http://www.marketingweek.gr/default.asp?/pid=9&la=1&arid=33469
46 Όπ.π
47 Andreas Markessinis, “The need of branding Greece”
http://brandinggreece.com/need-branding-greece/
48 Όπ.π.
49 www.gnto.gov.gr
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Η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτισ διεθνεύσ τουριςτικϋσ αγορϋσ ςε κϊθε χρονικό περύοδο
επηρεϊςτηκε και καθορύςτηκε ϊμεςα απϐ τα κύνητρα των τουριςτών.
Ανατρϋχοντασ ςτα αρχεύα του ΕΟΣ και προςπερνώντασ εν τϊχει την περύοδο
του Μεςοπολϋμου και την πρώτη μεταπολεμικό περύοδο (1938-1959),
αντιλαμβϊνεται κϊποιοσ πωσ το 1960 όταν η κατεξοχόν περύοδοσ ανϊπτυξησ
του μαζικοϑ τουριςμοϑ.
Σην μεταπολεμικό περύοδο (1950-1960) ο ςτϐχοσ των τουριςτών όταν η
περιόγηςη και η γνωριμύα με νϋουσ τϐπουσ και πολιτιςμοϑσ και φυςικϊ ςε αυτϐ
η χώρα δεν υςτεροϑςε.50 H Ελλϊδα προβλόθηκε τϐτε προσ τα ϋξω ωσ ϋνασ
επύγειοσ παρϊδειςοσ. Η δημϐςια εικϐνα τησ

παρουςιϊςτηκε, ϐμωσ,

μονοδιϊςτατα και με ςτατικϐτητα απϐ τουσ διαφημιςτϋσ. Υωτογραφύεσ απϐ
ειδυλλιακϊ τοπύα και αρχαύα μνημεύα καθοδηγοϑςαν τη ςκϋψη του υποψόφιου
επιςκϋπτη ςτο ϐτι Ελλϊδα ςόμαινε αρχαύοσ πολιτιςμϐσ και φυςικό ομορφιϊ.
Παρϊλληλα, μεγϊλοι Ϊλληνεσ ςυνϋδεςαν το ϐνομϊ τουσ με την εικϐνα τησ, ϐπωσ
ο ποιητόσ Γιϊννησ Ρύτςοσ, η Μαρύα Κϊλλασ, η Μελύνα, ενώ κορυφαύα πολιτιςτικϊ
γεγονϐτα, με κϑριο το Υεςτιβϊλ Αθηνών, ςυςχετύςτηκαν μαζύ τησ.
Η μεγϊλη αλλαγό ςτην εικϐνα τησ Ελλϊδασ ϋγινε τη δεκαετύα του ’60. Η αδϑναμη
οικονομικϊ χώρα με την ϋνδοξη ιςτορύα, την οπούα βοόθηςαν οι ξϋνοι να ςταθεύ
ςτα

πϐδια

τησ

μετϊ

τον

πϐλεμο,

μετατρϊπηκε

ςτην

πατρύδα

του

αυτοδημιοϑργητου Ϊλληνα που μποροϑςε να δημιουργόςει αμϑθητη περιουςύα
και να ϋχει ϐλο τον κϐςμο ςτα πϐδια του.
Αργϐτερα,

και με αποκορϑφωμα τη δεκαετύα του ’80, παρατηρόθηκε

μια

μεταβολό

ςτα κύνητρα των τουριςτών προσ τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ, οι

οπούοι ςτρϊφηκαν ςε αποκλειςτικό αναζότηςη όλιου και ξεκοϑραςησ, ςτοιχεύα
που διϋθετε ςε ιδανικϐ βαθμϐ η Ελλϊδα. Αυτό η αλλαγό δεν ακϑρωςε την
πολιτιςτικό διϊςταςη των κινότρων για επύςκεψη ςτην Ελλϊδα. Αντύθετα,

ε ϋνα ϊρθρο του Λϐρενσ Ντϊρελ με τύτλο «Ελληνεσ και Υιλϋλληνεσ» δημοςιευμϋνο ανώνυμα ςτο Times
Literary Supplement το 1949 και μεταφραςμϋνο την ύδια χρονιϊ ςτην Αγγλοελληνικό Επιθεώρηςη.( Durrell,
Lawrence. “Hellene and Philhellene.” Times Literary Supplement 2467 (May 1949): 1-2.
Notes: An extended article on the influence of Philhellenism on British poetry), περιγρϊφεται απϐ
βρετανοϑσ Υιλϋλληνεσ ,γϑρω ςτη δεκαετύα του 1940, μια καινοϑργια Ελλϊδα. Οι ύδιοι δύνουν ϋμφαςη ςτο
ελληνικϐ τοπύο και τον ελληνικϐ πολιτιςμϐ. Αν και η περύοδοσ 1940-1955 όταν ςκληρό και δϑςκολη για την
Ελλϊδα, αποτϋλεςε τη χρυςό εποχό για τη διεθνό τησ εικϐνα και την προβολό του ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ
ςτο εξωτερικϐ.
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διαμϐρφωςε μια πιο ςϑνθετη εικϐνα τησ ωσ χώρασ διακοπών με ςυγκεκριμϋνα
χαρακτηριςτικϊ προςφορϊσ τα 4S (sun, sand, sea, sex).51
Για αρκετϊ χρϐνια η χώρα ςυνϋχιςε να αναβιώνει το ςτερεϐτυπο του '60 με το
ςϑνθημα: "Greece is now in fashion",52 αλλϊ η εικϐνα του Ζορμπϊ φϊνηκε πωσ
ϋκανε ζημιϊ, καθώσ

εκεύνοσ ξεπετϊχτηκε απϐ κϊθε καμπϊνια και αρκετϊ

ςτοιχεύα του αναβύωςαν ςε κϊθε εποχό. Κανεύσ δεν εκτύμηςε ςωςτϊ ϐτι το
ςυγκεκριμϋνο τουριςτικϐ φολκϐρ, που όταν πολϑ αποτελεςματικϐ ςτην εποχό
του, εύχε εξαντλόςει προ καιροϑ τα ϐριϊ του.53
Απϐ τη μεταπολύτευςη ξεκύνηςε μια προςπϊθεια που εύχε ωσ ςτϐχο να αναδεύξει
την Ελλϊδα ωσ μια ςϑγχρονη δυναμικό δημοκρατύα. Σο πρώτο βόμα ϋγινε με την
ϋνταξη τησ χώρασ ςτην Ευρωπαώκό και Οικονομικό Κοινϐτητα. Η Ελλϊδα
«δϋθηκε με το ευρωπαώκϐ ϊρμα»

και απϐ το «ϋξω πϊμε καλϊ» του

Κωνςταντύνου Καραμανλό μϋχρι τη πολυδιϊςτατη πολιτικό του Ανδρϋα
Παπανδρϋου δημιοϑργηςε ιςχυροϑσ δεςμοϑσ με βορρϊ, ανατολό και δϑςη.
Τπϊρχουν υποςτηρικτϋσ τησ θεωρύασ ϐτι ϋνα ςημαντικϐ ςτοιχεύο διαμϐρφωςησ
τησ εικϐνασ μιασ χώρασ ςτο εξωτερικϐ εύναι η προςωπικϐτητα του ηγϋτη, ϐπωσ
ςτην περύπτωςη του Κωνςταντύνου Καραμανλό. Ο ύδιοσ με το προςωπικϐ κϑροσ,
τουσ πολιτικοϑσ χειριςμοϑσ, τισ πολϑχρονεσ διαπραγματεϑςεισ, τη ςταθερϐτητα
και την εμπιςτοςϑνη που ενϋπνευςε ςτουσ υπϐλοιπουσ Ευρωπαύουσ, ϊνοιξε το
δρϐμο τησ χώρασ για την Ευρώπη.54
Ακολοϑθηςε η ϋνταξη ςτην ΟΝΕ, ϐπου η Ελλϊδα ανδρώθηκε κι ϋγινε ιςϐτιμοσ
ςυνομιλητόσ των ιςχυρϐτερων οικονομιών τησ Ευρώπησ. Όμωσ ςε ϐλη αυτόν
την περύοδο υπόρχε μια ςκιϊ, η τρομοκρατύα, η οπούα αποτϋλεςε ϋνα αγκϊθι
ςτην εικϐνα τησ χώρασ. Η δρϊςη τησ «17 Νοϋμβρη» και ιδιαύτερα οι εκτελϋςεισ
ξϋνων διπλωματών απαςχϐληςαν ϋντονα και πολλϋσ φορϋσ μονοπώληςαν τον
εγχώριο και διεθνό Σϑπο για πολλϊ χρϐνια.
Πϋρα απϐ αυτϋσ τισ διαπιςτώςεισ, η Ελλϊδα ϋχει και μια ιδιαιτερϐτητα. Eύναι η
μϐνη χώρα ςτη Νοτιοανατολικό Ευρώπη που εύναι ταυτϐχρονα μϋλοσ τησ Ε. Ε
και του ΝΑΣΟ, αλλϊ και πολλών διεθνών οργανιςμών.55
Sklias,P, Tzifakis,"N (2013)Greece's Horizons: Reflecting on the Country's Assets and
Capabilities",Springer
52 Θεϐδωροσ Πϊγκαλοσ ςε προςωπικό ςυνϋντευξη ςτισ 26.03.2014
53 Αthanasios Samaras http://www.academia.edu/1101598/_
54 Προςωπικό ςυνϋντευξη πρώην ςτελϋχουσ του Τπουργεύου Εξωτερικών ςτισ 26 Μαρτύου 2014
55 Ministry of Press and Mass Media, Greece in Brief, Αθόνα, 2002, ςελ. 21.
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Επιπροςθϋτωσ, ϋχει 33 ετών ςυμμετοχό ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (απϐ το 1981
που προςχώρηςε ςτισ ευρωπαώκϋσ δομϋσ), εύναι πλόρεσ μϋλοσ και ςόμερα
θεωρεύται ωσ ϋνα απϐ τα κρϊτη «πρώτησ ταχϑτητασ»56. Ο ςυγκεκριμϋνοσ ϐροσ
περιγρϊφει τα κρϊτη που εύναι ϋνθερμοι και ϋμπρακτοι υποςτηρικτϋσ των
διαδικαςιών τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ ςε ϐλα τα επύπεδα (πολιτικϐ,
οικονομικϐ, ςτρατιωτικϐ, κοινωνικϐ, ανθρωπιςτικϐ) και τησ εμβϊθυνςησ τησ
ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ με ϊξονα το ομοςπονδιακϐ μοντϋλο. 57
Η Ελλϊδα ϋχει αναλϊβει και ϋχει φϋρει εισ πϋρασ με αξιϐλογα αποτελϋςματα την
Προεδρύα τησ Ϊνωςησ όδη τϋςςερισ φορϋσ (1983, 1988, 1994, 2003) και απϐ τον
Ιανουϊριο μϋχρι τον Ιοϑνιο του 2014 διϋνυςε την πϋμπτη προεδρικό τησ
θητεύα.58. ε ϐλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ η χώρα, εκτϐσ απϐ τουσ πολιτικοϑσ
χειριςμοϑσ τησ, δεν ϋχαςε την ευκαιρύα να προβϊλει προσ τα ϋξω τη δημϐςια
εικϐνα τησ, οπούα και πϊλι ςτηρύχτηκε ςε τουριςτικϊ και πολιτιςτικϊ ςϑμβολα.
Η δεϑτερη ελληνικό προεδρύα το 1988 ολοκληρώθηκε με τη διοργϊνωςη τησ
υνϐδου ςτο Κϊςτρο των Ιπποτών ςτη Ρϐδο (εκεύ τϋθηκαν τα θεμϋλια για την
υιοθϋτηςη του Κοινοτικοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη), ϐπου και προβλόθηκε εκτενώσ
το πανϋμορφο νηςύ του Αιγαύου. Επιπλϋον, κατϊ τη διϊρκεια τησ προτελευταύασ
προεδρύασ (το πρώτο εξϊμηνο του 2003), η παρουςύαςη του ςχεδύου
Ευρωπαώκοϑ υντϊγματοσ μαζύ με την Σελετό Τπογραφόσ τησ υνθόκησ
Προςχώρηςησ των δϋκα υποψόφιων χωρών (ορϐςημο ςτην εξϋλιξη τησ Ε. Ε κι
εξϋχουςα ςτιγμό τησ ελληνικόσ προεδρύασ), ϋλαβε χώρα ςτουσ πρϐποδεσ τησ
Ακρϐπολησ των Αθηνών. Σο απϐλυτο ελληνικϐ ςϑμβολο και ςόμα κατατεθϋν τησ
χώρασ προβλόθηκε για μια ακϐμη φορϊ διεθνώσ μαζύ με τη διεϑρυνςη τησ
Ϊνωςησ (με την ϋνταξη δϋκα νϋων κρατών μελών) και τη διατϑπωςη τησ πϊγιασ
θϋςησ τησ Ελλϊδασ να ςτηρύξει την ευρωπαώκό προοπτικό των γειτονικών τησ
κρατών (Κϑπροσ, Σουρκύα, Δυτικϊ Βαλκϊνια).59
όμερα, οι ςυνιςτώςεσ τησ εικϐνασ τησ χώρασ, που εύναι πλϋον περιςςϐτερο
ορατϋσ ςτο παγκϐςμιο ςτερϋωμα και υπολογύςιμεσ ςτη διαμϐρφωςό τησ, εκτϐσ
απϐ τα τουριςτικϊ τησ αξιοθϋατα, εύναι η εξωτερικό πολιτικό και ο τομϋασ τησ
οικονομύασ.
Μιχϊλησ Ι. Σςινιςιζϋλησ (2001), Quo vadis Europa?, Αθόνα: Εκδϐςεισ μυρνιωτϊκη, ςελ. 354-362.
ϐπ. π., ςελ. 90-121
58 http://www. gr2014.eu/el/past-greek-presidencies
59 http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/greece-in-the-eu/
56
57
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Η παγκϐςμια δυναμικό τησ και η διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ τησ ςκιαγραφοϑνται
απϐ τισ διακρατικϋσ ςχϋςεισ, το επύπεδο ανϊπτυξησ και την ικανϐτητα
προςϋλκυςησ ξϋνων επενδϑςεων, την εξαγωγικό τησ δρϊςη, το ρϐλο τησ ωσ
ιςχυροϑ «παύκτη» ςτη ςκακιϋρα των διεθνών εξελύξεων, αλλϊ και απϐ την
ενεργό ςυμμετοχό τησ ςε διεθνεύσ οργανιςμοϑσ, ςε ςυνδυαςμϐ με την ευρϑτερη
ανθρωπιςτικό τησ δρϊςη. Κϊθε χαρακτηριςτικϐ, ϐπωσ ο τρϐποσ διακυβϋρνηςησ,
οι κινόςεισ προσ την ανϊπτυξη, η αντιμετώπιςη τησ οικονομικόσ κρύςησ, οι
χειριςμού προσ την επύλυςη κοινωνικών προβλημϊτων, η ςυμβολό τησ χώρασ
ςτην προςπϊθεια εγκαθύδρυςησ τησ ειρόνησ παγκοςμύωσ, η ςυμμετοχό και
ςτϊςη τησ ςε

προβληματιςμοϑσ διεθνοϑσ χαρακτόρα, η ικανϐτητα

αντιμετώπιςησ εγχώριων και εξωτερικών προκλόςεων, ϐλα αυτϊ αποτελοϑν
παρϊγοντεσ διαμϐρφωςησ τησ εικϐνασ τησ χώρασ.
Η ιςχυρό πολιτικό και θεςμικό θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτο ςϑςτημα τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ αποτϋλεςε τον παρϊγοντα που τησ επϋτρεψε να καταλϊβει τη θϋςη του
μϐνιμου μϋλουσ ςτο υμβοϑλιο Αςφαλεύασ του ΟΗΕ (2005-2006).60
Με δεδομϋνο ϐτι η επιρροό μιασ χώρασ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον δεν κρύνεται πια
με βϊςη μϐνο την ςτρατιωτικό ό την οικονομικό τησ ιςχϑ, αλλϊ με βϊςη τισ
επιδϐςεισ τησ και ςε ϊλλουσ τομεύσ, ϐπωσ ο αθλητιςμϐσ, η παιδεύα

ό ο

πολιτιςμϐσ,61 αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η Ελλϊδα ςτη διϊρκεια τησ διετοϑσ θητεύασ
τησ ςτο υμβοϑλιο Αςφαλεύασ υιοθϋτηςε ωσ αρχϋσ τησ εξωτερικόσ τησ πολιτικόσ
την αφοςύωςη ςτην ειρόνη, το ςεβαςμϐ του διεθνοϑσ δικαύου, τησ δημοκρατύασ
και των ανθρώπινων δικαιωμϊτων, την εξϊλειψη τησ φτώχειασ και τησ πεύνασ
και την ενδυνϊμωςη τησ διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτουσ λαοϑσ τησ γησ.62
Η ςυςτηματικό παρουςύα τησ χώρασ ςε ειρηνευτικϋσ αποςτολϋσ ανϊ τον κϐςμο,
η αυξανϐμενη ανθρωπιςτικό και αναπτυξιακό βοόθεια που παρεύχε το ελληνικϐ
κρϊτοσ ϐταν χρειϊςτηκε, αλλϊ και η πρωτοβουλύα τησ χώρασ για την ϋναρξη του
εποικοδομητικοϑ διαλϐγου ςχετικϊ με ζητόματα τησ Μϋςησ Ανατολόσ και τησ
Αφρικόσ καταδεικνϑουν τη ςυνειδητοπούηςη αφενϐσ τησ θϋςησ τησ ςτο
γεωπολιτικϐ χϊρτη κι αφετϋρου τον καταλυτικϐ ρϐλο που μπορεύ να ϋχει ςτην

http://icp-forum.gr/wp/?p=1725
Υωλϊ Μ,(2009): " Η Ελλϊδα ωσ brand: Σο παρελθϐν, το παρϐν και το μϋλλον", Διεθνόσ και Ευρωπαώκό
Πολιτικό, τεϑχοσ 16, ςελ.60-62
62 http://www.mfa.gr/missionsabroad/un/greece-in-organization/peace-and-security.html?page=2
60
61

34

επύλυςη παγκϐςμιων προβλημϊτων.63 Ειδικϐτερα η ανθρωπιςτικό δρϊςη τησ
χώρασ με τη μορφό βοόθειασ ςτισ αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ κϋρδιςε την αποδοχό
απϐ τη Δϑςη 64 και αναβϊθμιςε την εικϐνα τησ διεθνώσ.
υνολικϊ, ϐμωσ, η Ελλϊδα διαχρονικϊ υςτερεύ ςτον τομϋα διαχεύριςησ τησ
εικϐνασ τησ (nation branding), τη ςτιγμό που ϊλλα κρϊτη ανϊλογου μεγϋθουσ
ϋχουν καταφϋρει, βαςιζϐμενα ςτα ϐποια ςυγκριτικϊ τουσ πλεονεκτόματα, να
καταςτοϑν χώρεσ αναφορϊσ ςτο παγκϐςμιο ςκηνικϐ (π.χ. ουηδύα ό Ιρλανδύα).
Η ςημαντικϐτερη, ύςωσ, οργανωμϋνη και ςτρατηγικϊ ςχεδιαςμϋνη προςπϊθεια
που ϋδωςε «πνοό» ςτην εικϐνα τησ χώρασ διεθνώσ παρατηρόθηκε το 2004, το
ϋτοσ των Ολυμπιακών Αγώνων, ϐπου η ελληνικό πολιτεύα, ϐπωσ αναλϑεται
παρακϊτω, επιχεύρηςε να την εναρμονύςει με τη ςϑγχρονη πορεύα τησ.
2.2 Η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων
Η βαθϑτερη ςτϐχευςη τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ τησ χώρασ όταν η αξιοπούηςη
τησ Ολυμπιϊδασ, ώςτε να δοθεύ βϊθοσ ςτην αναδιαμϐρφωςό τησ. Και αυτϐ πϋρα
απϐ τη χρόςη κϊθε φολκλορικοϑ τουριςτικοϑ ςτοιχεύου και πϊντα ςτο ϐνομα
τησ εξωςτρϋφειασ.
O βαςικϐσ ςτϐχοσ, ϐπωσ φϊνηκε αργϐτερα, επιτεϑχθηκε. Οι Αγώνεσ
προςϋλκυςαν το ενδιαφϋρον των απανταχοϑ ΜΜΕ, ενώ οι επικοινωνιακϋσ
ςχϋςεισ, που ςυνεχύςτηκαν ϊρτια καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ Ολυμπιϊδασ αλλϊ και
μετϊ, εύχαν ωσ αποτϋλεςμα την προβολό

ςε ϐλο τον κϐςμο του

εκςυγχρονιςμϋνου δημϐςιου προφύλ τησ Ελλϊδασ.
Η επιτυχόσ διοργϊνωςη βελτύωςε την εικϐνα τησ χώρασ γιατύ απϋδειξε την
ικανϐτητϊ τησ να διοργανώνει με επαρκεύσ υποδομϋσ και αςφϊλεια -τομεύσ που
ακϐμη και ςόμερα αμφιςβητοϑνται-Ολυμπιακοϑσ αγώνεσ και ϐχι μϐνο. Η Ελλϊδα
εξϋπληξε θετικϊ και απϋδειξε ϐτι εύναι μια ςϑγχρονη και αςφαλόσ χώρα. Ϊρευνα
τησ κοινόσ γνώμησ ςε πϋντε χώρεσ (ΗΠΑ, Βρετανύα, Ιςπανύα, Γαλλύα και
Γερμανύα) για λογαριαςμϐ του «Αθόνα 2004»

65

, για το διϊςτημα 21 Ιουνύου-4

Ιουλύου του 2004, ϋδειξε ϐτι το 59,9% των Αμερικανών και το 40% των
Πϊνοσ Λειβαδϊσ, Ομιλύα ςτο 8ο Annual Capital link Forum, 17 Νοεμβρύου 2006
http://forums.capitallink.com/greece/2006/pres/leivadas.pdf
64 Δηλώνει ςε προςωπικό του ςυνϋντευξη ςτισ 19.03.2014 ο Ευρυπύδησ τυλιανύδησ
65 www.statistics.gr
63
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Ευρωπαύων θεωροϑςε την Ελλϊδα αςφαλό προοριςμϐ για διακοπϋσ, ενώ ςτο
διϊςτημα 1-22 επτεμβρύου του ύδιου χρϐνου, το 38,7% των αμερικανών και το
49,2% των ευρωπαύων αξιολογοϑςε τη χώρα ωσ το διαςημϐτερο προοριςμϐ
μετϊ την Ιταλύα. Μετϊ τουσ Ολυμπιακοϑσ η θετικό γνώμη για την Ελλϊδα
αυξόθηκε κατϊ 23% ςτισ ΗΠΑ και 7% ςτην Ευρώπη.
Η «Μεγϊλη Ιδϋα» των Ολυμπιακών Αγώνων ςτην Αθόνα ϊγγιξε τη φανταςύα
ενϐσ μεγϊλου μϋρουσ του ελληνικοϑ λαοϑ, αλλϊ και ενϐσ μεγϊλου τμόματοσ του
πληθυςμοϑ παγκοςμύωσ, που όθελε να ζόςει απϐ κοντϊ τη μοναδικό αυτό
εμπειρύα,

και ϋδωςε ςτη χώρα την

προβολόσ.66

ξεχωριςτό ευκαιρύα τησ παγκϐςμιασ

Αυτϐ μεταφρϊςτηκε ποςοτικϊ με τη

ςυμμετοχό 21.000

εκπροςώπων των διεθνών ΜΜΕ και με την ανταπϐκριςη 3,9 δισ τηλεθεατών
που παρακολοϑθηςαν τουσ Αγώνεσ (ςε ςχϋςη με την Ολυμπιϊδα του ύδνεώ το
2000 που όταν 3,6 δισ).67
υνδυαςτικϊ,

ο θρύαμβοσ τησ Εθνικόσ

ομϊδασ ποδοςφαύρου ςτο

Πανευρωπαώκϐ Πρωτϊθλημα Ποδοςφαύρου ςτην Πορτογαλύα τον Ιοϑλιο του
2004, ϐπου η Ελλϊδα κατϋκτηςε την πρώτη θϋςη, η κατϊκτηςη τησ δεϑτερησ
θϋςησ ςτο Παγκϐςμιο Πρωτϊθλημα Μπϊςκετ του 2006, η πρώτη θϋςη ςτο
διαγωνιςμϐ τησ Eurovision το 2005 και η ανϊληψη τησ διοργϊνωςησ του ύδιου
διαγωνιςμοϑ το 2006 ςτην Αθόνα, αναβϊθμιςαν την εικϐνα τησ
διεθνώσ, αποκατϋςτηςαν τη φόμη τησ

Ελλϊδασ

και την τοποθϋτηςαν, αν ϐχι ςτην

κορυφό, τουλϊχιςτον ςε περύοπτη θϋςη ςτη λύςτα των διεθνών ςτερεοτϑπων.68
Εύναι χαρακτηριςτικϐ το γεγονϐσ ϐτι εξαιτύασ των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, καθώσ και τησ μακρϐχρονησ παρουςύασ τησ χώρασ ςτο ευρωπαώκϐ
θεςμικϐ γύγνεςθαι, η Ελλϊδα για πρώτη φορϊ ςυμπεριλόφθηκε, το δεϑτερο
τρύμηνο του 2007, ωσ προςκεκλημϋνη χώρα ςτην ϋρευνα του Anholt.69
Εκεύ κατϋλαβε την 17η θϋςη πύςω απϐ την Ιρλανδύα και μπροςτϊ απϐ το Βϋλγιο,
αλλϊ με κυρύαρχη την τοποθϋτηςό τησ ςτη κορυφό τησ τουριςτικόσ βιομηχανύασ
(δεϑτερη πύςω απϐ την Ιταλύα) και δϋκατη ςτον ϊξονα πολιτιςμϐσ και
κληρονομιϊ. Ενδιαφϋρον εύναι πωσ οι ερωτώμενοι εντϐπιςαν δυνατϋσ αναφορϋσ
Δηλώνει ςε προςωπικό του ςυνϋντευξη ςτισ 19.03.2014 ο Ευρυπύδησ τυλιανύδησ
Για περιςςϐτερεσ λεπτομϋρειεσ βλ. http://www.olympic.org/results?q=1%20june%202007.
68 Απϐςπαςμα απϐ την ομιλύα του Γενικοϑ Γραμματϋα Ενημϋρωςησ κ. Πϊνου Λειβαδϊ με θϋμα: «
Μεταολυμπιακό Ελλϊδα. Νϋεσ ευκαιρύεσ για την επανατοποθϋτηςη τησ εικϐνασ τησ χώρασ ςτο διεθνό χϊρτη
αντιλόψεων», Αθόνα 12 Νοεμβρύου 2004.
69 Anholt Simon , Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions
(London: Palgrave Macmillan, 2007)p.6
66
67
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τησ Ελλϊδασ και ςτο επύπεδο τησ ςϑγχρονησ κληρονομιϊσ, για την οπούα
κατετϊγη ςτην 8η θϋςη.
Εκτϐσ ϐμωσ απϐ τα δϑο παραπϊνω ςτοιχεύα, ςτα υπϐλοιπα ςημεύα που μελετϊει
ο αναλυτόσ, η Ελλϊδα υςτερεύ. Οι εξαιρετικϋσ αθλητικϋσ επιδϐςεισ ςτο
Πανευρωπαώκϐ Πρωτϊθλημα Ποδοςφαύρου και ςτην Ολυμπιϊδα δεν κατϊφεραν
να την ανεβϊςουν πϊνω απϐ την 20η θϋςη. τον τομϋα των εξαγωγών η Ελλϊδα
κατετϊγη ςτην 26η θϋςη ςε ςϑνολο 38 χωρών. τη διακυβϋρνηςη εύναι η
ευρωπαώκό χώρα με την πιο χαμηλό θϋςη ανϊμεςα ςτουσ ϊλλουσ ευρωπαύουσ
εταύρουσ, μϐλισ 19η, και η κυβϋρνηςό τησ ϋχει τη χαμηλϐτερη αξιοπιςτύα. 70
Η Ελλϊδα, επύςησ, δεν αποτυπώνεται ωσ χώρα προτύμηςησ για ςπουδϋσ, εργαςύα
ό διαμονό.
Γράφημα 3: Σο εξάγωνο του Anholt για την Ελλάδα

Πηγή: Anholt (2007b):6

Η θϋςη του Anholt για τουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ όταν πωσ αποτϋλεςαν μια
μεγϊλη ευκαιρύα αναβϊθμιςησ τησ εικϐνασ τησ Ελλϊδασ, αλλϊ η ύδια δεν
κατϐρθωςε να αξιοποιόςει μετα-ολυμπιακϊ τισ ευκαιρύεσ που τησ πρϐςφερε
αυτό η παγκϐςμια προβολό.71
Επύςησ, ςε μϋτρηςη τησ FutureBrand το 2005, η Ελλϊδα κατεύχε την 6η θϋςη ςτη
λύςτα των χωρών με ιςχυρό εικϐνα, η οπούα βαςιζϐταν ςε επιμϋρουσ
Όπ.π
«The event itself doesn’t automatically do anything to the country’s brand. It’s a media opportunity not a
branding activity in its own right”. S. Anholt, Competitive Identity, op.cit, ςελ.110.
70
71
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χαρακτηριςτικϊ (τϋχνεσ και πολιτιςμϐ 5η θϋςη, Ιςτορύα 3η θϋςη, παραλύεσ 8η
και οικογϋνεια 10η). Σο 2007 η Ελλϊδα ϋπεςε ςτην 9η θϋςη και οι ειδικού
απϋδωςαν τη καθοδικό τησ πορεύα ςτην αδυναμύα τησ να προβϊλει ςταθερϊ την
εικϐνα τησ χρηςιμοποιώντασ τα ςημαντικϊ τησ επικοινωνιακϊ πλεονεκτόματα.
Επιςημϊνθηκε το γεγονϐσ ϐτι η Ελλϊδα αλλϊζει κϊθε χρϐνο τη διαφημιςτικό τησ
εκςτρατεύα, με αποτϋλεςμα η διαφορετικό προβολό τησ εικϐνασ τησ να εύναι
αςυνεπόσ και να μη μπορεύ να εμβαθϑνει ςτα αξιακϊ τησ χαρακτηριςτικϊ (βλ.
FutureBrand 2005, 2006, 2007, 2008).72 Η διαχεύριςό τησ περιορύζεται ςτη
επανϊληψη των εικϐνων που ςυνιςτοϑν το τουριςτικϐ προώϐν,73 χωρύσ
καινοτομύα ό προςτιθϋμενη αξύα, και ςτην εμμονό τησ χώρασ ςτην επύκληςη του
ϋνδοξου παρελθϐντοσ, που χρηςιμοποιεύ την ιςτορύα και τον πολιτιςμϐ ωσ
υπεραξύα του μϋλλοντοσ, χωρύσ να τουσ προδύδει ςϑγχρονεσ εκφρϊςεισ και μϋςα.
Ϊνασ τϋτοιοσ ςυςχετιςμϐσ ϋνδοξησ ιςτορύασ και ςϑγχρονων επιτευγμϊτων
επιχειρόθηκε ςτην Ολυμπιϊδα του 2004, αλλϊ δεν ςυνεχύςτηκε. Αντύθετα, η
χώρα ςιώπηςε επικοινωνιακϊ κι απώλεςε ϐλα τα οφϋλη που εύχε αποκομύςει
απϐ αυτό τη διεθνό επιτυχύα τησ (τησ διοργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τησ
Ολυμπιϊδασ ςτην Ελλϊδα). Η μετα-ολυμπιακό εικϐνα τησ δεν όταν η
αναμενϐμενη74. Φαρακτηριςτικό εύναι η θϋςη τησ δημοςιογρϊφου Margaret οʼ
Connor ςτουσ Financial Times (2.8.2008), η οπούα ςε ϊρθρο τησ με τύτλο
“Building for Gold”

αναφϋρει χαρακτηριςτικϊ ϐτι η Αθόνα αποτελεύ τη

μοναδικό, πρϐςφατη, περύπτωςη πϐλησ που δεν χρηςιμοπούηςε τουσ
Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ

ωσ μοχλϐ

για μια ςημαντικό αςτικό οικιςτικό

ανανϋωςη.75 Παρϐλο που μια διαφορετικό προςϋγγιςη ϊρχιςε να παρατηρεύται

http://www.futurebrand.com/foresight/cbi
Η Ελλϊδα, που μεγϊλο μϋροσ του ΑΕΠ τησ βαςύζεται ςτην τουριςτικό βιομηχανύα, ξοδεϑει ςημαντικϊ
ποςϊ κϊθε χρϐνο τη διαφόμιςη του εθνικοϑ «προώϐντοσ». Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι η δαπϊνη για τη
διαφόμιςη τησ Ελλϊδασ ςτο εξωτερικϐ το 2004 ανόλθε ςτα 14.956.294€, για το 2005 ςτα 24.962.867€ και
για το 2007 ςτα 38.183.343€. Για το 2006 δεν δημοςιοποιόθηκαν ςτοιχεύα. Για το 2007 απϐ το τακτικϐ
πρϐγραμμα αναφϋρονται δαπϊνεσ €17 περύπου εκ. ενώ απϐ το ϋκτακτο €21,2 εκ. Για το 2008 το ϋκτακτο
πρϐγραμμα αναφϋρει δαπϊνεσ €32,1 εκ. (Πατϋλλησ, 2008).
74 "Αν βαςικό κριτόριο αξιολόγηςησ των Ολυμπιακών Αγώνων τησ Αθόνασ, όπωσ και κϊθε ϊλλησ κορυφαύασ
αθλητικόσ διοργϊνωςησ, εύναι η παρακαταθόκη που αφόνει ςτον αθλητιςμό τησ διοργανώτριασ χώρασ, τότε η
Ελλϊδα απϋτυχε παταγωδώσ! Έχω πολλϋσ αμφιβολύεσ αν τελικώσ ϋπρεπε να διοργανώςουμε τουσ
Ολυμπιακούσ Αγώνεσ, αν κρύνω από την κληρονομιϊ που ϊφηςαν ςτον ελληνικό αθλητιςμό»! Η δόλωςη
ανόκει ςτον πρϐεδρο του ΕΓΑ κ. Β. εβαςτό και προκϊλεςε τϐτε ςυζητόςεισ
(http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=243396)
75 http://www.ft.com/cms/s/0/fb4c27a8-5ea0-11dd-b354-000077b07658.html#axzz2xSooDFnX
72
73

38

ςτισ καμπϊνιεσ του ΕΟΣ μετϊ τουσ Ολυμπιακοϑσ αγώνεσ, το μεγϊλο ςτούχημα
τησ μετεξϋλιξησ τησ πρωτεϑουςασ μετα-ολυμπιακϊ φαύνεται πωσ χϊθηκε. 76
Η τουριςτικό κύνηςη που ςημειώθηκε μετϊ το 2005 δεν ϊγγιξε τισ φιλοδοξύεσ
τησ χώρασ. τα επϐμενα χρϐνια το μερύδιο τησ χώρασ ςτον τουριςμϐ μειώθηκε,
αφοϑ οι ξϋνοι επιςκϋπτεσ ςτρϊφηκαν προσ ϊλλουσ προοριςμοϑσ (ϐπωσ ςτην
Σουρκύα και την Κροατύα), οι οπούοι επωφελόθηκαν απϐ τισ χαμηλϐτερεσ
προςφερϐμενεσ τιμϋσ και πεύςτηκαν απϐ την καλϑτερη διαφημιςτικό προβολό.
Εν τω μεταξϑ οι αγώνεσ του 2004 κϐςτιςαν ςτην Ελλϊδα ςχεδϐν εννϋα
διςεκατομμϑρια ευρώ

(11 διςεκατομμϑρια δολϊρια με την τρϋχουςα

ςυναλλαγματικό ιςοτιμύα), καθιςτώντασ τουσ ωσ τουσ πιο ακριβοϑσ αγώνεσ που
διοργανώθηκαν μϋχρι τϐτε. Μερικού προφότεψαν το οικονομικϐ αδιϋξοδο που
θα απειλοϑςε τη χώρα μετϊ την τελετό λόξησ. «Με τουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ η
Ελλϊδα θα χρεοκοπόςει»,

ϋγραφε η εφημερύδα "Washington Post" την ημϋρα

ϋναρξησ των αγώνων ςτισ 13 Αυγοϑςτου του 2004. 77
Λύγεσ μϋρεσ μετϊ την τελετό λόξησ των αγώνων, η Ελλϊδα προειδοπούηςε την
ευρωζώνη ϐτι τα ςτοιχεύα για το δημϐςιο χρϋοσ και τα ελλεύμματϊ τησ θα όταν
πολϑ χειρϐτερα απϐ ϐ, τι αναμενϐταν. Σο ϋλλειμμα του 2004 ϋκλειςε ςτο 6.1%
του ΑΕΠ, μεγαλϑτερο δηλαδό απϐ το διπλϊςιο του ορύου τησ ευρωζώνησ, ενώ το
χρϋοσ ϋφταςε ςτο 110.6% του ΑΕΠ, το υψηλϐτερο ςτην Ε. Ε (το ςημερινϐ χρϋοσ
τησ Ελλϊδασ εύναι 165.3% του ΑΕΠ). Ϊτςι, το 2005, η Ελλϊδα ϋγινε η πρώτη
χώρα τησ Ε. Ε που μπόκε ςε δημοςιονομικό επιτόρηςη απϐ την Κομιςιϐν.
Η περύοδοσ που ξεκύνηςε απϐ τον Οκτώβριο του 2009 και βρύςκεται ακϐμη και
ςόμερα ςε εξϋλιξη αποτϋλεςε μια απϐ τισ πιο επώδυνεσ και ταραγμϋνεσ
περιϐδουσ που βύωςε η Ελλϊδα την τελευταύα ύςωσ δεκαπενταετύα. Η χώρα
ϊγγιξε τα ϐρια τησ χρεοκοπύασ και για να την αποφϑγει αναγκϊςτηκε να
υπογρϊψει το Μϊιο του 2010 ςυμφωνύα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό, την
Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα

και το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ ταμεύο, θϋτοντασ

ταυτϐχρονα τον εαυτϐ τησ ςε ςτενϐ οικονομικϐ ϋλεγχο. Οι νϋεσ ςυνθόκεσ που
ϊρχιςαν να διαμορφώνονται, η επιβολό μϋτρων λιτϐτητασ, οι περικοπϋσ ςε
μιςθοϑσ και ςυντϊξεισ, οι απολϑςεισ, η κατϊργηςη προνομύων ςυγκεκριμϋνων
Σο 2005 επαναπροςδιορύςτηκε η δημϐςια εικϐνα με το ςϑνθημα "Live your myth in Greece". Σο 2007
προβλόθηκε η εμπειρύα ωσ βαςικϐσ ϊξονασ διαφόμιςησ"Greece explore your senses", το 2008
παρατηρόθηκε επαναφορϊ ςτισ κλαςικϋσ εμπειρύεσ "Greece the true experience"το 2008 και το 2009 ϋγινε
αναφορϊ ςτην οικονομικό κρύςη "Greece a masterpiece you can afford"
77 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61304-2004Aug12.html
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κοινωνικών ομϊδων, ϋγιναν αιτύα ϐχι μϐνο να προκληθεύ κοινωνικό ϋκρηξη, αλλϊ
να βγουν ςτην επιφϊνεια παθογϋνειεσ του κοινωνικοπολιτικοϑ ςυςτόματοσ,
ϐπωσ η ατιμωρηςύα, η διαφθορϊ και η φοροδιαφυγό. Η οικονομικό κρύςη που
ξεκύνηςε

απϐ

ϋνα

δημοςιονομικϐ

ϋλλειμμα,

εξελύχτηκε

γρόγορα

ςε

κοινωνικοπολιτικό και αξιακό κρύςη. Μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο όταν
αναμενϐμενο να επηρεαςτεύ αρνητικϊ

η

εικϐνα τησ χώρασ, ϐχι μϐνο απϐ

εςωτερικοϑσ παρϊγοντασ, αλλϊ και απϐ εξωτερικοϑσ, με κυριϐτερουσ τα διεθνό
μϋςα ενημϋρωςησ που αϑξηςαν το ενδιαφϋρον τουσ για τισ εξελύξεισ. Η παροϑςα
μελϋτη ςυμπληρώνεται ακολοϑθωσ με την καταγραφό των επιπτώςεων τησ
οικονομικόσ κρύςησ και των παραγώγων τησ ςτην εικϐνα τησ Ελλϊδασ ςτο
εξωτερικϐ.

3. ΟΙ ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η οικονομικό κρύςη, αλλϊ κυρύωσ ϐ, τι αναδϑθηκε μϋςα απϐ αυτόν, προκϊλεςε
κρύςη και ςτην εικϐνα τησ χώρασ, με ϋντονο κι επικρατϋσ χαρακτηριςτικϐ την
αλληλοτροφοδϐτηςό τουσ.
Μια καινοϑργια αφόγηςη περύ μη κυβερνόςιμησ και ςπϊταλησ χώρασ, που
κατοικεύται απϐ ϋναν επύςησ ςπϊταλο λαϐ, ενύςχυςε την εικϐνα

ενϐσ

διεφθαρμϋνου και αποτυχημϋνου κρϊτουσ που δεν ϋχει θϋςη ςτην Ε.Ε.
κϊνδαλα που εύδαν και διαρκώσ βλϋπουν το φωσ τησ δημοςιϐτητασ,
παρανομύα,

ιςτορύεσ φοροδιαφυγόσ, η επιβϊρυνςη ενϐσ υπερτροφικοϑ

δημϐςιου τομϋα και η δυςπιςτύα για το αν η χώρα εύναι ςε θϋςη να εφαρμϐςει
τισ δεςμεϑςεισ τησ, εντυπώθηκαν βαθιϊ ςτη ςυνεύδηςη τησ διεθνοϑσ κοινόσ
γνώμησ και υπερύςχυςαν τησ πολιτιςμικόσ εικϐνασ που μϋχρι τϐτε προςεύλκυε
ξϋνουσ φύλουσ. Η χώρα προϋβη ςε καταχρόςεισ των κανϐνων και ζοϑςε πϊνω
απϐ τισ δυνατϐτητϋσ τησ.78
Σην ϊμεςη ανϊγκη να ξαναβρεθεύ το χαμϋνο πνεϑμα αλληλεγγϑησ, ςτο πλαύςιο τησ «Ανοιχτόσ Κοινωνύασ»
ςτην Ευρώπη τϐνιςε, μεταξϑ ϊλλων, ο μεγαλοεπενδυτόσ και ιδρυτόσ του κοινωφελοϑσ οργανιςμοϑ Open
Society Foundation (Ίδρυμα Ανοικτόσ Κοινωνύασ), Σζορτζ ϐροσ, ςτη διϊρκεια του 2ου διεθνοϑσ ςυνεδρύου
για την κοινωφελό δρϊςη, με θϋμα «Ο ρϐλοσ τησ φιλανθρωπύασ ςτο πλαύςιο μύασ κοινωνύασ πρϐνοιασ».
Σο ςυνϋδριο διοργϊνωςε ςτην Αθόνα το ύδρυμα «ταϑροσ Νιϊρχοσ», ςε ςυνεργαςύα με το European
Foundation Centre (EFC).
78
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Ϊτςι τώρα η Ελλϊδα καλεύται να αποςεύςει τη διεθνό εντϑπωςη ϐτι εύναι μια
χώρα ϐπου καταςτρατηγοϑνται οι νϐμοι και κυριαρχεύ η φοροδιαφυγό και η
κακοδιαχεύριςη. το μϋγεθοσ τησ κρύςησ ςε ϐ, τι αφορϊ ςτην εικϐνα, ϋντονη
επύδραςη εύχε το παιχνύδι καθοριςμοϑ των ενϐχων και τησ απϐδοςησ ευθυνών,
ςτο οπούο επιδϐθηκαν ςυςτηματικϊ οι ηγεςύεσ των μεγαλϑτερων πολιτικών
κομμϊτων τησ Ελλϊδασ.79
Σο πλόγμα ςτην εικϐνα τησ Ελλϊδασ, ωσ αποτϋλεςμα τησ πραγματικϐτητασ που
προαναφϋρθηκε, όταν ςημαντικϐ. Σο καθιερωμϋνο τουριςτικϐ ςτερεϐτυπο τησ
χώρασ, το οπούο διαχρονικϊ οικοδομόθηκε και ςτηρύχθηκε κυρύωσ ςτον
πολιτιςμϐ τησ, αντικαταςτϊθηκε απϐ ϋνα νϋο. Σο καινοϑργιο ςτερεϐτυπο όταν
οικονομικϐ, απειλητικϐ, με απαξιωτικϐ χαρακτόρα, απϐλυτα τεκμηριωμϋνο με
οικονομικοϑσ δεύκτεσ και πολϑ πιο διειςδυτικϐ ςτη διεθνό κοινό γνώμη.
Και μπορεύ η οικονομικό κρύςη να εξελύχτηκε ςε ςυςτημικό και πανευρωπαώκό,
μπορεύ η κρύςη του ευρώ να ϊλλαξε την εικϐνα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και να
τη μεταμϐρφωςε απϐ ϋνωςη ιςοτύμων ςε κοινϐτητα ανϊμεςα ςε πιςτωτϋσ και
δανειζϐμενουσ, εντοϑτοισ δεν κατϊφερε να ανατρϋψει αυτό τη δυςμενό
εντϑπωςη για τη χώρα.
Οι μεν Ϊλληνεσ αγωνύςτηκαν να πεύςουν ϐτι η ελληνικό κρύςη εύναι ςϑμπτωμα
ενϐσ ευρωπαώκοϑ αδιεξϐδου, οι δε

Ευρωπαύοι χαρακτόριςαν την Ελλϊδα

παρϊδειγμα προσ αποφυγό.80
Η επωδϐσ που ακοϑςτηκε ϋντονα και ςυνεχώσ απϐ τα ξϋνα ΜΜΕ όταν ϐτι δεν
ϋπρεπε να επιτραπεύ ςτην Ελλϊδα να γύνει μϋλοσ τησ ευρωζώνησ, πρϊγμα που
δεν ειπώθηκε για καμύα ϊλλη χώρα (Πορτογαλύα ό Ιρλανδύα), ακϐμη και για
χώρεσ που ϋγιναν δεκτϋσ ςτην ευρωζώνη αργϐτερα, ϐπωσ η λοβακύα, η Εςθονύα
και η λοβενύα. Η ύδια η καγκελϊριοσ Μerkel ϊφηςε αιχμϋσ για την απϐφαςη του
Gerhard Shroeder να ςυναινϋςει ςτην εύςοδο τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη. 81

http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=27967:o-tzortz-soros-stinathina-analyei-tin-ellada-kai-tin-oikonomiki-krisi&catid=1:politics&Itemid=27
79 Athanasios Samaras http://www.academia.edu/1101598
80 Ϊνα απϐ τα προγρϊμματα για την Ελλϊδα που προβλόθηκαν πρϐςφατα ςτην αγγλικό τηλεϐραςη όταν το
«Go Greek for a Week» («Γύνε Ελληνασ για μια εβδομϊδα»), το οπούο αποςκοποϑςε ςτο να δεύξει ωσ
ςκανδαλώδεισ τισ ςυνταξιοδοτικϋσ και ϊλλεσ παροχϋσ που απολϊμβαναν μϋχρι τώρα οι Ϊλληνεσ για να
εξηγόςει πώσ η χώρα ϋφταςε ςτη χρεοκοπύα.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68CD7DBB206A72F9
81 http://www.bloomberg.com/news/2013-08-27/merkel-says-spd-s-schroeder-to-blame-for-lettinggreece-in-euro.html
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Η ελληνικό κρύςη και η ανϊλυςη τησ κϊλυψόσ τησ απϐ τα διεθνό μϋςα μαζικόσ
ενημϋρωςησ αποτϋλεςε "νϋα πρϐκληςη" για τον τομϋα τησ πολιτικόσ
επικοινωνύασ. Οι εκπρϐςωποι του Σϑπου όρθαν αντιμϋτωποι με πρωτϐγνωρεσ
οικονομικϋσ εξελύξεισ και αντύςτοιχα αντιδρϊςεισ απϐ τη κοινωνύα, τισ οπούεσ
κλόθηκαν να καταγρϊψουν και να μεταφϋρουν ύςωσ και για πρώτη φορϊ. Η
παροϑςα ϋρευνα μπορεύ να ςυμπληρωθεύ με τον τρϐπο που διαμορφώθηκε και
παρουςιϊςτηκε αυτό η εικϐνα τησ "Ελλϊδασ τησ κρύςησ" μϋςα απϐ τα ΜΜΕ.
3.1 Η «χώρα τησ κρίςησ» μέςα από τα ΜΜΕ
Η Ελλϊδα μϋχρι τισ εκλογϋσ του 2009 δεν όταν ςυνηθιςμϋνη να «απαςχολεύ»
αποκλειςτικϊ τα διεθνό ΜΜΕ, εκτϐσ απϐ μεμονωμϋνεσ περιπτώςεισ ϐταν
παρόγαγε ειδόςεισ ϊξιεσ αναφορϊσ, ϐπωσ τα ανεπύςημα εγκαύνια του Μουςεύου
τησ Ακρϐπολησ τον Ιοϑνιο του 2009 ό τα γεγονϐτα του Δεκεμβρύου του 2008.
Εκεύ

η διϊρκεια κϊλυψησ δεν ξεπερνοϑςε τισ τρεισ - τϋςςερισ μϋρεσ. Η

κατϊςταςη αντιςτρϊφηκε μετϊ τη νύκη του Γεωργύου Παπανδρϋου, η οπούα ϐχι
μϐνο ϊλλαξε το πολιτικϐ ςκηνικϐ τησ χώρασ, αλλϊ ςηματοδϐτηςε και την ϋναρξη
μιασ αβϋβαιησ περιπϋτειασ ςε κϊθε επύπεδο οικονομικϐ και κοινωνικοπολιτικϐ
κϊτω απϐ την απειλητικό ομπρϋλα τησ παγκϐςμιασ κρύςησ.
Σα ϐςα επακολοϑθηςαν υπόρξαν πρωτοφανό τϐςο για τη πολιτικό ηγεςύα, ϐςο
και για το λαϐ και τη διεθνό κοινό γνώμη. Μϋςα ςε αυτϐ το κλύμα τα διεθνό ΜΜΕ
επιχεύρηςαν αφενϐσ να καλϑψουν τα τεκταινϐμενα και αφετϋρου να εκτιμόςουν
και να ερμηνεϑςουν τισ εκϊςτοτε επιλογϋσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ, καθώσ και τη
ςτϊςη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ απϋναντύ τουσ. Ο ρϐλοσ των ευρωπαώκών ΜΜΕ
όταν ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ καθοριςτικϐσ, γιατύ επηρϋαςαν την πορεύα τησ
ελληνικόσ οικονομύασ, κινδυνολογώντασ για τη χρεοκοπύα και την πιθανϐτητα
εξϐδου απϐ την ευρωζώνη ό δημοςιεϑοντασ ανακριβεύσ πληροφορύεσ.82
τη βϊςη του κανϐνα ϐτι ϐςα λιγϐτερα γνωρύζει κϊποιοσ για μια χώρα, τϐςεσ
περιςςϐτερεσ πιθανϐτητεσ ϋχει να επηρεαςτεύ απϐ μια αρνητικό εύδηςη και να
αλλϊξει την εικϐνα που ϋχει όδη διαμορφώςει γι αυτό,

μια μϐνιμη και ςε

ςταθερό βϊςη μεταδιδομϋνη εικϐνα διαφθορϊσ και αναξιοκρατύασ εμπεδώνεται
Υϐρουμ Διεθνοϑσ Επικοινωνιακόσ Πολιτικόσ- Ϊνωςη Ακολοϑθων Σϑπου, Ποςοτικό και
Ποιοτικό Ανϊλυςη των Ευρωπαώκών ΜΜΕ για την ελληνικό Οικονομύα. Επύςημη Ϊκθεςη Ϊνωςησ
Ακολοϑθων Σϑπου για τα δημοςιεϑματα ςχετικϊ με τη κρύςη το 2009 και το 2010.
82
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εϑκολα απϐ τουσ αποδϋκτεσ τησ εύδηςησ και υπεριςχϑει ϐλων των ϊλλων
διαςτϊςεων τησ εικϐνασ αυτόσ τησ χώρασ. Γενικϊ η ειδηςεογραφύα διακατϋχεται
απϐ μια εγγενό μεροληψύα υπϋρ των ιςχυρϐτερων κρατών και των
ςυγκρουςιακών καταςτϊςεων.
Η επιλογό τησ εύδηςησ ό η προβολό τησ δρϊςησ ενϐσ ςυγκεκριμϋνου κρϊτουσ
αυτϐματα εμπεριϋχει το ςτοιχεύο του αποκλειςμοϑ. Αυτό η διαδικαςύα αποκλεύει
εκ των πραγμϊτων ό περιθωριοποιεύ την προβολό κϊποιων ϊλλων γεγονϐτων,
παραγϐντων και δρώντων προςώπων. Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο εκδηλώνονται και
φαινϐμενα μεροληψύασ ςτην ςυμπεριφορϊ και ςτην ςτϊςη των μϋςων
επικοινωνύασ.83
Η Ελλϊδα, ϐμωσ, βρϋθηκε ξαφνικϊ ςτο μϊτι του κυκλώνα με δικό τησ ευθϑνη
εξαιτύασ των παθογενειών και των ϊςτοχων πολιτικοοικονομικών επιλογών τησ
των τελευταύων δεκαετιών που αναδϑθηκαν ςτην επιφϊνεια. Η αρχό για μια
αρνητικό δημϐςια ςυζότηςη που επηρϋαςε ϊμεςα την εικϐνα τησ ξεκύνηςε απϐ
την ύδια και ϐχι απϐ την πϋνα των ευρωπαύων δημοςιογρϊφων, που πιθανώσ
και να ςτϊθηκαν μεροληπτικϊ απϋναντι τησ.
Εύναι προφανϋσ ϐτι τα διεθνό ΜΜΕ δεν θα μποροϑςαν να καλϑψουν την
ελληνικό οικονομικό κρύςη απϐ «ελληνοκεντρικό» γωνύα. Για παρϊδειγμα, ο
αρθρογρϊφοσ Bret Stephens «διϋγνωςε» αμϋςωσ πωσ πύςω απϐ την ελληνικό
οικονομικό κρύςη υπόρξε μια κρύςη αξιών. 84
Οι δημοςιογρϊφοι, ωσ παρατηρητϋσ, δεν θα μποροϑςαν να μη ςοκαριςτοϑν με
τα κακώσ κεύμενα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ και κοινωνύασ ό με τα ςκληρϊ
γεγονϐτα που ϋλαβαν χώρα. Η Wall Street Journal ϋγραψε ςτισ 6 ΜαϏου του
2010 πωσ «η κρύςη γύνεται ϐλο και πιο βαθιϊ με αφορμό το θϊνατο τριών
ανθρώπων ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ»85. Με τον ύδιο τρϐπο παρουςιϊςτηκαν και

την ημερύδα με θϋμα: «Εικϐνεσ Κρατών, τρατηγικϋσ Απολογύασ και Ρητορικό του Υϐβου: Πρακτικϋσ
Εφαρμογϋσ τησ Ρητορικόσ Επικοινωνύασ ςτο ϑγχρονο Διεθνϋσ Περιβϊλλον», παρουςιϊςτηκαν απϐ την
Ομϊδα Ϊρευνασ, Όμιλοσ «Ρητορικόσ, Επικοινωνύασ και Πειθοϑσ» του Πανεπιςτημύου Πειραιώσ - See more
at: http://synek.gr/society/society-news/society-universitas-scholarium/item/99-universitas-scholariumeikones-kraton-krisi-kai-mme-tis-mersileias-anastasiadou#sthash.NvTxmjNO.dpuf- Δημοςιεϑτηκε ςτην
ηλεκτρονικό ςελύδα τησ Εφημερύδασ "ϑγχρονη Ϊκφραςη" - http://synek.gr
83

84

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704057604575080602346820226?mg=reno64sj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405274870405760457508060234682
0226.html
85 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703961104575225472577513414
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τα βύαια επειςϐδια ςτο κϋντρο τησ πρωτεϑουςασ κατϊ τη διϊρκεια των οπούων
ξυλοκοπόθηκε ο βουλευτόσ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ Κωςτόσ Φατζηδϊκησ.86
Οι ξϋνοι δημοςιογρϊφοι δεν θα μποροϑςαν να αντιμετωπύςουν με απϊθεια εκ
του ςϑνεγγυσ γεγονϐτα και καταςτϊςεισ που αποτελοϑν καθημερινϐτητα για
την ελληνικό κουλτοϑρα, ϐπωσ πορεύεσ, καταλόψεισ δρϐμων και δημϐςιων
κτιρύων, ςυνεχιζϐμενεσ ςτϊςεισ εργαςύασ, παρϊλυςη του εθνικοϑ ςυςτόματοσ
υγεύασ απϐ απεργύεσ γιατρών και φαρμακοποιών κ.α. Οι ςυνεχεύσ αντιδρϊςεισ
διαμαρτυρύασ του ελληνικοϑ λαοϑ για την εφαρμογό των μϋτρων λιτϐτητασ, οι
αναλϑςεισ

για

τη

διαφθορϊ

και

την

εκτεταμϋνη

αναποτελεςματικϐ νομικϐ ςϑςτημα και η γραφειοκρατύα,

φοροδιαφυγό,

το

επιδεύνωςαν την

εικϐνα τησ Ελλϊδασ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον και μονοπώληςαν την
ειδηςεογραφύα.
Ενδεικτικϊ εύναι τα αποτελϋςματα τησ ποςοτικόσ ανϊλυςησ ςε δεύγμα
οικονομικών εφημερύδων ςτο διϊςτημα 5 Οκτωβρύου του 2009 μϋχρι τισ 31
Δεκεμβρύου του 2010, που δεύχνουν ϐτι δϑο απϐ τισ πιο ϋγκυρεσ εφημερύδεσ, οι
“The Wall Street Journal” και “Financial Times” ϋδειξαν τερϊςτιο ενδιαφϋρον για
τη κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα, δημοςιεϑοντασ 5504 και 5467 ϊρθρα αντύςτοιχα.87
Η διαδικαςύα μετϊδοςησ ειδόςεων ουςιαςτικϊ εύναι μια αναπαραγωγό τησ
πραγματικϐτητασ μιασ χώρασ που βρύςκεται ςε ϑφεςη και που παρϊλληλα
βιώνει και μια κοινωνικοπολιτικό κρύςη.

Ο ςυνεχόσ

βομβαρδιςμϐσ

επιβαρυντικών δημοςιευμϊτων «οικοδομεύ» και παγιώνει μεςοπρϐθεςμα και
ςυςτηματικϊ την εικϐνα μιασ «χώρασ που εύναι μϐνιμα ςε κρύςη».
Αυτϐ με τη ςειρϊ του

επηρεϊζει ϊμεςα και τον τρϐπο που οι ξϋνοι

προςλαμβϊνουν την εικϐνα τησ, καθώσ και την ποιϐτητα των χαρακτηριςτικών
και ιδιοτότων που τησ αποδύδουν.
τη Γερμανύα υπόρξαν οριςμϋνα δημοςιεϑματα που ϊγγιξαν ςυλλόβδην την
ελληνικό κοινωνύα. ε αυτϊ γινϐταν λϐγοσ για τεμπϋληδεσ του νϐτου και
διεφθαρμϋνουσ Ϊλληνεσ. ε ϊλλη μύα ϊλλη περύπτωςη η ςυντηρητικό
Frankfurter Allgeimene Zeitung προςπϊθηςε να προκαλϋςει, παρουςιϊζοντασ
ςκύτςο με τουρκικό ςημαύα πϊνω απϐ την Ακρϐπολη. ε γενικϋσ γραμμϋσ, ϐμωσ,
η κϊλυψη τησ κρύςησ όταν ϋγκυρη, χωρύσ τα ςτερεϐτυπα που εμφανύςτηκαν ςτα
http://www.ft.com/cms/s/0/4a24f05a-0861-11e0-8527-00144feabdc0.html#axzz33TCykZjk
«Η Ελληνικό Κρύςη ςτα διεθνό ΜΜΕ» ΕΛΙΑΜΕΠ, Κεύμενο εργαςύασ Νο 16/2011, ςελ.11, Γιώργοσ
Σζογϐπουλοσ.
86
87
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ελληνικϊ μϋςα ενημϋρωςησ. Ακϐμα και το εξώφυλλο του Focus, που ϋχει
ςυζητηθεύ τϐςο πολϑ, ϋχει δϑο αναγνώςεισ. Εκτϐσ απϐ τη ςυνηθιςμϋνη, μύα ϊλλη
εύναι πωσ η Ελλϊδα -με τον τϐςο ςημαντικϐ πολιτιςμϐ και Ιςτορύα- ϋφταςε ςτο
ςημεύο, το 2010, κυρύωσ λϐγω τησ πολιτικόσ τησ ηγεςύασ που κυβερνοϑςε για
δεκαετύεσ ςαν να μην υπϊρχει αϑριο, να παρακαλϊει τη Γερμανύα για χρόματα.88
Η Ελλϊδα, παρϊλληλα, αποτϋλεςε και «προςωπικό ευκαιρύα» ανϊδειξησ για
αρκετοϑσ ξϋνουσ δημοςιογρϊφουσ, με δεδομϋνο ϐτι πριν απϐ τισ εθνικϋσ εκλογϋσ
του 2009 η χώρα δεν απαςχολοϑςε ιδιαύτερα τα διεθνό ΜΜΕ. ε αρκετοϑσ απϐ
αυτοϑσ δϐθηκε η δυνατϐτητα να καλϑπτουν προςωπικϋσ ιςτορύεσ βαςιςμϋνεσ
ςτη διαφθορϊ, τη γραφειοκρατύα και την αναξιοκρατύα. Ο Marcus Walker ςε
ϊρθρο του ςτη Wall Street Journal τον Απρύλιο του 2010 ξεκινϊει με την
παραδοχό ϐτι για να ερμηνεϑςει κϊποιοσ την ελληνικό κρύςη πρϋπει να λϑςει το
αύνιγμα γιατύ το κρϊτοσ,

ενώ αδυνατεύ να ςυλλϋξει φϐρουσ, ξοδεϑει τϐςο

απλϐχερα. Ο ύδιοσ δύνει και την απϊντηςη με δυο λϋξεισ: «Υακελϊκι» και
«Ρουςφϋτι»89. Αυτϐ δεν ιςχϑει ςε τϋτοιο βαθμϐ για τισ υπϐλοιπεσ χώρεσ ςε
δημοςιονομικό κρύςη. Ϊτςι, τα ςυγκεκριμϋνα ρεπορτϊζ αμαϑρωςαν ακϐμα
περιςςϐτερο την εικϐνα τησ χώρασ.
H πολϑ μεγϊλη διαφορϊ ςτην κϊλυψη τησ Ελλϊδασ -ςε ςχϋςη με ϊλλεσ χώρεσ ςε
κρύςη- ςχετύζεται με την αντύληψη των ξϋνων δημοςιογρϊφων πωσ οι Ϊλληνεσ
πολιτικού βϊζουν το προςωπικϐ τουσ ςυμφϋρον πϊνω απϐ το εθνικϐ. Αρκεύ να
θυμηθεύ κϊποιοσ πωσ ακϐμα και ο Silvio Berlusconi ςτην Ιταλύα παραιτόθηκε
αμϋςωσ το Νοϋμβριο του 2011 και επϋτρεψε τη δημιουργύα ευϋλικτου
κυβερνητικοϑ ςχόματοσ, ενώ ςτην Ελλϊδα χρειϊςτηκαν πολλϋσ μϋρεσ για να
γύνει

κυβϋρνηςη

ςυνεργαςύασ

που,

τελικϊ,

εύχε
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μϋλη!...

Ϊνα ερευνητικϐ πρϐγραμμα με ςτϐχο την ανϊλυςη του τρϐπου με τον οπούο η
ελληνικό οικονομικό κρύςη και τα παρϊγωγϊ τησ προβλόθηκαν μϋςα απϐ το
διεθνό Σϑπο, διενεργόθηκε απϐ το Κϋντρο Διεθνοϑσ Πολιτικόσ Οικονομύασ του
Ινςτιτοϑτου Διεθνών χϋςεων (ΙΔΙ)

με τη ςτόριξη του Ελληνικοϑ

Παρατηρητηρύου του London School of Economics και του Centre for Global
Political Economy του Πανεπιςτημύου Sussex.

Πρϐκειται για το βιβλύο “The Greek Crisis in the Media” (εκδ. Ashgate) που μϐλισ κυκλοφϐρηςε.
υγγραφϋασ του εύναι ο επιςτημονικϐσ ςυνεργϊτησ του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργοσ Σζογϐπουλοσ
89 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303828304575179921909783864
88
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Η εργαςύα ςκιαγρϊφηςε τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ που καθϐριςαν τη φϑςη
και τισ παραμϋτρουσ τησ αρνητικόσ ςυζότηςησ για την Ελλϊδα ςτο διεθνό τϑπο.
Η ϋρευνα που κϊλυψε την περύοδο απϐ τον επτϋμβριο του 2009 μϋχρι τον
Οκτώβριο του 2010 επικεντρώθηκε ςε ϋντεκα χώρεσ : Βρετανύα, Γερμανύα ,
Γαλλύα, Ιςπανύα, Πολωνύα, ΗΠΑ, Κύνα, Ινδύα, Ιαπωνύα, Κορϋα και ιγκαποϑρη. Ψσ
δεύγμα χρηςιμοποιόθηκε η υψηλϐτερη ςε κυκλοφορύα εθνικό πολιτικό
εφημερύδα ( μεγϊλου ςχόματοσ ).
Ο βαθμϐσ τησ ευρωπαώκόσ και διεθνοϑσ προςοχόσ για την Ελλϊδα κορυφώθηκε
τον Μϊιο του 2010 και όταν πρϊγματι εκπληκτικϐσ. Με την εξαύρεςη των "The
Times" τησ Ινδύασ και τησ "The Daily Yomiuri "(Ιαπωνύα ), ϐλεσ οι ϊλλεσ
εφημερύδεσ ςτο δεύγμα Σϑπου δημοςύευςαν περιςςϐτερα απϐ ϋνα ϊρθρα με
αναφορϊ ςτην Ελλϊδα κϊθε ημϋρα (τουλϊχιςτον κατϊ μϋςο ϐρο ). Ενδεικτικϊ, η
"El Pais" δημοςύευςε ςυνολικϊ ϐλο το μόνα 221 ϊρθρα, η εφημερύδα "Le Figaro"
165 ϊρθρα, οι " New York Times" 125 ϊρθρα, η "GazetaWyborcza" 49 ϊρθρα, και
η "The Korea Times" 34 ϊρθρα. Εύναι ςαφϋσ ϐτι ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ των
ϊρθρων αναφϋρθηκαν ςτην ελληνικό κρύςη με ϋναν μϊλλον περιγραφικϐ τρϐπο
χωρύσ να κϊνουν καμύα εμφανό κριτικό ό τουλϊχιςτον εϑκολα διακριτό. την
περύπτωςη τησ Ελλϊδασ υπόρξε μια ςταθερό (απϐ την ϊποψη των υψηλών
αριθμών), ςυςτηματικό και διαρκόσ αρνητικό αναφορϊ ςτα περιςςϐτερα διεθνό
μϋςα ενημϋρωςησ, κατϊ τη διϊρκεια του μεγαλϑτερου μϋρουσ τησ υπϐ εξϋταςη
περιϐδου.
Γράφημα 4: Η ςτάςη του διεθνούσ Σύπου απέναντι ςτην Ελλάδα
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Πηγή: Andreas Antoniades (2012),“At the Eye of the Cyclone: The Greek crisis in Global
media. Athens:ACIPE, p.8

Tρύα τουλϊχιςτον «κυρύαρχα θϋματα» ϋδωςαν υπϐςταςη ςε αυτϐν τον αρνητικϐ
λϐγο: η διαφθορϊ τησ ελληνικόσ πολιτεύασ και τησ πολιτικόσ, η αναξιοπιςτύα και
η ανευθυνϐτητα με ϋμφαςη ςτην ηθικό και τη δεοντολογύα.
Η διϊχυτη εντϑπωςη ϐτι οι Ϊλληνεσ δεν δουλεϑουν αρκετϊ, ξοδεϑουν αλϐγιςτα,
φοροδιαφεϑγουν, εύναι διεφθαρμϋνοι κι ανϋντιμοι απϋναντι ςτουσ Εταύρουσ
τουσ, ανύκανοι να διαχειριςτοϑν τα του ούκου τουσ, δεν απεύχε πολϑ απϐ την
πραγματικϐτητα.90
Οι εφημερύδεσ

"Die Zeit" και

"Νew York Times", αλλϊ και η "El Pais",

αναφϋρθηκαν ςτο"fakelaki"91, ενώ η "Le Figaro"

92

ανϋλυςε το φαινϐμενο του

«μαγειρϋματοσ» (cooking the books)93. Η Financial Times ςχολύαςε καυςτικϊ
πωσ η Ελλϊδα εύναι διϊςημη για τη φοροδιαφυγό τησ.94
Σην ύδια ώρα οι "New York Times" αναφϋρθηκαν ςτο ελληνικϐ χαρακτηριςτικϐ
τησ νοοτροπύασ των ελλόνων , το "volema".95
Δυςτυχώσ, η επύδραςη των αρνητικών, αλλϊ αληθινών, δημοςιευμϊτων για την
Ελλϊδα ξεπϋραςε τη ςφαύρα του ϊμεςου και του ςυνειδητοϑ και ϊρχιςε να
λειτουργεύ και υποςυνεύδητα, πρϊγμα που εύναι πολϑ δϑςκολο , αν ϐχι αδϑνατο,
να ελεγχθεύ και να αναςτραφεύ.
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι πολλϋσ απϐ τισ παθογϋνειεσ του ελληνικοϑ
κοινωνικοπολιτικοϑ ςυςτόματοσ, που ϋθιξαν οι ξϋνοι δημοςιογρϊφοι και που
ςτϊθηκαν τα αύτια για να αμαυρωθεύ περαιτϋρω η

εικϐνα τησ χώρασ,

επιβεβαιώθηκαν τϐςο απϐ εκθϋςεισ και ϋρευνεσ διεθνών φορϋων, ϐςο και απϐ
δηλώςεισ εκπροςώπων τησ πολιτικόσ ηγεςύασ. Ενδιαφϋρον εύχε η αποκϊλυψη
του προϋδρου του Eurogroup Jean Claude Juncker τον Οκτώβριο του 2010 ϐτι
κϊποιοσ ϋλληνασ πρωθυπουργϐσ του εύχε εκμυςτηρευθεύ «πωσ κυβερνϊ μια
διεφθαρμϋνη χώρα»96.
Andreas Antoniades (2012),“At the Eye of the Cyclone: The Greek crisis in Global media. Athens:ACIPE
Όπ.π
92 Διαβϊςτηκε ςτο Andreas Antoniades http://www.lefigaro.fr/international/2010/02/11/0100320100211ARTFIG00004-la-grece-prise-au-piege-de-ses-incoherences-.php
93 Όπ.π.
94 http://www.ft.com/cms/s/0/26739ae4-1410-11df-8847-00144feab49a.html#axzz33TCykZjk
95 R. Donadio and A. Carassava, ‘Greek socialists hope for comeback; But even supporters of party
fear the vote Sunday can't solve crisis’, The New York Times, 03/10/2009. Διαβϊςτηκε ςτο Αντωνιϊδησ
96 http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=359835
90
91
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Νωρύτερα, το Νοϋμβριο του 2009,

η οργϊνωςη Διεθνόσ Διαφϊνεια εύχε

κατατϊξει την Ελλϊδα μαζύ με τη FYROM, τη Βουλγαρύα και τη Ρουμανύα ςτην
71η θϋςη ωσ προσ τη διαφθορϊ. την ύδια ϋκθεςη εύχε γύνει αναφορϊ ςε μια
ιδιαύτερα ανηςυχητικό περύπτωςη χώρασ που αδυνατεύ να επιβϊλει επαρκό
μϋτρα κατϊ τησ διαφθορϊσ, καθυςτερεύ ςτην ϋκδοςη δικαςτικών αποφϊςεων
και ςυγκαλϑπτει ςκϊνδαλα διαφθορϊσ. Σο 2010 η χώρα επιδεύνωςε τη θϋςη τησ
φτϊνοντασ ςτην 78η.97
Σο ερώτημα που προκϑπτει εδώ και που καλοϑμαςτε να απαντόςουμε
παρακϊτω εύναι κατϊ πϐςο επηρεϊςτηκε η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτο διεθνϋσ
περιβϊλλον απϐ τισ επιπτώςεισ τησ κρύςησ ςτην εικϐνα τησ και τι ακριβώσ
διακυβεϑτηκε.
3.2. Η επίδραςη τησ κρίςησ ςτην εικόνα τησ Ελλάδασ
Η εικϐνα μιασ χώρασ δεν εξαρτϊται μϐνο απϐ τισ ςτρατηγικϋσ διαχεύριςόσ τησ
απϐ τισ εκϊςτοτε κυβερνόςεισ, αλλϊ και απϐ την ύδια την πραγματικϐτητϊ τησ.
Τποςτηρύζεται ϐτι η αρνητικό εικϐνα τησ Ελλϊδασ ςτα διεθνό ειδηςεογραφικϊ
μϋςα εύναι προγενϋςτερη τησ κρύςησ

98

και ςχετύζεται με τισ δυςλειτουργύεσ του

κρατικοϑ μηχανιςμοϑ και με τον τρϐπο που το κρϊτοσ διαχειρύζεται τισ ςχϋςεισ
του με τουσ πολύτεσ και την κοινωνύα.
Η αντύδραςη, η ϊμεςη δρϊςη, η διεκδύκηςη, η απεργύα, εύναι ςυμπτώματα τησ
ϊρνηςησ του κρϊτουσ να ακοϑςει και να ξεκινόςει διϊλογο με τουσ πολύτεσ του.
Η ςταδιακό μετατροπό του φϐβου ςε οργό και θυμϐ, ςε ςυναιςθόματα που
ωθοϑν ςε ϊμεςη δρϊςη, μπορεύ να απελευθερώςει δυναμικϋσ, η εκδραμϊτιςη
των οπούων αναπϐφευκτα επιδρϊ ςτην εικϐνα.99 Αυτό η εικϐνα μεταφϋρεται και
ςτο εξωτερικϐ. Οι πολιτικού αναλυτϋσ ςυγκλύνουν ςτο ϐτι η ϑφεςη ωσ γεγονϐσ
δεν αρκεύ να πληγώςει την αξιοπιςτύα μιασ χώρασ. Αυτϐ που εκθϋτει τα
αντανακλαςτικϊ τησ απϋναντι ςτο πρϐβλημα

εύναι η

ατυχόσ και

αναποτελεςματικό διαχεύριςό τησ.

Δεύκτησ αντύληψησ διαφθορϊσ (CPI) τησ Διεθνοϑσ διαφϊνειασ
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
98 Athanasios Samaras http://www.academia.edu/1101598
99 Όπ.π.
97
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Ο Simon Anholt υποςτηρύζει ϐτι οι χώρεσ κρύνονται απϐ αυτϊ που παρϊγουν και
απϐ αυτϊ που κϊνουν, ϐχι απϐ το τι δηλώνουν οι ύδιεσ για τον εαυτϐ τουσ.
Η ιδϋα του να προςπαθόςει να αλλϊξει κϊποιοσ τισ προςλαμβϊνουςεσ τησ
εικϐνασ τησ χώρασ του,

ϐταν αυτϋσ δεν υπϊρχουν ςε μεγϊλο βαθμϐ, εύναι

τουλϊχιςτον υποτιμητικό.
την χρονικό ςυγκυρύα που μελετϊμε, οι πολιτικού, τα γεγονϐτα και το δυςμενϋσ
οικονομικϐ περιβϊλλον αμαϑρωςαν την εικϐνα των Ελλόνων. ϑμφωνα με τον
αναλυτό, εναπϐκειται ςτουσ ύδιουσ να βρουν τρϐπουσ να το αλλϊξουν αυτϐ.100
Ο ύδιοσ υποςτηρύζει ϐτι η Ελλϊδα δεν ϋχει υποβαθμιςτεύ ςτην αντύληψη των
ανθρώπων επειδό ϊγγιξε τα ϐρια τησ χρεοκοπύασ. Η χώρα ϋχει χϊςει την
εκτύμηςη των υπολούπων επειδό αδυνατεύ να αντιμετωπύςει την κρύςη. Η εικϐνα
που προςλαμβϊνουν οι αποδϋκτεσ εύναι ϐτι οι Ϊλληνεσ εύναι απλώσ θυμωμϋνοι
και ϋχουν βγει ςτουσ δρϐμουσ και διαδηλώνουν. Σο πρϐβλημα εύναι ϐτι δεν
βλϋπουν μια όρεμη, ανθρώπινη, ϋξυπνη, ευρηματικό αντύδραςη απϐ τουσ
κατούκουσ αυτοϑ του τϐπου. «Αν, αντύθετα, οι ϊνθρωποι ϋλεγαν “κοιτϊξτε τουσ
Ϊλληνεσ, πϐςο καλϊ ϋχουν διαχειριςτεύ την κρύςη, με τι αξιοπρεπό,
αποτελεςματικϐ και δημιουργικϐ τρϐπο το κϊνουν”, τϐτε ξαφνικϊ τα πϊντα θα
ϊλλαζαν. Η ςτϊςη θα όταν: «Αγαπώ την Ελλϊδα, δεν με ενδιαφϋρουν οι πολιτικού
τησ και η οικονομύα τησ. Θϋλω να την επιςκεφθώ και να γνωρύςω αυτοϑσ τουσ
ανθρώπουσ. Διϐτι αντεπεξόλθε ςτα προβλόματϊ τησ με τον τρϐπο που και εγώ
θα όθελα, αν κϊτι αντύςτοιχο ςυνϋβαινε ςε εμϋνα»101.
Σο πλόγμα ςτην εικϐνα τησ Ελλϊδασ, δυςτυχώσ, αφαιρεύ αξύα απϐ τα προώϐντα
και τισ υπηρεςύεσ τησ. Βλϊπτει εμφανώσ και τον τουριςμϐ και δυςχεραύνει τη
διαμϐρφωςη μιασ ιςχυρόσ εμπορικόσ επωνυμύασ. Σο 2009, ο ελληνικϐσ
τουριςμϐσ βρϋθηκε αντιμϋτωποσ με τη διεθνό οικονομικό ϑφεςη, με ϋναν ιςχυρϐ
ανταγωνιςμϐ απϐ γειτονικϋσ χώρεσ και με μια ςυνεχιζϐμενη πολιτικό και
κοινωνικό αςτϊθεια ςε εςωτερικϐ επύπεδο.
Η χώρα βύωςε επύ μακρϐν μια ςειρϊ απϐ δυςμενό γεγονϐτα και καταςτϊςεισ ςτο
εςωτερικϐ τησ που επηρϋαςαν τη τουριςτικό κύνηςη, καθώσ η ζότηςη του
τουριςτικοϑ προώϐντοσ εξαρτϊται απϐ το μϋγεθοσ του κινδϑνου που μπορεύ να
ανεχθεύ ο δυνητικϐσ τουρύςτασ. Μεγϊλοσ κύνδυνοσ ιςοδυναμεύ με αϑξηςη ςτην

100
101

Απϐ ϊρθρο που δημοςιεϑθηκε ςτο BHMagazino ςτισ 5 Υεβρουαρύου 2012
Όπ.π.
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αναςφϊλεια και ςτην αβεβαιϐτητα και με μεύωςη ςτη ζότηςη. Η εξϋλιξη ςτην
τουριςτικό κύνηςη εξαρτϊται επύςησ και απϐ τα μϋτρα που λαμβϊνει η χώρα για
την αντιμετώπιςη πιθανών κινδϑνων.
Σο καθεςτώσ αναςφϊλειασ που καλλιεργόθηκε ςτην Ελλϊδα, κυρύωσ ςτο κϋντρο
τησ πρωτεϑουςασ, με κορυφαύο γεγονϐσ τη δολοφονύα του δημοςιογρϊφου
ωκρϊτη Γκιϐλια τον Ιοϑλιο του 2010, η δρϊςη των τρομοκρατικών
οργανώςεων «ϋχτα επαναςτατών» και «Πυρόνεσ τησ φωτιϊσ», η αποςτολό
εκρηκτικών πακϋτων ςε διϊφορεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ το φθινϐπωρο του 2010
και η ανηςυχύα για εξαγϐμενη αναρχύα απϐ εξτρεμιςτικϋσ οργανώςεισ ςτη χώρα,
προβλημϊτιςαν τουσ Ευρωπαύουσ που επιθυμοϑςαν να επιςκεφτοϑν την Ελλϊδα
και ειδικϐτερα την Αθόνα.102
Παρϊλληλα, το λαώκϐ ξϋςπαςμα οικονομικϊ αςθενών ομϊδων, οι εικϐνεσ
διαδηλωτών με δακρυγϐνα και η αναταραχό ςτο κϋντρο τησ πρωτεϑουςασ, οι
απεργύεσ διαρκεύασ ςε αεροδρϐμια και μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, η εικϐνα μιασ
Αθόνασ που καύγεται και τρομοκρατεύται, η ανεξϋλεγκτη καταςτροφικό μανύα
των «γνωςτών-αγνώςτων»,

που οδόγηςε την αγορϊ ςε καθύζηςη και

υπονϐμευςε την αςφϊλεια των πολιτών, αποθϊρρυναν τουσ τουρύςτεσ που την
εύχαν ωσ πρώτη επιλογό

για τισ διακοπϋσ τουσ. Ενδεικτικϊ, ςϑμφωνα με

ςτοιχεύα του ΕΣΕ το 2009 τα ϋςοδα απϐ τον τουριςμϐ ϋφταςαν τα 10,4 δισ
ευρώ, για να μειωθοϑν ςτα 9,6 δισ το 2010. Απϐ το 2008 ωσ το 2009 οι διεθνεύσ
αφύξεισ παρουςύαςαν μεταβολό τησ τϊξησ του -6,4% και οι ταξιδιωτικϋσ
ειςπρϊξεισ μεταβολό τησ τϊξησ του -10,6%.103
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η εικϐνα τησ Ελλϊδασ ανϋβαςε τη χώρα ςτην 6η θϋςη
παγκοςμύωσ το 2005, ενώ το 2012 η χώρα εξαιτύασ των αρνητικών ςυζητόςεων
εισ βϊροσ τησ κατρακϑληςε ςτην 39η θϋςη.104

«Η Ελληνικό Κρύςη ςτα διεθνό ΜΜΕ» ΕΛΙΑΜΕΠ, Κεύμενο εργαςύασ Νο 16/2011, ςελ.11, Γιώργοσ
Σζογϐπουλοσ
103 http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Ellinikos%20tourismos,%20sticheia%20&%20arithmoi/
104 http://gnto.gov.gr/el/01112012102
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Όςο πιο δϑςκολη εύναι η οικοδϐμηςη μιασ θετικόσ εικϐνασ, διϐτι ςυνεπϊγεται
επιτεϑγματα, ςυνθϋςεισ, ςυςτηματικϐτητα, ςυνϋργεια δημοςύων και ιδιωτικών
φορϋων, ςτρατηγικό, θεςμικϐ πλαύςιο και πϐρουσ ςε βϊθοσ χρϐνου, δηλαδό μια
κατεξοχόν πολιτικό διαδικαςύα, τϐςο εϑκολη εύναι η καταβαρϊθρωςό τησ.
Εύναι ενδιαφϋρουςα η διαπύςτωςη ϐτι η εικϐνα τησ Ελλϊδασ αμαυρώθηκε απϐ
γεγονϐτα και πριν απϐ την οικονομικό κρύςη, ενώ ςυνεχύζει να αμαυρώνεται
κατϊ καιροϑσ απϐ αρνητικϊ διεθνό δημοςιεϑματα που την επικρύνουν για την
αναποτελεςματικϐτητα των κυβερνητικών χειριςμών τησ. Οι επικρύςεισ
ενιςχϑονται ό ϋχουν πολλϋσ φορϋσ ωσ αφετηρύα αντύςτοιχεσ

κριτικϋσ απϐ

ελληνικϊ ΜΜΕ που δϋχεται η χώρα ςτο εςωτερικϐ.
Η ύδια πολλϋσ φορϋσ ϋγινε αντικεύμενο αρνητικόσ διεθνοϑσ ειδηςεογραφικόσ
αναφορϊσ ϐχι μϐνο για θϋματα που αφοροϑν χειριςμοϑσ ςτο πεδύο τησ
πολιτικόσ, αλλϊ και για θϋματα που αγγύζουν το μεγαλϑτερο ςυγκριτικϐ τησ
πλεονϋκτημα, τον τουριςμϐ και τον πολιτιςμϐ. Ο θϊνατοσ μετϊ απϐ ϊγριο
ξυλοδαρμϐ του νεαροϑ Αυςτραλοϑ τουρύςτα ςτη Μϑκονο το καλοκαύρι του
2008, η καταςτροφό αρχαιολογικών χώρων ςτισ πυρκαγιϋσ του καλοκαιριοϑ
του 2007, τα ςκϊνδαλα με το «ντϐπινγκ» των ελλόνων αθλητών ςε μεγϊλεσ
αθλητικϋσ οργανώςεισ, τα γεγονϐτα του Δεκεμβρύου του 2008, αλλϊ και το
κλεύςιμο του εθνικοϑ ραδιοτηλεοπτικοϑ φορϋα (ΕΡΣ) τον Ιοϑνιο του 2013,
επηρϋαςαν αρνητικϊ την εικϐνα τησ Ελλϊδασ διεθνώσ και αποκϊλυψαν το κενϐ
που υπϊρχει ςτον τομϋα κεντρικόσ ςτρατηγικόσ διαχεύριςόσ τησ, που θα
μποροϑςε με κατϊλληλουσ μηχανιςμοϑσ να περιορύςει τον αντύκτυπο.
Αναφορικϊ με την εξωτερικό πολιτικό, ο κλονιςμϐσ τησ εικϐνασ μπορεύ να όταν
ϊκρωσ ςημαντικϐσ, αλλϊ δεν κατϋςτηςε την Ελλϊδα

ϋναν αναξιϐπιςτο

ςυνομιλητό κι οϑτε ϋθεςε ςε αςφυκτικϐ περιοριςμϐ το ρϐλο τησ ςτο διεθνϋσ
ςϑςτημα. Η δραματικό εξϋλιξη τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ αλληλεπύδραςε
ευθϋωσ με ϐλα τα ανοιχτϊ ζητόματα των εξωτερικών πολιτικών χειριςμών τησ.
Κυρύωσ ϐμωσ ανϋπτυξε ϋναν προβληματιςμϐ για το αν θα μποροϑςε η Ελλϊδα
να αντιμετωπύςει με περιοριςμϋνεσ, εκ των πραγμϊτων, δυνατϐτητεσ παλαιϊ
προβλόματα και νϋεσ προκλόςεισ μϋςα ςε ϋνα εξαιρετικϊ ρευςτϐ ευρωπαώκϐ και
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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περιφερειακϐ περιβϊλλον, καθώσ η αναντιςτοιχύα μϋςων και ςτϐχων εύναι η
κϑρια πρϐκληςη που αντιμετωπύζει η εξωτερικό τησ πολιτικό ςτην εποχό τησ
κρύςησ. 105
Η κρύςη εμπιςτοςϑνησ τησ χώρασ ενιςχϑθηκε επύςησ κυρύωσ απϐ την αδυναμύα
τησ να τηρόςει τισ δεςμεϑςεισ τησ ςτουσ δανειςτϋσ και να υλοποιόςει τισ
απαραύτητεσ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ.106

Αυτϊ ϐμωσ λϐγω τησ οικονομικόσ

κρύςησ και ϐχι εξαιτύασ τησ δυςμενοϑσ εικϐνασ τησ. Τπόρξαν και μεμονωμϋνεσ
αρνητικϋσ ςυζητόςεισ που ϋγιναν ςτη βϊςη τησ οικονομικόσ κρύςησ και που
υποβύβαςαν

το διεθνϋσ τησ κϑροσ, ιδιαύτερα ςε ζώνεσ που μϋχρι πρϐτινοσ

αποτελοϑςαν προνομιοϑχο πεδύο τησ ελληνικόσ επιρροόσ, ϐπωσ τα βαλκϊνια.
Αυτό η υποβϊθμιςη, περιοριςμϋνα, ερμηνεϑτηκε και ωσ απώλεια του ρϐλου τησ
ωσ «κρϊτουσ-οδηγοϑ» των βαλκανικών οικονομιών προσ τον εξευρωπαώςμϐ
τουσ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ το δημοςύευμα του περιοδικοϑ “Economist” , ςτο
οπούο Βοϑλγαροσ αναλυτόσ, με δϐςη ειρωνεύασ, ςχολιϊζει την κατϊςταςη,
λϋγοντασ ϐτι πριν απϐ 20 χρϐνια η Βουλγαρύα όλπιζε ϐτι θα γινϐταν ςαν την
Ελλϊδα «ςχετικϊ δημοκρατικό, αλλϊ μετριοπαθώσ διεφθαρμϋνη», αλλϊ τώρα η
Βουλγαρύα ελπύζει ϐτι η Ελλϊδα μπορεύ να γύνει ϐπωσ η Βουλγαρύα, δηλαδό
φτωχό αλλϊ οικονομικϊ πειθαρχημϋνη και χωρύσ να προκαλεύ προβλόματα
ςτουσ ϊλλουσ. 107
Όλεσ οι παραπϊνω εξελύξεισ υπόρξαν ςημαντικϋσ γιατύ εν μϋρει ενύςχυςαν τισ
αρνητικϋσ εντυπώςεισ για τη χώρα ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον. Απϐ την «ιςχυρό
Ελλϊδα» περϊςαμε απϐτομα ςτον «αδϑναμο κρύκο» του παγκϐςμιου
ςυςτόματοσ,

108αλλϊ

εξαιτύασ τησ παρατεταμϋνησ οικονομικόσ κρύςησ και ϐχι

τϐςο ωσ απϐρροια τησ διαμϐρφωςησ μιασ αρνητικόσ εικϐνασ.
ε αρκετϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ η χώρα βρϋθηκε ςτο περιθώριο τησ ευρωπαώκόσ
οικογϋνειασ ωσ ϋνα κρϊτοσ που αδυνατεύ να εκςυγχρονιςτεύ και γνώριςε τον
απομονωτιςμϐ και την εςωςτρϋφεια. Αυτϐ που χρειϊζεται εύναι μια
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αποτελεςματικό διαχεύριςη τησ εικϐνασ τησ, που μπορεύ να υλοποιηθεύ με
ςυντονιςμϋνη πολιτικό βελτύωςησ και προβολόσ διεθνώσ. 109
Εύναι δϑςκολο να αλλϊξουν τα ςτερεϐτυπα που καθορύζουν την εικϐνα ενϐσ
κρϊτουσ. Μποροϑν ϐμωσ να προςαρμοςτοϑν ςτην τρϋχουςα πραγματικϐτητα
με την προϒπϐθεςη ϐτι θα υπϊρχει ξεκϊθαρη ςτρατηγικό και ςυντονιςμϐσ
μεταξϑ κυβϋρνηςησ, δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα και κοινωνύασ, πρϊγμα πολϑ
δϑςκολο για την Ελλϊδα110.

Η ελληνικό πολιτικό ηγεςύα αρχύζει να

ςυνειδητοποιεύ πωσ η δημιουργύα και η διαχεύριςη τησ

εικϐνασ ϋχουν μια

αμφύδρομη ςχϋςη και επιρροό με τη ςυμπεριφορϊ τησ χώρασ ςτο εξωτερικϐ και
εςωτερικϐ περιβϊλλον, και αρχύζει να αντιλαμβϊνεται τισ τϊςεισ ςτο διεθνϋσ
περιβϊλλον και να ερμηνεϑει πια τον κϐςμο με βϊςη εθνικϊ ςτερεϐτυπα.111

3.3 Προςπάθειεσ για αναςύςταςη τησ εικόνασ τησ Ελλάδασ

Εν μϋςω τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ κρύςησ,

η κυβϋρνηςη ςυνεργαςύασ με

επικεφαλόσ τον πρωθυπουργϐ Αντώνη αμαρϊ ξεκύνηςε μια μεγϊλη εκςτρατεύα
επαναπροςδιοριςμοϑ τησ εικϐνασ τησ χώρασ (re-branding), προκειμϋνου να
αποκαταςτόςει την αξιοπιςτύα τησ ςτα ξϋνα ακροατόρια και ςτισ παγκϐςμιεσ
οικονομικϋσ αγορϋσ. ε αυτϐ το πλαύςιο, υιοθετεύ μια τακτικό διαχεύριςόσ τησ
δύνοντασ μεγϊλη ϋμφαςη ςτον τουριςμϐ (αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το 1/5 του
ελληνικοϑ εργατικοϑ δυναμικοϑ απαςχολεύται ςτον τομϋα του τουριςμοϑ
και ςτισ

112

)

ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδϑςεισ, θϋτοντασ ςτο επύκεντρο κυρύωσ την

οικονομικό ανϊκαμψη τησ χώρασ .

Βϋλγιο: Η ελληνικό εξωτερικό πολιτικό την εποχό τησ κρύςησ-Παρεμβϊςεισ Μ. Κοππϊ και Γ.
Κουμουτςϊκου ςε εκδόλωςη του St.Anthony’s College ςτην Οξφϐρδη. 25 Ιανουαρύου 2012.
110 Simon Anholt(2007) Competitive Identity:The new brand management for Nations, Cities and regions,
New York, Palgrave Macmillan, p.8-9
111 Simon Anholt,(2005) “Nation brand as context and reputation”, New York, Palgrave Macmillan p. 224228 [http://www.earthspeak.com/Download%
20articles%20Dec%2006/Editor's%20Foreword%20to%20Volume%201%20Issue%203%20of%20Place
%20Branding%20-%20Simon%20Anholt.pdf].
112 “For a Sustainable Tourism Industry,” Hellenic Republic Embassy of Greece in the UK, accessed May 15,
2013, http://www.mfa.gr/uk/en/about-greece/tourism/investment-and-growth.html.
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Η εκςτρατεύα « Live your myth in Greece»113, που ξεκύνηςε το 2008 απϐ την
Ελληνικϐ Οργανιςμϐ Σουριςμοϑ και περιλϊμβανε μια ςειρϊ απϐ βύντεο που
απεικϐνιζαν την Ελλϊδα ωσ τον απϐλυτο προοριςμϐ, ςταμϊτηςε. Σο Τπουργεύο
Σουριςμοϑ114 το 2010 εγκαινύαςε νϋα τουριςτικό καμπϊνια με το ςϑνθημα
"You in Greece". Ωμεςοσ ςτϐχοσ εύναι η ανϊδειξη περιοχών τησ Ελλϊδασ, ο
υπερκεραςμϐσ των αρνητικών εντυπώςεων που ςχετύζονται με το χρϋοσ τησ
κρύςησ , καθώσ και η ςτϐχευςη νϋων τουριςτικών αγορών ϐπωσ τησ Αςύασ.
Σο κυβερνητικϐ ςχόμα που ανϋλαβε τα καθόκοντϊ του τον Ιοϑνιο του 2012,
τοποθϋτηςε τη διαδικαςύα τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ ψηλϊ ςτην πολιτικό
ατζϋντα, εςτιϊζοντασ ςτο "rebranding Greece" . τϐχοσ του εγχειρόματοσ εύναι η
αναβϊθμιςη τησ ελκυςτικϐτητασ τησ χώρασ ωσ τουριςτικοϑ προοριςμοϑ κατϊ
τη διϊρκεια ϐλου του χρϐνου, με ταυτϐχρονη προςϋλκυςη ϊμεςων ξϋνων
επενδϑςεων που θα δώςουν μια ανϊςα για οικονομικό ανϊκαμψη και
μακροπρϐθεςμα θα αποκαταςτόςουν την αξιοπιςτύα

τησ ςτισ παγκϐςμιεσ

αγορϋσ.
Με εντολό

του πρωθυπουργοϑ δημιουργόθηκε ϋνα ξεχωριςτϐ Τπουργεύο

Σουριςμοϑ115 τον Οκτώβριο του 2012 και η Κυβϋρνηςη υπϋδειξε κϊποια βαςικϊ
ςημεύα που χρόζουν ϊμεςησ αντιμετώπιςησ για τη βελτύωςη του ελληνικοϑ
τουριςτικοϑ προώϐντοσ ϐπωσ:
-τόριξη και προώθηςη του ελληνικοϑ τουριςμοϑ ςτο εξωτερικϐ και ιδιαύτερα
ςτισ αγορϋσ υψηλόσ προτεραιϐτητασ,

ϐπωσ

Γερμανύα, Αγγλύα και

ςκανδιναβικϋσ χώρεσ.
-Ωμεςη ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ Διαχεύριςησ Κρύςεων για την αποτελεςματικό
προςταςύα τησ δημϐςιασ εικϐνασ και φόμησ τησ Ελλϊδασ ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ .
-Ενεργοπούηςη

τησ

καμπϊνιασ

“Marketing

Greece”

(www.

marketinggreece.com) με ςτϐχο τη δημιουργύα και την ανϊδειξη προοριςμών
και προώϐντων, χρηςιμοποιώντασ ςτρατηγικϋσ του marketing και υλοποιώντασ
τη μϋςω τησ ςυνεργαςύασ δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα.

“Live Your Myth in Greece 2008,” Living In Greece, accessed May 10, 2013,
http://livingingreece.gr/2008/01/14/live-yourmyth-in-greece-2008/.
114 “Tourism Campaign ‘You in Greece’,” Hellenic Republic Embassy of Greece in Poland, June 9, 2010.
Accessed May 10, 2013,
http://greeceinfo.wordpress.com/2010/06/09/tourism-campaign-you-in-greece/.
115 “Samaras PM as coalition comes together,” Ekathimerini.com, June 20, 2012. Accessed May 1, 2013,
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_20/06/2012_448183 .
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-Ωμεςη απλοπούηςη τησ γραφειοκρατύασ για τουσ ξϋνουσ τουρύςτεσ116.
Eπύςησ, η πολιτικό ηγεςύα προβαύνει ϊμεςα ςε μεταρρυθμύςεισ ςτο εςωτερικϐ.
Η βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, η περιςτολό τησ διαφθορϊσ, η προώθηςη
παραγωγικών δραςτηριοτότων και η προςϋλκυςη επενδϑςεων ενςωματώνουν
υψηλϐτερη προςτιθϋμενη αξύα και ςυνιςτοϑν ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ για τη
διεκδύκηςη και διατόρηςη μιασ ιςχυρόσ θϋςησ ςτην Ευρώπη και διεθνώσ,
δεδομϋνων των προκλόςεων τησ παγκοςμιοπούηςησ.117 Σαυτϐχρονα η
προςϋλκυςη

ξϋνων

επενδυτών

και

η

ενύςχυςη

πρωτοβουλύασ ξϋνων επιχειρηματιών ςτην Ελλϊδα

τησ

επιχειρηματικόσ

αποτελοϑν

τμόμα τησ

διαχεύριςησ τησ εικϐνασ τησ χώρασ.
ε αυτϐ το πλαύςιο, ο πρωθυπουργϐσ, ςυνοδευϐμενοσ απϐ ομϊδα 60 Ελλόνων
επιχειρηματιών
αξιωματοϑχουσ,

118

ςτα μϋςα ΜαϏου 2013 ςυναντόθηκε ςτο Πεκύνο με Κινϋζουσ

με ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ διμεροϑσ ςχϋςησ119. Κατϊ τη

διϊρκεια τησ τετραόμερησ επύςκεψόσ του, ο ύδιοσ κϊλεςε τουσ Κινϋζουσ να
επενδϑςουν ςτην Ελλϊδα και να ςυμμετϊςχουν μϋςω επενδυτικών ςχεδύων ςτο
πρϐγραμμα ιδιωτικοποιόςεων που ϋχει προταθεύ απϐ την κυβϋρνηςη. 120
ϑγχρονοι μελετητϋσ τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ μιασ χώρασ
(nation branding) υποςτηρύζουν πωσ ϐποιο μόνυμα και να επιχειρόςει εκεύνη να
ςτεύλει για τον εαυτϐ τησ ςτο εξωτερικϐ, θα υπϊρχουν αμϋςωσ εννϋα
εκατομμϑρια διαφορετικϊ μηνϑματα που θα αντικροϑουν το αρχικϐ τησ
επιχεύρημα.
Αυτού δε, που καλοϑνται να αλλϊξουν τη χώρα τουσ εύναι οι ύδιοι οι πολύτεσ.
Ωλλωςτε, αυτού θα ωφεληθοϑν αν η εικϐνα τησ χώρασ βελτιωθεύ, και αυτού θα
υποφϋρουν αν

χειροτερεϑςει. Γι’ αυτϐ για τη διαχεύριςη τησ εικϐνασ

“Speech of Minister of Tourism in the Parliament”. olgakefalogianni.gr. July 8, 2012. [in Greek: translated
by the author],http://www.olgakefalogianni.gr/page/articles/detail.asp?a_id=1024&c_id=3&sc_id=5
117 Π.Κ. Ιωακειμύδησ, «Σο διεθνϋσ ςϑςτημα και εμεύσ», Mεταρρϑθμιςη, 27/10/2006
[http://metarithmisi.gr/el/readArchives.asp?catID=5&page=1&subCatID=0&textID=284 ημερομηνύα
επύςκεψησ 24/10/2008).
118 “Greek PM Antonis Samaras visits China
in effort to boost economy,”South China Morning Post, May
16,
2013,
http://www.scmp.com/news/china/article/1238527/greek-pm-antonis-samaras-visitschina-effort-boost-ailing-economy
119 http://www.bloomberg.com/news/2013-05-17/samaras-tells-china-to-see-greece-as-europe-sinvestment-gateway.html
120 Zhao Qian,“Greek Prime Minister Seeks
to Woo Chinese Investors,”Global Times,May19,
2013.http://www.globaltimes.cn/content/782711.shtml#.UZ9_CWt5mSM
116
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χρηςιμοποιεύται η ϋννοια του “nation branding”, διϐτι αναφϋρεται ςτο ϋθνοσ,
ςτουσ ανθρώπουσ του, ϐπου κι αν βρύςκονται, ϐ, τι κι αν κϊνουν.121
Τπϐ αυτϐ το πρύςμα αναπτϑςςονται και ιδιωτικϋσ πρωτοβουλύεσ, ϐπωσ αυτό
του Brand strategist Peter Economides, ο οπούοσ ηγεύται μιασ διεθνοϑσ
εκςτρατεύασ με τύτλο: "Give Greece a Chance", η οπούα περιλαμβϊνει τη
ςυμμετοχό Ελλόνων πολιτών.122 Επιπλϋον,

μια εθελοντικό ομϊδα με τo

ςϑνθημα: "Up Greek tourism" ϋχει επιδοθεύ ςτην ανεϑρεςη κονδυλύων απϐ
ιδιώτεσ, προκειμϋνου να εξαςφαλύςει χώρο για διαφόμιςη ςτην Time Square τησ
Ν. Τϐρκησ και ςτην Piccadilly Circus του Λονδύνου123.

Σϋλοσ, ςτο αν

Υραντζύςκο τϋςςερισ νϋοι επαγγελματύεσ ϋχουν ςυςτόςει μια ομϊδα που
ονομϊζεται "Dopios", με ςτϐχο την επικοινωνύα με Αθηναύουσ πολύτεσ των
Αμερικανών που θϋλουν να επιςκεφτοϑν την Ελλϊδα 124 .
Τπϊρχει

η ϊποψη βϋβαια ϐτι η εικϐνα

μιασ χώρασ, ςτην ςυγκεκριμϋνη

περύπτωςη τησ Ελλϊδασ, εύναι ακριβώσ η αντανϊκλαςη τησ πραγματικϐτητασ,
η οπούα δεν αλλϊζει εϑκολα αν δεν αλλϊξει η ύδια η πραγματικϐτητα.
Οι υποςτηρικτϋσ τησ ϊποψησ αυτόσ θεωροϑν ϐτι η εικϐνα διαμορφώνεται μϋςω
αυτοϑ του τρϐπου και δεν χρειϊζεται η γνώςη ειδικών και η επιςτημονικό
υποςτόριξη. 125
Η Ελλϊδα ςε μια επιβαρυμϋνη περύοδο οικονομικόσ κρύςησ υποχρεώνεται να
αναβαθμύςει την οικονομικό τησ παρουςύα και να αποκαταςτόςει το
«κλονιςμϋνο» προφύλ τησ

προϊγοντϊσ το ςτην εικϐνα ενϐσ ςϑγχρονου

ευρωπαώκοϑ κρϊτουσ, οικονομικοϑ κϋντρου των Βαλκανύων και ςημαντικοϑ,
υπολογύςιμου ενεργειακοϑ εταύρου.
Αυτϐ ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνεπϊγεται πωσ η χώρα θα αφόςει πύςω το
ςυμβολικϐ ςυςχετιςμϐ τησ εικϐνασ τησ με τον πολιτιςμϐ και τον τουριςμϐ.
Αντύθετα, η παραγωγικό διαςϑνδεςη ϐλων των παραπϊνω, ςε αλληλεπύδραςη
με το ϋμψυχο υλικϐ τησ, εύναι το μϐνο αςφαλϋσ μϋςο διαφόμιςησ (ενύοτε και
δυςφόμιςησ)

που

θα

προςδώςει

την

απαραύτητη

δυναμικό

ςτη

«τραυματιςμϋνη» δημϐςια εικϐνα τησ.
υνϋντευξη του Simon Anholt ϐπωσ δημοςιεϑθηκε ςτο BHMagazino ςτισ 5 Υεβρουαρύου 2012
http://www.greeceischanging.com/campaign/
Theoni Skarlatos,“Give Greece a Chance, Say Tourist Business Owners,”BBC News (Athens),June 9,2012,
http://www.bbc.co.uk/news/business-18277680
123 http://www.upgreektourism.gr/
124 http://www.dopios.com/
125 (Απϐ προςωπικό ςυνϋντευξη 26 Μαρτύου 2014 ςτελϋχουσ του Τπουργεύου Εξωτερικών)
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Οι χώρεσ

ςυμπεριφϋρονται ωσ «μϊρκεσ» brands, γϑρω απϐ τισ οπούεσ

αναπτϑςςονται διαφορετικϋσ ςυζητόςεισ και οπτικϋσ που ςυςχετύζονται με
ςυγκεκριμϋνεσ ποιϐτητεσ και χαρακτηριςτικϊ.126 ϑμφωνα με τον πολιτικϐ
αναλυτό και ςυγγραφϋα Simon Anholt, η«μϊρκα» (brand) μπορεύ να ςημαύνει
τουλϊχιςτον τρύα διαφορετικϊ πρϊγματα ςτον κϐςμο τησ αγορϊσ: Πρώτον, να
παραπϋμπει ςτην ταυτϐτητα ενϐσ προώϐντοσ

(την εμφϊνιςό του, τη

ςυςκευαςύα, το λογϐτυπο), δεϑτερον, κϊτω απϐ μια πιο φιλϐδοξη οπτικό, μπορεύ
να χρηςιμοποιεύται για να υποδηλώςει τη κουλτοϑρα του οργανιςμοϑ που
κρϑβεται πύςω απϐ το προώϐν, και τρύτον, να αναφϋρεται ςτη φόμη-εικϐνα του
προώϐντοσ, με την οπούα ϋχει καθιερωθεύ ςτη ςυνεύδηςη του κοινοϑ και η οπούα
εύναι αυτό που απαςχολεύ τον ςυγγραφϋα127. Ο ύδιοσ ςε ςχετικϐ ϊρθρο του
καταλόγει ςυνοπτικϊ ςτο ϐτι: «Ακριβώσ ϐπωσ οι εταιρύεσ ϋχουν μϊθει να
προβϊλουν το "εμπορικϐ τουσ ςόμα",

ϋτςι και τα

κρϊτη καλοϑνται να

ενιςχϑςουν την φόμη τουσ και να την επαναπροςδιορύςουν, γιατύ η διαμϐρφωςη
τησ εικϐνασ αποτελεύ ςημαντικϐ τμόμα τησ πολιτειακόσ οργϊνωςησ».
Αποτελεύ γενικό θϋςη ο ιςχυριςμϐσ ϐτι τα ϋθνη- κρϊτη λειτουργοϑν ςε ϋνα
παγκϐςμιο ανταγωνιςτικϐ πλαύςιο128

και ϐτι, με τη ςωςτό διαχεύριςη τησ

εικϐνασ τουσ βϊςει ςτρατηγικόσ, μποροϑν να προωθόςουν τα ςυμφϋροντϊ τουσ
ςτο διεθνό ςτύβο.129
Η προςαρμογό και η χρόςη των επικοινωνιακών τεχνικών και ςτρατηγικών του
μϊρκετινγκ για την διαμϐρφωςη και προώθηςη τησ εικϐνασ ενϐσ κρϊτουσ,
αποτελεύ το nation branding για το οπούο γύνεται πολϑσ λϐγοσ τα τελευταύα
χρϐνια. την πλειονϐτητϊ τουσ οι οριςμού για τη διαχεύριςη τησ εικϐνασ μιασ
χώρασ ςυγκλύνουν ςε μια ταυτϐτητα «εργαλειακοϑ» χαρακτόρα, που την

"State branding implies that countries behave in many ways just like brands…they are perceived in
certain ways by large groups of people at home and abroad;they are associated with certain qualities and
characteristics"(Anholt 2003: p.213)
127 Simon Anholt,(1998) “Nation-Brands of the Twenty-First Century,” Journal of Brand Management 5, no.
6. London: Henry Stewart Publications, p. 395-406.
128 Wang J (2008) The Power and limits of branding in national image communication in global society. The
Journal of international communication, 14(2),9-24
129 Van Ham,P (2001a) European Intergration and the Postmodern condition:Governance, Democracy,
Identity. New York,Routledge
Van Ham,P (2001b)The Rise of the brand state:The portmodern politics of image and reputation. Foreign
Affairs,8(5),2-6
126
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αντιλαμβϊνονται ωσ ϋνα περιουςιακϐ ςτοιχεύο, το οπούο οι ειδικού ϋχουν την
υποχρϋωςη να διαχειρύζονται βϊςει ειδικών προςεγμϋνων ςτρατηγικών.
Η διαςϑνδεςη τησ όπιασ ιςχϑοσ με τη ςτρατηγικό τησ διαχεύριςησ τησ εικϐνασ
ενϐσ κρϊτουσ εύναι ςχεδϐν ϊμεςη. Η προώθηςη μιασ εικϐνασ ςταθερϐτητασ,
δϑναμησ και αξιοπιςτύασ, εύναι το ιςχυρϐτερο «εργαλεύο» για την ϊςκηςη μιασ
«όπιασ ιςχϑοσ». Ο Nye πολϑ ςοφϊ επιςημαύνει ϐτι αν ϋνα κρϊτοσ καταφϋρει να
κϊνει τουσ ανθρώπουσ να δώςουν προςοχό ςτα επιτεϑγματϊ του και να
πιςτϋψουν ςτισ αξύεσ του, τϐτε ϋχει βρει την πεμπτουςύα τησ όπιασ ιςχϑοσ.130
ϑμφωνα με τη θεωρύα του, η όπια ιςχϑσ δεν εύναι τύποτε ϊλλο απϐ την
ικανϐτητα κϊποιου να αςκεύ γοητεύα μϋςω των ςωςτών χειριςμών τησ ατζϋντασ
των πολιτικών επιλογών που ο ύδιοσ πρεςβεϑει. Ϊτςι πεύθει τουσ αντιπϊλουσςυνομιλητϋσ πωσ οι δικϋσ του προτιμόςεισ φαντϊζουν ρεαλιςτικϐτερεσ μπροςτϊ
ςτισ δικϋσ τουσ.131 Με ϊλλα λϐγια, επιτυγχϊνει να τουσ προςελκϑει με την πειθώ
και τη ςυναύνεςη.

132Πηγϋσ

ιςχϑοσ, κατϊ Νye, εύναι ο πολιτιςμϐσ, οι πολιτικϋσ

αξύεσ και η εξωτερικό πολιτικό.
Ο Αnholt υποςτηρύζει ϐτι παρϊ τη «μαγεύα»

και την πολυπλοκϐτητα που

φαύνεται να εμπεριϋχει η ϋννοια του nation branding, ςτην ουςύα προςδιορύζεται
απϐ μια πολϑ βαςικό αρχό που προϋρχεται απϐ τον κϐςμο των επιχειρόςεων: ο
"καταναλωτόσ" θϋλει μια απϊντηςη ςτο ερώτημα «τι ςημαςύα ϋχει αυτϐ για
μϋνα». ε αυτϐ το βαςικϐ επύπεδο, οι επιτυχύεσ, η ευημερύα και τα επιτεϑγματα
μιασ χώρασ ςτο εςωτερικϐ τησ δεν οδηγοϑν ςε ενύςχυςη τησ εικϐνασ τησ, αν
δεν ϋχουν και κϊποια χρηςιμϐτητα ςε «καταναλωτϋσ» εκτϐσ των ςυνϐρων τησ.
Η Ελλϊδα τώρα αρχύζει να ςυνειδητοποιεύ πωσ μια μακροχρϐνια επικοινωνιακό
ςτρατηγικό διαχεύριςησ τησ δημϐςιασ εικϐνασ τησ, που να προβϊλλει τισ αξύεσ
και τα πλεονεκτόματϊ τησ με ϐρουσ ςϑγχρονουσ, καινοτϐμουσ και επύκαιρουσ,
εύναι απολϑτωσ απαραύτητη.
Απϐ την παροϑςα ϋρευνα προϋκυψε ϐτι η διαχεύριςη τησ εικϐνασ

δεν

απαςχϐληςε την Ελλϊδα ςτο χρϐνο και ςτο βαθμϐ που θα ϋπρεπε. Με εξαύρεςη
τουσ Ολυμπιακοϑσ Αγώνεσ του 2004, που και εκεύ την προςπϊθεια τη
Simon Anholt Brand new justice:How branding places and products can help the developing world,
Oxford, Butterworth-Heinemann,2005,p.13
131 Nye, Joseph S. (1990). The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterly, Academy of
Political Science. Vol. 105, No.2
132 Παπαθϊνου, Ε(2007): "Η Ελλϊδα ωσ brand": Η διαμϐρφωςη τησ εθνικόσ εμπορικόσ ταυτϐτητασ", Σελικό
εργαςύα τμόματοσ ςτελεχών επικοινωνύασ Εθνικόσ χολόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ,ςελ.13
130
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διαδϋχτηκε η α-ςυνϋχεια και η επικοινωνιακό ςιωπό, η

εικϐνα τησ χώρασ

διαχρονικϊ υπόρξε ςτατικό και μονοδιϊςτατη. Η Ελλϊδα για χρϐνια
επαναπαϑτηκε ςτη φολκορικό

μορφό ενϐσ τουριςτικοϑ προώϐντοσ που

αναπαρϊχθηκε ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό μϋχρι που κατϋληξε αναχρονιςτικό. Για
χρϐνια περιορύςτηκε ςτην αναπαραγωγό ςτοιχεύων απϐ το ϋνδοξο παρελθϐν,
την ιςτορύα και τον πολιτιςμϐ, χωρύσ να προςθϋτει ςϑγχρονεσ εκφρϊςεισ και
μϋςα.

Πολλϋσ φορϋσ η

εικϐνα τησ

αναδεύχτηκε περιςταςιακϊ ωσ ϋρμαιο

τυχαύων γεγονϐτων, πρϐςκαιρων επιτυχιών ό ευκαιριακών δρϊςεων.
Σϐςα χρϐνια

δεν υπόρξε ϋνα οργανωμϋνο ςχϋδιο ςτρατηγικόσ διαχεύριςόσ

τησ,133καμιϊ καινοτομύα ό μοναδικϐτητα, καμιϊ προςτιθϋμενη αξύα. Αυτό η
αδυναμύα διογκώθηκε κατϊ την περύοδο τησ οικονομικόσ κρύςησ.
Η βαςικό ϐμωσ θϋςη που προκϑπτει απϐ την εν λϐγω ϋρευνα εύναι ϐτι η χώρα
δεν υποβαθμύςτηκε ςτην αντύληψη των υπϐλοιπων Ευρωπαύων επειδό ϊγγιξε
τα ϐρια τησ χρεοκοπύασ. Η Ελλϊδα ϋχαςε την εκτύμηςό τουσ,

επειδό φϊνηκε

αδϑναμη να αντιμετωπύςει την κρύςη και «εγκλωβύςτηκε» ςε μια εικϐνα ενϐσ
θυμωμϋνου λαοϑ, που ςυνεχώσ αντιδρϊ με διαμαρτυρύεσ και διαδηλώςεισ, χωρύσ
να μπαύνει ςτη διαδικαςύα επύλυςόσ τησ.
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ϋχει η διαπύςτωςη ϐτι το ςτοιχεύο που «κλϐνιςε» την
εικϐνα τησ χώρασ δεν όταν τϐςο η ϑφεςη αυτό καθεαυτόν, αλλϊ ϐ, τι
αναδϑθηκε μϋςα απϐ αυτόν και κυρύωσ η παθογϋνεια του κοινωνικοπολιτικοϑ
ςυςτόματοσ. το βαθμϐ που κϊθε κρύςη ςτο εςωτερικϐ μιασ χώρασ επιδρϊ
αρνητικϊ ςτην εικϐνα τησ, βλϊπτει εμφανώσ τον τουριςμϐ και τα προώϐντα τησ,
επηρεϊζει τουσ επενδυτϋσ, δυςχεραύνει τη διαμϐρφωςη μιασ ιςχυρόσ εμπορικόσ
επωνυμύασ, κρύνεται αναγκαύα η ϊμεςη διαχεύριςό τησ μϋςω μιασ ςτρατηγικόσ.
Η χώρα καλεύται τώρα να επιςτρατεϑςει την επινοητικϐτητϊ τησ,

για να

αναζητόςει νϋουσ χώρουσ δραςτηριοτότων που πραγματικϊ μπορoϑν να
αναδεύξουν ϋνα ςϑγχρονο και ελκυςτικϐ πρϐςωπο διεθνώσ, καλϑπτοντασ ϋτςι
την αδυναμύα διαμϐρφωςησ ενϐσ ιςχυροϑ προφύλ ςτουσ τομεύσ τησ οικονομύασ
και τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ. ϑμφωνα με την προςϋγγιςη του Anholt
υπϊρχουν τϋςςερα διακριτϊ βόματα που εμπλϋκονται ςτη ςωςτό διαχεύριςη
τησ εικϐνασ μιασ χώρασ: η αξιολϐγηςη(evaluation), η κατϊρτιςη(training), η
Κι αυτϐ, ςε μια απλό εκδοχό, φαύνεται εϑκολα απϐ τισ διαφημιςτικϋσ καμπϊνιεσ, ϐπου διαπιςτώνεται
μια αςυνϋπεια και αςϊφεια ςτο πολλϋσ φορϋσ, απροςδιϐριςτο μόνυμα που μεταδύδεται κϊθε χρϐνο με
διαφορετικϐ λογϐτυπο, ςλϐγκαν, χρώματα, ακϐμη και ονομαςύα(ϊλλοτε Greece και ϊλλοτε Hellas)
133
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εκτύμηςη/αναγνώριςη

(identification)

και

η

εφαρμογό/επικοινωνύα

(implementation/communication). Σο πρώτο βόμα ςε αυτό τη διαδικαςύα εύναι
η εκτύμηςη και αξιολϐγηςη τησ υπϊρχουςασ εικϐνασ. Ποιεσ εύναι οι τρϋχουςεσ
αντιλόψεισ απϐ ϋνα κοινϐ που ζει εντϐσ κι απϐ ϋνα αντύςτοιχο που διαμορφώνει
ϊποψη εκτϐσ τησ, καθώσ και ποια ςτοιχεύα-ςυςτατικϊ τησ εικϐνασ χρειϊζονται
επανεξϋταςη. Για αυτϐ το ςκοπϐ επιςτρατεϑεται μια ποικιλύα μεθοδολογιών
ϋρευνασ (δημϐςιεσ ςυνεντεϑξεισ, γκϊλοπ, δημοςκοπόςεισ, ϋρευνεσ).134
Μϐλισ δημιουργηθεύ και αξιολογηθεύ η επικρατόσ εικϐνα

ενϐσ κρϊτουσ, το

επϐμενο βόμα εύναι η ςϑγκλιςη μιασ ομϊδασ εργαςύασ που θα περιλαμβϊνει
εμπειρογνώμονεσ τϐςο απϐ το δημϐςιο, ϐςο και απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα, οι
οπούοι θα επιφορτιςτοϑν με την ευθϑνη τησ κατϊλληλησ επιλογόσ, τησ
εφαρμογόσ και τησ διατόρηςησ ενϐσ ορϊματοσ για αυτόν. Και εδώ η ςυμμετοχό
του ιδιωτικοϑ τομϋα εύναι το κλειδύ τησ επιτυχύασ. Η πρωτοβουλύα για branding
εύναι μια παρατεταμϋνη διαδικαςύα ςτην πολιτικό ζωό, που απαιτεύ προςεκτικό
διαχεύριςη και ϋλεγχο. Αυτϐ εξηγεύ και το γεγονϐσ γιατύ η ςϑμπραξη δεν μπορεύ
να εμπύπτει μϐνο ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ κυβϋρνηςησ ό ςτον δημϐςιο τομϋα.
Η Ελλϊδα αντιλαμβϊνεται πλϋον

πωσ βαςικό προϒπϐθεςη επιβύωςησ

και

επιτυχύασ θεωρεύται η ςυνεχόσ αλλαγό και προςαρμογό τησ εικϐνασ τησ ςτισ
εκϊςτοτε ςυνθόκεσ, μϋςω τησ δυναμικόσ αλληλεπύδραςησ με το περιβϊλλον.
Βϋβαια, εύναι αρκετϊ δϑςκολο να αλλϊξουν τα ςτερεϐτυπα που την καθορύζουν.
Μποροϑν ϐμωσ να προςαρμοςτοϑν ςτην τρϋχουςα πραγματικϐτητα με την
προϒπϐθεςη να υπϊρχει ξεκϊθαρη ςτρατηγικό και ςυντονιςμϐσ μεταξϑ
κυβϋρνηςησ, δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα και κοινωνύασ.
Η δυναμικό εικϐνα που προςπαθεύ πλϋον να προωθόςει η χώρα μασ διεθνώσ, θα
πρϋπει να καταςτεύ πραγματικϐτητα και τησ εςωτερικόσ κοινόσ γνώμησ, ώςτε
το εγχώριο ανθρώπινο κεφϊλαιο να γύνει φορϋασ τησ ςτο εξωτερικϐ. 135
Γι’

αυτϐ και κρύνεται αναγκαύα μια ςυγκροτημϋνη ϊςκηςη επικοινωνιακόσ

διπλωματύασ για την ενημϋρωςη τησ κοινόσ γνώμησ ςτο εςωτερικϐ αλλϊ και ςτο
Η χρόςη τησ κοινόσ γνώμησ ωσ εργαλεύο αξιολϐγηςησ ϋχει μια μακρϊ ιςτορύα ςτον τομϋα τησ
διαφόμιςησ . Ο ιςτορικϐσ TJ Lears ϋχει περιγρϊψει λεπτομερώσ τισ πολλαπλϋσ λειτουργύεσ τησ ϋρευνασ για
τη δημϐςια γνώμη ωσ μϋςο διαφόμιςησ απϐ τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα ςτο “Barnumesque
entrepreneurship” (1994, p. 204).
135 ϑμφωνα με τον S. Anholt «οι προςλαμβϊνουςεσ (perceptions) που ϋχει ο πληθυςμόσ τησ χώρασ για τη
δημόςια εικόνα τησ αποτελούν τον δυναμικότερο καθοδηγητό τησ εξωτερικόσ τησ εικόνασ, για αυτό εύναι
ςημαντικό η φρϊςη που χρηςιμοποιούν και οι διαφημιςτικϋσ εταιρεύεσ: living the brand…αν δεν πιςτεύουν οι
δικού ςου ϊνθρωποι ςτην εικόνα ςου, εύναι απύθανο να κϊνεισ τουσ ϊλλουσ να την πιςτϋψουν» (S. Anholt, ςελ.
56-58).
134
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εξωτερικϐ, καθώσ και η εκμετϊλλευςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ
χώρασ για τη διαμϐρφωςη, ενύςχυςη και διατόρηςη μιασ θετικόσ και, επομϋνωσ,
ιςχυρόσ εικϐνασ.136
Η Ελλϊδα ςιγϊ - ςιγϊ βγαύνει απϐ την κρύςη,137 καθώσ διανϑει μαζύ με τουσ
υπϐλοιπουσ Ευρωπαύουσ μια χρονιϊ αλλαγόσ αντιλόψεων για την ευρωπαώκό
οικονομύα, ϐπωσ δόλωςε ςε ςυνϋντευξη Σϑπου ςτο Ζϊππειο ο Jose Manuel
Baroso, κατϊ την ανϊληψη τησ πϋμπτησ προεδρύασ απϐ τη χώρα μασ.
Εύναι θετικϐ ϐτι μια νϋα περύοδοσ ξεκινϊ για τη χώρα που τη βρύςκει πολϑ πιο
ενεργό ςε διεθνϋσ επύπεδο, πιο πιςτό ςτο ευρωπαώκϐ ϐραμα, πιο ώριμη
διαπραγματευτικϊ. Με ξεκϊθαρουσ ςτϐχουσ, αλλϊ και με διϊθεςη να
εκςυγχρονύςει την εικϐνα τησ, αφόνοντασ πύςω αναχρονιςτικϊ ςτοιχεύα του
παρελθϐντοσ, και να την αναδιαμορφώςει πϊντα ςτο ϐνομα τησ εξωςτρϋφειασ.
Μια καλό διαχεύριςη τησ εικϐνασ μπορεύ να επιφϋρει τερϊςτια οφϋλη
ανεξϊρτητα απϐ το ποιοσ εύναι ςτο τιμϐνι τησ διακυβϋρνηςησ. Κι ενώ το κϐςτοσ
χρηματοδϐτηςησ τησ ςτρατηγικόσ μπορεύ να φτϊνει μερικϊ εκατομμϑρια ευρώ,
τα οικονομικϊ οφϋλη μιασ χώρασ, εξαιτύασ τησ επιτυχύασ αυτόσ τησ ςτρατηγικόσ,
μπορεύ να υπολογύζονται ςε αρκετϊ διςεκατομμϑρια.

Α ΣΑΜΑΣΗΟΤΜΕ ΝΑ «ΠΟΤΛΑΜΕ» ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΙ Α ΑΡΦΙΟΤΜΕ ΝΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΖΟΜΑΣΕ
ΕΝΣΤΠΨΕΙ" Ομιλύα του Peter Economides ςτα πλαύςια του 11ου Διεθνοϑσ υνεδρύου "ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ"
τησ ΕΕΔΕ ςτη Θεςςαλονύκη, ωσ brand strategist, ςτην οπούα επικαλϋςτηκε μια δόλωςη του Valery Giscard
d’Estaing, που εξϋφραςε πϋρςι τον Μϊιο. Εύπε: «Η Ευρώπη χωρύσ την Ελλϊδα, εύναι ςαν ϋνα παιδύ χωρύσ
πιςτοποιητικϐ γϋννηςησ». Παρεμπιπτϐντωσ, ακριβώσ αυτϐ ςυναιςθϊνεται κατϊ βϊθοσ η Ευρώπη. Όλοσ ο
κϐςμοσ το γνωρύζει.
137 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113197742
136
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