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Καθηγητής Θύµιος Ζαχαρόπουλος
Εικόνες των Κρατών στις Ειδήσεις: Η Εικόνα της Ελλάδας στις ΗΠΑ.
Τα µέσα επικοινωνίας επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την εικόνα που έχει ο κόσµος για µία άλλη
χώρα, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν προσωπική εµπειρία ή άµεση επαφή µε την χώρα αυτή. Τα
Αµερικανικά µέσα, γενικά δεν παρέχουν εκτεταµένη ειδησεογραφική κάλυψη από χώρες που δεν
θεωρούν ότι ανήκουν στην ελίτ των κρατών, όπως η Ελλάδα. Η περιορισµένη ειδησεογραφική κάλυψη
που παρέχουν τείνει να σχετίζεται µε πολύ σηµαντικά γεγονότα, ή, για να χρησιµοποιήσουµε τον
καθιερωµένο όρο, µε «πραξικοπήµατα και σεισµούς».
Τα τελευταία 20 χρόνια η διάρθρωση της τηλεοπτικής κάλυψης της Ελλάδας από τις ΗΠΑ δεν έχει
µεταβληθεί σηµαντικά. Αυτό που προφανώς έχει αλλάξει είναι η θεµατική της ειδησεογραφικής
κάλυψης: από την Μελίνα Μερκούρη και τα Μάρµαρα του Παρθενώνα στους Ολυµπιακούς του 2004
και, πιο πρόσφατα, τις ταραχές.
Αντίθετα απ’ ότι συµβαίνει για άλλες αντιστοίχου µεγέθους χώρες, οι περισσότεροι Αµερικάνοι έχουν
µια πρωταρχική θετική εικόνα για την Ελλάδα. Επίσης, η παρουσία πολλών Ελλήνων στης ΗΠΑ
δηµιουργεί µία εικόνα για την Ελλάδα που είναι ανεξάρτητη από το περιεχόµενο των µέσων
επικοινωνίας και την τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτό αποτελεί από µόνο του µία θετική επίδραση στην
διαµόρφωση στάσεων έναντι της Ελλάδας.
Παρόλα αυτά, και παρά τις προσπάθειες της Ελλάδας να εξυψώσει την εικόνα της σε αυτή ενός
σηµαντικού και ώριµου παίκτη στο διεθνές σύστηµα, αυτό δεν έχει επιτευχθεί ούτε στο επίπεδο των
µέσων επικοινωνίας στις ΗΠΑ, ούτε στο επίπεδο των στάσεων και αντιλήψεων του µέσου αµερικανού
πολίτη.
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