
ένα 
 

1 
 

 

 

 

 

1 

1 | Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Σπανού (Π.Ε. 10)  | 

2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Project 2 

Α’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σχολικό Έτος: 2013-2014 

 

«Ο ρόλος της προπαγάνδας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης» 

    



ένα 
 

2 
 

 
 

 

Τρόπος Εργασίας ……………………………………………………………………    σελ. 04 

Εισαγωγή …………………………...……………………………………………………..    σελ. 05 

1η Ενότητα: Ορισμοί 

1. Προπαγάνδα…………………………………………………….…….….……….. σελ. 06 

2. Λαϊκότητα και Λαϊκισμός………………………………….…….….……….. σελ. 09 

3. Χειραγώγηση……………………………………………….…….……….……….. σελ. 11 

4. Κοινή Γνώμη………………………………………………….……….…….……… σελ. 14         

5. Πειθώ…………………………………………………………….……….…….……… σελ. 17 

6. Παραπληροφόρηση………………………………………………..…….…….. σελ. 18 

2η Ενότητα: Είδη Προπαγάνδας 

1. Τα είδη της προπαγάνδας…………………………….…………………..... σελ. 22 

 Πηγή Προελεύσεως………………………………………….…………………  σελ. 23 

 Διάκριση κατά τον στόχο……………………………….………………….  σελ. 25 

 Διάκριση κατά το περιεχόμενο……………………….…………………. σελ. 26 

 Η μέθοδος προβολής…………………………………….……………........... σελ. 27 

 Τρόπος Επαφής………………………………………………….……………….  σελ .27 

 Τρόπος χειρισμού……………………………………………….……………..   σελ. 28 

 Γνώση Πλήθους………………………………………………….……………...   σελ. 28 

3η Ενότητα: Τρόποι λειτουργίας της προπαγάνδας 

1. Δέκα τρόποι χειραγώγησης της κοινής γνώμης…….........….    σελ. 31 

 Η τεχνική της διασκέδασης……………………….………….................   σελ. 31 

 Η τεχνική της υποβάθμισης……………………….………………………  σελ. 32 

 Η στρατηγική της αναβολής…………………….………...……………..   σελ. 32 

 Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό….….................   σελ. 32 

 Η τεχνική του να κρατάνε το κοινό στην άγνοια και στην  

        ασάφεια………………………….……………….……………………............. σελ. 33-34  

 

 

4η Ενότητα: Συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισής της 



ένα 
 

3 
 

1. Θετικές συνέπειες της προπαγάνδας…………….……………………..  σελ.36 

 Η διαφήμιση…………………………………………………………………...... σελ.36 

2. Αρνητικές συνέπειες της προπαγάνδας…………………………….…. σελ.38 

 Γενικές 

 Ο καταναλωτισμός………………………………………………………...... σελ.38 

 Κοινωνικοί αποκλεισμοί και περιθωριοποίηση…………….… σελ.32 

 Εκμαυλισμός των μαζών………………………………………………..… σελ.32 

 Απαξίωση της δικαιοσύνης……………………………………………… σελ.32 

 Ειδικές 

 Το παιδί………………………………………………………………………. σελ. 39 

 Ο νέος…………………………………………………………………………. σελ.39 

 Ο ώριμος…………………………………………………………………….. σελ.39 

 Ο γέρος……………………………………………………………………….. σελ.39 

3. Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών…………….. σελ.41 

 Η παιδεία……………………………………………………………..……… σελ.41 

 Η πολιτεία…………………………………………………………………… σελ.41 

 Οι φορείς της διαφήμισης………………………………………….. σελ.42 

 Ειδικά διδακτικά αντικείμενα για Μ.Μ.Ε……………………. σελ.42 

 Κοινωνικό κράτος………………………………………………………. σελ.43 

 Κράτος δικαίου…………………………………………………………… σελ.43 

Επίλογος………….………………………………………………………….………..….…    σελ. 45 

5η Ενότητα: Ερωτηματολόγια 

 Εισαγωγικό κείμενο......………………………….……….…….………………...σελ.46 

 Ερωτήσεις-Αποτελέσματα…….………………………….…..……….……...σελ.48 

6η Ενότητα: Βιβλιογραφία – αφίσες 

 Βιβλιογραφία ……………………………..  σελ.  53- 54 

 Τέχνημα ……………………………………..  σελ.  55 -56 

 Αφίσες ………………………………………..  σελ.  57- 59 

 

 

 



ένα 
 

4 
 

 

 Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες 

 Αναθέσαμε σε κάθε ομάδα ένα υπόθεμα έρευνας (σύμφωνα με το 2ο 

μοντέλο εργασίας) 

 Εξηγήθηκε στους μαθητές ο σκοπός της έρευνας καθώς και οι επιμέρους 

στόχοι 

 Μοιράστηκαν στους μαθητές υποδείγματα ατομικού και ομαδικού 

ημερολογίου  

 Μοιράστηκε επίσης ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των ιδίων και της 

ομάδας τους  

 Εξοικειώθηκαν με την χρήση Η/Υ   

 Συζητήσαμε την τελική μορφή της τελικής εργασίας (εξώφυλλο – 

εσώφυλλα - δομή) 

 Διενεργήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο στις τάξεις Α’ και  Γ’ του λυκείου 

μας σχετικά με τις απόψεις τους για την προπαγάνδα 

 Στην αίθουσα των Η/Υ έφτιαξαν οι μαθητές τα γραφήματα για την 

έρευνα 

 Έφτιαξαν κάποιοι από τους μαθητές, κολάζ και ζωγραφιές 

 Δημιούργησαν το powerpoint της παρουσίασης 

 Διαλέξαμε από το διαδίκτυο ένα βιντεάκι για την διάνθιση της 

παρουσίασης  

 Συλλέξαμε, στην συνάντηση πριν την παρουσίαση, τους ατομικούς και 

ομαδικούς φακέλους των μαθητών και τα όποια τεχνήματα 

 Έγινε η παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας μπροστά σε κοινό 
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Σε αυτό το τετράμηνο η ομάδα μας για το μάθημα του «Project» 
ασχολήθηκε με το «πώς η προπαγάνδα διαμορφώνει την κοινή γνώμη». Σε 
μία πρόταση τόσα ερωτήματα. Τι είναι η προπαγάνδα; Τι εννοούμε 
διαμορφώνει; Τι είναι η κοινή γνώμη; Μόνο με την προπαγάνδα 
διαμορφώνεται η κοινή γνώμη; Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην 
διαμορφώνεται από την προπαγάνδα; Και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα. 
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ενημέρωση όχι μόνο των μαθητών 
αλλά και των μεγαλύτερων με σκοπό την αφύπνιση και «προστασία» τους 
από την προπαγάνδα που εμπλέκεται σε πολλά από τα σημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά - 
καταναλωτικά, πολιτισμικά, των τεχνών, της θρησκείας, των διεθνών 
σχέσεων και κυρίως της πολιτικής. 
Μία προσπάθεια για σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση γίνεται μέσα από 
την εργασίας μας. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν τι γίνεται στο 
περιβάλλον που ζουν και σε όλους τους χώρους (πολιτικούς, οικονομικούς 
κ.τ.λ.) όμως μετά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρακάτω 
εργασία, μπορεί τελικά πολλές απορίες να λυθούν και πράγματα για τα 
οποία ήμασταν σίγουροι ότι ελέγχουμε, να μας ελέγχουν τελικά αυτά, με 
τρόπο που δεν τον καταλαβαίνουμε, επηρεάζοντας την γνώμη μας 
σημαντικά.  
Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίσουμε κάποιους όρους όπως «προπαγάνδα», 
«παραπληροφόρηση», «κοινή γνώμη», «πειθώ», «λαϊκισμός», 
«χειραγώγηση». Στην συνέχεια θα πρέπει να ενημερωθούμε για τα είδη της 
προπαγάνδας  στην πολιτική, στην καθημερινή μας ζωή, στην κατανάλωση, 
στις τέχνες, καθώς και τους τρόπους λειτουργίας  της προπαγάνδας όχι 
μόνο την αρνητική αλλά και την θετική, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι 
για να απαντήσουμε το μεγάλο ερώτημα:  
Μπορούμε τελικά να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα; Και αν ναι, ΠΩΣ; 
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    Ομάδα Εργασίας  

      Κανούρη Σταυρούλα      

   Νταούτη Ντανιέλα  

     Φλέσουρας Γιώργος 

  Φλωράκη Αντωνία 

 

Προπαγάνδα 

Ορισμοί 
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Oρισμός  
 

Η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ή παραποιημένων ειδήσεων με στόχο να οδηγηθεί η 
κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση. Η νοθευμένη, μη αληθινή και 
πλαστογραφημένη πληροφόρηση του κόσμου σε θέματα ενδιαφέροντος. Η ειδικά 
σχεδιασμένη μετάδοση μηνύματος με σκοπό την παραποίηση της αλήθειας και την 
παραπλάνηση της κοινής γνώμης. 
 

 Όντεν Ου. 

 Η προπαγάνδα είναι ένας μονόλογος που αναζητάει  όχι απάντηση, αλλά ηχώ.   

 Τσόμσκι Ν. 

Η προπαγάνδα είναι η βία της Δημοκρατίας. 

 Όργουελ Τζ. 

Όλη η προπαγάνδα είναι ψέματα, ακόμα κι όταν λέει την αλήθεια.   

 Κάσπερ Χ. 

Προπαγάνδα: η τέχνη να φωτογραφίσεις τον διάβολο χωρίς οπλές και κέρατα .  

 Κόρνφορντ Φ. 

Προπαγάνδα: η τέχνη να ψεύδεσαι, συχνότερα απατώντας τους οπαδούς σου, παρά 

τους αντιπάλους 

 Σεβαλιέ 
Η Προπαγάνδα βασιλεύει, η Προπαγάνδα θριαμβεύει. Τα διαποτίζει όλα, τα 
παραμορφώνει όλα,. όλα είναι Προπαγάνδα. Από εδώ κι' εμπρός, αυτή κανονίζει, την 
σκέψη μας, τις αντιδράσεις μας, την δραστηριότητα μας. H σύγχρονη βασιλεία της 
Προπαγάνδας είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Είναι ένα χαρακτηριστικά μιας νέας 
μορφής πολιτισμού. Οι Ιστορικοί τον μέλλοντος θα ονομάσουν τον 20ο αιώνα, αιώνα 
της Προπαγάνδας». 
 

 Bryder  
Περιγράφει την προπαγάνδα με πιο θετικό τρόπο από πολλούς άλλους συγγραφείς. 
Αναδεικνύει την πολιτική διάσταση της προπαγάνδας, διακηρύσσοντας ότι η χρήση 
της αποτελεί ένα μέσο για να προωθηθούν θέματα και στόχοι στα πλαίσια της 
άσκησης της πολιτικής και άρα δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα εργαλείο 

http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD_%CE%9F%CF%85.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BA%CE%B9_%CE%9D.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB_%CE%A4%CE%B6.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81_%CE%A7.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A6.&action=edit&redlink=1
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παραπλάνησής τους. Πρόκειται τελικά για έναν όρο, ο οποίος από αξιολογικής 
άποψης στην αρχή είχε ένα ουδέτερο περιεχόμενο. Στην συνέχεια φορτίστηκε τόσο 
πολύ με αρνητική χροιά, ώστε να χρησιμοποιείται τελικά ως λεκτικό όπλο 
αδιακρίτως, σε κάθε λογομαχία, από οποιονδήποτε επιθυμεί να «επιτεθεί», να 
αποδυναμώσει και να απαξιώσει θέσεις, απόψεις και επιχειρήματα των συνομιλητών 
του, με τους οποίους έρχεται σε λεκτική αντιπαράθεση. 

 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η ραγδαία ανάπτυξη της προπαγάνδας 

σχεδόν συνέπεσε χρονικά με τη διατύπωση της θεωρίας της ψυχανάλυσης από τον 
Φρόυντ, αφού η εξέλιξη των τεχνικών της βασίστηκε στην επιστημονική μελέτη των 
προδιαθέσεων, των αναγκών και της συμπεριφοράς του κοινού. Ο Φρόυντ έβλεπε 
όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά υποκινούμενη από ενορμήσεις και ένστικτα, που με 
την σειρά τους είναι οι νευρολογικές παραστάσεις των φυσικών αναγκών. Αρχικά 
αναφερόταν σε αυτά με τον όρο «βασικά ένστικτα». Αυτά διαιωνίζουν την ζωή του 
ατόμου με το να τον παρακινούν να ψάξει για φαγητό και νερό αλλά επίσης 
διαιωνίζουν την ζωή του είδους με το να τον παρακινούν να έχει σεξουαλική επαφή. 
Αυτό το ένστικτο για την διατήρηση της ζωής και την αναζήτηση ευχαρίστησης ο 
Φρόυντ το ονόμασε «Έρως». Την παρακινητική ενέργεια αυτών των ενστίκτων που 
υποκινούν τον ψυχισμό μας, τα ονόμαζε ο Φρόυντ, λίμπιντο, από τη λατινική λέξη 
Libido για την επιθυμία. 

Ως γνωστόν η «τοπογραφία» της ψυχής, κατά τον Φρόυντ διακρίνεται σε δύο 
βασικές ψυχικές περιοχές: την περιοχή της μη συνειδητής ψυχικής ζωής και την 
περιοχή της συνειδητής ψυχικής ζωής. Διατύπωσε λοιπόν, τη θεωρία του για το 
«Εγώ», το «προ – Εγώ» και το «υπέρ – Εγώ». Από το «προ – Εγώ» η το 
«ασυνείδητο» του ατόμου αναδύονται ένστικτα, επιθυμίες και ορμές, που ασκούν 
ενστικτικές επιδράσεις στο «Εγώ» του, ενώ το «υπέρ – Εγώ» αποτελεί το 
λογοκριτή που ελέγχει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες «πρέπει» η «δεν πρέπει» να 
ικανοποιείται η ορμή για ηδονή. Είναι κυρίως οι ψυχολόγοι της σχολής του Φρόυντ, 
οι οποίοι έδειξαν ότι πολλές από τις σκέψεις και ενέργειες ενός ανθρώπου είναι 
αντισταθμιστικά υποκατάστατα επιθυμιών που αναγκάστηκε να καταπιέσει. Αν 
λοιπόν, ο προπαγανδιστής επιτύγχανε να κατανοήσει τα αληθινά κίνητρα και όχι 
τους λόγους που οι ίδιοι οι άνθρωποι προβάλλουν για τις πράξεις τους, τότε θα 
μπορούσε να τους ελέγξει χωρίς πρόβλημα, κατά το δοκούν. 

Ιδιαίτερη συμβολή στην εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας είχε ο ανιψιός και 
ένθερμος μελετητής των βιβλίων του Φρόυντ, Edward Bernays, ο οποίος 
αντιλήφθηκε όντως ότι ο καλύτερος τρόπος για να μεταπείσεις κάποιον δεν είναι 
να απευθυνθείς στη λογική του, αλλά στα ασυνείδητα ένστικτά του. Το πιο γνωστό 
ίσως επίτευγμα του συγκεκριμένου προπαγανδιστή ήταν ότι συνέβαλε 
αποφασιστικά στη διάδοση του τσιγάρου στις γυναίκες. Σε μια εποχή κατά την 
οποία το κάπνισμα θεωρούταν «πρόστυχη» συνήθεια για μια γυναίκα, καθώς στη 
συνείδηση του κόσμου είχε συνδεθεί με το κακόφημο κόσμο των καμπαρέ, ο 
Bernays διοργάνωσε την καμπάνια του αξιοποιώντας τη ψυχαναλυτική θεωρία του 
θείου του, παρουσιάζοντας  το τσιγάρο ως σύμβολο απελευθέρωσης από την 
ανδρική εξουσία. Το τσιγάρο έγινε πολύ σύντομα το σύμβολο της 
απελευθερωμένης και δυναμικής γυναίκας. 

 
 

 
Γαλλική προπαγανδιστική καρτ ποστάλ του Α'Π.Π. που απεικονίζει τον Κάιζερ Γουλιέλμο  
τον Β' να τρώει τον πλανήτη. 

Λαϊκότητα και λαϊκισμός 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Guerre_14-18-Humour-L'ingordo,_trop_dur-1915.JPG
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Oρισμός 
 

Λαϊκότητα και λαϊκισμός, δύο έννοιες που ως κέντρο αναφοράς τους έχουν τον λαό. 
Σε τι όμως διαφέρουν; Το επίθετο «λαϊκός» αναφέρεται σε αυτόν που ανήκει στον 
λαό ή που προέρχεται από τον λαό. Η «λαϊκότητα» αναφέρεται στον χώρο της 
πολιτικής, εκφράζει τη συμμετοχή, την παρουσία του λαού στην άσκηση της 
πολιτικής εξουσίας και την ανύψωσή του σε καθοριστικό παράγοντα της ιστορίας. 
Λαϊκισμός είναι η κατ’ επίφαση λαϊκότητα, δηλαδή αυτό που δείχνει να είναι λαϊκό, 
ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. 
  

 Ν. Μακρής  
Ο λαϊκισμός αποτελεί κακοήθη όγκο στο σώμα της δημοκρατίας και δεν έχει καμιά 
απολύτως σχέση με το πνεύμα του λαού. 
 

 Ι. Ε. Μανωλεδάκης  
Ο λαϊκισμός αποτελεί εξαπάτηση του λαού, πολιτιστική υποβάθμισή του, 
υποκατάστασή του στον ιστορικό του ρόλου και διατήρησή του στο περιθώριο των 
εξελίξεων. 
 

Ο λαϊκισμός στηρίζεται στην εσκεμμένη ανειλικρίνεια (π.χ. στη διάδοση κάποιου 
θέματος που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα), στην παραπλάνηση και 
τον εφησυχασμό του λαού, με στόχο την καθοδήγηση και ποδηγέτησή του.  
Ο λαϊκισμός στοχεύει στον πατερναλισμό. (Ο πατερναλισμός αφορά την τάση 
κάποιου να φέρεται προστατευτικά και κηδεμονευτικά σε κάποια πρόσωπα). 
 Ο λαϊκιστής ηγέτης θέτει σκοπίμως ψευτοδιλήμματα, όπως «εχθροί ή φίλοι», 
«ταραξίες ή φιλήσυχοι», «αλλογενείς ή γηγενείς», με απώτερο σκοπό την 
καλλιέργεια ανασφάλειας στον λαό, ώστε να αυτοπροβληθεί στη συνέχεια ο ίδιος 
σαν προστάτης και σωτήρας. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πιο επικίνδυνη 
συνέπεια του λαϊκισμού που μπορεί να μετασχηματίσει την διαφορετικότητα σε 
εχθρότητα και να παρωθήσει έτσι στην ξενοφοβία και σε κάθε μορφής ρατσισμό.  
  
Ο λαϊκισμός απαντάται τόσο στο κοινωνικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. 
Στο κοινωνικό επίπεδο φαινόμενα λαϊκισμού συναντάμε στη γλώσσα, την τέχνη, 
την επιστήμη κτλ. Ειδικότερα, ο λαϊκισμός στην τέχνη έχει να κάνει με τη μαζική 
κουλτούρα, τον εκχυδαϊσμό και την προβολή του εμπορικού και όχι του ποιοτικού 
(για παράδειγμα. μερικά περιοδικά ποικίλης ύλης ή «εύπεπτα» τηλεοπτικά προϊόντα 
και θεάματα). Στο πολιτικό επίπεδο, ο όρος έχει συνδεθεί με την εξαπάτηση του 
λαού, τη δημαγωγία, τη χειραγώγηση, την καλλιέργεια προσωπολατρίας. 
 Στοχεύει στην πολιτιστική υποβάθμιση του λαού και την καθήλωσή του στο    
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 περιθώριο των εξελίξεων.  
 

Η επίκληση στην αυθεντία της μάζας και η καταγγελία των ελίτ χάνονται στα βάθη 

της ανθρώπινης ιστορίας: ο Ιησούς Χριστός και ο προφήτης Μωάμεθ είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όταν όμως οι ιστορικοί και οι κοινωνικοί 

επιστήμονες αναφέρονται στο λαϊκισμό, αυτό έχει να κάνει με φαινόμενα της 

Νεωτερικής εποχής. Γνωστά παραδείγματα λαϊκιστών ηγετών είναι ο Θίοντορ 

Ρούζβελτ, ο Σιμόν Μπολιβάρ και ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο λαϊκισμός έχει μία 

εντυπωσιακή ικανότητα κινητοποίησης του πλήθους. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή 

κακό: ο Χίτλερ οδήγησε την Ευρώπη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

στο Ολοκαύτωμα, αλλά υπήρξαν πολλοί λαϊκισμοί με εξαιρετικά προοδευτικό ρόλο 

στην ανθρώπινη ιστορία. Στο Ιράν ο Μοχάμεντ Μοσσαντέκ χρησιμοποίησε τη 

λαϊκιστική κινητοποίηση για τη χειραφέτηση της χώρας του από ξένους πάτρωνες 

και για να εθνικοποιήσει την πετρελαϊκή βιομηχανία που ήταν υπό βρετανικό 

έλεγχο. Αυτό οδήγησε στην ανατροπή του από πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA. 

Επειδή σε πολλές περιοχές του Τρίτου Κόσμου, κυρίως στη Λατινική Αμερική, 

λαϊκιστές ηγέτες πολεμούσαν τα Δυτικά συμφέροντα, ο χαρακτηρισμός 

«λαϊκιστής» απέκτησε αρνητική χροιά στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, και η 

λιτανική καταγγελία του «ανεύθυνου λαϊκισμού» ανήκε στο ιδεολογικο-πολιτικό 

οπλοστάσιο της Αμερικανικής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των άλλων χωρών 

του ΝΑΤΟ, που ήθελαν να αποτρέψουν την εθνικοποίηση πλουτοπαραγωγικών 

πηγών.  Όμως ο λαϊκισμός είχε αξιόλογη παρουσία και στις ίδιες της ΗΠΑ με το 

Κόμμα του Λαού (People's Party) στα τέλη του 19ου αιώνα, και φιγούρες όπως ο 

Huey Long, κυβερνήτης της Λουιζιάνα το 1928-1932, με σύνθημα του "every man 

a king" (κάθε άνθρωπος βασιλιάς), ο οποίος τελικά δολοφονήθηκε. 

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωσκεπτικιστές συχνά χαρακτηρίζονται 

λαϊκιστές από τους υποστηρικτές της Ενωμένης Ευρώπης. 

 
 

 
 

Χειραγώγηση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AF%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AF%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Ορισμός 
 
H ενέργεια της χειραγώγησης, είναι η συνειδητή ειδική προσπάθεια κάποιου να 
επηρεάσει ή να διαχειριστεί έξυπνα ή ύπουλα το συνάνθρωπό του με επιδέξιο 
τρόπο. 
 
Παραδείγματα συμπεριφορών που μπορεί να θεωρηθούν ως χειραγώγηση είναι:  

 η συμπεριφορά από ένα πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν 
συντονισμένα, η οποία οδηγεί στην εξασφάλιση δεσπόζουσας θέσης επί της 
προσφοράς ή της ζήτησης μιας μετοχής με αποτέλεσμα τον τεχνητό προσδιορισμό 
της τιμής, ή άλλων μη κανονικών όρων συναλλαγής,  

 η αγορά ή η πώληση μετοχής μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης με αποτέλεσμα 
την παραπλάνηση των επενδυτών που ενεργούν βάσει της τιμής κλεισίματος,  

 η εκμετάλλευση της περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα παραδοσιακά ή 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με διατύπωση γνώμης για μια μετοχή ενώ 
προηγουμένως έχουν ληφθεί θέσεις στην εν λόγω μετοχή, και εν συνεχεία άντληση 
οφέλους από τον αντίκτυπο που έχει η γνώμη αυτή στην τιμή της μετοχής, χωρίς 
να έχει ταυτόχρονα δημοσιοποιηθεί η συγκεκριμένη σύγκρουση συμφερόντων.  
 

Ενδείξεις που θα λαμβάνονται υπόψη για να εξεταστεί κατά πόσο μια περίπτωση 
αποτελεί χειραγώγηση είναι μεταξύ άλλων: 
 

 ο βαθμός στον οποίο οι εντολές ή οι συναλλαγές αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
ποσοστό του καθημερινού όγκου συναλλαγών, ιδίως όταν οι δραστηριότητες αυτές 
οδηγούν σε σημαντική μεταβολή της τιμής, 

 εάν οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης δεν συνεπάγονται αλλαγή του πραγματικού 
δικαιούχου,  

 ο βαθμός στον οποίο οι δοθείσες εντολές ή οι διενεργηθείσες συναλλαγές οδηγούν 
σε βραχυπρόθεσμες αντιστροφές θέσεων, αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό 
του καθημερινού όγκου συναλλαγών και συνδέονται με σημαντικές μεταβολές στην 
τιμή,  

 ο βαθμός στον οποίο οι συναλλαγές επικεντρώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα της 
συνεδρίασης και οδηγούν σε μεταβολή τιμής η οποία στη συνέχεια αντιστρέφεται, 
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 ο βαθμός στον οποίο οι δοθείσες εντολές μεταβάλλουν τις καλύτερες τιμές 
προσφοράς και ζήτησης και οι οποίες αποσύρονται πριν εκτελεσθούν,  

από σημαντικά συμφέροντα. 

 εάν πριν ή μετά τις δοθείσες εντολές ή τις διενεργηθείσες συναλλαγές από 
πρόσωπα, διαδίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες από τα ίδια αυτά 
πρόσωπα ή από άλλα συνδεόμενα με αυτά πρόσωπα, 
εάν δίδονται εντολές για διενέργεια συναλλαγών ή διενεργούνται συναλλαγές από 
πρόσωπα, προτού ή αφότου τα ίδια αυτά πρόσωπα ή άλλα συνδεδεμένα με αυτά 
πρόσωπα εκδώσουν αναλύσεις ή επενδυτικές συστάσεις, οι οποίες είναι εσφαλμένες 
ή μεροληπτικές ή προδήλως επηρεασμένες. 
 

Ένα ακόμα πρόσωπο της χειραγώγησης, η μαζική! 
 

Η ιστορική έρευνα είναι εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο στη σύγχρονη πάλη για το 
σοσιαλισμό, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της κομμουνιστικής 
αντίληψης, σε συνθήκες νίκης της αντεπανάστασης, να εμπλουτίσει την αυτογνωσία 
των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών για την ολόπλευρη ανάπτυξη της ταξικής 
πάλης. Ακριβώς για αυτό το λόγο, η αστική τάξη οξύνοντας την ιδεολογική επίθεση 
και τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης της λαϊκής συνείδησης, παίρνει τα μέτρα της 
ξεδιπλώνοντας μια έντονη και επεξεργασμένη προσπάθεια «αναθεώρησης» της 
ιστορίας. Στην προσπάθεια αυτή βρίσκει πολύτιμο συμπαραστάτη της τον 
οπορτουνισμό, ο οποίος δρομολογεί μια μεγάλη έφοδο στην ιστοριογραφία, με 
σκοπό να φέρει τα τότε γεγονότα στα μέτρα των διαχειριστικών αναγκών του και 
επιδιώξεων. 
 
Η πλαστογράφηση της Ιστορίας εντάθηκε μετά τη νίκη της αντεπανάστασης στις 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αποσκοπώντας στην υποβάθμιση ή εκμηδένιση της 
προσφοράς του Κομμουνιστικού Κινήματος στους λαούς όλου του 
κόσμου. Επιδιώκει να δηλητηριάσει τη συνείδηση των νεότερων γενιών, να τις 
καταστήσει ευάλωτες στη μαύρη προπαγάνδα. Ιδιαίτερα σήμερα, που το κεφάλαιο 
συναντά δυσκολίες στην αναπαραγωγή του και διαμορφώνονται πιο ξεκάθαρα οι 
προϋποθέσεις ανόδου της ταξικής πάλης, που πληθαίνουν τα εγκλήματα της 
ιμπεριαλιστικής τάξης, η παγκόσμια ιδεολογική και πολιτική δράση των δυνάμεων 
του κεφαλαίου παίρνει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά όξυνσης με στόχο τη μαζική 
χειραγώγηση ιδιαίτερα της νεολαίας. 
 

Κατασκευή «ειδήσεων» για μαζική χειραγώγηση 
 

Ποιος είπε ότι χρειάζεται να υπάρχει είδηση για να στηθεί ρεπορτάζ; Δε 
χρειάζεται. Αρκεί μια σάτιρα, ένα βολικό ψέμα και τα αστικά ΜΜΕ στήνουν την 
προπαγάνδα τους. Αυτό έδειξαν τα «ρεπορτάζ» που πριν μερικές μέρες 
εμφανίστηκαν σε διάφορα ΜΜΕ, και εγχώρια φυσικά, σύμφωνα με τα οποία ο θείος 
του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιόνγκ Ουν, που καταδικάστηκε πρόσφατα με την 
κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» και εκτελέστηκε, είχε ...κατασπαραχτεί από 
120 πεινασμένα σκυλιά! Αυτό εμφανίστηκε ως «τρόπος εκτέλεσης από ένα 
αδίστακτο καθεστώς». Προχτές έγινε τελικά γνωστό πως όχι μόνο δεν έγινε 
κάποια διασταύρωση της «πληροφορίας» αλλά και ότι η αρχή έγινε με μια σατιρική 
ανάρτηση σε κινεζική ιστοσελίδα. Αυτό, βέβαια, στάθηκε αρκετό για να 
τροφοδοτήσει φανφαρώδεις κορόνες. Θυμίζουμε ότι η τακτική της παραπλάνησης 
για να γίνονται οι συνειρμοί που θέλει κάθε φορά η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα 
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χρησιμοποιήθηκε στη λεγόμενη «σφαγή της Τιμισοάρα» στη Ρουμανία, που 
αποδείχτηκε ότι ήταν στημένο γεγονός για να επιταχυνθούν οι αντεπαναστατικές 
ανατροπές ή στον κορμοράνο σε πετρελαιοκηλίδα της Αλάσκας που εμφανίστηκε 
στο ...Κουβέιτ ως το «θύμα του βομβαρδισμού πετρελαιοπηγής από τον Σαντάμ 
Χουσεΐν». Η κατασκευή ειδήσεων από τα ΜΜΕ που ανήκουν στα μονοπώλια και το 
αστικό κράτος ήταν πάντα στη φαρέτρα των καπιταλιστών για τη χειραγώγηση των 
λαών.  
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«Κοινή Γνώμη» 
 

 
 
 

Ορισμός: 
 
Δύσκολος ο ορισμός ενός τέτοιου όρου, γιατί περιορίζει το δυναμικό της χαρακτήρα 
( δεν είναι κάτι σταθερό αλλά μεταβάλλεται) και τον ψυχοκοινωνικό της χαρακτήρα,  
 ιδιοσυγκρασία ατόμων, παράγοντες που διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία. 
 
Η κοινή γνώμη  πρόκειται για σύνολο αντιλήψεων που γίνονται κοινά (από όλους ή 
έστω την πλειοψηφία) αποδεκτές. Είναι απρόσωπη – ανώνυμη, δεν ταυτίζεται 
δηλαδή με ένα συγκεκριμένο άτομο ή άτομα. Η κοινή γνώμη υπολογίζει, φοβάται, 
σέβεται.  
Άλλοι είπαν: 
 

 Μορουά Α. 
Δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε από την κοινή γνώμη. Δεν είναι φάρος, αλλά 
περιπλανώμενα φώτα   
 

 Εάν ακόμη και όλοι έχουν την ίδια γνώμη, μπορούν να κάνουν λάθος.  
 

 Θάτσερ Μ. 
Εάν δίνεις προσοχή στην κοινή γνώμη και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, 
τότε δεν κυβερνάς, αλλά υπακούσεις.  
 

 Ντισραέλι Μπ. 
Εκείνο που ονομάζουν κοινή γνώμη στην πραγματικότητα είναι κοινές συγκινήσεις.  

 

 Ουάιλντ Όσκαρ 
Η κοινή γνώμη θριαμβεύει μόνο εκεί που κοιμάται η σκέψη.  
Η κοινή γνώμη πάντοτε είναι πιο προοδευτική απ' τον νόμο. 

http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%91.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%81_%CE%9C.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AD%CE%BB%CE%B9_%CE%9C%CF%80.&action=edit&redlink=1
http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84_%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
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 Κούρτοβικ Δ. 
Η κριτική οφείλει να είναι η φωνή της κοινής γνώμης, όχι της σημερινής, αλλά της 
αυριανής   
Η λαϊκή γνώμη εξαρτάται από την πολιτική καλλιέργεια των μαζών. 

 Απολλώνιος ο Ρόδιος 
Λαϊκή γνώμη είναι μια εταίρα, την οποία προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε χωρίς 
να σεβόμαστε.  

 

Κάθε άνθρωπος λιγότερο ή περισσότερο υπολογίζει την κοινή γνώμη. Ποιοι 
παράγοντες τη διαμορφώνουν και ποια θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να είναι η 
στάση μας απέναντί της; 

Η κοινή γνώμη είναι μια κατασκευή και η διαμόρφωσή της είναι αποτέλεσμα πολλών 
παραγόντων  που , άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, συμβάλλουν στην 
αποκρυστάλλωσή της: 

 

 Οι παραδόσεις ενός λαού, τα ήθη και τα έθιμα, το ιστορικό παρελθόν και οι 
ποικιλόμορφοι αγώνες του . 

 Οι προκαταλήψεις. 
 Βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις στερούν από το άτομο τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τη λογική του, να αντιμετωπίσει σφαιρικά και να επεξεργαστεί  ορθ
ά τιςπληροφορίες.  Ο παρωπιδικός αυτός τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων
 συμβάλλει  ουσιαστικά στο σχηματισμό της κοινής γνώμης . 
 
Τα δυο προηγούμενα στοιχεία είναι ανορθολογικά . Για αυτό και η κοινή γνώμη 
επηρεάζεται από την προπαγάνδα , η οποία απευθύνεται σε αυτά τα ανορθολογικά 
στοιχεία, τα οποία συγκαλύπτει κάτω από ένα μανδύα λογικοφανούς 
επιχειρηματολογίας . Ιδιαίτερα ευάλωτη είναι η κοινή γνώμη σε προπαγανδιστικού 
χαρακτήρα επιδράσεις σε περιόδους κρίσεων (οικονομικές κρίσεις, πόλεμος) 
στιγμές ομαδικού πανικού που προκαλούνται από φυσικά αίτια ή άλλους έκτακτους 
παράγοντες (σεισμούς, επιδημίες, θεομηνίες) . 

 

 Η παιδεία. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης με την 
παροχή γνώσεων μέσα από το περιεχόμενο σπουδών και με την ανάπτυξη της 
αντιληπτικής και κριτικής ικανότητας . 

 Το μορφωτικό επίπεδο του λαού, η κλίμακα συνειδητοποίησης των κοινωνικών 
προβλημάτων σε συνάρτηση με τον βαθμό πολιτικοποίησης των ατόμων 

 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης . Η πληθώρα των ΜΜΕ στην εποχή μας δίνουν τη 
δυνατότητα να παρέχεται πολύ γρήγορα η πληροφόρηση στο λαό .  

Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, καλύπτουν 
ευρύτατο φάσμα ενημέρωσης. Με την ποικιλόμορφη πληροφόρηση, τη  
τη διαφήμιση ή την προπαγάνδα διαμορφώνεται αντίστοιχη κοινή  γνώμη.  
Ιδιαίτερη, βέβαια, επίδραση στην αποκρυστάλλωσή της ασκεί η τηλεόραση ,  
που με τον ήχο και την εικόνα μαγεύει τους τηλεθεατές, τους επηρεάζει και τους 
προδιαθέτει ευμενώς ή δυσμενώς για πρόσωπα, γεγονότα ή καταστάσεις. 
 Η επιρροή αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το άτομο λειτουργεί ως 
παθητικός δέκτης μηνυμάτων και επομένως δε «συνδιαλέγεται», μπορεί 

http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
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 να κάνει την κοινή γνώμη ένα  κατασκευασμένο προϊόν της θέλησης των 
 κέντρων εξουσίας και λήψης αποφάσεων που ελέγχουν αυτά τα μέσα μαζικής    
 επικοινωνίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πειθώ 
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Ορισμός: 
 

Το σύνολο των μεθόδων με τις οποίες προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις ιδέες και 
τα συναισθήματα ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνικής ομάδας σχετικά με ένα ζήτημα, 
προκειμένου να προβεί σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.  
 
Η πειθώ αποτέλεσε ανέκαθεν ένα σημαντικό όπλο ορισμένων ανθρώπων να βιάζουν 
τη λογική των υπολοίπων. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα το γλωσσικό όργανο 
επιχειρούν να ευνουχίσουν τη σκέψη και την κρίση όσων αισθάνονται ανασφαλείς 
απέναντι σ’ αυτούς τους «κολοσσούς» της πολιτικής, κοινωνικής ή θεολογικής 
σκέψης. 
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.  
Σε μια εκπληκτική ομιλία του ο αντιπρόεδρος της υπερδύναμης Τ. Κέρι προσπαθεί 
να πείσει το ακροατήριο του ότι η επέμβαση της Συρίας θα είναι «διαφορετική» 
από άλλες αντίστοιχες σε Κόσοβο, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ.  
Σχεδόν εκλιπαρώντας το ακροατήριο του το προτρέπει ν’ αποδεχτεί τις 
«ειρηνευτικές» επιχειρήσεις, αφού δε θα περιλαμβάνουν χερσαίες δυνάμεις. 
«Καλέ, εμείς μόνο πυραύλους θα ρίχνουμε στους «απολίτιστους». Μόνο θα 
σκοτώσουμε και δε θα σκοτωθούμε. Ούτε καν αυτούς τους δυο-τρεις χιλιάδες 
μισθοφόρους που χαραμίζαμε στους άλλους πολέμους και μετά τους σκεπάζαμε με 
την αστερόεσσα δε θα χρειαστεί να 
απολέσουμε. Ελάτε, τώρα συμπολίτες 
μου, δεχτείτε την πρόταση μου. 
Σκεφτείτε τι παραγγελίες θα έχουν οι 
βιομηχανίες μας, αναλογιστείτε πόσο 
υποφέρουν στη Συρία από τα χημικά, ενώ 
εμείς θα τους ρίξουμε μερικές 
«ληγμένες» βόμβες μόνο για 72 ώρες. 
Λεπτό παραπάνω. Γιατί να σκοτώνονται 
τρία χρόνια, ενώ μπορούμε να 
σκοτώσουμε τόσους κι άλλους τόσους σε 
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72 μόλις ώρες, ρίχνοντας πυραυλάκια, όπου ένας γενναίος και προπαντός 
«δημοκράτης» πολιτισμένος θα πατά κουμπάκια μπροστά σ’ ένα μόνιτορ, και θα 
παρασημοφορηθεί σίγουρα για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Ανθρωπότητα. 
Μα γιατί να διαφωνείτε με τις επιλογές μας; Πού είναι το κακό άλλωστε; Στις 
«παράπλευρες» απώλειες μήπως; Ούτε οι πρώτοι θα ‘ναι, ούτε οι τελευταίοι».. 
Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η πειθώ παίζει κυρίαρχο ρόλο και μπορεί να ελέγξει πάρα 
πολλά πράγματα και αποφάσεις. 
 
 

 
 

Παραπληροφόρηση 
 
 

 
 
 

Oρισμός : 
 

Eίναι η μεταφορά διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών. 
Πιθανός σκοπός είναι η παραπλάνηση του δέκτη προς εκπλήρωση προσωπικών 
σκοπιμοτήτων του παραπληροφορούντος, οπότε η παραπληροφόρηση είναι κακή 
πράξη. Άλλος πιθανός σκοπός είναι η προστασία ατόμων με την απόκρυψη 
πληροφοριών που θα ήταν επιβαρυντικές γι' αυτά, οπότε η παραπληροφόρηση είναι 
καλή πράξη ή επιβάλλεται από τον νόμο. 
Παραπληροφόρηση ονομάζουμε την εσκεμμένη διαστροφή αληθινών πληροφοριών ή 
την κατασκευή ψευδών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το 
επιτηδευμένο μήνυμα εισδύει στο υποσυνείδητο του δέκτη ξεπερνώντας τους 
πνευματικούς αμυντικούς μηχανισμούς και καταλήγει να θεωρείται ως απόλυτα 
προσωπική επιλογή . 
 
Αυτός που παραπληροφορεί, αν είναι η πηγή της πληροφορίας, έχει όλη την ευθύνη. 
Αν δεν είναι η πρωτογενής πηγή της πληροφορίας, αλλά απλώς μεταφέρει όσα 
γνωρίζει, έχει περιορισμένη ευθύνη στο ότι δεν έχει διασταυρώσει τις πηγές του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Κατά την παραπληροφόρηση γίνεται προβολή των επιλεγμένων πτυχών ενός 

γεγονότος, κατασκευάζονται ψευδείς αλήθειες, γίνεται παραποίηση της αλήθειας 
και διαβάλλονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. 
 
Η παραπληροφόρηση ως φαινόμενο συνδέεται:  

 με την εξέλιξη και ανάπτυξη των πληροφοριών. 
  με την υποβάθμιση των αξιών σε μια κοινωνία τεχνοκρατική ωφελιμιστική. 

 
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 Η σημαντικότερη αιτία παραπληροφόρησης είναι τα οικονομικά και πολιτικά 
συμφέροντα 
Ομάδες οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων έχουν ως ιδιοκτησία τους, 
διεισδύουν στα ΜΜΕ. επιχειρηματικοί κύκλοι πιέζουν τη πολιτική ηγεσία της χώρας: 
είτε να γίνουν προνομιακοί προμηθευτές του δημόσιου τομέα είτε προνομιακοί 
εταίροι ιδιωτικοποιημένων κερδοφόρων κρατικών εταιριών. 

 Πολιτικά πρόσωπα, κόμματα έχουν ως ιδιοκτησία τους ελέγχουν ΜΜΕ. 
 
Σχετικά με τις ειδήσεις που μεταφέρονται από κάποιο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ), μπορεί να ισχύει περίπτωση παραπληροφόρησης. Αν το μέσο είναι η πηγή 
της πληροφορίας, η παραπληροφόρηση θα οφείλεται: 

 Στο ότι το ΜΜΕ λειτουργεί με βάση κομματικά ή άλλα οργανωμένα συμφέροντα, 
άρα είναι γενικά αναξιόπιστο. 

 Στο ότι το ΜΜΕ προστατεύει εθνικά ή άλλα συμφέροντα με την απόκρυψη των 
στοιχείων, άρα αυτολογοκρίνεται. 
 
 
 ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
 
Είναι αυτές που σχετίζονται κυρίως με τη δημοσιογραφική δεοντολογία. 
 
 Η αύξηση της θεαματικότητας με τα ριάλιτι σόου που φέρνουν στο κανάλι  
         διαφημίσεις άρα και κέρδη. 
 Οι κουτσομπολίστικες εκπομπές (σκανδαλοθηρία) με εντυπωσιακές αλλά 
         ανούσιες ειδήσεις με την ανάμειξη των ειδήσεων με το υποκειμενικό σχόλιο. 
         αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη τη στρέφουν σε άλλα πιο ακίνδυνα και 
         ανούσια από εκείνα της παιδείας, της ανεργίας κ.α. 
 Η απουσία δημοσιογράφων με ανώτερη εκπαίδευση και εξειδικευμένες    
         σπουδές. 
 Η έλλειψη θεσμικών παρεμβάσεων από την μεριά της πολιτείας, που  
         εμφανίζεται: είτε αδιάφορη, είτε αδύναμη να τιμωρήσει να περιορίσει να  
         ελέγξει την εσκεμμένη παραπληροφόρηση. 
 
 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
 Παρατηρείται έλλειμμα και εξασθένηση των Δημοκρατικών θεσμών. 
 Ευθεία απειλή εναντίον του Δημοκρατικού πολιτεύματος. 
   Ο πολίτης μετατρέπεται σε ένα άβουλο και ανεύθυνο ον που καθοδηγείται  
         από ομάδες συμφερόντων. 
 Σημειώνεται φανατισμός των πολιτών που οδηγεί σε ακρότητες βία και διχασμό. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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Οι αναγνώστες (ακροατές, θεατές) οφείλουν να διασταυρώνουν τις πηγές των 
πληροφοριών τους για να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση. 
 
Η παραπληροφόρηση σαν ευρύτερη έννοια θα μπορούσε να εννοηθεί και η σκόπιμη 
διάδοση ιδεών και απόψεων για ένα θέμα για το οποίο υπάρχει συγκεκριμένη 
επιστημονική ή φιλοσοφική αντίληψη.  
Για παράδειγμα, η αστρολογία είναι η παραπληροφόρηση της αστρονομίας αφού 
καμία πραγματική έννοια σχετική με το σύμπαν δεν αποδεικνύεται χρησιμοποιώντας 
τις αστρολογικές μεθόδους. 
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 Ομάδα Εργασίας 
 

   Ζαρκαδούλας Φώτης 
 

    Μπουζδέκης Στέφανος 
  

   Ψωμαδέλης Γιάννης 
 

  ΕΙΔΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
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Είδη προπαγάνδας 
 
 

 
 

 
Ορισμός 
 

Γενικά προπαγάνδα, είναι η διάδοση ειδήσεων, καταστάσεων, ιδεών, δογμάτων, 

αντιλήψεων, ειδικών εκκλήσεων με σκοπό να επηρεαστεί το φρόνημα, το 
συναίσθημα η συμπεριφορά και η στάση μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων 
(ονομάζεται στόχος), ώστε να ωφεληθεί άμεσα εκείνος που την ασκεί. 
   Ανάλογα με την πηγή της η προπαγάνδα διακρίνεται σε 3 τύπους:  
     α. Λευκή: όταν αυτή που εμφανίζεται ως πηγή της, είναι και η πραγματική.  
     β. Γκρίζα (φαιά): όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η πηγή της.  
     γ. Μαύρη: όταν αυτή που εμφανίζεται ως πηγή της είναι διαφορετική από την 
πραγματική.  
 
   Ειδικότερα, είναι η τεχνική της διαδόσεως οποιασδήποτε πληροφορίας, ή ιδέας ή 
οποιουδήποτε δόγματος, ή ειδικής παροτρύνσεως, που τίθεται εσκεμμένα, άμεσα η 
έμμεσα σε κυκλοφορία, για να επηρεάσει ευμενώς τη σκέψη τα αισθήματα τη 
στάση και τη συμπεριφορά, οποιασδήποτε ομάδας στόχου, προς όφελος αυτού που 
θέτει όλα αυτά σε κυκλοφορία. 
   Η προπαγάνδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
     α. Αποτελεί μέθοδο επηρεασμού των ανθρωπίνων σκέψεων.  
     β. Λαμβάνει υπόψη το πνευματικό επίπεδο του στόχου και προσαρμόζεται σε 
αυτό. 
     γ. Μεταχειρίζεται ψυχολογική βία (απειλές κλπ) πάνω στο στόχο της.  
     δ. Προσφέρει δήθεν  έντιμη λύση στα προβλήματα.  
     ε. Προσπαθεί να διατηρήσει καλή φήμη για τον εαυτό της. 
     στ. Δημιουργεί στάση και συμπεριφορά που να ευνοεί τους σκοπούς της.  
     ζ. Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του στόχου της (διαφθορά, φτώχεια, 
φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις). 
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 Γενικά 
Ο modus operandi της προπαγάνδας είναι παρόμοιο με αυτό της διαφήμισης. 

Για την ακρίβεια, η διαφήμιση μπορεί και να οριστεί ως προπαγάνδα υπέρ κάποιου 
συγκεκριμένου προϊόντος. Η λέξη προπαγάνδα αφορά κυρίως πολιτικούς ή 
εθνικιστικούς σκοπούς και την προώθηση αντιστοίχων ιδεών. Η προπαγάνδα 
σχετίζεται επίσης με εκστρατείες πληροφόρησης από μέρους των κυβερνήσεων, οι 
οποίες στοχεύουν στην προώθηση ή στην αποθάρρυνση συγκεκριμένων πρακτικών 
(βλέπε χρήση ζωνών ασφαλείας, κάπνισμα, κλπ). Ακόμη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο χαρακτήρας της προπαγάνδας παραμένει πολιτικός. Η προπαγάνδα 
μπορεί να λαμβάνει χώρα με φυλλάδια, αφίσες, μέσω τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών εκπομπών ή και άλλων μέσων. 
Εντός στενότερων σημειολογικών πλαισίων, ως προπαγάνδα εννοείται ένα σύνολο 
πληροφοριών οι οποίες είναι επίτηδες παροδηγητικές ή ψευδείς, προκειμένου να 
υποστηρίξουν πολιτικές σκοπιμότητες ή να προστατεύσουν τα συμφέροντα αυτών 
που κατέχουν την εξουσία. Ο προπαγανδιστής επιδιώκει να μεταλλάξει τον τρόπο 
με τον οποίο το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται ένα ζήτημα ή μία ορισμένη κατάσταση, 
ώστε οι αντιδράσεις και οι προσδοκίες του να εξυπηρετούν πλέον τα συμφέροντα 
της οντότητας που αντιπροσωπεύει ο προπαγανδιστής. Ως τέτοια, η προπαγάνδα 
συνάδει με την λογοκρισία, η οποία επιτυγχάνει τον ίδιο στόχο με την διαφορά ότι 
δεν επιδιώκει να γεμίσει την διάνοια του κοινού με «εγκεκριμένες» πληροφορίες, 
αλλά εμποδίζει την μετάδοση αντιμαχόμενων ιδεολογιών. Αυτό που ξεχωρίζει την 
προπαγάνδα από άλλες μορφές συνηγορίας είναι ότι ο προπαγανδιστής είναι 
πρόθυμος να αλλάξει την άποψη του κοινού μέσω σύγχυσης και εξαπάτησης και 
όχι μέσω πειθούς και κατανόησης. Επιπλέον, οι ηγέτες κάποιας οργάνωσης μπορεί 
να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες είναι μονόπλευρες ή αναληθείς αλλά αυτό ίσως 
δεν ισχύει για τα μέλη της οργάνωσης που συμμετέχουν στην διάδοση της 
προπαγάνδας. 
Σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές αποχρώσεις του, ο όρος «προπαγάνδα» 
χρησιμοποιείται ευρέως σε διαξιφισμούς αναφορικά με νέα θρησκευτικά κινήματα 
τόσο από τους υπερασπιστές όσο και από τους διώκτες τους. Οι τελευταίοι τα 
αποκαλούν σέκτες/αιρέσεις. Οι ακτιβιστές των αντισεκταριανιστικών/αντιαιρετικών 
κινημάτων κατηγορούν τους ηγέτες των θεωρούμενων αιρέσεων ότι 
χρησιμοποιούν προπαγάνδα προκειμένου να προσηλυτίσουν οπαδούς. Κάποιοι 
κοινωνιολόγοι, όπως ο Τζέφρι Χάντεν και οι επιστήμονες της CESNUR κατηγορούν 
το αντιαιρετικό κίνημα, καθώς και τα πρώην μελή αποκαλούμενων αιρέσεων, τα 
οποία έγιναν στεντόρειοι κριτικοί τους, ότι οι κατηγορίες τους στερούνται βάσης 
 

 Τα είδη της Προπαγάνδας 
 

 Η πηγή προελεύσεως. 
 
Οι διακρίσεις της προπαγάνδας γίνονται επί τη βάσει ορισμένων κριτηρίων.  
Με κριτήριο την πηγή προελεύσεως έχουμε Λευκή - Μαύρη και Φαιά  προπαγάνδα: 
 
1. Λευκή καλείται εκείνη της οποίας ή πηγή προελεύσεως είναι φανερή. Η Λευκή 
κατά συνέπεια προπαγάνδα είναι πάντοτε επίσημος. Αυτός που την κάνει δεν 
κρύπτει το αληθές πρόσωπον του. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει το πλεονέκτημα, 
ότι τα αναπτυσσόμενα περιβάλλονται αυξημένου κύρους και αξιοπιστίας. Άλλα εκ 
παραλλήλου υφίσταται το μειονέκτημα της προκαταλήψεως των αντιθέτων, οι 
οποίοι εκ των προτέρων θα παρακολουθήσουν, αν δεν αρνηθούν και να 
παρακολουθήσουν ακόμη, με έντονη δυσπιστία όσα θα λεχθούν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Η Λευκή προπαγάνδα θεωρείται η καλλίτερα προκειμένου να προβούμε σε 
αποκαλύψεις εναντίον των αντιπάλων. Υπό την προϋπόθεση να είναι εξηκριβωμένη 
η πραγματική των υπόσταση, γιατί διαφορετικά θα αποδειχθούμε κοινοί 
συκοφάντες και μάλιστα ευκόλως, επειδή ή Λευκή προπαγάνδα είναι ή πλέον 
ευπρόσβλητος εκ μέρους του εχθρού, ο οποίος λόγω της εμφανούς δράσεως, 
γνωρίζει περί τίνος πρόκειται επακριβώς. 
 
Στην χρησιμοποίηση της προπαγάνδας του είδους για το οποίον ομιλούμε 
απαιτείται επαρκής επιφύλαξη. Να μην λησμονούμε, ότι όσα λέγονται δεσμεύουν 
και ενδεχομένως κάποτε θα βλάψουν αν δεν εκπληρωθούν ή περιπέσουν σε 
αντιφάσεις κ.τ.λ. Σχετικώς υπενθυμίζουμε ότι το 1943 ή συμμαχική Λευκή 
προπαγάνδα έρριψε το σύνθημα: 1943 = 1918, υπονοούσα πώς το 1943 θα είναι για 
την Γερμανία το έτος της συντριβής της, όπως ήταν και το 1918 εις τον Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλα το 1943 παρήλθε χωρίς να νικηθούν οι Γερμανοί με 
αποτέλεσμα, την Ναζιστική προπαγάνδας, η οποία εκμεταλλεύθηκε την αποτυχία 
του συνθήματος, να απογοητευθούν οι συμμαχικοί λαοί, πού ματαίως ανέμεναν 
εντός του 1943 το τέλος του πολέμου. 
 
2. Μαύρη λέγεται εκείνη ή οποία παρουσιάζεται με διαφορετική πηγή προελεύσεως  
    από την πραγματική.  
 
Συνήθως ως πηγή προελεύσεως φέρεται ο αντίπαλος. Με αυτήν εκτός από την 
σύγχυση την οποίαν κατορθώνει, εάν είναι ευφυής, να επιφέρει στον εχθρό, 
επιτυγχάνει επίσης να δημιουργήσει σε αυτόν την πεποίθηση, ότι βάλλεται από 
εσωτερικός ύπουλους και σκοτεινές δυνάμεις με συνέπεια να παραλύει το ηθικό 
του. 
Η Μαύρη προπαγάνδα για να αποδώσει απαιτεί τέχνη, σατανικότητα και φαντασία. 
Απαιτεί ακόμη και προπάντων πλήρη γνώση της τακτικής, των συνηθειών, της 
φρασεολογίας και του ύφους του αντιπάλου. Για αυτό χρησιμοποιούνται κατ' 
επανάληψη στην άσκηση Μαύρης προπαγάνδας πρώην στελέχη της αντιπάλου 
παρατάξεως, τα όποια γνωρίζουν λεπτομερώς τον εχθρό. 
Χρήσιμο είναι να υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ της Μαύρης και των λοιπών 
κατηγοριών της προπαγάνδας. Άλλα αυτός ο συντονισμός δεν είναι φρόνιμο να 
φθάνει μέχρι του σημείου, ώστε να μπορεί ο πληττόμενος από την Μαύρη 
προπαγάνδα να την διασταυρώνει μετά αλλά είδη και εκ της διασταυρώσεως να 
συμπεραίνει την αληθή πηγή προελεύσεως. 
΄Ενα από τα μειονεκτημάτων τα οποία έχει ή Μαύρη 
προπαγάνδα είναι, ότι αναπτύσσεται περιορισμένα, 
γεγονός πού οφείλεται στην ανάγκη να κρατηθεί 
τελείως κρυφή η αληθής προέλευση της. Τα μέτρα 
ασφαλείας τα οποία λαμβάνονται για την επιτυχία 
αυτού δεν μας επιτρέπουν την χρησιμοποίηση όλων 
των μέσων προπαγάνδας, ούτε την χρησιμοποίηση 
όσων τελικά θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη έκταση. 
 
3.Φαιά ονομάζεται εκείνη της οποίας η πηγή 
προελεύσεως είναι μυστική. Στην περίπτωση αυτήν 
η προπαγάνδα δεν αποκαλύπτει, ούτε αφήνει να 
εννοηθεί από ενδείξεις η ταυτότητα της πηγής της. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον μειώνεται ασφαλώς η 
αξιοπιστία, υπάρχουν όμως εις αντιστάθμισμα άλλα πλεονεκτήματα και κυρίως ότι 
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δυνάμεθα να αρνηθούμε, ότι είναι ιδική μας και σε τυχόν αποτυχία να μη 
ζημιωθούμε εξ αυτής. 
Η έξυπνος επιλογή και ο χειρισμός του θέματος αποκτά ευκόλως την 
εμπιστοσύνη και των αντιπάλων ακόμη, οι ποίοι δεν αποκλείεται να εκλάβουν την 
Φαιά μας προπαγάνδα ως φιλική των και να διάκεινται απέναντι της ευμενώς. 
Η Φαιά χρησιμοποιείται με επιτυχία, όταν θέλουμε να διαδώσουμε θέματα τα 
όποια δια πολλούς λόγους δεν είναι δυνατόν να προβληθούν από την Λευκή 
(πόλεμος λάσπης, αβεβαιότητα ως προς την αλήθεια των ισχυρισμών κ.τ.λ.) πού 
συνδέεται πάντα από την ευθύνη του προπαγανδίζοντας οργάνου. 
Δια την αντιμετώπιση της Φαιάς το πρώτον το όποιον οφείλουμε να κάνουμε είναι 
να αναλύσουμε το περιεχόμενο της, γιατί μόνον από αυτό θα εντοπίσουμε κατά 
προσέγγιση την πηγή προελεύσεως, αφού δεν υπάρχουν άλλες υπόνοιες περί 
εκείνης. Βλέποντες εκ της αναλύσεως ποίον σκοπό εξυπηρετεί συμπεραίνουμε, 
ότι κατά κανόνα θα ανήκει εις την παράταξη εκείνων, οι οποίοι επιδιώκουν 
παρόμοιο σκοπό. Αν πάλι αυτοί οι αντίπαλοι είναι πολλοί τότε δεν έχουμε παρά να 
εξετάσουμε το ύφος, τον τρόπο, την μέθοδο και ότι άλλο στοιχείο υπάρχει, ώστε 
ερμηνεύοντας τις μερικές εκδηλώσεις της εχθρικής Φαιάς προπαγάνδας να 
δυνηθούμε να τις παραλληλίσουμε προς το ύφος, τον τρόπο και την μέθοδο 
συγκεκριμένου αντιπάλου, εις τον όποιον να αποδώσουμε την προέλευση. 
Μολαταύτα πρέπει να είμεθα υπερβολικά επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Η πείρα 
τουλάχιστο μας διδάσκει, ότι ή Φαιά προπαγάνδα κρύβει τις πλέον 
απροσδόκητους εκπλήξεις. 
Στο ερώτημα ποία από τις τρεις προπαγάνδας είναι καλλίτερη, δεν υπάρχει 
απάντηση υπέρ ορισμένης. Αναλόγως με τις περιστάσεις πότε είναι 
αποτελεσματική η μία και πότε η άλλη. Εκείνο το όποιο μετά βεβαιότητας θα 
δηλώσουμε είναι, ότι ή Λευκή προπαγάνδα είναι απολύτως απαραίτητος. Πιθανώς 
να μη μεταχειρισθούμε ποτέ την Μαύρη ή την Φαιά, την Λευκή όμως δεν 
μπορούμε, ούτε και πρέπει να αποφύγουμε. 
Επίσης θα αναφέρουμε και κάτι επί πλέον. Η Λευκή προπαγάνδα επιτρέπει στον 
προπαγανδιστή την κατάχρηση. Όσο περισσότερο Λευκή γίνεται τόσο και 
μεγαλύτερο όφελος. Στην άσκηση της Λευκής δεν τίθεται όριο. Απεναντίας η 
Μαύρη και η Φαιά οφείλουν να αναπτύσσονται με φειδώ και εντός ευλόγων 
πλαισίων. Η υπερβολή σε αυτές αντί να ωφελεί βλάπτει. Η συχνή χρησιμοποίηση 
των καταστρέφει την αξιοπιστία των, αποτρέπει τον αιφνιδιασμό του εχθρού και 
διευκολύνει την αχρήστευση των από την αντιπροπαγάνδα. 
Όταν προτιθέμεθα να συνδυάσουμε τα τρία είδη προπαγάνδας για συντονισμένη 
ενέργεια, τότε θα πρέπει να προηγηθεί η Φαιά και η Μαύρη προπαγάνδα και μετά 
να ακολουθήσει η Λευκή, γιατί αν συμβεί το αντίστροφο ο εχθρός θα μάθει τον 
σκοπό μας και όταν θα εκδηλωθεί η Φαιά και η Μαύρη προπαγάνδα μας αμέσως 
θα μαντεύσει ποίος την κατευθύνει και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς 
αντιμετώπιση της. 
 
 Διάκριση κατά τον Στόχο  
 

Με κριτήριο τον στόχο της η Προπαγάνδα διακρίνεται σε δύο είδη : Στη 
Στρατηγική και την Τακτική. 
 
1.Στρατηγική Προπαγάνδα: ΄Εχει για στόχο της την τελική επιδίωξη του 
κινήματος πού υπηρετεί. Αποβλέπει δηλαδή στον απώτερο τελικό στρατηγικό 
σκοπό. Η Προπαγάνδα αυτή, είναι ο μόνιμος πυρήνας κάθε Προπαγάνδας. 
Αντιστοιχεί στην αμετακίνητη τελική επιδίωξη του κινήματος ή οποία δεν 
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μεταβάλλεται. Αποτελείται λοιπόν από στοιχεία μόνιμα, στρατηγικής, όχι 
τακτικής φύσεως. Συνιστά την βαθύτερη ουσία ενός «πιστεύω». Διαδίδει την 
βασική Ιδεολογία τις θεμελιώδεις αναλλοίωτες αρχές της. Είναι μακρόπνοη. 
Σταθερή. Συνυφασμένη με την ίδια την ιδεολογική υπόσταση της παρατάξεως 
της. 
 

 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
  
 
 
 
 

2.Τακτική Προπαγάνδα: Προβάλλει τους εκάστοτε αμέσους στόχους. Είναι μία 
Προπαγάνδα ελισσόμενη τακτικής φύσεως. Δεν στηρίζεται σε μόνιμες αρχές,  
αλλά απεναντίας, διακρίνεται για την απεριόριστη ευελιξία της και την διαρκή 
προσαρμογή της στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Διαδίδει όχι «αιώνιες» 
ιδέες άλλα ευκαιριακά συνθήματα. Υπηρετεί όχι τον μακρινό τελικό σκοπό τον 
όποιο μάλιστα συχνά αποσιωπά ή κρύβει ή ακόμη και αρνείται, αλλά την εκάστοτε 
τρέχουσα πολιτική «γραμμή» που προωθεί συγκεκριμένες, άμεσες, εφικτές 
επιδιώξεις. 
 

 Διάκριση κατά το Περιεχόμενο. 
 
Με κριτήριο το περιεχόμενο των ιδεών τις οποίες διαδίδει, ή Προπαγάνδα 
διακρίνεται σε δύο είδη: την Απλή Προπαγάνδα και την Αντιπροπαγάνδα. 
 
1.Η απλή Προπαγάνδα: Διαδίδει τις ιδέες μιας παρατάξεως. Προσπαθεί είτε να 
ανανεώσει και να ενίσχυση την πίστη των οπαδών της είτε να προσελκύσει άλλους, 
νέους οπαδούς σ΄ αυτές τις ιδέες. 
 
2.Η Αντιπροπαγάνδα: Αποβλέπει στην καταπολέμηση της Προπαγάνδας του 
αντιπάλου ο όποιος επίσης πραγματοποιεί διάδοση των ιδεών του. 
 Σκοπός της είναι η καταπολέμηση των ιδεών πού διαδίδει ο αντίπαλος, θέλει να 
προφύλαξη τους οπαδούς της παρατάξεως της από τις ιδέες του εχθρού για να 
τους συγκρατήσει στις δικές της. Επίσης, προσπαθεί να ματαίωση τις ενέργειες 
του εχθρού προς διάσπαση των οπαδών της. Τέλος, αντιμετωπίζει και την 
μεταπειστική προπαγάνδα του εχθρού προς τους ενδιαμέσους καθώς και την 
σταθεροποιητική προπαγάνδα προς τους δικούς του οπαδούς. 
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 Η μέθοδος Προβολής. 
 
Με κριτήριο την μέθοδο προβολής του αντικειμένου διακρίνουμε την προπαγάνδα 
σε ΄Αμεση και Έμμεση. 
 
1.΄Αμεση είναι η προπαγάνδα κατά την οποία το αντικείμενο προβάλλεται δια της 
ευθείας οδού. Διαδίδουμε ακριβώς ότι υποστηρίζουμε άνευ περιστροφών. Δεν 
κρύπτουμε, ούτε συσκοτίζουμε αυτό πού επιδιώκουμε. Είμεθα σαφείς και 
αποκαλύπτουμε το στόχο μας, χωρίς να ενδιαφερόμεθα αν η τακτική μας 

πληροφορεί τον αντίπαλο περί των 
προθέσεων μας. 
2.Έμμεση είναι η προπαγάνδα η 
οποία προβάλλει το αντικείμενο της 
δια της πλαγίας οδού. Σύμφωνα 
προς το σύστημα της ο τελικός 
σκοπός αποκρύπτεται εντέχνως.  
Με κανέναν τρόπο δεν 
ανακοινώνεται η επιδίωξη των 
προπαγανδιστικών ενεργειών. 
Τουναντίον μάλιστα καταβάλλεται 
κάθε προσπάθεια να εξαφανίζονται 
όλα τα ίχνη, πού θα ήταν δυνατόν  
να βοηθήσουν τον αντίπαλο να 
υποψιασθεί που τείνομε. 
Και εδώ πάλι δεν υπάρχει οριστική 

απόφαση προσδιορισμού ποία είναι η καλλίτερη της άλλης. Οπωσδήποτε ο 
συνδυασμός και η αλληλοσυμπλήρωση των είναι η πιο συμφέρουσα τακτική. Κάθε 
μία από αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δια της διασταυρώσεως 
επιδιώκουμε τα μειονεκτήματα της μιας να τα εξουδετερώσω μεν με τα 
πλεονεκτήματα της άλλης και πολλάκις τούτο είναι εφικτό. 
Η Έμμεση προπαγάνδα αποτελεί δραστικό όπλο εις τις χείρας ενός αριστοτέχνου 
της προπαγανδιστικής εργασίας. Σαστίζει τον εχθρό και τον κάνει να παραπατεί 
πελαγωμένος εις το σκότος της άνοιας περί των διαθέσεων μας. Και το κυριότερο, 
μας αφήνει την πρωτοβουλία σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούμε να αιφνιδιάζουμε 
τον αντίπαλο οπότε θέλουμε. Αξιόλογο πλεονέκτημα της είναι επίσης, ότι εξαπατά 
τους ουδέτερους και τους αμφιρρέποντας πού καταλήγουν να παίζουν το παιγνίδι 
μας, χωρίς και οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν. 
΄Οσον αφορά στην Άμεση θα αναφέρουμε ότι είναι αναγκαία για την τόνωση του 
ηθικού των οπαδών μας. Το σοβαρότερο πλεονέκτημα της είναι ότι φανατίζει και 
ενθουσιάζει. Καμία φορά κατορθώνει να προσέλκυση την αμφίβολη μάζα, γιατί η 
Άμεση προπαγάνδα στηρίζεται εις την δύναμη, προς την οποίαν μαγνητίζονται οι 
μάζες. 
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 Τρόπος επαφής. 

 
Με κριτήριο τον τρόπο επαφής προς την μάζα η 
προπαγάνδα διακρίνεται σε: Ακουστική Οπτική και Μικτή. 
 
1. Ακουστική λέγεται εκείνη πού καθίσταται αντιληπτή 
δια της ακοής π.χ. ραδιόφωνο, χωνί κ.λπ.  
 
2. Οπτική ονομάζεται η προπαγάνδα πού πραγματοποιεί 
την επαφή δια της οράσεως π.χ. αφίσα, έντυπο κ.λπ. 
 
3. Μικτή καλείται ή προπαγάνδα πού συλλαμβάνεται 
ταυτοχρόνως δια της οράσεως και της ακοής π.χ. κινηματογράφος, ομιλία κ.λπ. 
Γενικώς η Μικτή προπαγάνδα θεωρείται η αποδοτικότερη, γιατί επιτυγχάνει 
ολοσχερή κάλυψη της επαφής προς μάζα. Κατόπιν έρχεται η Οπτική. 
 

 Τρόπος χειρισμού. 
 
Με κριτήριο τον τρόπο χειρισμού του πραγματευομένου θέματος διακρίνουμε την 
προπαγάνδα σε: Αμυντική ή Απαντητική και σε Επιθετική. 
 
Στην προπαγάνδα ισχύει το αξίωμα: παντού και πάντοτε επίθεση. Η άμυνα είναι 
καταστροφή γιατί αμύνομαι για τον όχλο σημαίνει ομολογία αδυναμίας, 
ηττοπάθεια. Το παλαιόν ρητό το οποίο λέγει, ότι η καλλίτερα άμυνα είναι η 
επίθεση, στη προπαγάνδα έχει θαυμάσια εφαρμογή. 
 
Δεν πιστεύομε ότι είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τους λόγους για τους 
οποίους η Απαντητική ή Αμυντική προπαγάνδα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ η 
Επιθετική πρέπει να επιδιώκεται. 
 
Κατ' αρχήν η απάντηση στην προπαγάνδα του εχθρού απαγορεύεται, γιατί:  

i. Ο απαντών έρχεται στη θέση του απολογουμένου . 
ii. Με την απάντηση συντηρείται ο προπαγανδιστικός θόρυβος του εχθρού και 
iii. Η τακτική των απαντήσεων παραδίδει στον αντίπαλο την πρωτοβουλία της 

δράσεως, ενώ αφήνει σε εμάς τον άχαρο ρόλο της αντίδρασης. 
 
Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται η απάντηση σε τρεις περιπτώσεις:  
 

i. Όταν μας προσάπτουν σοβαρά κατηγορία, οπότε η άρνηση ευθείας απαντήσεως 
θα εκληφθεί ως αναγνώριση της κατηγορίας,  
 

ii. Όταν ο εχθρός υποπίπτει σε βαρύ σφάλμα, οπότε συμφέρει να του δοθεί αμέσως 
απάντηση από την Λευκή μας προπαγάνδα. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση 
χρειάζεται προσοχή και μελέτη προ της απάντησης. Το γεγονός ότι ο εχθρός 
διέπραξε λάθος δεν πρέπει να μας παρασύρει σε ανεξέταστη απάντηση. Επειδή 
είναι πολύ πιθανόν προκειμένου να μας παρασύρουν σε μία σειρά απαντήσεων να 
υποπέσουν εκ προθέσεως σε κάποιο σφάλμα. Παραπλανηθέντες θα είμαστε εμείς 
αν εμπλακούμε σε μία προπαγανδιστική δίνη, όπου θα κατέχουμε την μειονεκτική 
θέση και 
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iii. Η απάντηση δικαιολογείται, όταν με αυτή στήνεται παγίδα στον εχθρό. 
 
 
 

 Γνώση πλήθους. 
 
Με κριτήριο την γνώση του πλήθους ως προς το προπαγανδιζόμενο θέμα 
διαιρούμε την προπαγάνδα σε προπαγάνδα Εμφανίσεως και σε προπαγάνδα 
Παγιώσεως. 
 
1.Προπαγάνδα Εμφανίσεως λέγεται εκείνη κατά την οποία το προπαγανδιζόμενο 
θέμα είναι τελείως νέο για το πλήθος. Δηλαδή ουδέποτε προηγουμένως η μάζα 
είχε δεχθεί την προπαγάνδιση του και ως εκ τούτου δεν απέκτησε εντυπώσεις για 
αυτό από δική μας σκοπιά. 
 
2.Προπαγάνδα Παγιώσεως ονομάζεται εκείνη σύμφωνα προς την οποία 
καταβάλλεται προσπάθεια εδραιώσεως και επαυξήσεως των επιθυμητών 
εντυπώσεων, τις οποίας σχημάτισε η μάζα για ένα θέμα που φαίνεται πως 
προπαγανδίζεται. 
Ο προπαγανδιστής υποχρεούται να διαστέλλει ακριβώς τις επιμέρους περιπτώσεις, 
διότι αλλιώς θα χειριστεί το θέμα, όταν πρόκειται να το πρωτοπαρουσιάσει και 
αλλιώς όταν επιδιώκει να εμπεδώσει και να μεγεθύνει τις εξ αυτού σχηματισθείσας 
εντυπώσεις. 
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  Ομάδα εργασίας 

 

ΤΡΟΠΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
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       Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 

      Μιχαλόπουλος Ιάσονας 

Μούτσα Ολτιάν 

 

           Τρόποι Λειτουργίας της Προπαγάνδας 
 
 

 
 

 

 Δέκα τρόποι χειραγώγησης της κοινής γνώμης 
 
Ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής, Νόαμ Τσόμσκι, αναλύει τις δέκα 
τεχνικές για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. 
Το κείμενο αποτελεί μέρος μιας συλλογής συνεντεύξεων του Νόαμ Τσόμσκι, όπου 
ο κορυφαίος διανοητής διαπιστώνει διεισδυτικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς 
που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού. 
 

1. Η τεχνική της διασκέδασης 
Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης 
συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα 
και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, 
με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών. 
Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από 
το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της 
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οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας και της Κυβερνητικής. 
"Κρατήστε αποπροσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά 
κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική 
σημασία. 
 
Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, χωρίς χρόνο για 
να σκέφτεται· να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα".  
 

2. Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων, και στη συνέχεια παροχής 
των λύσεων 
Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης "πρόβλημα - αντίδραση - λύση". Πρώτα 
δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια "έκτακτη κατάσταση" για την οποία μπορείτε να 
προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το 
ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. 
 
Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία, ή οργανώστε αιματηρές 
συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα 
περιορίζουν τις ελευθερίες του. 
      Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί 
ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση 
των δημοσίων υπηρεσιών. 
 

3. Η τεχνική της υποβάθμισης 
Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει 
σταδιακά κατά "φθίνουσα κλίμακα" για μια διάρκεια 10 ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός) 
στις δεκαετίες του 1980 και 1990. 
 
Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, "ευελιξία", μετακινήσεις, μισθοί που δεν 
διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα· τόσες αλλαγές, που θα είχαν 
προκαλέσει επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια. 
 

4. Η στρατηγική της αναβολής  (Σαλαμοποιήση) 
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την 
παρουσιάσετε ως "οδυνηρή αλλά αναγκαία", αποσπώντας την συναίνεση του 
κοινού στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να 
αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ’όλα, επειδή 
η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί 
άμεσα. 
 
Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει 
πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι 
«όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι 
μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία 
που του ζήτησαν. Τέλος, μια τέτοια 
τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο 
χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει 
στην ιδέα της αλλαγής, και να την 
αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί ότι 
έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την 
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τέλεσή της. 
 

5. Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά 
παιδιά 
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν 
έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό, 
εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρό παιδί ή σαν να 
ήταν διανοητικώς ανάπηρος. 
Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο 
παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. 
 
Γιατί; "Αν ο διαφημιστής απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, 
τότε είναι πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και υπαινικτικού τόνου, 
μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η 
απάντηση ενός δωδεκάχρονου παιδιού". Απόσπασμα από το "Όπλα με σιγαστήρα 
για ήσυχους πολέμους". 

6. Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά στη 
λογική 
Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική για να βραχυκυκλωθεί η 
ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η 
χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του 
ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή 
συμπεριφορές 
 

7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ασάφεια 
Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες 
και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωση του. "Η ποιότητα της 
εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο 
φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις 
ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες". Απόσπασμα από το 
"Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους". 
 
 

 
 
 

8. Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα 
Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει "cool" ό,τι είναι ανόητο, 
φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3xHHuxxAXuxbBM&tbnid=1_oa_7FxZcYYsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://politicsnews.gr/18655/politicsnews/may%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF/&ei=Y8NCU9uCNZGSswbp8YCABg&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNFVttlXEOOAiPs3AoOjiCEaoLt1og&ust=1396970526628091
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9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή 
Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για την 
συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των 
ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. 
Έτσι, αντί να εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο 
τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται, κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της 
νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής 
από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη δράση, γλιτώνετε την επανάσταση! 

10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν 
τα ίδια τον εαυτό τους 
Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατακλυσμιαία πρόοδος της 
επιστήμης άνοιξε μια ολοένα και πιο βαθιά τάφρο ανάμεσα στις γνώσει του ευρέως 
κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ιθύνουσες ελίτ. 
Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το 
"σύστημα" έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και από την 
άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. 
Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα απ’ όσο γνωρίζει ο 
ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το 
σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη 
ισχύ επάνω στα άτομα απ’ όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους. 
Και όμως για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια στιγμή αφύπνισης.  
Το "κόκκινο χάπι" που έλεγε ο Μορφέας στον Νέο στην ταινία Μatrix. 
Αν υπάρξει έστω μια φευγαλέα στιγμή αφύπνισης όλο το οικοδόμημα 
καταστρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα, και το κυριότερο η κουρτίνα αυτή 
δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά. 
 
 
Για αυτό σας παρουσιάσαμε τις 10 τεχνικές, μόλις τις παρατηρήσετε ότι 
συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται κάθε μέρα, η αφύπνιση έρχεται 
νομοτελειακά. Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση ας διαβάσει το "σπήλαιο του 
Πλάτωνα" και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος. 
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Ομάδα Εργασίας 
 

Κακούρης Γεράσιμος 
 

Καλλίας Διαμαντής 
 

Κουρκούτα Υβόννη 
 

Μαρσέλος Στράτος 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
 
 

 
 
 

Η προπαγάνδα έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες: 
 
 

 Θετικές συνέπειες: 
 
Η διαφήμιση είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής μας με τεράστια 

επίδραση στην καθημερινότητα μας. Μάλιστα, όταν λειτουργεί ορθά με απώτερο 
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σκοπό την αντικειμενική ενημέρωση των θεατών έχει θετικές επιδράσεις σε όλα τα 
επίπεδα της ζωής.  

Συγκεκριμένα: 
 

1. Πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για τα υπάρχοντα προϊόντα, την χρησιμότητα  
      και τις τιμές τους. Ο καταναλωτής με αυτό τον τρόπο κερδίζει χρόνο και χρήματα,    
      γιατί ενημερώνεται γρήγορα και εύκολα για τα προϊόντα της αγοράς, κάνει τις  
      συγκρίσεις του, αποφεύγει την ταλαιπωρία της αναζήτησης και προβαίνει σε  
      συμφέρουσες αγορές. 
 
2. Καλύπτει καθημερινές ανάγκες που κάνουν την ζωή του πιο άνετη. Η αγορά  
       κατακλύζεται όχι μόνο από προϊόντα που θεωρούνται βασικά αλλά και από  
       πλήθος άλλων μικροπραγμάτων, που καλύπτουν τις καθημερινές δευτερογενείς  
       μας ανάγκες. Η γνωστοποίηση τέτοιων προϊόντων θα ήταν αδύνατη αν δεν  
       υπήρχε η διαφήμιση. 
 
3. Συμβάλλει στην δημιουργία άμιλλας και συναγωνισμού ανάμεσα στις βιομηχανίες  
       και στους παραγωγούς προϊόντων, με συνέπεια την αύξηση της παραγωγής και  
       την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Φέρνει επομένως κέρδος στο  
       καταναλωτικό κοινό. 
 
4. Συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας. Αρκετά άτομα ασχολούνται με τη  
       διαδικασία παραγωγής και παρουσίασης μια διαφήμισης (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι 
       κλπ – κλάδοι εργαζομένων που θεωρούνται απαραίτητοι για την ικανοποιητική  
       παρουσίαση μιας διαφήμισης). 
 
5. Σημαντική είναι η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη. Η παραγωγή , η  
       διάδοση και η κατανάλωση προϊόντων ευνοεί την δημιουργία βιομηχανιών και  
       βιοτεχνιών με άμεση οικονομική ωφέλεια τόσο για τα άτομα, όσο και για τις  
       χώρες τους. Όταν μάλιστα τα παραγόμενα αγαθά γίνονται γνωστά μέσω της  
       διαφήμισης και απορροφώνται από αγορές του εξωτερικού, εξοικονομείται  
       πολύτιμο συνάλλαγμα. 
 
6. Δίνει την δυνατότητα απορρόφησης αγαθών, που η υπερπαραγωγή τους θα     
       δημιουργούσε προβλήματα στους παραγωγούς αλλά και την πολιτεία. 
 
7. Αναπτύσσεται το εμπόριο. 
 
8. Τονώνεται η εθνική οικονομία, γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα. 

 

9. Αυξάνονται οι πωλήσεις 
 

10. Οι ίδιες οι διαφημίσεις βοηθούν οικονομικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά  
       και τα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά). 
 
11. Βοηθά το καταναλωτικό κοινό στην εκλογή των προϊόντων. Συμβάλλει στην  
       έρευνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 
 
12. Οι κρατικές διαφημίσεις αποτρέπουν από βλαβερές για την υγεία συνήθειες  
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       (τσιγάρο, ναρκωτικά), ενημερώνουν για κινδύνους (AIDS, κλπ.) και προτείνουν  
        μέτρα πρόληψης. Βελτιώνουν το επίπεδο ζωής του ανθρώπου. 
 
13. Καλλιεργούν την καλαισθησία. Οι αισθητικά προσεγμένες διαφημίσεις 
       ΄΄ διασκεδάζουν το μάτι ΄΄ (Μπεζ Σαντέρ) και εθίζουν το άτομο στην αρμονία  
       χρωμάτων, σχημάτων και αναλογιών. 
 
14. Ευνοεί την πολιτιστική ανάπτυξη. Όταν η διαφήμιση αναφέρεται σε θέματα που  
       σχετίζονται με θέατρο, μουσική, ζωγραφική και γενικότερα με την πολιτιστική  
       μας κληρονομιά αποτελεί σημαντικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης. 
 
Αν λάβουμε υπόψη μας, λοιπόν, τα παραπάνω θετικά της διαφήμισης, θα 
αναρωτηθούμε κατά πόσο η προπαγάνδα μπορεί να επιφέρει τα ίδια 
αποτελέσματα. 
Σίγουρα, η προπαγάνδα ταυτίζεται στο μυαλό μας περισσότερο με τις αρνητικές 
συνέπειες της διαφήμισης, δεν είναι πάντα έτσι. Όταν όμως λειτουργεί στα 
πλαίσια των διαφημιστικών κανόνων (ευπρέπεια, τιμιότητα, κοινωνική ευθύνη, 
αλήθεια, προστασία της προσωπικότητας κλπ.), όταν δηλαδή η διάδοση των 
πεποιθήσεων και των αντιλήψεων δεν γίνεται αποσκοπώντας να επηρεάσει τον 
πολίτη-το άτομο, τότε μπορεί να θεωρηθεί ‘ανάγκη’ και ως τέτοια να παράγει 
κίνητρα. 
Συγκεκριμένα: 
Εκμεταλλευόμενη την έμφυτη τάση για χαρά, ψυχαγωγία , πανηγύρια, 
ικανοποίηση των αισθήσεων να οργανώσει φεστιβάλ τραγουδιών, χορών, 
ώστε το συναίσθημα να μην επισκιάζει τη λογική και την κρίση. 

 
 Αρνητικές συνέπειες: 
Η προπαγάνδα αποτελεί ένα φαινόμενο διαχρονικό, που εμφανίζεται σε όλη την 
πορεία της ανθρώπινης ιστορίας και παρατηρείται σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας: κοινωνικούς , πολιτικούς, θρησκευτικούς.  
Σήμερα όμως το φαινόμενο αυτό τείνει να γίνει κοινωνική μάστιγα της εποχής μας. Οι 
συνέπειες, λοιπόν, της προπαγάνδας διαφαίνονται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής 
ζωής του ανθρώπου και θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε σε δύο κατηγορίες: 
1) τις γενικές, που αφορούν το σύνολο και 
τις ειδικές, που ανταποκρίνονται εορτών κ.τ.λ.  κυρίως για νέους ενισχύοντας την 
ανάγκη για συμμετοχή στην 
συλλογική δράση. Η δημιουργία εντύπωσης- ψευδαίσθησης της επιβίωσης ίσως 
βγάζει για λίγο τους μεγαλύτερους σε ηλικία από το αδιέξοδο της καθημερινότητας 
και τον αγώνα της επιβίωσης. Η προβολή ανθρωπιστικών συνθημάτων μετά από 
κριτική σκέψη βάζει το συναίσθημα στην σωστή θέση μετά την λογική. 
2) Αν, λοιπόν, μπορέσουμε εμείς να θέσουμε όρια στην προπαγάνδα , ο άνθρωπος 
θα εξελιχθεί. Θα δει τα πραγματικά της κίνητρα που υποτιμούν τον ίδιο ως άτομο και 
ως προσωπικότητα. Αν τη θεωρήσουμε πάλι υπαίτια της οπισθοδρόμησης του 
πολιτισμού , της κοινωνίας και των ηθών θα θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο 
μέλλον. Γι’ αυτό θα πρέπει να δούμε την ‘προπαγάνδα’ πιο ουτοπιστικά για να 
μπορέσουμε να αντλήσουμε από το ‘κακό’ το καλό. Επιβάλλεται να επικρατήσει 
δικαιοσύνη και να εκπαιδευτεί η μάζα στα διάφορα στάδια της ζωής του ατόμου. 
 
 

 ΓΕΝΙΚΕΣ  
1. Πρώτη και σημαντικότερη συνέπεια είναι ο καταναλωτισμός. 
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Εκμεταλλευόμενη η προπαγάνδα τις έμφυτες ανάγκες της χαράς , της 
επιβίωσης και της στοργής του ανθρώπου τις μετατρέπει σε έμφυτα κίνητρα, 
έτσι ώστε τα άτομα να αισθάνονται συνεχώς ένα κενό, το οποίο προσπαθούν 
να γεμίσουν με την απόκτηση υλικών αγαθών. Οι διαφημίσεις με την 
προβολή προϊόντων και την προώθηση ιδεών , κυρίως ευτελών, κατακλύζουν 
την καθημερινότητα του δημιουργώντας νέες φαινομενικές ανάγκες με 
αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αγωνίζεται να ικανοποιήσει τις υλιστικές του 
ηδονές, να δημιουργεί την εντύπωση- ψευδαίσθηση των αισθήσεων και τελικά να 
χάνει το ουσιαστικό νόημα της ζωής , να χάνει την ίδια την ζωή και να δυστυχεί . 
Αδιαφορεί για το πολιτικό γίγνεσθαι και τη συμμετοχή του στα 
κοινά . Η έννοια της συλλογικότητας χάνεται στην μονόπλευρη ψευδαίσθηση 
του καταναλωτισμού. 
 
2. Κοινωνικοί αποκλεισμοί και περιθωριοποίηση .  
Η προπαγάνδα μετατρέπει τον άνθρωπο σε έρμαιο των συστημάτων, συγκαλύπτει τις 
πραγματικές απάνθρωπες επιδιώξεις τους με τα δήθεν ανθρωπιστικά συνθήματα. 
Δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των ατόμων, κυρίως μειονοτήτων , με αποτέλεσμα τον 
ρατσισμό. Επίσης περνάει λανθασμένες ιδέες στον όχλο , διαποτίζει με αρνητικά 
συναισθήματα τα άτομα και οδηγεί στην ενίσχυση της μισαλλοδοξίας θέτοντας τα 
στο περιθώριο. Μάλιστα συμβαίνει το ίδιο όταν η διαφήμιση δεν λειτουργεί με 
κανόνες στα πλαίσια της νομιμότητας και τότε 
αποδιοργανώνει τον άνθρωπο ως άτομο και ως προσωπικότητα. 
 
3. Εκμαυλισμός των μαζών.  
Η προπαγάνδα αποσκοπεί στον έλεγχο και τη χειραγώγηση της μάζας. Επιδιώκει να 
αποπροσανατολίσει τον πολίτη από τα σημαντικά ζητήματα της εποχής του 
δημιουργώντας σκάνδαλα και μεταφέροντας το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι  
ο πολίτης-το άτομο ασχολείται με ασήμαντα και άνευ σημασίας πράγματα και 
απομακρύνεται από την επικοινωνία και τα φλέγοντα θέματα. Το άτομο γίνεται 
υποχείριο των συμφερόντων των ισχυρών , χάνει την βούληση του και μετατρέπεται 
σε παθητικό δέκτη του συστήματος. 
 
4. Απαξίωση της δικαιοσύνης.  
Οι συνέπειες της προπαγάνδας και η μη κατανόηση τους οδηγεί τον άνθρωπο στο να 
χάσει την πίστη του στην δικαιοσύνη και στις κοινωνικές αξίες.                          
Αμφισβητείται η δημοκρατία. 
Προωθείται η αναξιοκρατία και ο κίνδυνος κατάρρευσης χρόνιων κεκτημένων του 
ανθρώπου είναι εμφανής. 
 
 
 
 
 

 ΕΙΔΙΚΕΣ  
 Παιδί.  
Τα παιδιά είναι τα εύκολα θύματα της προπαγάνδας. Κι αυτό γιατί η 
παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από την τάση προς μίμηση, οπότε η 
προπαγάνδα δίνει ήρωες-πρότυπα που θέλει να αποκτήσουν τα παιδιά. Έτσι 
καθιερώνεται στην παιδική συνείδηση ένας ήρωας πραγματικός ή 
φανταστικός και τα παιδιά πράττουν ανάλογα εξυπηρετώντας την προπαγάνδα και τα 
συμφέροντα αυτών που την επιβάλλουν . 
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 Ο νέος.  
Στην περίοδο αυτή η νοοτροπία και η ψυχοσύνθεση του νέου δεν είναι 
ακόμα συγκροτημένη. Έτσι η προπαγάνδα του δημιουργεί μια ψυχολογική 
αναστάτωση και επαναστατική διάθεση μέσα από την οποία προβάλλει 
αόριστες έννοιες κατά του κατεστημένου. 
 Ο ώριμος. 
Η προπαγάνδα προσαρμόζεται στα υλικά του προβλήματα και του δημιουργεί 
 την ψευδαίσθηση της ικανοποίησης των βιοτικών του αναγκών. 
 Ο γέρος. 
 Η προπαγάνδα εκμεταλλευόμενη την ανάγκη του για στοργή παγιδεύει το νου του 
δημιουργώντας νοσηρό ανθρωπισμό χωρίς λογική και μέτρο. 
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στην 
προπαγάνδα, η οποία μέσω της διαφήμισης αιχμαλωτίζει το μυαλό και την ψυχή, κάνει 
πλύση εγκεφάλου και δημιουργεί άτομα αδύναμα.   
 
Έτσι: 

 Μπλοκάρεται η μνήμη και αδρανοποιείται η κριτική ικανότητα.  
Το άτομο πείθεται να αποδεχθεί κάποια πεποίθηση ή αντίληψη άκριτα ή κατευθύνεται 
στο να κάνει κάποια επιλογή. 
 

 Οξύνεται ο φανατισμός. 
 

 Μαζοποιεί τον άνθρωπο.  
 Παύει να δρα σαν ανεξάρτητη προσωπικότητα ή ως ισοδύναμο μέλος ενός συνόλου. 
Το μετατρέπει σε όχλο, τον οποίο χειραγωγεί προκειμένου να  
 εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. 
 

 Καταστρέφει τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
Το άτομο λειτουργεί ως μαριονέτα. 
αποξενώνεται από τους γύρω του. Περιθωριοποιείται. 
 Αποκόπτεται από σχέσεις 
 και δεσμούς. Οι διαπροσωπικές σχέσεις κλονίζονται και η διατήρησή 
τους είναι δύσκολη έως ακατόρθωτη. 
 

 Προβάλλει και καθιερώνει αρνητικά πρότυπα. 
 Διαμορφώνονται συνθήκες ζωής που δημιουργούν είδωλα που  
τυραννούν τη σκέψη του και ξυπνούν πάθη , απληστία ,  
εγωισμό και εξαλλοσύνη. 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=x5-4dLGPEk_dKM&tbnid=4eU-dGLoRBT4bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ypogeia-drasi.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&ei=V9tCU7DtCYfNsgaT9ICADQ&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNGZZhX4tMjLVmEP2-6RmAdLWY1fLw&ust=1396971808636100
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 Απολιτικοποιεί το άτομο. 
 Το οδηγεί σε πολιτική απάθεια. Αδιαφορεί για την συμμετοχή  
 του  στην δημόσια ζωή και καθίσταται εύκολο θήραμα των 
 προπαγανδιστών. 
 

 Κλονίζει τις ηθικές αξίες και αρχές 
 

 Δημιουργεί κλίμα αναταραχής και ανωμαλίας 
Αναμφισβήτητα, λοιπόν, η προπαγάνδα θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει.  
έκτασή της θα εξαρτηθεί από την παιδεία του ατόμου , την κριτική του ικανότητα και 
τον σεβασμό του στον άνθρωπο. 

 

 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ 
 

 Μαζοποίηση , χειραγώγηση , αποπροσανατολισμός κοινής γνώμης. 
 Εύκολη επιβολή φαινομένων δογματισμού και φανατισμού. 
 Εθνικισμοί , πόλεμοι, συγκρούσεις , βία , παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ρατσισμός. 
 Διαιώνιση στερεοτύπων , προκαταλήψεων , αναχρονιστικών αντιλήψεων. 
 Καταναλωτισμός – υπερεντατικοποίηση εργασίας. 
 Κομματικός φανατισμός , απουσία διαλόγου, πολυφωνίας , ελαχιστοποίηση ελέγχου 

εξουσίας, κρίση δημοκρατίας. 
 

 Έλλειψη ανθρωπισμού , στέρηση πνευματικής ελευθερίας. 
 Επικράτηση ξένης κουλτούρας , πολιτιστική διείσδυση από ανεπτυγμένες χώρες σε 

βάρος υπανάπτυκτων ή αναπτυσσόμενων κρατών, ξενομανία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΡΟΠΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

 

 Η παιδεία πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων με πνευματική καλλιέργεια, αξίες και ιδανικά. Η παιδεία με αυτόν 
τον τρόπο θα γίνει ο «αμυντικός μηχανισμός» που θα αντιμετωπίσει κριτικά τις 
διαφημιστικές προσταγές. 
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 Η πολιτεία πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμιστικά (κρατική παρέμβαση) καθορίζοντας 
κανόνες και θεσμικά/θεμιτά πλαίσια στο περιεχόμενο και στα μέσα της διαφήμισης. 
Απαιτείται ένας κώδικας δεοντολογίας στη λειτουργία της. 
 

 Οι φορείς της διαφήμισης επιβάλλεται να σέβονται τη διαφημιστική δεοντολογία. Να 
σέβονται την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του καταναλωτή. Να μην 
παραπλανούν και παραπληροφορούν τους καταναλωτές/πολίτες.Η κακή παιδεία 
ενισχύει τα αρνητικά των διαφημίσεων και του ανταγωνισμού των προϊόντων. Η 
απουσία κριτικής σκέψης δυσχεραίνει την κατάσταση. Στο σχολείο, λοιπόν, θα πρέπει 
να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και τα παιδιά να διδάσκονται βιωματικά, να 
αντιμετωπίζουν κριτικά τις διαφημίσεις και τις τάσεις της υπερκατανάλωσης χωρίς να 
παρασύρονται. 
 

 Θα μπορούσαν να υπάρχουν κατ’ επιλογή (ανάλογα με τις κλίσεις των 
παιδιών και τις επιθυμίες τους) ειδικά διδακτικά αντικείμενα για τα ΜΜΕ και 
ιδιαίτερα για τις διαφημίσεις (δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας, προβολή 
διαφημίσεων και σχολιασμό τους κτλ), ώστε να μάθουν να τις κρίνουν ως 
δημιουργοί. Έτσι, θα ικανοποιείται και η δημιουργική ανάγκη των νέων και 
θα συνεργάζονται. 

 
 

 

Η δημοκρατία και η ελεύθερη σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και 
λειτουργούν συμπληρωματικά η μια της άλλης. Γι’ αυτό η διαφήμιση και η 
προπαγάνδα τις πλήττουν ανεπανόρθωτα και σε μεγάλο βαθμό. Αποτελούν 
σύγχρονες μορφές δουλείας . Παρουσιάζονται με πολλά προσωπεία προκαλώντας 
σύγχυση και εξαπατούν τους ανύποπτους. Η κατευθυνόμενη πληροφόρηση, που 
παρέχουν, αιχμαλωτίζει την σκέψη του ατόμου και την χειραγωγεί. Γεννούν φόβο 
που βιάζει και διαστρέφει τον άνθρωπο, τον κάνει καχύποπτο, δειλό , υποκριτή και 
ανεύθυνο. Ζει στην άγνοια και στην πλάνη. Παύει να είναι δημιουργικός. 
 
Ο μηχανισμός διαφήμιση- προπαγάνδα εξανδραποδίζει τον άνθρωπο και του 
δημιουργεί συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Του στερεί τη δυνατότητα να 
διαμορφώνει τις συνθήκες ζωής του ανάλογα με τις επιθυμίες του, τις ανάγκες του 
και τις διαθέσεις του. Οι αδυναμίες , τα πάθη , τα ένστικτα , οι παρορμήσεις του 
κυριαρχούν και εκμηδενίζουν την ελεύθερη σκέψη. Καταστρατηγείται το «όποιος 
συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά» και κλονίζονται τα θεμέλια της 
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δημοκρατίας. Ο βιασμός της σκέψης πιέζει τον άνθρωπο και καταρρακώνει κάθε 
έννοια σεβασμού και αξιοπρέπειας -κορυφαίων αρχών της δημοκρατίας . Έτσι η 
διαφήμιση και η προπαγάνδα διαμορφώνουν ένα κλίμα, όπου η ελεύθερη σκέψη 
εκμηδενίζεται και η δημοκρατία κλονίζεται. Το άτομο γίνεται έρμαιο των 
προπαγανδιστών και αδιαφορεί για την συμμετοχή του στην δημόσια ζωή. Δεν 
αναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και 
για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του. Κάτω από τέτοιες συνθήκες 
καταλύεται: 
 

 
 το κοινωνικό κράτος  

αρχή της ισότητας-μείωση κοινωνικών ανισοτήτων-κοινωνικά δικαιώματα: 
εκπαίδευση, στέγαση, ασφάλιση κ.τ.λ.-κοινωνική δικαιοσύνη.  
Η έννοια του πολίτη, λοιπόν, κυρίαρχου στοιχείου της δημοκρατίας χάνει την 
υπόσταση της και ο άνθρωπος καθίσταται θήραμα των προπαγανδιστών- 
διαφημιστών. Ο λαός εξαπατάται και καταλύεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 
παύει δηλαδή κάθε εξουσία να πηγάζει από τον ίδιο και να ασκείται για αυτόν. 
 

 το κράτος δικαίου 
αρχή νομιμότητας: κάθε πράξη οποιουδήποτε οργάνου εξουσίας πρέπει να 
προβλέπεται από το σύνταγμα και το νόμο – προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 
π.χ. ελευθερία σκέψης-κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία των δικαστών από την 
επιρροή άλλων οργάνων.   
 
 
 
Συμπερασματικά η προπαγάνδα με μέσο της την διαφήμιση δημιουργεί συνήθως 
αυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν έχουν την συναίνεση του λαού και δεν υπάρχει 
διάκριση των εξουσιών ( νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική), αλλά τα όργανα της 
χειραγωγούν την κοινή γνώμη για να παραμείνουν στην εξουσία. 
 
 Η σύγχρονη πολιτική έχει καταντήσει το δίχως άλλο η τέχνη του ψεύδους. Ασκείται 
από ανερμάτιστους πολιτικάντηδες, ατάλαντους στις χρήσιμες υπηρεσίες υπέρ της 
φυλής και διορισμένους καταστροφείς αυτής, που δίνουν στο ψέμα θεσμική μορφή 
και σχήμα. Το δε πολιτικό ψεύδος συμπληρώνει την υπεξαίρεση πόρων και εξουσιών 
ως δομικό κουσούρι του νεοταξικού καθεστώτος.  
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Μιλάμε στην ουσία του πράγματος για τον ορισμό της μαύρης προπαγάνδας. 
 
Η μαύρη προπαγάνδα είναι το πολιτικό εκείνο εργαλείο με το οποίο εμφανίζεται ο 
καλός ως κακός, ο χρήσιμος ως επιβλαβής και η νίκη ως υποχώρηση. Την ίδια στιγμή 
εμφανίζονται οι κακοί ως καλοί, οι επιβλαβείς ως επωφελείς και οι υποχωρητικοί ως 
τάχα νικητές και πατριώτες. Η δε υποταγή των συνειδήσεων και η τρομοκράτηση 
της ελεύθερης βουλήσεως εμφανίζονται ως φυσιολογικές καταστάσεις που πρέπει 
να γίνουν αποδεκτές ενάντια στο ελεύθερο εθνικό φρόνημα και την ικανοποίηση των 
λαϊκών δικαίων.  
Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη ισοπέδωση εθνών και λαών που περνάει από 
πολιτικάντηδες και καθεστωτικά ΜΜΕ σε κάθε πολίτη. 
Η προπαγάνδα εξακολουθεί πάντοτε να συμβιώνει στην πολιτική ως σύμφυτη έννοια 
με την διασπορά της πολιτικής άποψης. Είναι το μέσον εκείνο που εκλαϊκεύει την 
ιδεολογία και την σχηματοποιεί ως σύνολο ιδεών και απαντήσεων που προσφέρουν 
την επίλυση κάθε προβλήματος της εθνικής κοινότητας.  
 
 
Η διαδικασία εκείνη δηλαδή που φέρνει τον λαό ως σύνολο ψηφοφόρων κοντά σε μια 
πολιτική παράταξη και σπάει είτε την παραπληροφόρηση είτε τη συνομωσία της 
σιωπής είτε συχνά και τις δύο μορφές κακοπροαίρετης αντίδρασης της αντίθετης 
πολιτικής μερίδας. 
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Η επίγνωση ότι γινόμαστε συνεχώς δέκτες της προπαγάνδας, των 
φορέων της και των μεθόδων που χρησιμοποιεί, μπορεί να μας κάνει να 
βλέπουμε βαθύτερα πίσω από τα γεγονότα, να κρίνουμε αντικειμενικά και 
να διαμορφώνουμε την δική μας ανεξάρτητη άποψη. 
Συμπερασματικά, η προπαγάνδα ως ένας μηχανισμός ελέγχου των μαζών 
και ανάπτυξης του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας, δεν μπορεί να 
είναι απολύτως κατακριτέα.  
Μόνο μία πραγματικά ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εκπαίδευση μπορεί 
να δημιουργήσει εκείνους τους πολίτες που θα αντισταθούν και θα 
κρίνουν την προπαγάνδα.  
Μία δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να δέχεται σκοταδιστικούς 
προπαγανδιστικούς μηχανισμούς και οφείλει μέσα από τον πλουραλισμό 
να τους καυτηριάζει και να τους πολεμά. 
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  Αποτελέσματα έρευνας για την προπαγάνδα και πόσο καλά την γνωρίζουμε … 

Οι μαθητές της Α’  και Γ ‘ λυκείου απάντησαν σε ερωτηματολόγιο  σχετικά με το τι 

γνωρίζουν για την προπαγάνδα και την επιρροή  της στην κοινή γνώμη .  

Με βάση τα ποσοστά  που προέκυψαν καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα:  

 

Ηλικίες 15-16 :  

 Η πλειοψηφία  γνωρίζει τι είναι η προπαγάνδα  

 Όλοι όσοι ερωτήθηκαν ήξεραν τι είναι η κοινή γνώμη  

 Πιστεύουν πως επηρεάζονται περισσότερο απ’ την προπαγάνδα οι έφηβοι και οι 
ενήλικες  

 Ένας σημαντικός αριθμός δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν κάτι όντως ισχύει ή είναι 
προπαγάνδα  

 Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα πρέπει να 
είμαστε ενεργοί πολίτες και να υπάρχει σωστή ενημέρωση  

 Όλοι όσοι ρωτήθηκαν ήξεραν τι είναι η παραπληροφόρηση  

 Πιστεύουν ότι οι δημοσκοπήσεις  μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη  

 Περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι ένα ερωτηματολόγιο  δημοσκόπησης 
μπορεί να χειραγωγήσει τις απαντήσεις του κοινού  
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 Περίπου οι μισοί πιστεύουν ότι η χειραγώγηση μας κάνει παθητικούς ενώ οι άλλοι 
μισοί πιστεύουν πως όχι  

 Θεωρούν ότι η προπαγάνδα επηρεάζει τον οικονομικό, τον πολιτικό τομέα και τον 
πολιτισμό και τις τέχνες  

  

   Ηλικίες 17-18   

 Υπάρχει ένα ομόφωνο ναι στο αν γνωρίζετε  τι είναι η προπαγάνδα  

 Οι περισσότεροι γνωρίζουν τι είναι κοινή γνώμη  

 Πιστεύουν ότι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο απ’ την προπαγάνδα είναι οι 
έφηβοι και τα παιδία  

 Πλειοψηφούν οι μαθητές που μπορούν να αναγνωρίσουν την προπαγάνδα από κάτι 
που όντως ισχύει  

 Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις των δυο ηλικιών, δηλαδή η ηλικία των 17 
ετών απάντησε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα είναι η σωστή 
ενημέρωση  και οι μαθητές ηλικίας 18  ετών απάντησαν ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί 
πολίτες .Ακόμα παρατηρείτε  ένα μεγάλο ποσοστό που δεν γνωρίζει τρόπους 
αντιμετώπισης  

 Πολλοί ξέρουν τι είναι παραπληροφόρηση αλλά υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που 
δεν ξέρει τι είναι  

 

 Πολλοί πιστεύουν ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη  

 Το ότι ένα ερωτηματολόγιο δημοσκόπησης μπορεί να χειραγωγήσει τις απαντήσεις 
του κοινού , όπως πιστεύουν οι 17χρονοι, έρχεται σε αντίθεση με την άποψη των 
18χρονων που είναι η αντίθετη  

 Οι 17χρονοι πιστεύουν ότι η χειραγώγηση μας κάνει παθητικούς , ενώ οι 18χρονοι 
έχουν διαφορετική γνώμη  

 Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η προπαγάνδα αφορά περισσότερο την οικονομία, την 
κοινωνία και την θρησκεία παρά τον πολιτισμό- τέχνες  και τις διεθνείς σχέσεις  
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Απαντήσεις - Αποτελέσματα  

Παιδιά που ρωτήθηκαν: 

 15 ετών: 21 παιδιά 

 16 ετών: 17 παιδιά 

 17 ετών: 29 παιδιά 

 18 ετών: 15 παιδιά 

1. Γνωρίζετε τι εννοούμε με τον όρο «προπαγάνδα» ; 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zmL_blgLgKbooM&tbnid=lI3Xk9OI0rVDIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newsnowgr.com/article/51280/VIDEO-propaganda-tou-Mega-gia-aftonomi-kriti.html&ei=IsRCU6_vAojVsgaU64CoBw&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNFVttlXEOOAiPs3AoOjiCEaoLt1og&ust=1396970526628091
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WhUjv_0H6Q5soM&tbnid=ShACeSPGtIveJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alexiptoto.com/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-marc%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D/&ei=aMZCU9zKFYiotAbamYDgCg&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNGHDZmbFan60aGuA75UnuHnSgMZTg&ust=1396971431267518
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2. Γνωρίζετε τι εννοούμε με τον όρο «κοινή γνώμη» ; 

 

 

3. Ποιες ηλικίες πιστεύετε ότι επηρεάζει περισσότερο η προπαγάνδα; 
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4. Πιστεύετε ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε αν κάτι που ακούτε είναι 

προπαγάνδα ή είναι κάτι το οποίο ισχύει; 

 

5. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να αντισταθούμε στην προπαγάνδα; 
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6. Ξέρετε τι σημαίνει ο όρος «παραπληροφόρηση» ; 
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7. Πιστεύετε πως οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη; 

 

 

 

8. Μπορεί ένα ερωτηματολόγιο δημοσκόπησης να χειραγωγήσει τις 

απαντήσεις του κοινού; 

 

9. Υιοθετείτε την άποψη ότι η χειραγώγηση μας κάνει παθητικούς; 
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10. Θεωρείτε ότι η προπαγάνδα αφορά μόνο τον τομέα της πολιτικής; Αν όχι, 

ποιους άλλους τομείς αφορά; 
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Ομάδα Α΄ 
 

 http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3
%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7 

 https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%C
E%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ei=zhI7U-XyH-fjywPZ64DACQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667 

 http://norfid.wordpress.com 
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3

%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1 
         Και διάφορες εικόνες από άλλα site όπως www.facebook.com και  www.tumblr.com 
          Σχολικό βιβλίο «Πολιτική και Δίκαιο» Α’ τάξης ΓΕ.Λ 2013 
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB

%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B
7 

 Εικόνες από το www.google.com σχετικά με την παραπληροφόρηση, την 
χειραγώγηση, την πειθώ. 

 Shirer, William L. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934-
1941. New York: Albert A. Knopf, 1942. 

 Toti Celona, «Το όπλο της προπαγάνδας στους δύο παγκόσμιους πολέμους. 

Συνθήματα, μανιφέστα και ψευδολογίες», Ιστορία Εικονογραφημένη, τχ.71 (Μάιος 

1974),σελ.26-33 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC
%CF%84%CE%B7%CF%82 

 https://www.google.gr/#q=%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B
3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B7 

 Edwards, John Carver. Berlin Calling: American Broadcasters in Service to the Third 
Reich. New York, Prager Publishers, 1991. ISBN 0-275-93705-7. 

 Howe, Ellic. The Black Game: British Subversive Operations Against the German 
During the Second World War. London: Futura, 1982. 

 Χάξλεϋ, Άλντους. Brave New World Revisited, New York: Harper, 1958 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zhI7U-XyH-fjywPZ64DACQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zhI7U-XyH-fjywPZ64DACQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zhI7U-XyH-fjywPZ64DACQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
http://norfid.wordpress.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
http://www.facebook.com/
http://www.tumblr.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.google.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.google.gr/#q=%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B7
https://www.google.gr/#q=%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD/0275937057
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BE%CE%BB%CE%B5%CF%8B
http://el.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World
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 Νούτσος, Παναγιώτης, «Από το ‘λαό’ των Διαφωτιστών στη ‘λαϊκή δημοκρατία’ των 

μαρξιστών. Για την κατανόηση του ‘λαϊκισμού’». Δωδώνη 14/Γ΄ (1985), 9-19. 

 Νίκος Δεμερτζής, «Λαϊκισμός και μνησικακία. Μια συμβολή της (πολιτικής) 

κοινωνιολογίας των συγκινήσεων» 

 

Ομάδα Β’ 

 http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2011/05/blog-post_6789.html 
  ΑΔΙΣΠΟ, ΤΜ. ΨΕΠ 
 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/cultsect/concult.htm 
 http://www.cesnur.org/conferences/riga2000/koscianska.htm 

 

Ομάδα Γ’ 
 http://www.youtube.com/watch?v=Zt1Bh4hlPaA 
 http://www.diakonima.gr/2014/02/14/%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B

4%CE%BF%CE%B9-
%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%
AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%
B4%CE%B1%CF%82/ 

  

Ομάδα Δ’ 

 Σχολικό βιβλίο ‘’Πολιτική και Δίκαιο’’ Β’ τάξης ΓΕ.Λ. 2002 

 Σχολικό βιβλίο ‘’Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή’’ Γ’ τάξης Γυμνασίου 2001 

 http://tinyurl.com/dxkdwab ,  

 Σύνταγμα 

 Ιστορία Α’ λυκείου, 

 Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ’ γυμνασίου 

 noam-chomsky.tumblr.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Zt1Bh4hlPaA
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http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://meganisinews.eu/wp-content/uploads/2013/10/propaganda-and-media-manipulation3.jpg&imgrefurl=http://meganisinews.eu/61105/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1/&h=300&w=400&tbnid=TkP3t--fUwAEaM:&zoom=1&docid=-nvC3vF6KbPhbM&ei=V8ZCU5_aKYWotAanooG4BA&tbm=isch&ved=0CEsQhBwwFjjIAQ&iact=rc&dur=1236&page=10&start=221&ndsp=23
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http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ke972XD0tv-VPM&tbnid=xGwhgpYmeTEL-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://redflyplanet.blogspot.com/2011/05/blog-post_04.html&ei=4cdCU5SfD8TQsgaTk4HACg&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNGZZhX4tMjLVmEP2-6RmAdLWY1fLw&ust=1396971808636100


ένα 
 

60 
 

 

 


