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Προπαγάνδα
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.



Λαϊκότητα και λαϊκισμός

• Λαϊκότητα και λαϊκισμός, δύο έννοιες που ως 
κέντρο αναφοράς τους έχουν τον λαό. 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.

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


Λαϊκισμός

Λαϊκισμός είναι η κατ’ επίφαση λαϊκότητα, δηλαδή αυτό 
που δείχνει να είναι λαϊκό, ενώ στην πραγματικότητα δεν 

είναι.

Ο λαϊκισμός στηρίζεται στην             Ο λαϊκισμός στοχεύει
εσκεμμένη ανειλικρίνεια. στον πατερναλισμό.

Στοχεύει στην πολιτιστική υποβάθμιση του λαού και την καθήλωσή 
του στο  περιθώριο των εξελίξεων.



Χειραγώγηση

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 η οποία οδηγεί στην εξασφάλιση δεσπόζουσας 
θέσης με αποτέλεσμα τον τεχνητό προσδιορισμό της τιμής, ή άλλων 
μη κανονικών όρων συναλλαγής.

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

• η εκμετάλλευση της περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα 
παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα.



Κοινή Γνώμη

Η κοινή γνώμη  πρόκειται για σύνολο αντιλήψεων που γίνονται 
κοινά αποδεκτές. Είναι απρόσωπη – ανώνυμη, δεν ταυτίζεται
δηλαδή με ένα συγκεκριμένο άτομο ή άτομα.

Παράγοντες που την διαμορφώνουν:

• Οι παραδόσεις , τα ήθη και τα έθιμα , το ιστορικό παρελθόν ενός 
λαού.

• Οι προκαταλήψεις.

• Η παιδεία.

• Το μορφωτικό επίπεδο του λαού.

• Τα Μ.Μ.Ε.



Πειθώ

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. 

Χρησιμοποιώντας κατάλληλα το γλωσσικό όργανο 
επιχειρούν να ευνουχίσουν τη σκέψη και την κρίση 

όσων αισθάνονται ανασφαλείς.



Παραπληροφόρηση

Eίναι η μεταφορά διαφόρων ψευδών ή αναληθών ή 
τροποποιημένων πληροφοριών.

Πιθανός σκοπός είναι:

• η παραπλάνηση του δέκτη προς εκπλήρωση προσωπικών
σκοπιμοτήτων,

• προστασία ατόμων με την απόκρυψη πληροφοριών.



ΕΙΔΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Ομάδα Εργασίας

Ζαρκαδούλας Φώτης

Μπουσδέκης Στέφανος

Ψωμαδέλης Γιάννης



Είδη προπαγάνδας

Ανάλογα με την πηγή της η προπαγάνδα διακρίνεται σε 3 τύπους: 
• Λευκή όταν αυτή που εμφανίζεται ως πηγή της, είναι και η 

πραγματική. 

• Γκρίζα (φαιά) όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η πηγή της.

• Μαύρη όταν αυτή που εμφανίζεται ως πηγή της είναι διαφορετική από 
την πραγματική. 

Η προπαγάνδα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Αποτελεί μέθοδο επηρεασμού των ανθρωπίνων σκέψεων. 
• Λαμβάνει υπόψη το πνευματικό επίπεδο του στόχου και προσαρμόζεται σε 

αυτό.
• Μεταχειρίζεται ψυχολογική βία (απειλές κλπ) πάνω στο στόχο της. 
• Προσφέρει δήθεν  έντιμη λύση στα προβλήματα. 
• Προσπαθεί να διατηρήσει καλή φήμη για τον εαυτό της.
• Δημιουργεί στάση και συμπεριφορά που να ευνοεί τους σκοπούς της. 
• Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του στόχου της (διαφθορά, φτώχεια, 

φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις).



Κατηγορίες Προπαγάνδας 
Με κριτήριο

 τον στόχο της η Προπαγάνδα
διακρίνεται σε δύο είδη:

• τη Στρατηγική 

• την Τακτική

 την μέθοδο προβολής 
διακρίνεται:

• Τη άμεση

• Την έμμεση

 τον τρόπο χειρισμού:

• Αμυντική

• Απαντητική

• Επιθετική

 το περιεχόμενο των ιδεών

διακρίνεται σε δύο είδη:

• την απλή

• την αντιπροπαγάνδα

 τον τρόπο επαφής διακρίνεται:

• Ακουστική

• Οπτική

• Μικτή

 Με την γνώση του πλήθους:

• Προπαγάνδα εμφανίσεως

• Προπαγάνδα Παγιώσεως



ΤΡΟΠΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ  

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Ομάδα εργασίας
Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος

Μιχαλόπουλος Ιάσονας

Μούτσα Ολτιάν



Δέκα τρόποι χειραγώγησης της κοινής

γνώμης

1. Η τεχνική της διασκέδασης

2. Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων, και στη συνέχεια παροχής των λύσεων

3. Η τεχνική της υποβάθμισης

4. Η στρατηγική της αναβολής 

5. Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά

6. Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά την λογική

7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ασάφεια

8. Η τεχνική  του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα

9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή

10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον 
εαυτό τους 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

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. 

Συγκεκριμένα:

• Πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για τα υπάρχοντα προϊόντα, 
την χρησιμότητα και τις τιμές τους. 

• Καλύπτει καθημερινές ανάγκες που κάνουν την ζωή του πιο άνετη. 

• Συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας. 

• Συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.

• Αυξάνονται οι πωλήσεις

• Οι ίδιες οι διαφημίσεις βοηθούν οικονομικά τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αλλά και τα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά).

• Βοηθά το καταναλωτικό κοινό στην εκλογή των προϊόντων. 

• Οι κρατικές διαφημίσεις αποτρέπουν από βλαβερές για την υγεία 
συνήθειες, ενημερώνουν για κινδύνους (AIDS, κλπ.) 



Αρνητικές συνέπειες:

 γενικές, που αφορούν το 
σύνολο 

• Κοινωνικοί αποκλεισμοί και 
περιθωριοποίηση 

• Εκμαυλισμός των μαζών. 

• Απαξίωση της δικαιοσύνης.

 ειδικές, που ανταποκρίνονται 
στα διάφορα στάδια της ζωής 
του ατόμου

• Παιδί 

• Ο νέος

• Ο ώριμος

• Ο γέρος 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
• Η παιδεία: θα γίνει ο «αμυντικός μηχανισμός» που θα 

αντιμετωπίσει κριτικά τις διαφημιστικές προσταγές.

• Η πολιτεία: πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμιστικά καθορίζοντας 
κανόνες και θεσμικά/θεμιτά πλαίσια στο περιεχόμενο και στα μέσα 
της διαφήμισης

• Οι φορείς της διαφήμισης : επιβάλλεται να σέβονται τη 
διαφημιστική δεοντολογία

• το κοινωνικό κράτος 

• το κράτος δικαίου:  αρχή νομιμότητας



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

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. 

Μία δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να δέχεται σκοταδιστικούς 
προπαγανδιστικούς μηχανισμούς και οφείλει μέσα από τον 

πλουραλισμό να τους καυτηριάζει και να τους πολεμά.



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.

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
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


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 

• 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 



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

2. Γνωρίζετε τι εννοούμε με τον 
όρο «κοινή γνώμη» ;
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3. Ποιες ηλικίες πιστεύετε ότι 
επηρεάζει περισσότερο η 
προπαγάνδα;

4. Πιστεύετε ότι μπορείτε να 
αναγνωρίσετε αν κάτι που 
ακούτε είναι προπαγάνδα ή είναι 
κάτι το οποίο ισχύει;
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5. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε 
να αντισταθούμε στην 
προπαγάνδα;

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;
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9. Υιοθετείτε την άποψη ότι η 
χειραγώγηση μας κάνει 
παθητικούς;

10.Θεωρείτε ότι η προπαγάνδα 
αφορά μόνο τον τομέα της 
πολιτικής; Αν όχι, ποιους άλλους 
τομείς αφορά;
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Ευχαριστώ για την συνεργασία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα ακούσετε μια 

είδηση να μπορέσετε να διακρίνετε την πραγματική της διάσταση και το πραγματικό 

νόημα πίσω από την εικόνα και τις λέξεις .……….....!

κ. Σπανού


