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Πεπίληψη 

Σηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο ηεο 

πξνπαγάλδαο, σο επηθνηλσληαθήο εθηξνπήο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ΜΜΕ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηερλεηήο ζπλαίλεζεο θαη παξαπιάλεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Η 

εμνπζία σο ζπζηεκαηηθή επηξξνή, κεηέξρεηαη παληνίσλ κέζσλ θαη ςπρνινγηθψλ 

κεραληζκψλ, γηα λα πείζεη ζε θαηαζηάζεηο ακθηβνιίαο θαη  ξεπζηφηεηαο. Παξάιιεια, 

ηνλίδνληαη νη θαηαζηάζεηο εθείλεο, πνπ ε πξνπαγάλδα κπνξεί λα απνηειέζεη 

επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα ηε δηαζπνξά θαη ελίζρπζε ζεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

φπσο ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη ε απνδνρή ηεο αληηθαπληζηηθήο εθζηξαηείαο. 

Τέινο, εμεηάδεηαη ην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παγθφζκηα δηάδνζή ηνπ θαη  

αλαιχεηαη ε επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ πξνπαγάλδαο, αιιά θαη σο αληίδνην 

ζε απηήλ.  
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Abstract 

In the present study propaganda as a communication tool, which is used by 

governments and the media in power conflict, is examined both under a sociological 

perspective and as a psychological technique. However, propaganda is a systematic 

social intervention, which reduces ambiguity and forms positive representations, such 

as environmental responsibility and anti-smoking campaign. A detailed description of 

the indignant movement in Greece is provided and their communication policy in the 

media is analyzed. Finally, the Internet as an antidote to propaganda and as a social 

communication process is presented   
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  Ίζσο ε κεγαιχηεξε αλαηξνπή ζηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ξφιν ησλ ΜΜΕ είλαη ε 

εκθάληζε ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Είλαη αιήζεηα φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

ειέγμνπλ ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ νη θξαηηθνί ζρεκαηηζκνί δελ έδσζαλ ηε δένπζα 

ζεκαζία ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, παξά κφλν φηαλ ε απήρεζή ηνπ άξρηζε λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ξπζκνχο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ θαη αθνχ θαηαλφεζαλ φηη ήδε 



έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ ην δηακεζνιαβεηηθφ ηνπ ξφιν δηαθεχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

κεηεμέιημεο ηνπ ζε φξγαλν ρεηξαγψγεζεο. 

 Η δχλακε ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο έγθεηηαη ζην δπλακηθφ ηεο 

ραξαθηήξα, ζηελ επθακςία ηεο λα παξαπέκπεη, λα ζπλδέεη, λα ζπγρέεηαη. Καλείο δε 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ πνξεία ηεο, ηε ρανηηθή αιιειεμάξηεζή ηεο κε άιιεο 

ζπλαθήο ή άζρεηεο πιεξνθνξίεο. Η αλάδπζε θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο, ε 

δηακφξθσζε ησλ εξκελεηψλ, ε έληαμε ζηελ εκπεηξία θαη θνζκνζεσξία ηνπ δέθηε, ν 

ηξφπνο επηινγήο ή απαμίσζεο ηεο επαθίεληαη, παξά ηηο επηθνηλσληαθέο θαη 

δηαθεκηζηηθέο παγίδεο, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

 Τν γεγνλφο αληίθεηηαη ζηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνπαγάλδαο, πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Lippmann (1922) είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Πξφζεζε ηνπ θξάηνπολα ελαξκνλίζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ πνιηηψλ κε ηηο δηθέο 

ηνπ επηδηψμεηο 

2. Ύπαξμε δηαρσξηζηηθψλ νξίσλ αλάκεζα ζην ζπκβάλ θαη ζηελ θνηλή γλψκε 

3. Επηιεθηηθή δηάρπζε πιεπξψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

4. Κνηλή γλψκε, πνπ έρεη ζπλεζίζεη λα εξκελεχεη ηνλ θφζκν κε ζηεξεφηππα, 

γεληθεπκέλεο θαηεγνξίεο, δηαπνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Τα ΜΜΕ εκθαλίδνληαη 

σο ε ελδηάκεζε ξπζκηζηηθή αξρή αλάκεζα ζηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

5. Κνηλή γλψκε, ε νπνία αγλνεί πσο ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο πθξίζηαληαη κφλν θαη' επίθαζε, επεηδή ε 

θπξίαξρε ηάμε ειέγρεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο, αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά 

ηεο. 

6. Η πξνπαγάλδα πξέπεη λα δηαρέεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηε θαζεκεξηλφηεηαο, 

γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

7. Τν ζπλαίζζεκα λνείηαη σο ζπκπιήξσκα ησλ νξζνινγηζηηθψλ αληηιήςεσλ γηα 

ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα αλαπιεξψλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ έιιεηςε ζθαηξηθήο πιεξνθφξεζεο. Τα ΜΜΕ επηρεηξνχλ κέζσ κηαο 

επηηπρνχο ή αλεπηηπρνχο κέημεο ζπλαηζζήκαηνο θαη εθινγίεπζεο λα 

παξνπζηάζνπλ ην γεγνλφο ή ηελ είδεζε ππφ ην πξίζκα ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο. 

8. Οη πνιίηεο εζσηεξηθεχνπλ σο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, ηδενινγίεο 

θαη θνπιηνχξεο , πνπ παξνπζηάδνληαη σο ππνδεηγκαηηθέο απφ ηα ΜΜΕ. Ο 

άλζξσπφο, εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίαο, ηεο έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ, 



ηεο αλεπαξθνχο θαιιηέξγεηαο ζεσξείηαη σο παζεηηθφο δέθηεο, αλίθαλνο λα 

δηαρεηξηζηεί ην ζπιινγηθφ, αιια παξακέλεη ππεχζπλνο κφλν γηα ηνλ αηνκηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ. 

9. Η πξνπαγάλδα εκπεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο βαζηάο γλψζεο ησλ ςπρνινγηθψλ – θνηλσληθψλ δπλακηθψλ ηεο θνηλήο 

γλψκεο.. Η απιντθή άπνςε φηη νη νκάδεο εμνπζίαο κπνξνχλ εχθνια λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε κάδα, έρεη πξν πνιινχ αλαζθεπαζηεί. 

10. Η πξνπαγάλδα ζήκεξα λνείηαη σο έλα είδνο ζπκβνιαίνπ, νη φξνη ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ αλα πάζα ζηηγκή λα ηεζνχλ ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε. 

Καηά ηνλ Ellul (1965) ε πξνπαγάλδα απνηειεί έλα άζξνηζκα ηερληθψλ απφ 

έλα θέληξν εμνπζίαο πξνο κηα νκνγελνπνηεκέλε, κέζσ ςπρνινγηθψλ ρεηξηζκψλ, 

νκάδα κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ή ηεο αλνρήο ή ηεο 

ζπλαίλεζήο ηεο. 

Η επηθνηλσλία είλαη ν κεραληζκφο πξνζαξκνγήο πνπ επέηξεςε ζην αλζξψπηλν 

είδνο λα εμειηρζεί. Η θπξηφηεξε έθθξαζή ηεο, ε γιψζζα, είλαη ην δηαθνξνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα ζπκβφισλ, πνπ πξνήγαγε ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε, εθηφμεπζε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο λνεκνζχλεο θαη απάιιαμε ηε ζθέςε απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηνπ 

ρσξνρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνπ θαη ηνπ εθήκεξνπ. Τν επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ξπζκφ γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, ελψ, ζχκθσλα κε 

ηελ θνηλσληνινγία, είλαη ην κέηξν πνπ δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή ηάμε, 

ραξαθηεξίδεη ηελ θνπιηνχξα θαη ζεκαηνδνηεί ηα πνιηηηζκηθά πξντφληα (Ellul, 1981). 

 Η επηθνηλσλία είλαη ε πξνβνιή ηνπ εαπηνχ πξνο ηα έμσ, ν αξσγφο ησλ 

αηζζήζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, αιιά ηαπηφρξνλα ε απνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ εξεζηζκάησλ, σο ηεο κνλαδηθήο νδνχ εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η 

επηθνηλσλία νξηνζεηεί ην ζπιινγηθφ αζπλείδεην θαη αλαδεηθλχεη ηελ ηζηνξηθφηεηα. Οη 

πεξηνξηζκνί ηεο αληαλαθινχλ ηε βξαδχηεηα ζηελ αλάπηπμε, ελψ αλαηξνθνδφηεζή 

ηεο επηθπξψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. Η ίδηα ε θνηλσλία 

δελ είλαη παξά κηα θαληαζηαθή ζέζπηζε επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ. Ωο  ηέηνηα ήηαλ αλακελφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εμνπζηαζηηθφ 

εξγαιείν θαη σο αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Υπφ ην πξίζκα απηφ ε 

πξνπαγάλδα κπνξεί λα νξηζηεί σο δηάδνζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θέληξσλ 

εμνπζίαο κε ηέηνην πεηζηηθφ ηξφπν, ψζηε νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ πνιηηψλ λα 

ζπγθιίλνπλ πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο εγεηηθήο ηάμεο (Institute of Propaganda analysis, 

1939). Η ακθηζεκία ησλ λνεκάησλ θαη νη πνιιαπιέο πηζαλφηεηεο εξκελείαο ηεο 



αληηθεηκεληθφηεηαο κεηψλνληαη, εμαηηίαο ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο εμνπζίαο 

λα απνθξχςεη ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεη θαη λα ππεξηνλίζεη φζεο κπνξνχλ 

επρεξέζηεξα λα πεξηγξάςνπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο. Οη αλαιχζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ επηρεηξνχληαη, δελ είλαη αλαγθαζηηθά ιαλζαζκέλεο, αιιά 

πάληνηε θέξνπλ ην ζηνηρείν ηνπ εκπξφζεηνπ θαη ηεο ζηαδηαθήο θνξχθσζεο. Η πεηζψ 

εμαξηάηαη απφ ην θχξνο ηνπ πνκπνχ, απφ ην κέζν δηάζσζεο ησλ λνεκάησλ, απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, απφ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο (ή απφ ηε 

δηάζεζή ηεο λα ζπλεγνξήζεη ζε κηα έθπησζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο), απφ ηε ζπγθπξία 

θαη ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο (Jowett & O’Donell, 1991). Η πξνπαγάλδα πξνυπνζέηεη 

θνπιηνχξα ρακειήο αλνρήο ή αληθαλφηεηαο γηα δηάινγν, ζπιινγηθή απνπνίεζε 

θνηλσληθψλ επζπλψλ, πφισζε ή απνγνήηεπζε απφ απνηπρεκέλεο απφπεηξεο 

εγθαζίδξπζεο δηαιεθηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ θαλνληζηηθψλ νξίσλ. Ωο επηθνηλσληαθφ 

ζρήκα ε πξνπαγάλδα κεηψλεη ηελ απξνζδηνξηζηία, πξνηείλεη θαηαιεπηά θαη ηδαληθά 

γηα αλαπαξαγσγή κελχκαηα, εμνπδεηεξψλεη ην κεηνςεθηθφ ιφγν, ελψ ε απνδνρή ηεο 

εθδειψλεηαη σο επηζπκία ηνπ ιανχ γηα απνζφβεζε θηλδχλνπ, γηα αχμεζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ή γηα άξζε ηεο αλαζθάιεηαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε κηα θαη’ επίθαζε 

πνιπθσλία, πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ θξηηηθφ ιφγν (Jackall, 1995). Η πξνπαγάλδα 

είλαη κέζν πεηζάξρεζεο θαη εμνπζίαο, (εθφζνλ απηή λνεζεί σο ζπζηεκαηηθή επηξξνή) 

θαη δηεθπεξαηψλεηαη δηα ησλ ΜΜΕ, πνπ δηαζέηνπλ πνιιαπιαζηαζηηθή αμηαθή ηζρχ 

θαη δξνπλ σο ππνδείγκαηα, αθφκα θαη κέζα απφ ηελ παξαθκηαθή επηδείλσζε ησλ 

εξκελεηψλ ηνπο (Chomsky, 1997). 

 Η πξνπαγάλδα εθδειψλεηαη απξνθάιππηα ή κε πιάγηνπο ηξφπνπο. Καηά ηελ 

ελνξρήζηξσζή ηνπο αμηνπνηνχληαη φια ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ. Σπλήζσο γίλεηαη θαλεξή κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο, ελψ ελίνηε ε ζεκαζία ηεο έρεη ππεξεθηηκεζεί ή ηερλεέλησο ππνηηκεζεί. Οη 

πνιίηεο ελδίδνπλ ζε απηή, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα σο αληίδξαζε ζε καδηθά 

ζπλαηζζεκαηηθά βηψκαηα θαη ζπιινγηθέο απεηιεηηθέο εκπεηξίεο. Τν ζίγνπξν είλαη πσο 

ε πξνπαγάλδα είηε σο απνζηψπεζε είηε σο ςέκα είηε σο ηερληθή ππνζάιπεη ηελ 

θαηάιπζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, δηαθπβεχεη ηα ηδεψδε θαη ιεειαηεί ηελ 

ειεχζεξε βνχιεζε (MacMillan, 2004). Σχκκαρνί ηεο ην πιεκκειέο εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε απνπξνζσπνπνίεζε, ν αηνκηζκφο θαη ε δηαιεθηηθή έλδεηα. Πξναγσγφο 

ηεο θαη αξγπξακνηβφο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηδαληθψλ ν πφζνο γηα ηελ εμνπζία, ην 

θέξδνο θαη ε ςεπδαίζζεζε πσο ε θξαηαηφηεο κπνξεί λα δηαξθέζεη εο αεί. Δπζηπρψο ε 

επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο έρεη πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο αρηιιείνπο 



πηέξλαο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηα επξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ εηο 

βάξνο ησλ αδαψλ. 

- Η πξνπαγάλδα δεκηνπξγεί αλάγθεο ή επηηείλεη ηηο ππάξρνπζεο 

- Δξακαηνπνηεί ιαλζάλνληα ή ππαξθηά ζπλαηζζήκαηα 

- Αλαδσνγνλείηαη κε ηελ επαλάιεςε 

- Γίλεηαη πηζηεπηή, φηαλ εθπέκπεηαη απφ πνιιέο πεγέο, πνπ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

- Είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ πξνβάιιεη ηα κελχκαηά ηεο ζε θαηλνκεληθά 

νπδέηεξν πιαίζην. 

- Γίλεηαη πεξηζζφηεξν πεηπρεκέλε φηαλ ηα λνήκαηά ηεο δελ είλαη δηεθδηθεηηθά 

ή απαηηεηηθά, αιιά θαληάδνπλ σο ινγηθά απνθπήκαηα ηεο ζθέςεο ησλ 

πνιηηψλ. 

- Δειεηεξηάδεη ηνλ θξηηηθφ ιφγν, φηαλ ελζσκαηψλεη ηα αληίζεηα επηρεηξήκαηα 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηα γεινηνπνηήζεη, θάλνληαο ηελ θνηλή γλψκε λα 

ππνζέζεη πσο κεηέρεη κηαο δεκνθξαηηθήο αληηπαξάζεζεο. 

- Εθηξνρηάδνπλ ηελ νξζή ζθέςε παξνπζηάδνληαο ςεπδή δεδνκέλα ή 

απνζησπψληαο άιια. Γηα παξάδεηγκα εκθαλίδνπλ κηα ηδέα, σο πνιχ πην 

δηαδεδνκέλε απ’ φ,ηη πξαγκαηηθά είλαη, έλαλ ππνζεηηθφ θίλδπλν σο απεηιή, 

νδεγνχλ ηελ θνηλή γλψκε ζε εθβηαζηηθά δηιήκκαηα ηνπ ηχπνπ «πηψρεπζε ή 

μεπνχιεκα ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ», «αλνρή ζηνπο κεηαλάζηεο ή 

δηαζάιεπζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο», ρσξίο λα ηελ εθζέηνπλ ζε ελδηάκεζεο 

πην κεηξηνπαζείο ιχζεηο. 

           Σε θάζε πεξίπησζε ε πξνπαγάλδα  εθκεηαιιεχεηαη ην θφβν γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα κνηξάδεηαη θνηλέο αμίεο κε ηηο 

νκάδεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη (Garber, 1942). Οη επαγγεικαηίεο πνπ ηε ζρεδηάδνπλ, 

αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο βαζηθέο ηεο ζέζεηο ζε αλχπνπην ρξφλν, εγείξνπλ 

δεηήκαηα εθ ηνπ κε φληνο, κφλν θαη κφλν γηα λα ηεζνχλ έζησ πξνο ζπδήηεζε, 

επαλέξρνληαη μαλά θαη μαλά, γλσξίδνληαο φηη ε αιιαγή, αλ δελ είλαη επαλαζηαηηθή, 

είλαη δχζθνιε ζηελ επίηεπμή ηεο. Η πξνζπάζεηά ηνπο εληείλεηαη, γηα λα πείζνπλ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο – ζηφρνπ πσο ην πεξηερφκελν ηεο πξνπαγάλδαο έρεη ελζσκαησζεί 

ζηηο αμίεο, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο. Τέινο αθήλνπλ ηνπο 

ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο ππνηαγήο λα ζπλερίδνπλ ην 

έξγν ηεο (Wreford, 1923). Οπνηνδήπνηε κήλπκα – αθφκα θη εθείλα, πνπ δελ 

επζηαζνχλ ινγηθά- κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθά 



ζρεδηαζκέλεο πξνπαγάλδαο. Αο ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη ζπκθέξνλ ζηε βηνκεραλία 

ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ λα απνθξχςεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο γηα ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα. Σην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ζα αμηνπνηεζνχλ δειψζεηο 

επηζηεκφλσλ, πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία, εγθπξφηεηα θαη δενληνινγία ησλ 

κειεηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. Θα εγεξζνχλ επηρεηξήκαηα αθφκα θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ θχξνο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ ελαληηψλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

βηνκεραλίαο, ζθάλδαια γη’ απηνχο ζα απνθαιπθζνχλ ή ζα θαηαζθεπαζηνχλ, ζα 

πξνβιεζνχλ απφ ηα ΜΜΕ ηζρπξηζκνί πσο ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θεξαηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ειαρηζηνπνηεί ηελ έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία, ην θνηλφ ζα βνκβαξδηζηεί 

κε αθαηάιεπηεο έλλνηεο, φπσο ην SAR ζψκαηνο – θεθαιήο, ζα αιινησζνχλ 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ή ζα απνζησπεζνχλ άιια, δηάζεκνη αζηέξεο ζα εκθαληζηνχλ 

ζηελ ηειεφξαζε κηιψληαο κε δεκνθηιείο αηάθεο ζηα θηλεηά θαη γεληθά φια ζα 

θαιπθζνχλ ζηελ απξνζδηνξηζηία ηεο κε απφδεημεο (Smith, 1989). Έηζη αθξηβψο 

εμειίρζεθε ε πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο αθχπληζεο γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε ή ε αλάινγε εθζηξαηεία ππέξ ηνπ θαπλίζκαηνο: Έρεη κείλεη ηζηνξηθφ ην 

ζχλζεκα – «Οη γηαηξνί θαπλίδνπλ CAMEL». 

 Η πξνπαγάλδα πεηπραίλεη, φηαλ εμαπιψλεηαη ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία είλαη ζθφπηκν λα 

ζεζκνζεηεζνχλ βξαβεία γηα ηνπο επηζηήκνλεο ή θνηηεηέο, πνπ ζα απνδείμνπλ φηη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη αθίλδπλε, εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ινγηθά, πνπ ζα 

αλαθαιχςνπλ νηθηαθέο ζπζθεπέο κε κεγαιχηεξα φξηα εθπνκπήο ή πνπ ζα εκθαλίζνπλ 

εμαξηήκαηα, ηα νπνία απνξξνθνχλ ηε βιαβεξή  αθηηλνβνιία. 

 Η πξνπαγάλδα δηαζπείξεηαη ηαρχηαηα, φηαλ ηελ ελζηεξλίδνληαη άηνκα, πνπ 

απνηεινχλ απζεληίεο γηα ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε 

πνιιαπιαζηαζηηθνχο θνξείο ηεο. Είλαη γλσζηφ φηη δελ επεξεάδεη θαη δελ αθνξά 

άκεζα φια ηα κέιε κηαο νκάδαο.  Καη απηά φκσο ζα απνδερηνχλ ηα λνήκαηά ηεο, εάλ 

έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο αιιάμεη απφςεηο εμαηηίαο ηεο. Η 

πξνπαγάλδα απηνηξνθνδνηείηαη, επεηδή ηα άηνκα πνπ ηξνπνπνηνχλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο – ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο, πξέπεη λα βξνπλ, λα 

απνδερηνχλ θαη λα δηαζπείξνπλ αθιφλεηα επηρεηξήκαηα, ηα νπνία ζα δηθαηνινγήζνπλ 

ηελ αιιαγή απφ ηηο παιηέο εθπεθξαζκέλεο απφςεηο ηνπο (Wreford, 1923). Η 

πξνπαγάλδα γηα λα πεηχρεη ρξεηάδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο ή κε ζπλεξγάηεο. 

Οθείιεη λα αλαθαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο πξνδηαζέζεηο θαη ηηο 

ηάζεηο ηνπ, ηελ αληίζηαζή ηνπ ζηελ αιιαγή. Η πξνπαγάλδα δελ είλαη αλαγθαζηηθά 



αξλεηηθή, εηδηθά εάλ νη ζηφρνη ηεο ηαπηίδνληαη κε ην γεληθφ θαιφ – π.ρ. κηα 

εθζηξαηεία γηα ηελ πξφιεςε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θαξθίλνπ, ππέξ ηεο πξφιεςεο, 

γηα ηε γλσξηκία κε κεηνλνηηθέο νκάδεο θ.ιπ. Πάληα, φκσο ε χπαξμή ηεο βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή φηη ν ιαφο είλαη αξθεηά αλψξηκνο, ψζηε λα δηακνξθψζεη ηηο δηθέο ηνπ 

απφςεηο, ειιηπψο πιεξνθνξεκέλνο γηα ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο θαη εγθισβηζκέλνο ζε απζαίξεηεο, ζηεξενηππηθέο εξκελείεο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

αιιάμνπλ. 

 Τν κήλπκα, πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ πξνπαγάλδα πξέπεη λα είλαη έηζη 

δηακνξθσκέλν, πνπ λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, λα 

απνηειεί ζπκπχθλσζε θαη ζπληζηακέλε εηεξνθιήησλ απφςεσλ, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

επηδξάζεη δηακεζνιαβεηηθά θαη ζπλαηλεηηθά, πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο πξνο ηε δηθή ηεο 

λνεκαηνδφηεζε. Υπφ ην πξίζκα απηφ ε πξνπαγάλδα επαλαπξνζδηνξίδεη ηε 

ζηνρνζεζία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή. Μεηψλεη ηελ ακθηβνιία θαη δηαζθαιίδεη ην πνιππφζεην 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο, ζε φζνπο ηελ αζπαζηνχλ. Είλαη γεγνλφο 

φηη ε πξνπαγάλδα κπνξεί λα μεθηλήζεη σο κεηνλνηηθή επηξξνή, ε νπνία ζηαδηαθά ζα 

θαηαζηεί πιεηνςεθηθή, εθφζνλ δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζηα κελχκαηά ηεο θαη εάλ 

γίλεη ηθαλή είηε λα αμηνπνηήζεη δηαζηάζεηο θαη πξνδηαζέζεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο 

είηε λα εθκεηαιιεπηεί αδπλακίεο θαη ζηνηρεία ηεο, πνπ ζπλ ησ ρξφλσ θαζίζηαληαη κε 

ιεηηνπξγηθά θαη ακθηζβεηήζηκα (Henderson, 1943). 

 Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο, κηα λνζεξή θαη 

ελνρηθή θαηάζηαζε, πνπ πιήηηεη ηε λέν-θηιειεχζεξε θνζκνζεσξία, πξνεθηείλεηαη 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πξνζσπηθή δσή ησλ πνιηηψλ, ελψ πξνθαιεί 

αηζζήκαηα νξγήο, απαμίσζεο θαη απηφ- θχξσζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ. 

Ταπηφρξνλα επηηείλεη ηελ αλνκία, ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ζεζκψλ θαη δνθηκάδεη ηηο 

αληνρέο θαη αλνρέο ηνπ ιανχ. Η πξνπαγάλδα πνπ ζα ζειήζεη λα επηθεληξψζεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζηνπο κεηαλάζηεο ή ζην ζπάηαιν θξάηνο πξφλνηαο, ζα θαηεπζχλεη η α 

ΜΜΕ ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο, ζπαηάιεο ζην δεκφζην ηνκέα, ζηε 

ζθαλδαινινγία, ζα πξνβάιιεη έξεπλεο εηδηθψλ, νη νπνίνη ζα ππεξηνλίζνπλ ηηο 

πνηληθέο πξάμεηο ησλ αιινδαπψλ (αγλνψληαο ηηο αληίζηνηρεο ησλ Ειιήλσλ), ζα 

παξνπζηάζεη καξηπξίεο Ειιήλσλ κεηαλαζηψλ ζε Ακεξηθή θαη Επξψπε, 

ππαηληζζφκελε ηνλ ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηα μέλα θξάηε, ζα 

πείζεη ηνπο πνιίηεο φηη νη Δεκφζηνη ππάιιεινη παξαζηηνχλ ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ, ζα εμάξεη ζηαηηζηηθά γηα ην ρξφλν ησλ δηαθνπψλ ζε πξνεγκέλεο βηνκεραληθά 



ρψξεο, ζα εληζρχζεη ην παηξησηηθφ πλεχκα ησλ εληνπίσλ θαη ζα πηνζεηήζεη 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο ιατθήο ζπκνζνθίαο. Η πφισζε, πνπ ζα επέιζεη, ζα πξνσζήζεη 

ηα αμηψκαηα ηεο πξνπαγάλδαο, ηα νπνία εάλ πξνβιεζνχλ πξνζεθηηθά, ζα 

αμηνπνηήζνπλ ην momentum ηεο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία ζα απνδερζεί 

ξηδνζπαζηηθφηεξεο ιχζεηο. Οη εθεκεξίδεο θαη ε ηειεφξαζε (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ην ξαδηφθσλν) αληηθαηέζηεζαλ πξννδεπηηθά ηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη 

θαηαξηηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο κε θεξέθσλα ηεο αξρηζπληαμίαο, ε νπνία, ππφ ηελ 

απεηιή ησλ κεηξήζεσλ ηειεζέαζεο, αθξνακαηηθφηεηαο θαη αλαγλσζηκφηεηαο, ηνπο 

παξαζχξεη ζε έλαλ αέλαν αγψλα απηνπξνβνιήο, κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε αλάιαθξα 

ζέκαηα, επηθαλεηαθήο πξνζπέιαζεο ηεο είδεζεο, δηα ηεο επηθέληξσζεο ζηηο κε 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θαη ζε έλαλ αδπζψπεην αγψλα επηθξάηεζεο. Έλα ζπκβάλ, φζν 

αδηάθνξν θη αλ είλαη αλαγάγεηε ζε είδεζε, επεηδή αθξηβψο πξνβάιιεηαη απφ ηα άιια 

ΜΜΕ. Παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα επηδεηθλχεηαη κία κε δενληνινγηθή αλνρή ζε 

αδηαζηαχξσηεο πιεξνθνξίεο, αθφκα θαη ζε θαηαζθεπή ηεο είδεζεο. Οη ζρέζεηο 

εξγαζίαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ κεηαιιάρηεθαλ ζε ειαζηηθέο, νη ακνηβέο πήξαλ ηελ 

θαηηνχζα θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη  «free-lancers», επηρεηξνχλ λα «πνπιήζνπλ» 

ην ζέκα ηνπο. Μέζα ζηνλ νξπκαγδφ ηεο κεηξηφηεηαο αλέηεηιαλ θαη νη αζηέξεο ησλ 

media νη νπνίνη ππνηίζεηαη φηη θέξνπλ έλα πεξηζζφηεξν θξηηηθφ ιφγν, ζπλνκηινχλ 

απεπζείαο κε ηελ εμνπζία θαη ζεκειηψλνπλ ηε ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ ιανχ κε απηήλ 

(Hamm, 2008). Η παξαπάλσ θαηάζηαζε επηηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξνπαγάλδαο, 

ε νπνία πιένλ κπνξεί λα εθπνξεχεηαη απφ θέληξα ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηα ΜΜΕ ή 

δηεπθνιχλεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηα πνιιαπιά 

θέληξα εμνπζίαο (πνιηηηθήο ή νηθνλνκηθήο): Ελψ ζπλεζίδνπλ ην ιαφ ζε θαζεκεξηλή 

καδηθή παξαθνινχζεζε εχπεπησλ ζεκάησλ, ε πξνπαγαλδηζηηθή πξνζπάζεηα δηαρέεηαη 

κέζσ ηνπ ιφγνπ ησλ “πνηνηηθψλ” πνιηηηθψλ αλαιπηψλ, πνπ ζαλ ηειε-αζηέξεο έρνπλ 

θαηαθηήζεη βαξχλνπζα ζέζε σο πεγέο κελπκάησλ. Ο ιφγνο ηνπο απφ δεκφζην 

γξαθηθφο γίλεηαη εμνπζηαζηηθφο, θαηεπζπληηθφο θαη εκπξφζεηα ζηνρνπνηεκέλνο, ελψ 

νη ηειεζεαηέο ππνβηβάδνληαη ζε παζεηηθνχο απνδέθηεο ζπγθξνπζηαθψλ πάλει, πνπ 

αληί λα εδξαηψλνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλνκνηνγέλεηα θαη 

ηελ εηεξφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπο, γηα λα πείζνπλ σο πξνο ηελ πνιπθσλία ηνπο. 

Αληίζεηεο απφςεηο πνδνπαηνχληαη, γεινηνπνηνχληαη, ειαρηζηνπνηνχληαη θαη ην ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα παξακέλεη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Οη ηαθηηθέο απηέο 

έρνπλ επηβάιιεη ζην ιατθφ αηζζεηήξην ην ζεζκφ ησλ απηφ-θιεησλλ ζεκαηνθπιάθσλ 

ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ απηφ-αλαγνξοπζέλησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη επηινγέσλ ηεο 



είδεζεο, ησλ άλσζελ επηβεβιεκέλσλ δηαηηεηψλ κεηαμχ ιανχ θαη εμνπζίαο, πνπ 

ππνθαζηζηνχλ ηα ζπιινγηθά θαη ηα βαξέσο ηξσζέληα ζπλδηθαιηζηηθά θηλήκαηα. Οη 

δεκνζηνγξάθνη απηνί είλαη θνξείο πξνπαγάλδαο, κεηαθέξνληαη ζηηο αξρέο θάζε 

ηειενπηηθήο ζεδφλ απφ θαλάιη ζε θαλάιη, έρνπλ απμεκέλε πξφζβαζε ζε έληππα, 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο θαη δηαδίθηπν, ελψ νη απφςεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αζηάζεηα, αηθλίδηα κεηαβνιή, αθξαίν ιφγν, επηθαλεηαθή πνιηηηθή αλάιπζε, αιιά 

παξφια απηά βαξχλνπζα ζεκαζία ζην ζρεκαηηζκφ εληππψζεσλ θαη ζηελ 

ρεηξαγψγεζε ηεο θνηλήο γλψκεο.  

Η πξνπαγάλδα ζηεξίδεηαη ζηνπο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο αιιαγήο ησλ 

ζηάζεσλ, θαζψο θαη ζηε ζεσξία ησλ ζρεκάησλ ηνπ Piaget: Οη πιεξνθνξίεο, πνπ 

δηαρέεη, γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο, φηαλ δελ ζπγθξνχνληαη κε απηέο, πνπ είλαη ήδε 

νξγαλσκέλεο ζε ζρήκαηα θαη επνκέλσο είλαη επρεξέζηεξν λα αθνκνησζνχλ. Τειηθφο 

ζηφρνο ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρεκάησλ θαη ε αλαδηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

πεξηέρνπλ, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ δπλακηθέο νξγαλσζηαθέο δνκέο. Τν πεξηερφκελφ 

ηνπο είλαη ινγηθφ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ε επεμεξγαζία γίλεηαη θαη ζηα δχν 

επίπεδα, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ φηη ηειηθά επηθξαηεί ε ζπκηθή 

δηάζηαζε. Οη πιεξνθνξίεο κηαο πξνπαγαλδηζηηθήο απφπεηξαο κπνξεί λα απεπζπλζνχλ 

κε άκεζν ηξφπν ζην ζπλαίζζεκα ή ζην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο: π.ρ. έλα 

εθαηνκκχξην άλεξγνη ζηε Ειιάδα θαη ελάκηζε εθαηνκκχξην ν αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ, ρσξίο λα ππαηλίζζνληαη θακηά ινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, 

πνπ πξνβάιινληαη. Άιινηε ελδχνληαη ην καλδχα ηεο θνηλήο ινγηθήο θαη κε 

ςεπδνεπηζηεκνληθφ ηξφπν επηρεηξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο: Η κείσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ καθξνπξφζεζκα ζα 

επηθέξνπλ αλάπηπμε (άζρεηα αλ ε νηθνλνκηθή ζεσξία αδπλαηεί λα απνδείμεη θάηη 

ηέηνην). Σηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηζρπξά πξνπαγαλδηζηηθά κελχκαηα 

απνηεινχλ ηα θνκκαηηθά ζπλζήκαηα, πξνηάζεηο ζπκππθλσκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ηζρπξνχ ζπγθηλεζηαθνχ θνξηίνπ, πνπ απνηεινχλ ηελ επηηνκή ηεο πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο θαη νπζηαζηηθά δε ιέλε ηίπνηα: «Αιιαγή» ην 1981, «Απαιιαγή» ην ’89, 

«Υπάξρεη θαιχηεξε Ειιάδα», αξγφηεξα – επηθσλεκαηηθή ινγηθή θελή πεξηερνκέλνπ. 

Οη ζηάζεηο ζεσξεηηθά πξνεγνχληαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

εδξαηψλνληαη κεηά ηελ πξάμε, ε νπνία αλαθπθιψλεη θαη επηβεβαηψλεη ην 

πξνπαγαλδηζηηθφ πεξηερφκελν, αλαγάγνληάο ην ζε πξνζσπηθή πεπνίζεζε θαη 

θηινζνθία. Η καδηθή αιιαγή ησλ ζηάζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηε δπλακηθή ησλ 

νκάδσλ ζε ζχγθξνπζε, εάλ νη εγέηεο δηεθδηθήζνπλ ην ξφιν ηνπο, ζε ζπκθηιίσζε, 



εθφζνλ επηθξαηήζεη ν έλαο απφ ηνπο δπν ή ζε πφισζε, εάλ νη ηδενινγηθψο 

αληηπαξαηηζέκελνη είλαη ηζνβαξείο. Φπζηθά, ε πξψηε θαη ε ηξίηε πεξίπησζε απαηηνχλ 

ηε ζπαηάιε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ελψ νη ζηφρνη ηεο πξνπαγάλδαο 

είλαη ε αλαίκαθηε επηθξάηεζε. Σηνλ αγψλα ηεο κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ηα ζχκβνια, 

ηα ππνδείγκαηα θαη ηα ζηεξεφηππα. Αλ επηδηψμεη λα εηζαγάγεη ην θαηλνηφκν, ην 

θαηλνθαλέο θαη ην δηαθνξεηηθφ, ζα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε, επεηδή ε 

θνηλσληθή αδξάλεηα ζηαδηαθά θαη λνκνηειεηαθά ππνρσξεί, γηα λα γίλεη ε κεηάβαζε 

ζηελ επνρή, πνπ ην λέν ζπλππάξρεη κε ην παιηφ, ελψ ζην ηέινο ην πξσηνπνξηαθφ 

κεηαηξέπεηαη ζε status quo. 

Η πξνπαγάλδα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ελδν-ζπζηεκηθέο αλακεηξήζεηο ή ζε 

δη-νκαδηθέο ζρέζεηο. Ελδερνκέλσο λα είλαη βξαρείεο ή καθξνπξφζεζκεο, λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο πξνζδηνξηζκνχο ή λα επαγγειίδνληαη θαζνιηθέο θνηλσληθέο θαη 

ζεζκηθέο αιιαγέο, λα επηηπγράλνπλ κέζσ ηεο επξείαο δηάδνζήο ηνπο, αιιά θαη δηά 

ηνπ κπζηεξηψδνπο θαη ιαλζάλνληνο. Ελίνηε μεθηλνχλ σο γξαθηθέο, αιιά 

ελδηαθέξνπζεο γηα ην θνηλφ απφςεηο θαη θαηαιήγνπλ ζε παγθφζκηα θηλήκαηα. Εδψ 

θαίλεηαη λα ηζρχνπλ φιεο νη ζεσξίεο ηεο κεηνλνηηθήο επηξξνήο. Τέινο, πνιιέο αληη-

πξνπαγαλδηζηηθέο ελέξγεηεο ιακβάλνπλ νη ίδηεο ην ραξαθηήξα ηεο πξνπαγάλδαο 

(Henderson, 1943). 

Μέιεκα ηεο πξνπαγάλδαο ν πξνζειπηηζκφο, ε εηζαγσγή ησλ ηδεψλ, κέζσλ, 

πξνζδνθηψλ ηεο ζε έλα ππάξρνλ πνιηηηζηηθφ ζχζηεκα κε αξρηθφ ζηφρν ηελ νξγάλσζε 

θάπνησλ επηξξεπψλ ζηελ αιιαγή (ή ςπρνινγηθψο καηαησζέλησλ ή απνγνεηεπκέλσλ) 

κειψλ γχξσ απφ ηηο ζεσξίεο ηεο. Ο αξρηθφο απηφο ππξήλαο επηδηψθεη ηελ 

πξνζέιθπζε άιισλ ζηαζσηψλ, ηελ απνδπλάκσζε ή γεινηνπνίεζε ησλ αληίζεησλ 

θσλψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ησλ αδηάθνξσλ. Η αξρηθή ηεο 

εκθάληζε ζην πξνζθήλην πξέπεη λα είλαη επηκειψο ζρεδηαζκέλε θαη λα βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε δηαθξηηψλ θαη εχθνισλ ζηελ θαηαλφεζε ζπκβφισλ. Οη θαηεγνξίεο δένλ λα 

αθνκνηψλνληαη κε άλεζε: Ερζξνί θαη θίινη αλαδεηθλχνληαη, νη ηαθηηθέο 

αληηγξάθνληαη άθνπα, νη πξνζέζεηο είλαη επθξηλείο θαη θαηλνκεληθά δελ πξνζβάιινπλ 

ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ελψ ζηεξίδνπλ ηα αμηαθά δεδνκέλα. Τα θίλεηξα είλαη 

πάληνηε αιηξνπηζηηθά, παηξησηηθά, θηιάλζξσπα ή εμππεξεηνχλ – ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηαθήκηζεο – έλαλ απνδεθηφ ζηφρν – ην θέξδνο. Τα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηα ζχκβνια, λα αλαγλσξίζνπλ ηκήκαηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ή ηδεαηνχ εαπηνχ ηνπο (Garber, 1942).  



Η πξνπαγάλδα ησλ ΜΜΕ κπνξεί λα ζπλνδεχεη θηλήκαηα, ηα νπνία επηρεηξεί 

λα εθκεηαιιεπηεί θαηά ηελ αληηπαξάζεζή ηεο κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Πνιινί 

αλαξσηηνχληαη, εάλ ε καδηθφηεηα ησλ εθδειψζεσλ ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ», πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα ραξαθηεξηζηεί θίλεκα. Είλαη γεγνλφο φηη ν ξφινο ησλ ΜΜΕ 

είλαη θαηαιπηηθφο. Τα αηηήκαηα αγθαιηάζηεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη 

απαζρφιεζαλ ηα θαλάιηα θαη ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ζηελ Ειιάδα θαη 

παγθνζκίσο, ζε ζεκείν πνπ κπνξεί θαλείο λα απνθαλζεί φηη πιεξνχληαη νη 

πξναλαθεξζέληεο φξνη ηεο πξνπαγάλδαο. Με ηελ λεσηεξηθή αληίιεςε ηνπ φξνπ, έλα 

θίλεκα είλαη εθ θχζεσο ζπγθξνπζηαθφ θαη πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη έιιεηκκα 

δεκνθξαηίαο ή, φηαλ θάπνηεο νκάδεο, πνπ δελ έρνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία, δηεθδηθνχλ κε αγσληζηηθφ ηξφπν ην δηθαίσκα  ζε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο.   

Η αιήζεηα είλαη φηη ε παξνχζα θπβέξλεζε ζρεδφλ απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαθπβέξλεζεο έθαλε θαηάρξεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηεο κε ην ιαφ, θαηαιχνληαο ηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη εξρφκελε ζε αληηπαξάζεζε κε ζηξψκαηα 

πιεζπζκνχ, απφ ηα νπνία είρε εηζπξάμεη ςήθνπο. Η αξρηθή έιιεηςε αληίδξαζεο 

νθείιεηαη ζηελ παξαθκή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο ρξφληα ηψξα 

είραλ ζπκπιεχζεη κε ηελ ζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή εμνπζία θαη δηαηεξνχζαλ 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο. Η αξηζηεξή ηδενινγία, θαηαθεξκαηηζκέλε, 

δελ κπνξεί λα αξζξψζεη θαηλνηνκηθφ πνιηηηθφ ιφγν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα ηνλ 

ζπζρεηίζεη κε ηε ιατθή αληίδξαζε.  Έξεπλεο ζε λένπο εδψ θαη ρξφληα επηβεβαίσλαλ 

ηελ απαμίσζε ησλ πνιηηηθψλ σο θνξέσλ ζπλαίλεζεο θαη δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο. 

Τν θίλεκα ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» νξγαλψζεθε γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο πξηλ 

ηελ έιεπζε ηνπ ζηελ Ειιάδα θαη ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, θαη ηδίσο ην δηαδίθηπν, φρη σο κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο απιψο, αιιά 

σο πνιιαπιαζηαζηή ηδενινγίαο θαη θνπιηνχξαο. 

Πξαγκαηηθά ην internet πξηκνδφηεζε θαηά θφξνλ ην ελλνηνινγηθφ νπινζηάζην 

ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ», νη νπνίνη κέζα απφ ηελ εηθνληθή δηαβνχιεπζε άξρηζαλ λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο θίλεκα (Lynch, 2001):  

11. Πιεκκειήο ηθαλφηεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο λα εθθξάζεη ηηο 

αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιανχ. 

12. Σχκπξαμε ηεο άξρνπζαο ηάμεο κε ην μέλν θεθάιαην θαη πξφθξηζε πνιηηηθήο 

ππνηέιεηαο. 

13. Έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ πξνηχπσλ 



14. Αλαγσγή ησλ αηηεκάησλ ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» ζε ππνδεηγκαηηθή κνξθή 

πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη απνθπγή πηνζέηεζεο αθξαίσλ θξάζεσλ ή εκπξεζηηθψλ 

ελεξγεηψλ  

15. Αληθαλφηεηα ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ κνξθσκάησλ λα απνηππψζνπλ 

ην ιατθφ αίζζεκα. 

16. Μαδηθφηεηα, ε νπνία αλ ππεξβεί ην αδπζψπεην ειιεληθφ θαινθαίξη, ζα 

αλαηξνθνδνηείηαη θαη ζα κεγελζχλεηαη κέζα ζην δηαδίθηπν. 

17. Απηνλνκία απφ θνκκαηηθέο επηξξνέο. 

18. Απήρεζε ζηα ιατθά ζηξψκαηα, πνπ δε κπνξνχλ πιένλ λα απνδερηνχλ ηνλ 

παηεξλαιηζκφ.  

Ελζηάζεηο σο πξνο ην ραξαθηεξηζκφ ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» σο θηλήκαηνο 

απνηειεί 

- ε έιιεηςε εγεζίαο, κε ηελ θιαζηθή ηεο κνξθή, ε νπνία φκσο αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηελ εμνπζία θαη ηε ζειθηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

- ε εηεξνγέλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα αίηηα 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζπγθεληξψζεηο 

- ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε έιιεηςε δεδνκέλσλ γηα ηελ αληνρή ηνπο ζε 

ζθιεξφηεξεο ζπγθξνπζηαθέο δνθηκαζίεο 

- ε κε δηαθξηηέο πξνηάζεηο ηνπ γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε 

Σπδεηήζεηο γηα ηα επφκελα βήκαηα εκθαλίδνληαη ζε blogs, ζην facebook θαη ζε 

θάζε κνξθή θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Είλαη κηα εμέιημε πνπ πξνβιέθζεθε απφ πνιινχο 

θνηλσληνιφγνπο, νη νπνίνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ηα ζπκβνιηθά γεγνλφηα ζην 

δηαδίθηπν κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή (Kumar, Raghavam, Rajagopalan & Tomkins, 2002).  Η ςεθηαθή 

ελεκεξφηεηα εμειίζεηαη ζε απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα κηα ελεξγή ζπκκεηνρηθή 

δξάζε, ελψ νη επηθαιππηφκελεο πξαγκαηηθφηεηεο ζπκπιέθνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

θαη κε ηξφπν, πνπ ζα θαζνξίδνπλ κειινληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Άιιν έλα επίπεδν πξνζηίζεηαη ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο εμνπζίαο: νη δηαδηθηπαθέο 

ζρέζεηο θαη ν ζρεκαηηζκφο ζπκβνιηθψλ νκάδσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, πνπ έρνληαο 

ζηε δηάζεζε ηνπο ην πην αιιειεπηδξαζηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, κπνξνχλ αζηξαπηαία 

λα δηαρένπλ ηελ ηδενινγία ηνπο ζε παγθνζηνπνηεκέλν επίπεδν, κε ειάρηζην θφζηνο 

θαη γεσκεηξηθφ ξπζκφ δηάδνζεο.  

Τν θίλεκα ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» φπσο θαη θάζε ηη πνπ γελληέηαη ζην δηαδίθηπν 

κεηαζρεκαηίδεηαη, πηνζεηψληαο ηελ ηνπηθή ή εζληθή θνπιηνχξα, ηθαλνπνηψληαο ην 



ζχγρξνλν αίηεκα γηα κηα παγθνζκηνπνηεκέλε ζεψξεζε ζηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(glocal).  

Τν αίζζεκα ελφο ιανχ, πνπ απεηιείηαη, εληείλεη ηε ζπγθξνπζηαθή δξάζε, γελλά 

εθθξαζηέο ζην θίλεκα ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ», απμάλεη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη 

εμηιεψλεη ην θφβν, πνπ επξέσο ρξεζηκνπνίεζε ε θπβέξλεζε, γηα λα επηβάιεη ηα 

αληηιατθά κέηξα. Τελ ελνρή ηεο αδξάλεηαο δηαδέρηεθε ε νξγή. Η έλλνηα ηεο έληαμεο 

ζην θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πεξηθιείεη θαη ηε δηαπίζησζε φηη νη απψιεηεο, πνπ 

ζα ππάξμνπλ ζε πεξίπησζε κε αληίδξαζεο, ζα είλαη θαηαζηξνθηθέο. Η θηλεηνπνίεζε 

κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ε νξγάλσζε παιιαηθψλ αληηδξάζεσλ, ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

ειιεληθνχ πξνβιήκαηνο ζε φιν ηνλ θφζκν ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, απνηειεί 

ρξένο ηνπ θάζε πνιίηε πξνο ηελ επφκελε γεληά, ηεο νπνίαο ην κέιινλ, σο παζεηηθνί 

ζεαηέο επηηξέςακε λα παξαραξάμνπλ. 

Τα ΜΜΕ, ηα νπνία κεηά απφ ρξφληα λνζεξήο ζσπείαο, ήξζαλ ζε ξήμε κε ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, επεηδή δελ εμππεξεηεί πιένλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο, βξήθαλ κηα 

άξηζηε επθαηξία λα αλαδείμνπλ έλα θίλεκα πνπ δξα σο αληηπεξηζπαζκφο ζηα πνιηηηθά 

ζρέδηα θαη πνπ, αλ δηαδνζεί, ζα πξνθαιέζεη πνιιαπιέο εθινγηθέο δπκψζεηο. 

Τα θφκκαηα, φπσο ηα γλσξίδνπκε, δελ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ αληάμηα ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη έηζη, αθνχ επηρείξεζαλ λα θαπειεπζνχλ θαη λα δηαζπάζνπλ ην 

θίλεκα – αλεπηηπρψο κέρξη ζήκεξα – κεηαιιάζζνληαη θαη απηά απεθδπφκελα  ηελ 

αιαδνλεία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο θαη επηρεηξψληαο λέεο ζπκπξάμεηο 

κεηαμχ ηνπο. Έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην κε ην ιαφ είλαη πεξηζζφηεξν απφ 

επίθαηξν θαη επηβεβιεκέλν. Η θνηλή ηδενινγία, πνπ ππάξρεη πίζσ απφ ηνπο 

«αγαλαθηηζκέλνπο», είλαη ε άκεζε θαη ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη φρη ε θίβδειε 

εθπξνζψπεζε. 

Γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, ην δηαδίθηπν παξέρεη απηή ηε 

δπλαηφηεηα, αξθεί λα κελ πνδεγεηεζεί θαη κελ αλαπαξαγάγεη ηηο αληζφηεηεο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο. Αθφκα θαη αλ ην θίλεκα δελ επδνθηκήζεη ζην ρξφλν, ν δξφκνο γηα 

λα ηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο κέζα απφ ην δηαδίθηπν έρεη αλνίμεη. Η αηνκηθή 

βηνγξαθία πιένλ επεξεάδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη νη ππξήλεο ηεο εμνπζίαο κπνξνχλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ, φρη κε ππνθαηάζηαηα, αιιά κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ νη δπλακηθέο 

ησλ νκάδσλ. 

Οχηε ηα ΜΜΕ, νχηε ηα θφκκαηα κπφξεζαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εγθαίξσο 

ηελ επειημία ηνπ δηαδηθηχνπ ζην λα επεκβαίλεη ζε δεηήκαηα δεκνθξαηίαο, 

ελεκέξσζεο θαη αλάδεημεο ηεο πξνζσπηθήο γλψκεο. Μηα θσλή ελφο άγλσζηνπ 



blogger κπνξεί λα αθνπζηεί ζε ρηιηάδεο ρξήζηεο, δπλαηφηεηα, πνπ ζηα ΜΜΕ 

πιεξψλεηαη αθξηβά. Τν δηαδίθηπν εγγπάηαη φηη απηή ε θσλή έρεη ίζε αμία, εηδηθά αλ 

ζπλδεζεί κε ηνπο θεληξηθνχο πφινπο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ.  
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