
Η γνώση μοναδικό όπλο απέναντι στην πολεμική προπαγάνδα

Συνέντευξη με την Αν Μορέλι, καθηγήτρια Ιστορικής Κριτικής στα Σύγχρονα ΜΜΕ, στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών

- Ξεκινώντας αυτήν την κουβέντα, θα μπορούσατε,  συνοπτικά, να μας παρουσιάσετε τα
στάδια  της  πολεμικής  προπαγάνδας,  σήμερα;  Υπάρχει  διαφορά  σε  σύγκριση  με  την
πολεμική προπαγάνδα προηγούμενων χρόνων;

( 1 ) Για να γίνει ένας πόλεμος, πρωταρχικός παράγοντας είναι η στήριξη της κοινής
γνώμης,  ιδιαίτερα  σε  κοινωνίες,  όπως  οι  δικές  μας,  που  αυτοπαρουσιάζονται  ως
«δημοκρατικές». Υπό  την  έννοια  αυτή,  υπάρχουν  ορισμένες  «κλασικές»  αρχές  της
πολεμικής  προπαγάνδας,  που,  όπως  φαίνεται  και  σήμερα,  συνεχίζουν  να
χρησιμοποιούνται και να αποδίδουν καρπούς.

( 2 ) Πρώτη αρχή είναι να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι δεν κηρύττουμε εμείς τον
πόλεμο σε κανέναν,  είναι οι  άλλοι που τον προκαλούν. Εμείς  είμαστε πάντα υπέρ της
ειρήνης και απλώς αμυνόμαστε. Πάρτε για παράδειγμα τον τωρινό πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο
ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου χρησιμοποιήθηκαν ως δικαιολογία για να κηρυχτεί
πόλεμος, που, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως, ήταν μια πρόκληση ανάλογη
με  αυτήν  των  Ιαπώνων  στο  Περλ  Χάρμπορ.  Τότε,  οι  ΗΠΑ είχαν  «απαντήσει»  στην
ιαπωνική  πρόκληση,  στην  ξαφνική  επίθεση,  που,  για  να  πούμε  την  αλήθεια,  πολλοί
μελετητές της σύγχρονης ιστορίας αμφισβητούν ότι, πραγματικά, επρόκειτο για επίθεση -
έκπληξη.

(  3  )  Μην  ξεχνάτε,  άλλωστε,  ότι  στη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  χωρών  του
κόσμου,  δεν  υπάρχει  υπουργός  Πολέμου,  αλλά  υπουργός  Άμυνας.  Δηλαδή,  εμείς
αμυνόμαστε  μόνο,  δεν  επιτιθέμεθα.  Φυσικά,  είναι  απλό  να  καταλάβει  κανείς  ότι  αν
πραγματικά ο καθένας μόνο αμυνόταν, δε θα γινόταν ποτέ πόλεμος, γιατί δε θα υπήρχε
κανείς να κάνει επίθεση.

( 4 )  Μια δεύτερη αρχή της πολεμικής προπαγάνδας είναι η δαιμονοποίηση του
αντιπάλου. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ένας λαός δεν μπορεί ξαφνικά να νιώσει
βαθύ μίσος για έναν άλλο λαό. Αντίθετα, η πρώτη αντίδραση είναι να αντιληφθούμε ότι
αυτός ο άλλος λαός μας μοιάζει. Κατά συνέπεια, πρέπει να προκληθεί τεχνητά το μίσος.
Έτσι,  στον Α`  Παγκόσμιο,  για τους Γάλλους, σύμβολο μίσους έγινε ο Γερμανός Κάιζερ,
στους πολέμους κατά της αποικιοκρατίας, σύμβολο μίσους έγινε ο Νασέρ ή ο Λουμούμπα.
Η τακτική  που ακολουθείται  στη δαιμονοποίηση είναι  πάντα η  ίδια.  Πρόκειται  για έναν
τρελό,  για  ένα  τέρας,  με τον  οποίο,  συχνά, είχαμε καλές  σχέσεις  πριν τον  πόλεμο  και
πιθανότατα θα έχουμε καλές σχέσεις και  μετά από αυτόν. Αλλά αυτήν τη συγκεκριμένη
στιγμή πρέπει να τον δείξουμε σαν θεότρελο,  και να πειστεί η κοινή γνώμη ότι,  αν δεν
υπάρχει, η ευτυχία θα επικρατήσει στην υφήλιο. 

(  5  )  Ένα  τρίτο  βήμα  είναι  η  πλήρης  απόκρυψη  των  πραγματικών  αιτίων  του
πολέμου, που, σχεδόν πάντα, είναι γεωστρατηγικά ή οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτά δεν
πρέπει να γίνεται καθόλου λόγος.  Πρέπει πάντα να μιλάμε για την προσπάθειά μας να
καταστείλουμε τη βία και  την τάση του εχθρού να επιβάλλεται με τις δολοφονίες και τα



όπλα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δημοκρατία, να βοηθήσουμε έναν αδύναμο και
ταλαιπωρημένο λαό. Αυτά είναι ευγενείς λόγοι για να κάνουμε έναν πόλεμο και βλέπουμε
ότι  έχουν  χρησιμοποιηθεί  σταθερά  και  επαναλαμβανόμενα  σε  όλο  τον  20ό  αιώνα  και
σήμερα.

( 6 ) Μια άλλη βασική αρχή της πολεμικής προπαγάνδας είναι ότι δεν αναφερόμαστε
ποτέ στις δικές μας αγριότητες, αλλά, αντίθετα, διογκώνουμε τις αγριότητες του εχθρού.
Έτσι,  ο αντίπαλος είναι βάναυσος πέραν της ανθρώπινης λογικής και περιγράφουμε με
λεπτομέρειες τις πράξεις αυτές, π.χ. τις εκτελέσεις των γυναικών στο Αφγανιστάν, τα μωρά
του Κουβέιτ που σφάχτηκαν στις κούνιες τους από τον ιρακινό στρατό. Αντίθετα, οι δικοί
μας στρατιώτες είναι ήρωες της ανθρωπότητας, επιδίδονται σε ανθρωπιστικές πράξεις. 

( 7 ) Εξίσου βασικό είναι να πείσουμε ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας. Αυτό ισχύει,
σήμερα,  και  στις  δύο  φερόμενες  αντίπαλες  πλευρές.  Επίσης,  πολύ σημαντικό είναι  να
δείξουμε ότι εμείς έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες, ενώ ο αντίπαλος έχει τεράστιες
απώλειες.  Και,  φυσικά,  ότι  εμείς  πολεμάμε  σαν  ιππότες,  πολεμάμε  σύμφωνα με  τους
κανόνες του πολέμου, αλλά ο αντίπαλος δε σέβεται τίποτα. Γι' αυτό σήμερα, αποδίδουμε
στον εχθρό την απειλή της τρομοκρατίας, της βιοτρομοκρατίας, όλων αυτών, δηλαδή, που
είναι εκτός των «κανόνων» του πολέμου.

( 8 ) Τέλος, μία ακόμη αρχή της πολεμικής προπαγάνδας είναι ότι όποιος τολμήσει
να αμφισβητήσει την ορθότητα του πολέμου και τα κίνητρά του, μεταβάλλεται αυτομάτως
σε  πράκτορα  του  εχθρού,  σε  προδότη.  Αυτό  έγινε,  π.χ.,  στον  πόλεμο  κατά  της
Γιουγκοσλαβίας, όταν η γαλλική εφημερίδα «L' Evenement» κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο
τίτλο  οι  «συνεργοί  του  Μιλόσεβιτς»  και  αναφερόταν  σε  όλους  τους  ανθρώπους  που
τάχθηκαν κατά του πολέμου. Σ' αυτήν τη λίστα περιλαμβάνονταν πολλές προσωπικότητες
της Γαλλίας, όπως ο κοινωνιολόγος Πιερ Μπουρντιέ, ο συγγραφέας Μαξ Γκαλό και πολλοί
άλλοι. Σήμερα, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όποιος αμφισβητεί,  κατηγορείται  αυτόματα ως
προδότης.  { ..... } 

- Μετά από όλα αυτά, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, για να αντιληφθεί η κοινή
γνώμη την ουσία πίσω από τα φαινόμενα;

( 9 ) Ως εκπαιδευτικός, επιμένω ότι η γνώση των μηχανισμών της προπαγάνδας,
μας καθιστά αμέσως πολύ πιο δυνατούς. Ιδιαίτερα σήμερα, είναι τόσο ξεκάθαρα τα βήματα
που  ακολουθούνται,  που  πιστεύω  ειλικρινά  ότι,  αν  κάποιος  γνωρίζει  τις  αρχές  της
πολεμικής  προπαγάνδας,  παρακολουθώντας  ειδήσεις,  και  μόνο,  θα  μπορούσε  να
ξεχωρίσει πανεύκολα την κάθε αρχή και να καταλάβει τι ακριβώς μεθοδεύεται.

(  10  )  Νομίζω  ότι  η  μεγαλύτερη  προτεραιότητα  είναι  η  ευαισθητοποίηση  του
πληθυσμού στην  αναγνώριση αυτών των μηχανισμών. Κάθε φορά που εξηγήθηκε στο
ευρύ κοινό αυτός ο μηχανισμός, ο κόσμος κατάλαβε και παραδέχτηκε ότι χειραγωγήθηκε
από την προπαγάνδα. Παράλληλα, δήλωνε ότι δε θα αφεθεί πλέον να χειραγωγηθεί στο
μέλλον.  Δυστυχώς,  όμως,  η  ιστορία,  τουλάχιστον  της  τελευταίας  εκατονταετίας,  έχει
αποδείξει  ότι  η  κοινή  γνώμη  χειραγωγείται  με  μεγάλη  ευκολία,  με  τις  ίδιες  ακριβώς
μεθόδους και τους ίδιους μηχανισμούς, και την επόμενη φορά. [ ............ ]

Ελένη ΜΑΥΡΟΥΛΗ



ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε ( 150 λέξεις περίπου )

Μονάδες 25

Β1.  “Δυστυχώς, όμως, η ιστορία, τουλάχιστον της τελευταίας εκατονταετίας, έχει αποδείξει
ότι η κοινή γνώμη χειραγωγείται με μεγάλη ευκολία..”> Σε μία παράγραφο αιτιολόγησης 80
λέξεων περίπου δώστε τουλάχιστον τρία αίτια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Μονάδες 5

Β2.  Εντοπίστε  και  γράψτε  τέσσερα χαρακτηριστικά  προπαγανδιστικού  πολιτικού  λόγου
που εντοπίζετε στο κείμενο κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές. 

Μονάδες 6

Β3.  α. Με  ποιο  είδος  συλλογισμού  αναπτύσσεται  η  4η  παράγραφος  του  κειμένου;  β.
Καταγράψτε εν συντομία τον συλλογισμό και αξιολογήστε τον.

Μονάδες 4

Β4. Αιτιολογήστε τη χρήση των εισαγωγικών στην 1η , 2η και 8η παράγραφο.

Μονάδες 5

Β5.  α. Βρείτε από ένα συνώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις: πρωταρχικός, αποδίδουν, να
αντιληφθούμε, υφήλιος, απόκρυψη β. Βρείτε από ένα αντώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις:
τεχνητά, διογκώνουμε, ορθότητα, ευαισθητοποίηση, χειραγωγείται

Μονάδες 5

Γ.  Η πολεμική  προπαγάνδα  ανέκαθεν  έπαιρνε  τεράστιες  διαστάσεις,  προκειμένου  να
αιτιολογήσει την πολεμική τακτική κάποιων κρατών. Υποθέστε ότι βρίσκεστε σε μια πορεία
διαμαρτυρίας  για  τη  συνέχιση  του  πολέμου στη Συρία.  Ως  μέλος  κάποιας  φιλειρηνικής
οργάνωσης εκφωνείτε μία ομιλία  στο χώρο συγκέντρωσης, στην οποία αναφέρεστε στους
λόγους  που  οι  άνθρωποι  ακόμα  και  σήμερα  γίνονται  υποχείρια  της  πολεμικής
προπαγάνδας και στους κινδύνους που εγκυμονούν οι συνεχείς πολεμικές συρράξεις ανά
τον κόσμο. ( 500 λέξεις περίπου )

Μονάδες 50


