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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η  πξνπαγάλδα είκαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο, φπνπ αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο, έρεη ζθνπφ λα νδεγήζεη έλα ζηνρεπκέλν θνηλφ λα πηνζεηήζεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο. 

Ιζηνξηθά θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο, φπσο ζηνλ 

Αηγππηηαθφ, ηνλ Κηλεδηθφ θαη ηνλ  Διιεληθφ, σο αηνκηθή πξνπαγάλδα πνπ δηαθέξεη 

νπζηαζηηθά απφ ηε ζχγρξνλε καδηθή πξνπαγάλδα. Η έλλνηα θαη ν ζθνπφο ηεο 

πξνπαγάλδαο, θαζψο θαη νη κέζνδνη θαη νη δηαθξίζεηο ηεο αλαιχνληαη ζην πξψην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  

Η  επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα απνηειείηαη απφ εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη δεκφζηεο 

ζρέζεηο πνπ απνηεινχλ κέξε ηνπ  κείγκαηνο πξνψζεζεο θαη εμππεξεηνχλ ζηφρνπο 

ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Η ζρέζε ηεο  πξνπαγάλδαο κε ηελ 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, κε ηελ δηαθήκηζε θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαζψο θαη ηα 

κέζα θαη ηηο ηερληθέο πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην δεχηεξν 

θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο.  

Δθηφο απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξεηψλ, ε 

επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηεί δηαρξνληθά ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο γηα 

ηελ επίηεπμε  γεληθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ επλννχλ ηα νξγαλσκέλα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Οη ζηφρνη απηνί θαη ην πσο επηηεχρζεθαλ  δηαρξνληθά 

κέζα απφ ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο , αιιά θαη νη αληηζηάζεηο ζε απηέο ηηο 

πνιηηηθέο εμεηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 



  

 

Σέινο θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ θαη παξνπζηάδνληαη νη πξννπηηθέο απφ ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνπαγάλδαο ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

πξνπαγάλδαο ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη απηνί αθνξνχλ 

επηρεηξεζηαθά ζπκθέξνληα αιιά θαη γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο.  θνπφο είλαη  λα παξνπζηαζηεί ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα  κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεηχρεη ηνπο 

δηακνξθνχκελνπο  θάζε θνξά ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο αιιά πνιιέο θνξέο θαη ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη : 

1. ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ ηεο  πξνπαγάλδαο, 

2. ε  αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο πξνπαγάλδαο κε ηε δηαθήκηζε θαη ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, 

3. ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο πξνπαγάλδαο κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ην lobbing, 

4. ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο Κπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξνπαγαλδηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 100 εηψλ.  

Βαζηθφο παξάγνληαο αλάιεςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ην πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε 

πνπ δηαπιέθεη ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

Κπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ.  



  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. νπκπεληψηε Γεκήηξην γηα ηελ 

επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζέκα, 

θαζψο θαη γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε ζε θάζε ζηάδην ζπγγξαθήο απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηνλ φξν πξνπαγάλδα παξαηεξνχκε φηη ε επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα δελ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ επξχηεηα ηνπ 

ζεκεηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ φξνπ. πλεπψο γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί πιήξσο ν φξνο επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα ζα θηλεζνχκε 

ζε δχν άμνλεο. Σφζν ζε απηφλ ηεο πξσηφηππεο έλλνηαο ηνπ φξνπ, ε νπνία είλαη 

νπδέηεξε, φζν θαη ζε απηφλ ηεο κεηαγελέζηεξεο αξλεηηθήο ρξνηάο ηεο. Με ηελ 

πξψηε, επξχηεξε ζαθψο εθδνρή ηνπ φξνπ, ζα θαιχςνπκε φιεο ηηο κεζφδνπο κε ηηο 

νπνίεο πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα πξνσζήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο αιιά θαη απηή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Με ηε δεχηεξε ζα παξνπζηάζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα αζθήζνπλ πνιηηηθή κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνπαγάλδαο φπσο 

απηή δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ εηθνζηφ θπξίσο αηψλα. 

Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν ππάξρεη δηρνγλσκία αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο θαη έρεη λα 

θάλεη κε ην εάλ ζεσξνχλ θαθφζεκν ηνλ φξν πξνπαγάλδα, είλαη ην θαηά πφζν ε 

πξνπαγάλδα ηαπηίδεηαη κε ηε δηαθήκηζε θαη ηηο ηερληθέο ηνπ marketing. Βέβαηα 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο εθθξάδνληαη ζρεδφλ ζε νηηδήπνηε ηείλεη λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πξνπαγάλδα, αθνχ ζήκεξα ζεσξείηαη κεησηηθφο έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο. Έηζη 

απηφ πνπ θάπνηνο νλνκάδεη ζξεζθεπηηθή θαηήρεζε ή θήξπγκα, πνιηηηθή 

επηκφξθσζε, δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ή πξνσζεηηθή θακπάληα, αλαιφγσο ηελ 

νπηηθή γσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί θάιιηζηα πξνπαγάλδα. πγθιίλνληαο κε ηελ άπνςε 

ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εξεπλεηψλ θαη γηα ράξηλ επθνιίαο ζην εμήο 

πξνπαγάλδα θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, είηε απηέο είλαη δηαθήκηζε, είηε δεκφζηεο 

ζρέζεηο, είηε lobbying, είηε think tanks, ζα ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ 

1.1.  Έλλνηα θαη θνπόο ηεο Πξνπαγάλδαο 

Πξνπαγάλδα είλαη ε παξνπζίαζε ελφο κελχκαηνο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε 

λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Δηπκνινγηθά, πξνπαγάλδα ζεκαίλεη 

«δηάδνζε κίαο θηινζνθίαο ή άπνςεο». Η ιέμε πποπαγάνδα παξάγεηαη απφ ην 

ιαηηληθφ ξήκα propagare, πνπ ζεκαίλεη διαδίδω. Με ηνλ φξν πξνπαγάλδα ελλννχκε 

θπξίσο ηελ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν, ζθφπηκε, κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

δηάδνζε ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ, κε ζθνπφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζθέςεο θαη ησλ 

πξάμεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. ηα ειιεληθά, ε ιέμε «πξνπαγάλδα» θέξεη έληνλα 

αξλεηηθή θαη πνιηηηθή ρξνηά, θάηη πνπ ζαθψο θαη δελ ηζρχεη πάληνηε. 

εκαληηθνί άλζξσπνη έρνπλ δψζεη ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνπαγάλδαο: 

 Οπ Όληελ : Η πξνπαγάλδα είλαη έλαο κνλφινγνο πνπ αλαδεηάεη φρη 

απάληεζε, αιιά ερψ  

 Ννάκ Σζόκζθη :   Η πξνπαγάλδα είλαη ε βία ηεο Γεκνθξαηίαο  

 Σδώξηδ Ώξγνπει: ιε ε πξνπαγάλδα είλαη ςέκαηα, αθφκα θη φηαλ ιέεη ηελ 

αιήζεηα  

 Υ Κάζπεξ: Πξνπαγάλδα είλαη ε ηέρλε λα θσηνγξαθίζεηο ηνλ δηάβνιν ρσξίο 

νπιέο θαη θέξαηα  

 Φ Κόξλθνξλη: Πξνπαγάλδα είλαη  ε ηέρλε λα ςεχδεζαη, ζπρλφηεξα 

απαηψληαο ηνπο νπαδνχο ζνπ, παξά ηνπο αληηπάινπο  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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


 2  

 Πνιινί είλαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηεί 

ελλνηνινγηθά ην θαηλφκελν ηεο πξνπαγάλδαο. Οη πην ζεκαληηθνί έρνπλ δνζεί απφ : 

α) Σν Aκεξηθάληθν Iλζηηηνύην γηα ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο πξνπαγάλδαο, θαηά 

ηνλ νπνίν πξνπαγάλδα είλαη ε έθθξαζε γλψκεο ή ε εθδήισζε δξάζεο, πνπ γίλεηαη 

ζθφπηκα απφ άηνκα ή νκάδεο γηα λα επεξεάζεη ηε γλψκε ή ηε δξάζε άιισλ αηφκσλ ή 

νκάδσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ. 

β) Tνλ  K. Young, θαηά ηνλ νπνίν πξνπαγάλδα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεηζηηθψλ 

κεζφδσλ ή άιισλ ηερλεηψλ ζπκβφισλ κε πξφζεζε γηα κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηειηθά γηα παξψζεζε ζε πξάμε. 

γ) Eπξύηεξε δηαηύπσζε ηεο πξνπαγάλδαο δίλεη ν Lippman, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν πξνπαγάλδα είλαη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ εηθφλσλ πξνο ηηο νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη νη άλζξσπνη, κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ελφο ηξφπνπ θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε άιιν. ρεηηθά κε ηα φζα αλαθέξεη ν Lippman ππάξρνπλ πνιιέο 

παξφκνηεο δηαηππψζεηο. 

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απφςεηο, είλαη δπλαηφ λα αλαθεξζεί φηη: Πξνπαγάλδα είλαη 

ε ιεηηνπξγία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ελφο αηφκνπ ή νκάδαο θαη ηνπ θνηλνχ, πνπ 

απνβιέπεη κε ζεκηηά ή αζέκηηα κέζα λα πεηχρεη ηελ επηβνιή κηαο αξρήο, ελφο 

ζπζηήκαηνο, κηαο ηδέαο, ελφο ηδαληθνχ, κηαο πίζηεο ή ελφο κχζνπ. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ είλαη φηη ζεσξνχλ ηελ πξνπαγάλδα σο 

επηζηήκε ή ηέρλε ζχλζεζεο ή αιινίσζεο ηνπ λνεηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ 

ηνπ αλζξψπνπ. M’ απηή ηελ έλλνηα, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ςπρνινγηθφ κεραληζκφ ηεο 

πξνπαγάλδαο, δειαδή ζηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη, αιινηψλεηαη ή εμαθαλίδεηαη ε 

πξνζσπηθή γλψκε ηνπ αηφκνπ ή ε θνηλή γλψκε ηεο νκάδαο ή ε δεκφζηα γλψκε ηνπ. 
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θνπφο ηεο πξνπαγάλδαο είλαη λα αιιάμεη δξαζηηθά ηηο απφςεηο ησλ άιισλ αληί 

απιψο λα κεηαδψζεη γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνπαγάλδα κπνξεί λα 

επηζηξαηεπηεί πξνθεηκέλνπ λα πξντδεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε ζρέζε κε θάπνηα 

ηδενινγηθή ζέζε, αληί λα παξνπζηάζεη ηελ ίδηα ηελ ζέζε. Η πξνπαγάλδα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ «θαλνληθή» επηθνηλσλία, επεηδή επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη 

απφςεηο κε έκκεζεο θαη ζπρλά δφιηεο κεζφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνπαγάλδα 

ζπρλά κεηαδίδεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πξνθαιεί ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα θαη 

απηφ ην θάλεη θπξίσο κε ην λα ππνλνεί παξάινγεο (κε ελνξαηηθέο) ζρέζεηο κεηαμχ 

ηδεψλ
2
. 

Ο φξνο πξνπαγάλδα έρεη ηζηνξηθά απνθηήζεη αξλεηηθή έλλνηα θαη έρεη θαηαιήμεη ζηηο 

κέξεο καο λα ζεσξείηαη ηζνδχλακνο ηνπ ςέκαηνο θαη ηεο εμαπάηεζεο, γεγνλφο πνπ 

καο νδεγεί ζε κηα κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, εκπνδίδεη ηελ 

πεξαηηέξσ ςχρξαηκε θαη θξηηηθή ηνπ αλάιπζε θαη ελ ηέιεη καο θαζηζηά πην 

επηξξεπείο ζε απηή. Η αξλεηηθή έλλνηα  δελ αθνξά ηελ θαζεαπηή εθαξκνγή ηεο 

πξνπαγάλδαο, αιιά ηνπο ζθνπνχο ησλ πξνπαγαλδηζηψλ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

πξνπαγαλδηδφκελσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζιακβάλνληαη ηα κελχκαηα κηαο 

πξνπαγαλδηζηηθήο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο. Παξάιιεια ε πξνπαγάλδα δελ 

απνηειείηαη κφλν απφ ςέκαηα αιιά θαη απφ αιήζεηεο ή κηζέο αιήζεηεο 

παξνπζηαζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδνπλ ηα θνηλά-ζηφρνπο ησλ 

πξνπαγαλδηζηψλ.  

Παξά ηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ζθνπνχο θαη αξλεηηθέο έλλνηεο πνπ κπνξεί 

λα απνθηήζεη ε πξνπαγάλδα, έλα είλαη ζίγνπξν: φηη θαηά βάζε είλαη κηα 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε γηα λα πείζεη αλζξψπνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη 

ή λα ζθέθηνληαη κε ηνλ επηζπκεηφ γηα ηνλ πξνπαγαλδηζηή ηξφπν. Παξάιιεια είλαη 
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άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ζαλ κέζνδνο κε ηα ΜΜΔ θαη κε ηηο αλά ηνλ θφζκν πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο.  

1.2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο  «πξνπαγάλδαο» 

  Η Πξνπαγάλδα είλαη θαηλφκελν πνπ παξνπζηαδφηαλ αθφκα θαη ζηνπο πξσηφγνλνπο 

ιανχο, ρσξίο φκσο ε άπνςε απηή λα έρεη γεληθή παξαδνρή. Η κνξθή ηεο 

Πξνπαγάλδαο πνπ εκθαλίζηεθε ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο, φπσο ζηνλ αηγππηηαθφ, 

θηλεδηθφ, ειιεληθφ,  δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηε ζχγρξνλε, γηαηί ηελ επνρή εθείλε ζα 

κηινχζακε γηα αηνκηθή Πξνπαγάλδα, ελψ ζήκεξα κηιάκε γηα καδηθή Πξνπαγάλδα. 

ηελ Aξραία Eιιάδα ε Πξνπαγάλδα πήξε ηε γλήζηα θαη νπζηαζηηθή ηεο έλλνηα, πνπ 

ήηαλ:  

•  θαιή (πιεξνθφξεζε, δηάδνζε ηδεψλ, ξήηνξεο) θαη  

• θαθή (δηαζηξέβισζε έλλνηαο γεγνλφησλ, εμππεξέηεζε εγσηζηηθψλ ζθνπψλ, 

δεκαγσγνί).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Πξνπαγάλδα ζηελ Aξραία Eιιάδα είρε έληνλε πνιηηηθή 

ρξνηά, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ. 

ηε Pσκατθή Aπηνθξαηνξία ε Πξνπαγάλδα εμππεξεηεί δχν θαηεπζχλζεηο:  

α) ηνλ αγψλα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψζεο ηνπ Populus Romanus θαη  

β) ηε δεκηνπξγία ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηεο Aπηνθξαηνξίαο. 

ην Mεζαίσλα ε Πξνπαγάλδα εμππεξεηεί «εζληθνχο, θπιεηηθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο» 

ζθνπνχο. Xαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο Πξνπαγάλδαο απνηειεί ε 

δξάζε ηεο Kαζνιηθήο Eθθιεζίαο κε ηε δεκηνπξγία ησλ ηαπξνθνξηψλ. 

Ο φξνο πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ πάπα Γξεγφξην ΙΔ', 

ζηηο 22 Ινπλίνπ ηνπ 1622, ζηελ εγθχθιην ηνπ πεξίθεκεο «Δπηηξνπήο γηα ηε Γηάδνζε 

ηεο Πίζηεσο» , πνπ είρε κέιε θαξδηλάιηνπο θαη ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αγψλα 
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γηα «ηε δηάδνζε ηεο αιεζηλήο πίζηεσο».  Kαηά ηελ επνρή απηή αλαπηχζζεηαη θαη ε 

Πξνπαγάλδα ηνπ «ςηζχξνπ». 

H πξφνδνο ηεο ηππνγξαθίαο θαηά ην 15ν αηψλα κ.X., ε πξνηεζηαληηθή αλακφξθσζε, 

ε Aλαγέλλεζε, ε αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ηάμεσλ, ε αλαθάιπςε λέσλ επείξσλ θαη ε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε αθαίξεζαλ ην κνλνπψιην ηεο δηάδνζεο ησλ ηδεψλ απφ ηελ 

Kαζνιηθή Eθθιεζία. Oηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο Oξγαλψζεηο φισλ ησλ 

εηδψλ άξρηζαλ λα θάλνπλ Πξνπαγάλδα. Σν πξψην βήκα πξνο ηε ζχγρξνλε δηαθήκηζε 

έγηλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο, ηνλ 15ν θαη 16ν αηψλα. Σνλ 17ν αηψλα, νη 

εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο ζην Λνλδίλν άξρηζαλ λα βάδνπλ δηαθεκίζεηο θαη κέρξη ηνλ 

18ν αηψλα ε δηαθήκηζε γλψξηζε κεγάιε άλζηζε. 

Η Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε δεκηνχξγεζε έλα λέν είδνο πξνπαγάλδαο πνπ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο 

δηαθήκηζεο. Απφ ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα, έγηλαλ εθηεηακέλεο έξεπλεο γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη γηα ην πσο απηνί 

αληηδξνχλ ζηνπο δηαθφξνπο ηξφπνπο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Οη κεγάιεο εηαηξίεο 

ήζειαλ λα μέξνπλ ηηο γλψκεο ηνπο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

επηβάιινπλ επθνιφηεξα ηα πξντφληα ηνπο. πγθέληξσλαλ έηζη έλαλ ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο, ηηο ζπλήζεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγία ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηνλ φπνην κεηά επεμεξγαζηήθαλ γηα λα ηνπο ρεηξηζηνχλ αλάινγα. 

Απφ ην 1920, έγηλε αληηιεπηφ φηη ε επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ε αχμεζε 

ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ελφο γεληθά αδανχο θαη σο επί ην πιείζηνλ ακφξθσηνπ ή 

εκηκνξθσκέλνπ θνηλνχ, ζήκαηλε κηα δηαξθψο κεγαιχηεξε επθαηξία γηα ηνπο 

δεκαγσγνχο πξνπαγαλδηζηέο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθφξνπο κχζνπο, νπηνπηθέο έιμεηο θαη "θαηά ζπλζήθε ςεχδε". Σν ελδηαθέξνλ ηνπο 
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κάιηζηα θνξπθψζεθε κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ ηνπ Ρψζνπ 

θπζηνιφγνπ Ιβάλ Παβιφθ πάλσ ζηα εξαπηημένα ανακλαζηικά, θαη ησλ αλαιχζεσλ 

ησλ αλζξψπηλσλ θηλήηξσλ απφ πνιινχο ςπραλαιπηέο. ε απηφ βνήζεζαλ επίζεο ε 

Ομαδική Ψςσολογία θαη Ανάλςζη ηος Εγώ, ηνπ Φξφηλη, ε Κοινή Γνώμη, ηνπ Γνπφιηεξ 

Λίπκαλ (1922) θαη ην Φαζμαηικό Κοινό (1925). 

Σν 1927, ν Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο Υάξνιλη Νη. Λάζγνπει δεκνζίεπζε 

ην δηάζεκν πιένλ βηβιίν ηνπ Η Τέσνη ηηρ Πποπαγάνδαρ ζηον Παγκόζμιο Πόλεμο, 

φπνπ πεξηέγξαθε θαη αλέιπε ηελ πξνπαγάλδα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα βαζηθά 

εκπφιεκα κέξε ζηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν. Αθνινχζεζαλ κειέηεο ηεο 

θνκκνπληζηηθήο πξνπαγάλδαο θαη άιισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο. ε ιίγα ρξφληα, έλαο 

κεγάινο αξηζκφο θνηλσληνιφγσλ, ηζηνξηθψλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη ςπρνιφγσλ 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα, αλαιχνληαο ηα δηάθνξα είδε ηεο πνιηηηθήο, πνιεκηθήο θαη 

εκπνξηθήο πξνπαγάλδαο. Καηά ηε λαδηζηηθή πεξίνδν, ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

ηε κεηέπεηηα πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ αλάκεζα ζηηο ΗΠΑ θαη ηε νβηεηηθή 

Έλσζε, πνιινί εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο εξγάζηεθαλ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη γηα 

δηάθνξεο εκπνξηθέο εηαηξείεο, αζθψληαο πξνπαγάλδα. Έηζη, ζηγά-ζηγά, ε πξνπαγάλδα 

άξρηζε λα εμειίζζεηαη απφ ηέρλε ζε επηζηήκε. 

ήκεξα, φιεο νη ζεκαληηθέο θπβεξλήζεηο, πνιηηηθά θφκκαηα, νκάδεο ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, θνηλσληθά θηλήκαηα θαη κεγάιεο εκπνξηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ην 

δηθφ ηνπο επηηειείν εηδηθεπκέλσλ εξεπλεηψλ, πξνπαγαλδηζηψλ, επηθνηλσληνιφγσλ ή 

"δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο". Μεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ γίλεη βνπιεπηέο, 

ζχκβνπινη θαη δηεπζπληέο εηαηξεηψλ. Οη πην έκπεηξνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ Ιζηνξία, 

ηελ ςπρηαηξηθή, ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληνινγία, θαη ηε ζηαηηθή αλάιπζε. 

Μεγάια πξνπαγαλδηζηηθά γξαθεία δηεμάγνπλ (αλνηρηά θαη θξπθά) πνιχπινθεο 
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παξαηεξήζεηο θαη έξεπλεο γηα εγέηεο, ζηξψκαηα ηνπ ιανχ θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

ζέινπλ λα επεξεάζνπλ. Γνπιεχνληαο θαηεμνρήλ κε ππνινγηζηέο θαη καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο, θάλνληαο αθφκα θαη πξνζνκνηψζεηο δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο, εμάγνπλ ηειηθά κεξηθά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηε θαζνδήγεζε ηνπ "ζηφρνπ" ηνπο. 

Μέζα ζηνπο θχθινπο ησλ έκπεηξσλ αλαιπηψλ θαη δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο, 

ζεσξείηαη σο απνδεδεηγκέλν γεγνλφο φηη ν επξχο ιαφο, αιιά αθφκα θαη άλζξσπνη κε 

πςειφ κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθν επίπεδν, αληηδξνχλ ζπρλά πην επλντθά ζε 

νπηνπηθνχο κχζνπο θαη επζεβείο πφζνπο, παξά ζε κηα ζνβαξή αλάιπζε ησλ 

γεγνλφησλ. Ο κέζνο πνιίηεο, πνπ κπνξεί λα γλσξίδεη φηη εμαπαηάηαη, δελ έρεη 

ζπλήζσο αξθεηή κφξθσζε, ρξφλν ή νηθνλνκηθά κέζα γηα λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ελάληηα ζηνπο νγθψδεηο νξγαληζκνχο ησλ δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη 

ησλ θξπθψλ ζπκβνχισλ ηνπο. 

Η πξνπαγάλδα αζθνχληαλ απφ ηελ αξραηφηεηα, αιιά ζηε ζεκεξηλή επνρή, ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ απνδφζεθε ζηελ έλλνηα ηεο "θνηλήο γλψκεο", εμειίρηεθε ζε 

κηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε "δηακφξθσζεο" θαη θαζνδήγεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. 

Αθφκα θαη ε βνιηδνζθφπεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ή ην γθάινπ απνηεινχλ έλα 

ηδηαίηεξν είδνο πξνπαγάλδαο. Με ηε ζπλδξνκή ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ε πξνπαγάλδα αζθείηαη ζήκεξα ζπλερψο θαη αδηαιείπησο, 

δηαπνηίδνληαο φιεο ηηο απφςεηο ηεο θνηλσληθήο καο δσήο, πξνζπαζψληαο λα 

επηβάιιεη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηηο ηδέεο κηαο πεξηνξηζκέλεο κεηνςεθίαο ή ειίη. 
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1.3. Ζ κέζνδνο ηεο πξνπαγάλδαο 

Κάζε πξάμε ή ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη απνηέιεζκα κηαο ηδέαο ή ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ είηε γελληέηαη απζφξκεηα κέζα ηνπ είηε πξνθαιείηαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. πλήζσο ππάξρεη κηα κνλνζήκαληε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο 

ηδέεο-ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο σζνχλ ηνλ άλζξσπν. Αλ ινηπφλ 

θαηαθέξεη θάπνηνο λα δηεγείξεη ζην λνπ ελφο αλζξψπνπ κηα ηδηαίηεξε ηδέα ή έλα 

ζπλαίζζεκα, ηφηε απηφ ην άηνκν ζα σζεζεί, ηηο πην πνιιέο θφξεο αζπλείδεηα, πξνο 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε. «Η ηδέα, φηαλ κπεη κέζα ζηε κάδα, κεηαηξέπεηαη ζε πιηθή 

δχλακε», παξαηήξεζε ν Μαξμ
4
.  

Ο επίκνλα, κεζνδηθά, πεηζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελνο ιφγνο, 

πξνθνξηθφο ή γξαπηφο, δηεγείξεη ζην λνπ ησλ αλζξψπσλ ηδέεο θαη αλ ζπλνδεχεηαη 

απφ κηα έμαξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (πνπ πξνθαιείηαη π.ρ. απφ ηε ξεηνξηθή 

δεηλφηεηα ηνπ νκηιεηή), ηφηε νδεγεί απαξεγθιίησο ζε πξάμεηο, θαη κάιηζηα 

δπλακηθήο κνξθήο, πνπ κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ ζην ζηφρν πνπ ζέηεη ν 

πξνπαγαλδηζηήο. Η πξνπαγάλδα φκσο δελ αζθείηαη κφλν κε ην ιφγν, αιιά θαη κε 

άιια κεραληθά ή ζπκβνιηθά κέζα, φπσο κλεκεία, αγάικαηα, ηειεηέο, ζηξαηησηηθέο 

επηδείμεηο, παξειάζεηο, επάξζεηο ζεκαηψλ θ.α. Δπηπιένλ ν ζρεκαηηζκφο ησλ 

πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θηλεκάησλ νθείιεηαη ζηελ επίκνλε θαη 

ζπζηεκαηηθή δηάδνζε νξηζκέλσλ ηδεψλ - δειαδή ζηελ πξνπαγάλδα. 

Η επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα είλαη ίζσο ε πην απξνθάιππηε κέζνδνο πξνπαγάλδαο, 

αθνχ ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο κέζνδνη, ιηγφηεξν θαλεξέο θαη κάιηζηα δφιηεο. Η 

πξνπαγάλδα κπνξεί λα δηαδίδεηαη έκκεζα ή σο εχινγε πξνθαηάιεςε εληφο κηαο 

θαηλνκεληθά ηζνξξνπεκέλεο θαη δίθαηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο ή επηρεηξεκαηνινγίαο. 
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Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθφκε θαιχηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέζνδν κεηάδνζεο 

εηδήζεσλ ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Η κέζνδνο ηεο πξνπαγάλδαο είλαη επίζεο βαζηθή φζνλ αθνξά θαη ην ηη ζα ζεκαίλεη 

«πξνπαγάλδα» ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα κήλπκα δελ πξέπεη λα είλαη απαξαηηήησο 

ςεπδέο γηα λα απνηειεί πξνπαγάλδα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα κελχκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο πξνπαγάλδαο δελ είλαη θξαπγαιέα ςεπδή. 

 Έλα επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνπαγάλδαο είλαη ν κεγάινο φγθνο ηεο. Έλαο 

πξνπαγαλδηζηήο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα επεξεάζεη ηηο γλψκεο κε ην λα θάλεη ην 

κήλπκά ηνπ λα αθνπζηεί ζε φζν πεξηζζφηεξα κέξε γίλεηαη θαη φζν πην ζπρλά γίλεηαη.  

θνπφο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη :  

(α) λα εληζρχζεη ηηο ηδέεο ηνπ κέζσ επαλάιεςεο θαη 

(β) λα θαηαπλίμεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο. 

  Η πξνπαγάλδα ζρεηίδεηαη επίζεο κε εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο απφ κέξνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ή ζηελ 

απνζάξξπλζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνπαγάλδα 

κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα κε θπιιάδηα, αθίζεο, κέζσ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ 

εθπνκπψλ ή θαη άιισλ κέζσλ. 

Η πξνπαγάλδα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο είλαη επίηεδεο 

παξνδεγεηηθέο ή ςεπδείο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ή λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ θαηέρνπλ θάζε είδνπο εμνπζία. Ο 

πξνπαγαλδηζηήο επηδηψθεη λα κεηαιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην επξχ θνηλφ 

αληηιακβάλεηαη έλα δήηεκα ή κία νξηζκέλε θαηάζηαζε, ψζηε νη αληηδξάζεηο θαη νη 
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πξνζδνθίεο ηνπ λα εμππεξεηνχλ πιένλ ηα ζπκθέξνληα ηεο νληφηεηαο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν πξνπαγαλδηζηήο. Χο ηέηνηα, ε πξνπαγάλδα ζπλάδεη κε ηελ 

ινγνθξηζία, ε νπνία επηηπγράλεη ηνλ ίδην ζηφρν κε ηελ δηαθνξά φηη δελ επηδηψθεη λα 

γεκίζεη ηελ δηάλνηα ηνπ θνηλνχ κε «εγθεθξηκέλεο» πιεξνθνξίεο, αιιά εκπνδίδεη ηελ 

κεηάδνζε αληηκαρφκελσλ ηδενινγηψλ. Απηφ πνπ μερσξίδεη ηελ πξνπαγάλδα απφ 

άιιεο κνξθέο ζπλεγνξίαο είλαη φηη ν πξνπαγαλδηζηήο είλαη πξφζπκνο λα αιιάμεη ηελ 

άπνςε ηνπ θνηλνχ κέζσ ζχγρπζεο θαη εμαπάηεζεο θαη φρη κέζσ πεηζνχο θαη 

θαηαλφεζεο. Δπηπιένλ, νη εγέηεο θάπνηαο νξγάλσζεο κπνξεί λα γλσξίδνπλ φηη νη 

πιεξνθνξίεο είλαη κνλφπιεπξεο ή αλαιεζείο αιιά απηφ ίζσο δελ ηζρχεη γηα ηα κέιε 

ηεο νξγάλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηάδνζε ηεο πξνπαγάλδαο. 

1.4. Σα είδε ηεο πξνπαγάλδαο 

Τπάξρνπλ δηάθνξα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηδψλ ηεο Πξνπαγάλδαο, ηα πην 

ζεκαληηθά είλαη:  

α) Οη κέζνδνη ηεο πξνπαγάλδαο, 

β) Σα κέζα επηθνηλσλίαο, 

γ) Οη ηνκείο δξάζεο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ φια ηα είδε ηεο 

πξνπαγάλδαο κε βάζε ηηο κεζφδνπο, γηαηί νη κέζνδνη είλαη δηάθνξεο, φπσο π.ρ. ε 

κέζνδνο ησλ ζπλζεκάησλ, ησλ ζπκβφισλ, ησλ πξνθεξχμεσλ, ηεο δηάδνζεο θήκεο, 

ηεο ηξνκνθξάηεζεο, ηεο θνιαθείαο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη άιιεο. 

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
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ηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ηφζεο δπζθνιίεο, γηαηί ηα είδε ηεο 

πξνπαγάλδαο είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, π.ρ. πξνπαγάλδα ηχπνπ, ξαδηνθψλνπ, ηειεφξαζεο, θηλεκαηνγξάθνπ. 

ηελ ηξίηε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ ηφζεο δπζθνιίεο, γηαηί ηα είδε ηεο πξνπαγάλδαο 

είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο, π.ρ. Πνιηηηθή 

Πξνπαγάλδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε ζηξαηησηηθή, Δκπνξηθή Πξνπαγάλδα ή 

Γηαθήκηζε, Θξεζθεπηηθή Πξνπαγάλδα - Καηήρεζε ή Πξνζειπηηζκό. Καζέλα 

απφ απηά ηα είδε έρεη ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ζθνπφ. Η δηαθήκηζε πξνζπαζεί λα πείζεη 

ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε άμηα θαη ρξεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο, γηα λα ην 

θάλεη λα ην αγνξάζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζξεζθεπηηθή πξνπαγάλδα πξνζπαζεί 

λα δεκηνπξγήζεη λένπο νπαδνχο, ψζηε λα απμήζεη ην θχξνο θαη ηελ ηζρχ κηαο 

νξηζκέλεο ζξεζθείαο. Σέινο, ε πνιηηηθή πξνπαγάλδα απνζθνπεί ζηνλ επεξεαζκφ ηεο 

θνηλήο γλψκεο γηα πνιηηηθά νθέιε 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηεο, ε πξνπαγάλδα δηαθξίλεηαη ζε: 

Λεπθή ή Αλνηρηή Πξνπαγάλδα: απηή είλαη ππεχζπλε θαη ελππφγξαθε, δείρλνληαο 

απφ πνπ πξνέξρεηαη θαη ζε πνηνλ απεπζχλεηαη. Δίλαη έγθπξε, αιιά επεξεάδεη έλα 

κηθξφ κνλφ αθξναηήξην: ηνπο νπαδνχο απηψλ ησλ ηδεψλ. 

Γθξίδα Πξνπαγάλδα: απηή είλαη αλεχζπλε, αλππφγξαθε, απνθξχπηνληαο ηελ 

πξνέιεπζε ηεο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηεο ζθνπνχο. Δίλαη ιηγφηεξν έγθπξε απφ ηε 

ιεπθή πξνπαγάλδα, αιιά επεξεάδεη, κέζσ ηνπ δεκηνπξγνπκέλνπ "ςηζχξνπ", πνιχ 

κεγαιχηεξν αθξναηήξην. 

Μαύξε Πξνπαγάλδα: απηή είλαη ςεπδεπίγξαθε θαη πιαζηνγξαθεκέλε θαη πνιιέο 

θφξεο θαίλεηαη ζαλ λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ερζξφ ελαληίσλ ηνπ νπνίνπ 
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βάιιεη. Δίλαη ε πην δφιηα κνξθή πξνπαγάλδαο θαη πξνζπαζεί λα πιήμεη ηνλ αληίπαιν 

εθ ησλ έζσ, κε ςεχηηθεο νκνινγίεο θαη πιαζηνγξαθεκέλα έγγξαθα πνπ δήζελ 

πξνέξρνληαη απ’ απηφλ. 

Η Γθξίδα θαη ε Μαχξε Πξνπαγάλδα απνηεινχλ καδί ηελ Κξπθή ή πγθαιπκκέλε 

Πξνπαγάλδα, ζε αληίζεζε κε ηελ Αλνηρηή Πξνπαγάλδα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 

Ζ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

2.1. Ζ Δπηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα ή ην ζύζηεκα «έρνπκε θαη ιέκε» 

Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο κεζφδνπο θαη ζηα κέζα κε ηα 

νπνία νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εηθφλα 

ηε δηθηά ηνπο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην θνηλφ ηνπο, εμσηεξηθφ, δειαδή πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο θαη εζσηεξηθφ, δειαδή ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο εηαηξίαο. Οη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ δεηείηαη λα επηηεπρζνχλ κπνξεί λα είλαη ζηφρνη ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο αχμεζε πσιήζεσλ, κεξηδίνπ αγνξάο θηι ή γεληθφηεξνη 

θνηλσληθνπνιηηηθνί, εζληθνί, ζξεζθεπηηθνί, πνιηηηζκηθνί θιπ. Βιέπνπκε δειαδή φηη 

πνιιέο θνξέο ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα γίλεηαη ην κέζνλ γηα ηα εζληθά θξάηε ή 

γηα άιιεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ δηπισκαηία ή λα 

πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Δίηε κε ηελ 

απεπζείαο ρξήζε κεζφδσλ ηνπ marketing θαη ηεο γεληθφηεξεο επηζηήκεο ησλ 

πσιήζεσλ ηηο νπνίεο πξνζαξκφδνπλ, είηε έκκεζα κέζσ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο γίλνληαη φρεκα ράξαμεο εμσηεξηθήο ζηξαηεγηθήο. 



 13  

H επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο, ην lobbying, ηε δεκνζηφηεηα, αιιά θαη ηελ εηαηξηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

επζχλε, ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα πξνψζεζεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο, ησλ νπνίσλ ν 

ξφινο ζηελ άζθεζή ηεο είλαη ζεκαληηθφο. H πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, Tχπν, ξαδηφθσλν, ). Iδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηνλ Tχπν θαη ζηελ ηειεφξαζε, πνπ απνηεινχλ δχν απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

κέζα ππνβνιήο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνβνιή ηνπ εξεζίζκαηνο. H ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ «πξαθηηθφ κεραληζκφ» ηεο 

πξνπαγάλδαο.  

Ο Θενδσξαθφπνπινο ζεσξεί φξνπο ζαλ ηελ εηθφλα, ην marketing, ηε δηαθεκηζηηθή 

εθζηξαηεία θ.ι.π. εθθάλζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ ίδηνπ ππεξκέζνπ: ηεο πξνπαγάλδαο.
19 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δείμεη φηη δηαθήκηζε θαη πξνπαγάλδα είλαη νπζηαζηηθά 

ηαπηφζεκεο ζεκεηψλεη: «Με ην θηίζηκν ηεο εηθφλαο επηδηψθεηαη ε κέζσ πξνβνιήο, 

πξφζιεςε εθ κέξνπο ελφο ηξίηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθήο ή 

επηζπκεηήο ηαπηφηεηαο. Ή κπνξεί λα επηδηψθεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ πξφζιεςε 

ελφο κέξνπο ηεο ηαπηφηεηαο πνιιέο θνξέο σξαηνπνηεκέλνπ. Σφηε βαδίδνπκε ζηε 

ινγηθή ηνπ εληνπηζκνχ ηεο πξνζνρήο ζην κέξνο ζε ππνθαηάζηαζε ηνπ φινπ ή ζηε 

κηζή αιήζεηα, ζηελ αζάθεηα, ηελ επαλάιεςε θ.ι.π. ισλ απηψλ ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνπαγάλδαο.» 

Καηά ην Θενδσξαθφπνπιν ην ίδην γίλεηαη θαη ζην εκπνξηθφ marketing. Ιδηαίηεξα ζηε 

δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο; Με ηα δηαθεκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο 

εθζηξαηείεο επηδηψθεηαη ε εκθχηεπζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθθφιαςε κηαο ηδέαο ζην 

ππνζπλείδεην θαη ε αλάδπζή ηεο ζην ζπλεηδεηφ σο ζπγθξνηεκέλε ηδέα 
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(απνθξπζηάιισζε), σο εηθφλα, ζχκβνιν, ζηεξεφηππν θαη πεπνίζεζε. Χο παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία γηα αθξηβά ειεθηξνληθά ξνιφγηα, κε 

δεκηνπξγία εηθφλαο αληνρήο, αθξίβεηαο ρξφλνπ, κνλαδηθφηεηαο, αξξελσπήο 

εκθάληζεο θαη ζηεξεήο θαηαζθεπήο απφ αηζάιη. πλήζσο ηα ξνιφγηα απηά έρνπλ θαη 

αξθεηνχο άρξεζηνπο γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή δείθηεο γηα ρξνλνκεηξήζεηο, 

θαηαδχζεηο, ππμίδεο θηι. πξνθεηκέλνπ λα ηαπηηζηεί ν θαηαλαισηήο κε νδεγνχο 

αγσληζηηθψλ απηνθηλήησλ, δχηεο, πηιφηνπο θ.ι.π. Δθθνιάπηεηαη ινηπφλ, ε ηδέα ζηνλ 

ςπρηθφ θφζκν ηνπ ελ δπλάκεη αγνξαζηή φηη απηφ αθξηβψο είλαη ην ξνιφη πνπ 

ρξεηάδεηαη ν πνιπάζρνινο επαγγεικαηίαο γηα ηνλ νπνίν κεηξάεη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

θαη ε απνδνρή ηεο αγνξάο. ηε ζπλέρεηα ε εθθνιαθζείζα ηδέα απνθξπζηαιιψλεηαη 

θαη αλαδχεηαη σο ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ θαη πινπνηείηαη κε ηελ αγνξά. Ο αγνξαζηήο 

πιένλ θξνληίδεη λα ην θνξέζεη ζηελ πξψηε επαγγεικαηηθή ηνπ ζπλάληεζε. Καη φκσο 

ε αιήζεηα είλαη φηη ε κεραλή απηνχ ηνπ αθξηβνχ ξνινγηνχ θαηαζθεπάζζεθε καδηθά 

ζε απσαλαηνιηθή ρψξα, είλαη ηεο ζεηξάο παξαγσγήο θαη απιψο ζπλαξκνινγήζεθε κε 

ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ξνινγηνχ απφ ηελ εηαηξεία ηεο «πνηνηηθήο κάξθαο», δειαδή 

απφ ηελ εηαηξεία πνπ θάλεη ην marketing. 

Έλα άιιν θνηλφ ζεκείν αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνπαγάλδα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ ζιφγθαλ, ηελ θαηά ην δπλαηφ κνλνιεθηηθή ή νιηγφινγε πεκπηνπζία 

πνπ θέξλεη ζπλεηξκηθά ζην λνπ ην ζπκπέξαζκα νιφθιεξεο ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εθζηξαηείαο θαη ην ίδην ην πξντφλ. Χο πξνο ηελ πξνπαγάλδα ιέκε φηη ην ζιφγθαλ 

απνηειεί ζπκπέξαζκα ελφο πξσζχζηεξνπ ςεπδνζπιινγηζκνχ, φπνπ ε κείδσλ θαη ε 

ειάζζσλ πξνηάζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ην πξνεγεζέλ ζπκπέξαζκα. ηελ 

νπζία ην ζιφγθαλ είλαη έλα θαη ην απηφ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε πξνπαγαλδηζηηθφ θαη 

δηαθεκηζηηθφ ζιφγθαλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ πξφζιεςε ησλ δερνκέλσλ ηα 

κελχκαηα ή ησλ παξαηεξεηψλ. Γειαδή αλ ην κήλπκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ησλ 
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θνκκάησλ, ηφηε εθιακβάλεηαη απφ ηνπο δέθηεο σο πξνπαγαλδηζηηθφ (ή πην επγεληθά 

πνιηηηθφ). Αλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, ηφηε εθιακβάλεηαη σο 

δηαθεκηζηηθφ. Αλ πξνέξρεηαη απφ ην Καηερεηηθφ ρνιείν, ηφηε ην ζιφγθαλ 

εθιακβάλεηαη σο ξεηφ θαη δίδαγκα. Γη’ απηφ θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηθήο, 

εκπνξηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο πξνπαγάλδαο είλαη ηερλεηή (ή ςεπδνδηάθξηζε). 

Η ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα επξχ πεδίν 

ζεκάησλ, ζπκβφισλ θαη κέζσλ γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκα ηεο. Γηα λα επηηχρεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, επηιέγεη ζθφπηκα νξηζκέλα γεγνλφηα, επηρεηξήκαηα θαη ζχκβνια θαη ηα 

παξνπζηάδεη έηζη ψζηε λα έρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Οηηδήπνηε άιιν 

ζρεηηθφ ην παξαιείπεη , ην ππνβαζκίδεη ή ην παξακνξθψλεη θαη πξνζπαζεί λα ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Σα κέζα  πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα κεηαδψζεη ηα κελχκαηα ηεο είλαη 

παξά πνιιά θαη κε ηε θαληαζία  θαη ηελ επηλνεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο  κπνξεί 

λα βξεη αθφκα πεξηζζφηεξα. Σα πξνθνξηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ ηελ νκηιία, ηε 

ζπδήηεζε, ην ζιφγθαλ, ην ζχλζεκα, ηνλ ςίζπξν, ηηο θήκεο θαη ηνλ ξαδηνθσληθφ θαη 

ηειενπηηθφ ιφγν. Σα γξαπηά κέζα πεξηιακβάλνπλ ηηο εθεκεξίδεο, ηα βηβιία, ηα 

πεξηνδηθά, ηηο επηζηνιέο (αλνηρηέο θαη ηδησηηθέο), θαηάιιεια επηιεγκέλα 

απνζπάζκαηα απφ φια απηά (γηα λα απνδεηθλχεη ν πξνπαγαλδηζηήο απηφ πνπ ζέιεη, 

αθφκα θαη αλ είλαη αληίζεην κε ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα), ηα πιαθάη, ηα θπιιάδηα, 

ηηο πξνθεξχμεηο, ηηο αθίζεο, ηηο δηαθεκίζεηο ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο, ηνπο πηλάθεο αλαθνηλψζεσλ θαη ην γξάςηκν ζηνπο ηνίρνπο. Άιια κέζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ γιππηηθή, ηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή  κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ ξπζκφ θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ θνπιηνχξα ή 

ππνθνπιηνχξα πνπ δηαδίδεη. Δπηπιένλ ε ζχγρξνλε πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πνίεζε, ην ρνξφ (ρνξεπηηθά θιακπ, κπαιέην, ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, ρνξεπηηθέο 
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εθδειψζεηο, ρνξεπηηθέο βξαδηέο), ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε δηαθνζκεηηθή, ην ζέαηξν, 

ηδίσο ηηο επηζεσξήζεηο, αιιά θαη ην ζνβαξφ ζέαηξν, θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ καδί 

κε ηε δπηηθή ιεγνκέλε κνπζηθή πνπ εμηηάξεη ηε λενιαία, έρεη επηβάιεη ζε φιν ζρεδφλ 

ηνλ θφζκν ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο. 

εκαληηθά επίζεο πξνπαγαλδηζηηθά κέζα απνηεινχλ, ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ε 

κφδα, ε επίζεκε έλδπζε (ζηξαηησηηθνί, αζηπλνκηθνί, πνιηηηθνί, πινχζηνη κε ζκφθηλ 

θαη ηνπαιέηεο ζε δεμηψζεηο), ηα ηλδάικαηα απφ ην κνπζηθφ ή ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

ζηεξέσκα σο πξφηππα έλδπζεο, θφκκσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, νη ππνζρέζεηο πνπ 

θαζεζπράδνπλ ζπλεηδήζεηο, πνπ ζπλερψο αλαβάιιεηαη ε εθπιήξσζε ηνπο θαη πνπ 

ζπλήζσο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη πνηέ, ε θνιαθεία, νη θσηεηλέο επηγξαθέο θαη ηα 

ρξψκαηα (π.ρ. ην θφθθηλν γηα ηε δηέγεξζε, ην πξάζηλν γηα ην γαιήλεκα, ην ιεπθφ γηα 

ηελ αγλφηεηα, ην καχξν γηα ην θφβν ή ην πέλζνο θ.ιπ.). Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή κέζσ 

ρνξεγηψλ ζε εθζέζεηο (δσγξαθηθήο θιπ.), ζηα θαιιηηερληθά ζφνπ, ζηνπο εξάλνπο 

(θνκκαηηθνχο, θνηλσληθνχο, θ.ιπ.), ζηα θεζηηβάι, ζηηο  δηεζλείο αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη ζηα δεκνθηιή ζπνξ (πνδφζθαηξν, κπάζθεη, θ.α.) 

H ζεκαζία ηεο πξνπαγάλδαο είλαη ζρεηηθή, γηαηί φπσο ππνζηεξίδεηαη, πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα πεηχρεη.  Με ηελ πξνπαγάλδα 

δελ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί απφηνκε κεηαβνιή ησλ «ζηάζεσλ» θαη νχηε 

αλαηξέπνληαη νη ζεκειηψδεηο ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο κηαο θνηλσλίαο, γη’ απηφ ην 

φξην ηεο απφδνζήο ηεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην ρξφλν. πλεπψο γηα λα έρεη ε 

πξνπαγάλδα απνηέιεζκα, πξέπεη ε ςπρνινγηθή ηεο επίδξαζε λα είλαη ζπλερήο.  

Ο Cf. Chamberlin (1935), ζην βηβιίν ηνπ «The Theory of Monopolistic Competition» 

ππνζηεξίδεη φηη ν θαηαλαισηήο δελ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο, είηε απηέο είλαη 

νηθνλνκηθέο, είηε αθνξνχλ ην δηαζέζηκν ρξφλν ή θαη ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ επθπΐα 
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αθφκα γηα λα γλσξίδεη ηα πάληα γχξσ απφ ηα δηαζέζηκα πξντφληα. Δδψ ινηπφλ 

ππεηζέξρεηαη ε επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα (ή κία κνξθή ηεο φπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ) ε νπνία αλαιακβάλεη λα πξνπαγαλδίζεη –θνηλψο δηαθεκίζεη- ην θάζε 

πξντφλ μερσξηζηά, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. θνπφο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξνπαγάλδαο είλαη ινηπφλ λα δηαηεξεί ηνλ θαηαλαισηή 

ελεκεξσκέλν ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ψζηε απηφο λα κπνξεί έπεηηα λα 

επηιέμεη ην αγαζφ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

πσο θαη φια ηα είδε ηεο πξνπαγάλδαο, έηζη θαη ε επηρεηξεκαηηθή απεπζχλεηαη ζε 

κεγάιεο κάδεο θαη ζπλεπψο ην επίπεδφ ηεο πξέπεη λα είλαη ηφζν ρακειφ φζν θαη ν 

θνηλφο παξνλνκαζηήο  ηεο επθπΐαο  θαη ηεο θνπιηνχξαο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη. Γηα λα έρεη επηηπρία, ε δηαθήκηζε πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε 

λννηξνπία ηνπ ιανχ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Θα πξέπεη λα ηαηξηάδεη ζην γνχζην ηνπο 

θαη λα κηιάεη ην ηδίσκά ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά ν  Chamberlin ζεκεηψλεη : «Δίλαη ην 

θαθφ γνχζην ηνπ θνηλνχ πνπ αλαγθάδεη ηνπο δηαθεκηζηέο λα παξνπζηάδνπλ θαθφ 

γνχζην ζηηο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ηνπο… πσο φια ηα πξάγκαηα πνπ 

ζρεδηάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην γνχζην ησλ καδψλ, ε δηαθήκηζε είλαη 

απσζεηηθή ζε αλζξψπνπο κε ιεπηφ αίζζεκα. Η δηαθήκηζε θαη φιεο νη άιιεο κέζνδνη 

ηεο πξνπαγάλδαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαηαδηθαζκέλεο σο κία απφ ηηο πην 

εμσθξεληθέο παξαθπάδεο ηνπ αραιίλσηνπ αληαγσληζκνχ.» 
18 

Έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ ίδην είλαη ην εάλ είλαη ζεκηηφ λα 

απαιιαγνχλ νη θαηαλαισηέο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα, έηζη ψζηε 

αλεπεξέαζηνη λα απνθαζίδνπλ ηη είλαη θαιφ γηα απηνχο. Ίζσο κάιηζηα νη 

θαηαλαισηέο ζα έπξεπε λα θαζνδεγνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο· ηα 

δεκφζηα ζρνιεία, ν «αθνκκάηηζηνο» Σχπνο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα 
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εθηειέζνπλ ην έξγν απηφ. Σφηε φκσο νη θαηαλαισηέο ζα ήηαλ ππφ ηελ θεδεκνλία 

ζπγθεθξηκέλσλ κεληφξσλ. Παξνκνηάδεη ηελ πεξίπησζε κε κηα δίθε φπνπ νη 

θαηαλαισηέο είλαη ζηε ζέζε ησλ ελφξθσλ ζηνπο νπνίνπο έλαο αμησκαηηθφο αλαθέξεη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηνπ εμέηαζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Αληίζεηα, εάλ 

ε δηαθήκηζε δελ πεξηνξίδεηαη, νη θαηαλαισηέο είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζέζε ησλ 

ελφξθσλ πνπ καζαίλνπλ γηα ηελ ππφζεζε αθνχγνληαο ηνπο κάξηπξεο θαη εμεηάδνληαο 

άκεζα φια ηα άιια είδε απνδείμεσλ 

Οη απφςεηο ηνπ Chamberlin βέβαηα απερνχλ κία δηαθνξεηηθή επνρή , φπνπ ε 

επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα θαη νη πξαθηηθέο ηεο βξίζθνληαλ ζηα ζπάξγαλα. Υσξίο 

λα δηαθσλψ κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπ, δε κπνξψ λα 

παξαβιέςσ φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κέρξη ζήκεξα, ηεξάζηηεο 

αιιαγέο έρνπλ γίλεη ηφζν ζηηο κεζφδνπο θαη ζηηο πξαθηηθέο, φζν θαη ζηα κέζα κε ηα 

νπνία ε πξνπαγάλδα εθθξάδεηαη. Σεξάζηηα θεθάιαηα δεζκεχνληαη θαη δηάζεκνη 

θαιιηηέρλεο αμηνπνηνχληαη έηζη ψζηε ζπρλά λα παξαθνινπζνχκε δηαθεκίζεηο- έξγα 

ηέρλεο. Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο έρεη εμειηρζεί ζε έλα θιάδν ηεο εθαξκνζκέλεο 

ςπρνινγίαο, κηα αδειθή επηζηήκε ηεο παηδαγσγηθήο. Η επαηζζεζία ηεο θνηλσλίαο ζε 

ζέκαηα φπσο ην πεξηβάιινλ, ε θηψρεηα, ε πγεία θ.η.ι. έρνπλ νδεγήζεη ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο λα ρξεκαηνδνηνχλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο επζχλεο, κέζα απφ ηα νπνία 

πξνσζνχλ ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι ελψ παξάιιεια βνεζνχλ νιφθιεξεο θνηλφηεηεο 

ζε κηα win- to- win ζπλεξγαζία. 

 

2.2. Οη Σερληθέο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο 

 Οη ηερληθέο ηεο πξνπαγάλδαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη-ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο-απφ 

πνιηηηθνχο, δηαθεκηζηέο, δεκνζηνγξάθνπο, θαη γεληθφηεξα απφ φζνπο ελδηαθέξνληαη 
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λα επεξεάζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Πξνπαγαλδηζηηθά κελχκαηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θνηλσθειείο ζθνπνί, αιιά θαη λα 

θεξδεζνχλ εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ή λα επηηχρεη πςειέο πσιήζεηο έλα πξντφλ. ινη 

νη παξαπάλσ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο εθκεηαιιεχνληαη ηνπο παξαθάησ 

θνξείο: 

 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Ραδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν) 

 Γηαπξνζσπηθή επαθή (lobbying, δεκφζηεο ζρέζεηο) 

  Έληππν πιηθφ (αθίζεο, θέτγ βνιάλ θ.α.) 

  Σέρλε (Ο έιεγρνο ηεο ηέρλεο θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο εμαζθαιίδνπλ 

ηελ δηαηήξεζε ρακειψλ ηφλσλ γηα ηα θαθψο θείκελα. Γελ είλαη 

ζπκπησκαηηθφ φηη ζε πεξηφδνπο κεγάισλ θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ ε ηέρλε  

δίλεη έλαπζκα γηα ηελ δηάδνζε πξνβιεκαηηζκνχ.  

Η ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εληνπίδεηαη ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε δηάδνζε ηδεψλ ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ πιαηζίνπ. Οη 

ηερληθέο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

εθαξκφδνληαη αιιά γεληθά έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε κνξθή ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ 

αλζξψπηλε ςπρνινγία. 

 Σα ηξία βήκαηα ηεο πξνπαγάλδαο είλαη ηα εμήο
1
:  

 Κνιαθεία αηφκνπ ή νκάδαο 

 Γεκηνπξγία ζχγρπζεο 

 Πξνψζεζε πιαηζίνπ(κελχκαηνο)  
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α) Κνιαθεία αηόκνπ ή νκάδαο 

Η θνιαθεία ζηνρεχεη ζην λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ άιινπ αηφκνπ. Ο πξνπα-

γαλδηζηήο (θνξέαο) πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη ηελ επαθή θαη λα πεηχρεη ηελ ζπκπάζεηα 

ηεο νκάδαο-ζηφρνπ (target group). 

Απηφ επηηπγράλεηαη αλαδεηθλχνληαο ηελ μερσξηζηή κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ή ηεο 

νκάδαο κε : 

 Αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία θαη ηηο μερσξηζηέο ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ή νκάδαο 

π.ρ. «Η ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη νη 

καδηθνί αγψλεο κπνξνχλ λα θέξνπλ απνηέιεζκα» 

  Πξνζθνξέο. Σα δψξα είλαη κία ζαθήο έλδεημε εθηίκεζεο πνπ ελζνπζηάδεη 

π.ρ. Γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 Αλαθνξά όκνησλ απόςεσλ δείρλεη θνηλή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα θαη 

δεκηνπξγεί θιίκα ζπκθσλίαο.  

 Αξλεηηθέο αλαθνξέο ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην άηνκν ή ε νκάδα δελ έρεη, ην 

θάλνπλ λα λνηψζεη αλψηεξν.  

 β) Γεκηνπξγία ζύγρπζεο 

Η δεκηνπξγία ζχγρπζεο ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε επαθήο 

(ζπκπάζεηαο / εκπηζηνζχλεο) θαη έξρεηαη λα πξνεηνηκάζεη ην άηνκν ή νκάδα γηα ηελ 

απνδνρή ηεο ιχζεο πνπ ζα ηνπ πξνηαζεί. ζν πην αδχλακε είλαη ε ιχζε, ηφζν πην 

πνιχο ρξφλνο θαη πξνζνρή απαηηείηαη ζην ζηάδην απηφ, ψζηε λα απνπξνζαλαηνιηζηεί 

ην άηνκν θαη λα απνδπλακσζεί ε θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Η ηερληθή απηή αθνξά ηα 

παξαθάησ : 
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 Ακθηζβήηεζε ηεο αμίαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ έρεη ην άηνκν 

  Απνθάιπςε αλάγθεο ε νπνία κέρξη πξηλ δελ ππήξρε θαη πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζεί 

 Δθκεηαιιεπφκελνο δηάθνξεο θνβίεο (π.ρ. μελνθνβία) ν πξνπαγαλδηζηήο 

κπνξεί λα απνθξχςεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ απφςεψλ ηνπ 

πιαηεηάδνληαο ζε αζήκαληεο πηπρέο απηψλ. Δθεί αθξηβψο θξχβεηαη ε ηζρχο 

ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ ε νπνία θέξλεη ιχζεηο ζηα κείδνλα πξνβιήκαηα φπσο ε 

έιιεηςε δξφκσλ (θφβνο αηπρήκαηνο / πνιχ ηξαπκαηηθή εκπεηξία) 

παξαιείπνληαο θάζε αλαθνξά ζηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο.  

  Πξνβνιή πξνηύπσλ: Σα πξφηππα δσήο ηα νπνία πξνβάιινληαη απφ ηα ΜΜΔ 

είλαη άπηαζηα. Σν άηνκν φκσο ζηελ πξνζπάζεηα λα ηα θηάζεη ελδίδεη ζε θάζε 

ζπζία.  

γ) Πξνώζεζε πιαηζίνπ(κελύκαηνο) 

ηαλ ην άηνκν είλαη έηνηκν, κπνξεί λα δερζεί αδηακαξηχξεηα ηελ ιχζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ν πξνπαγαλδηζηήο. Απηή πξέπεη λα θαίλεηαη ζεηηθή θαη λα είλαη απηή. Σα 

κέζα (νπηηθά, αθνπζηηθά θηι.) βνεζνχλ ην άηνκν λα νξακαηηζηεί ηελ δσή ηνπ κε ηηο 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ. πλήζσο 

πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο νη νπνίεο φκσο είλαη ειεγρφκελεο θαη 

εμππεξεηνχλ ηα ίδηα ζπκθέξνληα. Γίλνληαο ζην άηνκν ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο επηινγήο 

ην θάλεηο λα λνηψζεη ειεχζεξν ππνδνπιψλνληάο ην. 

2.3. Πιεξνθνξία θαη πξνπαγάλδα 

 Πξνπαγάλδα θαη πιεξνθνξία απνηεινχλ δχν έλλνηεο πνπ ζεσξεηηθά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζε κηα επνρή 
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φπνπ ε νξηνγξακκή κεηαμχ πξνπαγάλδαο θαη ελεκέξσζεο είλαη πνιιέο θνξέο 

δπζδηάθξηηε, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζε έλαλ 

δηαξθή (ζθνηεηλφ) πφιεκν πιεξνθνξηψλ πνπ δηάζπαξηεο πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο 

εμππεξεηνχλ έλα ζηφρν.  

Οη Πιεξνθνξίεο  απνξξένπλ απφ ζπγθεθξηκέλα θέληξα εμνπζίαο πνπ ηειηθφ ζηφρν 

έρνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ςπρνινγίαο ηνπ αληηπάινπ. Διέγρνληαο ηελ ςπρνινγία ηνπ 

αληηπάινπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κηαο βαζχηεξεο γλψζεο γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, 

ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ην ζρεδηαζκφ ηνπ. Η γλψζε ηεο ςπρνινγίαο -ελφο παξάγνληα-

θιεηδί- ηνπ αληηπάινπ ζήκεξα είλαη πην πνιχηηκε αθφκα θαη απφ ηελ γλψζε κηαο 

πιεξνθνξίαο. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ζηα δηάθνξα κειεηεηηθά 

θέληξα αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ειέγρεηαη ε ςπρνινγία ηνπ ππνθείκελνπ πξηλ γίλεη 

δέθηεο ηεο «πιεξνθνξίαο» θαη κεηά απφ ηελ γλψζε απηή αιιάδεη ζπκπεξηθνξά πνπ 

απνηειεί θαη ηνλ απψηεξν ζηφρν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, «ζπλνδνηπφξνο» ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζεκεξηλφ παγθφζκην 

πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ε πξνπαγάλδα κε φξνπο 

επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο, απεπζχλεηαη θαηά βάζε ζηα βαζηθά, δσψδε αλζξψπηλα 

έλζηηθηά. Ο ζπλαηζζεκαηηζκφο, ε αίζζεζε φηη αλήθνπκε ζε κία θπιή θαη ν 

λαξθηζζηζκφο βξίζθνπλ έδαθνο ζηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε πξνπαγαλδηζηηθήο 

θίλεζεο, πέξα απφ ηελ φπνηα νξζνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Η ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζε άκεζε ζπλάξηεζε -αλαγθαζηηθά- κε ηελ 

πξνπαγάλδα θαη ηηο επηδηψμεηο ζε επίπεδν εμσηεξηθήο -θαη φρη κφλν- πνιηηηθήο θαη 

αληίζηνηρα ηεο εθαξκνγήο ηεο δελ κπνξεί λα έρεη κείλεη εθηφο ηεο αμηνπνίεζεο εθ 

κέξνπο πνιιψλ θπβεξλήζεσλ. Η άθημε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ 

εμάπισζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ απμεκέλε δπλαηφηεηα γηα ηαρεία 
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ζπιινγή, αθνκνίσζε, επεμεξγαζία θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ έρεη άκεζε επίδξαζε 

ζηηο πξνπαγαλδηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα πεηπραίλνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο επίηεπμεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

κέζα απφ ηελ πξνπαγάλδα ησλ επηρεηξήζεσλ.    

χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Ακπληηθψλ αλαιχζεσλ ν πιεξνθνξηαθφο πφιεκνο 

δηαθξίλεηαη ζε Πφιεκν Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ, ζε Πφιεκν βαζηζκέλν ζηηο 

πιεξνθνξίεο [Intelligence Based Warfare (IBW)], ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Πφιεκν 

[Electronic Warfare (EW)], ζηηο ςπρνινγηθέο Δπηρεηξήζεηο [Psychological Operations 

(PSYOPS)], ζηνλ Πφιεκν ελαληίνλ Υάθεξο [Hacker Warfare], ζηνλ Πιεξνθνξηαθφ 

Οηθνλνκηθφ Πφιεκν [Economic Information Warfare] θαη ηέινο ζηνλ 

Κπβεξλνπφιεκν [Cyber Warfare].  

Απφ ηηο έμη απηέο θαηεγνξίεο ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ σο ε πην επηζεηηθή ηαθηηθή ζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ην Κέληξν Έξεπλαο 

γηα ηελ Παγθνζκηνπνίεζε νη ςπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο. Σν θνκκάηη ησλ ςπρνινγηθψλ 

(PSYOP) επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη σο ην πην επηζεηηθφ ιφγσ ηεο δπλαηνηήηαο ρξήζεο 

πνιιαπιψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο είλαη δηηηφο: ε πξνπαγάλδα 

ππέξ ή θαηά ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ πξψηνλ θαη δεχηεξνλ ε αιινίσζε ηεο ςπρνινγίαο 

θαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.  

2.4. Δπηρεηξεζηαθή Πξνπαγάλδα θαη Γεκόζηεο ρέζεηο 

Οη Γεκφζηεο ρέζεηο (Public Relations) απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ "εξγαιείν" 

γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία κηαο επηρείξεζεο. Χο έλα απφ ηα πέληε ζηνηρεία ηνπ 

Μείγκαηνο Πξνβνιήο (ηα ππφινηπα είλαη ε Πξνζσπηθή Πψιεζε, ε Γηαθήκηζε, ε 

Πξνψζεζε Πσιήζεσλ θαη ην Άκεζν Μάξθεηηλγθ), νη Γεκφζηεο ρέζεηο είλαη ίζσο ην 
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ζηνηρείν πνπ είλαη ην ιηγφηεξν θαηαλνεηφ αιιά θαη εθείλν πνπ πεξηθιείεη 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο. Ο ξφινο ηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη είλαη νπζηαζηηθφο ηφζν ζηηο "θαιέο κέξεο" φζν θαη ζε 

δχζθνιεο πεξηφδνπο γηα ηελ επηρείξεζε.  

χκθσλα κε ην Βξεηαληθό Ηλζηηηνύην Γεκνζίσλ ρέζεσλ, νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

είλαη ε "ζπζηεκαηηθή, πξνγξακκαηηζκέλε, ζπλερήο θαη ζπλεπήο πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ ακνηβαίαο θαηαλφεζεο αλάκεζα ζε έλα άηνκν 

ή κηα νξγαλσκέλε νκάδα θαη ηηο θαηεγνξίεο θνηλνχ πξνο ηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο ζεηηθήο εηθφλαο θαη θήκεο. 

Η νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη 

αληηιεπηή αλ αλαινγηζηνχκε ηηο πνηθίιεο αλάγθεο πνπ απηέο θαιχπηνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δεκφζηεο ζρέζεηο δηακνξθψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ εηθφλα θαη 

ηε θήκε ηεο επηρείξεζεο, πιεξνθνξνχλ ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, πξνεηνηκάδνπλ 

ηελ αγνξά γηα ην ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πξνιακβάλνπλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ θξίζεηο .  

Ο Carey βέβαηα δίλεη κηα ιηγφηεξν ξνκαληηθή άπνςε γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Οη 

πξνζπάζεηεο γηα δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηξέθνληαη ηφζν εζσηεξηθά, 

πξνο ηνπο δηθνχο ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη εμσηεξηθά. Η εμσηεξηθή πξνπαγάλδα 

κπνξεί λα είλαη είηε φ,ηη ν Carey νξίδεη σο πξνπαγάλδα "ιατθνχ 

θξνλήκαηνο"("grassroots" propaganda), πνπ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ, ή "θνξπθήο 

δέληξνπ" πξνπαγάλδα (treetops propaganda), πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

«δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο», ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ζηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο αθαδεκατθνχο. 
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Οη ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ είλαη
11

: 

 Τινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ 

 ηεξίδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε θαηαλαισηέο, Με Κξαηηθνχο ή 

Κξαηηθνχο θνξείο ή ηελ ίδηα ηελ Κπβέξλεζε 

 Γεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα θαη θήκε γηα πξφζσπα, επηρεηξήζεηο ή θνξείο 

πξνο απηέο 

 Πξνιακβάλνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ Κξίζεηο 

 Αλαπηχζζνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ζρέζεηο κε ηα ΜΜΔ θαη πξνσζνχλ ηελ επηζπκεηή 

Γεκνζηφηεηα 

 Οξγαλψλνπλ εθδειψζεηο 

 Γεκηνπξγνχλ εηαηξηθφ έληππν, ςεθηαθφ ή νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

 Γεκηνπξγνχλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Υνξεγηψλ 

 Γεκηνπξγνχλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα Direct Marketing, εθφζνλ απηφ 

ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ Γεκνζίσλ  ρέζεσλ 

 Αλαπηχζζνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κε ην επελδπηηθφ Κνηλφ 

Tα θνηλά ζεκεία κεηαμύ ηεο πξνπαγάλδαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη:  

• Aπεπζχλνληαη θαη νη δχν ζ’ έλα θνηλφ. 

 • Xξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα κέζα επηθνηλσλίαο.  

• Eίλαη θαη νη δχν δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο κφληκεο βάζεο. 

Oη δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξνπαγάλδαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ είλαη:  
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• H πξνπαγάλδα επηδεηεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππάξρνπζεο ζε αλάπηπμε ηθαλφηεηεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο πνπ επηδηψθνπλ 

αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε θαη αλαπηχζζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη πξνφδνπ ηεο θνηλσλίαο. 

 • H πξνπαγάλδα απεπζχλεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηα πάζε, πξνζπαζεί λα επηβιεζεί 

ζηα άηνκα θαη λα απνζπάζεη κε θάζε κέζν ηελ παξαδνρή. Oη δεκφζηεο ζρέζεηο 

απεπζχλνληαη ζην ινγηθφ ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ πείξα ηνπ θαη θάλνπλ γλσζηά 

γεγνλφηα, ζέβνληαη ηελ θξίζε ηνπ αηφκνπ θαη πξνζπαζνχλ ην άηνκν λα δηακνξθψζεη 

ειεχζεξε γλψκε θαη ζπκπεξηθνξά.  

• H πξνπαγάλδα πξνζπαζεί λα πείζεη, λα απνζπάζεη παξαδνρή γηα έλα δφγκα, γηα κηα 

πίζηε θαη κηα ηδενινγία, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, αληίζεηα, ζπλδηαιέγνληαη κε ην θνηλφ. 

Mέζα ζε πιαίζην, απηά είλαη ηαπηφρξνλα θαη δέθηεο θαη πνκπφο, ελψ πνιιέο θνξέο 

απφ ηνλ αληίινγν πξνζδνθνχλ θαη ην απνηέιεζκα.  

2.5. Δπηρεηξεζηαθή Πξνπαγάλδα θαη Γηαθήκηζε 

Γηαθήκηζε είλαη δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ γηα έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Η δηαθήκηζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί άιινηε ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ 

ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε ινγηθή) φπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά. 

Οη ξίδεο ηεο δηαθήκηζεο ράλνληαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ηελ άπνςε 

πνιιψλ κειεηεηψλ θαη εξεπλεηψλ, ε δηαθήκηζε πξσηνεθδειψζεθε ζηε δσγξαθηθή 

θαη ζηε βξαρνγξαθία ησλ ζπειαίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αιηακίξα ηεο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
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Ιζπαλίαο. Καηά ηελ άπνςε άιισλ, ε δηαθήκηζε είλαη γέλλεκα θαη ζπγαηέξα ηεο 

πξνπαγάλδαο. Η πξνπαγάλδα πξνυπήξμε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηηο πξψηεο ηεο αλαθνξέο 

ηηο βξίζθνπκε ζε επηγξαθέο κε ηηο νπνίεο νη άξρνληεο θαη νη εγεκφλεο ηεο αξραίαο 

Βαβπισλίαο, εδψ θαη 4500 ρξφληα πξηλ απ’ ην ζήκεξα, δηαηπκπάληδαλ θαη 

ξεθιακάξηδαλ ηηο πξάμεηο ηνπο, ηα έξγα ηνπο θαη ηηο λίθεο ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε 

δηαθήκηζε ππήξμε ζ’ φιε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ηεο αλζξσπφηεηαο θαη πσο, αθφκε, 

δελ ππήξμε νξγαλσκέλε θνηλσλία αλζξψπσλ ρσξίο ηε δηαθήκηζε. Σα πξψηα ίρλε ηεο 

εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ βξίζθνληαη ζηελ θιαζηθή 

ειιεληθή πεξίνδν, ζηνπο Φνίληθεο θαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν. Πξσηνζηάηεο ήηαλ νη 

γλσζηνί καο θήξπθεο, - ληειάιεδεο, πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ κεξν, ήηαλ  κεζάδνληεο 

αλάκεζα ζηελ χπαηε αξρή θαη ζην πιήζνο. Οη ληειάιεδεο παξέκεηλαλ ην βαζηθφ 

κέζν δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ ηφζν 

ζην Βπδάληην φζν θαη αξγφηεξα ζην Μεζαίσλα. Παξά ηνλ εξρνκφ ηεο δηαθήκηζεο, νη 

ληειάιεδεο κπνξεί λα πεξηνξίζηεθαλ θαη ε δξάζε ηνπο λα ιηγφζηεςε, φκσο 

ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Μεγάιε επαλάζηαζε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαθήκηζεο, ζα πξνθαιέζεη ε 

αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ησλ θηλεηψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γνπηεκβέξγην γχξσ 

ζηα 1455. Απ’ ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο γελλήζεθε κνλνκηάο θαη ε 

θπθινθνξία εληχπσλ θαη εθεκεξίδσλ. Χο πξψηε γξαπηή δηαθήκηζε ζεσξείηαη εθείλε 

πνπ έγηλε απφ Άγγιν εθδφηε ην 1458, γξακκέλε κε ην ρέξη, φπνπ αλαθεξφηαλ ζηελ 

έθδνζε βηβιίνπ. Η δηαθήκηζε φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα, εκθαλίζηεθε ηνλ 17ν 

αηψλα, ε δε ιέμε «δηαθήκηζε» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1655 απφ 

Άγγινπο εθδφηεο βηβιίσλ, σο επηθεθαιίδα γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο. 
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Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεηαδφηαλ ηελ δηαθήκηζε απφ 

παιηά. Θα ήηαλ άζηνρν λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε δηαθήκηζε είλαη θαηλφκελν ησλ 

κνληέξλσλ θαηξψλ απιψο ζηελ επνρή ηεο θαηαλάισζεο, πνπ βηψλνπκε, 

πνιιαπιαζηάζηεθε.  

Η δηαθήκηζε γέλλεκα ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο απφ 

άηνκα ή νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ άξα θαη ηελ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε. Δπθνιφηεξνο, πην πεηζηηθφο θαη πην απνδνηηθφο ηξφπνο γηα 

λα πξνσζεζεί έλα πξντφλ, είλαη απηφο πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ θαληαζηηθφ, 

αζηξαθηεξφ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν πνπ φινη θξχβνπκε κέζα καο. Σν ζπλαίζζεκα 

δελ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αιιά ηελ έλλνηα 

ηεο επηινγήο κε θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηνπ ππνζπλείδεηνπ θαη ηνπ 

ζπκβνιηθνχ. Ο επφκελνο θξίθνο ζ' απηήλ ηελ αηέξκνλε ίζσο αιπζίδα, είλαη φηη ηα 

ζχκβνια απνκλεκνλεχνληαη γξήγνξα θαη ε αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηα πξντφληα γίλεηαη 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, άξα ε θαηαλάισζε θπξηαξρεί ζε φιν ηεο ην κεγαιείν. 

Η δηαθήκηζε ινηπφλ θηλεί ηα γξαλάδηα κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο κεραλήο θαη σο 

γλσζηφ ε νηθνλνκία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε κηαο θνηλσλίαο, 

άξα ε δηαθήκηζε εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. Δξεπλεηέο 

ινηπφλ ηνπ πξνβιήκαηνο παξαηεξνχλ φηη: "θαιή είλαη εθείλε ε δηαθήκηζε πνπ δελ 

πξνβάιεη πεξηζζφηεξν απ' φηη πξνζθέξεη". ηαλ απηφο ν ρξπζφο θαλφλαο, ηνλίδνπλ, 

παξαβηάδεηαη ηφηε ε δηαθήκηζε απνπιαλά θαη δηαθζείξεη, γηαηί ν ζεκεξηλφο 

άλζξσπνο ηεο καδηθήο θνηλσλίαο είλαη πνιχ επεπίθνξνο ζηε καδηθή ππνβνιή. 

Τπφθεηηαη πνιχ ζηηο άινγεο επηδξάζεηο θαη ζην ζπλαίζζεκα κε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ. 

Αθήλεη εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπ λα δηαθζείξεηαη θαη λα παξαπιαληέηαη Η καδηθή 

δηαθήκηζε πεξηπιεγκέλε πιένλ κε έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο έληνλεο πιενλεμίαο 
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νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε έλαλ άιινλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ 

θφζκνπ, απηφλ ηνπ απφιπηνπ πιηζκνχ. 

 H ελεκέξσζε πάλησο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ζα ήηαλ θαιφ λα 

ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο θαη γεληθφ ζπκθέξνλ. ηαλ ε 

ελεκέξσζε κεηαβεί ζην επίπεδν ηνπ απφιπηνπ ζπκβνιηζκνχ, ηφηε είλαη πηζαλφ, κηα 

δηαθήκηζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππεξεηήζεη ηελ πξνπαγάλδα Η δηαθνξά 

δηαθήκηζεο θαη πξνπαγάλδαο έγθεηηαη ζην ζηφρν πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ. 

θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα πείζεη ην θνηλφ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Γίλεη ζε 

απηφ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ θαη κεηά πξνζπαζεί λα δηεγείξεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ 

επηζπκία. ηελ πξνπαγάλδα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πείζνπκε έλαλ άλζξσπν, φρη ηφζν 

γηα πξντφληα αιιά γηα ηδέεο. Μέζσ ησλ ηδεψλ πνπ ζα δηεηζδχζνπλ ζην ππνζπλείδεην 

ηνπ θάζε αηφκνπ, είλαη εθηθηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ελφο νιφθιεξνπ ηξφπνπ δσήο 

κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Οπζηαζηηθά ηξνπνπνηείηαη ε πνιηηηθή, θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή ζηάζε ελφο νιφθιεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ην νπνίν πηζαλφλ 

΄΄ρεηξαγσγείηαη΄΄ απφ νκάδα εγεηηθψλ θπζηνγλσκηψλ
3
. 

πκπεξαζκαηηθά , ε δηαθήκηζε γέλλεκα ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ κπνξεί λα θξχβεη 

κέζα ηεο πνιινχο θηλδχλνπο θιείλεη θαη πνιιέο σθέιεηεο θαη έρεη ηελ θνηλσληθή ηεο 

αμία, αξθεί λα δηέπεηαη απφ ην πλεχκα ηεο ινγηθήο, ηεο αηζζεηηθήο , ηεο νκνξθηάο θαη 

πξνπαληφο ηεο αιήζεηαο. Με ηελ δηαθήκηζε ζπκβαίλεη φηη κε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο 

ζηε δσή καο, δειαδή  φηαλ δελ αθνινπζνχκε ην κέηξν θαη θηάλνπκε έμσ απφ ηα φξηα 

απηνχ, ηφηε ε θαηαζηξνθή είλαη κάιινλ αλαπφθεπθηε. Καλέλαο δελ κπνξεί λα 

θαηεγνξήζεη ηελ δηαθήκηζε ζαλ αληηθνηλσληθφ θαηλφκελν, φηαλ απηή εληάζζεηαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηεο αληηθεηκεληθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία. ηαλ ην πεξηερφκελν ηεο έρεη ζρέζε κε ηελ αιήζεηα 



 30  

θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ην σθέιηκν, ηφηε αλακθηζβήηεηα είλαη κηα δσηηθή νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δηαδηθαζία γηα θάζε θνηλσληθφ ζχλνιν. 

2.6. Δπηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα θαη θνηλσληθά δίθηπα- Think tanks 

ζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη γεληθφηεξα ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ζην θνηλφ, νη Lazarsfeld (1971), Merton (1957) θαη Katz (1955) 

παξαηήξεζαλ φηη ε δηαθήκηζε θαη νη πξνζπάζεηεο επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο 

κέζσ ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο γεληθφηεξα, ζπλήζσο δελ απνηεινχλ κηα αλαγθαία θαη 

ηθαλή αηηία αιιαγψλ ζηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ. Μάιινλ 

ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο ελεξγνπνίεζεο ελφο πιέγκαηνο δηακεζνιαβεηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη επηξξνψλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ην πψο θαη ζε πνην 

βαζκφ ζα επηδξάζεη ν πνκπφο , κέζσ ησλ κελπκάησλ ηνπ, πάλσ ζηνλ δέθηε. Βαζηθφο 

ηέηνηνο κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε ςπρνζχλζεζε ηνπ δέθηε, ε νπνία ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα θαη 

θαζνξίδεη πνηα κελχκαηα ζα «θαηαλαιψζεη» ν δέθηεο, πψο ζα ηα εξκελεχζεη θαη ζα 

ηα αθνκνηψζεη θαζψο θαη ηη επίδξαζε ζα αζθήζνπλ απηά ηα κελχκαηα ζηηο ζηάζεηο 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθεκίζεσλ 

θαη ηελ επηξξνή πνπ ζα έρνπλ απηέο ζην θνηλφ βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 

«νκάδεο αλαθνξάο», νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην θηιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ο Klapper (1960), εληζρχεη πεξαηηέξσ απηή ηελ άπνςε δηεξεπλψληαο ηελ 

επηξξνή πνπ αζθνχλ νη «νκάδεο αλαθνξάο» θαη επεζήκαλε ηελ πξνδηάζεζε ηνπ 

θνηλνχ λα δερηεί κελχκαηα γηα ην κφλν ιφγν φηη εθθξάδνπλ απφςεηο θαη ζηάζεηο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 
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χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο «δηθαζηθήο ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο» θαη ησλ 

«θαζνδεγεηψλ γλψκεο» ε ξνή ησλ κελπκάησλ ηεο δηαθήκηζεο δελ γίλεηαη απεπζείαο 

απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε αιιά απφ ηνλ πνκπφ ζηνπο «θαζνδεγεηέο γλψκεο», δειαδή 

ζηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, νη νπνίνη ζπλήζσο αλήθνπλ ζηνλ «θχθιν ησλ δηθψλ καο 

αλζξψπσλ» πνπ επεξεάδνπλ ην «ιηγφηεξν δξαζηήξην» ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ              

( Lazarsfield, 1955). 

Οη «θαζνδεγεηέο γλψκεο» είλαη θίινη, ζπγγελείο ή νπνηαδήπνηε άιια άηνκα, ηα 

νπνία ζε θάπνην ζεκαληηθφ βαζκφ ειέγρνπλ ηε ξνή ησλ κελπκάησλ απφ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηε ζθαίξα επηξξνήο 

ηνπο. Η γλψκε ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη κηα νκάδα αηφκσλ, αιιά θαηά θαλφλα ν 

θάζε θαζνδεγεηήο επεξεάδεη ηνπο «νπαδνχο» ηνπ ζε έλα κφλν ζέκα. Οη 

«θαζνδεγεηέο γλψκεο» θαη ηα άηνκα πνπ επεξεάδνπλ έρνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζσο αλήθνπλ ζηελ ίδηα πξσηνγελή νκάδα- νηθνγέλεηα, θίινη, 

ζπλάδειθνη. 

Οη δηαθεκηζηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη νη «θαζνδεγεηέο γλψκεο» κπνξνχλ 

επθνιφηεξα λα αθνκνηψζνπλ θαη λα κεηαβηβάζνπλ ηα κελχκαηα πνπ δέρνληαη απφ ηα 

Μ.Μ.Δ. χκθσλνο κε ηε ζεσξία ηεο «δηθαζηθήο ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο» θαη ησλ 

«νδεγεηψλ γλψκεο» είλαη θαη ν McQuail, (1960), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ε επηξξνή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ απηά, δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα θαζαξά 

αηνκηθή θαη θνηλσληθά κε-δνκεκέλε ζπκπεξηθνξά, αιιά σο κηα νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εκπιέθνληαη νηθνγέλεηα, θίινη θαη ηνπηθή θνηλφηεηα. 

Λακβάλνληαο, νη κειεηεηέο ηεο δηαθήκηζεο, φια ηα παξαπάλσ ππφςε δηαηχπσζαλ 

ηελ ηζρπξή θαη ηελ αδχλακε ζεσξία ηεο δηαθήκηζεο. Ο Jones (1991), δηαηχπσζε ηελ 
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ηζρπξή ζεσξία ηεο δηαθήκηζεο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

πνιιαπιή θαη ζηνρεχεη ζηελ κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. Η επηηπρία 

ζηνλ επηδησθφκελν απηφ ζθνπφ έρεη σο απφξξνηα ηελ θαηαλαισηηθή ελίζρπζε ηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζηελ παζεηηθφηεηα ησλ 

ζεαηψλ θαη ζηελ ειιηπή επεμεξγαζία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Μάιηζηα ν 

Jones πξνηείλεη έλα κνληέιν ηεξαξρηθήο δφκεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηξξνψλ, νη 

νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ πεξηέξγεηα ηνπ ζεαηή θαη θαηαιήγνπλ ζηελ πηνζέηεζε 

εληζρπηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αμία θάπνηνπ πξντφληνο. 

ε αληίζεζε κε ηνλ Jones, o Ehrenberg (1988, 1997), πηζηεχεη φηη ην ζρέδην ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

ζπλήζεηα παξά απφ ηελ έθζεζε ηνπ ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. 

Η γλψζε απαηηείηαη πξηλ απφ θάζε αγνξά, παξφιν πνπ ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο θαη πξάμεο κπνξεί λα είλαη κηθξφο ή κεγάινο, αλάινγα κε ηελ δηάζεζε θαη 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ επίδνμνπ αγνξαζηή. Πνιιέο θνξέο επαθνινπζεί κηα δνθηκαζηηθή 

αγνξά γηα ηνπο πεξηζζφηεξν δχζπηζηνπο θαη ελδερνκέλσο παξάγνληεο φπσο ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ πειάηε λα θαζνξίδνπλ 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Η δηαθήκηζε ζηελ πεξίπησζε απηή αλαλεψλεη ηελ κλεκνληθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πξντφληνο, δηαηπκπαλίδνληαο ηελ χπαξμε θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ 

ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ. Παξφια απηά ε δηαξθήο παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο θαη ε 

δηαθεκηζηηθή ππεξβνιή επηθέξεη θνξεζκφ θαη κείσζε ησλ πσιήζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ αδχλακε ζεσξία, ε δηαθήκηζε είλαη ηθαλή λα βειηηψζεη ηε γλψκε 

ηνπ θνηλνχ θαη έηζη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηελ ηζρπξή ζεσξία. κσο νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχληαη επηιεθηηθνί ζην λα θαζνξίδνπλ πνηεο δηαθεκίζεηο 

παξαθνινπζνχλ θαη πνηα πξντφληα ηειηθά ζα πξνθξίλνπλ. Η αδχλακε ζεσξία ηεο 
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δηαθήκηζεο ππνζηεξίδεη φηη ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξαγκαηηθά 

κεηαβηβάδνληαη κέζσ ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Αθφκα θαη ν Jones, (1991), ππνζηεξίδεη πσο ε δηαθήκηζε δελ είλαη αξθεηά ηζρπξή 

ψζηε λα επεξεάζεη αλζξψπνπο κε δπλαηή πξνζσπηθφηεηα θαη αληίζεηεο ηδέεο απφ 

απηέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε δηαθήκηζε. 

Ο ηειενπηηθφο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη (30 δεπηεξφιεπηα ην αλψηεξν) δελ είλαη 

αξθεηφο γηα λα πξνθαιέζεη ηελ λνεηηθή εζσηεξίθεπζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο, 

δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο κε γξακκηθήο επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ζεαηψλ. Η δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζην λα 

δηαηεξεί αιιά θαη λα απμάλεη ηηο ζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ππέξ 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαη θαηά θάπνησλ παξεκθεξψλ κε ην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλησλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο ζηάζεηο 

αιιά φρη απαξαίηεηα γηα λα ηηο αιιάμεη δξαζηηθά. 

Αλφκνηα κε ηελ ηζρπξή ζεσξία, απηή ε πξννπηηθή δέρεηαη πσο νη απνδέθηεο ησλ 

κελπκάησλ δελ είλαη απαζείο, αιιά ελεξγεηηθνί θαη θξίλνληεο ζεαηέο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη εηαηξείεο ζπλερψο 

πεξηφξηδαλ ηα έμνδα γηα δηαθήκηζε θαη ζηξάθεθαλ ζε πην πειαηνθεληξηθέο 

πξνζεγγίζεηο πξνψζεζεο πξντφλησλ. 

ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ηηο δεμακελέο 

ζθέςεο (think tanks). Η δηαθνξά ηνπο απφ ηα επξχηεξα θνηλσληθά δίθηπα είλαη φηη νη 

δεμακελέο ζθέςεο δεκηνπξγνχληαη ζθφπηκα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά βάζε απφ 

παλίζρπξα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.Ο Edwin Feulner, πξφεδξνο ηνπ Heritage 

Foundation, πεξηέγξαςε ζε έλα Απζηξαιηαλφ αθξναηήξην ην 1985 ηνλ ξφιν ησλ 
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δεμακελψλ ζθέςεο. Δίπε φηη ελψ άλζξσπνη φπσο ν Milton Friedman (γλσζηφο 

νηθνλνκνιφγνο, θάηνρνο βξαβείνπ λφκπει) ήηαλ ¨απηνί πνπ πνπινχζαλ ηηο ηδέεο απφ 

πξψην ρέξη¨ πνπ εμεγνχζαλ θαη δηεχξπλαλ ηηο ηδέεο, νη δεμακελέο ζθέςεο εηζήγαγαλ 

απηέο ηηο ηδέεο ζηελ πνιηηηθή αξέλα, ηηο πξνσζνχζαλ θαη επηδίσθαλ λα αιιάμνπλ ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή: Υξεηάδεηαη έλαο ζεζκφο γηα λα βνεζήζεη ζηελ δηάδνζε θαη 

ζηνλ πξνπαγαλδηζκφ κηαο ηδέαο- γηα λα πξνσζήζεηο κηα ηδέα. Οη δεμακελέο ζθέςεηο 

είλαη ην δεχηεξν ρέξη πσιεηψλ κηαο ηδέαο. Οη νξγαληζκνί θηινμελνχλ ζπλέδξηα, 

δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα θαη δεκνζηεχνπλ πνιηηηθέο εθζέζεηο, βηβιία θαη κνλνγξαθίεο 

γηα λα θάλνπλ δεκνθηιή κηα ηδέα. Μέζσ ¨εθηεηακέλσλ¨ πξνγξακκάησλ έλα ίδξπκα 

κπνξεί λα πξνσζήζεη κηα ηδέα ζε ζπλερή βάζε θαη λα πξνθαιέζεη αιιαγή. ηα 

επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη εκθαλήο ν ξφινο ησλ δεμακελψλ ζθέςεο θαζψο 

παξαηίζνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο καδί κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

2.7. Δπηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα θαη Οκάδεο πίεζεο ή Λόκπη 

Η νκάδα πίεζεο ή Λφκπη είλαη κηα νκάδα πξνζψπσλ πνπ πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηα 

φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, επηδηψθνληαο ηελ πην 

ζπκθέξνπζα γηα ηα κέιε ηεο, ή θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απφθαζε ή ιχζε. Χο 

νκάδα πίεζεο θαηά ηνλ βάξηζελκπεξγθ νξίδεηαη: «κηα νξγάλσζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ ππεξάζπηζε ζπκθεξφλησλ θαη πνπ αζθεί πίεζε ζηηο 

δεκφζηεο αξρέο γηα λα ηνπο απνζπάζεη απνθάζεηο ζχκθσλεο κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα». 

Η πξνέιεπζε ηεο ιέμεο θαη ηεο έλλνηαο δελ είλαη επηβεβαησκέλε. Καηά ην BBC 

βξίζθεηαη ζε βνπιεπηέο πνπ πεξίκελαλ ζηνπο δηαδξφκνπο (lobbies) ηνπ βξεηαληθνχ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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θνηλνβνπιίνπ. 'Άιιε άπνςε ιέεη φηη επηλνήζεθε απφ ηνλ Οδπζζεχο Γθξαλη (18νο 

πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ) γηα ηνπο δηαθφξνπο πνπ ηνλ πεξίκελαλ ζηα ιφκππ ηνπ 

μελνδνρείνπ πνπ δηέκελε ζηελ Οπάζηγθηνλ. 

Οη νκάδεο πίεζεο είλαη ζπλήζσο εξγαηηθά ζπλδηθάηα, εμεηδηθεπκέλνη άλζξσπνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θηλήκαηα λέσλ, θεκηληζηηθά θηλήκαηα, ελψζεηο γνλέσλ θ.η.ι. θαζψο 

θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ζε ηνπηθφ ή δηεζλέο επίπεδν. Οη νκάδεο απηέο 

ελεκεξψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηα κέιε ηνπο, ελψ φηαλ νη θαηαζηάζεηο ην απαηηνχλ, 

ζπγθξνχνληαη κε θξαηηθνχο θνξείο ε αληαγσληζηηθέο νκάδεο, επηζηξαηεχνληαο  

λφκηκα ή κε κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Λφκπη νλνκάδνληαη ζηεξεφηππα θαη θάπνηεο νκάδεο (εβξατθφ ιφκπη, ειιεληθφ ιφκπη,) 

πίεζεο θαη κε εζληθέο πξνεθηάζεηο
12

, πνπ επηζήκσο δελ αλαγλσξίδεηαη ε δχλακή ηνπο 

πνηέ νπζηαζηηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζεο νκάδεο ιεηηνπξγνχλ παξαζθεληαθά 

επεξεάδνληαο πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο έρνπλ αξθεηά ππνινγίζηκε δχλακε. 

Σν ιφκπη απνηειεί κηα ζχγρξνλε αλάγθε, δεδνκέλνπ φηη νη λνκνζεηηθέο νκάδεο είλαη 

ζεκηηφ λα καζαίλνπλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (φζνπο επεξεάδνληαη νηθνλνκηθά ή 

κε άιιν ηξφπν) γηα ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ παξαιείςεψλ ηνπο. 

Σαπηφρξνλα φκσο, ην ιφκπη θάπνηεο θνξέο θαηαιήγεη λα είλαη έλαο κεραληζκφο 

αζέκηηνπ επεξεαζκνχ ησλ απνθάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη δηαθζνξάο ηνπο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, παξακέλνληαο φκσο ε πην ζεκαληηθή νκάδα πίεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

Οη  νκάδεο πίεζεο, φπσο επηρεηξεζηαθέο νκάδεο, επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί, 

ζπλδηθάηα, εθηφο απφ ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, κπνξνχλ λα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%8D%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
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αζθνχλ επηξξνή ζηα επξχηεξα θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα επεξεάδνληαο ηνπο 

πνιίηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο Πνιηηείαο. 

2.8 Κξηηηθή απέλαληη ζηελ πξνπαγάλδα ησλ επηρεηξήζεσλ 

Καηαξράο πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε θαηά πφζν ν φξνο πξνπαγάλδα θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα έρεη κνλνζήκαληε αξλεηηθή ρξνηά. Ο 

Θενδσξαθφπνπινο ππνζηεξίδεη ηελ αλππαξμία θαθνζεκίαο ή θαινζεκίαο ηεο 

ζηεξηδφκελνο ζην απφθζεγκα ηνπ Lippmann φηη θαζεηί πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ερζξφ είλαη πξνπαγάλδα θαη φ,ηη πξνέξρεηαη απφ εκάο είλαη πεηζψ. 

Η πξνπαγάλδα κε ηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο, απηή ηεο πξνψζεζεο ηεο εηθφλαο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε θπζηθή πξνέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ· ηη παξάγεηαη δειαδή 

πξνθεηκέλνπ λα πνπιεζεί. Γηα λα γίλεη ην εκπφξην πην απνηειεζκαηηθφ νη εηαηξίεο 

πξέπεη λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηα εκπνξεχκαηά ηνπο, 

θάλνληαο ηα έηζη γλσζηά ζηελ αγνξά ζε έλαλ ζπλερή αγψλα λα μερσξίζνπλ αλάκεζα 

ζε ρηιηάδεο άιια. Έηζη ζπζηεκαηνπνηνχλ ηελ πξνζπάζεηα απηή αλαπηχζζνληαο ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζε έλα γεηηνληθφ ζεζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, 

θάλνληαο ηελ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα επάγγεικα ή κία εμεηδίθεπζε. 

Έλαο ηηκεηήο ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο, ν Tribor R. Machan δηθαηνινγεί ηελ 

εζηθφηεηά ηεο σο ζεζκνχ ζεσξψληαο ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ επεκεξία ηεο 

θνηλσλίαο. Η αξλεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη απέλαληί ηεο έρεη λα θάλεη κε ηε γεληθφηεξε 

αξλεηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ην εκπφξην απφ έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηνπ θφζκνπ. πρλά νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχληαη θεξδνζθφπνη θαη ηα κέζα 

πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φηη κπνξνχλ λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη 

νηηδήπνηε. Τπάξρεη κηα ζρηδνθξεληθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην εκπφξην ζε κεγάιν 
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ηκήκα ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Mπνξεί λα αλαινγηζηεί θαλείο γηα ηε θήκε ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ εκπνξίνπ- ηνλ δηαθηλεηή, ηνλ έκπνξν, ηνλ πσιεηή, ηνλ κάλαηδεξ θαη 

πνιινχο άιινπο. ινη απηνί αληηκεησπίδνληαη κε εζηθή ππνςία απφ πνιινχο 

ζενιφγνπο, θηινζφθνπο θαη άιια κέιε ηεο δηαλφεζεο. 

Ο Machan θαηαδπθλείεη ηελ εζηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη 

θαη΄επέθηαζε θαη ηεο δηαθήκηζεο σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δχν πξψησλ.  

Αλαγάγεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζε θηινζνθηθφ επίπεδν: «ηαλ νη άλζξσπνη 

ζεσξνχλ έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπο, φπσο ην κπαιφ ή ην πλεχκα, σο απφθνζκα θαη 

ην ππφινηπν, δειαδή ηα ζψκαηά ηνπο θαη φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ην ζψκα, πεδά θαη φηαλ 

ην πξψην ζεσξείηαη επγελέο ελψ ην δεχηεξν ζεσξείηαη πνηαπφ, νη επηρεηξήζεηο ζα 

ππνθέξνπλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν Υξηζηφο έγηλε βίαηνο κφλν απέλαληη ζηνπο 

ελερπξνδαλεηζηέο ζην λαφ, παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ πνιινί άιινη ακαξησινί 

εθεί, πνιινί ππνθξηηέο θαη άιινη πνπ παξαβίαδαλ ηελ ηεξφηεηα ηνπ νίθνπ ηνπ 

Θενχ.»
28 

Τπάξρεη κηα νκνηφηεηα ηνπ πσο γίλνληαη αληηιεπηέο νη επηρεηξήζεηο θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Καη ηα δχν κπνξεί λα είλαη επηζπκεηά αιιά δελ εθηηκνχληαη. . ηαλ 

ε θπξίαξρε άπνςε ζεσξεί ην κπαιφ αλψηεξν ζε ζεκαζία απφ ην ζψκα, ηείλεη λα 

πξνσζεί κφλν δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεζκνχο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλχςσζε ηνπ 

πλεχκαηνο σο εζηθά άμηνπο. Σν ζψκα δελ είλαη παξά ην κέζν γηα ηνλ άμην, επγελή 

ζηφρν ηεο εμάζθεζεο ηνπ κπαινχ. Έηζη αθξηβψο ην ζηνράζηεθαλ ν Πιάησλαο θαη 

αθφκα θαη ν Αξηζηνηέιεο θαη γηα απηφ ζεψξεζαλ ην εκπφξην θαη ηε ιηαληθή πψιεζε 

σο εζηθά θαηψηεξα ή ζηνηρεηψδνπο αμίαο. Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα ζθνπεχεη 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλ απηά εθιακβάλνληαη φηη 
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δηεπθνιχλνπλ ηηο πην επηειείο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, δελ είλαη λα απνξεί 

θαλείο γηαηί αληηκεησπίδνληαη κε ππνςία θαη αθφκα κε εζηθή πεξηθξφλεζε. 

Σν λα δεη φκσο θάπνηνο ελάξεηα ηζνδπλακεί αλάκεζα ζηα άιια θαη κε ην λα 

θξνληίδεη λα επεκεξεί σο αλζξψπηλν νλ. Αγάπα ηνλ πιεζίνλ ζνπ φπσο ηνλ εαπηφ ζνπ 

δίδαμε ν Υξηζηφο θαη ζίγνπξα κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο θξνληίδεο ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη 

λα είλαη θαη ε θαζεκεξηλή ηνπ επδσία. Χο θπζηθφ νλ ινηπφλ ν άλζξσπνο πξέπεη φρη 

κφλν λα θαιχπηεη ηηο δσηηθέο ηνπ αλάγθεο αιιά λα απνιακβάλεη πνιιέο απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο, ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ησλ ηαμηδηψλ, ηεο δηαζθέδαζεο θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ, ηα νπνία 

ζα ήηαλ φια αλέθηθηα ρσξίο απνηειεζκαηηθφ, θαιψο δηεμαγφκελν εκπφξην θαη 

εξγαζία. Δάλ επίζεο ην εκπφξην θαη νη επηρεηξήζεηο εληζρχνληαη απφ ηε δηαθήκηζε, 

απηφ δείρλεη φηη ε δηαθήκηζε είλαη θαηά θαλφλα, κία εζηθά αμηνζέβαζηε πξνέθηαζε 

απηψλ ησλ πεδίσλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία ελάληηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα είλαη φηη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε ηέηνην βαζκφ σο λα ήηαλ νη άλζξσπνη καξηνλέηεο ζε 

ζρνηληά ή πειφο ηειείσο εχπιαζηνο κε δηάθνξεο ςπρνινγηθέο κεζφδνπο θαη 

ηερλάζκαηα. Χζηφζν ην λα ηνλίδνπκε ην εζηθφ πιαίζην ηεο αλζξψπηλεο δσήο δείρλεη 

ηελ επίγλσζή καο φηη νη άλζξσπνη θπζηνινγηθά κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ. πσο πνιχ 

εχζηνρα ηνλίδεη ν Machan:  «Απηφ ζα ήηαλ πξνθαλέο αθφκα θαη αλ κε επηηηκνχζαηε 

γηα ην φηη θάλσ κηα ηέηνηα ππφζεζε: εάλ κε θξηηηθάξεηο γηα θάηη πνπ θάλσ, ππνζέηεηο 

φηη ζα κπνξνχζα λα ην έρσ θάλεη αιιηψο.» 

Έλαο δηάζεκνο θξηηηθφο ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ ν John Kenneth Galbraith ηνπ Harvard 

University, ν νπνίνο ήηαλ έλαο νηθνλνκνιφγνο θαη πξψελ πξεζβεπηήο ζηελ Ιλδία ππφ 

ηελ πξσζππνπξγία ηνπ Κennedy. πσο ην έζεζε «Έλαο αθφκα πην άκεζνο δεζκφο 
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αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηηο αλάγθεο παξέρεηαη απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο κνληέξλαο 

δηαθήκηζεο θαη ησλ πσιήζεσλ (salesmanship). Απηνί δε κπνξνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ 

κε ηελ έλλνηα ησλ αλεμάξηεηα θαζνξηζκέλσλ επηζπκηψλ, γηαηί ε θεληξηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία είλαη λα δεκηνπξγνχλ επηζπκίεο- λα θέξνπλ ζε ππφζηαζε αλάγθεο πνπ 

πξνεγνπκέλσο δελ ππήξραλ.» 
23 

Απηή ε ηδέα είρε έλαλ αληίθηππν ζην πσο έλαο αξηζκφο αθαδεκατθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ ιφγησλ ηεο εζηθήο, ζθέθηνληαη γηα ηε 

δηαθήκηζε. Σεο θέξνληαη ζαλ φπιν πνπ ζηξέθεηαη ζηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δε 

κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ. Αιιά νχηε ε δηαθήκηζε είλαη φπιν, νχηε νη άλζξσπνη 

αβνήζεηνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε δηαθήκηζε πξέπεη λα 

είλαη έμππλα ζρεδηαζκέλε είλαη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ηελ αγλνήζνπλ. 

Μπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ζε κηα ζηηγκή, αθφκα θαη 

απφ ηα θαιχηεξα. Απηφο είλαη επίζεο ν ιφγνο πνπ νη δηαθεκηζηέο ζηνρεχνπλ ην θνηλφ 

ηνπο. Πξνζπαζνχλ λα πιεζηάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ήδε πξνδηαηεζεηκέλνη 

λα αγνξάζνπλ ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ έρνπλ γηα πψιεζε. 

ηνλ αιεζηλφ θφζκν κπνξνχκε λα πνχκε φηη εάλ θάηη δε καο αξέζεη δελ ην 

δνθηκάδνπκε ή θαη εάλ ην δνθηκάζνπκε κία θνξά είλαη πξνθαλέο φηη δε ζα 

επαλαιάβνπκε ην ίδην ιάζνο. Δθφζνλ ε δηαθήκηζε είλαη ειεχζεξε γηα φιεο ηηο 

αληαγσληδφκελεο εηαηξίεο ην πξντφλ κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζα μεπεξάζεη 

ζηηο πξνηηκήζεηο καο ηα ππφινηπα. Σα θφιπα θαη ηα ηερλάζκαηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ πσιεηή ηνπ θαιχηεξνπ πξντφληνο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνλ πσιεηή 

ηνπ ρεηξφηεξνπ πξντφληνο. Αιιά κφλν ν πξψηνο έρεη ην πιενλέθηεκα πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπ. Καλείο δελ πηζηεχεη γηα παξάδεηγκα 

φηη νπνηνδήπνηε είδνο δηαθήκηζεο ζα είρε επηηχρεη λα δηαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά ε 
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ζθάθε απέλαληη ζην πιπληήξην, νη άκαμεο απέλαληη ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ε πέλα 

ρήλαο απέλαληη ζηε ραιχβδηλε γξαθίδα θαη αξγφηεξα απέλαληη ζην ζηπιφ. Αληηζέησο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δηαθήκηζε βνεζάεη λα γίλνπλ γλσζηά ηα λέα πξντφληα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έλαληη ησλ παιηψλ· κε απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θνξέαο ηνπ 

θαηλνχξηνπ θαη ζπληειεί νπζηαζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

   ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΠΡΟΠΑΓΑΝΓΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

3.1. Ζ Πξνπαγάλδα θαη νη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο επηρείξεζεο 

θνπφο  ηεο επηρείξεζεο είλαη ε βαζηθή ηεο επηδίσμε, εθείλν πνπ ζέιεη λα επηηχρεη 

κέζα ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. ηξαηεγηθή είλαη ην 

γεληθφ ζρέδην πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζπλεζίδνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηξία επίπεδα ζηξαηεγηθήο. Σν πξψην εμεηάδεη ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο 

ηεο επηρείξεζεο, ην επηρεηξεζηαθφ ηεο αληηθείκελν, ηα βαζηθά ζρέδηα θαη ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο. Σν δεχηεξν επίπεδν, ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο δηεπζχλζεηο κηαο επηρείξεζεο (strategic business units)θαη 

ζηα ζηξαηεγηθά ηεο ζρέδηα. Σν ηξίην επίπεδν, ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή, αλαθέξεηαη 

ζηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο θαζνδεγνχληαη θαη δηνηθνχληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην 

νπνίν δηεπζχλεη ηελ επηρείξεζε θαη κηα νκάδα δηεπζπληψλ ή γεληθψλ δηεπζπληψλ 

(management) πνπ δηνηθεί ηελ επηρείξεζε ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
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ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηαζηξψλεη ηα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξηο ηξφπνη βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη ηα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα
8
: 

 Ο ζπγθεληξσηηθφο ηξφπνο  

 Ο απνθεληξσηηθφο ηξφπνο  

 Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ  

 Η επηηξνπή πξνγξακκαηηζκνχ  

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζπλππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο αλάδξαζεο 

(feedback)θαη ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή 

ηφζν ηεο δηνίθεζεο θνξπθήο φζν θαη ηνπ ππνινίπνπ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Σε ζηξαηεγηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη. Μηα ζπλεζηζκέλε ηαμηλφκεζε είλαη νη εζσηεξηθνί θνηλσληθνί εηαίξνη, νη 

εμσηεξηθνί θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ηεο αγνξάο.  

 ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέηνρνη ή νη ηδηνθηήηεο, ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη εξγαδφκελνη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  

 ηε δεχηεξε αλήθνπλ ε θπβέξλεζε, ε αληηπνιίηεπζε, νη ηξάπεδεο, νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη δηάθνξεο νκάδεο αθηηβηζηψλ.  

 Η ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο πειάηεο, ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο.  

 Η θπξίαξρε κέρξη πξφζθαηα αληίιεςε ήηαλ φηη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

ησλ επηδηψμεσλ ηνπο νθείινπλ λα δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Άξα απψηεξνο ζθνπφο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο («shareholders corporation»).  
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Η λεψηεξε αληίιεςε ππνζηεξίδεη φηη, πέξαλ ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ κεηφρσλ, 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο νκάδεο θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ είλαη ζθφπηκν λα επεξεάδνπλ ηηο 

επηδηψμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθήζεηο, ηνπο 

κεηφρνπο, ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δξα ε επηρείξεζε. Η δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη 

εθείλνπο πνπ δηαηππψλνπλ ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

ηνπο αληαγσληζηέο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Η ηξίηε θαη ηέηαξηε νκάδα 

πεξηιακβάλνπλ δεπηεξεχνληεο κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο, φπσο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

θηλήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θ.ά. 

Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  Δπηπιένλ νη 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη απιψο κεραληζκνί πνπ παξάγνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο, 

πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη απνθνκίδνπλ θέξδε αιιά νη επηδηψμεηο ηνπο πξνρσξνχλ 

πέξαλ απηνχ. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε θνηλσληθή επζχλε είλαη ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 

απνηέιεζκα ε πξνπαγάλδα ηνπο λα πεξλά θαη κέζα απφ απηά ηα ζέκαηα. 

Ζ Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Corporate governance) 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο θπβεξλψληαη θαη δηεπζχλνληαη, νη επηπηψζεηο 

ζηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ε ππεπζπλφηεηά ηνπο έλαληη φισλ φζσλ ζρεηίδνληαη καδί 

ηνπο είλαη ε νπζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Η ζπγθξνηεκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αθνξά εηαηξείεο, νη νπνίεο 

είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, πξνήιζε απφ εκπεηξίεο αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ 
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θαη επεθηείλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζή ηνπο 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη άιισλ εηαηξηψλ, κεηφρσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

Η απνθάιπςε ην 2001 θαη 2002 ζεηξάο ζθαλδάισλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. 

Δnron, Global Crossing, World Com.,Tyco, Adelphia, θ.ά) ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο δεκηνχξγεζε ζέκα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο.  

Κνηλσληθή επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ (corporate social responsibility) 

Ο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα νη κεγάιεο θαη πνιπεζληθέο, έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθέο 

πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, ηηο νπνίεο αλαδεηθλχνπλ 

κέζα απφ ηα δηαθεκηζηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα πξνζπαζψληαο λα πείζνπλ φηη έρνπλ 

θνηλσληθή επαηζζεζία θαη παξνπζία.  

Σα δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη επηρεηξεζηαθήο εζηθήο είλαη πιένλ 

θπξίαξρα θαη επηρεηξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηηο θαζηεξσκέλεο κέρξη ζήκεξα πξαθηηθέο 

θαη ζπλήζεηεο. Τπνζηεξίδεηαη φκσο θαη ε άπνςε φηη ε θνηλσληθή επζχλε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο.  

3.2.  ηξαηεγηθή θαη Πξνπαγάλδα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 

ηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη νη γεληθφηεξεο θαη πην καθξνπξφζεζκεο 

επηδηψμεηο ηεο, ελψ αληηθεηκεληθνί ζθνπνί νη ζπγθεθξηκέλνη θαη πην άκεζνη ζηφρνη 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηδίσμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη κεηαθξάδνπλ 

ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη απνηεινχλ 

δεζκεχζεηο ηεο Γηνίθεζεο λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ απαηηείηαη 
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ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα κε 

φια ηα κέζα ηεο(δεκφζηεο ζρέζεηο, δηαθήκηζε, lobbying) . 

Οη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ζηφρνπο ζε θάζε ιεηηνπξγία ηνπο , φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, νη 

ζηφρνη marketing πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία πσιήζεσλ, νη παξαγσγηθνί ζηφρνη πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θ.α.. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη  ηεο επηρείξεζεο 

είλαη νη  ζηξαηεγηθνί ζηφρνη  γηαηί ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά καθξνπξφζεζκα. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη 

(καθξνπξφζεζκνη) έρνπλ  ζθνπφ λα  πξνεηνηκάδνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ζήκεξα θαη 

γηα ηα επφκελα πέληε ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, θαζψο επίζεο θαη λα πηέδνπλ ηε Γηνίθεζε 

λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηεο ζήκεξα κέζα ζε έλα πιαίζην καθξνπξφζεζκεο 

επεκεξίαο ηεο επηρείξεζεο παξά κε βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα θαη νθέιε. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηφρσλ είλαη ην κεξίδην αγνξάο, ην ρακειφηεξν θφζηνο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ε επξχηεξε γθάκα πξντφλησλ, ε θαιχηεξε πνηφηεηα 

πξντφλησλ, ην θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά, ε εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηλνηνκία, ε δεμηφηεηα 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ε ηζρπξή παξνπζία ζε δηεζλείο αγνξέο θιπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπο νη επηρεηξήζεηο θαηαζηξψλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ζηξαηεγηθέο ηνπο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ κε επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζηφρνπ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα είλαη : 

α) ηξαηεγηθέο ζηαζεξόηεηαο φπνπ  επηδίσμή ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ status 

quo, γηαηί ήδε ε επηρείξεζε γηα παξάδεηγκα έρεη πεηχρεη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνπαγαλδηζηηθά κέζα, φπσο ην lobbying, κηα ζεκαληηθή επελδπηηθή ζπκθσλία πνπ 

ζέιεη λα δηαηεξήζεη. Πνιιέο θνξέο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο πξνζπαζεηψλ κεγάισλ 

θνιινζψλ δηαηήξεζεο κηαο θαηάζηαζεο (δηεθζαξκέλεο ή κε) ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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πνιηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο εθάζηνηε θνξείο εμνπζίαο (ΜΜΔ, δηθαηνζχλε, 

δηαπιεθφκελα).  

β) ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο φπνπ επηδίσμή ηνπο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο δηακέζνπ επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα φπσο ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θ.ά. Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα εδψ 

κπνξεί λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ηφζν ζε 

εκθαλέο επίπεδν κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ κείγκαηνο πξνψζεζεο (δηαθήκηζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, ρνξεγίεο, 

εθζέζεηο θ.α.), φζν θαη ζε επίπεδν αθαλέο κέζσ ηνπ lobbying θαη ησλ δεκνζηψλ 

ζρέζεσλ πνπ αζθνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ, ηελ ππνγξαθή επελδπηηθψλ 

ζπκθσληψλ κε κεγάιεο αγνξέο , ηελ νξγάλσζε ζπκκαρηψλ γηα ηελ δηείζδπζε ζε 

θαηλνχξγηεο δχζθνιεο αγνξέο , ηελ αλάιεςε εξγαζηψλ κέζσ εζληθψλ ή δηεζλψλ 

δηαγσληζκψλ θ.α.. Έλα άιιν θνκκάηη πνπ εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κηαο 

εηαηξίαο είλαη θαη ε δπζθήκηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο αιεζή ή 

ςεχηηθα επηρεηξήκαηα κε απεπζείαο επηζέζεηο (δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο) ή κε 

ππφγεηα κέζα (δηαξξνέο ζηνλ ηχπν, δηαπιεθφκελα ζπκθέξνληα). 

γ) ηξαηεγηθέο κείσζεο θόζηνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν λα 

πσινχληαη ηα πξντφληα ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Μ' απηφ ηνλ 

ηξφπν επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Η πξνπαγάλδα εδψ κε ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα επηηεπρζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζπκθσλίεο 

κε πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκπηέδνπλ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ ή αθφκα θαη κε 

θπβεξλήζεηο θξαηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε εθκεηάιιεπζε πινπηνπαξαγσγηθψλ 
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πεγψλ. Μέζσ ηεο πνιηηηθήο πίεζεο θαη ηδίσο ζε δηεθζαξκέλα θξάηε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζην φξην ηεο λνκηκφηεηαο, παξαβιέπνληαο ηε λνκνζεζία κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Έηζη ιεηηνπξγνχλ κέζσ απνηθηνθξαηηθψλ 

ζπλζεθψλ κνιχλσληαο ην πεξηβάιινλ, δεκηψλνληαο ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, 

απαζρνιψληαο αλήιηθνπο ζε άζιηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θα φια απηά κε ηελ 

επινγία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Μέζα απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

πξνπαγαλδηζηηθέο πξαθηηθέο επηδηψθεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.  

δ) ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ηα νπνία νη πειάηεο 

αληηιακβάλνληαη σο δηαθνξεηηθά απφ ηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ. Η 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα, ζην design, ζην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θ.ιπ. Η ζπκβνιή ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ηερληθψλ 

θαη εδψ είλαη απαξαίηεηε ζην λα δηακνξθψζεη κηα ζεηηθή εηθφλα ηνπ 

δηαθνξνπνηεκέλνπ πξντφληνο ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αθνινπζνχλ ην πξντφλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. Οη εηδηθεπκέλνη πσιεηέο, ε ζηνρεπκέλε 

θαη πξνζεγκέλε δηαθήκηζε, νη δηάθνξεο άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, αιιά  

ηαπηφρξνλα θαη νη ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε πξνπαγάλδα ζηνπο 

θαηαλαισηέο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία δηαθνξνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε 

πσιήζεσλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο πνπ ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

ε) ηξαηεγηθέο “ζπγθέληξσζεο” ή “εζηίαζεο” φπνπ επηδηψθεηαη  ε αχμεζε ηεο  

αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο “ζηφρεπζεο” ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. 

Μέζα απφ απηή ηε ζηφρεπζε  ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζεη κηα βαζηά 
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γλψζε ηνπ ηκήκαηνο, ζέηνληαο έηζη θαη εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ 

εμαηηίαο ηεο θήκεο πνπ έρεη απνθηήζεη, φηη είλαη εμεηδηθεπκέλε ζην ηκήκα απηφ. Η 

επίηεπμε ζηνρεχζεσλ απαηηεί κηα θαιά νξγαλσκέλε πξνπαγάλδα ψζηε λα ππάξρεη θαη 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ αληαγσληζηψλ ιφγσ ηεο 

θήκεο πνπ έρεη ε επηρείξεζε απφ ηελ επηηπρεκέλε ηεο εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο αγνξάο. Η θαηάθηεζε ηεο θήκεο είλαη ζέκα πξνβνιήο, θαηάιιεισλ 

ρεηξηζκψλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθήο εηθφλαο πξντφληνο 

θαη επηρείξεζεο, ςπρνινγηθνχ επεξεαζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο, πξνβνιήο ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πψιεζε. Με άιια 

ιφγηα είλαη ζέκα επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο.  

Γηα λα πινπνηεζνχλ  νη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, ρσξηζηά ε θαζεκία ή ζε ζπλδπαζκφ, 

πξέπεη  : 

 Να πξνζδηνξίδνληαη νη επζχλεο, δειαδή ην πνηνο ζα θάλεη ηη, ψζηε νη ξφινη θαη 

νη αξκνδηφηεηεο λα είλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηνί γηα λα κελ ππάξρνπλ 

θαζπζηεξήζεηο  ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηφρσλ. 

 Να θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ. ηα ζρέδηα δξάζεο αλαθέξνληαη θαη νη πξνπαγαλδηζηηθέο ηερληθέο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο . πσο 

γηα παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο νκάδσλ πίεζεο γηα ηελ  επίηεπμε ζπκθσληψλ ή 

ηελ θαηνρχξσζε έξγσλ ή αλαζέζεσλ θ.α. 

 Να πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα, δειαδή κέζα ζε πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα πινπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο γηα λα ππάξρεη 

κεηξήζηκν απνηέιεζκα ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη λα αμηνινγείηαη ε φιε 

δηαδηθαζία.  
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 Να θαηαλέκνληαη νη πφξνη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Σέηνηνη πφξνη αθνξνχλ θαη ηηο δαπάλεο ηνπ κείγκαηνο πξνψζεζεο 

θαη γεληθφηεξα ησλ εθζηξαηεηψλ πξνπαγάλδαο ψζηε απηέο λα κπνξνχλ θαη 

νηθνλνκηθά λα πινπνηεζνχλ.  

 Να δηαηεξνχληαη νη ππεχζπλνη ππφινγνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (ζε 

επίπεδν επηρείξεζεο, κνλάδαο, ιεηηνπξγίαο). Δδψ εληάζζνληαη θαη φινη φζνη 

ραξάζζνπλ θαη επηβιέπνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνπαγαλδηζηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο 

 

3.3. Ζ επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα θαη ε Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

ηελ επνρή καο αλαγλσξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο σο ζεκέιην ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, φρη κφλν ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

Σχπνπ, αιιά θαη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζηελ αλεκπφδηζηε πιεξνθφξεζε. Οη 

δηάθνξεο θπβεξλήζεηο φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιακβάλνληαη φηη νη ιανί έρνπλ 

κεγάιε δχλακε λα επεξεάδνπλ γεγνλφηα θαη απνθάζεηο θαη φηη ε θαη’ επζείαλ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ιανχο έρεη ζπρλά κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ αληαιιαγή 

ξεκαηηθψλ δηαθνηλψζεσλ, θαη ηνχην γηαηί δνχκε ζ’ έλα θφζκν αθζνλίαο 

πιεξνθνξηψλ, άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη «δηάηξεησλ» ζπλφξσλ. Η επνρή ηεο 

πιεξνθνξηθήο έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ βηνκεραληθή επνρή. Έηζη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηηο 

ηειενξάζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζε απμαλφκελν βαζκφ 

δηεμάγεηαη δεκφζηα, κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ δηαζέζηκνο γηα 

παξαζθεληαθέο δηαβνπιεχζεηο. Απηέο νη εμειίμεηο επηβάιινπλ κε απμαλφκελε έκθαζε 
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ηε ιεγφκελε έληερλε πξνπαγάλδα πνπ απνηειεί θπβεξλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη  

πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο  ζεηηθήο εηθφλαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη Πνιπεζληθέο,  έρνπλ εγεηηθή 

ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνπαγάλδαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπο. Απηφ ην κνληέιν δεκνθξαηίαο, φπνπ ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα 

εγείηαη ησλ πξνζπαζεηψλ δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 

85 πεξίπνπ ρξφληα ζηηο ΗΠΑ θαη εμαπιψζεθε πνιχ γξήγνξα θαη ζε πνιιέο άιιεο 

βηνκεραληθά ηζρπξέο ρψξεο. ηελ πξνζπάζεηα εμάπισζεο απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηα παλίζρπξα ΜΜΔ θαη 

θπξίσο ην ξαδηφθσλν παιαηφηεξα, ε ηειεφξαζε αξγφηεξα, αιιά θαη ην δηαδίθηπν ζηηο 

κέξεο καο. Οη  ζχγρξνλεο θπβεξλήζεηο πξνεγκέλσλ θξαηψλ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

θαη ππφ ηνλ έιεγρν αξθεηνχο ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη 

αξθεηέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Σα Μ.Μ.Δ. (ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε) πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο επηδηψμεηο ησλ θπβεξλήζεσλ εληάζζνληαη ζηελ ιεγφκελε δεκφζηα 

δηπισκαηία κέζα απφ ηελ νπνία δηακνξθψλνπλ ηε εηθφλα ηεο ρψξα ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ. Σα κέζα απηά είλαη γλσζηά σο «Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ» 

(BBC, Voice of America, Deuche Velle). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη ηα 

δηάθνξα κνξθσηηθά Ιλζηηηνχηα πνπ αλαπηχζζνπλ πνιηηηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

μέλεο ρψξεο (British Council, Alliance Francaise, Dante Alligeri, U.S. Information 

Agency). 

 Σα μέλα πλεπκαηηθά ηδξχκαηα, φπσο ην British Council θαη ε Alliance Fransaise, πνπ 

ηδξχζεθαλ πξηλ απφ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν έρνπλ εκπεδψζεη ηελ εληχπσζε φηη 

είλαη πξσηαξρηθά θέληξα γηα ηε δηάδνζε ηεο αγγιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη 

αληίζηνηρσλ κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ακνηβαίαο σθέιεηαο, ε U.S.I.A (United 
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States Information Agency) πνπ ιεηηνχξγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, 

αλ θαη πέηπρε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα λα δηαδψζεη ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο 

(θηλεκαηνγξάθν, βηβιία, κνπζηθή) θαη λα παξάζρεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνηξνθηψλ ζε 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, δελ θαηφξζσζε, παξά ηελ δηάζεζε εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

λα απαιιαγεί ησλ θαηεγνξηψλ φηη απνηειεί θέληξν γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο 

πξνπαγάλδαο. ηελ αξλεηηθή απηή εμέιημε ζπλέβαιε βεβαίσο θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ, πνπ επεθηάζεθε ζηνλ ρψξν ηεο εθαηέξσζελ πξνπαγάλδαο κέζσ 

ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ (Voice of America). Τπνςίεο γηα ηελ ακεξηθαληθνχ 

ηχπνπ «παγθνζκηνπνίεζε» πξνθάιεζε, ηδίσο κεηά ηελ θαηάιπζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ, πνπ δξνπλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη πξνσζνχλ ακεξηθαληθά πξντφληα, 

απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κέρξη Coca Cola θαη fast food. Δίλαη ελδεηθηηθή απφ 

ηεο απφςεσο απηήο, ήδε απφ ην 1946, ε δηαπίζησζε ηνπ ακεξηθαληθνχ πθππνπξγνχ 

εμσηεξηθψλ William Benton, φηη ε «ε θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία είλαη δπλεηηθά ν 

πνιπηηκφηεξνο ζχκκαρνο καο ζηε δηεμαγσγή ησλ εμσηεξηθψλ καο ζρέζεσλ, αιιά 

αληηζηξφθσο απνηειεί θαη πξψηνπ βαζκνχ πνλνθέθαιν». 

 Πνιιέο δεκνθξαηηθέο ρψξεο, επεξεάζηεθαλ απφ ην κνληέιν απηφ ηεο δεκνθξαηίαο 

φπνπ ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα δηακνξθψλεη ηελ θνηλή γλψκε, πνπ ηνπο επέβαιαλ 

θπξίσο νη ΗΠΑ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ήηαλ  επάισηεο ζηελ θνηλή γλψκε, 

ελζηεξλίζηεθαλ απηφ ην λέν κνληέιν δεκνθξαηίαο φπνπ νη επηρεηξήζεηο δηέπνληαη 

απφ ην ζθεπηηθφ ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ θέξδνπο, παξακειψληαο ηε ζεκαζία ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ πξνβιεκάησλ. Έλα ηέηνην κνληέιν φκσο  ειέγρνπ 

ηεο εμνπζίαο απφ ηηο Πνιπεζληθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο, δελ είλαη δπλαηφ λα κε 

δεκηνπξγεί πίεζε απφ ηε ιατθή βάζε γηα  λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο  γηα 

παξάδεηγκα ε επηβνιή πςειφηεξσλ θφξσλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Απηή αθξηβψο 



 51  

ε πίεζε δεκηνπξγεί αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο  ζηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε δπζαξέζθεηα ησλ 

πνιηηψλ απφ ηελ εθαξκνγή πνιιψλ αληηιατθψλ κέηξσλ, επηζηξαηεχνληαη  

εκπεηξνγλψκνλεο ζε δπλακηθή νκάδσλ (group dynamics), ζε κειέηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ζηε δηαθήκηζε, εηδηθνί ζηε δεκνθξαηηθή πξνπαγάλδα θαζψο θαη ζεκαληηθά 

θεθάιαηα. 

Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα ζχκθσλα κε ηνλ Απζηξαιηαλφ πνιηηηθφ επηζηήκνλα  

Alex Carey απνηειείηαη απφ εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη απφ δεκφζηεο ζρέζεηο. Οη 

δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, δειαδή 

ηνπο δηθνχο ηεο εξγαδφκελνπο, φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Η πξνπαγάλδα πνπ 

αθνξά ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε : α) πξνπαγάλδα 

«ιατθνχ θξνλήκαηνο» («grassroots» propaganda), πνπ αθνξά ην επξχ θνηλφ θαη β) 

πξνπαγάλδα «θνξπθήο δέληξνπ» (treetops propaganda), πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

«δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο», ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ζηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ζηνπο δεκφζηνπο, ζηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο 

θαζεγεηέο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο.
24 

 

3.4. Δθζηξαηείεο επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο 

ηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζηηο ΗΠΑ, ηα 

κεγάια επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ζπλεξγαδφκελα κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο,  

πέηπραλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη 

ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ, δηαιχνληαο θάζε πξφγξακκα αληίζηαζεο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Σν 1930, ην Congress of Industrial Organizations 
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(CIO)
10

 πξνζπάζεζε λα ζπζπεηξψζεη  ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο ησλ ΗΠΑ ελάληηα 

ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία φκσο κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζην φλνκα ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο, θαηάθεξαλ λα 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ θνηλή γλψκε απφ ηα εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ είρε ζέζεη ην 

CIO θαη αθνξνχζαλ ηνπο κηζζνχο, ηηο ψξεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηελ 

επηηπρεκέλε πξνπαγαλδηζηηθή ηερληθή πνπ αλέπηπμαλ ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ελάληηα ζηελ ηζρπξή δπλακηθή πνπ είρε αλαπηχμεη ην 

CIO, ζηάζεθαλ αξσγνί θαη ζεκαληηθά κέζα ελεκέξσζεο ηεο επνρήο, θπξίσο 

ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί θαη εθεκεξίδεο, ηα νπνία δσξνδνθήζεθαλ γηα λα πεξάζνπλ 

ζηελ θνηλή γλψκε ηελ άπνςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

Σελ ίδηα επνρή (1930) θαη ζε άιιεο  βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο  ρψξεο εθηφο ησλ 

ΗΠΑ, φπσο ζηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Αγγιία, ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα 

εθάξκνζαλ αληίζηνηρεο ηερληθέο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο ΗΠΑ γηα λα 

θαηαζηείινπλ θάζε πξνζπάζεηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ λα πείζνπλ ηε 

θνηλή γλψκε γηα ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία ν 

ζνζηαιηζηήο  πξσζππνπξγφο Leon Blum (1872- 1950) δελ κπφξεζε λα αζθήζεη 

θηινιατθή πνιηηηθή γηαηί εηηήζεθε απφ ην πξνπαγαλδηζηηθφ ζιφγθαλ «θαιχηεξα ν 

Υίηιεξ παξά ν Blum», πνπ αθνξνχζε κηα επίθιεζε ζηνλ αληηζεκηηηζκφ ζε βάξνο ηνπ 

ζνζηαιηζηή πξσζππνπξγνχ. Δπηπιένλ κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ζηε 

Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα ηα εξγαηηθά 

θηλήκαηα δπζθεκίζηεθαλ, απφ κία αληηθνκνπληζηηθή πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία, 

φηη πξνάγνπλ ηνλ θνκκνπληζκφ θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
17 
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Οη πην έληνλεο εθζηξαηείεο  επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηξηψλ πεξηφδσλ. Η πξψηε ήηαλ ε εθζηξαηεία «Ακεξηθαλνπνίεζεο» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα 1912-1920, θαη κεζνπξάλεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Κφθθηλνπ Σξφκνπ (Red Scare). Η δεχηεξε εθζηξαηεία επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο 

πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ New Deal θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

δηάζηεκα 1945-1950.  Χο γλσζηφ ην New Deal αθνξνχζε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ βνεζνχζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα μεπεξάζνπλ ηα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929-1930 ζηελ  

Ακεξηθή, θαη γεληθφηεξα απνηεινχζε ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ αλφξζσζε ηεο 

Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο. Η ηξίηε εθζηξαηεία επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο μεθίλεζε 

κεηά  ην 1975, θαη πξνζπάζεζε λα αλαζηξέςεη ηελ θηινεξγαηηθή πεξηξξένπζα 

αηκφζθαηξα πνπ είρε αλαπηπρζεί ζηηο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο κεηά ην 

1965, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Γαιιία φπνπ ζηφρνο ήηαλ ε θαηαζηνιή ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ Μάε ηνπ 1968. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζπάζεηα ησλ πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

θνηλή γλψκε πξνο φθειφο  ηνπο θηλεηνπνηνχζε πάληα ηζρπξέο αληηδξάζεηο απφ ηα 

νξγαλσκέλα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία κε φπιν ηελ πξνπαγάλδα θαη 

έρνληαο καδί ηνπο ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαηφξζσλαλ  

λα κεηψλνπλ ηα νθέιε πνπ απνθηνχζε ην εξγαηηθφ θίλεκα. Οη κεγάιεο  εθζηξαηείεο 

επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα κπνιηάζνπλ ζηελ θνηλή 

γλψκε ηνλ θφβν ηεο θνκκνπληζηηθήο απεηιήο θαη επηπξφζζεηα  λα δπζθεκήζνπλ ηνπο 

θηιειεχζεξνπο θαη δεκνθξαηηθνχο επηθξηηέο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

νξγαλσκέλσλ  επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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3.5. Παξαδείγκαηα επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο άιιεο 

βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρώξεο 

Η πξψηε κεγάιε εθζηξαηεία επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο μεθίλεζε ην 1912 κεηά ην 

κεγάιν θχκα κεηαλάζηεπζεο πξνο ηηο ΗΠΑ, γη απηφ είλαη γλσζηή θαη σο εθζηξαηεία   

«Ακεξηθαλνπνίεζεο». Η εθζηξαηεία απηή θξίζεθε αλαγθαία απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ησλ ΗΠΑ πνπ έλησζαλ λα απεηινχληαη απφ ηελ εθηεηακέλε δηείζδπζε 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο ηεο Industrial Workers of the World  

(IWW), ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο. Η αλάγθε ηεο νξγάλσζεο κηαο 

εθζηξαηείαο πξνπαγάλδαο κεγάισλε απφ ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ηεο επνρήο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ φιν θαη ζπξξηθλνχκελε θήκε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απεηινχζε ηελ παληνδπλακία ηνπο. Σα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα 

πέηπραλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ πξνπαγάλδα ηνπο θαηά ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζε απηή ηεο ηφηε Κπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ ππέξ ηνπ πνιέκνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ επνδσζνχλ νη πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ, θαη 

θπξίσο ηνπ IWW, κε ηελ Κπβέξλεζε. 
20 

Έλα άιιν παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηε ζρέζε ηεο θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο κε ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ηελ πξνπαγάλδα ηνπο θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ, 

απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ηεο εκέξα ηεο 4
εο

 Ινπιίνπ σο εκέξαο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο γηα ηελ Ακεξηθή. Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ε εκέξα απηή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζρεδηάζηεθε απφ ην πξψην γξαθείν θξαηηθήο πξνπαγάλδαο, ηελ 

Δπηηξνπή Woodrow Wilson πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε Γεκφζηα Δλεκέξσζε (CPI). Η 

πξνπαγάλδα ηεο Δπηηξνπήο απηήο ελαληίνλ ηνπ Γεξκαληθνχ θαζηζκνχ απνηέιεζε ην 

επηθάιπκκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα 

θαηά ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο θαηά ηεο νξγάλσζεο IWW, 
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ηδηαίηεξα κεηά ηελ κεγάιε απεξγία ζην Lawrence ηεο Μαζαρνπζέηεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηηο λίθεο ηεο IWW. θνπφο ηεο πξνπαγάλδαο  ηεο CPI, κέζσ ηεο 4
εο

 

Ινπιίνπ,  ήηαλ λα ακεξηθαλνπνηήζεη ηνπο κεηαλάζηεο, δίλνληαο ηνπο ην δηθαίσκα λα 

εξγαζηνχλ ζηελ Ακεξηθή, απνβάιινληαο φκσο θάζε ζθέςε γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ IWW.  

Σα ζρέδηα ηεο CPI  ζπλερίζηεθαλ θαη ζε κηα κεγάιε δηάζθεςε πνιηηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ε θπβέξλεζε έρνληαο ζην πιεπξφ ηεο θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, έζεζε σο εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ ζπλέρηζε ηεο 

Ακεξηθαλνπνίεζεο σο θαη ηελ επφκελε 4
ε
 ηνπ Ινχιε. Η θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα 

κέζσ ηνπ CPI ρξεζηκνπνίεζε θαη ηνλ πνιεκηθφ θαλαηηζκφ πνπ είρε ήδε εκθαληζηεί, 

σο κέζν ελάληηα ζηνπο εηξεληζηέο θαη ζε θάζε ηη αληίζεην κε ηνπο Ακεξηθάληθνπο 

ζεζκνχο θαη ηε δεκνθξαηία πνπ φπσο ππνζηήξηδε πξέζβεπαλ ηα κέιε ηεο IWW. Η 

εγεζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη ζηελ 

νξγαλσκέλε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα πνπ εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηελ επίηεπμε 

ζηξαηεγηθψλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ κέζσ ηεο εκέξαο ηεο αλεμαξηεζίαο. Τπνζηήξημε 

φηη απηή ε νξγαλσκέλε πξνπαγάλδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο νδεγεί ζε 

απφιπην έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο δπλακψλνληαο ηελ αιπζίδα 

ηεο βηνκεραληθήο ηπξαλλίαο ζηηο ΗΠΑ θαη φηη νη λνκηκνπνηήζεηο ησλ κεηαλαζηψλ 

ππφ εθβηαζκφ, ζηξέθνπλ ηνπο κεηαλάζηεο ελάληηα ζε θάζε πξνζπάζεηα ησλ 

ζπλδηθαιηζηψλ λα αξζεί ν δπγφο ησλ ζπκθεξφλησλ εθκεηάιιεπζεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα επηρεηξεζηαθά ζπκθέξνληα κέζσ ηεο 4
εο

 Ινπιίνπ. 

Η δεχηεξε κεγάιε πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία μεθίλεζε εμαηηίαο ησλ αληίθηππσλ 

πνπ δεκηνπξγνχζε ε κεγάιε Οηθνλνκηθή Όθεζε ηνπ 1930, φπσο ην New Deal, πνπ 

ελίζρπε ηε δχλακε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  
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Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αιιά θαη κεηά απ’ απηφλ. Η επηρεηξεζηαθή 

πξνπαγάλδα εθθξάδεηαη απηή ηελ πεξίνδν κέζα απφ ηνλ Κπβεξλεηηθφ ζηφρν ηνπ 

αληηθνκνπληζκνχ θαη γη’ απηφ ζεσξείηαη σο ε πεξίνδνο ηνπ Κφθθηλνπ Σξφκνπ. Η  

αληηθνκνπληζηηθή εθζηξαηεία μεθηλά απφ ηνλ Γηνηθεηή Wilson πνπ εμαπνιχεη  ηνλ 

Κφθθηλν Σξφκν, κε ζθνπφ λα θαηαζηξέςεη ηελ εξγαηηθή θαη αλεμάξηεηε ζθέςε, θαη 

λα δηακνξθψζεη κηα αδηακθηζβήηεηε θπξηαξρία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΗΠΑ. Η 

θπξηαξρία  ησλ επηρεηξήζεσλ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ακεξηθάληθεο δεκνθξαηίαο, πνπ ε δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη κέζσ πξνπαγάλδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ακεξηθαληζκφ θαη ηνλ αληη-Ακεξηθαληζκφ,  αληηιήςεηο πνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ.  

Η εθζηξαηεία απηή θξίζεθε απαξαίηεηε γηαηί  κεηά ηνλ 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν ην 

ζνζηαιηζηηθφ δεκνθξαηηθφ ξεχκα ζάξσλε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηελ Ακεξηθή θαη 

ν  θίλδπλνο κεγάισλε γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Σν 

1947 κία εηαηξεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ πξνεηδνπνίεζε φηη ζα ρξεηαζηνχλ 3 σο 5 

ρξφληα ψζηε ην παξφλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λα κεηαιιαρζεί γηα λα ελαληησζεί ζε 

αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη μεθίλεζε κέζσ ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο National Association of Manufacturers (ΝΑΜ) κηα κεγάιε 

θακπάληα  γηα λα θεξδίζνπλ ηελ  κάρε ελαληίνλ ηνπ νζηαιηζηηθνχ κεηψπνπ. Απφ ην 

1946 σο ην 1950, ε ΝΑΜ δηέλεηκε πάλσ απφ 18 εθαηνκκχξηα πξνπαγαλδηζηηθά 

θπιιάδηα γηα ηελ θαηήρεζε θπξίσο ησλ εξγαηψλ αιιά θαη ησλ θνηλνηαξρψλ θαη ησλ 

καζεηψλ. Δπηπιένλ ε  βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο ζηξαηεχζεθε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο εθζηξαηείαο ελάληηα ζηνλ νζηαιηζκφ, κέζσ ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ πνπ παξνπζίαδαλ ηα ζπλδηθάηα σο ερζξφ ηνπ 

Ακεξηθάληθνπ ηξφπνπ δσήο, δηακνξθψλνληαο ηελ θνηλή γλψκε πξνο ηα ζπκθέξνληα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα ζην ζηφραζηξν ηεο πξνπαγάλδαο κπήθαλ θαη ηα 
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ζρνιεία , ηα παλεπηζηήκηα, νη εθθιεζίεο θαη γεληθφηεξα φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πξνζπάζεζαλ λα αληηδξάζνπλ ζε απηφ ην 

νξγαλσκέλν  πξνπαγαλδηζηηθφ ζρέδην πνπ ζηξαηεγηθφ ζηφρν  είρε ηελ εμφλησζε ηεο 

δπλακηθήο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε εμχςσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηεο εζηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η πξφζβαζε 

ησλ νξγαλψζεσλ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο δελ ήηαλ φκσο θαζφινπ εχθνιε, γηαηί ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά αθνινπζνχζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ ζε θάζε επθαηξία ελψ ππεξεηνχζαλ ηε δχλακε ησλ κεγάισλ 

ηξαπεδηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ  πνπ θπξηνιεθηηθά δηνηθνχζαλ ηελ 

Ακεξηθή. Η κνλαδηθή αληίζηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηψλ ήηαλ απφ νξηζκέλεο εθεκεξίδεο 

πνπ θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ, νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα κεηξηάζνπλ ηελ επηξξνή 

πνπ αζθνχζε ε επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα πνπ πεξλνχζε κέζα απφ θπβεξλεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, ηα 

νξγαλσκέλα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα απεηιήζεθαλ απφ ηηο νινέλα απμαλφκελεο 

νκάδεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ θπξηαξρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δεηνχζαλ θξαηηθφ έιεγρν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ νδήγεζε ζε κηα λέα εθζηξαηεία επηρεηξεκαηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ απνηεινχζε 

έλα κίγκα πξνπαγάλδαο «ιατθνχ θξνλήκαηνο» θαη  «θνξπθήο δέληξνπ», ε νπνία  

δηαηεξήζεθε γηα πνιιά ρξφληα φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ.  
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3.6. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο κεηά ην 1970 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη νκάδεο πνπ 

ακθηζβεηνχζαλ ηελ εμνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ειεχζεξε πξσηνβνπιία πνπ 

δεκηνπξγνχζε νθέιε, θαη δεηνχζαλ θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο αγνξέο. Μάιηζηα ζε 

πνιιά βηνκεραληθά αλαπηπγκέλα θξάηε, νη δηακαξηπξίεο ζηνρνπνίεζαλ ηηο 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πξψηα νηθνινγηθά θηλήκαηα πνπ επεξέαζαλ  

ζεκαληηθά ηελ θνηλή γλψκε θαη πέηπραλ ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο πεξηβαληνιινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

Σα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ζηηο ΗΠΑ νξγαλψζεθαλ κεηά ην πιήγκα πνπ είραλ 

δερζεί θαζ’ φιε  ζρεδφλ ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Έηζη μεθίλεζαλ κηα λέα 

πξνπαγάλδα γηα λα επαλαθηήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη λα ηνπο πείζνπλ 

φηη είλαη θνηλσληθά ππεχζπλεο θαη φηη νη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά δελ 

νδεγνχλ ζε αλάπηπμε θαη επεκεξία. Η πξνπαγαλδηζηηθή εθζηξαηεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο:  

α) νξγάλσζε ηεο ιατθήο βάζεο 

β) δεκηνπξγία  ζπκκαρηψλ,  

γ) ηειεθσληθέο εθζηξαηείεο θαη εθζηξαηείεο κε γξάκκαηα, 

δ) ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΜΜΔ,  

ε) εξεπλεηηθέο αλαθνξέο.  
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Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο εηαηξίεο ζηηο ΗΠΑ θαζηέξσζαλ ηκήκαηα δεκφζησλ 

ππνζέζεσλ, αχμεζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ζηειέρσζε απηψλ ησλ ηκεκάησλ θαη 

δηέλεηκαλ ηηο επζχλεο γηα ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, 

θαη θπξίσο ζηνπο αληηπξνέδξνπο, νη νπνίνη αθηέξσλαλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ 

ρξφλνπο ηνπο  ζηηο ζρέζεηο κε ηελ θπβέξλεζε. Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθαλ λένη 

ζπλαζπηζκνί επηρεηξήζεσλ φπσο ν Business Roundtable (γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο) 

θαη ην Small Business Legislative Council (γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο)  ή αλαλεψζεθαλ 

νη παιηνί, φπσο ε Δζληθή Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ (ΝΑΜ) πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ 

ηνλ ζηξαηεγηθφ ηνπο ζηφρν, πνπ αθνξνχζε ηνλ επεξεαζκφ ηεο θνηλήο γλψκεο πξνο 

φθειφο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα αζθήζνπλ πνιηηηθή πίεζε (lobbying) ζηελ 

θπβέξλεζε. 

ηηο ΗΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δεκηνπξγήζεθε κηα ηεξάζηηα 

βηνκεραλία πιεξνθνξηψλ θαζψο κεγάισλε ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη ησλ  νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Η 

βηνκεραλία απηή ησλ ελψζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ γηα λα 

πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο, απαζρνινχζε κηα πιεζψξα εμεηδηθεπκέλσλ 

ππαιιήισλ φπσο ινγηζηέο, νηθνλνκνιφγνπο, ινκπίζηεο, δηθεγφξνπο, 

δεκνζηνγξάθνπο εκπνξηθψλ εθεκεξίδσλ, ζπκβνχινπο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

ζπκβνχινπο άκεζεο αιιεινγξαθίαο, θαη ζπκβνχινπο δεμακελψλ ζθέςεο.  

Η ζρεηηθή επηηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθήο  πξνπαγάλδαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

απνδφζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ζηνλ πςειφ 

βαζκφ ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ. Ο Carey απέδσζε ηε ζρεηηθή 

επηηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθήο  πξνπαγάλδαο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα 

"ραξαθηεξηζηηθά ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο πνπ πξνδηαζέηνπλ ηα κέιε ηεο λα 
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πηνζεηήζνπλ - είηε λα απνδερζνχλ – κηα δπαδηθή, καληρατθή θνζκνζεσξία».
24

 Η 

επηηπρία απηή, νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ακεξηθάληθνπ κνληέινπ θαη ζε άιιεο 

ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Απζηξαιία θαη ζηνλ Καλαδά. πγθεθξηκέλα  ηα 

Δπηρεηξεκαηηθά πκβνχιηα πνπ απνηεινχζαλ ρξεκαηνδνηνχκελεο δεμακελέο ζθέςεηο, 

παξήγαγαλ πξνπαγάλδα «θνξπθήο δέληξνπ», πνπ πξνσζνχζε ηα κελχκαηα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Η αληίδξαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

Απζηξαιίαο ππήξμε ριηαξή ζηελ κεζνδεπκέλε κεηακφζρεπζε ηνπ ακεξηθάληθνπ 

κνληέινπ πνπ πεξλνχζε ηηο λενζπληεξεηηθέο αμίεο κέζσ ηεο εηαηξηθήο πξνπαγάλδα.  

Σν θαηλφκελν ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ δεμακελψλ ζθέςεο γηγαληψζεθε ζηηο ΗΠΑ. 

πληεξεηηθά ηδξχκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εθθεληξηθνχο δηζεθαηνκκπξηνχρνπο 

θαη πνιηηηθά ππνθηλνχκελεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, ίδξπζαλ δεμακελέο ζθέςεηο, 

παλεπηζηεκηαθά θέληξα θαη πνιηηηθέο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο ήηαλ ηδενινγηθά 

ζπκβαηέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπληεξεηηθήο  Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη κε ηα 

εηαηξηθά ζπκθέξνληα, ψζηε λα πξνσζήζνπλ  ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη λα επηηεζνχλ ζε 

θάζε πξνζπάζεηα επηβνιήο θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ. Αληίζηνηρεο δεμακελέο ζθέςεηο 

βνήζεζαλ ζηελ άλνδν ηνπ Θαηζεξηζκνχ ζηε Βξεηαλία. Οη δχν πην ζεκαληηθέο απφ 

απηέο ήηαλ ην Institute of Economic Affairs, (IEA) πνπ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

επεδίσθε λα απνθηήζεη επξεία απνδνρή γηα ηε «θηινζνθία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο», θαη ην Centre for Policy Studies, (CPS) πνπ απνηέιεζε παξαθιάδη  ηνπ ΙΔΑ. 

Η κεγάιε επηηπρία απηψλ ησλ δχν δεμακελψλ ζθέςεο ήηαλ φηη αζπάζηεθαλ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη νη εγέηεο ησλ Δξγαηηθψλ κε απνηέιεζκα λα 

δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ ηεο  Θάηζεξ.  

Οη λενζπληεξεηηθέο δεμακελέο ζθέςεο θαη νη κεγάιεο επηηπρίεο ηνπο ζε ΗΠΑ θαη 

Αγγιία, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, δηεπθφιπλαλ ηελ 
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επέθηαζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζε ρψξεο πνπ επηθξαηνχζε θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο. Η λενθηιειεχζεξε αηδέληα πνπ πξνσζήζεθε απφ ηηο αγγιφθσλεο 

ρψξεο ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πεξηειάκβαλε πεξηθνπέο 

θπβεξλεηηθψλ εμφδσλ, ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, θαηάξγεζε δαζκψλ, απειεπζέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κείσζε ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ, απειεπζέξσζε ησλ μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ, πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ζηξψλνπλ ην δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε Πνιπεζληθψλ 

εηαηξεηψλ. Οη πνιηηηθέο απηέο πηνζεηήζεθαλ απφ πνιηηηθά δίθηπα πνπ ππνζηεξίδνληαλ 

απφ κεγάιεο εηαηξίεο θαη δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη 

ελζσκαηψζεθαλ ζε κηα νηθνλνκηθή κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα γηα ηα αλεπηπγκέλα θαη  

αλαπηπζζφκελα θξάηε, γλσζηή σο «Washington Consensus». Η ίδηα ζπληαγή 

πνιηηηθήο  πξνσζήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν (IMF) ζε φια ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ πςειά δεκφζηα ρξέε θαη ειιείκκαηα, φπσο είλαη ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο.  

Γηα λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη φηη νη παξαπάλσ πνιηηηθέο ιεηηνπξγνχλ πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, αλαπηχρζεθε κηα επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα πνπ ππνζηεξίρηεθε 

απφ γλσζηνχο Οηθνλνκνιφγνπο αιιά θαη απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζηφρν 

είραλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Η πξνπαγάλδα απηή 

αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ηεο  εξγαηηθήο δενληνινγίαο πνπ ζεσξνχζε  ηνλ πινχην  

κέηξν αμίαο θαη επηηπρίαο ελψ ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία πνπ έθεξε ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζεσξήζεθαλ δείθηεο ηεκπειηάο θαη έιιεηςεο ραξαθηήξα. Η 

παγθνζκηνπνίεζε νδήγεζε εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο λα κεηαθηλήζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο ζε αλαπηπζζφκελα θξάηε θαη νη ελαπνκείλαληεο εξγάηεο πνπ  είραλ ηψξα 
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αλαζθαιείο, πξνζσξηλέο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο εξγαζίεο, έπξεπε λα πεηζηνχλ γηα 

ηελ σθειηκφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο  πνπ άξρηζε λα δεκηνπξγεί ζεκαληηθή αλεξγία 

ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

Η επηρεηξεκαηηθή πξνπαγάλδα ρξεζηκνπνίεζε κηα ηδενινγία εξγαζίαο  ηνπ κνληέξλνπ 

θαπηηαιηζκνχ πνπ πξφβαιε σο  πξφηππν ηνλ εξγαδφκελν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

πνηθίιεο επθαηξίεο πνπ ππνζεηηθά ππάξρνπλ ζε κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ψζηε 

κέζσ ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο  λα αληακείβεηαη πνιχ 

θαιά. Βέβαηα απηφ αθνξνχζε κηα κεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα γεληθεπηεί ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ ηα  ΜΜΔ πξνσζνχζαλ  ηελ 

ηδέα ηεο εξγαζίαο πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία, κέζα απφ ηελ πξνβνιή 

απηνδεκηνχξγεησλ επηρεηξεκαηηψλ σο εξψσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηελ 

αξλεηηθή πξνβνιή  ησλ αλέξγσλ σο αδηθαηνιφγεηα εμαζιησκέλσλ πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ ηε δνπιεηά. Σαπηφρξνλα νη επλντθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο ελίζρπζαλ ηελ ηδέα φηη ε αλεξγία πξνθιήζεθε ή ηνπιάρηζηνλ 

εληζρχζεθε απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο, παξά απφ παξάγνληεο φπσο ε 

καδηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ έθεξε ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ησλ 

λενζπληεξεηηθψλ   πνιηηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.   

Οη λενζπληεξεηηθέο δεμακελέο ζθέςεο πξνψζεζαλ κία λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή 

ζπληαγή ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηνπο πνιηηηθνχο δηεπθνιχλνληαο ηελ παγθφζκηα 

δηαζπνξά ηνπ θεθαιαίνπ ζην φλνκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη νη αλεμάξηεηεο 

εηαηξίεο πξνψζεζαλ ην κήλπκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ θνηλή γλψκε. 

Μεγάιεο  εηαηξείεο απφ ηα αλαπηπγκέλα βηνκεραληθά θξάηε ζρεκάηηζαλ ζπκκαρίεο 

κε κεγάιε επηξξνή ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο ζηα δηεζλή θφξα γηα ην ειεχζεξν 

εκπφξην θαη ηελ ειεχζεξε επέλδπζε παγθνζκίσο. Μηα ηέηνηα ζπκκαρία κε ελεξγά 
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κέιε ηηο εηαηξείεο Bayer, Fiat,  BP, Royal Dutch/Shell, Unilever, Hoffmann-La 

Roche,  Total, Volvo, Renault θαη Siemens, νλνκάζηεθε  European Round Table of 

Industrialists (ERT) θαη ρηίζηεθε ζηα πξφηππα ηνπ US Business Roundtable. Μηα 

άιιε κνξθήο ζπκκαρία απνηειεί θαη ην  World Economic Forum (WEF). Πξφθεηηαη 

γηα κία ηδησηηθή νκάδα πςειφβαζκσλ ζηειερψλ πνπ ζπλαληηνχληαη εηεζίσο ζην 

ρεηκεξηλφ ζέξεηξν ηνπ Davos, θαη ζε άιια πην εηδηθεπκέλα ζπλέδξηα, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα γλσξηκίαο, λα έρνπλ ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο, λα κνηξαζηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, λα ζρεκαηίζνπλ ζπκκαρίεο θαη λα επεξεάζνπλ ηνπο policy-

makers θαη ηνπο εγέηεο θξαηψλ. 
15 

Οη επηρεηξεκαηηθνί ζπλαζπηζκνί, φπσο ην ERT θαη ην WEF, θαηφξζσζαλ λα 

δηεμάγνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο πίεζε (lobbying) παξαζθεληαθά θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ 

ζθνπφ ηεο επέθηαζεο ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαίνπ ρσξίο πνιιή δεκφζηα πξνζνρή 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Με  ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο GATT 

ζηνλ Γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (World Trade Organisation, WTO), νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο απέθηεζαλ  κηα 

πην ζπληνληζκέλε πίεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ επελδχζεσλ. 

Η απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ απνηέιεζε άιινλ έλα 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ επηηεπρζεί κε ηε 

βνήζεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο κέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ ελψζεσλ θαη ησλ 

ζπκθσληψλ ησλ ζπλαζπηζκέλσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σέηνην παξάδεηγκα 

απνηέιεζε θαη ε Πνιπεζληθή πκθσλία Δπελδχζεσλ (Multilateral Agreement on 

Investment –MAI) πνπ ζηφρεπε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ εζληθψλ θαλνληζκψλ πνπ 

πεξηφξηδαλ ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο γηα ηνπο μέλνπο 

επελδπηέο. Η απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο MAI, νδήγεζε ζε  κεγαιχηεξν 
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δεκφζην ζθεπηηθηζκφ ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ επελδχζεσλ θαη δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε κηαο λέαο εθζηξαηείαο 

επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο. Η αληίζεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

πνπ νλνκάζηεθε «globophobia», ελεξγνπνηήζεθε απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αληηδξψληαο ζ’ απηφ νη εηαηξίεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

ζπλέζηεζαλ ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα  λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηα επηρεηξήκαηά  ηνπο ππέξ ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη λα επηηεζνχλ 

ζηηο αληίζεηεο κε ηελ πνιηηηθή ηνπο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο.  

ήκεξα ε απψιεηα ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο είλαη πξαγκαηηθά κεγάιε, θαη 

νθείιεηαη κεξηθψο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ θαηάζηξεςε κηα αθκάδνπζα 

βηνκεραληθή βάζε πξνο φθεινο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. Οη 

πξαγκαηηθνί κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψλνληαη, ελψ ζε αληίζεζε ηα εηαηξηθά θέξδε 

απμάλνληαη. Ο ζηφρνο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εληππσζηαθή ζπγθέληξσζε δχλακεο ζε νιηγάξηζκα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, έρεη 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνπαγάλδαο, πιήηηνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

θαη ηε δεκνθξαηία ησλ αγνξψλ. 

Σέινο ν γλσζηφο  νηθνλνκνιφγνο David Felix ηνλίδεη φηη αθφκε θαη νη παξαγσγηθνί 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζα σθεινχληαλ απφ ηνλ θφξν Tobin ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ελψζεθαλ κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θεθάιαην 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αληηζηαζνχλ. Κνηλφο ζηφρνο φκσο θαη ησλ δχν ηνκέσλ 

(παξαγσγηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ), φπσο ππνζηεξίδεη ν Felix, είλαη ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο γη’ απηφ θαη ην παξαγσγηθφ θεθάιαην δελ 

ππνζηεξίδεη ζεξκά ηνλ θφξν Tobin . Απφ ηελ άιιε νη θπβεξλήζεηο  γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεξάζηησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ, 
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παίξλνπλ επψδπλα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ηηο 

αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ζην δχν βαζκίδσλ κνληέιν (πινχζηνη – θησρνί) ηνπ Σξίηνπ 

Κφζκνπ.  

 

 

                                 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

πκπεξάζκαηα - Πξννπηηθέο 

Η  πξνπαγάλδα αθνξά κηα κνξθή επηθνηλσλίαο, φπνπ ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν 

επηιέγνληαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα νδεγήζνπλ θάπνην αθξναηήξην λα πηνζεηήζεη 

ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ επηιέγνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνπο ρνξεγνχο 

ηεο επηθνηλσλίαο. Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα απνηειείηαη απφ εκπνξηθή δηαθήκηζε 

θαη απφ δεκφζηεο ζρέζεηο. Οη πξνζπάζεηεο γηα δεκφζηεο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηξέθνληαη ηφζν εζσηεξηθά, πξνο ηνπο δηθνχο ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη 

εμσηεξηθά. Η εμσηεξηθή πξνπαγάλδα κπνξεί λα είλαη είηε πξνπαγάλδα «ιατθνχ 

θξνλήκαηνο» («grassroots» propaganda), πνπ απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ, ή 

«θνξπθήο δέληξνπ» πξνπαγάλδα (treetops propaganda), πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε 

«δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο», ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ζηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο αθαδεκατθνχο.
 

Η επηρεηξεζηαθή πξνπαγάλδα εμππεξεηεί ζηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ γηα πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο  ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα ηνπ κείγκαηνο πξνψζεζεο, φπσο ε 

δηαθήκηζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή επζχλε θ.α, αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα 

εμππεξεηεί  γεληθφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε επηδησθφκελσλ 
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πνιηηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Οη ζηφρνη απηνί εθηεινχληαη απνηειεζκαηηθά κέζα απφ 

ηνλ έιεγρν κε δηάθνξα κέζα, ηεο θνηλήο γλψκεο. ηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε πνιιέο 

άιιεο αλαπηπγκέλεο  θνηλσλίεο, επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ελ γλψζεη ηνπο ή 

αζπλαίζζεηα έρνπλ βνεζήζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο θνηλήο γλψκεο πην απνηειεζκαηηθή. Γηα λα ζπκβεί απηφ έπξεπε λα 

ππνλνκεπζνχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ηνπο ζπζπεηξψλνπλ ελαληίνλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ηα ππεξεηνχλ. Απηφ μεθίλεζε κεηά  ηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα.  

Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, μεθίλεζαλ νη καδηθέο εθζηξαηείεο 

επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο κε ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ην θνηλφ θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα εμνκνηψζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα κε ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο αθνξνχλ ηελ 

Ακεξηθαλνπνίεζε, ηελ ελαληίσζε ζηνλ θνκκνπληζκφ θαη αξγφηεξα ζηελ 

ζνζηαιδεκνθξαηία, ελάληηα ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε θαη ζην θξάηνο πξφλνηαο.  Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη απηψλ ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ήηαλ ε αχμεζε 

ηεο δχλακεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε επέθηαζε θαη παγίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηηο αλαπηπγκέλεο αιιά θαη ζηηο  αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο, ε επηθξάηεζε ησλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ, ε κείσζε ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο , ε παγθνζκηνπνίεζε θ.α.  

Ο εηθνζηφο αηψλαο έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηξεηο εμειίμεηο κεγάιεο πνιηηηθήο 

ζεκαζίαο: 

α)  ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο, 

β) ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο δχλακεο θαη  
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γ) ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο πξνπαγάλδαο σο κέζν πξνζηαζίαο ηεο εηαηξηθήο 

δχλακεο ελάληηα ζηε δεκνθξαηία.  

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα πνηθηιία πξνπαγαλδηζηηθψλ κεζφδσλ φρη 

κφλν γηα λα θπξηαξρήζνπλ ζηηο αγνξέο αιιά επίζεο γηα λα κνλνπσιήζνπλ ηνλ θφζκν 

ησλ ηδεψλ φπνπ κπνξεί λα εθθξαζηνχλ αληίζεηεο θαη ελαιιαθηηθέο θσλέο. Η άλνδνο 

ηεο εηαηξηθήο πξνπαγάλδαο κεηά  ην 1970 ζηνρεχεη ηδηαίηεξα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ηδέαο ηεο ειεχζεξεο, κε ξπζκηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα  ζπλνδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ. Η θξίζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηνπ 

απειεπζεξσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ πήγε λα δεκηνπξγεζεί, απαληήζεθε κε 

πξνπαγάλδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε εμειηγκέλεο ηερληθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Οη 

πξνπαγαλδηζηηθέο απηέο εθζηξαηείεο ήηαλ θαιχηεξα ρξεκαηνδνηνχκελεο, 

εθηεηακέλεο θαη ζπληνληζκέλεο  ζηηο ΗΠΑ, θαη  ζηφρεπαλ φρη κφλν ζην λα 

απνθξνχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηζηηθέο θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ιατθά 

θηλήκαηα πνπ δεηνχζαλ πεξηζζφηεξν έιεγρν, αιιά  ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πίζηεο 

ζηελ θαινζχλε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ ηεξφηεηα ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο. 

Οη πξψηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ εηαηξείεο δεμακελέο ζθέςεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη πεηπραίλνπλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ κέζα 

απφ ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε, ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, θαη ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη δεμακελέο ζθέςεο φρη κφλν 

πξνψζεζαλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ην κηθξφ θξάηνο  αιιά δηέδσζαλ θαη 

πξνψζεζαλ ηηο ηδέεο θαη ζεσξίεο κηαο κεηνλφηεηαο λενζπληεξεηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ. 

Παξ’ φια απηά ε απνξξχζκηζε θαη νη απμαλφκελεο αληζφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 
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απηέο ηηο πνιηηηθέο δεκηνχξγεζαλ κηα πεξαηηέξσ θξίζε λνκηκφηεηαο γηα ηνλ 

παγθφζκην θαπηηαιηζκφ. Η ζπλεπαγφκελε αλεξγία θαη νη παξαθκάδνπζεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, απαηηνχζαλ πξνπαγάλδα πνπ ζηφρεπε ζηελ 

αλαλέσζε ησλ πεπνηζήζεσλ φπσο ηεο εξγαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηνπ Ακεξηθάληθνπ 

Ολείξνπ πνπ παξείρε θάπνηα κνξθή αηηηνιφγεζεο γηα ηηο αληζφηεηεο θαη ειπίδα γηα 

ηνπο θαηαηξεγκέλνπο. ηηο αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο ε ζπλεπαγφκελε αλεξγία θαη ε 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο, απαηηνχζε πξνπαγάλδα ζηνρεπκέλε ζηελ αλαλέσζε ηεο πίζηεο 

ζηελ θαινζχλε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ θαη λενθηιειεχζεξεο 

δνκηθέο αιιαγέο, γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απηψλ ησλ ρσξψλ. 

Η αλαγθαηφηεηα ηεο δηάδνζεο ηεο εηαηξηθήο πξνπαγάλδαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο θαη δείρλεη φηη ε 

ηδενινγία παίδεη αθφκα έλα δσηηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε θαη λνκηκνπνίεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Η βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο 

αλαπηχρζεθε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φηαλ ηδξχζεθαλ  δχν κεγάιεο 

βηνκεραλίεο επηθνηλσλίαο, ε Αγγιηθή WPP Group θαη ε Omnicom. ηελ WPP  

ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 160 εηαηξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεξηθψλ απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο  ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, φπσο ε J. Walter Thompson, ε Ogilvy and 

Mather, ε Young & Rubicam, αιιά  θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, φπσο ε Burson 

Marsteller θαη ε Hill and Knowlton.  

εκαληηθή βνήζεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξνπαγάλδαο έδσζαλ εθηφο απφ 

ηηο δεμακελέο ζθέςεηο θαη ηελ βηνκεραλία ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη ζπλαζπηζκνί θαη νη 

ζπκκαρίεο ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Δπηπιένλ 
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ζηηο κέξεο καο ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πξνπαγάλδαο είλαη αδηακθηζβήηεηα πνιχηηκε.  

Οη πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο επηηπρίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξνπαγάλδαο θπξίσο ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο αιιά θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κπνξεί λα είλαη αηζηφδνμεο αιιά θαη απαηζηφδνμεο.  Μηα απφ 

ηηο απαηζηφδνμεο πξννπηηθέο κπνξεί λα είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ θπξίσο ηεο κεζαίαο ηάμεο, φπνπ κε ηελ κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ   

εηζνδεκάησλ νδεγείηαη ζηε θηψρεηα κηα φιν θαη κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ 

εμαηηίαο ησλ εζθεκκέλσλ πνιηηηθψλ  πνπ εμππεξεηνχλ έλα νιηγάξηζκν 

επηρεηξεκαηηθφ θαηεζηεκέλν. Η νδήγεζε ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ ζε έλα κνληέιν Σξίηνπ Κφζκνπ, κε ηνκείο κεγάισλ πξνλνκίσλ, κεγάιν 

αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ βνπιηάδνπλ ζηε θηψρεηα θαη ζηελ πξαγκαηηθή κηδέξηα θαη 

έλαλ πιενλάδσλ πιεζπζκφ πεξηνξηζκέλν ζε ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ή απφβιεησλ 

ζην ξαγδαία αλαπηπζζφκελν ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία θηλεκάησλ θαζηζηηθνχ ραξαθηήξα, ίζσο κε ιατθίζηηθε ρξνηά θαη  

ζξεζθεπηηθφ εμηξεκηζκφ σο αληίζηαζε ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη πην αηζηφδνμεο πξννπηηθέο, αθνχ κεγάια πνζνζηά ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλαγλσξίδνπλ φηη ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη έκθπηα άδηθν θαη νη θπβεξλήζεηο  ιεηηνπξγνχλ γηα ην 

φθεινο ησλ ιίγσλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη ηνπ ιανχ. εκαληηθέο 

πιεηνςεθίεο πηζηεχνπλ φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ  αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ ζα πξέπεη λα βνεζνχλ  αλζξψπνπο ζε αλάγθε, λα αληηηίζεληαη ζηε δηαζπάζηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη λα εληζρχνπλ κέζσ ελφο εμνξζνινγηζκέλνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ηηο δαπάλεο  γηα ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηελ 
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πνηφηεηα ηεο δσήο. ήκεξα ππάξρνπλ φια ηα κέζα θαη νη δπλαηφηεηεο αληίζηαζεο 

ησλ ιαψλ ζηηο νξγαλσκέλεο πξνπαγαλδηζηηθέο εθζηξαηείεο ησλ νιηγάξηζκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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