ΠΗΓΗ 3

Προπαγάνδα: Η απόπειρα να διαμορφωθούν και να χειραγωγηθούν οι γνώμες των ανθρώπων
μέσω παραπλανητικής, ψευδούς ή επιλεκτικής χρήσης πληροφοριών, συχνά δε συγκινησιακά
φορτισμένων
Ερωτήσεις
•
Ποια ομοιότητα βλέπετε μεταξύ αυτών των αφισών;
•
Ποιος νομίζετε ότι είναι ο αντίκτυπος που επιδιώκεται με τις αφίσες αυτές και γιατί;
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‘Επίθεση στο Θηρίο!’ εξώφυλλο της έκδοσης της εφημερίδας Le Petit Journal της 20ής
Σεπτεμβρίου 1914

Πηγή: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France
© Bibliothèque nationale de France

Η «Le Petit Journal» ήταν μια συντηρητική γαλλική ημερήσια εφημερίδα που συμμετείχε στην
αντιγερμανική προπαγάνδα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυκλοφορούσε μεταξύ 1863 και
1944.
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‘Attenti! il serpente tedesco è preso!’, Luciano Ramo, 1919
«Προσοχή! Το γερμανικό φίδι πιάστηκε! Τώρα πρέπει να το ξεδοντιάσουμε!»

Πηγή: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, part of Europeana Collections 1914-1918
© Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Η Ιταλία μπήκε στον πόλεμο το 1915, αρχικά εναντίον της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. Το
1916 οι Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο στην Γερμανία.
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‘Κομμουνισμός, Εχθρός της Γαλλίας’, αφίσα του Λαϊκού Κόμματος Γαλλίας 1942

Πηγή: Online Library of the Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) ©
Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Το γαλλικό λαϊκό κόμμα ήταν ένα αντικομμουνιστικό κόμμα που εμπνεόταν από τις ιδέες του
φασισμού. Ιδρύθηκε το 1936 και διαλύθηκε το 1945.
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Θάνατος στον φασισμό, των T.I. Pevzner, T. Shishmareva και V.A. Vlasov, 1941

Πηγή: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Soviet Tass propaganda posters 1941-1945
(βλέπε https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute Chicago
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Προπαγανδιστική αφίσα κατά των κουλάκων, Σοβιετική Ένωση, 1933

Πηγή: Hoover Institution, Stanford, ΗΠΑ
Σύμφωνα με την Μαρξιστική-Λενινιστική πολιτική θεωρία των αρχών του 20ού αιώνα, οι κουλάκοι
(αγρότες με δική τους γη) ήταν ταξικοί εχθροί του φτωχότερου αγροτικού πληθυσμού. Ο
χαρακτηρισμός στη συνέχεια διευρύνθηκε στην Σοβιετική Ένωση και συμπεριέλαβε κάθε αγρότη
που αντιδρούσε στην εντολή της Μόσχας να παραδώσει την σοδειά του.
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«Red Octopus», Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 1950

Πηγή: University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό είναι το εξώφυλλο ενός φυλλαδίου που εκδόθηκε από τον Economic League (Οικονομικό
Σύνδεσμο ), μια οργάνωση που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1920. Μερικοί από τους κύριους
στόχους αυτού του Συνδέσμου ήταν η προώθηση της άποψης των βιομηχάνων και των
επιχειρηματιών και η καταγραφή των κομμουνιστικών και αριστερών οργανώσεων και ατόμων.
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