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Πρακτικές Πολιτικής Επικοινωνίας 
ή 

Τακτικές Πολεμικής Πολιτικής; 
 

 
Εισαγωγή 
Η πολιτική είναι αυτή η οποία καλείται εντέχνως να συνδυάσει τον ορθό θεω-

ρητικό λόγο με την πράξη, ώστε οι αποφάσεις της να αποβαίνουν τελικά επ’ 
ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. 

Γι αυτόν τον ρόλο της πολιτικής, ο Πλάτων στο έργο του «Ο Πολιτικός» θεωρεί αδια-
χώριστες την πολιτική επιστήμη από την τέχνη της διοικητικής και την κατατάσσει πρώτη 
μεταξύ των άλλων επιστημών. 

Άριστον εργαλείο, επομένως, για τον Πολιτικό, είτε βρίσκεται στην Κυβέρνηση είτε 
στην Αντιπολίτευση, προκειμένου οι πολιτικές του να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες 
για τους πολίτες, είναι να απευθύνεται, κατ’ αρχάς, στις ψυχές τους μέσω της τέχνης της 
πολιτικής επικοινωνίας. 

Η τέχνη δε της πολιτικής επικοινωνίας συνίσταται στο σύνολο μεθοδευμένων 
λόγων και ενεργειών προς διαμόρφωση, μέσα από τους μηχανισμούς των 
ψυχικών διαστάσεων και ιδιαίτερα του λογικού, θετικής συνείδησης και συμπερι-
φοράς προσώπων και κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα προς τα εκπεμπόμενα 
πολιτικά μηνύματα επ’ αγαθώ και μόνον της κοινωνίας και ουχί του κόμματος. 

 
Σκοπός 
Το παρόν άρθρο αποβλέπει να παράσχει ορισμένα στοιχεία για την οργάνωση και τη 

λειτουργία της πολιτικής επικοινωνίας εκ μέρους της Πολιτείας, σύμφωνα με τα επιστη-
μονικά δεδομένα της Ψυχολογίας και της Πολιτικής Επικοινωνιολογίας, προς όφελος και 
μόνον της Πατρίδας μας. 

 
Γενικά 
Το θέμα αυτό, δηλαδή της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του άλλου, σύμφωνα με 

την πολιτική απόφαση, έλαβε επιστημονικές διαστάσεις με συνέπεια να διατυπωθούν 
διάφορες θεωρίες των πολιτικών επικοινωνιών. 

Μία τέτοια θεωρία με γενική εφαρμογή είναι και αυτή του Bertrand de Jouvenel, της 
οποίας η κεντρική βάση συνίσταται στο σύστημα που έχει ως πρωταγωνιστές: 

«Έναν άνθρωπο που κάνει έναν άλλον άνθρωπο να δρα».  
 
Βασική, βέβαια, προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτού του σκοπού είναι η πολιτική επι-

κοινωνία να εναρμονίζεται γενικά με το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
του στόχου προς τον οποίον και απευθύνεται. 

Διεξάγεται κατόπιν λεπτομερούς και επισταμένης σχεδίασης και περιλαμβάνει ένα 
πολιτικό πληροφοριακό περιεχόμενο και όλα τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται για 
την κυκλοφορία και τη μεταβίβαση της πολιτικής επικοινωνίας. 

Προς επιτυχία του επιδιωκομένου σκοπού των πολιτικών επικοινωνιών, το περιεχό-
μενο αυτών πρέπει να διέπεται από αλήθεια, αξιοπιστία, πειθώ, συνέπεια και σεβασμό 
προς τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της κοινωνικής ομάδας προς την οποία 
απευθύνεται. 

 
Δίαυλοι Επικοινωνίας 
Ως κατ’ εξοχήν όργανον διεξαγωγής της πολιτικής επικοινωνίας είναι ο άμεσος προ-

φορικός λόγος, ο οποίος απευθύνεται από τους διαύλους των συνολικών μέσων 
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επικοινωνίας και ο οποίος συνήθως προετοιμάζει ή αιτιολογεί στην κοινή γνώμη τις 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί για κάποιο πολιτικό πρόβλημα. 

Ακόμη είναι και ο έμμεσα προφορικός λόγος επικοινωνίας, ο οποίος διεξάγεται μέσω 
προσώπων «οδηγητών» της κοινής γνώμης ή των «κοινωνών» ατόμων, κατ’ άλλη 
έκφραση, οι οποίοι εντέχνως και πλήρως ενήμεροι επί του θέματος και προς ποίους 
απευθύνονται, μεταφέρουν το μήνυμα στο ακροατήριο σε διαπροσωπικό επίπεδο 
ανθρωπίνων σχέσεων. 

Στην πράξη συμβαίνει να χρησιμοποιούνται και οι λεγόμενοι «ψυθιριστές», οι οποίοι, 
ως επί το πλείστον, διαστρεβλώνουν άθελά τους ή εσκεμμένα, το περιεχόμενο του 
μηνύματος για άλλους σκοπούς, ζημιώνοντας τον αγαθό σκοπό της κοινωνίας, χάριν του 
οποίου διεξάγεται η πολιτική επικοινωνία. 

Αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού και της ιδιαιτερότητας του ακροατηρίου, προς 
το οποίον απευθύνεται η πολιτική επικοινωνία, μεταφέρεται, κατόπιν προσεκτικής 
επιλογής, με τα εξής κυρίως μέσα: 

Την τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τις δια-
προσωπικές επαφές, τις τέχνες (λογοτεχνία, θέατρο κλπ.). 

       
 
Πλείστα εκ των οποίων σήμερα, ένεκα των κατεστημένων οικονομικών τους συμφε-

ρόντων, συνδεδεμένων και με το πολιτικό σύστημα, χρησιμοποιούν διαφόρους μεθόδους 
με κορυφαία τα είδη της προπαγάνδας (τη «λευκή», ως καθαρή κριτική, την «φαιά», 
μεγεθύνοντας τη μισή αλήθεια στο ψεύδος, τη «μαύρη», κατά την οποία εκ του ψεύδους 
κατασκευάζουν αλήθεια), διαφθείροντας έτσι την ελεύθερη κρίση των πολιτών.  

Το φαινόμενο μάλιστα έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις, αποδίδοντας αυτό με τον όρο 
«fake news». 

Αν και δεν συνάδουν με την τεχνολογική και την πολιτιστική εξέλιξη της κοινωνίας, εν 
τούτοις χρησιμοποιούνται ακόμη οι δημόσιες αγορεύσεις, οι μεγαφωνικές συσκευές, οι 
προκηρύξεις και οι αφίσες, των οποίων ευρεία χρήση γίνεται κατά τις προεκλογικές 
περιόδους. 

Εκτός όμως του λόγου, είναι και οι πράξεις, οι οποίες συμμετέχουν στην διεξαγωγή 
της πολιτικής επικοινωνίας και τέτοιες πράξεις μπορούν να είναι: 

Οι οικονομικές παροχές, οι υπηρεσίες υγείας, η τεχνολογική υποστήριξη, τα κοινω-
φελή έργα, οι ανθρωπιστικές εκδηλώσεις, ακόμη και οι μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις 
κλπ. 

Για τη σχεδίαση και την διεξαγωγή της πολιτικής επικοινωνίας, είτε με τον λόγο είτε 
με τις πράξεις, χρειάζονται έμπειροι ειδήμονες Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγοι, ώστε να 
αποκτηθεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και να διεγείρει τις φιλικές διαθέσεις του 
ακροατηρίου προς αυτόν που ασκεί την πολιτική επικοινωνία. 

Διότι, με τις ίδιες μεθόδους και με πράξεις βίας, τρομοκρατίας, δολοφονιών και δο-
λιοφθορών δρουν και οι αντίπαλοι της πατρίδας και της δημοκρατίας. 

Δυστυχώς σήμερα στο πολιτικό σύστημα ή και στις οργανωμένες πολιτικές ομάδες, 
κατά επιστημονικότατο τρόπο, χρησιμοποιούνται παρόμοιες τακτικές πολιτικής επικοινω-
νίας, αποβλέποντας σε δικό τους και μόνον όφελος, έστω κι αν τελικά βλάπτουν την 
Πατρίδα μας, αλλά κι αυτήν ακόμη την δημοκρατία. 

Δικαιώνοντας τον μεγάλο σοφό πρόγονό μας τον Πλάτωνα που, από εκείνη την επο-
χή, καλεί τους ανθρώπους των κομμάτων να είναι φιλέλληνες και πατριώτες. 

Πράγματι και σήμερα αποτελεί, όχι ένα απλό αλλά επιστημονικό ερώτημα, πώς δύ-
ναται να αιτιολογηθεί το κομματικό ή το ομαδικό συμφέρον, να αναδεικνύεται ανώτερο 
των εθνικών και των δημοκρατικών αξιών (διότι η κατάχρηση της ελευθερίας παύει να 
αποτελεί αγαθό της δημοκρατίας). 
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Όταν σήμερα νέοι Έλληνες πολίτες φθάνουν στο σημείο να καταστρέφουν τα Εθνικά 
μας σύμβολα σημαίνει, ότι η Ελλάδα έχει «πέσει σε βαθιά ασθένεια», όπως έλεγε ο 
Πλάτων. 

 
Κανόνες Διεξαγωγής 
Για να είναι αποτελεσματική στους σκοπούς που θέτει η πολιτεία προς όφελος της 

Πατρίδας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας, αποκλειστικά και όχι χάριν του κομματικού 
συμφέροντος, απαιτείται όπως έχει θεσμική οργάνωση, προκειμένου να έχει συνέπεια και 
συνέχεια λειτουργίας και δράσης. 

Έτσι ώστε, η πολιτική επικοινωνία να σχεδιάζεται, να διεξάγεται και να ελέγχεται συ-
ντονισμένα και αποτελεσματικά. 

Επίσης, η πολιτική επικοινωνία, για να είναι αποτελεσματική και εναρμονισμένη με το 
ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, παράλληλα με την οργάνωση της διεξαγωγής της, 
χρειάζεται και ένα δίκτυο πληροφόρησης, τόσο κατά τη φάση της σχεδίασης όσο και κατά 
τη φάση της διεξαγωγής της. 

Επί πλέον της παραπάνω οργάνωσης, η διεξαγωγή της πρέπει να διέπεται και από 
ορισμένους κανόνες, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την 
αποδοχή του μηνύματος της πολιτικής επικοινωνίας και αυτοί μπορεί να είναι: 
- Οι προπαρασκευαστικοί ψυχολογικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης του πολιτικού 

μηνύματος που θα ακολουθήσει (τηλεοπτικές σειρές που εκπέμπουν αισιοδοξία, 
ελπίδα εξόδου από την κρίση, καλλιέργειας πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης 
κλπ.). 

- Η λειτουργία διορθωτικών μηχανισμών απορρόφησης ή εξουδετέρωσης της επικινδυ-
νότητας αντιδραστικών κινημάτων (αναρχισμού, ναζισμού, ευρωσκεπτικισμού κλπ.). 

- Όταν τίθενται σχετικά θέματα δεν μπορεί να αποκρύπτεται η αλήθεια και να μην 
αποδίδεται δικαιοσύνη, διότι η κοινωνία απαιτεί και αλήθεια και δικαιοσύνη. 

- Της καθησυχαστικής ταυτότητας, αρχή η οποία συνίσταται στην δημιουργία ψυχολο-
γίας ταύτισης ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία που αποφασίζει και την κοινωνίας που 
υφίσταται τις συνέπειες της απόφασης, είτε αφορά στερήσεις είτε ικανοποιήσεις είτε 
άλλες περιπτώσεις, π.χ. στα μέτρα λιτότητας που υφίσταται η κοινωνία δεν μπορεί να 
μην εναρμονίζεται και η πολιτική ηγεσία. 

 
Μία τρίτη αρχή της διεξαγωγής της πολιτικής επικοινωνίας είναι αυτή της τεχνικής 

ομολογίας, δηλαδή η εναρμόνιση μεταξύ του εκπέμποντος του μηνύματος και του μέσου 
που χρησιμοποιείται, αλλά και του μέσου που είναι αποδεκτό στην κοινωνική ομάδα που 
απευθύνεται ως επί το πλείστον, π.χ. το διαδίκτυο στους νέους στην ηλικία και η τηλεό-
ραση στους ώριμους και μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. 

Επίσης σε έναν ζεστό και ενθουσιώδη ομιλητή δε αρμόζει το διαδίκτυο χωρίς τη ζώσα 
φωνή του. 

 
Εξωγενείς Συντελεστές 
Επί πλέον της εσωτερικής δομής και λειτουργίας της πολιτικής επικοινωνίας για την 

αποδοτικότητα αυτής, συντελούν και παράγοντες οι οποίοι δρουν εκτός του εσωτερικού 
συστήματος «χειριστού-ακροατηρίου» και οι οποίοι πρέπει να υπολογίζονται, τόσο κατά 
την σχεδίαση όσο και κατά την διεξαγωγή της. 

Αν και αυτοί αναφέρθηκαν με διάφορους τρόπους και σε άλλα σημεία, επαναλαμβά-
νονται συγκεκριμένα και είναι οι εξής: 
 
 α. Οι φυσικοί, όπως είναι ο καιρός και η μορφολογία του εδάφους. Αν και η 
τεχνική εξέλιξη σήμερα με τους δορυφόρους, την τηλεόραση, το διαδίκτυο κλπ. έχει 
περιορίσει αρκετά ως κώλυμα αυτόν τον παράγοντα, πλην όμως δεν παύει να προσμε-
τράται. 
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 β. Το ίδιο αφορά και την χρήση των τεχνικών μέσων, των οποίων η πολλαπλότη-
τα και η ποιότητά τους έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παρέχουν και πιστότητα 
και ταχύτητα. 

 
 γ. Άλλοι εξωτερικοί συντελεστές στην διαμόρφωση της πολιτικής επικοινωνίας 
είναι οι πολιτιστικοί παράγοντες. 
 
 Αν και είναι πολλοί οι παράγοντες αυτοί δύνανται να αναχθούν σε δύο βασικά 
επίπεδα: 

- Ο βαθμός εκπαίδευσης και μόρφωσης των πολιτών, οπότε ανάλογα εντάσσεται 
τόσο η ποιότητα και το περιεχόμενο του μηνύματος όσο και η μέθοδος προσέγγισης του 
ακροατηρίου. 

- Επίσης μελετώνται τα διάχυτα συναισθήματα και οι σκέψεις που διακρίνουν μία 
κοινωνία των πολιτών. 

 Διότι, άλλοι είναι επιρρεπείς στο συναίσθημα και άλλοι είναι κριτικοί και ορθολογιστές 
στα μηνύματα που δέχονται. 

 Άλλοι επίσης είναι εύπλαστοι στην πολιτική κοινωνικοποίησή τους και άλλοι είναι 
άκαμπτοι στις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

 
 δ. Άλλος εξωτερικός παράγοντας, που σοβαρά επιδρά στην αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής επικοινωνίας, είναι αυτό το ίδιο το πολιτικό σύστημα, με την δομή και τη 
λειτουργία που χαρακτηρίζουν αυτό. 

Στα φιλελεύθερα πολιτικά συστήματα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα πολλαπλότητας 
επικοινωνιακών δομικών συστημάτων, πλην όμως, ταυτοχρόνως, το φιλελεύθερο 
πολιτικό σύστημα, ασφαλώς εντός των αποδεκτών ορίων ορθής λειτουργίας της δημο-
κρατίας, επιτρέπει και την αμφισβήτηση του μηνύματος της πολιτικής επικοινωνίας, 
πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει στα απολυταρχικά καθεστώτα. 

Στα απολυταρχικά καθεστώτα η πορεία της πολιτικής επικοινωνίας είναι «μονόδρο-
μος», διότι δεν εκφράζεται ελεύθερα η πολιτική βούληση, ενώ στα φιλελεύθερα πολιτικά 
συστήματα μπορεί να συμβαίνει και η αντίστροφη πορεία, ιδιαίτερα σε οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις, όταν συντρέχουν κυβερνητικές ανικανότητες, η παρα-
πληροφόρηση και η υπερπληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της κοινής γνώμης, 
χωρίς να υπάρχει κάποιο «φιλτράρισμα» των πληροφοριών, χάριν της αλήθειας και του 
κοινού αγαθού, ενώ τόσο μεγάλη είναι η κοινωνική τους προσφορά. 

Συνθήκες κρίσεων στα φιλελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα ατυχώς προκαλούνται 
κυρίως από τα κόμματα, είτε αυτά βρίσκονται στην Κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, 
των οποίων η σκανδαλώδης λειτουργία τους και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός με τους 
«ξύλινους» προπαγανδιστικούς λόγους και με τις πελατειακού χαρακτήρα πράξεις τους 
διασπούν επικίνδυνα την κοινωνική συνοχή και υποκαθιστούν την εθνική με την κομματι-
κή συνείδηση. 

Δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις, πιεζόμενες και από τις πραγματικές ανάγκες φτώ-
χειας, ανεργίας, αδικιών κλπ. εκτρέφουν και ανατρεπτικές οργανωμένες δραστηριότητες 
αναρχισμού και ναζισμού, οι οποίες είναι δυνατόν να υποθάλπονται και από «ξένους» 
παράγοντες, όπως μας διδάσκει ο ιστορικός Θουκυδίδης, περιγράφοντας τον Πελοπον-
νησιακό πόλεμο. 

   
Η αντιμετώπιση τέτοιων ανατρεπτικών κινημάτων κατ’ αρχάς είναι η άμεση εξουδετέ-

ρωσή τους και η ταυτόχρονη ενημέρωση της κοινωνίας για την απομόνωσή τους και 
τέλος η θεραπεία των πραγματικών συνθηκών που εξέθρεψαν αυτές τις ανατρεπτικές 
οργανώσεις. 

Μπορούν όμως με τις παραπάνω ασθενείς συνθήκες να θεραπευθούν τα πράγματα; 
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Επίλογος 
Από το ανωτέρω άρθρο (έστω και περιληπτικά εκτιθέμενο), προκύπτει η ανάγκη θε-

σμικής οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτικής επικοινωνίας εκ μέρους της Πολιτείας, 
αποκλειστικά και μόνον προς όφελος της Πατρίδας και γι αυτόν τον σκοπό όλοι μας 
(πολίτες, πολιτικοί σχηματισμοί, θεσμοί, οικονομικοί παράγοντες κλπ), πρέπει ενεργά να 
συμβάλλουμε, χωρίς άλλες σκέψεις και ενέργειες που παρεμποδίζουν την επιτυχία αυτού 
του σκοπού.  

 
Σημείωση 
Η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία δεν αποστέλλεται λόγω οικονομίας χώρου και είναι στη 
διάθεσή σας. 
 
Άρης Διαμαντόπουλος 
Υπ/γος ε.α. – Ψυχολόγος – Δρ Φιλοσοφίας 
 
 


