
Goebbels - Τέχνη και Προπαγάνδα 

 

Εισαγωγή 

Ο όρος  προπαγάνδα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Καθολική Εκκλησία 

και περιγράφει την παρουσίαση ενός μηνύματος με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με στόχο 

την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών. Ο τρόπος λειτουργίας της προπαγάνδας είναι 

παρόμοιος με αυτόν της διαφήμισης. 

Μετά την εκλογή του Εθνικό-Σοσιαλιστικού κόμματος το 1933 στην Γερμανία και την 

κατάληψη της εξουσίας από τον Αδόλφο Χίτλερ, ο έλεγχος του λαού ήταν απαραίτητος 

για την παραμονή των Ναζί στην εξουσία. Ο εξαναγκασμός του λαού και η άσκηση βίας 

σε όσους αντιστέκονταν δεν ήταν αρκετά. Για την οικοδόμηση ενός έθνους που θα 

παρέμενε αναλλοίωτο για τα επόμενα τουλάχιστον χίλια χρόνια, όπως ευχόταν ο 

Γερμανός δικτάτορας, έπρεπε ο κόσμος να πιστέψει στην ιδεολογία των Ναζί. 

Υπουργείο Προπαγάνδας και Δημόσιου Διαφωτισμού 

Στο πλαίσιο, του εκναζισμού του γερμανικού λαού δημιουργήθηκε το Υπουργείο 

Προπαγάνδας και Δημόσιου Διαφωτισμού. Υπουργός του εν λόγω Υπουργείου 

τοποθετήθηκε ο Δρ. Γιόζεφ Γκέμπελς, ο οποίος είχε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια 

στον Γερμανό δικτάτορα πως μπορούσε άνετα να χειριστεί τις μάζες. 

Ο Δρ. Γκέμπελς λοιπόν, δεν περιορίστηκε στην λογοκρισία των ειδήσεων που έφταναν 

στον γερμανικό λαό. Για να πετύχει ο εκναζισμός του λαού πίστευε πως έπρεπε να 

λογοκρίνεται οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την έκφραση κάποιας 

αντίθετης ιδεολογίας. Έτσι δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Προπαγάνδας Επιμελητήριο 

Πολιτισμού το οποίο περιελάμβανε αρκετά υπο-επιμελητήρια το καθένα υπεύθυνο για 

συγκεκριμένο τομέα της τέχνης. 

Για να παράγει κάποιος τέχνη στην Ναζιστική Γερμανία έπρεπε να είναι μέλος του 

αντίστοιχου υπο-επιμελητηρίου, για παράδειγμα το υπο-επιμελητήριο Εικαστικών 

Τεχνών. Οποιοσδήποτε τολμούσε να δημιουργήσει οτιδήποτε εκτός των προδιαγραφών 

του υπουργείου φυλακιζόταν ή εκτελούταν.  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δρ. Γκέμπελς διεξήγαγε δεκάδες εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής 

από το 1933 μέχρι και τις αρχές του 1945, τόσο εντός της Γερμανίας όσο και στις 

κατεχόμενες από τους Ναζί χώρες. Επέλεξα να παρουσιάσω 3 από τις γνωστότερες και 

μεγαλύτερες εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής που διεξήγαγε. 



i. Την «Έκθεση Εκφυλισμένης Τέχνης», η οποία περιελάμβανε έργα τέχνης που 

είχαν κατασχεθεί από τους Ναζί είτε επειδή ανήκαν σε κάποιο μοντέρνο καλλιτεχνικό 

ρεύμα είτε επειδή οι δημιουργοί της ήταν Εβραίοι ή αλλοδαποί. 

ii. Την «Έκθεση Μεγάλης Γερμανικής Τέχνης» που περιελάμβανε έργα τέχνης 

αυστηρά από Γερμανούς καλλιτέχνες, και 

iii. Την έκθεση «Ο Εβραίος και η Γαλλία» που είχε σκοπό την γελοιοποίηση των 

Εβραίων και διεξήχθη στην κατεχόμενη Γαλλία.  

 

Έκθεση Εκφυλισμένης Τέχνης 

Της 19 Ιουλίου του 1937, η Έκθεση Εκφυλισμένης Τέχνης άνοιξε της πόρτες της στο κοινό 

της στου μουσείο Οίκος της Τέχνης (Haus der Kunst) στο Μόναχο.  

Η ιδέα για την εν λόγω έκθεση ξεκίνησε από τον Υπουργό Προπαγάνδας  σε συνεργασία 

με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Άντολφ Ζίγκλερ. Η έκθεση 

ταξίδεψε σε δώδεκα άλλες Γερμανικές πόλεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Προσέλκυσε 

συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες στις διαδοχικές επαν-εκθέσεις που έγιναν 

από το 1937 μέχρι το 1941.  

Οι πίνακες μοντέρνων καλλιτεχνών ήταν τοποθετημένοι δίπλα σε έργα διανοητικά 

καθυστερημένων ατόμων και φωτογραφίες από σωματικώς ανάπηρα άτομα, κάτι που 

είχε ως στόχο να δείξει τον υποτιθέμενο κατώτερο χαρακτήρα των εν λόγω έργων τέχνης 

καθώς και να προειδοποιήσει για μια επικείμενη «πολιτιστική παρακμή». 

Η έκθεση περιελάμβανε 650 έργα τέχνης που είχαν κατασχεθεί από 32 γερμανικά 

μουσεία. Για τους Εθνικοσοσιαλιστές, ο όρος «εκφυλισμένη» εφαρμοζόταν σε κάθε είδος 

τέχνης που ήταν ασύμβατη με την ιδεολογία ή την προπαγάνδα τους . Ολόκληρα 

ρεύματα χαρακτηρίστηκαν ως εκφυλισμένα, συμπεριλαμβανομένου του Bauhaus, του 

Εξπρεσιονισμού, του Ιμπρεσιονισμού, της Νέας Αντικειμενικότητας, του Ντανταϊσμού, 

του Σουρεαλισμού, του Κυβισμού, και του Φωβισμού, μεταξύ άλλων. Πολλοί από τους 

πιο ταλαντούχους και καινοτόμους καλλιτέχνες της Γερμανίας υπέστησαν πρωτοφανή 

δυσφήμιση, για παράδειγμα, ο George Grosz, ο Max Ernst, ο Karl Schmidt, ο Paul Klee, 

ο Ernst Barlach και άλλοι. Με την έκθεση αυτή, οι εικαστικές τέχνες υπέκυψαν πλήρως 

στη λογοκρισία του Εθνικό-Σοσιαλιστικού «συντονισμού». 

Έκθεση Μεγάλης Γερμανικής Τέχνης 

Στις 18 Ιουλίου του 1937, εγκαινιάζεται στον Οίκο της Τέχνης στο Μόναχο, η έκθεση 

Μεγάλης Γερμανικής Τέχνης η πρώτη, από μια μεγάλη σειρά εκθέσεων ζωγραφικής και 

γλυπτικής. Άνοιξε παράλληλα με την έκθεση Εκφυλισμένης Τέχνης για να τονισθεί, 



όπως ήθελε ο Γκέμπελς, η αντίθεση στα θέματα των δύο εκθέσεων. Στην έκθεση αυτή 

δηλαδή, παρουσιαζόταν η ‘‘υγιής’’ και υψηλή Γερμανική τέχνη. 

Για να αποδειχθεί πως η Γερμανική τέχνη ανήκε σε υψηλότερη κατηγόρια από εκείνη 

των Εβραίων, των Κομουνιστών και άλλων ‘‘έκφυλων’’ όπως τους αποκαλούσαν, η 

επιλογή των εκθεμάτων έγινε πολύ αυστηρά. Απλοϊκά σχέδια και πίνακες 

απορρίφθηκαν αμέσως, μόνο έργα εμφανώς πολυδουλεμένα εκτέθηκαν. Δεν υπήρχε 

χώρος για πειραματισμούς. 

Οι Ναζί προτιμούσαν τον ρεαλισμό διότι έτσι τα έργα ήταν πιο κατανοητά στον λαό, 

γίνονταν εύκολα δημοφιλή και επίσης και κυριότερα, επειδή τα απλά ρεαλιστικά έργα 

ζωγραφικής ήταν εύκολο να  μεταδώσουν προπαγανδιστικά μηνύματα. 

Τα έργα υπαινισσόταν μια σύνδεση με το παρελθόν, με την Χρυσή Γερμανική Εποχή, 

κάτι  που οι Εθνικό-Σοσιαλιστές πάσχιζαν να δείξουν. Ο συντηρητισμός, η επιμονή στην 

παράδοση και η απόρριψη οτιδήποτε καινούριου ή ξένου ήταν βασικά στοιχεία της 

ναζιστικής ιδεολογίας και εκφράζονταν απόλυτα και μέσα από την τέχνη της. 

Συνέχισε να λειτουργεί για μερικούς μήνες κάθε χρόνο μέχρι και τα τέλη του 1944. 

Λειτούργησε επίσης, και ως γκαλερί με καλύτερο πελάτη φυσικά τον ίδιο τον ‘’Führer’’ ο 

οποίος ξόδεψε συνολικά πάνω από 500.000 γερμανικά μάρκα και τιμήθηκε και με χρυσό 

μετάλλιο από την Ακαδημία της Τέχνης του Μονάχου. 

 

Έκθεση οι Εβραίοι και η Γαλλία 

Η έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής ‘‘Οι Εβραίοι και η Γαλλία’’ άνοιξε την 5η 

Σεπτεμβρίου του 1941, στο Παρίσι, στην κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία. Στόχος της 

ήταν το υποτιθέμενο ‘‘ξεσκέπασμα’’ των Εβραίων,  γελοιοποιώντας  τους και  

απεικονίζοντας  τους ως έναν λαό εγκληματιών, υπεύθυνοι για όλα τα προβλήματα της 

Γαλλίας. Στους τρεις μήνες που διήρκεσε  η  έκθεση , εκτιμάται ότι ο αριθμός των 

επισκεπτών ήταν περίπου 200.000 άτομα. 

Το γενικό θέμα της έκθεσης, ήταν η υποτιθέμενη « αλλοτριωτική επιρροή » των Εβραίων 

σε όλους τους τομείς της γαλλικής ζωής : όπως τον στρατό , τον κινηματογράφο , την 

οικονομία  και τη λογοτεχνία . Υπαινισσόταν επίσης, πως η "σεξουαλική διαστροφή και 

η καταστροφή των παραδόσεων, είναι θέματα που ευνοούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

Εβραίους συγγραφείς " . Μια σειρά από παραμορφωμένες   στερεοτυπικές   εικόνες 

φιλοδοξούσαν να δείξουν πώς θα μπορούσε πολύ εύκολα ο κόσμος να αναγνωρίσει έναν 

Εβραίο . 

Όλο αυτό ήταν μέρος μια γενικευμένης εκστρατείας για να δημιουργηθούν συνθήκες 

μίσους και αποστροφής προς τους Εβραίους. Συνθήκες  δηλαδή, που θα ευνοούσαν 



ακόμη μεγαλύτερη γαλλική συναίνεση ή ακόμα και τη συνεργασία του Γαλλικού λαού 

στις μαζικές δολοφονίες και στις αποστολές του εβραϊκού πληθυσμού της Γαλλίας σε 

ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 

Επίλογος 

Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς σήμερα να κατανοήσουμε τη δύναμη των εικόνων, 

αφού ζούμε σ’ έναν κόσμο που κατακλύζεται από αυτές.  Το σημερινό κοινό, όμως, 

σχεδόν αγνοεί τους μηχανισμούς με τους οποίους μια φαινομενικά αθώα υποστήριξη 

ενός είδους τέχνης και η καταδίκη μιας άλλης μπορεί να υποκρύπτει μηνύματα που έτσι 

γίνονται ισχυρότερα και θελκτικότερα.  Γι’ αυτό είναι αναγκαία η γνώση των τρόπων με 

τους οποίους η τέχνη χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εποχές για την προώθηση στόχων 

που δεν είχαν καμία σχέση με την Τέχνη την ίδια, και στην περίπτωση που μόλις 

περιγράψαμε χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει την ιδεολογία που οδήγησε στον πιο 

αιματηρό και καταστροφικό πόλεμο της νεότερης ιστορίας. 


