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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις, μία δυναμική, εξελισσόμενη και 

σχετικά νέα για την Ελληνική πραγματικότητα λειτουργία της διοίκησης.

Στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της εργασίας αυτής, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Κο Γιώργο Πιπερόπουλο, Καθηγητή του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 

την πολύτιμη βοήθεια και τις εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις του, καθώς και για 

την ευκαιρία που μού έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον επιστημονικό 

αντικείμενο.

Επίσης, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου για 

τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που μάς μετέδωσαν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε 

να αποκτήσουμε το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα μάς βοηθήσει να 

αποδειχθούμε χρήσιμα στελέχη στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων Λου 

ανταποκρίθηκαν θετικά, για τη συνεργασία τους και το χρόνο που διέθεσαν στην 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, πάνω στα οποία στηρίχθηκε ένα μεγάλο μέβος τής 

παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, εύχαριστώ τους: ka Γκιουρτσή (Ελληνική βιομηχανία 

Ζάχαρης), Κα Τσάρα (Αφοί Χαΐτογλου), Κα Φιλίππου (Φίλκεραμ Johnson), Κα 

Χατζάκου (ΜΕΒΓΑΛ), Κο Κουγιόυμτζόγλου (3Ε), ka Γκατζάρα (Αγροτική Τράπεζα), 

Κα Χατζηκωστή (Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης), Κο Κορδομενίδη (Εθνική Τράπεζα), 

Κο Αρβανίτη (Commercial Union), Κο Γαλανούδη (Αγροτική Ασφαλιστική), Κα Τσάρα 

(Μακεδονία Παλλάς), Κο Κωνσταντάκη (Νεφέλη), Κο Χρόνη (Φιλίππειον), Κα 

Τσαλουχίδου (Sun Beach Hotel), Κα Πασσαλίδου (Πόρτο Καρράς), Κο Πέτρου 

(Μασούτης), Κο Σταμάτη (Αφοί Μπίσκα), Κα Σακαλή (Continent), καθώς και την Κα 

Γουρνοπάνου (Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων).

Δυστυχώς, όμως, δεν μπορώ να μην εκφράσω την πικρία που μού προξένησαν 

ορισμένες εταιρείες του Βορειοελλαδικού χώρου, κυρίως Ασφαλιστικές καθώς δεν 

έδειξαν την προθυμία να μού παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα με 

βοηθούσαν στην εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, παρά τις αλλεπάληλες
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τηλεφωνικές επαφές και τα επαγγελματικά ραντεβού, τα οποία ποτέ δεν 

πραγματοποιήθηκαν. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί πρόκειται για γνωστότατες 

εταιρείες στο ευρύ κοινό, οι οποίες διατείνονται ότι έχουν οργανωμένο τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων...

Τέλος, απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου, καθώς χωρίς την 

υλική και ηθική υποστήριξή τους δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση των 

σπουδών μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια εξειδικευμένη λειτουργία της επικοινωνίας. 

Ξεκίνησε τόσο απλά όσο οι λειτουργίες της φιλοξενίας ή της ευγένειας και κατέληξε σε 

μια πολυσύνθετη λειτουργία ανάπτυξης και εφαρμογής των σχέσεων κάθε Οργανισμού 

με το κοινό του. Κάθε εταιρεία, σύλλογος ή και κυβερνητική υπηρεσία απευθύνεται σε 

ομάδες κοινού, οι οποίες επηρεάζονται ποικιλοτρόπως από τις πράξεις και τις λειτουργίες 

του Οργανισμού.

Πριν πολλά χρόνια οι Δημόσιες Σχέσεις μπορεί για την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων να θεωρούνταν μια λειτουργία όχι απαραίτητη για την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά, καθώς επιχειρήσεις 

και Οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι πρέπει να υπολογίζουν τη δύναμη του κοινού και 

την πίεση που θα προκύψει από τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, εξαιτίας του 

δυναμικού αποτελέσματος της κοινής γνώμης.

Είναι αλήθεια ότι κάθε σοβαρή αλλαγή πολιτικής σχετικά με τη διοίκηση, την 

τιμολογιακή και την εργατική πολιτική, καθώς και το κανάλι διανομής και την 

παρουσίαση νέων προϊόντων, επιδρά στις διαφορετικές ομάδες κοινού με διαφορετικό 

τρόπο. Η αποστολή των καλών στελεχών διοίκησης και των συμβούλων τους είναι να 

ξέρουν να χρησιμοποιούν τη δύναμη αυτών των ομάδων, ώστε να δημιουργήσουν την 

επιθυμητή θετική εικόνα, για τον Οργανισμό που εκπροσωπούν, στο κοινό που τούς 

ενδιαφέρει. Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι στόχος οποιασδήποτε λειτουργίας των 

Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Έτσι, σε κάποια δεδομένη 

στιγμή, η προσπάθεια αυτή μπορεί να εντοπίζεται στη συγκέντρωση της υποστήριξης του 

κοινού, ενώ σε κάποια άλλη είναι ενδεχόμενο να αποσκοπείται να κερδηθεί η κατανόηση 

ή ακόμη να απαντηθούν οι απορίες του.

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τα σύγχρονα δεδομένα των 

Δημοσίων Σχέσεων, τα οποία είναι καθιερωμένα τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. 

Δεδομένου ότι παρατηρείται κάποιο φάσμα δραστηριοτήτων στη χώρα μας, η πρόθεσή 

μας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει, πραγματικά, εκτίμηση για τον τομέα των 

Δημοσίων Σχέσεων, πέρα των φιλοφρονήσεων και των δειγμάτων καλής θέλησης.
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Η δομή της εργασίας αυτής περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ενότητες:

• Στην πρώτη ενότητα παραθέτουμε τόσο τα διεθνή - αμερικανικά, ευρωπαϊκά- και 

ελληνικά δεδομένα, όσο και διάφορους ορισμούς που συνθέτουν τη γενικότερη 

εικόνα του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και των λειτουργιών της διοικητικής 

λειτουργίας, που εμπίπτουν μέσα στις συνιστώσες αμιγώς των Δημοσίων Σχέσεων, 

ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και διαφοροποιητικά στοιχεία μεταξύ Δημοσίων 

Σχέσεων, Μάρκετινγκ (ειδικότερα γίνεται αναφορά στο μίγμα προβολής -Διαφήμιση, 

Προώθηση Πωλήσεων και Δημοσιότητα) και προπαγάνδας. Επίσης, μέρος της 

πρώτης ενότητας αποτελεί και μία σύντομη επισκόπηση ιστορικών στοιχείων που 

προσδίδουν το σημερινό πρόσωπο των Δημοσίων Σχέσεων σαν απόληξη μιας 

δυναμικής εξέλιξης.

• Στη δεύτερη ενότητα παραθέτουμε τα δεδομένα της εμπειρικής μας έρευνας, η οποία 

επικεντρώθηκε σε πέντε μεγάλους τομείς παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

της Βορείου Ελλάδος (Βιομηχανίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες. Ξενοδοχεία 

και Supermarkets). Στην ενότητα αυτή διεισδύουμε, λοιπόν, βαθύτερα με την 

ερευνητική προσέγγιση, η οποία έγινε με τη χρήση διαφόρων μέσων (τηλεφωνικές 

επαφές, επιτόπιες επισκέψεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συνεντεύξεις).

Η επιλογή μας θεμελιώνεται στην προσπάθειά μας να ελέγξουμε την αρχική μας 

τοποθέτηση, ότι δηλαδή πέρα από τις θετικές εντυπώσεις και εκτιμήσεις της αγοράς 

για τη χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων, η προσεκτική έρευνα αποκαλύπτει ότι 

δεν συμβαδίζουν πάντα οι προθέσεις με την πραγματικότητα και, ίσως, οι 

μεγαλοστομίες να αποτελούν, απλά, μία ακόμη εικόνα της έλλειψης, εκ μέρους των 

στελεχών, της απαραίτητης κατανόησης του πραγματικού ρόλου των Δημοσίων 

Σχέσεων.

• Στην τρίτη ενότητα, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεδομένων, 

ολοκληρώνουμε τη σύζευξη των θεωρητικών μας προθέσεων και αναζητήσεων και 

των εμπειρικών μας ευρημάτων. Αναλύουμε τα δεδομένα και, μέσα στα a^ctiaia της 

επιστημονικής δεοντολογίας, αποτολμούμε, πέρα από την αξιολόγηση της τρέχουσας 

πραγματικότητας, να προβούμε και σε κάποιες συστάσεις σε ό,τι αφορά την

7



πραγματική χρησιμότητα των Δημοσίων Σχέσεων ως λειτουργία της διοίκησης σε 

σύγχρονες Ελληνικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Ακολουθεί ο επίλογος, όπου γίνεται μία ανακεφαλαίωση της όλης εργασίας και 

αναφέρονται κάποια τελικά συμπεράσματα.

Τέλος, στο Παράρτημα Α’ παραθέτονται πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία που 

αφορούν την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, ενώ στο Παράρτημα Β’ το 

ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού 

χώρου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα μελέτη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

Με τη σημερινή της μορφή και τη σύγχρονη τεχνική της, η κοινωνική επιστήμη 

αποτελεί δημιούργημα του 20ου αιώνα και κυρίως της περιόδου εκείνης (μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο) κατά την οποία η Επικοινωνία θεωρήθηκε βασική κοινωνική 

αναγκαιότητα. Ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος, οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν 

νεότευκτο επιστημονικό κλάδο που εντάσσεται στην Κοινωνιολογία και το Μάνατζμεντ 

και βρίσκεται στο στάδιο της εξελικτικής διερεύνησης και της συνεχούς ανάπτυξης.

Αν εξετάσουμε, όμως, τις Δημόσιες Σχέσεις στα πλαίσια της ανθρώπινης 

κοινωνίας και αν διατρέξουμε την ιστορική πορεία της Ανθρωπότητας, τότε θα δούμε ότι 

η Κοινωνική Επικοινωνία, ως πνεύμα και ως ψυχοκοινωνική ανάγκη, υπάρχει από την 

εποχή που οι άνθρωποι ζουν ομαδικά. Συγκεκριμένα, ο Ε. Beraays αναφέρει ότι τα κύρια 

συστατικά των Δημοσίων Σχέσεων (πληροφόρηση, επικοινωνία, πειθώ) είναι τόσο παλιά, 

όσο η κοινωνία. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι η προσπάθεια 

επηρεασμού της εικόνας που οι άλλοι έχουν για εμάς ή για κάποια ομάδα ή για μια ιδέα 

είναι τόσο αρχαία, όσο και η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιεί τον 

προφορικό και γραπτό λόγο για επιτυχή επικοινωνία με τους συνανθρώπους του.

Βέβαια, όπως είναι φυσικό, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται και η τεχνική διαδικασία που ακολουθείται διαφέρουν στο πέρασμα 

των αιώνων. Η αναγκαιότητα, όμως, και το πνεύμα του περιεχομένου της Επικοινωνίας, 

όπως παρουσιάζονται στη διαδικαστική τους έκφραση, παραμένουν σταθερά, τα ίδια. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, σημειώνουμε ότι η ιδέα και οι εφαρμογές των Δημοσίων 

Σχέσεων προϋπήρξαν του επαγγέλματος.

Έτσι, λοιπόν ανεξάρτητα αν οι όροι “Σχέσεις με το κοινό” ή “Δημόσιες Σχέσεις” 

έγιναν όροι της επιστήμης της επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια, και οι 

χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι μετεξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν ραγδαία, δεν πρέπει να
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ξεχνάμε και να παραβλέπουμε ότι Οργανισμοί όλων των ειδών, εφαρμόζουν μεθόδους 

επικοινωνίας με το κοινό τους για αιώνες.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι υπάρχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ενδοοικογενειακή 

διαμάχη ανάμεσα σε πολλά στελέχη των σύγχρονων Δημοσίων Σχέσεων, σχετικά με την 

ιστορική εξέλιξη του θεσμού. Και αυτό γιατί υπάρχει μία μερίδα επαγγελματιών που 

διατείνονται όι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το αποτέλεσμα μιας βαθμιαίας εμπειρίας που 

χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων, ενώ από την άλλη, πολλά στελέχη θεωρούν την 

παραπάνω θέση ‘παρατραβηγμένη’ και, παρόλο που δέχονται μία συνέχεια από το 

παρελθόν, υποστηρίζουν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις με τη σημερινή μορφή τους και τις 

σύγχρονες τεχνικές τους αποτελούν αποκλειστικό δημιούργημα του 20ου αιώνα.

Οι ρίζες του θεσμού χάνονται βαθιά πίσω στα χρόνια. Οι θεωρητικοί Έλληνες δεν 

μπορούσαν παρά να έχουν γράψει σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η επιθυμία και η 

άποψη του κοινού, αν και ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τον όρο ‘κοινή γνώμη’. Παράλληλα, 

συγκεκριμένες φράσεις, κείμενα και ιδέες στο πολιτικό λεξιλόγιο των Ρωμαίων, αλλά και 

στο γράψιμο της Μεσαιωνικής περιόδου, μπορούν άνετα να συγκριθούν και να 

συσχετισθούν με κείμενα που αναφέρονται στην κοινή γνώμη.

Πατέρας των Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίες άρχισαν στις αρχές του 20ου αιώνα 

να διαμορφώνονται σε επιστήμη, θεωρείται ο Ivy Lee. Ο Ivy Lee κατόρθωσε να πείσει 

τους ιδιοκτήτες ανθρακορυχείων και συναφών επιχειρήσεων να αλλάξουν τις στάσεις 

τους απέναντι στους δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους του Τύπου, αλλά και να 

βελτιώσουν την επικοινωνία και τις σχέσεις τους με τους εργαζομένους και τα Συνδικάτα 

τους.

Το 1906, η βιομηχανία άνθρακα περνούσε μεγάλη κρίση απεργιών και 

ανατέθηκε στον Lee να βρει τη λύση. Ο ίδιος ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί να λέει την 

αλήθεια προς τα έξω, αν και όποτε το έκρινε αναγκαίο και, επίσης, να μπορεί να συζητά 

κατευθείαν με τη διοίκηση κάθε πρόβλημα. Εφαρμόζοντας λοιπόν, την άποψή του ότι 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, άρχισε να υλοποιεί ένα 

πρόγραμμα για την εξανθρώπιση της επιχείρησης και τη δημιουργία μιας άλλης εικόνας 

γι’αυτήν.

Έτσι, δημιούργησε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αρχίσουν, σε μια έστω 

υποτυπώδη και πρωτόγονη μορφή, οι πρώτες ‘Συνεντεύξεις Τύπου’ και άρχισε να εκδίδει 

και να μοιράζει σε μεγάλες ποσότητες ενημερωτικά φυλλάδια και εδραίωσε μια 

συμβολική γραμμή ανοικτής επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους. Το αποτέλεσμα
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ήταν ότι κατόρθωσε να επιτύχει τελικά τη λαϊκή συμμετοχή στο έργο των επιχειρήσεων 

και τη δημιουργία εικόνας αποδεκτής για αυτές.

Τον επόμενο χρόνο, προφανώς ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης του δουλειάς με 

τα προβλήματα ιδιοκτητών - εργαζομένων στα ανθρακορυχεία, ήρθε η πρόκληση στον 

Ivy Lee να αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου Τύπου και Δημοσιότητας για τη μεγάλη και 

επιτυχημένη Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Πενσυλβανίας. Ο Lee έγραψε για μία ακόμη 

φορά επιτυχημένη ‘ιστορία’, αντιμετωπίζοντας με τρόπο μοναδικό ένα δυστύχημα που 

είχε γίνει και για την αντιμετώπιση του οποίου τού είχε ζητηθεί βοήθεια. Αντίθετα με την 

ως τότε πολιτική της εταιρείας, που φρόντιζε να σκεπάζει με ένα πέπλο μυστηρίου κάθε 

ατύχημα, ο ίδιος έδινε πλήρεις αναφορές με λεπτομερειακά στοιχεία για όλα τα 

ατυχήματα που συνέβαιναν, σε διάφορα σημεία του πυκνού σιδηροδρομικού δικτύου της 

εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, παρά τις αμφιβολίες που είχε το συμβούλιο για τις 

ενέργειές του αυτές, είδε με έκπληξη τον Τύπο να δημοσιεύει τα περισσότερα ευνοϊκά 

σχόλια που είχαν δημοσιευτεί σε παρόμοια περίσταση. Έτσι, αποδείχθηκε ότι η αληθινή 

και σωστή πληροφόρηση μπορεί να οδηγήσει το κοινό στο να δείξει κατανόηση και καλή 

διάθεση. Τις αρχές αυτές, ο Lee τις διατήρησε στα γραφεία Τύπου και στους 

Οργανισμούς που συμμετείχε σε όλη του την καριέρα και ήταν εκείνος που ξεκίνησε για 

πρώτη φορά την άμεση συνεργασία με τους δημοσιογράφους, δίνοντάς τους δελτία 

Τύπου.

Με τους διαδόχους του Lee, Ε. Bemays, Th. Vail, G. Greel, E. Davis και J. 

Hagerty, άρχισαν να εδραιώνονται περισσότερο οι Δημόσιες Σχέσεις με τη σημερινή 

τους μορφή και να γίνονται αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά κι έξω από τον επιχειρηματικό χώρο. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ τις 

επιστράτευσε για τη διαφώτιση των πολιτών πάνω στους σκοπούς του πολέμου.

Μετά τον πόλεμο, σημειώνεται η συνεχής και αποτελεσματική παρουσία των Δημοσίων 

Σχέσεων σε ενέργειες γενικών θεμάτων, εκτός από εκείνα που είχαν οικονομικό 

αντικείμενο.

Στη διάρκεια της μεταπολεμικής δεκαετίας του 1920, η τεράστια βιομηχανική 

μηχανή που είχε γεννηθεί νωρίτερα, αλλά γιγαντώθηκε στην προσπάθεια αντιμετώπισης 

των πολεμικών αναγκών, άρχισε τη μαζική παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Κάτι 

τέτοιο οδήγησε τους επιχειρηματίες στη σκέψη ότι δεν ήταν πια αναγκαία η συνεργασία 

τους με την κοινή γνώμη. Η άποψη αυτή, σε συνδυασμό με το κλίμα της γενικής
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οικονομικής ευφορίας, παραλίγο να πνίξει στη γέννησή του το θεσμό της Ανάπτυξης 

Σχέσεων με το κοινό.

Όμως, η οικονομική κρίση του 1929, που οδήγησε στην πλήρη διακοπή των 

σχέσεων μεταξύ των οικονομικών συγκροτημάτων και μεγάλων τμημάτων του λαού των 

ΗΠΑ, που υπέστη τα βάρη της οικονομικής κρίσης, έφερε πάλι στην επιφάνεια την 

αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των Δημοσίων Σχέσεων σε πολλές επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες, όπως και στον Κρατικό - Δημόσιο τομέα και τους φορείς του.

Με την κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποδείχιηκε η μεγάλη σημασία και 

η αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Σχέσεων στον τομέα των Κρατικών Υπηρεσιών. 

Χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προετοιμάσουν 

ψυχικά το λαό για το νέο πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα στήθηκε και πάλι μια εντυπωσιακή 

μηχανή ‘προπαγάνδας’, προκειμένου να αναπτυχθεί πνεύμα εθελοντικής συμμετοχής του 

Αμερικανικού λαού.

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές μονάδες χρησιμοποίησαν τις Δημόσιες Σχέσεις 

για να διατηρήσουν ζωντανή την εμπορική τους επικοινωνία, διότι διέτρεχαν τον κίνδυνο 

να λησμονηθούν από τους καταναλωτές, λόγω του πολέμου. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

μεταφύτευσε σε περιορισμένη κλίμακα τις Δημόσιες Σχέσεις και εκτός του 

Αμερικάνικου χώρου. Μετά το 1948, χρονιά που ιδρύθηκε επίσημα η Αμερικανική 

Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, οι ανάγκες των μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρήσεων 

δεν σταματούν μόνο μέσα στα σύνορα των ΗΠΑ και δεν αφορούν μόνο το καταναλωτικό 

κοινό της μεταπολεμικής Αμερικής, αλλά, μέσα από τις επεκτεινόμενες δραστηριότητες 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τα καταναλωτικά κοινά πολλών χωρών του πλανήτη 

μας.

Έτσι, οι δραστηριότητες των στελεχών Δημοσίων Σχέσεων αρχίζουν να αποκτούν 

μία διεθνή νοοτροπία, καθώς απευθύνονται σε διεθνή ‘κοινά’ και απαιτούν, πια, 

συγκεκριμένες γνώσεις στις κοινωνικές - ανθρωπιστικές επιστήμες της συμπεριφοράς, 

για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους.

Η είσοδος του Αμερικανικού τύπου οργάνωσης της επιστήμης των Δημοσίων 

Σχέσεων στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε ευθύς μετά τη λήξη του πολέμου. Στη Γαλλία 

το 1946, στη Μεγάλη Βρετανία το 1948, στην Ιταλία το 1950, και αργότερα μέσα στη 

δεκαετία του 1950 και 1960 στη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Συναφής υπήρξε και η εισδοχή των Δημοσίων Σχέσεων σε
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χώρες άλλων ηπείρων, όπως στην Κεντρική και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, την 

Ιαπωνία κτλ.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έκανε την εμφάνισή της και η Διεθνής Εταιρεία 

Δημοσίων Σχέσεων (International Public Relations Association), η οποία αποτελείται 

από επαγγελματίες διαφόρων χωρών, και ταυτόχρονα σχεδόν ιδρύθηκε και το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων.

Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν καθιερωθεί και 

εξυπηρετούν συνειδητά και αποτελεσματικά την κρατική και ιδιωτική δραστηριότητα σε 

όλους τους τομείς. Οι απασχολούμενοι με τις Δημόσιες Σχέσεις ανέρχονται σε πολλές 

εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές διατίθενται κάθε 

χρόνο για τα σχετικά προγράμματα ανάπτυξης σχέσεων.

Η ιστορία της εξέλιξης των Δημοσίων Σχέσεων είναι, όπως αναλύσαμε 

παραπάνω, συνυφασμένη με την ιστορία της κοινωνίας των ανθρώπων. Τις συνδέει 

αιτιώδης αλληλουχία γεγονότων, έργων, καταστάσεων και αναγκών. Οσο προοδεύει η 

ανθρώπινη κοινωνία, αυξάνονται οι ανάγκες και βελτιώνεται η θέση του ανθρώπου, τόσο 

προοδεύουν παράλληλα και οι Δημόσιες Σχέσεις για να εξυπηρετούν το άτομο.

Το πνεύμα των Δημοσίων Σχέσεων αναγνωρίζεται σήμερα από τους παράγοντες 

της εθνικής ζωής και διαφόρων Κρατών. Η αναγνώριση αυτή είναι περισσότερο 

σημαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι έγινε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα στις 

δυσχέρειες παγκοσμίων πολέμων και συνεχών τοπικών συρράξεων, σε περιόδους 

σημαντικών μεταβολών και μεγάλων εθνικών και κοινωνικών ανακατατάξεων, σε εποχές 

δημιουργίας νέων τάσεων και συσχετισμών δυνάμεων στις ανθρώπινες κοινωνίες. Είναι 

βέβαιο ότι σε αυτή την, μέσα σε αντιξοότητες, αναγνώριση και καταξίωση της 

Κοινωνικής Επικοινωνίας, βοήθησε η μεγάλη δύναμή της, που πηγάζει από τις πολύ 

ανθρώπινες προοπτικές της. Αυτές οι ίδιες προοπτικές αποτελούν και την πιο θετική 

εγγύηση για το μέλλον των Δημοσίων Σχέσεων.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στα πρώτα βήματα της επιστημονικής θεμελίωσης των Δημοσίων Σχέσεων στον 

Ευρωπαϊκό χώρο, και συγκεκριμένα στην περίοδο μεταξύ 1950-1970, η προσπάθεια για 

την καθιέρωση ενός ενιαίου ορισμού συνάντησε πολλές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές 

οφείλονται όχι μόνο στο ότι οι “Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας σύνθετος όρος, που έχει 

πολλές σημασίες”, όπως αναφέρει ο P.Garett, αλλά και στο ότι την εποχή εκείνη υπήρχε 

μια εξελικτική πορεία της νέας επιστήμης μέσα στα πλαίσια γενικά των Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, οπότε τα πάντα βρίσκονταν σε συνεχή αναθεώρηση και ανακατάταξη, και 

κατά συνέπεια, ήταν δύσκολη η πάγια θεωρητική έκφρασή της.

Αλλη δυσκολία προέκυπτε από το ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η συνισταμένη 

εφαρμογών θεωρητικών επιστημών και πρακτικών ενεργειών, που χρησιμοποιούνται από 

κοινού και με διάφορες μορφές.

Σήμερα, η δυσκολία του ενιαίου ορισμού έχει ξεπεραστεί κι έχουν καθιερωθεί 

διεθνώς, πια, αποδεκτοί ορισμοί, που καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες και την ταχύτητα της 

εξέλιξης του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να εξετάσουμε μερικούς χαρακτηριστικούς 

ορισμούς που θα μάς δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την ουσία και τους 

στόχους των Δημοσίων Σχέσεων.

Οι Cutlip, Ceuter και Broom ορίζουν τις Δημόσιες Σχέσεις, εστιάζοντας στις 

σχέσεις μεταξύ ενός Οργανισμού και των διαφόρων κοινών: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η 

λειτουργία της Διοίκησης που προσδιορίζει, εγκαθιδρύει και διατηρεί αμοιβαίες σχέσεις 

μεταξύ ενός Οργανισμού και των διαφόρων κοινών, στα οποία βασίζεται η επιτυχία ή η 

αποτυχία του».

Σύμφωνα με τους Grunig και Hunt «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διοίκηση της 

επικοινωνίας μεταξύ ενός Οργανισμού και των κοινών του».

Μία από τις πλέον σοβαρές προσπάθειες προσδιορισμού των Δημοσίων Σχέσεων 

είναι αυτή του Newsletter “Public Relations News”, το οποίο αναφέρει: «Δημόσιες 

Σχέσεις είναι η λειτουργία της Διοίκησης που μετρά τις μεθόδους ενέργειας ενός ατόμου 

ή Οργανισμού σε σχέση με το συμφέρον ενός κοινού, και σχεδιάζει και εκτελεί ένα 

πρόγραμμα ενεργειών για να κερδίσει την κατανόηση και την αποδοχή του κοινού».
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Η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (International Public Relations 

Association) ψήφισε στη Χάγη, το 1960, τον ακόλουθο ορισμό: «Δημόσιες Σχέσεις είναι 

μια διοικητική λειτουργία, διαρκούς και προγραμματισμένου χαρακτήρα, που με αυτή 

δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί και Οργανώσεις επιζητούν να κερδίσουν και να 

διατηρήσουν την κατανόηση, συμπάθεια και υποστήριξη εκείνων με τους οποίους 

έρχονται, ή μπορεί να έλθουν, σε επαφή δια μέσου του προσεταιρισμού της κοινής 

γνώμης, με σκοπό να συντονίσουν, όσο είναι δυνατόν, την πολιτική και τη διαδικασία 

δράσης τους, για να επιτύχουν, με την προγραμματισμένη και την εκτεταμένη 

πληροφόρηση, την παραγωγικότερη συνεργασία και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση 

των κοινών συμφερόντων τους»

Η Αμερικανική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων υιοθέτησε τον εξής ορισμό: 

«Δημόσιες Σχέσεις είναι η δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ιδρύματος ή Κυβέρνησης, ή 

άλλου Οργανισμού, για να δημιουργήσει και να διατηρήσει σταθερές και παραγωγικές 

σχέσεις με ειδικά τμήματα του κοινού, σε τρόπο ώστε οι ενέργειες που πραγματοποιεί να 

προσαρμόζονται στο περιβάλλον και να διερμηνεύουν τις απόψεις του κοινού στην 

κοινωνία».

Η Βρετανική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων έχει συμφωνήσει στα εξής: «Οι 

Δημόσιες Σχέσεις συνίστανται από την προ μελετημένη, προδιαγραμμένη και 

συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης 

μεταξύ ενός Οργανισμού και του κοινού του».

Τέλος, η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων κατέληξε το 1970 στον ορισμό 

ότι: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιτελική λειτουργία Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού 

ή οποιοσδήποτε κοινωνικής μονάδας ή ατόμου, η οποία ερευνά τις στάσεις του κοινού 

έναντι αυτών, με σκοπό, μέσω κατάλληλης συμπεριφοράς και συστηματικής 

επικοινωνίας, να δημιουργήσει και να διατηρήσει την ευνοϊκή στάση και να επιτύχει 

σταθερή συνεργασία των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρονται 

και επιδρούν πάνω στις δραστηριότητες του Οργανισμού».

Γενικότερα, με βάση τους παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να καταλήξουμε στο 

ότι: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η λειτουργία της διοίκησης, με την οποία επιχειρείται η 

συστηματική επιστημονική αξιολόγηση των στάσεων του κοινού, ορίζεται η πολιτική και 

οι μέθοδοι δράσης, ώστε να συμβαδίζουν με το δημόσιο ενδιαφέρον, και γίνεται ο 

ορθολογιστικός προγραμματισμός ενός σχεδίου πρακτικής δράσης, το οποίο
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εφαρμοζόμενο θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσει η επιχείρηση ή ο Οργανισμός την 

αποδοχή, την κατανόηση, και ενίοτε το σεβασμό του κοινού».

Από τους παραπάνω ορισμούς, είναι φανερό ότι ορισμένοι αναφέρονται 

περισσότερο στην τεχνική μεθοδολογία και τον τρόπο άσκησης των Δημοσίων Σχέσεων, 

ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων περισσότερο μέσα στο 

πλαίσιο των Κοινωνικών Επιστημών, και ιδίως εκείνων που έχουν σχέση με την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, παρέχοντας ευρύτερα πλαίσια αξιοποίησης των αρχών των 

Δημοσίων Σχέσεων.

Με βάση τους ορισμούς αυτούς, φαίνεται πως δίνεται έμφαση στο ότι οι 

ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να είναι οργανωμένες με βάση κάποιο πλάνο, 

καθώς αποτελούν μια διαρκή λειτουργία. Πολλές φορές οι Δημόσιες Σχέσεις είναι 

αναποτελεσματικές, επειδή λειτουργούν τυχαία, αντί να είναι προγραμματισμένες. Με 

άλλα λόγια, σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι να πετύχει συγκεκριμένους στόχους, 

που αφορούν την αλληλοκατανόηση μεταξύ ενός Οργανισμού και των κοινών του, 

χρησιμοποιώντας όλα τα είδη επικοινωνίας βάση πλάνου. Επομένως, πρέπει να 

εφαρμόζεται η διοίκηση βάση αντικειμενικών στόχων (το λεγόμενο Management by 

Objectives - ΜΒΟ), γιατί όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, τότε τα αποτελέσματα 

μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν συγκριτικά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στον καθιερωμένο όρο «Δημόσιες Σχέσεις» περιέχονται τέσσερις επάλληλες 

διαδικασίες (όπως φαίνεται και αναλυτικά στο σχήμα στο τέλος του κεφαλαίου):

1. Η έρευνα και η μελέτη της κατάστασης που βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ του 

συγκεκριμένου Οργανισμού και του κοινού,

2. Η εκπόνηση και η εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης αυτών των σχέσεων,

3. Η χρησιμοποίηση διαφόρων ειδικών μεθόδων και μέσων (τεχνική), για να επιτευχθεί 

αυτή η ανάπτυξη σχέσεων και

4. Η αξιολόγηση του όλου προγράμματος, με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

ανάλογα με τους στόχους και τα κριτήρια που είχαν προαποφασισθεί στην αρχή.

Οπως γίνεται αντιληπτό, η ολοκληρωμένη, με επιστημονικά δεδομένα, ενέργεια 

των Δημοσίων Σχέσεων προϋποθέτει τη διαδοχική χρησιμοποίηση και των τεσσάρων 

παραπάνω διαδικασιών και όχι μόνο της τρίτης, όπως συνήθως συμβαίνει. Είναι αλήθεια 

ότι η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων τείνει να εστιάζεται περισσότερο στα μέσα και 

τις στρατηγικές, δίνοντας λιγότερη προσοχή στα συγκεκριμένα αποτελέσματα που πρέπει 

να επιτευχθούν. Λίγα προγράμματα έχουν στόχους που επιδέχονται μετρήσεις και 

αξιολογήσεις αποτελεσμάτων και, ακόμη, λιγότεροι χρησιμοποιούν συστηματική έρευνα, 

για να καθορίσουν κάποιες προβληματικές καταστάσεις και να προχωρήσουν στην 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή William Ehling, η διοίκηση των Δημοσίων Σχέσεων 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Σύλληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως προϋπολογισμός, καθορισμός 

στόχων, στρατηγικός προγραμματισμός, στελέχωση, οργάνωση, διοίκηση και 

αξιολόγηση.

2. Ανίχνευση του περιβάλλοντος της επιχείρησης (ή του Οργανισμού) προς εντοπισμό 

ευκαιριών και απειλών, όπως προκύπτουν από τις σχέσεις της επιχείρησης με άλλους 

Οργανισμούς και λοιπές κοινωνικές ομάδες.

3. Σχεδιασμός προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, προσαρμοσμένων στις ευκαιρίες και 

απειλές του περιβάλλοντος.
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4. Οργάνωση και συντονισμός των απαιτούμενων πόρων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον του Οργανισμού, με σκοπό την εφαρμογή των προγραμμάτων.

5. Διοίκηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας.

6. Επανεξέταση και αξιολόγηση του προγράμματος, με βάση τους στόχους που είχαν 

τεθεί στην αρχή.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μία λειτουργία της 

Διοίκησης, η οποία χρησιμοποιεί διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνιακές πολιτικές, 

προκειμένου να εγκαθιδρυθούν και να διατηρηθούν αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ μιας 

επιχείρησης και των διαφόρων κοινών της.

Ο στόχος των δραστηριοτήτων των Δημοσίων Σχέσεων είναι η διαμόρφωση από 

την πλευρά αυτών των κοινών μιας θετικής εικόνας ή η αλλαγή των στάσεων και της 

συμπεριφοράς τους απέναντι σε κάποια ιδέα, σε κάποιο πρόσωπο, σε έναν Οργανισμό ή 

σε μια επιχείρηση, στους οποίους αφορούν οι παρεχόμενες πληροφορίες.

Στόχος των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων των ατόμων και των Οργανισμών ή 

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων δεν 

είναι αποκλειστικά και μόνο η παροχή πληροφοριών, αλλά η επίτευξη, μέσα από τις 

διαδικασίες της πληροφόρησης, της αλλαγής της γνώμης, της αντίληψης και γενικά της 

εικόνας (του λεγάμενου image), που ένα κοινό έχει γι’αυτούς.

Ένα από τα αποτελέσματα που ζητάμε από τη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων 

είναι διοίκηση της εικόνας του Οργανισμού, δηλαδή η γέννηση, η ανάπτυξη, η 

προστασία αλλά και η διατήρηση της εικόνας ενός Οργανισμού, προς τα μέσα και προς 

τα έξω (image development).

Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εικόνα αυτή πρέπει να βασίζεται στην 

πραγματικότητα και να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση της επιχείρησης, 

των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι είναι 

αδύνατη η προβολή μιας εικόνας και η καταξίωσή της, όταν δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα.

Ειδικότερα, στις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων συμπεριλαμβάνονται:

• Οι σχέσεις με τους πελάτες, χονδρεμπόρους και αντιπροσώπους.

• Οι σχέσεις με το καταναλωτικό κοινό και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα.

• Οι σχέσεις με τον ανταγωνισμό και την αγορά.

• Οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς.
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• Ον εσωτερικές ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε μια επιχείρηση με το προσωπικό και τα 

στελέχη.

• Οι σχέσεις με τους χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, τους επενδυτές, τους 

μετόχους.

• Οι σχέσεις με τα σχολεία, τα κέντρα ερευνών, τα ιδρύματα κτλ.

• Οι σχέσεις με τους συνεργάτες, τους συμβούλους και τις διαφημιστικές εταιρείες.

• Οι σχέσεις με το κράτος, τους κρατικούς λειτουργούς και τις Αρχές.

• Οι σχέσεις με τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. γενικότερα.

Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων μπορούμε να πούμε ότι εντοπίζεται στην 

κοινωνικότητα, στην παραγωγικότητα, την καλή εικόνα-φήμη-κύρος, στις καλές σχέσεις 

με το προσωπικό και τους συνεργάτες, στις καλές σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε. και τις Αρχές, 

στη δημιουργία καλής εικόνας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, στην 

εξουδετέρωση των προκαταλήψεων και άλλα.

Είναι γεγονός ότι οι Δημόσιες Σχέσεις γνωρίζουν σήμερα μία συνεχή ανάπτυξη 

και αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

• Υπήρξε ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στο χώρο της επικοινωνίας.

• Οι Οργανισμοί και οι διοικήσεις τους έχουν κατανοήσει πια τον ρόλο που παίζουν οι 

Δημόσιες Σχέσεις στην ανάπτυξή τους.

• Είναι κατανοητό ότι μπορεί να βοηθήσουν στην απαραίτητη δημιουργία καλών 

σχέσεων για τον Οργανισμό με τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, τα δημόσια πρόσωπα 

κτλ.

• Μπορούν να βοηθήσουν να πετύχει η εταιρεία καλύτερους όρους από τους 

προηθευτές και τους συνεργάτες της.

• Οι Δημόσιες Σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξει η συμπεριφορά και η 

στάση των καταναλωτών απέναντι σε διάφορες μάρκες. Επίσης, η ανάγκη για 

διεθνοποίηση δημιουργεί την ανάγκη για ύπαρξη και διασπορά σταθερών 

επιχειρησιακών μηνυμάτων σε αγορές ανόμοιες μεταξύ τους.

• Η καλή επιχειρησιακή εικόνα δημιουργεί μεγάλη προσφορά στελεχών που είναι 

διατεθειμένοι να δουλέψουν στην εταιρεία.
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• Οι Δημόσιες Σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν την αναγκαία εικόνα σε σχέση με 

τους χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, όπως οι τράπεζες, οι μέτοχοι και οι 

επενδυτές.

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι Δημόσιες 

Σχέσεις είναι, πλέον, μία λειτουργία επιβεβαιωμένης σπουδαιότητας και περιλαμβάνει 

κάθε επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους κάθε Οργανισμός έρχεται 

σε επαφή.
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Λ

Ενέργεια (Action and Communication strategies)

Πολιτική Επικοινωνία με Καμπάνιες
Ανοικτό σύστημα τις «ομάδες του Μελέτες
απόκρισης κοινού στόχου» V Κλειστό σύστημα
Διάρθρωση απόκρισης

&
Αξιολόγηση (Evaluation)

Στόχοι ------ ► Μέθοδοι μέτρησης <— Απόκριση
στρατηγικής <------ - αξιολόγησης

L·

Προσδιορίζει τις 
περιοχές των 
προβλημάτων καθώς 
και τα διάφορα 
«κοινά»

Οταν μαζευτούν οι 
πληροφορίες και 
προσδιοριστούν ανάλογα 
τα «κοινά», θα πρέπει να 
ληφθούν αποφάσεις με 
βάση τη σπουδαιότητά 
τους. Μετά πρέπει να 
δημιουργηθούν 
στρατηγικές που θα 
επιτρέψουν στον 
Οργανισμό να πετύχει 
τους στόχους του.

Με τη μορφή νέων 
πολιτικών ή 
ενεργειών, 
υλοποιούνται οι 
στρατηγικές και 
δημιουργούνται τα 
κατάλληλα, για το 
κάθε κοινό, 
μηνύματα

Θα πρέπει να 
μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα 
ανάλογα με τα 
κριτήρια που είχαν 
προαποφασισθεί.

Αποτέλεσμα
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ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

ΘΕΣΜΟΙ

Οταν τα τελευταία σαράντα χρόνια οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία 

κλίμακα, δημιουργήθηκε πολλές φορές σύγχυση μεταξύ αυτών και των άλλων 

λειτουργιών που περιέχονται ή και άπτονται της ευρύτερης έννοιας της επικοινωνίας. Η 

σύγχυση αυτή στο παρελθόν προερχόταν από δύο κυρίως λόγους:

1. Διότι δεν υπήρχε καθαρή και συγκεκριμένη διαφοροποίηση του αντικειμένου της 

καθεμιάς λειτουργίας και

2. Διότι τα ίδια άτομα ασχολούνταν με τις περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες, 

κι έτσι στην επαγγελματική πρακτική χρησιμοποιούσαν ταυτόσημες ονομασίες για τη 

δραστηριότητα την οποία ασκούσαν.

Σήμερα, πια, το καθαυτό αντικείμενο της Κοινωνικής Επικοινωνίας είναι 

περισσότερο σαφές και καθορισμένο.

Στο Κεφάλαιο αυτό θα επιδιώξουμε μία περιεκτική εξέταση των διαφόρων 

λειτουργιών (του Μάρκετινγκ - και ειδικότερα της Διαφήμισης, της Προώθησης 

Πωλήσεων, της Δημοσιότητας - και της Προπαγάνδας) και των συμπτώσεων και 

διαφορών τους με τις Δημόσιες Σχέσεις.
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1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το Μάρκετινγκ, σύμφωνα με έναν ορισμό, αποτελεί την εκτέλεση των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών 

από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή χρήστη (βιομηχανικό πελάτη). Όπως αναφέρει ο 

καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard, Th. Levitt: ‘Ή πώληση συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον της επί των αναγκών του πωλητή, το Marketing επί των αναγκών του 

αγοραστή”. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που ο παραγωγός θα συλλάβει την ιδέα της 

παραγωγής ενός προϊόντος, μέχρι τη στιγμή που το προϊόν αυτό θα φτάσει στον τελικό 

καταναλωτή, η όλη διαδικασία που ακολουθείται ανήκα στον τομέα του Μάρκετινγκ.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούνταν από μερικούς ως 

όργανο ή τμήμα της διαδικασίας του Μάρκετινγκ, με αποστολή να υποβοηθήσουν, κατά 

τρόπο έμμεσο, τη διάθεση των παραγόμενων αγαθών. Ήδη, όμως, σήμερα, που έχει 

καταστεί κοινή συνείδηση ότι οι αποφάσεις οι σχετικές με το σχεδίασμά, την κατασκευή, 

την εμφάνιση, την τιμή, τη διανομή, την προώθηση και την προβολή ενός προϊόντος δεν 

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ή διάθεση του παραγωγού, αλλά στηρίζονται 

κατά μεγάλο βαθμό στις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του καταναλωτή, ο ρόλος των 

Δημοσίων Σχέσεων, σαν πομπού και δέκτη των σχέσεων του παραγωγού με την κοινή 

γνώμη (καταναλωτές) είναι εντελώς ανεξάρτητος. Ο ρόλος αυτός βρίσκεται σε αυτόνομο 

επίπεδο και πλαίσιο και βοηθά το μέρος εκείνο της διαδιακασίας παραγωγής και 

διάθεσης αγαθών που έχει σχέση με τη μελέτη και διερεύνηση του εσωτερικού κόσμου 

του ατόμου, με την ιδιότητά του ως παράγοντα της κοινής γνώμης, ως υποψήφιου 

καταναλωτή.

Υπάρχει, βέβαια, τόσο μεγάλη συνάφεια μεταξύ Δημοσίων Σχέσεων και 

Μάρκετινγκ, ώστε πολλές επιχειρήσεις διαπιστώνουν την ανάγκη για συνεχή αύξηση της 

συνεργασίας μεταξύ των δύο λειτουργιών, όπως επίσης σημειώνονται κι έριδες μεταξύ 

των αρμοδίων στελεχών, δεδομένου ότι το αντικείμενο της εργασίας τους, σε πολλές 

περιπτώσεις, αλληλοεπικαλύπτεται. Στην περίπτωση αυτή, ο συστηματικός ορθολογικός 

προγραμματισμός αποτελεί την καλύτερη λύση.

Η βαθύτερη κοινωνική σκοπιμότητα του Μάρκετινγκ συνίσταται στο ότι 

υποβοηθεί στην παραγωγή των κατάλληλων αγαθών, στον κατάλληλο χρόνο και στον
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κατάλληλο τόπο, σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή, για να εξασφαλίσει με τον 

τρόπο αυτό την καλύτερη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων. Στο θέμα αυτό, κατά 

συνέπεια, η συμβολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι ζωτικής σημασίας για το έργο του 

Μάρκετινγκ, δεδομένου ότι φέρνουν στην επιφάνεια, αξιολογούν και αξιοποιούν τις 

απόψεις του καταναλωτή, που στο παρελθόν δεν λαμβάνονταν υπόψη.

Έτσι, λοιπόν η άποψη που επικρατούσε στο παρελθόν, ότι οι Δημόσιες Σχέσεις 

αποτελούν τμήμα των διαδικασιών του Μάρκετινγκ, και μάλιστα του κλάδου εκείνου 

που αναφέρεται στη διάθεση των προϊόντων δεν ευσταθεί. Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν 

αποστολή παράλληλη κι ακολουθούν δική τους ιδιαίτερη τακτική δράσης σε συσχετισμό 

με τη δραστηριότητα του Μάρκετινγκ.

Οι Δημόσιες Σχέσεις βοηθούν το Μάρκετινγκ με το να μεταφέρουν τις απόψεις, 

τις κατευθύνσεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης από και προς την επιχειρηματική 

μονάδα. Επίσης, δημιουργούν για την επιχείρηση το κατάλληλο δεκτικό και πρόσφορο 

περιβάλλον, ώστε να δραστηριοποιηθεί το Μάρκετινγκ, και προσπαθούν να 

καταστήσουν τους καταναλωτές δεκτικούς των μηνυμάτων για τη διάθεση του 

προϊόντος.

Η βοήθεια που παρέχουν οι Δημόσιες Σχέσεις για την καταστολή τυχόν 

αρνητικών ή ανασταλτικών απόψεων της κοινής γνώμης για την επιχείρηση είναι 

σημαντική, δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές δεν αγοράζουν μόνο ένα προϊόν, αλλά 

δείχνουν προτίμηση, δηλαδή «αγοράζουν» και το όνομα, τη φήμη και την «εικόνα» της 

επιχείρησης που το παράγει. 'Οπως και αντίστροφα, η «εικόνα» ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας ασκεί επίδραση στη δημιουργία της ανάλογης «εικόνας» για την επιχείρηση 

που το παράγει ή τη διαθέτει αντίστοιχα.

Η δημιουργία ευνοϊκής «εικόνας» που αποτελεί μέριμνα των Δημοσίων Σχέσεων, 

αποτελεί, παράλληλα, αναγκαιότητα για το Μάρκετινγκ, που στην πολιτική του πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική σημασία μιας επιχείρησης και το ρόλο που παίζουν σε 

αυτό το σημείο τα προϊόντα της. Αλλωστε, την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται έντονα το Κοινωνικό Μάρκετινγκ, το οποίο δεν αρκείται μόνο στη μελέτη 

της επίδρασης του Μάρκετινγκ πάνω στην κοινωνία, αλλά προχωρεί και σε 

δεοντολογικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στη χρησιμοποίηση του Μάρκετινγκ για 

την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Η κοινωνικοποίηση αυτή του Μάρκετινγκ οδηγεί 

στο να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η κοινωνία, το κοινωνικό κόστος, οι κοινωνικές
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αξίες, τα κοινωνικά προϊόντα και οι κοινωνικές ωφέλειες, ενώ η αποτελεσματικότητα

των προγραμμάτων του Κοινωνικού Μάρκετινγκ έχει εμπειρικά αποδειχτεί μεγάλη.

Οι Δημόσιες Σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη στόχων Μάρκετινγκ

όπως:

• Αποδοχή νέων προϊόντων. Στο στάδιο της αποδοχής από την αγορά, οι κατάλληλες 

ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων μπορούν να φέρουν ένα προϊόν στο επίκεντρο της 

δημοσιότητας.

• Στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την αύξηση της αποδοχής των πωλητών και 

των προϊόντων καθώς και στις σχέσεις με τους πελάτες.

• Στις σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τους διαμορφωτές της κοινής 

γνώμης. Συγκεντρώνουν, με άλλα λόγια, την προσοχή των Μ.Μ.Ε. σε μια 

συγκεκριμένη αγορά για συγκεκριμένο χρόνο μέσα από ειδικές εκδηλώσεις.

• Την αποδοχή της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης.

• Την αποδοχή του προϊόντος και εκπαίδευση στο κανάλι διανομής.

• Τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για μεγαλύτερη απόδοση της διαφήμισης με 

μικρότερο κόστος (πχ. Με ενέργειες πριν το λανσάρισμα, με εκπαίδευση του κοινού 

κλπ), ενώ ταυτόχρονα μπορούν να συμπληρώνουν το διαφημιστικό μήνυμα.

• Τη διατήρηση του ενδιαφέροντος ή την ανανέωσή του προς την εταιρεία ή τα προϊόντα 

της, ενώ ταυτόχρονα κτίζει το εταιρικό πρόσωπο, παρουσιάζοντάς το στο κοινό και 

συνδέοντάς το ανάλογα.

• Προσέγγιση των ειδικών κοινών και δημιουργία αντίληψης για τα προϊόντα μέσα από 

ειδικά οργανωμένες εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα κοινά 

(target groups).

• Δημιουργία βεβαιότητας στους αγοραστές για την εξυπηρέτησή τους μετά την αγορά. 

Καθώς και με τη χρήση πιο προσωπικών μεθόδων (εταιρικές εκδόσεις, επετηρίδες 

κλπ), ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαφημιστική κάλυψη.

• Αποδοχή της αλλαγής της σνσκευασίας ή του περιεχομένου των προϊόντων.

• Θετική αντιμετώπιση μιας κρίσης με αλλαγή στις τάσεις του κοινού προς την 

εταιρεία.

25



• Η παρουσίαση της αποδοχής των προϊόντων από τρίτα πρόσωπα ή διαμορφωτές της 

κοινής γνώμης, μέσα από τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων (αρθρογραφία, προγράμματα 

ειδήσεων κλπ), μεγιστοποιεί την αποδοχή του προϊόντος.

• Οι Δημόσιες Σχέσεις προσφέρουν τη δυνατότητα, λόγω κόστους, πολύ πιο εκτενέστερης 

ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους και το κοινό, σχετικά με το προϊόν, την 

υπηρεσία ή την ίδια την εταιρεία, πράγμα που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει η 

Διαφήμιση, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η προβολή με μικρό κόστος.

• Οι Δημόσιες Σχέσεις μπορούν πολύ εύκολα να προσφέρουν τοπική επικοινωνία σε 

μια συγκεκριμένη πόλη ή περιοχή.

• Χρησιμοποιούν τη δύναμή τους μέσα από ειδικές εκδηλώσεις και μπορούν, ταυτίζοντας 

ένα προϊόν μαζί τους, να επιμηκύνουν τον κύκλο της ζωής του.

• Οι Δημόσιες Σχέσεις μπορούν να επιλύσουν παρεξηγήσεις, να διαλύσουν υποψίες και 

αβεβαιότητες, να προσφέρουν ενημέρωση και να αντιμετωπίσουν την σκόπιμη 

παραπληροφόρηση σχετικά με ένα προϊόν.

Από την άλλη πλευρά, το Μάρκετινγκ μπορεί να καλύψει για τις Δημόσιες Σχέσεις 

την αναγκαιότητα του στρατηγικού προγραμματισμού, ενώ, επίσης, πολλά έχουν να 

επωφεληθούν οι Δημόσιες Σχέσεις από τη δημιουργικότητα και τη γνώση πάνω στα 

προϊόντα, τη διανομή και την έρευνα των ειδικών του Μάρκετινγκ.

Η αξία της έρευνας Μάρκετινγκ για τον επαγγελματία του χώρου είναι μεγάλη και η 

χρήση της σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσεται σταθερά, ενώ όσο καλός και αν 

είναι ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων, η επιτυχία των προσπαθειών του 

εξαρτάται από το πληροφοριακό υλικό που έχει στη διάθεσή του, καθώς και από την 

αξιοπιστία του.

Οι στόχοι της έρευνας για λογαριασμό των Δημοσίων Σχέσεων είναι συνήθως:

• Η εκτίμηση της τοποθέτησης της κοινής γνώμης απέναντι στον Οργανισμό και στην 

εικόνα που υπάρχει γι’αυτόν προς τα έξω.

• Η διαρκής καταγραφή της εικόνας, και της αλλαγής που δημιουργείται γι’ αυτήν, στο 

κοινό του Οργανισμού.

• Ο εντοπισμός, η διάγνωση των προβλημάτων και η πλήρης απεικόνισή τους, ώστε να 

υπάρχει κατάλληλη βάση δεδομένων.
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• Η εύρεση της πραγματικής κατάστασης, όταν τα υπάρχοντα από πληροφορίες 

γεγονότα και στοιχεία είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Η μεγάλη σημασία της έρευνας 

ξενικά από τη δημιουργία πληροφοριών και φθάνει μέχρι την αξιολόγηση του 

προγράμματος.

Ο χώρος δράσης και το περιβάλλον της επιχείρησης αναφέρονται, αλλά κι αφορούν, 

με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην ποιότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός της οικονομικής μονάδας διέπεται από την ποιότητα του 

συστήματος Διοίκησης στο εσωτερικό της, από τις δυνατότητες της ποιότητας του 

Μίγματος Μάρκετινγκ (Marketing Mix) και από την ποιότητα και μονιμότητα της 

εσωτερικής κι εξωτερικής επικοινωνίας της. Επειδή, μάλιστα, η ανάπτυξη της 

οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην ικανότητα να προσαρμόζει έγκαιρα τη στρατηγική 

της στη μελλοντική εξελικτική οργανωτική διαδικασία των επιχειρήσεων, τόσο οι 

Δημόσιες Σχέσεις, όσο και το Μάρκετινγκ θα διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και αρμονική συνεργασία των δύο 

λειτουργιών, διότι τότε, τόσο η διοίκηση όσο και οι πελάτες βλέπουν αμέσως τα 

αποτελέσματα αυτής της συνδυασμένης παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα, όσον αφορά το Μάρκετινγκ, θα ασχοληθούμε περισσότερο 

λεπτομερειακά με ένα από τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ, την προβολή. Το μίγμα 

προβολής περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση, την προώθηση 

πωλήσεων και τη δημοσιότητα.
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ΙΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παλιά σαφής διαχωριστική γραμμή που έθετε τη διαφήμιση στην οικονομική 

λειτουργία μιας μονάδας και τις Δημόσιες Σχέσεις στην κοινωνική λειτουργία έχει 

σήμερα διαφοροποιηθεί. Γεγονός, πάντως, είναι ότι, από τη θεωρητική πλευρά, οι 

Δημόσιες Σχέσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον εσωτερικό κόσμο του κοινωνικού 

ανθρώπου (στο συναίσθημα) και δεν προσπαθούν να διαθέσουν συγκεκριμένα προϊόντα 

ή υπηρεσίες, αλλά να πείσουν για τη σημασία και την αξία της προβαλλόμενης μονάδας 

ως κοινωνικού παράγοντα, και να επιτύχουν την αναγνώριση και καθιέρωση αυτής της 

μονάδας.

Τόσο η διαφήμιση, όσο και οι Δημόσιες Σχέσεις, έχουν ως στόχο την 

αποκατάσταση γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ εκείνου που διαθέτει στην αγορά αγαθά ή 

υπηρεσίες και των ομάδων της κοινής γνώμης. Διαφέρουν, όμως, στον αντικειμενικό 

σκοπό δεδομένου ότι σκοπός της διαφήμισης είναι η πώληση σε μια δεδομένη περίοδο, 

υποβάλλοντας την ανάγκη ενός δεδομένου προϊόντος ή υπηρεσίας σε ένα δεδομένο 

κοινό. Από την άλλη πλευρά, οι Δημόσιες Σχέσεις αποβλέπουν να καθιερώσουν 

κοινωνικά μια επιχείρηση ή έναν Οργανισμό, εδραιώνοντας διαρκώς μια καλή φήμη και 

εικόνα γι’αυτήν. Για αυτό το λόγο, η διαφημιστική εκστρατεία είναι συχνά ένα έργο με 

αρχή και τέλος, ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις δεν έχουν τέλος, δεν σταματούν ποτέ και είναι 

διαρκείς.

Από την τεχνική πλευρά, η Διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχεδόν 

περιορισμένες μορφές ενέργειας (καταχωρήσεις στον Τύπο, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, 

αφίσες, διακόσμηση βιτρίνας, φωτεινές επιγραφές, διαφημιστικά φυλλάδια κτλ), ενώ οι 

Δημόσιες Σχέσεις δεν έχουν αποκλειστικές μορφές παρουσίασης και ενεργειών, αλλά 

μόνος περιορισμός τους είναι ότι ο,τιδήποτε εκπορεύεται από αυτές πρέπει να φέρει τη 

σφραγίδα του πνεύματος της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Στο τεχνικό, επίσης, μέρος θα μπορούσαν να επισημανθούν διαφορές μεταξύ 

Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης. Η διαφήμιση χρησιμοποιεί περισσότερο την εικόνα, 

ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις τον προφορικό ή γραπτό λόγο. Εκτός αυτού, η διαφήμιση 

αγοράζει το χώρο και χρόνο στα διάφορα μέσα και τον χρησιμοποιεί όπως θέλει, καθώς 

οι υπεύθυνοι των μέσων δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τίποτα, παρά μόνο όταν
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κάτι κρίνεται προσβλητικό για τη δημόσια αιδώ. Αντίθετα, όσον αφορά τις Δημόσιες 

Σχέσεις, ο χώρος στα έντυπα ή ο χρόνος σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα πρέπει να 

αποκτηθεί δωρεάν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι άμεση διαφήμιση, αλλά και θα 

έχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα κάνουν το κείμενο ή την εικόνα να περάσει σαν 

χρήσιμη πληροφορία για κάποιο κοινό, την ίδια ώρα που ο παραγωγός επιχειρηματίας θα 

κερδίζει την επιθυμητή αναγνώριση στη συνείδηση του κοινού, στο οποίο την 

προσφέρει.

Ως προς το μήνυμα, οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν κυρίως κοινωνικό, ενώ η 

Διαφήμιση εμπορικό περιεχόμενο. Εξάλλου, δεοντολογικά, οι Δημόσιες Σχέσεις 

βασίζονται στην πραγματικότητα, ενώ συνήθως η διαφήμιση στην εξιδανίκευση.

Οι Δημόσιες Σχέσεις προετοιμάζουν, κατά κάποιο τρόπο, το έδαφος στη 

διαφήμιση. Επιτελούν, όπως και στο Μάρκετινγκ γενικότερα, έργο υποδομής. Όταν, 

δηλαδή, με την πολιτική των Δημοσίων Σχέσεων έχουν δημισυργηθεί οι προϋποθέσεις 

του καλώς προδιατεθειμένου ατόμου, της ευνοϊκής κοινής γνώμης, τότε επεμβαίνει η 

διαφήμιση. Η διαφήμιση προσπαθεί, πια, να διαθέσει συγκεκριμένες υπηρεσίες και 

προϊόντα της επιχειρηματικής μονάδας, που προβλήθηκε και καταξιώθηκε στην κοινή 

γνώμη από τις Δημόσιες Σχέσεις.

Αν δεν υφίσταται αυτή η ευνοϊκή προδιάθεση από μέρους της κοινής γνώμης, η 

διαφημιστική προσπάθεια, όσο εκτεταμένη, ευρεία, πολυδάπανη και αν είναι, δεν μπορεί 

να αποδώσει πλήρως καρπούς. Δεδομένου ότι αντικειμενικός σκοπός μιας εμπορικής 

μονάδας δεν είναι τόσο η απόκτηση πρόσκαιρων και ευκαιριακών αγοραστών, πράγμα 

που μπορεί εύκολα να πετύχει η διαφήμιση, όσο η απόκτηση μόνιμων και σταθερών 

πελατών, που με τη σειρά θα προσελκύσουν κι άλλους, ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων 

είναι προφανής.

Είναι, δηλαδή, σχετικά εύκολο και συνηθισμένο η διαφήμιση να κερδίζει 

μεμονωμένους καταναλωτές, όπως επίσης να δημιουργεί νέες ανάγκες και νέους 

καταναλωτές. Την πλατιά, όμως, μάζα των συνεπών και συνειδητών υποστηρικτών μιας 

επιχείρησης ή ενός Οργανισμού, άσχετα με το αν πρόκειται για άμεσους ή όχι 

καταναλωτές, τη δημιουργούν οι Δημόσιες Σχέσεις.

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν να κάνουν με τις συνολικές επικοινωνίες ενός 

Οργανισμού, άρα είναι περισσότερο περιεκτικές από τη Διαφήμιση, μερικές φορές 

μάλιστα χρησιμοποιούν και τη διαφήμιση, άρα δεν είναι μέρος της.
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Οι Δημόσιες Σχέσεις χρησιμοποιούν, σε ειδικές περιπτώσεις, τη διαφήμιση για να 

προβάλλουν διάφορες ενέργειές τους. Είναι η περίπτωση της αποκαλούμενης 

Institutional Advertising (ή Διαφήμισης Κύρους), όπου ενέργειες των Δημοσίων 

Σχέσεων, που έχουν ανάγκη υποστήριξης και στήριξης από μέρους του κοινού, 

προβάλλονται με διαφημιστικές μεθόδους για να τύχουν ευρύτερης προβολής και να 

«πωληθούν». Το είδος αυτό της διαφήμισης είναι πολύ σημαντικό, γιατί, πολλές φορές, 

ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων με μεγάλη ακτινοβολία δεν μπορούν να προωθηθούν, αν 

δεν έχουν την υποστήριξη της καθαρά διαφημιστικής λειτουργίας.

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, προκύπτει η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ 

διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο λειτουργιών. 

Οι σχέσεις μεταξύ τους στηρίζονται στην αρχή ότι η πληροφόρηση που οδηγεί στην 

επικοινωνία δεν είναι μία ψυχρή κατάσταση, αλλά συναισθηματική. Οι κρίσεις γίνονται 

και οι αποφάσεις λαμβάνονται με το μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων.
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1B. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η προώθηση πωλήσεων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, τεχνικές 

μεθόδους και μέσα με τα οποία παρακινούνται άμεσα οι μεταπωλητές (χονδρέμποροι, 

λιανέμποροι), οι πωλητές και οι καταναλωτές. Η παρακίνηση οφείλεται στην προσφορά 

επί πλέον κινήτρων και αξίας στο προϊόν. Η προώθηση πωλήσεων περιέχει “below the 

line” προσπάθειες, ώστε να βοηθηθεί η διακίνηση των προϊόντων εντός και εκτός των 

καταστημάτων, και αποτελεί συμπλήρωμα της διαφήμισης και της προσωπικής πώλησης.

Έτσι, ενώ η διαφήμιση απευθύνεται, κατά κανόνα, στο ευρύ κοινό, ανώνυμα και 

μαζικά, η προώθηση πωλήσεων έχει περισσότερο προσωπικό και εξατομικευμένο 

χαρακτήρα, καθώς αναφέρεται στον μεμονωμένο καταναλωτή ενός προϊόντος, μιας 

περιοχής, ενός καταστήματος ή στους εξατομικευμένους παράγοντες του δικτύου 

διανομής.

Επειδή η Προώθηση Πωλήσεων στηρίζεται σε κάποια συγκεκριμένη παροχή που 

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή και του μεταπωλητή και επειδή 

απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα, οι ενέργειές της είναι δυνατό να συγχέονται με 

εκείνες των Δημοσίων Σχέσεων, παρόλο που στην ουσία δεν υπάρχουν κοινά σημεία 

συσχετισμού.

Μεταξύ Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης Πωλήσεων υπάρχει πλήρης 

διαφοροποίηση ως προς τους στόχους και τα μέσα της ενέργειας, δεδομένου ότι η 

τελευταία αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στο να προωθήσει τις πωλήσεις 

συγκεκριμένων προϊόντων, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένους, 

μερικές φορές, φορείς διανομής.
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1Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Δημοσιότητα δεν είναι, όπως λανθασμένα πιστεύουν μερικοί, συνώνυμο των 

Δημοσίων Σχέσεων, αλλά αποτέλεσμα της άσκησής τους. Όπως αναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι να καταβληθεί 

προσπάθεια, με την παροχή έργου κοινωνικής προσφοράς, για να δημιουργηθούν σχέσεις 

συνεργασίας με το κοινό.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού χρειάζεται η προβολή του έργου που 

εκτελέστηκε. Αυτή η μετάδοση, η προβολή, του έργου που έγινε αποτελεί στην κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση το αντικείμενο της Δημοσιότητας. Κατά συνέπεια, η 

δημοσιότητα ανήκει στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των Δημοσίων Σχέσεων, την 

πληροφόρηση.

Η αποστολή της Δημοσιότητας είναι να κάνει γνωστό ένα γεγονός ή συμβάν, 

προβάλλοντάς το με όλα τα μέσα της γενικής και ειδικής ενημέρωσης. Αντίθετα, στις 

Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι απαραίτητο να προβάλλεται κάθε λειτουργία τους, παρά το 

ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, προκειμένου να κρατηθούν οι αγαθές σχέσες μεταξύ του 

Οργανισμού και της κοινής γνώμης.

Για να επιτευχθεί η συνεργασία Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων χρειάζεται 

να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των δύο λειτουργιών. Βασικά, η 

συνεργασία στηρίζεται στη διαδικασία της μετατροπής πληροφοριών που ενδιαφέρουν το 

φορέα των Δημοσίων Σχέσεων, σε ειδήσεις που να ενδιαφέρουν το σύνολο ή τμήματα 

της κοινής γνώμης, προς τα οποία απευθύνεται η Δημοσιότητα.

Συμπερασματικά, μπορούμε να επαναλάβουμε τη διευκρίνιση ότι η Δημοσιότητα 

είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων, με σκοπό να προβάλλει τις 

ενέργειες που έγιναν, και όχι αυτοσκοπός των ενεργειών τους.
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2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Σε γενικές γραμμές, η Προπαγάνδα μπορεί να οριστεί ως «η συστηματική 

προσπάθεια επηρεασμού των στάσεων, πεποιθήσεων ή αντιλήψεων και της 

συμπεριφοράς κάποιου ατόμου, κάποιας ομάδας ή ενός κοινού, με τη χρήση διαφόρων 

συμβόλων επικοινωνίας, όπως λέξεις, σήματα, σύμβολα, κτλ.

Ο τρόπος ενέργειας των Δημοσίων Σχέσεων και της Προπαγάνδας είναι εντελώς 

διαφορετικός, τόσο στο πνεύμα όσο και στη μεθοδολογία. Οι πρώτες παρέχουν είδηση, 

πληροφορία, προτρέπουν σε διάλογο και επικοινωνία, αποτείνονται στη λογική του 

ανθρώπου, στηρίζονται στην κρίση του, προσπαθούν να τού αναπτύξουν την ελεύθερη 

σκέψη και συμπεριφορά και επιζητούν τη συνεργασία της κοινής γνώμης. Θεμελιώδης 

αρχή των Δημοσίων Σχέσεων είναι η αντικειμενικότητα και η αλήθεια.

Αντίθετα, η Προπαγάνδα δημιουργεί ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη, άβουλους 

και μονόπλευρους, καθώς τα συμπεράσματά της πρέπει να γίνονται δεκτά όπως έχουν, 

χωρίς αντίθετο επιχείρημα, εξέταση ή συζήτηση. Οι προπαγανδιστές κάνουν χρήση 

πληροφοριών που αναφέρονται μόνο στη θέση που αυτοί αναπτύσσουν και, παράλληλα, 

περιχαρακώνουν το ακροατήριό τους, έτσι ώστε η επίδρασή τους επάνω του να είναι 

καθοριστικής σημασίας, χωρίς την πιθανότητα διέγερσης αμυντικών θέσεων στα μέλη 

του ακροατηρίου.

Σκοπός της προπαγάνδας είναι να επιβάλλει, κατά τρόπο εσκεμμένο και απόλυτο, 

τις απόψεις της, ενώ ο σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων, εκ διαμέτρου αντίθετος, είναι να 

προσπαθήσει να κατακτήσει με την πειθώ την κοινή γνώμη. Η Προπαγάνδα σταματά εκεί 

που αρχίζει ο διάλογος.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο ότι οι Δημόσιες Σχέσεις 

διαφέρουν από την Προπαγάνδα λόγω της ελευθερίας των λεγομένων και των πράξεων, 

και στο ότι οι πρώτες απευθύνονται στην κρίση και τη λογική, ενώ η Προπαγάνδα στο 

συναίσθημα.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα δεν διαφέρει ουσιαστικά από 

την πορεία που ακολουθήθηκε στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα σε εκείνες της Ευρώπης. 

Βέβαια, στην όλη διαμόρφωση του θεσμού έπαιξαν και εδώ σημαντικό ρόλο οι τοπικές 

συνθήκες, η νοοτροπία, τα μέσα που διατέθηκαν, τα πρόσωπα που ασχολήθηκαν και 

κυρίως το κοινωνικό περιβάλλον.

Στη σύγχρονη μορφή τους, η επαγγελματική εμφάνιση των Δημοσίων Σχέσεων 

άρχισε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας 1951-1960. Η πρώτη οργανωμένη 

εκδήλωση στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε το 1951, όταν ο Ελληνικός Οργανισμός 

Τουρισμού ανέθεσε σε ξένη πολυεθνική εταιρεία την εφαρμογή προγράμματος 

Δημοσίων Σχέσεων, εξαμηνιαίας διάρκειας για λογαριασμό του, με στόχο την προβολή 

των τουριστικών αρετών της χώρας μας.

Την εποχή που ακολούθησε, οι Δημόσιες Σχέσεις εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα 

κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (κυρίως πετρελαιοειδών), που λειτουργούσαν 

και στον Ελληνικό χώρο, και από μεγάλες οικονομικές μονάδες, μια κι αυτές 

αντελήφθησαν τη σημασία των προγραμμάτων ανάπτυξης σχέσεων και, παράλληλα, 

μπορούσαν να διαθέσουν τα αναγκαία οικονομικά, και άλλα, μέσα για παρόμοια 

προγράμματα.

Σε αυτή τη νηπιακή ηλικία τους, οι Δημόσιες Σχέσεις ήταν φυσικό να 

συναντήσουν τη δυσπιστία και την αντίδραση του κοινού. Σε αυτό συνετέλεσε όχι μόνο 

το ότι ήταν κάτι άγνωστο, απροσδιόριστο σε σχέση με τη διαφήμιση, αλλά και η 

χρησιμοποίησή τους από τις μεγάλες Ελληνικές και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

δημιούργησε για τις Δημόσιες Σχέσεις επιπρόσθετα προβλήματα, με αποτέλεσμα να 

θεωρηθούν ως εκφραστής του επιχειρηματικού συμφέροντος.

Αν, βέβαια, εξετάσουμε από την κοινωνιολογική του πλευρά το θέμα της ένταξης 

των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική ζωή, θα δούμε ότι η τελευταία πεντηκονταετία 

ήταν για τη χώρα μας περίοδος ισχυρών αντιθέσεων και μεγάλων αμφιταλαντεύσεων, 

όσον αφορά τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου, επιχείρησης και καταναλωτή, 

επιχείρησης και λαού γενικότερα.

34



Την επόμενη δεκαετία (1961-1970), το επικοινωνιακό πνεύμα άρχισε να αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο στις διάφορες εκφράσεις της κοινωνικής ζωής και προέκυψε, έτσι, η 

ανάγκη της “πίστεως δια της πειθούς”. Έτσι, η ανάπτυξη σχέσεων και η διαμόρφωση της 

πολιτικής της επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών φορέων (και όχι μόνο εκείνης 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας) βοήθησαν, ώστε να εκτελεστούν στη χώρα μας 

πρωτοποριακά προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων αυτή την περίοδο.

Τη δεκαετία 1971-1980, οι Δημόσιες Σχέσεις αρχίζουν να ανθούν και η κύρια 

προσπάθεια σε αυτή την περίοδο είναι να βοηθήσουν, με την ανάπτυξη της επικοινωνίας, 

στη χρησιμοποίηση νέων πνευματικών και κοινωνικών μηχανισμών, με τους οποίους θα 

μπορούσε ο άνθρωπος να προσαρμοστεί πιο άνετα στη συνεχώς εξελισσόμενη 

τεχνολογία. Γενικότερα, οι Δημόσιες Σχέσεις προσπάθησαν να διευρύνουν το πνεύμα της 

επικοινωνίας - συνεργασίας προς όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής, ώστε να 

εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο με περισσότερη ηθική ευθύνη, αλλά και κατανόηση των 

προβλημάτων του.

Στη δεκαετία 1980-1990 επιταχύνθηκε η ανοδική πορεία των Δημοσίων Σχέσεων, 

τόσο στην επιστημονική τους έκφραση, όσο και στον επαγγελματικό τομέα, παρόλο που 

άρχισε με βραδείς σχετικά ρυθμούς. Η πλήρης ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ και τα 

νέα θεμελιακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, χρειάστηκαν μεγαλύτερες, 

σοβαρότερες και πιο οργανωμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη των διαύλων 

επικοινωνίας επιχειρήσεων - οργανισμών και κοινού τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο 

εσωτερικό.

Στη δεκαετία που διανύουμε, η πορεία που ακολουθείται επιστημονικά και 

κοινωνικά στην Ελλάδα είναι περισσότερο τεχνολογική και προσαρμόζεται σταδιακά 

προς εκείνη που σημειώνεται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η νέα αυτή νοοτροπία στους 

τρόπους σκέψης και στις μεθόδους ενέργειας, για να φθάσει στη λαϊκή βάση αλλά και 

στους αρμόδιους φορείς, χρειάζεται να γίνει κατανοητή με σειρά προγραμμάτων 

επικοινωνιακής υφής. Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων γίνεται όλο 

και περισσότερο κατανοητή κι επείγουσα, ιδιαίτερα για χώρες όπως η δική μας, η οποία 

αντιμετωπίζει μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα προσαρμογής προς τις πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν στις άλλες χώρες και 

λαούς με τους οποίους αποτελούμε την Ενιαία Ευρώπη.

Στο Παράρτημα Α’, παραθέτονται αναλυτικά και κάποια στοιχεία που αφορούν την 

Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει εδώ 

και είκοσι χρόνια, με διαφορετική βέβαια μορφή, καθώς μέχρι και τον Απρίλιο του 1997 

Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις αποτελούσαν ένα τμήμα και ασκούνταν από το ίδιο 

πρόσωπο.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης έχει συνολικά πέντε εργοστάσια σε όλη την 

Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Ξάνθη, την Ορεστιάδα, τις Σέρρες, το Πλατύ και τη 

Λάρισα. Όσον αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις, οι γενικές κατευθύνσεις δίδονται από τη 

διεύθυνση του τμήματος της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον κεντρικό 

συντονισμό των διαφόρων ενεργειών. Παράλληλα, όμως, κάθε εργοστάσιο αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες και φροντίζει να είναι σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές.

Οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων με το εσωτερικό κοινό 

περιλαμβάνουν εορταστικές εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπου 

οργανώνονται γιορτές για όλους τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, τόσο στα 

Κεντρικά γραφεία, όσο και σε κάθε εργοστάσιο. Παράλληλα, πραγματοποιούνται 

συνεστιάσεις και εκδρομές με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού, προκειμένου να 

έρθουν περισσότερο κοντά, σαν άτομα πλέον, και προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες.

Επιπρόσθετα, οργανώνονται σεμινάρια για όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, με 

σκοπό την επιμόρφωσή τους γύρω από διάφορα θέματα, αλλά και την προσωπική τους 

καλλιέργεια. Επίσης, η εταιρεία συνηθίζει να διοργανώνει μια ειδική εκδήλωση, κατά 

την οποία βραβεύονται με αναμνηστικά δώρα οι εργαζόμενοι που συνταξιοδοτούνται 

μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία.
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Πέρα από τα παραπάνω, το τμήμα ήταν υπεύθυνο για την έκδοση, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, ενός περιοδικού, το οποίο μετέφερε κάποια μηνύματα της 

διοίκησης στους εργαζομένους και αναφερόταν στις διάφορες δραστηριότητες της 

εταιρείας και στα νέα του προσωπικού. Το περιοδικό αυτό σταμάτησε να εκδίδεται πριν 

από τέσσερα χρόνια, ενώ η σημερινή υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων δηλώνει ότι είναι 

πιθανό να αρχίσει πάλι η έκδοσή του μετά από λίγο καιρό.

Οι δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων είναι αποδεκτές από τους περισσότερους 

εργαζομένους διότι κρίνουν ότι είναι απαραίτητες και προς όφελος τους ενώ παράλληλα 

αποτελούν και μια μορφή διαφήμισης για την εταιρεία, αλλά δεν λείπουν και κάποιες 

κακοήθείες από ορισμένους που επικρίνουν τις Δημόσιες Σχέσεις και δεν αναγνωρίζουν 

της αναγκαιότητά τους.

Βέβαια, εκτός από το εσωτερικό κοινό, υπάρχουν και άλλα κοινά, στα οποία 

δίνουν βαρύτητα οι Δημόσιες Σχέσεις της επιχείρησης. Όσον αφορά τους πελάτες και 

τους προμηθευτές αποστέλλονται ευχετήριες κάρτες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, 

διάφορα δώρα σε σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες την ίδια περίοδο, και 

διαφημιστικά ημερολόγια σε όλο το πελατολόγιο ανεξαιρέτως.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δείχνει, επίσης, ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση, με 

τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού 

συστήματος. Δίδονται οικονομικές ενισχύσεις σε διάφορα ιδρύματα, ενώ παράλληλα 

γίνονται και δωρεές σε Πανεπιστήμια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξή 

τους.

Πέρα από αυτό, έχοντας ‘υιοθετήσει’ ένα ορεινό χωριό της Βορείου Ελλάδος, η 

εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής, την αποστολή 

δώρων στα παιδιά του χωριού και την οικονομική ενίσχυση των σχολείων τους 

προσπαθώντας να βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής αυτής. Τέλος, η εταιρεία 

δείχνει και την περιβαλλοντική της ευαισθητοποίηση, ανακυκλώνοντας όλο το χαρτί που 

χρησιμοποιεί.

Οι Δημόσιες Σχέσεις επεκτείνονται, ακόμη, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με 

χορηγίες σε διάφορες εκδηλώσεις του δήμου και αποστολή δώρων, σε ειδικές 

περιστάσεις, σε δημάρχους και νομάρχες.

Τέλος, καλές σχέσεις επιδιώκονται και με τις Τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα, με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία, και γι’αυτό το λόγο οι Δημόσιες Σχέσεις 

φροντίζουν για διατήρηση συχνών επαφών με το συγκεκριμένο αυτό ‘κοινό’.
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Η επιχείρηση συμμετέχει, επίσης, σε εκθέσεις, τόσο του εσωτερικού, όσο και του 

εξωτερικού, προκειμένου να διατηρεί στενές σχέσεις με πελάτες-προμηθευτές, με σκοπό 

την καλύτερη προβολή των προϊόντων της.

Οι σχέσεις της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

(Μ.Μ.Ε.), τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης επαρχίας, είναι πολύ καλές. 

Πολύ συχνά δημοσιεύονται ενημερωτικά δελτία Τύπου σχετικά με τις δραστηριότητες 

της εταιρείας, ενώ επίσης συχνές είναι και οι συνεντεύξεις στελεχών της εταιρείας σε 

διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.

Οσον αφορά κάποια συνταρακτικά γεγονότα, σε αυτά μπορούν να ενταχθούν 

διάφορα εργατικά ατυχήματα, τα οποία έχει τύχει να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο, 

ιδιαίτερα τα πιο παλιά χρόνια. Βέβαια, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα της ζωής 

στη βιομηχανία, είναι αναμενόμενο να συμβαίνουν κάποια μικροατυχήματα, τα οποία 

αντιμετωπίζονται στο ιατρείο του κάθε εργοστασίου, αλλά όταν πρόκειται για κάτι 

σοβαρότερο, τότε ενημερώνονται τα Μέσα, και αναλύονται ανοικτά οι αιτίες, 

προκειμένου να αποσοβηθεί ο θόρυβος.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων δεν διαπιστώνει ελλείψεις στα κονδύλια ή 

αδιαφορία από τους ανωτέρους. Αντίθετα, η διοίκηση φαίνεται πως ενθαρρύνει τις 

Δημόσιες Σχέσεις και υποστηρίζει τα προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται με βάση τον 

προϋπολογισμό (budget) που εγκρίνεται στην αρχή κάθε έτους.
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2. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Η Βιομηχανία Τροφίμων Χαΐτογλου είναι σήμερα μία μεγάλη εργοστασιακή 

μονάδα που παράγει παραδοσιακά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας. Το 1994 η 

εταιρεία συμπλήρωσε 70 χρόνια λειτουργίας και η μακρόχρονη αυτή πορεία έχει να 

παρουσιάσει πολλούς και αξιόλογους σταθμούς ανάπτυξης και προόδου.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία επιβλέπει και το Μάρκετινγκ και 

τη διαφήμιση. Το τμήμα αυτό λειτουργεί στην εταιρεία τα τελευταία επτά χρόνια και 

αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, τα Χριστούγεννα πραγματοποιείται γιορτή στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ παράλληλα μοιράζονται δώρα σε όλους τους 

εργαζομένους. Τα δώρα αυτά άλλοτε είναι αντικείμενα και άλλοτε δωροεπιταγές από 

επιλεγμένα καταστήματα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να 

επιλέγουν τα είδη που χρειάζονται περισσότερο.

Πέρα από αυτά, οργανώνονται σε συνεχή βάση σεμινάρια, με σκοπό την 

εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο στα θέματα λειτουργίας της νέας παραγωγικής 

μονάδας και του νέου εξοπλισμού, όσο κυρίως σε θέματα λογισμικού, ηλεκτρονικών 

εξοπλισμών, ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και πρώτων βοηθειών. Τα εκπαιδευτικά 

αυτά προγράμματα είναι απαραίτητα, δεδομένου ότι η φιλοσοφία της εταιρείας 

συνοψίζεται στη χρήση παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, με σύγχρονο εξοπλισμό και 

τήρηση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής, με τελικό στόχο την σταθερά υψηλή ποιότητα 

του προϊόντος. Μάλιστα, το 1997 η εταιρεία απέκτησε το Πιστοποιητικό Διασφάλισης 

Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9002, αυξάνοντας κατά πολύ τα σεμινάρια του 

προσωπικού σε θέματα διατήρησης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην 

εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές.

Έξοδοι των εργαζομένων δεν οργανώνονται κεντρικά από το τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων, αλλά μέσα στα πλαίσια των άτυπων ανθρωπίνων σχέσεων που αναπτύσσονται 

σε κάθε χώρο εργασίας, ενώ όταν κάποιος εργαζόμενος συμπληρώνει είκοσι χρόνια 

εργασίας, πραγματοποιείται μία τελετή, μέσα από την οποία εκφράζεται η εκτίμηση της 

διοίκησης για την αφοσίωση που δείχνει στο προσωπικό της.
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Όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι 

δεκτές από τους εργαζομένους, καθώς θεωρούν ότι γίνονται προς όφελος τους και 

εκτιμούν όλα όσα οργανώνονται από την εταιρεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η 

άνοδος της επιχείρησης υπήρξε ραγδαία, δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μία οικογενειακή 

παραγωγική μονάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από στενές ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης.

Το τμήμα αναπτύσσει καλές σχέσεις και με τους πελάτες και προμηθευτές. Στις 

γιορτές, η υπεύθυνη επιλέγει κάποιο ξεχωριστό επιχειρηματικό δώρο, το οποίο 

αποστέλλεται σε καλούς συνεργάτες της εταιρείας. Τα δώρα αυτά απασχολούν αρκετά 

την υπεύθυνη του τμήματος, καθώς προσπαθεί να επιλέγει κάτι που να εκφράζει απόλυτα 

τη φιλοσοφία της διοίκησης.

Η εταιρεία φροντίζει, επίσης, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της περιοχής στην οποία 

στεγάζεται από το 1962. Η δωρεά ενός πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού στην τοπική 

Κοινότητα, ήταν μία έμπρακτη απόδειξη ότι η εταιρεία και οι άνθρωποί της δέθηκαν με 

αυτό τον τόπο. Επίσης, είναι συχνές οι επαφές με την Κοινότητα, με σκοπό την 

αναβάθμιση της περιοχής, και μέσα στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το Πνευματικό Κέντρο 

και η βιβλιοθήκη Καλοχωρίου, ενώ βοήθεια δίδεται και στα εκπαιδευτικά κέντρα της 

Κοινότητας.

Εκτός αυτού, η επιχείρηση δείχνει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε 

θέματα προστασίας τους περιβάλλοντος. Στη νέα μονάδα παραγωγής, η οποία 

προστέθηκε πρόσφατα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, λειτουργεί βιολογικός 

καθαρισμός, ενώ παράλληλα επέτυχε να είναι η έκτη εταιρεία στην Ελλάδα που 

χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, με σκοπό τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία προσπαθεί να έχει μία έντονη παρουσία 

όποτε της ζητηθεί, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε για διάφορους 

συλλόγους, όπου προσφέρει άλλοτε οικονομική ενίσχυση και άλλοτε προϊόντα. Πολύ 

συχνά οργανώνονται επισκέψεις σχολείων στους χώρους της επιχείρησης, όπου γίνεται 

ξενάγηση στο εργοστάσιο και παρουσιάζεται η ιστορία της εταιρείας και η παραγωγική 

της διαδικασία. Γενικότερα, υπάρχει στενή επαφή της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων με 

πολλά Γυμνάσια και Λύκεια, ΤΕ1, καθώς και με φοιτητικές οργανώσεις (AIESEC) και 

δίνονται πρόθυμα στοιχεία σχετικά με την εταιρεία.

Το τμήμα αναλαμβάνει, επίσης, πολλές κοινωνικές-φιλανθρωπικές ενέργειες. 

Παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις σε διάφορα ιδρύματα και θεραπευτικές κοινότητες.
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ενώ παράλληλα, αποστέλλεται βοήθεια σε ακριτικά μέρη. Επίσης, οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν σε αιμοδοσία και έχουν ιδρύσει και Τράπεζα αίματος.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων εμφανίζονται συχνά 

στα Μ.Μ.Ε, με τα οποία υπάρχει πολύ καλή σχέση. Αποστέλλονται σχετικά δελτία τύπου 

προς ενημέρωση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού, όταν λανσάρεται ένα νέο προϊόν 

ή όταν πραγματοποιείται μια σημαντική δραστηριότητα του τμήματος. Βέβαια, η 

υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων υποστηρίζει ότι οι διάφορες ενέργειες δεν λειτουργούν ως 

αυτοσκοπός, ούτε αναπτύσσονται με μοναδικό στόχο την προβολή της επιχείρησης, αλλά 

αντίθετα στηρίζονται στην καλή διάθεση και ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε θέματα 

που αφορούν τα κοινά.

Ένα αναπάντεχο γεγονός το οποίο συνέβη πριν δύο χρόνια ήταν η απαγωγή του 

Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων πρόσφερε την 

απαραίτητη βοήθεια στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, τα οποία είχαν κυριολεκτικά 

περικυκλώσει το εργοστάσιο, φρόντισε όμως παράλληλα να μην ενοχλήσουν με την 

παρουσία τους το υπόλοιπο προσωπικό. Μετά το θετικό τέλος αυτής της περιπέτειας, 

στάλθηκαν ευχαριστήρια γράμματα σε όσους βοήθησαν και συμπαραστάθηκαν σε αυτή 

τη δύσκολη στιγμή.

Κλείνοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της διοίκησης 

ως προς τις Δημόσιες Σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλύτερα κονδύλια 

εκταμιεύονται, τόσο περισσότερες ενέργειες μπορούν να οργανωθούν. Αλλά, καθώς οι 

καιροί είναι δύσκολοι για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, το στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων 

οφείλει να κάνει ορθολογική και σωστή διαχείριση των ήδη υπαρχόντων πόρων, 

προκειμένου να προβάλλει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.
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3. ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON A.E.

Η Φίλκεραμ Johnson αποτελεί την πρώτη Ελληνική Βιομηχανία κεραμικών 

πλακιδίων, η οποία ιδρύθηκε το 1962. Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων λειτουργεί ως 

αυτόνομο εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου, καθώς παλιότερα οι δραστηριότητες 

Δημοσίων Σχέσεων ασκούνταν παράλληλα με τις αντίστοιχες του Μάρκετινγκ και 

αποτελούσαν ένα ενιαίο τμήμα.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες με το 

εσωτερικό κοινό, καθώς πιστεύει πως το προσωπικό αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους πόρους της εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οργανώνονται γιορτές 

τα Χριστούγεννα και το Πάσχα ενώ, επίσης, μοιράζονται διαφημιστικά δώρα με το 

λογότυπο της εταιρείας στο προσωπικό, κάθε φορά που η εταιρεία διαθέτει κάτι ανάλογο 

ως διαφημιστικό υλικό στους πελάτες και συνεργάτες της.

Εκτός αυτού, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων προσπαθεί να ενημερώνει τους 

εργαζομένους με συχνά άρθρα και μηνύματα στους πίνακες ανακοινώσεων του 

σωματείου, προκειμένου να είναι πληροφορημένοι σχετικά με τις διάφορες 

δράστηριότητές της. Η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό αποτελεί μία ένδειξη της 

προσοχής που δίνει το τμήμα στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην εταιρεία, ενώ και οι 

σχέσεις της διοίκησης με το σωματείο είναι πολύ καλές.

Παράλληλα, οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια, με σκοπό 

την εκπαίδευση των εργαζομένων σε διάφορους τομείς, όπως είναι η χρήση της νέας 

τεχνολογίας, στην οποία πραγματοποιούνται συνεχώς επενδύσεις. Επίσης, με αφορμή την 

απονομή του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε όλα τα 

προϊόντα της εταιρείας το 1989, υπήρξε εντατική επιμόρφωση του προσωπικού σε 

θέματα ποιότητας.

Το 1994, καθώς συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, 

οργανώθηκε μία μεγάλη γιορτή, με συμμετοχή όλου του προσωπικού και των 

οικογενειών τους, στην οποία μάλιστα βραβεύτηκαν κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι 

δούλευαν στην εταιρεία από την έναρξη της λειτουργίας της. Παρόμοιες γιορτές 

οργανώνονται κάθε φορά που υπάρχει συνταξιοδότηση κάποιου από το προσωπικό, και 

οι αναμνηστικές φωτογραφίες τοποθετούνται στο άλμπουμ της εταιρείας. Γενικότερα,
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μέσα στη ροή της καθημερινότητας δίνονται πολλές ευκαιρίες για δημιουργία 

φωτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί είτε ως πρόσθετο στοιχείο στα δελτία 

τύπου, είτε στα διάφορα έντυπα, τα οποία επιμελείται το στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων.

Η υπεύθυνη του τμήματος πιστεύει πως η οργάνωση μιας εκδρομής όλου του 

προσωπικού θα βοηθούσε, επίσης, πολύ στη σύσφιξη των σχέσεων, αλλά κάτι τέτοιο δεν 

έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και της 

πολιτικής οικονομικής λιτότητας που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Γενικότερα, όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, η Φίλκεραμ Johnson ήταν η πρώτη 

εταιρεία στην Ελλάδα που καθιέρωσε την εξυπηρέτηση του προσωπικού της με δικά της 

μεταφορικά μέσα, και μία από τις πρώτες που θέσπισαν ειδικές οικονομικές παροχές 

(δάνεια) για τους εργαζομένους. Είναι πάγια πολιτική της να συμβάλλει και να 

συμπαρίσταται στο προσωπικό, στα μέτρα των δυνατοτήτων της, όποτε υπάρχει ανάγκη, 

και γι’αυτό το λόγο οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων είναι δεκτές από τους 

εργαζομένους.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων προσπαθεί να διατηρεί στενές σχέσεις και με 

τους πελάτες της. Συχνά, οργανώνονται γεύματα εργασίας, ενώ επίσης προσκαλούνται 

πολλοί πελάτες κατά περιοχή στο εργοστάσιο και τους χώρους παραγωγής. Γενικότερα, 

γίνεται προσπάθεια ενημέρωσής τους με διάφορα πληροφοριακά δελτία, που 

αποστέλλονται και αφορούν τις δραστηριότητες και παραγωγικές διαδιακασίες της 

επιχείρησης και προωθούν και πάλι το image της εταιρείας σε αυτό το ‘κοινό’. 

Παράλληλα, στέλνονται δώρα και ευχετήριες κάρτες τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και 

στις ονομαστικές τους γιορτές.

Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων βρίσκεται 

σε συχνή συνεργασία με την τοπική Κοινότητα και είναι πρόθυμη να προσφέρει ό,τι τής 

ζητηθεί για το καλό της ευρύτερης περιοχής, στην οποία λειτουργεί.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δράστηριοποιούνται ιδιαίτερα οι Δημόσιες 

Σχέσεις της εταιρείας είναι οι κοινωνικές - φιλανθρωπικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η 

υπεύθυνη του τμήματος έχει αναλάβει τη δημιουργία μουσείου και σχολείου σε ένα 

χωριό στο νομό Πέλλας, ενώ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο συμβάλλει στην 

αναδιαμόρφωση της περιοχής. Επίσης, στα παιδιά του χωριού αποστέλλονται δώρα και 

ευχετήριες κάρτες στις γιορτές. Παράλληλα, προσφέρει χρηματική ή υλική βοήθεια σε 

διάφορα ιδρύματα και εκκλησίες.
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Από τις αρχές του 1984, η εταιρεία στεγάζει σε ειδικό των εγκαταστάσεών της 

ένα αξιόλογο μέρος της συλλογής Ιόλα. Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε από το 

βιομηχανία στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και φιλοξενεί, εκτός από τη 

μόνιμη έκθεση, περιοδικές εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στον 

ίδιο χώρο οργανώνονται διαλέξεις, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις με θέμα τη 

σύγχρονη τέχνη. Επίσης, η εταιρεία, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην 

επιστημονική έρευνα της Μακεδονίας, αποφάσισε να ενισχύσει το ερευνητικό 

πρόγραμμα του Εργαστηρίου Αεχιτεκτονικής Μορφολογίας του Αρχιτεκτονικού 

τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., το οποίο έχει ως στόχο την εύρεση και 

καταγραφή αρχαίων και βυζαντινών οικισμών και κάστρων της Μακεδονίας και Θράκης.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται ακόμη και με διάφορες 

οργανώσεις φοιτητών, με τη συμμετοχή της εταιρείας στα συνέδρια που οργανώνονται 

και με την αποστολή του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού για την επιχείρηση.

Πέρα από αυτά, υπάρχει επίγνωση της οικολογικής ευθύνης της βιομηχανίας, 

καθώς εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν συστήματα αποκονίωσης αερίων λυμάτων, με 

βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προγράμματα ανακύκλωσης στο 

εργοστάσιο.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα η υπεύθυνη του τμήματος 

είναι τα Μ.Μ.Ε. Οι σχέσεις με όλα τα μέσα και με τον εξειδικευμένο Τύπο (οικονομικές 

εφημερίδες) είναι πολύ καλές, και καθημερινά δημοσιεύονται δελτία Τύπου που 

ενημερώνουν για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Υπάρχει, επίσης, συνεργασία με ένα 

γραφείο αποδελτίωσης, το οποίο αναλαμβάνει να συλλέγει οποιαδήποτε αναφορά γίνεται 

για την εταιρεία στον καθημερινό Τύπο.

Πριν οκτώ περίπου χρόνια, και λόγω της σημαντικής κάμψης στην αγορά, η 

εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε απόλυση μεγάλου μέρους του προσωπικού της, 

προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Όταν συνέβη αυτό, το τμήμα φρόνησε να 

προετοιμάσει και να ενημερώσει τους εργαζομένους, τους πελάτες αλλά και τον Τύπο, 

για τις συνέπειες αυτής της ενέργειας. Πριν λίγα χρόνια, επίσης, ήταν απαραίτητη η 

απόσυρση και η αντικατάσταση ενός προϊόντος από την αγορά, κάη το οποίο προκάλεσε 

μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό της εταιρείας, όπως και στους πελάτες της, με τους 

οποίους όμως είχε ληφθεί μέριμνα και υπήρχε από την αρχή επικοινωνία. Τα δύο 

προαναφερθέντα περισταηκά δείχνουν όη το τμήμα σε κάποιες κρίσιμες καταστάσεις
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δεν υψώνει ένα προστατευτικό τείχος γύρω από την εταιρεία, αλλά παρέχει πολλές 

πληροφορίες στα διάφορα ‘κοινά’ που την ενδιαφέρουν.

Όσον αφορά το Μάρκετινγκ, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων πιστεύει πως 

αποτελεί άμεσο εργαλείο των πωλήσεων και στοχεύει στην πώληση των παραγόμενων 

προϊόντων, ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν εργαλείο όλης της επιχείρησης και 

αποσκοπούν στην προβολή μιας θετικής εικόνας προς τα διάφορα ‘κοινά’. Παρόλα αυτά, 

απαιτείται στενή επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των δύο τμημάτων, προκειμένου 

να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος, η υπεύθυνη θεωρεί πως ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από τα διοικητικά 

στελέχη ως προς τις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων, δυστυχώς τα κονδύλια που 

διατίθενται στο τμήμα είναι σχετικά λίγα. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα 

γίνει καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων με δημιουργικές και πρωτότυπες 

ιδέες, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της εταιρείας προς τα έξω.
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4. ΜΕΒΓΑΛ

Η ΜΕΒΓΑΛ είναι η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της Βορείου Ελλάδος, η 

οποία δράστηριοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του '50 στα Κουφάλια.. Το τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει με τη σημερινή του μορφή εδώ και τέσσερα χρόνια, καθώς 

παλιότερα οι δραστηριότητες Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων αποτελούσαν ένα 

ενιαίο τμήμα.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, οργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες, καθώς 

η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων πιστεύει πως με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται οι σχέσεις 

με τους εργαζομένους και γίνονται περισσότερο προσωπικές. Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα 

Χριστούγεννα οργανώνεται γιορτή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και μοιράζονται 

δώρα σε όλο το προσωπικό. Το τμήμα διοργανώνες επίσης, πολλά σεμινάρια, με σκοπό 

την επιμόρφωση του προσωπικού, σε διάφορα θέματα (έμφαση στην ποιότητα, εξελίξεις 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, νέες μέθοδοι παραγωγής κτλ ).

Πέρα από αυτά, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει και ελέγχει την 

παρουσία των ατόμων που προωθούν τα είδη της εταιρείας και, γενικά, όλων όσων 

έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες και τους τελικούς καταναλωτές, έτσι ώστε να 

προβάλλεται μια θετική εικόνα προς τα έξω. Παράλληλα, μία από τις αρμοδιότητες του 

τμήματος είναι και η δημιουργία όλου του έντυπου υλικού, μέσα από το οποίο 

διαμορφώνεται το προφίλ της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει η έκδοση ενός περιοδικού, το οποίο 

απευθυνόταν στους εργαζομένους και τούς ενημέρωνε σχετικά με την πορεία της 

εταιρείας

Όσον αφορά τους πελάτες, στις γιορτές αποστέλλονται ευχετήριες κάρτες μαζί με 

διάφορα επιχειρηματικά δώρα, ανάλογα με το είδος της συνεργασίας.

Η υπεύθυνη του τμήματος φαίνεται πως δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε 

κοινωνικά - φιλανθρωπικά θέματα. Αναλαμβάνει χορηγίες σε διάφορες εκδηλώσεις (όχι 

μόνο τοπικές) και προσφέρει βοήθεια, τόσο χρηματική όσο και υλική, σε πολλά 

ιδρύματα. Παράλληλα, σε συνεργασία με την τοπική Κοινότητα, ανέλαβε τη δημιουργία 

και επάνδρωση βιβλιοθήκης και παιδικού σταθμού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στην ανάπτυξη της περιοχής.
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Εκτός αυτού, όσον αφορά κάποιες οικολογικές ενέργειες, η εταιρεία εδώ και 

χρόνια έχει υιοθετήσει σύστημα ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις της, προσπαθώντας να 

βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων έχει, επίσης, συνεχή επαφή με τους 

δημοσιογράφους και φροντίζει οι διάφορες δραστηριότητες που οργανώνει να 

εμφανίζονται με δελτία Τύπου στα Μέσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εκδηλώσεις του 

τμήματος αποσκοπούν απλά και μόνο στη δημοσιότητα. Παράλληλα, είναι ανοικτή στην 

πληροφόρηση των δημοσιογράφων, όταν τής ζητηθεί κάτι τέτοιο, ενώ συχνά συμμετέχει 

σε γεύματα εργασίας μαζί τους.

To budget που διατίθεται στις Δημόσιες Σχέσεις εξαρτάται από τα οικονομικά 

αποτελέσματα του κάθε έτους. Αυτό που προσέχει η υπεύθυνη του τμήματος είναι η όσο 

το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχει κάθε φορά στη διάθεσή της, καθώς 

η ίδια η διοίκηση δείχνει ενδιαφέρον για τη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων και 

αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του τμήματος στη συνολική εικόνα της εταιρείας προς τα 

έξω.
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5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (3Ε)

Η 3Ε, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

Ελληνικές Βιομηχανίες. Παλιότερα, δεν υπήρχε ξεχωριστό τμήμα στο οργανόγραμμα της 

εταιρείας, αλλά το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων δημιουργήθηκε πρόσφατα μέσα από τις 

ανάγκες επικοινωνίας της επιχείρησης με τα διάφορα ‘κοινά’.

Η εταιρεία πιστεύει πως η βελτίωση των σχέσεων στον εργασιακό χώρο οδηγεί 

σε καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα, καθώς ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι 

και ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οργανώνονται από το τμήμα 

πολλές εκδηλώσεις που αφορούν το εσωτερικό κοινό. Πραγματοποιούνται παιδικές 

γιορτές τα Χριστούγεννα, τις Αποκριές και το Πάσχα, στις οποίες μοιράζονται δώρα σε 

όλα τα παιδιά και τα εγγόνια των εργαζομένων, υπάρχουν βραβεύσεις των αριστούχων 

μαθητών, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά του προσωπικού μπορούν να περνούν 

δωρεάν τις διακοπές τους σε κατασκηνώσεις της εταιρείας. Παράλληλα, οργανώνονται 

έξοδοι των τμημάτων με τον προϊστάμενό τους και ενδοτμηματικά γεύματα, ενώ επίσης, 

κάθε χρόνο πραγματοποιείται τριήμερη εκδρομή όλων των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους σε παραθεριστικό θέρετρο, ενέργεια η οποία βοηθά ιδιαίτερα στη 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.

Εκτός από τα παραπάνω, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την 

έδοση ενός τριμηνιαίου περιοδικού, το οποίο περιλαμβάνει ένα μήνυμα της διοίκησης, 

της αποστολή της εταιρείας, τις νέες δραστηριότητες που αναλαμβάνει, νέα προϊόντα, 

νέα εργοστάσια, κάποια πολιτιστικά και, τέλος, κοινωνικά νέα των εργαζομένων.

Ακόμη, πραγματοποιούνται επιβραβεύσεις των τμημάτων για την επίτευξη των 

στόχων τους, καθώς και ειδικές εκδηλώσεις με απονομές συμβολικών δώρων, όταν 

κάποιος εργαζόμενος συμπληρώνει δέκα, είκοσι ή τριάντα χρόνια υπηρεσίας στην 

εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή 

Προσωπικού, οργανώνει τακτικά σεμινάρια γύρω από διάφορα θέματα (όπως εκμάθηση 

ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά προγράμματα ποιοτικής εξυπηρέτησης, πληροφοριακών 

συστημάτων, ανάπτυξης αγοράς, στρατηγικών πωλήσεων κτλ). Παράλληλα, 

πραγματοποιείται και εκπαίδευση των πελατών της επιχείρησης, με στόχο την τήρηση
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μιας ποιοτικής αποθήκης, ενώ συχνά προσκαλούνται σε γεύματα και δεξιώσεις, 

προκειμένου να ενημερωθούν για τις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας.

Σημαντικό είναι, επίσης, το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του τμήματος. Ο 

υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων δημιούργησε τράπεζα αίματος στα εργοστάσια και 

ανταποκρίθηκε σε όλες τις εκκλήσεις για βοήθεια μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς 

που συνέβησαν πριν δύο χρόνια, συμμετέχει σε πολλές ανθρωπιστικές κινήσεις, 

προσφέρει βοήθεια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα (γηροκομεία, 

οργανοτροφεία) και παρέχει μέσα διδασκαλίας σε διάφορα σχολεία. Παράλληλα, 

αναγνωρίζοντας την οικολογική ευθύνη της εταιρείας, ο υπεύθυνος του τμήματος 

ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε πολλά σχολεία, προσφέρει κάδους 

καθαριότητας σε Δήμους και οργανώνει μαζί με μαθητές τον καθαρισμό γειτονικών 

παραλιών. Γενικότερα, υπάρχει στενή συνεργασία με Δήμους, Κοινότητες και το στρατό, 

στους οποίους προσφέρονται πολύ συχνά προϊόντα της εταιρείας.

Στενή επαφή υπάρχει και με τα εκπαιδευΐικά ιδρύματα και τις διάφορες 

φοιτητικές οργανώσεις (AIESEC). Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου δέκα χιλιάδες 

μαθητές επισκέπτονται το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και ξεναγούνται στις 

εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε συζητήσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού.

Πέρα από αυτά, η 3Ε έχει αναλάβει και πραγματοποιεί ποικίλες πολιτιστικές και 

αθλητικές χορηγίες και διαθέτει πάντα μια έντονη παρουσία σε μεγάλα αθλητικά 

γεγονότα.

Παρόλο που ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει όλες τις παραπάνω 

δραστηριότητες, αυτές σπάνια εμφανίζονται με δελτία Τύπου στα διάφορα Μέσα, διότι 

σκοπός της πραγματοποίησής τους δεν είναι η δημοσιότητα, αλλά η ευαισθητοποίηση 

της εταιρείας σε διάφορα κοινωνικά θέματα.

Μολονότι η διοίκηση δεν είναι αρνητική ως προς τη λειτουργία των Δημοσίων 

Σχέσεων, η αλήθεια είναι πως τα κονδύλια που διατίθενται στο τμήμα είναι λιγοστά, 

καθώς οι Δημόσιες Σχέσεις δεν αποτελούν ακόμη αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας 

για την εταιρεία.
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, το τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει από το 1987, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε το αντίστοιχο 

τμήμα και στα Κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Η υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων 

επιβλέπει, παράλληλα., και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από άλλα 

υποκαταστήματα της Βορείου Ελλάδος, πάντα μετά από συνεννόηση με την Αθήνα.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Σχέσεων του καταστήματος, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο, και πρωταρχικό 

σκοπό έχει τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού. Από κοινού, λοιπόν, 

οργανώνουν κάποιες γιορτές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Το τμήμα δεν είναι 

υπεύθυνο για την οργάνωση εξόδων των εργαζομένων, ενώ ένα περιοδικό το οποίο 

εκδιδόταν παλιότερα και απευθυνόταν στους απασχολούμενους έχει σταματήσει να 

κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων φαίνεται πως δίνει μεγάλη έμφαση στην 

εκπαίδευση του προσωπικού, και γι’αυτό το λόγο διοργανώνονται πολλά σεμινάρια για 

όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων, σε συνεργασία πάντα με τα κεντρικά γραφεία της 

Αθήνας. Καθώς η Τράπεζα διαθέτει δικό της οργανωμένο εκπαιδευτικό κέντρο στην 

Αθήνα, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται εκεί, ενώ 

κάποιες ημερίδες γίνονται και στη Θεσσαλονίκη.

Γενικότερα, οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων είναι αποδεκτές από το 

εσωτερικό κοινό, παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να 

οργανώνονται περισσότερες εκδηλώσεις.

Όσον αφορά τους πελάτες των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα 

ειδικό κονδύλι (budget) εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο η υπεύθυνη Δημοσίων 

Σχέσεων προσπαθεί να χρησιμοποιεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά, αποστέλλονται κάρτες τα Χριστούγεννα και στις ονομαστικές τους γιορτές, ενώ 

παράλληλα γίνονται και κάποια δώρα, σε συνεργασία και κατόπιν συνεννόησης με το 

γραφείο Διεύθυνσης. Παράλληλα, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων βοηθά στην

50



οργάνωση εκθέσεων, στις οποίες λαμβάνει μέρος η Τράπεζα, ή γενικότερα ο Όμιλος της 

Αγροτικής.

Πέρα από αυτά, όσον αφορά κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες η υπεύθυνη 

Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει κάποιες χορηγίες (σε τοπικές αθλητικές, 

περιβαλλοντικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις), αφού πρώτα έχει την έγκριση από τα 

Κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Γενικότερα, πριν από την ανάληψη κάποιων, ιδιαίτερα 

πολυδάπανων δραστηριοτήτων, υπάρχει συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δημοσίων 

Σχέσεων στην Αθήνα, προτού ληφθεί κάποια απόφαση.

Το τμήμα διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τα Μ.Μ.Ε., κυρίως τα τοπικά, και 

φροντίζει να αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία Τύπου, σχετικά με τις διάφορες 

δραστηριότητες που οργανώνονται, προσέχοντας, παράλληλα, να τηρούνται τα όρια 

δεοντολογίας και να μη γίνεται καταιγισμός με δελτία Τύπου.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων θεωρεί πως υπάρχει ενδιαφέρον από τη διοίκηση 

ως προς τις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων, αλλά υπάρχουν και ελλείψεις στα 

κονδύλια, ιδιαίτερα στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, καθώς οι διοικήσεις 

αποφασίζουν και βαδίζουν με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχουν.
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2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης είναι η μοναδική Τράπεζα, η οποία έχει την έδρα 

της στη Θεσσαλονίκη. Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει από το 1986 και απασχολεί 

πέντε άτομα.

Το τμήμα ασχολείται, ειδικότερα, με τα εξής θέματα:

• Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις (προσωπικό, διοίκηση)

• Εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις (Τύπος, πελάτες, μέτοχοι κτλ.)

• Χορηγίες

• Εκδόσεις

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, το τμήμα οργανώνει συχνά συναντήσεις όλου 

του προσωπικού, εσωτερικά συνέδρια, καθώς και συναντήσεις στελεχών, προκειμένου 

να υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Επίσης, πραγματοποιούνται παιδικές 

γιορτές, τα Χριστούγεννα και τις αποκριές, στις οποίες προσκαλούνται τα παιδιά όλου 

του προσωπικού και μοιράζονται δώρα.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει, επίσης, ώστε να διατηρούνται φιλικές 

σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και του σωματείου, και να μη δημιουργούνται 

παρεξηγήσεις.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος 

Δημοσίων Σχέσεων, καθώς στην Τράπεζα υπάρχει ειδικό τμήμα Επιμόρφωσης.

Παλιότερα, το τμήμα κυκλοφορούσε ένα εσωτερικό περιοδικό, το οποίο 

μοιραζόταν σε όλο το προσωπικό, αλλά η έκδοσή του σταμάτησε, καθώς δεν 

εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση.

Πέρα από αυτά, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσει πολλές 

δραστηριότητες με τους πελάτες και τους μετόχους. Διοργανώνονται γεύματα εργασίας 

και συναντήσεις, με σκοπό τη γενική ενημέρωσή τους σχετικά με τη στρατηγική της 

Τράπεζας, την προώθηση ορισμένων υπηρεσιών και τη σύσφιξη των σχέσεων μαζί τους. 

Στις γιορτές, αποστέλλονται ευχετήριες κάρτες και δώρα, ανάλογα με την κατηγορία των 

πελατών και μετόχων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους μετόχους, υπάρχει έντυπο πληροφοριακό υλικό, το 

οποίο ενημερώνει σχετικά με τις Γενικές Συνελεύσεις και την ακολουθούμενη πολιτική 

της Τράπεζας.
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Η Τράπεζα, επίσης, πραγματοποιεί διάφορες φιλανθρωπικές ενέργειες, με δωρεά 

χρημάτων σε διάφορα ιδρύματα και οργανώσεις. Παράλληλα, αναλαμβάνει χορηγίες σε 

ποικίλες εκδηλώσεις και συνέδρια (πολιτιστικού, οικονομικού περιεχομένου), που 

οργανώνονται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Βορείου 

Ελλάδος.

Η υπεύθυνη του τμήματος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης και προσφέρει τη βοήθειά της, όποτε ζητηθεί, με σκοπό την προαγωγή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ καλές είναι, ακόμη, οι σχέσεις του τμήματος με τα 

διάφορα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, στα οποία δημοσιεύονται συχνά δελτία Τύπου 

της Τράπεζας, ενώ οι δημοσιογράφοι προσκαλούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, όταν η 

Τράπεζα έχει κάτι σημαντικό να ανακοινώσει, σχετικά με τις δράστηριότητές της.

Στην Τράπεζα προϋπήρχαν οι Δημόσιες Σχέσεις σε σχέση με το Μάρκετινγκ, καθώς 

μέχρι το 1990, που σημειώθηκε η απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος, είχαν 

αναπτυχθεί πολύ οι Δημόσιες Σχέσεις και ιδιαίτερα οι χορηγίες. Μετά το 1990, 

παρατηρείται μία μεγαλύτερη ανάπτυξη του Μάρκετινγκ, το οποίο προσανατολίζεται 

περισσότερο σε θέματα αγοράς. Πάντως, υπάρχει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ 

Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα 

για τον Οργανισμό.

Η διοίκηση της Τράπεζας ενδιαφέρεται για τη λειτουργία των Δημοσίων 

Σχέσεων, αλλά μεγαλύτερη προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη 

ελκυστικών ‘προϊόντων’, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά είναι ιδιαίτερα οξύς.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ελλείψεις στα κονδύλια που 

διατίθενται στο τμήμα, αλλά σημασία έχει να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα που 

επέρχονται από τη λετουργία των Δημοσίων Σχέσεων, με βάση τις δαπάνες που γίνονται. 

Άλλωστε, οι Δημόσιες Σχέσεις δεν αποτελούν υπόθεση μόνο ενός τμήματος, αλλά 

εκφράζουν όλη την Τράπεζα και καθορίζουν την εταιρική της ταυτότητα.
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3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ 

λειτουργούν ξεχωριστά. Υπάρχει η υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και η Διεύθυνση 

Επιχειρηματικής Ανάλυσης και Μάρκετινγκ. Το τμήμα διαφημίσεων ανήκει στην 

Υποδιεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν λειτουργίες Δημοσίων Σχέσεων από το 1982. Το 

συγκεκριμένο τμήμα έχει στην αρμοδιότητά του όλο το γεωγραφικό χώρο της Βορείου 

Ελλάδος και είναι υπεύθυνο και για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των 

υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει 

γιορτές για το προσωπικό, όπου μοιράζονται δώρα στους εργαζομένους και τα παιδιά 

τους, διάφορες επετειακές εκδηλώσεις και, παράλληλα, αναλαμβάνει την έκδοση 

περιοδικού και λευκωμάτων, απευθυνόμενα στους απασχολούμενους στην Τράπεζα.

Οι σχέσεις με την πελατεία είναι αρμοδιότητα των Καταστημάτων, πλην 

εξαιρετικών περιπτώσεων πολύ μεγάλων πελατών. Στις περιπτώσεις αυτές, 

χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές Δημοσίων Σχέσεων (ευχετήριες κάρτες ή 

τηλεγραφήματα, δώρα κτλ)

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων επιφορτίζεται, κυρίως, με τις σχέσεις με 

εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, παράγοντες της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Ο υπεύθυνος προσπαθεί να εξασφαλίσει καλή 

συνεργασία με εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. με την ανάπτυξη προγράμματος συνεχών 

επαφών (επισκέψεις, συναντήσεις, γεύματα εργασίας κλπ). Επίσης, πραγματοποιείται 

ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη 

δραστηριότητα, τις προοπτικές και γενικότερα θέματα της Τράπεζας. Το αποτέλεσμα των 

επαφών αυτών είναι ότι υπάρχει καθημερινή, σχεδόν, παρουσία στα Μ.Μ.Ε. με δελτία 

Τύπου, ενημερωτικά κείμενα, ανακοινώσεις, φωτογραφίες, ενώ πολύ σπάνια τα Μ.Μ.Ε. 

δεν δημοσιεύουν κάποια είδηση που τούς έχει αποσταλλεί, από το τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων της Τράπεζας.

Εκτός από τα παραπάνω, η Τράπεζα αναπτύσσει και κοινωνικές δραστηριότητες, 

προσφέροντας χορηγίες σε διάφορους φορείς (επιμελητήρια, ιδρύματα, φιλανθρωπικές
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οργανώσεις) και ενισχύοντας επιστημονικά συνέδρια, όπως και βιβλιοθήκες σχολείων 

και ακριτικών κοινοτήτων.

Συχνές, τέλος, είναι οι επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις στρατιωτικές και 

αστυνομικές αρχές, προξενικές αρχές, διάφορα υπουργεία, με σκοπό διατήρηση στενών 

σχέσεων μαζί τους.

Όσον αφορά το Μάρκετινγκ, αναφέρθηκε ήδη ότι αποτελεί ξεχωριστό τμήμα, 

καθώς εστιάζεται περισσότερο στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην 

έρευνα των αναγκών της αγοράς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αρμονική 

συνεργασία με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Η διοίκηση της Τράπεζας αποδίδει εξαιρετική σημασία στις Δημόσιες Σχέσεις και 

το αποδεικνύει έμπρακτα καθώς δεν διαπιστώνονται ελλείψεις στα κονδύλια του 

τμήματος.
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4. XIOSBANK

H XIOSBANK διαθέτει τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ/Διαφήμισης. 

Αυτή τη στιγμή στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων απασχολείται ένα άτομο.

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων συστάθηκε από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της 

τράπεζας (1992) και οργανώνει κυρίως δραστηριότητες στην Αττική. Μεμονωμένες 

εκδηλώσεις των καταστημάτων εκτός Αττικής οργανώνονται από τις επί μέρους 

διευθύνσεις σε συνεγασία με το τμήμα.

Ορισμένες εκδηλώσεις προσωπικού οργανώνονται από τη Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Όμως, για την 

οργάνωση εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων του προσωπικού φροντίζει μία ομάδα 

μελών της Τράπεζας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού.

Το 1996, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων προχώρησε αρχικά στη δημιουργία ενός 

μικρού περιοδικού για τα μέλη της Τράπεζας. Το 1997, η Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού οργάνωσε ένα ενδοτραπεζικό επικοινωνιακό ηλεκτρονικό δίκτυο (Intranet), 

όπου συμπεριέλαβε την ύλη του περιοδικού. Οι ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του 

‘περιοδικού’ παρέχουν πληροφοριακό υλικό της Τράπεζας, ένα χρήσιμο βοήθημα για την 

εκτέλεση τραπεζικών εργασιών. Η ύλη ανανεώνεται σε εβδομαδιαία κατά μέσο όρο 

βάση, και φυσικά υπάρχουν ειδικές σελίδες για την ευρύτερη ενημέρωση των χρηστών. 

Με τους πελάτες της Τράπεζας και, γενικότερα, με το εξωτερικό της κοινό, το τμήμα 

φροντίζει την ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων. Για παράδειγμα, την περίοδο 

των Χριστουγέννων αποστέλλονται προσωπικά δώρα.

Προς το παρόν, η Τράπεζα δεν συμμετέχει ενεργά στον τομέα των χορηγιών, ενώ 

δεν οργανώνονται δραστηριότητες με τους κρατικούς φορείς.

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εκδίδει, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, 

δελτίο Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της Τράπεζας. Τόσο τα δελτία Τύπου, όσο και 

οι εκδηλώσεις της Τράπεζας καταγράφονται, κατά κανόνα, από το σύνολο των Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας.
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Ον λειτουργίες των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ έχουν 

- αθοοιστεί ανάλογα ιιε τκ ανάγκες της Τράπεζας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Κατά συνέπεια, οι προϋπολογισμοί των τμημάτων αντικατοπτρίζουν την ικανοποίηση 

αυτών των αναγκών.

Οι δραστηριότητες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων γνωστοποιούνται στην 

Τράπεζα από το Intranet και από τα Μ.Μ.Ε. και γίνονται αντικείμενο θετικής κριτικής 

από πολλούς εργαζόμενους.

Χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του τμήματος, είναι βέβαιο πως και η ποιότητα και το αποτέλεσμα 

αυτών των ενεργειών θα αναβαθμιστούν, και η ανταπόκριση των ίδιων των μελών της 

Τράπεζας θα αυξηθεί.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. COMMERCIAL UNION

Στα Κεντρικά γραφεία της Commercial Union στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, 

Προϊστάμενος Αναλήψεως Κινδύνων και Πωλήσεων, αλλά και υπεύθυνος Δημοσίων 

Σχέσεων από το 1983 είναι το ίδιο πρόσωπο. Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ανήκει στο 

τμήμα Μάρκετινγκ και τα κονδύλια είναι ενιαία.

Ως προς το εσωτερικό κοινό, οργανώνονται εκδηλώσεις στις εορταστικές 

περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα) και, παράλληλα, μοιράζονται δώρα σε διάφορες 

κοινωνικές περιστάσεις.

Συχνές είναι και οι επαφές του υπεύθυνου του τμήματος με τους πελάτες της 

εταιρείας, καθώς είναι απαραίτητο να συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ τους, να παρέχεται 

το σωστό service και να ενημερώνται σχετικά με τα νέα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη, 

αποστέλλονται δώρα και ευχετήριες κάρτες σε γιορτές και επετείους.

Πέρα από αυτά, υπάρχει συνεχής επαφή και με τα Μ.Μ.Ε., με αποτέλεσμα να 

δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα δελτία Τύπου για σημαντικά γεγονότα που 

αφορούν την εταιρεία, είτε ως τοπικό υποκατάστημα, είτε ως διεθνή όμιλο.

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων φαίνεται πως δίνει έμφαση στη διαχείριση των 

κρίσεων (crisis management). Και αυτό γιατί υπάρχει το παράδειγμα από το Κεντρικό 

υποκατάστημα στο Λονδίνο, το οποίο στο παρελθόν υπέστη σοβαρές ζημίες από 

τρομοκρατικές ενέργειες (Παρασκευή απόγευμα) και οι εργαζόμενοι βρίσκονταν τη 

Δευτέρα το πρωί σε νέα γραφεία, και η εταιρεία λειτουργούσε σχεδόν κατά 100%. 

Παράλληλα, υπήρχε πλήρης ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και εξεδόθησαν δελτία Τύπου 

διεθνώς, τα οποία αποτέλεσαν το γεγονός της ημέρας.

Η διοίκηση του υποκαταστήματος της Ελλάδας δεν δείχνει αδιαφορία ως προς τη 

λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων, αλλά είναι αλήθεια πως τα κονδύλια είναι μικρότερα 

των αναμενόμενων.
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2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Στο υποκατάστημα της Αγροτικής Ασφαλιστικής στη Θεσσαλονίκη ο υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων από το 1987 αναλαμβάνει τις κοινωνικές εκδηλώσεις προβολής της 

εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, γίνονται διάφορες προσπάθειες σύσφιξης 

σχέσεων, μοιράζονται δώρα σε διάφορες περιστάσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, 

ονομαστικές γιορτές) και οι εργαζόμενοι προσκαλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις που 

οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται και στα επιμορφωτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα 

να πραγματοποιούνται συχνά σεμινάρια, τόσο του προσωπικού, όσο και των διαφόρων 

συνεργατών της εταιρείας, σε συνεννόηση πάντα με το Διευθυντή εκπαίδευσης στην 

Αθήνα.

Στους πελάτες αποστέλλονται, κάθε χρόνο, κάποια διαφημιστικά δώρα, ενώ 

στους μεγάλους πελάτες δίνονται και κάποια άλλα δώρα τα Χριστούγεννα και στις 

ονομαστικές τους γιορτές.

Το τοπικό υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης αφιερώνει ένα ποσό από το budget 

του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων στην τοπική κοινότητα, καθώς πιστεύει ότι με τον 

τρόπο αυτό συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και 

προβολή της εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, δίνονται διάφορα ποσά σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και χορηγίες σε μεγάλες 

αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος.

Εκτός από τα παραπάνω, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έχει συχνές επαφές με 

την τοπική αυτοδιοίκηση (δημάρχους), αλλά και με κάποιες δημόσιες υπηρεσίες 

(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Τροχαία), έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από 

την ασφαλιστική εταιρεία και άμεση ανταπόκριση από τις υπηρεσίες αυτές.

Καλές σχέσεις υπάρχουν και με τα τοπικά Μ.Μ.Ε., τα οποία δημοσιεύουν δελτία 

Τύπου για τις εκδηλώσεις που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το τμήμα Δημοσίων 

Σχέσεων της Αθήνας αναλαμβάνει τις επαφές με τα λοιπά Μ.Μ.Ε.

59



Ον δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι απόλυτα αποδεκτές από 

όλους τους εργαζομένους, διότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση, ούτε εξοικίωση με τον 

τομέα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις στα κονδύλια του τμήματος και οι 

διάφορες δραστηριότητες δεν διακρίνονται ακόμη από συνέχεια, καθώς οι Δημόσιες 

Σχέσεις δεν αποτελούν μία από τις άμεσες προτεραιότητες της διοίκησης.

60



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΑΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ

Το Μακεδονία Παλλάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της 

Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκει στον Όμιλο Grecotel. Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

λειτουργεί από το 1995, κάτω από τη νέα διεύθυνση.

Παρόλο που τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου είναι στην Αθήνα, υπάρχει μεγάλη 

ελευθερία κινήσεων και ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την υπεύθυνη του τμήματος στη 

Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων διοργανώνει 

χορό όλου του προσωπικού τον Ιανουάριο, στον οποίο μοιράζονται δώρα εκ μέρους της 

διοίκησης, ενώ παράλληλα υπάρχουν και προσφορές άλλων εταιρειών, με τις οποίες 

συνεργάζεται το ξενοδοχείο. Πολιτική του ξενοδοχείου είναι να ανακοινώνει κάθε μήνα 

τον ‘υπάλληλο του μήνα’, ο οποίος διακρίθηκε για τη συμπεριφορά και τις ικανότητές 

του. Έτσι, στον ετήσιο αυτό χορό, βραβεύονται δώδεκα εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν 

διακριθεί κατά τη διάρκεια του έτους, και λαμβάνουν ένα επιπλέον δώρο από τη 

διοίκηση. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει υποκίνηση του προσωπικού για βελτίωση της 

απόδοσής του, καθώς και αναγνώριση των προσπαθειών του.

Ακόμη, το τμήμα φροντίζει να κυκλοφορεί συχνά ενημερωτικά φυλλάδια 

(memos), με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων γύρω από τις διάφορες 

δραστηριότητες της μονάδας.

Παράλληλα, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων βοηθά στην έκδοση ενός 

περιοδικού, το οποίο αναφέρεται σε δραστηριότητες του ξενοδοχείου, σε πολιτιστικά - 

κοινωνικά γεγονότα της Βορείου Ελλάδος, καθώς και σε νέα του ξενοδοχειακού Ομίλου. 

Το περιοδικό αυτό μοιράζεται στους εργαζομένους, ενώ παράλληλα διανέμεται δωρεάν 

και βρίσκεται σε όλα τα δωμάτια και χώρους του ξενοδοχείου.

Εκτός από τα παραπάνω, πραγματοποιούνται συχνά σεμινάρια του προσωπικού 

σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και σε γενικότερα τουριστικά θέματα, με 

σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη επιμόρφωση και κατάρτισή τους.
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Όσον αφορά τους πελάτες, αποστέλλονται κάρτες και δώρα σε ορισμένους από 

αυτούς τις γιορτές, ενώ παράλληλα προσφέρεται κάποιο αναμνηστικό δώρο στο δωμάτιό 

τους.

Πέρα από αυτά, το ξενοδοχείο φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο 

σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Διαθέτει ένα μεγάλο ποσό κάθε χρόνο σε 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα προσφέρει δωρεάν τις εγκαταστάσεις του, για 

οργάνωση πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, όποτε ζητηθεί κάτι ανάλογο. 

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων διατηρεί, επίσης, επαφές με φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το ξενοδοχείο και οργανώνουν εκεί 

κάποια συνάντηση.

Παράλληλα, συχνές είναι και οι επαφές και με τα Μ.Μ.Ε., τα οποία δημοσιεύουν 

πολλές φορές δελτία Τύπου, αναφορικά με τη δραστηριότητα του ξενοδοχείου. Η 

υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει να μην πιέζει τα Μέσα, αποστέλλοντας πολύ 

υλικό, ούτε οι εμφανίσεις στον Τύπο να είναι τόσο συχνές, με αποτέλεσμα να 

‘κουράζεται’ το κοινό. Επίσης, τα τοπικά μέσα ήταν καλεσμένα στα εγκαίνια του 

ξενοδοχείου πριν δύο χρόνια, με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις. 

Το τμήμα βοηθά, επίσης, στην διοργάνωση τουριστικών εκθέσεων σε όλο τον κόσμο, 

στις οποίες παίρνει μέρος ο Όμιλος.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου αναγνωρίζει την αξία των Δημοσίων Σχέσεων και η 

υπεύθυνη του τμήματος δεν θεωρεί πως υπάρχουν ελλείψεις στα κονδύλια που 

διαχειρίζεται. Βέβαια, τα ποσά που επενδύονται στο Μάρκετινγκ είναι μεγαλύτερα, ίσως 

γιατί το ξενοδοχείο είναι ακόμη στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, υπό τη νέα 

διοίκηση, και έχει ανάγκη την ευρεία προβολή της νέας ‘εικόνας’ του, μέσω της 

διαφήμισης.
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2. ΝΕΦΕΛΗ

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στο Πανόραμα 

Θεσσαλονίκης, είναι παράλληλα και υπεύθυνος των Κρατήσεων.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, το ξενοδοχείο διοργανώνει διάφορες 

δραστηριότητες. Τα Χριστούγεννα οργανώνεται πάρτι σε αίθουσα του ξενοδοχείου, στο 

οποίο είναι καλεσμένοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, και όπου μοιράζονται 

δώρα, από τους εργοδότες.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να 

υπάρχει προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Δύο φορές το μήνα πραγματοποιούνται 

επιμορφωτικά προγράμματα γύρω από τουριστικά θέματα, έτσι ώστε να σημειώνεται 

αλλαγή στη συμπεριφορά των απασχολουμένων. Ιδιαίτερα εντατική είναι η εκπαίδευση 

για τα άτομα που εργάζονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου, και τα οποία δίνουν και την 

πρώτη εντύπωση για την εταιρεία.

Ο υπεύθυνος του τμήματος αναλαμβάνει, επίσης, προσωπικά τις σχέσεις με την 

πελατεία. Φροντίζει για την αποστολή δώρων σε μεγάλους πελάτες, ενώ τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα δίνονται συμβολικά δώρα σε όλους όσους βρίσκονται στο 

ξενοδοχείο.

Ακόμη, συχνές είναι οι επαφές του τμήματος με τις διάφορες εταιρείες και 

πρακτορεία, με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κοινό 

για τα ξενοδοχεία.

Πέρα από αυτά, ο υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων φαίνεται πως έχει στενές 

σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Πανοράματος πραγματικά στηρίζεται στο 

ξενοδοχείο, το οποίο διαθέτει πρόθυμα τις αίθουσές του για τη διοργάνωση κάποιας 

εκδήλωσης, κοινωνικού, φιλανθρωπικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Το ξενοδοχείο φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο και σε θέματα 

που αφορούν το περιβάλλον. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε κοντά στις 

εγκαταστάσεις του, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, οργανώθηκε συμμετοχή των 

εργαζομένων στη δενδροφύτευση της περιοχής, με σκοπό την αποκατάσταση της 

μεγάλης ζημίας του φυσικού περιβάλλοντος.
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Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων διατηρεί σχέσεις με το στρατό, 

την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, στους οποίους δώρισε όλη την επίπλωση του 

ξενοδοχείου, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε στις εγκαταστάσεις του. 

Συνεργασία, υπάρχει και με τα τοπικά Μ.Μ.Ε., καθώς πολύ συχνά επισκέπτονται το 

ξενοδοχείο, ενώ δεν αποτελεί σκοπό η προβολή της εταιρείας με δελτία Τύπου.

Η αλήθεια είναι πως τα κονδύλια που διατίθενται στις Δημόσιες Σχέσεις του ξενοδοχείου 

δεν είναι πολλά, αλλά η διοίκηση αναγνωρίζει τη χρησιμότητά τους, γι’αυτό και 

υπάρχουν σκέψεις για στελέχωση αυτόνομου τμήματος με περισσότερα άτομα. Μετά, 

βέβαια, την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, φαίνεται πως δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο 

Μάρκετινγκ, και ιδιαίτερα στη διαφήμιση, καθώς είναι αναγκαίο να προβληθεί το νέο 

πρόσωπο του ξενοδοχείου.

64



3. Φ1ΛΙΠΠΕΙΟΝ

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο λειτουργεί από το 1985, διοργανώνει, ως 

προς το εσωτερικό κοινό, γιορτή τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπου μοιράζονται 

κάποια δώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έξοδοι όλου του προσωπικού, με 

σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων.

Όσον αφορά τους πελάτες, αποστέλλονται ευχετήριες κάρτες στις ονομαστικές 

τους γιορτές και πολλοί από αυτούς προσκαλούνται σε γεύματα εργασίας ή σε άλλες 

εκδηλώσεις που οργανώνονται από το ξενοδοχείο.

Εκτός των άλλων, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων συμμετέχει με χορηγίες σε 

πολλές φιλανθρωπικές-κοινωνικές εκδηλώσεις και προσφέρει βοήθεια σε διάφορα 

ιδρύματα. Παράλληλα, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, συνεργάζεται στενά 

με τη δασική υπηρεσία, στην οποία διαθέτει χρηματικά ποσά.

Συχνές επαφές διατηρούνται και με διάφορες κρατικές υπηρεσίες (Αστυνομία, 

υπουργεία κλπ), και με άλλους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι μάλιστα επισκέπτονται 

συχνά το ξενοδοχείο. Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και 

με τους δημοσιογράφους και υπάρχει συχνή παρουσία με δελτία Τύπου στα διάφορα 

Μέσα.

Η αλήθεια είναι ότι το ξενοδοχείο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο Μάρκετινγκ, 

το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων, ενώ οι Δημόσιες Σχέσεις έρχονται σε 

δεύτερη προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, η διοίκηση δεν αδιαφορεί για τη λειτουργία των 

Δημοσίων Σχέσεων, ούτε υπάρχουν ελλείψεις στα κονδύλια που έχει στη διάθεσή του ο 

υπεύθυνος.
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4. SUN BEACH HOTEL

Στο Sun beach hotel, παραλιακή ξενοδοχειακή μονάδα της Θεσσαλονίκης, η 

υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων έχει υπό την επίβλεψή της τη Γενική Διεύθυνση του 

ξενοδοχείου, καθώς πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, δεν διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις, και 

αυτό διότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε, μέχρι πρόσφατα, μόνο κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο. Παρόλα αυτά, δίνονται κάποια συμβολικά δώρα στο προσωπικό, όταν υπάρχει 

κάποιο εξαιρετικό γεγονός (γάμος, γεννήσεις κλπ), και γενικότερα επιδιώκονται στενές 

σχέσεις μαζί τους.

Συχνές επαφές υπάρχουν και με πελάτες και συνεργάτες, καθώς αυτοί καθορίζουν 

το μέλλον της μονάδας, όπως και με διάφορα πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες. 

Αναφορικά με κάποιες φιλανθρωπικές δραστηριότητες, προσφέρονται (άλλοτε μερικά 

και άλλοτε ολικά) οι χώροι του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να οργανώνονται διάφορες 

εκδηλώσεις, ενώ, με αφορμή την πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε, τα παλιά έπιπλα 

δόθηκαν σε διάφορα ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς και μοναστήρια.

Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων δεν έχει συχνές επαφές με την τοπική 

αυτοδιοίκηση, καθώς η Κοινότητα στην οποία ανήκει δεν δείχνει να συνεργάζεται 

ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τα Μ.Μ.Ε., κυρίως χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς λόγους, καθώς γίνονται 

διάφορες καταχωρήσεις σχετικά με το ξενοδοχείο, ενώ η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

δεν δίνει μεγάλη έμφαση στα δελτία Τύπου.

Όσον αφορά το Μάρκετινγκ, υπάρχει συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη, 

και γενικότερα στον τομέα αυτό δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με τις Δημόσιες 

Σχέσεις.
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5. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Στο Πόρτο Καρράς, μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της 

Χαλκιδικής το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 

είναι αυτόνομο σε σχέση με το Μάρκετινγκ, το οποίο χειρίζεται και τον τομέα της 

διαφήμισης.

Όσον αφορά το εσωτερικό κοινό, δίνονται δώρα στις γιορτές του προσωπικού, 

παρέχονται ειδικές τιμές εισιτηρίων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και, γενικότερα, 

δημιουργούνται διάφορα ερεθίσματα, με σκοπό την καλύτερη απόδοση του κάθε τομέα. 

Επίσης, το τμήμα αναλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού, και γι’αυτό το λόγο 

οργανώνονται συχνά σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις.

Στους πελάτες του ξενοδοχείου αποστέλλονται δώρα ή κάρτες σε ονομαστικές 

γιορτές, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ενώ παράλληλα προσκαλούνται να συμμετέχουν 

και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει κατά καιρούς η εταιρεία. Εκτός αυτού, 

αποστέλλεται στην πελατεία και η εφημερίδα/newsletter, την προετοιμασία του οποίου 

αναλαμβάνει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις 

δραστηριότητες και τις εξελίξεις της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η εταιρεία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στις αθλητικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συχνά πραγματοποιούνται χορηγίες σε διάφορα αθλητικά 

γεγονότα, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραχωρούνται χώροι του 

ξενοδοχείου για εκδηλώσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ, τέλος, δημιουργήθηκε η 

Ακαδημία Γκολφ Πόρτο Καρράς και η Ακαδημία Ιστιοπλοΐας, έτσι ώστε να υπάρχει 

προσφορά αθλητικών δραστηριοτήτων στους νέους της περιοχής, χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση.

Επιπλέον, προκειμένου να οργανωθούν κοινές πολιτιστικές και λοιπές 

εκδηλώσεις, υπάρχουν συχνές επαφές της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων με την τοπική 

αυτοδιοίκηση.

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει στενή συνεργασία και με τα Μ.Μ.Ε., καθώς 

συντάσσονται και αποστέλλονται δελτία Τύπου που αφορούν τη μονάδα, ιδιαίτερα κατά 

την τουριστική περίοδο. Επίσης, οι δημοσιογράφοι φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο, 

προσκαλούνται σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το τμήμα και εκπαιδεύονται και 

συμμετέχουν δωρεάν σε αθλήματα του συγκροτήματος.
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Δυστυχώς, οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι αποδεκτές από 

όλους τους εργαζομένους, καθώς πρόκειται για ένα νέο και σχετικά άγνωστο τομέα, με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Τέλος, συχνά υπάρχουν 

ελλείψεις στα κονδύλια που χρειάζεται το τμήμα, διότι τα αποτελέσματα των Δημοσίων 

Σχέσεων είναι αρκετές φορές έμμεσα και μακροπρόθεσμα.
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SUPERMARKETS

1. ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Στα supermarkets ‘Μασούτης’ τα καθήκοντα Δημοσίων Σχέσεων τα έχει το ίδιο 

πρόσωπο που είναι παράλληλα υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Διαφήμισης. Το τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων λειτουργούσε και παλιότερα με διαφορετική δομή. Από το 1994, 

όμως, ανασυγκροτήθηκε και απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Η έδρα της διεύθυνσης 

Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στη 

Θέρμη.

Συνολικά, υπάρχουν σαράντα supermarkets ‘Μασούτης’ στη Βόρεια Ελλάδα και, 

συγκεκριμένα, τα δεκαεννέα από αυτά βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Οσον αφορά τις 

Δημόσιες Σχέσεις, οι γενικές κατευθύνσεις δίνονται από τη διεύθυνση του τμήματος της 

Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, όμως, ο υπεύθυνος κάθε υποκαταστήματος αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές. Για παράδειγμα, 

στην Καβάλα, όπου υπάρχουν πέντε υποκαταστήματα, οι υπεύθυνοι μπορούν να 

παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις για τη συμμετοχή τους στα κοινά του τόπου, ενώ για 

κάποια άλλα πιο σημαντικά θέματα χρειάζεται και η έγκριση από τα Κεντρικά γραφεία 

της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων με το εσωτερικό κοινό, 

τα Χριστούγεννα οργανώνεται γιορτή για το προσωπικό και τις οικογένειές τους, όπου 

μοιράζονται κάποια δώρα, τόσο στα Κεντρικά γραφεία, όσο και στα υποκαταστήματα σε 

όλη την Ελλάδα. Επίσης, τις Αποκριές συνηθίζεται να γίνονται κάποιοι παιδικοί χοροί 

για τα παιδιά των εργαζομένων, και έτσι, δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα 

μεταξύ τους.

Εκτός αυτού, οργανώνονται σεμινάρια για όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, με 

σκοπό την επιμόρφωσή τους γύρω από διάφορα θέματα. Ακόμη, πραγματοποιούνται και 

συνέδρια Διευθυντών σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνήθως στη Θεσσαλονίκη, 

όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Κάποιο περιοδικό που να αναφέρει τα νέα των 

εργαζομένων ή να τους μεταφέρει κάποια μηνύματα δεν υπάρχει ακόμα, αλλά γίνονται 

διάφορες σκέψεις ως προς αυτή την κατεύθυνση.
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Εκτός από το εσωτερικό κοινό, υπάρχουν και κάποιες γειτονικές επιχειρήσεις, 

που βρίσκονται στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή, και με τις οποίες διατηρούνται 

πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, για παράδειγμα τα supermarkets 'Μασούτης’ εξυπηρετούν το 

προσωπικό της ΕΚΟ, παρέχοντάς τους κάποιες διατακτικές αγορών, όπως και καλάθι 

Χριστουγέννων.

Εξάλλου, η εταιρεία επιδιώκει μια στενή συνεργασία και με τους προμηθευτές 

της. Όταν ανοίγει ένα νέο υποκατάστημα, προσκαλούνται όλοι οι προμηθευτές στα 

εγκαίνια, προκειμένου να γνωρίσουν τους νέους χώρους, και παράλληλα δίνεται και μία 

δεξίωση, που βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων.

Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει μια διαρκής σχέση επικοινωνίας 

του υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων με δημάρχους και νομάρχες, ούτως ώστε να υπάρχει 

συμμετοχή, άλλοτε οικονομική και άλλοτε υλική, στις διάφορες εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται.

Επίσης, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις 

κοινωνικού - φιλανθρωπικού χαρακτήρα και είναι πρόθυμο να προσφέρει, άλλοτε 

χρήματα και άλλοτε προϊόντα, σε ιδρύματα και Οργανισμούς, όποτε ζητηθεί κάτι 

ανάλογο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία προσπαθεί να περάσει και ένα κοινωνικό 

μήνυμα μέσα από τις διάφορες δραστηριότητές της, και αυτό είναι κάτι το οποίο 

εκτιμάται ιδιαίτερα από το καταναλωτικό κοινό. Μέσα στα πλαίσια αυτά, πέρσι το 

καλοκαίρι υπήρχαν αφισέτες σε όλα τα καταστήματα ‘Μασούτης’ με το μήνυμα 

«Διατηρείστε τις ακτές καθαρές».

Προγράμματα, όπως απονομές και παροχές δώρων πραγματοποιούνται με 

αφορμές διάφορες περιστάσεις. 'Όταν η εταιρεία γιόρτασε τα είκοσι χρόνια από την 

ίδρυσή της, οργανώθηκαν δραστηριότητες, τόσο για το καταναλωτικό κοινό, όσο και για 

το προσωπικό. Για το μεν καταναλωτικό κοινό δόθηκαν διάφορα δώρα με ένα σύνολο 

αγορών, ενώ για το προσωπικό διοργανώθηκαν συνέδρια Διευθυντών, στα οποία 

μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα με το λογότυπο της εταιρείας, προκειμένου να 

θυμούνται αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Επίσης, όταν κάποιος εργαζόμενος συμπληρώνει 

δέκα ή δεκαπέντε χρόνια εργασίας στα supermarkets ‘Μασούτης’, δίνεται κάποιο 

αναμνηστικό δώρο με την επωνυμία της εταιρείας.

Με τα κλαδικά περιοδικά και τον Τύπο υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία και 

στέλνονται δελτία τύπου μαζί με φωτογραφικό υλικό, που αφορούν τις διάφορες

70



εκδηλώσεις. Όταν γίνονται τα εγκαίνια ενός νέου υποκαταστήματος, αποστέλλονται 

ενημερωτικές επιστολές προς τους δημοσιογράφους, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται 

και δεξίωση προς τιμήν τους. Παράλληλα, διατηρούνται σχέσεις και με τα τοπικά 

τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Όσον αφορά κάποια συνταρακτικά γεγονότα, σε αυτά μπορούν να 

συμπεριληφθούν ο πανικός που είχε δημιουργηθεί πρόσφατα με κάποια μολυσμένα 

προϊόντα, όπως και κάποιες ακραίες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και, τέλος, ο θόρυβος 

που δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια με την ένταξη των πρατηρίων βενζίνης στα 

supermarkets. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων λαμβάνει μέρος 

σε συνεντεύξεις ή συμμετέχει σε κάποιο τραπέζι συζητήσεων, όπου προσπαθεί να 

διευκρινίσει τί πραγματικά συμβαίνει, θέλοντας να ενημερώσει και να εφησυχάσει το 

καταναλωτικό κοινό.

Αναφερόμενοι στο γενικότερο πλαίσιο της επικοινωνίας σίγουρα υπάρχει κάποιο 

έμμεσο όφελος από όλες τις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων. Ο υπεύθυνος, 

όμως, δεν περιμένει κάποια επιστροφή από τις ενέργειες που κάνει, απλά κτίζει κάτι σε 

μακροχρόνια βάση. Συνειδητοποιεί, παράλληλα, πως τα οφέλη δεν είναι άμεσα ορατά. 

Σίγουρα, αν εκτιμηθεί από τον κόσμο η συμμετοχή των supermarkets ‘Μασούτης’ στα 

κοινά, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την εταιρεία και την εικόνα της (image).

Τα supermarkets ‘Μασούτης’ είναι αλήθεια ότι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

Μάρκετινγκ και τη διαφήμιση και λιγότερο στις Δημόσιες Σχέσεις. Αυτό, βέβαια, δε 

σημαίνει ότι δεν πιστεύουν σε αυτές, απλά θεωρούν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις χτίζονται 

σιγά σιγά και με αργά βήματα. Άλλωστε, μετά την ανασυγκρότηση που έγινε στο τμήμα 

το 1994, δόθηκε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις Δημόσιες Σχέσεις και τονίστηκε για άλλη 

μια φορά το γεγονός ότι τα στελέχη δεν τις παραμελούν.

Οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων είναι αποδεκτές και εκτιμώνται από 

τους εργαζομένους, διότι με αυτές μπορούν και βλέπουν και ένα άλλο, πιο ανθρώπινο, 

πρόσωπο της εταιρείας.

Αυτοί που τις ασκούν δεν διαπιστώνουν ελλείψεις στα κονδύλια ή αδιαφορία από 

τους ανώτερους. Αντίθετα, υπάρχει ευαισθησία από τη διοίκηση, η οποία βλέπει θετικά 

τις Δημόσιες Σχέσεις και τη συμμετοχή στα κοινά. Μάλιστα, πιστεύει ότι δεν θα πρέπει 

να θυσιάζονται όλα στο βωμό του κόστους ή έχοντας ως μοναδικό στόχο την αύξηση των 

πωλήσεων.

71



2. ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ

Το 1992 ιδρύθηκε στα supermarkets ‘ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ’ το πρώτο τμήμα 

Μάρκετινγκ σε ολόκληρη την αλυσίδα. Κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση ενός τέτοιου 

τμήματος λόγω των σημαντικών εξελίξεων στον τομέα της Διαφήμισης και των 

Δημοσίων Σχέσεων. Βέβαια, δεν υπάρχει διαφοροποίηση των τριών αυτών τμημάτων 

στο παρόν στάδιο και έτσι βρίσκονται και τα τρία μαζί κάτω από την επίβλεψη του ίδιου 

προσώπου μαζί με το οποίο υπάρχουν και άλλα τρία άτομα υπεύθυνα για το καλλιτεχνικό 

στάδιο. Η έδρα τους είναι η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, βέβαια, και στη Δυτική Μακεδονία 

στέλεχος του τμήματος, το οποίο έχει εξειδικευμένες γνώσεις στο Μάρκετινγκ και 

ενημερώνει το Κεντρικό. Ο σχεδιασμός γίνεται από τα Κεντρικά γραφεία και η 

υλοποίηση από τα υποκαταστήματα.

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσει δραστηριότητες με το εσωτερικό κοινό 

με την αποστολή κάποιου δώρου σε ονομαστικές γιορτές, καθώς και ενημερωτικές 

επισκέψεις σε εταιρείες για επιμόρφωση του προσωπικού. Σχέση αναπτύσσεται και 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, χωρίς συμμετοχή της διοίκησης. Οι εργαζόμενοι από 

μόνοι τους οργανώνουν συχνά διάφορες εκδηλώσεις για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Πέρα από αυτό, αποστολή κάποιου συμβολικού δώρου γίνεται και στους 

προμηθευτές σε ονομαστικές γιορτές.

Παράλληλα, το τμήμα αναπτύσσει δραστηριότητες και με τους πελάτες - 

καταναλωτικό κοινό. Κατά καιρούς, οργανώνει εκδηλώσεις ανοικτής μουσικής βραδιάς 

ή ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις στις γειτονιές και διοργανώνει εκδρομές. Τα 

Χριστούγεννα, επίσης, προσφέρονται δώρα σε άπορες οικογένειες.

Οι Δημόσιες Σχέσεις επεκτείνονται ακόμα περισσότερο και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση με επισκέψεις σε δημάρχους και νομάρχες και αποστολή δώρων της 

εταιρείας.

Προγράμματα, όπως παροχές δώρων και απονομές στο προσωπικό δεν υπάρχουν 

ακόμα, αλλά γίνονται διάφορες σκέψεις για την υλοποίησή τους. Ο υπεύθυνος του 

τμήματος προσπαθεί να καθιερώσει μια αμοιβή για τους υπάλληλους που συμπληρώνουν 

δέκα ή είκοσι χρόνια δουλειάς, απονέμοντάς τους ένα αναμνηστικό δώρο.
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Οι δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων συνήθως εμφανίζονται στον Τύπο, και 

ιδιαίτερα στις εφημερίδες, με αποστολή δελτίου Τύπου και φωτογραφιών. Η τηλεόραση 

χρησιμοποιείται, αλλά όχι τόσο συχνά όσο ο Τύπος.

Στα supermarkets ‘ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΑ’ οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων 

είναι αποδεκτές από τους εργαζόμενους. Βέβαια, χρειάζονται υποστήριξη και από τη 

διοίκηση της επιχείρησης. Είναι αλήθεια πως δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα μέχρι 

στιγμής και απαιτείται πιο σωστή προσέγγιση του θέματος αυτού.
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3. CONTINENT

Τα supermarkets ‘CONTINENT’ είναι σχετικά νέα στην Ελληνική αγορά. Η 

είσοδός τους έγινε το 1993 και από την αρχή υπήρχε τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Η 

Διεύθυνση Δημοσίων σχέσεων βρίσκεται στην Αθήνα, όπου υπάρχει και η έδρα της 

εταιρείας, και από όπου καθορίζεται, επίσης, η στρατηγική Μάρκετινγκ και η 

πανελλαδική διαφήμιση. Οσον αφορά τα δύο καταστήματα της Θεσσαλονίκης, 

υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και τοπικής διαφήμισης είναι το ίδιο πρόσωπο.

Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, ενώ 

γίνονται και τακτικές συναντήσεις. Οι γενικές κατευθύνσεις δίνονται από την Αθήνα, 

ενώ παράλληλα αφήνεται και πρωτοβουλία σε κάθε υποκατάστημα για τις απαραίτητες 

επαφές με τους τοπικούς φορείς και αρχές. Για κάποια θέματα μεγαλύτερης σημασίας 

είναι απαραίτητη η έγκριση από τη Διεύθυνση του τμήματος της Αθήνας.

Στις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων με το εσωτερικό κοινό, 

αναφέρονται διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνονται σε καθιερωμένες γιορτές, ενώ 

παράλληλα, πραγματοποιούνται και έξοδοι όλων των εργαζομένων (για παράδειγμα με 

αφορμή τις επετείους ιδρύσεως των καταστημάτων), και έτσι συσφίγγονται οι σχέσεις 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έρχονται πιο κοντά, ως άτομα πια και όχι μόνο ως 

συνάδελφοι. Περιοδικό που να αναφέρει κάποια μηνύματα στους εργαζομένους ή να 

αναφέρει τα νέα τους δεν υπάρχει, επειδή το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων βρίσκεται ακόμη 

σε εξέλιξη και, έτσι, δίνεται προτεραιότητα σε άλλες ενέργειες.

Καθώς τα ‘CONTINENT’ είναι μια νέα αλυσίδα στην Ελλάδα (μόλις πέντε 

ετών), δεν υπήρχε μέχρι σήμερα η ευκαιρία για απονομή δώρων σε κάποιους 

εργαζόμενους , με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Δίνονται, όμως, κάποια δώρα τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Τα supermarkets ‘CONTINENT’ προσπαθούν να διατηρούν στενές σχέσεις με 

τους προμηθευτές τους. Στα εγκαίνια ενός νέου καταστήματος προσκαλούνται όλοι οι 

προμηθευτές, και στη συνέχεια ακολουθεί και δεξίωση. Επίσης, βρίσκονται μαζί τους σε 

συνεχή επικοινωνία και μάλιστα σε περιόδους εορτών στέλνονται ευχετήριες κάρτες και 

διάφορα δώρα.

Εκτός από τους προμηθευτές, υπάρχουν και οι καταναλωτές - πελάτες της 

εταιρείας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκε το Junior Club, το οποίο διοργανώνει
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διάφορες εκδηλώσεις για μικρά παιδιά (ποδηλατοδρομίες, ασκήσεις δεξιοτεχνίας). Εκτός 

αυτού, πραγματοποιούνται ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, και γι’αυτό το σκοπό 

δημιουργήθηκαν και αθλητικοί χώροι (γήπεδα) σε ένα από τα υποκαταστήματα. Τέλος, 

όταν το κατάστημα της Θεσσαλονίκης γιόρτασε την επέτειο των πέντε ετών από την 

ίδρυσή του, υπήρχαν διάφορες εκδηλώσεις για τους καταναλωτές στο υποκατάστημα 

εκείνη την ημέρα.

Ακόμη, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει κατά καιρούς διάφορες 

εκδηλώσεις με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, προκειμένου να συνεισφέρει στην 

προστασία του περιβάλλοντος και να ευαισθητοποιήσει, παράλληλα, και το 

καταναλωτικό κοινό.

Σημαντική είναι, επίσης, και η συμμετοχή των καταστημάτων σε φιλανθρωπικές 

ενέργειες (αποστολή βοήθειας σε Βοσνία, Βόρεια Ήπειρο, παιδικό χωριό SOS). Με όλες 

αυτές τις ενέγειες αποκαλύπτεται ένα διαφορετικό πρόσωπο της εταιρείας, το οποίο έχει 

απήχηση στο ευρύτερο κοινό.

Συχνή επικοινωνία υπάρχει και με την τοπική αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα με τους 

δημάρχους, καθώς ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ανταποκρίνεται στις διάφορες 

εκδηλώσεις που γίνονται, προσφέροντας οικονομική βοήθεια ή προϊόντα.

Όσον αφορά τον Τύπο και, γενικότερα, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οι 

Δημόσιες Σχέσεις βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους. Οταν υπάρχει κάποια είδηση, 

στέλνονται στους δημοσιογράφους δελτία Τύπου, συνοδευόμενα από φωτογραφίες 

πολλές φορές, προκειμένου να ενημερωθεί κατάλληλα το κοινό. Επίσης, στα εγκαίνια 

ενός νέου καταστήματος, αποστέλλονται προσκλήσεις και στους δημοσιογράφους, ώστε 

να γνωρίσουν από κοντά τους νέους χώρους.

Στα supermarkets ‘CONTINENT’, οι Δημόσιες Σχέσεις κινούνται παράλληλα με 

το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση. Τα ποσά που διατίθενται στους δύο τελευταίους τομείς 

σίγουρα είναι μεγαλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Δημόσιες Σχέσεις 

παραγκωνίζονται.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι 

αποδεκτές από τους εργαζομένους και αυτοί που τις ασκούν δεν διαπιστώνουν ελλείψεις 

στα κονδύλια ή αδιαφορία από τη διοίκηση. Απεναντίας, υπάρχει ευαισθητοποίηση και 

ενθαρρύνονται οι φιλανθρωπικές ενέργειες. Άλλωστε, υπάρχει η άποψη ότι με τις 

Δημόσιες Σχέσεις μια εταιρεία δείχνει ένα διαφορετικό και πιο ανθρώπινο πρόσωπο, κάτι 

το θ7ΐοίο εκτιμάται ιδιαίτερα από το κοινό.
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4. NIKHA.E.

Ο ‘ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ’ έχει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα 

υπήρχε τμήμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων από το 1963. Όλες οι 

λειτουργίες τους γίνονταν αποσπασματικά χωρίς να τίθενται οι αντικειμενικοί στόχοι. 

Από το Μάιο του 1995, και ύστερα από τη συνεργασία με το ‘CONTINENT’, 

θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία τμήματος Μάρκετινγκ, που απασχολεί ένα άτομο, και 

στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επιχείρηση διαχωρίζεται σε 

τρεις γεωγραφικές περιφέρειες (Αθήνα, Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη) και διευθύνονται 

αντίστοιχα από τρεις περιφερειακούς διευθυντές. Τα τρία αυτά τμήματα Μάρκετινγκ 

θεωρούνται αρκετά σημαντικά για τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του 

‘ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ’. Στο τμήμα Μάρκετινγκ υπάγονται τα τμήματα Διαφήμισης και η 

διεύθυνση επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Η επικοινωνία με την Αθήνα είναι συνεχής, αλλά με τον καιρό περιορίζεται, λόγω 

της εκπροσώπησης όλων των τμημάτων της Αθήνας με αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης. 

Υπάρχει μία τάση αποκέντρωσης των δύο περιφερειών (Κρήτης, Βορείου Ελλάδος), 

ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις γύρω από το Μάρκετινγκ, τη 

Διαφήμιση και τις Δημόσιες Σχέσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, οι υπεύθυνοι Μάρκετινγκ και προσωπικού αναλαμβάνουν 

χρέη Δημοσίων Σχέσεων, χρειάζονται όμως, παράλληλα, και την έγκριση του 

περιφερειακού διευθυντή για όποια απόφαση πάρουν. Επίσης, οι κατά καιρούς 

πρωτοβουλίες του διευθυντή καταστήματος πρέπει να γίνονται γνωστές στον 

περιφερειακό διευθυντή. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι για λόγους ευελιξίας δίνεται 

πρωτοβουλία στους περιφερειακούς για άδεια χορηγίας μέχρι ενός συγκεκριμένου 

ποσού.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των δραστηριοτήτων των Δημοσίων Σχέσεων στα 

Μ.Μ.Ε., είναι αρκετά συχνή. Δελτία Τύπου εκδίδονται από την Αθήνα, για τα οποία 

είναι υπεύθυνη μία γραμματεία που απασχολεί διαφορετικό άτομο σε κάθε Μέσο 

Μαζικής Επικοινωνίας. Τα τμήματα Μάρκετινγκ της περιφέρειας έχουν ξεχωριστό 

προϋπολογισμό, τον οποίο διαθέτουν και για διαφήμιση και για δημόσιες σχέσεις.

Οι σχέσεις με τους εργαζομένους είναι ικανοποιητική και διοργανώνονται 

αρκετές εκδηλώσεις, όπως τα γενέθλια της επιχείρησης, ενώ το προσωπικό είναι
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καλεσμένο σε κάθε εκδήλωση στα πλαίσια των Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, σε ό,τι 

αφορά κάποιες έκτακτες ανάγκες των εργαζομένων , η διοίκηση είναι πρόθυμη να 

ανταποκριθεί, προκειμένσυ να αναπτυχθεί μια αμοιβαία σχέση αλληλοκατανόησης. 

Παλαιότερα, λειτουργούσε τμήμα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους, δείχνοντας με 

αυτό τον τρόπο ότι η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την εξέλιξή της προσωπικότητάς τους, 

αλλά με την πάροδο του χρόνου το ενδιαφέρον τους μειώθηκε σημαντικά και σταμάτησε 

η παραπάνω δραστηριότητα.

Αναφορικά με τους πελάτες, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων προσπαθεί να 

αναπτύξει επικοινωνία και πληροφόρηση, στέλνοντάς τους το φυλλάδιο προϊόντων της 

αλυσίδας καταστημάτων του ‘ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ’. Επίσης, είναι πολύ συχνή η 

διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου και με μεγάλες αφίσες στους δρόμους και στα περιοδικά 

ποικίλης ύλης και τις εφημερίδες. Επιπλέον, προσφέρει ταξίδια και δώρα μέσα από 

διαγωνισμούς, ενώ στα πλαίσια του καταστήματος προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα σε 

τιμές πολύ προσιτές, που ανακοινώνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. 

Σχετικά με τους προμηθευτές, τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα και, εκτός από τις 

τυπικές ευχές στις ονομαστικές γιορτές, οι Δημόσιες Σχέσεις δεν επεκτείνονται σε άλλα 

επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά δημόσιους και κρατικούς φορείς, η επιχείρηση στις περισσότερες 

εκδηλώσεις που οργανώνει (για παράδειγμα φεστιβάλ, χορηγίες σε διάφορες γιορτές) 

καλεί νομάρχες και δημάρχους, προκειμένου να τις επισημοποιήσει.

Σημαντική είναι και η δραστηριοποίηση του τμήματος σε φιλανθρωπικά - 

κοινωνικά θέματα. Συχνά προσφέρεται εξοπλισμός σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

αποστέλλεται ανθρωπιστική βοήθεια (σε είδος και σε χρήματα) σε διάφορες οργανώσεις.

Οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων είναι, σε γενικές γραμμές, δεκτές 

από τους εργαζομένους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις, τόσο από 

το προσωπικό, όσο και από τη διοίκηση, σχετικά με την αποτελεσματική επένδυση 

κάποιων μεγάλων κονδυλίων του τμήματος.

Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων είναι ικανοποιητικές, αν και το κλίμα στην 

επιχείρηση είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, λόγω των κριτηρίων προώθησής τους στα 

ανώτερα κλιμάκια. Η διοίκηση προσπαθεί να είναι αντικειμενική, χωρίς όμως να τους 

ικανοποιεί πάντα με τις αποφάσεις της.
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5. “MAKRO” cash and carry

Η αλυσίδα των supermarkets χονδρικής πώλησης “MAKRO” cash and carry έχει 

την έδρα της στην Ολλανδία. Υπάρχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα, και 

συγκεκριμένα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο 

γεγονός ότι αναφέρονται μόνο σε επαγγελματίες καταναλωτές, οι οποίοι αποτελούν και 

μέλη του Club “MAKRO”. Η σύλληψη της παραπάνω ιδέας έγινε από τον Ολλανδό Van 

Flichinger, πιστεύοντας ότι έτσι θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα (και κυρίως τα έξοδα 

προσωπικού), αλλά και θα επιτευχθούν μεγαλύτερες πωλήσεις από λιγότερους πελάτες, 

ξεπερνώντας ίσως σε πωλήσεις, ακόμα και τα supermarkets λιανικής πώλησης.

Κάθε φορά που ανοίγει ένα κατάστημα της παραπάνω αλυσίδας σε κάποια χώρα, 

καθορίζεται ο country manager και τέσσερις ακόμη directors. Ένας από τους 

τελευταίους είναι υπεύθυνος για το Μάρκετινγκ. Το τμήμα Μάρκετινγκ είναι αρκετά 

υποβαθμισμένο, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι δεν ασχολείται με την τιμολογιακή 

πολιτική, που αποτελεί μέρος του μίγματος Μάρκετινγκ, καθώς ο καθορισμός των τιμών 

γίνεται από τους δύο directors, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια των 

προϊόντων. Ο τέταρτος director είναι υπεύθυνος προσωπικού.

Τις δραστηριότητες της διαφήμισης, καθώς και αυτές των Δημοσίων Σχέσεων, τις 

επωμίζεται το τμήμα Μάρκετινγκ. Είναι αλήθεια ότι το τμήμα Μάρκετινγκ δεν 

δραστηριοποιείται σε καμιά από τις ειδικότητές του, όπως καθορισμός των προϊόντων 

που θα εμπορευτεί το κατάστημα, τιμολόγηση, τοποθέτηση και διανομή, αντιθέτως 

περιορίζεται στη διαφήμιση μέσω έκδοσης φυλλαδίων, που διαφημίζουν τα προϊόντα σε 

προσφορά, και τη διανομή τους στους πελάτες, που όπως αναφέραμε είναι 

συγκεκριμένοι. Η διαφήμιση σε Μ.Μ.Ε. είναι αρκετά περιορισμένη, γιατί το “MAKRO” 

έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλους τους πελάτες του, λόγω του ελεγχόμενου 

αριθμού τους, αλλά και γιατί μια διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. δεν θα είχε την προσδωκόμενη 

ωφέλεια, εφόσον θα πληροφορούσε, στην πλειοψηφία, άτομα που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αγοράσουν από το “MAKRO”. Πάντως, όταν πρόκειται για κάποια 

σημαντικά γεγονότα, οι πελάτες ενημερώνονται προσωπικά.

Σε ό,τι αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις, η αλυσίδα παραδέχεται ότι είναι 

παραμελημένες, καθώς δεν υπάρχει κάποιο στέλεχος που να ασχολείται αποκλειστικά με 

αυτές. Κάθε director προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με τους δημόσιους και ιδιωτικούς
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φορείς που συνεργάζεται., αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό, ως επιχείρηση. Εκτός αυτού, 

διατηρούνται συχνές επαφές με Πανεπιστήμια και φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους. 

Όσον αφορά το προσωπικό, ο υπεύθυνος προσωπικού καθορίζει τα δώρα (χρηματικά ή 

μη) των εργαζομένων. Επίσης, έχει καθοριστεί η ‘ημέρα οικογένειας’, που γιορτάζεται 

μία φορά το χρόνο, και στην οποία προσκαλούνται οι οικογένειες των εργαζομένων και 

μοιράζονται δώρα, ενώ επίσης γιορτάζονται κάθε χρόνο και τα γενέθλια του εκάστοτε 

καταστήματος. Επιπλέον, προσφέρονται στα παιδιά του προσωπικού δωρεάν διαμονές σε 

κατασκηνώσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Τέλος, το τμήμα 

προσωπικού εκδίδει μία τριμηνιαία εφημερίδα, στην οποία αρθρογραφεί όποιος 

εργαζόμενος θέλει.

Οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην επιχείρηση είναι καλές, κατά τη γνώμη όμως 

της διοίκησης ήταν πολύ καλύτερες πριν τη δημιουργία του σωματείου. Έχει 

δημιουργηθεί ένα κλίμα πόλωσης, που πιθανόν να οφείλεται στη μεταβατική περίοδο 

αυτής της οργανωσιακής αλλαγής.

Προς τους πελάτες, η επιχείρηση προσφέρει δώρα ή ταξίδια μέσα από 

διαγωνισμούς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δίνονται δώρα ανάλογα με το μέγεθος των 

αγορών τους. Επίσης, ενημερώνονται προσωπικά, με ταχυδρομική επιστολή, για όποιες 

εκδηλώσεις διοργανώνονται στα πλαίσια των Δημοσίων Σχέσεων.

Σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές, εκτός από τις συνηθισμένες ανταλλαγές 

ευχετηρίων καρτών κατά τη διάρκεια των εορτών, η αλυσίδα οργανώνει κατά καιρούς 

δεξιώσεις, στις οποίες είναι καλεσμένοι όλοι οι προμηθευτές και οι μεγαλύτεροι πελάτες 

της. Η παραπάνω ενέργεια εκτιμήθηκε από τους προμηθευτές και η επιχείρηση έχει 

πρόθεση να την επαναλάβει.

Επίσης, η επιχείρηση διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (όπως για παράδειγμα 

εκθέσεις πολιτιστικού περιεχομένου) για φιλανθρωπικούς σκοπούς και για την ενίσχυση 

κάποιων ιδρυμάτων. Οι ενέργειες αυτές εμφανίζονται κατά διαστήματα στα Μ.Μ.Ε. με 

δελτία Τύπου.

Στο κατάστημα υπάρχει προϋπολογισμός που αφορά γενικά το Μάρκετινγκ σαν 

τμήμα, αλλά καθορίζεται άτυπα το ποσό (το οποίο θεωρείται ότι είναι μικρό), το οποίο 

θα διατεθεί στις Δημόσιες Σχέσεις. Εξαιτίας, λοιπόν, του περιορισμένου ποσού που 

δίνεται στις Δημόσιες Σχέσεις, δεν παρουσιάζονται ανιδράσεις για τις διάφορες 

εκδηλώσεις, καθώς δεν απορροφούνται μεγάλα κονδύλια από τον προϋπολογισμό της 

διοίκησης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΑΟΜΕΝΩΝ

Μετά την παράθεση των στοιχείων από την έρευνα που έγινε σε επιλεγμένες 

επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού χώρου, προκύπτουν ορισμένα σημεία που κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθούν.

Κατ’αρχήν, πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι στους περισσότερους επιχειρηματικούς 

κλάδους της Βορείου Ελλάδος, οι Δημόσιες Σχέσεις δεν λειτουργούν ως αυτόνομο 

τμήμα, αλλά παράλληλα με το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση. Το γεγονός αυτό δείχνει 

ότι στις πιο πολλές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, η λειτουργία των Δημοσίων 

Σχέσεων δεν χαρακτηρίζεται, ακόμη, από την απαραίτητη αυτοτέλεια αλλά συγχέεται 

συχνά με τις δραστηριότητες του Μάρκετινγκ.

Βέβαια, δεν είναι δυνατό να μην αποδώσει κανείς την πρέπουσα σημασία στο 

γεγονός ότι κάθε στέλεχος μιας επιχείρησης, αλλά και κάθε πρόσωπο που απασχολείται 

σε αυτήν, ακόμα και στα πλέον χαμηλά κλιμάκια, καλείται συχνά να κάνει Δημόσιες 

Σχέσεις για την εργοδότρια εταιρεία του. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη του τμήματος 

πωλήσεων μιας επιχείρησης αναπτύσσουν κάποιες δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων 

στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Αλλά ενώ οι πωλητές, οι διαφημιστές 

και τα στελέχη του Μάρκετινγκ στοχεύουν στην πώληση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που παράγει ή προσφέρει η επιχείρηση, οι Δημόσιες Σχέσεις αποσκοπούν 

στην προβολή μιας θετικής εικόνας στους εργαζόμενους, στους πελάτες και συνεργάτες 

και, γενικά, στα διάφορα κοινά σε κάθε γεωπολιτικό και κοινωνικοοικονομικό σύστημα 

στο θ7ΐοίο δράστηριθ7ΐοιείται η επιχείρηση.

Ενώ μια τέτοια διαφορο7ΐοίηση οριοθετεί μεθοδολογικά, θεωρητικά, θεσμικά, 

αλλά και πρακτικά τις Δημόσιες Σχέσεις από το Μάρκετινγκ, τεκμηριώνει ταυτόχρονα 

και το αλληλένδετο των συναφών τους δραστηριοτήτων.

Υπάρχουν επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπως οι μεγάλες Βιομηχανικές 

μονάδες και οι Τράπεζες, στις οποίες το στέλεχος που ασχολείται με τις Δημόσιες
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Σχέσεις αναφέρετοα, με βάση το οργανόγραμμα, κατευθείαν στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, ενώ το άτομο που 

ασχολείται με το Μάρκετινγκ αναφέρεται στο Διευθυντή Πωλήσεων. Υπάρχουν, όμως, 

και άλλες επιχειρήσεις (Supermarkets, Ασφαλιστικές εταιρείες. Ξενοδοχεία) στο 

Βορειοελλαδικό χώρο, στις οποίες το ίδιο άτομο ασχολείται με τις δραστηριότητες 

συντονισμού και εφαρμογής των προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ, 

συνεργαζόμενο με εξωτερικούς προς την επιχείρηση φορείς.

Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν είναι αυθαίρετες πράξεις κάποιου Γενικού 

Διευθυντή μιας επιχείρησης, αλλά αποτελέσματα της σημασίας που αποδίδουν οι 

διοικήσεις κάθε οργάνωσης στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων, όσο και του μεγέθους 

των οικονομικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ένα άλλο σημείο, το οποίο αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι οι περισσότερες 

εταιρείες της Βορείου Ελλάδος άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις Δημόσιες 

Σχέσεις κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, οπότε και δημιουργήθηκαν αυτοτελή 

τμήματα Δημοσίων Σχέσεων. Στη χώρα μας, η εξέλιξη του θεσμού φαίνεται ότι κινείται 

με πιο βραδείς ρυθμούς, σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Στο σημείο αυτό, μπορούν 

να αναφερθούν με συντομία κάποιες αιτίες της καθυστέρησης στην εφαρμογή των 

Δημοσίων Σχέσεων, όπως: το αντιεπικοινωνιακό ψυχολογικό πνεύμα που κατέχει τον 

Έλληνα, η δυσπιστία που συναντά κάθε ευρύ βήμα επικοινωνίας, το μέχρι τώρα μη 

ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών σε θέματα Επικοινωνίας, κοινωνικής αναγνώρισης και 

επαγγελματικής κατάρτισης της πλειοψηφίας εκείνων που ασχολήθηκαν με τις Δημόσιες 

Σχέσεις στην Ελλάδα κ.α., τα οποία υπήρξαν βέβαια καθοριστικά, αλλά όχι, όπως 

φαίνεται, και αποθαρρυντικά στοιχεία.

Σίγουρα, η Ελληνική πραγματικότητα διατηρούσε, και συνεχίζει να διατηρεί σε 

κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αρκετά από τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τις 

Δημόσιες Σχέσεις «άχρηστες», ακριβώς επειδή η επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτω 

από έντονα συμπλέγματα προστατευτισμού και κακώς νοούμενης φιλοσοφίας 

προσέλκυσης επενδυτών, δεν είχε αισθανθεί την ανάγκη δημιουργίας θετικού κλίματος 

επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, καθώς και με τα υπόλοιπα κοινά. Έτσι, επικρατούσε 

συχνά η άποψη ότι ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων εξαντλείται, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος, στην έκδοση Δελτίων Τύπου από κάποιον δημοσιογράφο-σύμβουλο διοίκησης.

Παρόλη, όμως, τη σχετική καθυστέρηση στην κατανόηση της χρησιμότητας των 

Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, φαίνεται πως τα δεδομένα σιγά σιγά αλλάζουν, και

81



όλο και περισσότερες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος συνειδητοποιούν πως, μέσα στο 

σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι απαραίτητη η προβολή μιας θετικής εικόνας 

μιας επιχείρησης ή ενός Οργανισμού προς κάθε κοινό που τούς αφορά, με συστηματική 

χρήση της σωστής επικοινωνίας.

Ένα άλλο σημείο, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι ότι οι 

περισσότερες εταιρείες της Βορείου Ελλάδος, ακόμα και οι μεγάλες Βιομηχανίες και 

Τράπεζες, παραδέχονται ότι υπάρχουν ελλείψεις στα κονδύλια του τμήματος, τα οποία 

είναι συνήθως πολύ μικρότερα σε σχέση με τον οικονομικό προϋπολογισμό, που 

διατίθεται στο τμήμα Μάρκετινγκ. Βέβαια, είναι γνωστό ότι οι καμπάνιες προώθησης 

πωλήσεων επιφέρουν αποτελέσματα μέσα σε λίγες εβδομάδες, ιδιαίτερα όταν 

υποστηρίζονται από μαζική διαφημιστική εκστρατεία. Αντίθετα, δεν μπορεί κανείς να 

περιμένει μια γρήγορη ανταπόκριση από ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο 

προσπαθεί να οικοδομήσει σταδιακά και σταθερά τη φήμη της εταιρείας, όσο 

ολοκληρωμένο κι αν είναι αυτό.

Καθώς, λοιπόν, τα αποτελέσματα των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι άμεσα ορατά, 

χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι οι Δημόσιες Σχέσεις απαιτούν ένα μακροχρόνιο 

πρόγραμμα δράσης και αποτελούν οικονομική επένδυση για το μέλλον. Δεν πρόκειται 

για πολυτέλεια , αλλά για μία ανάγκη. Επίσης, δεν υπάρχουν ‘φθηνές’ Δημόσιες Σχέσεις 

και κάθε απόπειρα οικονομίας στον τομέα αυτό καταλήγει, συνήθως, σε υποβάθμιση του 

έργου και των προσπαθειών που γίνονται. Βέβαια, είναι φυσιολογικό ότι το ύψος της 

συνολικής δαπάνης που διατίθεται κάθε χρόνο είναι ανάλογο με τις δυνατότητες το 

εκάστοτε Οργανισμού και με τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος Δημοσίων 

Σχέσεων.

Πέρα από τα παραπάνω, το γεγονός ότι ο οικονομικός προϋπολογισμός του 

τμήματος Δημοσίων Σχέσεων είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ελλειπής συνδέεται 

και με το ότι η λειτουργία αυτή καθαυτή δεν θεωρείται, ακόμη, άμεσης προτεραιότητας 

από όλες τις διοικήσεις. Γι’αυτό το λόγο, πριν εφαρμοστεί ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα 

Δημοσίων Σχέσεων είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής σημεία:

• Κατά πόσο η διοίκηση αντιλαμβάνεται τη θέση του Οργανισμού ως παράγοντα μιας 

αλληλεξαρτώμενης κοινωνίας και σε ποιο βαθμό έχει συνειδητοποιήσει την 

κοινωνική της ευθύνη.
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• Κατά πόσο η διοίκηση έχει αντιληφθεί τί επιζητά και τί μπορεί να της προσφέρει η 

άσκηση πολιτικής Δημοσίων Σχέσεων.

• Κατά πόσο η διοίκηση και οι άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού είναι διατεθειμένες 

να συνεργαστούν δημιουργικά με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και να 

ακολουθήσουν την πολιτική εκείνη που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του 

προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων.

• Κατά πόσο η διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει στον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων τα 

μέσα εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο του.

• Κατά πόσο η διοίκηση είναι αποφασισμένη να δώσει την απαραίτητη πίστωση 

χρόνου, ώστε να φανούν τα αποτελέσματα από την άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων.

Αν δεν υπάρχει από την αρχή εσωτερική δοικητική δέσμευση και υποστήριξη και 

αν η διοίκηση δεν πιστέψει στην ανάγκη εφαρμογής των Δημοσίων Σχέσεων, είναι 

σίγουρο ότι το όλο πρόγραμμα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Στη χώρα μας, όλο και 

περισσότερες διοικήσεις μεγάλων επιχειρήσεων αρχίζουν με τον καιρό να πιστεύουν 

στην αποτελεσματικότητα των πλάνων Δημοσίων Σχέσεων και εκεί ακριβώς βρίσκεται 

το κλειδί της επιτυχίας, στο να υπάρχει δηλαδή η εμπιστοσύνη από την πλευρά της 

διοίκησης.

Παρακάτω ακολουθεί η αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις 

σχέσεις των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος με τα διάφορα κοινά με τα οποία 

επικοινωνούν περισσότερο.

Εσωτερικό κοινό (Εργαζόμενοι)- Ψυχοκοινωνικό περιβάλλον των επηειρήσεων

Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες των Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε 

επιχείρηση είναι η ανάπτυξη της σχέσης με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν και 

το ζωντανό της κεφάλαιο. Κάθε Οργανισμός έχει ανάγκη από ευσυνείδητους και 

ικανοποιημένους εργαζόμενους κάθε βαθμίδας, με αποτέλεσμα η δουλειά των Δημοσίων 

Σχέσεων να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει ως στόχο από το να λύσει 

ενδοεπιχειρησιακά εργασιακά ζητήματα, μέχρι το να προσελκύσει το καλύτερο δυνατό 

επίπεδο προσωπικού από την εργασιακή αγορά.
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Είναι παραδεκτό ότι πέρα από τα οικονομικά και νομικά πλαίσια αναφοράς, η 

~νέση επιχείρησης και εργαζομένων εξυπακούει και ένα άτυπο ή άγραφο κοινωνικό- 

ψυχολογικό συμβόλαιο, βασιζόμενη δε σε αυτό η επιχείρηση περιμένει συγκεκριμένα 

πράγματα από τον εργαζόμενο, όπως συμβαίνει βέβαια και το αντίστροφο. Έτσι, κάθε 

εταιρεία χρειάζεται να πείσει το άτομο όχι μόνο να έρθει αναζητώντας ενασχόληση σε 

αυτήν, αλλά και να παραμείνει μέλος της, να εκτελεί τη δουλειά του με συνέπεια και 

ευσυειδησία και να μπορεί να προσφέρει δημιουργικά, πέρα από τις στεγνές και 

στερεότυπες προδιαγραφές του εργασιακού του ρόλου.

Οι Δημόσιες Σχέσεις έρχονται, λοιπόν, να δημιουργήσουν μια άτυπη δομή μέσα 

στην επιχείρηση, πέρα από την τυπική, ιεραρχική πυραμίδα εξουσίας - ειδίκευσης - 

ευθυνών.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος φαίνεται ότι δίνουν σημασία 

στον παράγοντα άνθρωπο και συνειδητοποιούν ότι οι εργαζόμενοι σε έναν Οργανισμό 

είναι ολοκληρωμένες υπάρξεις και όχι αποκομένοι και προδιαγραμένοι ρόλοι. Κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα άτομα δρουν και 

αντιδρούν ως προσωπικότητες με ποικίλες ψυχοκοινωνικές ανάγκες. Έτσι, παρατηρούμε 

ότι συχνά οργανώνονται γιορτές, συνεστιάσεις και έξοδοι προσωπικού, με σκοπό τη 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, ενώ σε κάποιες Βιομηχανικές εταιρείες υπάρχει και 

πρόνοια και για τις οικογένειες των εργαζομένων.

Αναμφίβολα, τέτοιες και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, όταν είναι προσεκτικά 

οργανωμένες, επιτυχαίνουν τη βελτίωση της επικοινωνίας, ανάμεσα στη διοίκηση και το 

προσωπικό, καθώς δημιουργούν ένα καλό ψυχοκοινωνικό κλίμα.

Βέβαια, η άσκηση Δημοσίων Σχέσεων με το εσωτερικό κοινό δεν εξαντλείται 

μόνο με την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και εκδρομών.

Η εκπαίδευση, ως μέσο των Δημοσίων Σχέσεων, παίζει επίσης έναν αξιόλογο 

ρόλο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στην αρχή ότι από τις παρεχόμενες 

γνώσεις ωφελούνται κατά πρώτο λόγο οι εργαζόμενοι, ως άτομα και ως επαγγελματίες, 

και κατά δεύτερο λόγο οι Οργανισμοί, με τη δημιουργία κατατοπισμένων στελεχών. 

Στην Ελλάδα, πολλές επιχειρήσεις καταβάλλουν οργανωμένες και συστηματικές 

προσπάθειες επιμόρφωσης του προσωπικού τους, επενδύοντας σημαντικά κονδύλια για 

την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, ενώ ορισμένες από αυτές (όπως οι Τράπεζες) έχουν 

τα δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα. Παρατηρείται σχετικά μια συνεχής αύξηση του 

γενικού αριθμού των συμμετεχόντων, της διάρκειας συμμετοχής και των διατιθέμενων
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ποσών. Τα κύρια θέματα της εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με το αντικείμενο 

δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας, καθώς και την αποστολή του κάθε τμήματος.

Πέρα από τα παραπάνω, η παροχή πληροφοριών στους εργαζόμενους δεν 

αποτελεί απλά και μόνο μια καλή λειτουργία των ‘εσωτερικών’ Δημοσίων Σχέσεων, 

αλλά μια απαραίτητη λειτουργία μέσα στο σύγχρονο κίνημα της έμφασης στις 

ανθρώπινες σχέσεις στις επιχειρήσεις. Η προσπάθεια έγκαιρης, σωστής και 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης των απασχολούμενων έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, 

επειδή, μεταξύ άλλων, αισθάνονται ότι αποτελούν μέλη μιας ανοικτής και συνδεδεμένης 

ομάδας.

Η προσωπική επικοινωνία είναι πάντοτε η πιο άμεση και η πιο ανθρώπινη 

μέθοδος, και σίγουρα καλό είναι να προτιμάται όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Η 

προσωπική επικοινωνία μέσα σε μια επιχείρηση γίνεται σε μικρές ομάδες, από τον 

προϊστάμενο με τα μέλη της ομάδας που άμεσα διοικεί, ή και από ένα διευθυντικό 

στέλεχος προς όλα τα μέλη του Οργανισμού. 'Οταν, όμως, πρόκειται για μεγάλου 

μεγέθους επιχείρηση, τότε πέρα από την προσωπική επαφή σε μικρές ομάδες, γίνεται και 

χρήση κάποιων εντύπων που διανέμονται σε όλο το προσωπικό, ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Ένα τέτοιο έντυπο είναι και το περιοδικό-πληροφοριακό δελτίο 

(Newsletter), μέσα από το οποίο περνάνε πολλά μηνύματα σχετικά με την τρέχουσα 

πραγματικότητα της ζωής των εργαζομένων, αλλά και σχετικά με προβλήματα, 

δραστηριότητες και προοπτικές της επιχείρησης. Σήμερα, που η ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών μονάδων είναι εξαιρετικά εκτεταμένη, το περιοδικό της επιχείρησης 

καλείται να συμβάλλει παράλληλα και στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος και στη 

συναισθηματική συνένωση όλων των ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδου 

γνώσεων, που δουλεύουν διασκορπισμένοι σε διάφορες πόλεις και κτίρια και των οποίων 

η επικοινωνία είναι δύσκολη.

Στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται πως είναι λίγες οι επιχειρήσεις (στην πλειοψηφία οι 

Βιομηχανίες) που οργανωμένα και συστηματικά χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας το 

περιοδικό των εργαζομένων, ενώ είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάποιες 

(Βιομηχανίες και Τράπεζες) σταμάτησαν πρόσφατα την έκδοσή του. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται είτε σε οικονομικούς λόγους και σε μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων, είτε 

στο ότι το περιοδικό δεν είχε την απαραίτητη ανταπόκριση από το προσωπικό.

Βέβαια, δεν αρκεί μόνο η πληροφόρηση, ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι 

εργαζόμενοι. Είναι βασικό, ταυτόχρονα, να εκτιμάται η προσφορά τους στην επιχείρηση
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μέσα από διάφορες εδκηλώσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι λίγες οι επιχειρήσεις - κάποιες 

Βιομηχανίες, Supermarkets και μεγάλες Ξενοδοχειακές μονάδες - που πραγματοποιούν 

προγράμματα υποκίνησης του προσωπικού τους, όπως για παράδειγμα απονομές δώρων 

με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εταιρεία, βραβεύσεις εργαζομένων με την 

καλύτερη απόδοση κ.α. Οι εργαζόμενοι, έτσι, αισθάνονται να υποκινούνται από την 

πρόκληση που παρέχει αυτή καθ’αυτή η εργασία, και η αίσθηση που νιώθουν κατά την 

εκτέλεση του έργου τους αποτελεί πολύ σημαντικότερο κίνητρο, όταν αναγνωρίζεται από 

τις διοικήσεις τους. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως η χρηματική αμοιβή δεν 

αρκεί για την ικανοποίηση των ανθρώπινων προσδοκιών. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται όχι 

μόνο υλική και φυσική εξασφάλιση, αλλά και να αισθάνονται πως είναι χρήσιμοι και ότι 

αναγνωρίζονται οι προσπάθειές τους. Παράλληλα, με τις εκδηλώσεις αυτές των 

Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να υπάρχει σύμπτωση των στόχων των εργαζομένων και της 

επιχείρησης, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη υποκίνηση των απασχολούμενων 

προς επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και ο βαθμός 

ικανοποίησης που αντλούν τα άτομα από την εργασία τους.

Ένα άλλο σημείο, το οποίο πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, είναι ότι στη 

Βόρεια Ελλάδα οι δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων είναι, σε γενικές γραμμές, 

αποδεκτές από τους εργαζομένους. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες 

περιπτώσεις επιχειρήσεων, στις οποίες παρουσιάζεται κάποια αντίδραση. Είναι γνωστό 

ότι μια καλή ιδέα, ακόμα και η πιο υπέροχη, δεν είναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένο 

ότι θα γίνει αποδεκτή από όλους όσοι θα την ακούσουν. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε 

πάντοτε σωστά και το άτομο που θα αναλάβει τον ευαίσθητο τομέα των Δημοσίων 

Σχέσεων δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την πρακτική αλήθεια ούτε για μια στιγμή. Συχνά, 

συμβαίνει να παρουσιάζονται αντιδικίες και αντιζηλίες, ακόμα και όταν υπάρχει ένα 

σχετικά καλό πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας. Γι'αυτό και μια καινούργια 

ιδέα, η οποία θα κοστίσει κάποια χρήματα και θα απαιτήσει κάποια βοήθεια από τους 

άλλους, χρειάζεται να προωθηθεί προσεκτικά και συστηματικά, έτσι ώστε να μην 

καταπολεμηθεί και τελικά ματαιωθεί. Ενδέχεται, επίσης, οι αντιδράσεις που 

εμφανίζονται, να οφείλονται στο γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη, σε όλους 

στους Οργανισμούς, απόλυτη εξοικείωση με τις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων. 

Είναι, λοιπόν, φυσικό να υπάρχει αμφισβήτηση για ένα σχετικά νέο τομέα, εφόσον δεν 

έχει προηγηθεί σωστή ενημέρωση για τη χρησιμότητά του.
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Σγέσεκ με τα Μέσα MoCikt\q Επικοινωνίαν (Μ.Μ.Ε.)

Τα έμπειρα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων παραδέχονται το γεγονός ότι και οι 

άνθρωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας αποτελούν ένα συγκεκριμένο ‘κοινό’, με 

το οποίο είναι απαραίτητο να έχουν καλές σχέσεις, ώστε να ικανοποιούνται αμοιβαίες 

ανάγκες. Τα Μ.Μ.Ε. χρησιμοποιούνται με ειδικούς τρόπους και μεθόδους τεχνικής από 

τις Δημόσιες Σχέσεις, για να επιτευχθεί η προς τα έξω προβολή. Διαδικαστικά, στη 

δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η παροχή είδησης-πληροφορίας προς τα 

Μ.Μ.Ε. Τα τελευταία έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν ελεύθερα το παρεχόμενο 

πληροφοριακό υλικό, κατά τον πιο κατάλληλο τρόπο, απέναντι στο κοινό στο οποίο 

απευθύνονται.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν στιγμές στην καθημερινή ζωή μιας επιχείρησης 

και των ανθρώπων της (όπως για παράδειγμα προσλήψεις, επιτυχίες, επιβραβεύσεις και 

συνταξιοδοτήσεις στελεχών), οι οποίες αν περάσουν απαρατήρητες, ίσως χαθούν κάποια 

σημαντικότατα στοιχεία δημιουργίας και εφαρμογής θετικών Δημοσίων Σχέσεων. 

Ανακοινώσεις για τέτοια θέματα πρέπει πάντοτε να γίνονται με προσοχή σε δύο 

θεμελιακές παραμέτρους: 1) Δεν επιτρέπεται να είναι τόσο συχνές, ώστε να αποβαίνουν 

κουραστικές για τους δημοσιογράφους και 2) Πρέπει να είναι έτσι γραμμένες, ώστε να 

διεγείρουν την προσοχή του αναγνωστικού ή ραδιοφωνικού κοινού, γεγονός που θα έχει 

ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας που τα διάφορα κοινά έχουν για τον Οργανισμό.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους που 

μελετήθηκαν, φαίνεται πως το δελτίο Τύπου αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ ενός Οργανισμού και των Μ.Μ.Ε. Η δημοσιότητα too πετυχαίνουν οι 

επιχειρήσεις με κατάλληλα δομημένα δελτία Τύπου ξεφεύγει από τις πιθανές αρνητικές 

υποδοχές που το κοινό επιφυλάσσει για συγκεκριμένες διαφημιστικές καμπάνιες, έστω 

και αν αυτές είναι απαραίτητες για την προώθηση και διάθεση των προϊόντων τους. Μια 

ενδιαφέρουσα είδηση στον Τύπο φαίνεται σίγουρα πιο πειστική, από ό,τι αν παρατεθεί 

ως αντικείμενο Διαφήμισης και Μάρκετινγκ.

Επιπλέον, οι διευθυντές σύνταξης εφημερίδων και οι υπεύθυνοι ύλης των 

περιοδικών εκτιμούν τη συνεργασία που τούς παρέχουν στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων, 

όταν τούς στέλνουν τακτικά και καλογραμμένα κείμενα κοινού ενδιαφέροντος και τα 

συνοδεύουν και με καλές φωτογραφίες.
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Κατά συνέπεια, από τα πρώτα καθήκοντα των υπεύθυνων Δημοσίων Σχέσεων 

είναι να πείσουν τις διοικήσεις να επικοινωνούν ανοικτά και με ειλικρίνεια με τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας. Συχνά, οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν τις επιχειρήσεις, στην 

εξέλιξη μιας υπόθεσης (όπως σε περιπτώσεις κρίσης - τρομοκρατικές ενέργειες, 

απαγωγές, φήμες για ένα επικίνδυνο προϊόν κτλ.), προκειμένου να εκπληρώσουν το δικό 

τους καθήκον απέναντι στην κοινή γνώμη. Στο παρελθόν ήταν γνωστή η πρακτική του 

stonewalling, δηλαδή της ύψωσης ενός προστατευτικού ‘τοίχου’ γύρω από τις 

επιχειρήσεις, καθώς οι διοικήσεις τους φοβούνταν να επικοινωνήσουν ειλικρινά με τους 

εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Στη σύγχρονη, όμως, πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων στην 

Ελλάδα, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν σταδιακά και έχει γίνει ευρύτατα κατανοητή 

η τακτική της παροχής πολλών και συγκεκριμένων πληροφοριών προς τους 

εκπροσώπους του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Και αυτό ακριβώς 

επειδή οι δημοσιογράφοι και οι σχολιαστές όταν βρεθούν αντιμέτωποι με αδιαπέραστους 

τοίχους και μισές αλήθειες, θα ακολουθήσουν το ένστικτό τους στην αναζήτηση μιας 

πιθανής σημαντικής ιστορίας, που εφόσον προέλθει από κύκλους έξω από την 

επιχείρηση, σίγουρα θα βλάψει πολύ περισσότερο όλους όσους λαθεμένα πιστεύουν ότι 

η παραπληροφόρηση είναι προτιμότερη από τη σωστή και εμπεριστατωμένη 

πληροφόρηση.

Σχέσεις με την Τοπική Κοινότητα - Ανάληψη πρωτοβουλιών σε Θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος - Χορηγίες

Ο χώρος στον οποίο υπάρχει και αναπτύσσεται κάθε Οργανισμός αποτελεί την 

τοπική κοινότητα, μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργεί σαν κάθε άλλο της κύτταρο- 

μέλος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος φαίνεται ότι έχουν 

συνειδητοποιήσει την κοινωνική τους ευθύνη και το γεγονός ότι η επιτυχία κάθε 

εταιρείας έχει σχέση με την κοινωνική ευημερία, αλλά και την πολιτιστική ανάπτυξη του 

τόπου, στον οποίο δραστηριοποιείται. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης 

σχέσεων με το κοινό, οι επιχειρηματικές μονάδες έχουν συνειδητά βοηθήσει στη 

δημιουργία διαφόρων αξιόλογων έργων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με γενικότερη 

απήχηση, σημασία και απόδοση στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, προσφέρονται οικονομικές 

ενισχύσεις σε ιδρύματα και διάφορους κοινωφελείς Οργανισμούς, ενώ συχνές είναι και 

οι δωρεές και χορηγίες σε εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό, ενισχύουν την
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καλλιτεχνική δημιουργία και εκπαίδευση, συνεισφέρουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και προωθούν τον αθλητισμό (εκθέσεις, συναυλίες, διαλέξεις, συνέδρια, 

παροχές υποτροφιών, εκπονήσεις μελετών, οργάνωση αγώνων και έργα προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι μερικές από τις έμπρακτες εκδηλώσεις στον τομέα αυτό).

Γενικότερα, είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια ο θεσμός της χορηγίας 

βρίσκεται στο πνεύμα της άσκησης των Δημοσίων Σχέσεων και γνωρίζει ιδιαίτερη 

άνθηση, με αποτέλεσμα να επιτρέπει την παρακολούθηση διαφόρων δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων, που αλλιώς δεν θα ήταν εφικτή.

Σύμφωνα με τη Mary Allen στο βιβλίο “Νέες επιχειρηματικές στρατηγικές για τη 

χορηγία των τεχνών στη δεκαετία του ‘90”, υπάρχουν λόγοι που ευνοούν την εξέλιξη του 

θεσμού της χορηγίας, μεταξύ των οποίων: α) Η αυξημένη δημοτικότητα των τεχνών, β) 

Ο αυξημένος στρατηγικός ρόλος που παίζει η χορηγία στην ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών πολιτικών προώθησης και γ) Η αυξημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων 

στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις βλέπουν τις χορηγίες ως ένα μέσο για να 

προβληθούν και να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα. Αλλωστε, η χορηγία διεθνώς 

έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πλέον ισχυρά “οχήματα επικοινωνίας” μεταξύ των 

εταιρειών και των κοινών τους, καθώς ενισχύει την ευνοϊκή αποδοχή μιας εταιρείας από 

την κοινή γνώμη.

Είναι γεγονός ότι ο θεσμός της προσφοράς του ιδιωτικού τομέα στο κοινωνικό 

σύνολο, με τη μία ή την άλλη μορφή, πολλά έχει να προσφέρει στη χώρα μας, καθώς ο 

κρατικός μηχανισμός και προϋπολογισμός έχουν την ανάγκη της συμβολής της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Σήμερα, ο θεσμός της χορηγίας έχει γίνει ελκυστικός και συγκεντρώνει 

το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων εταιρειών στη Βόρεια Ελλάδα, και ιδιαίτερα των 

Βιομηχανιών, των Τραπεζών και των Supermarkets. Τα Ξενοδοχεία, επίσης, προσπαθούν 

να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο, προσφέροντας το χώρο των εγκαταστάσεών 

τους για οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Βέβαια, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι να γίνεται 

προσεκτική επιλογή των προτεινόμενων για χορηγία δράσεων, ώστε να μην μετατραπεί η 

λέξη χορηγία σε συνώνυμη της διαφήμισης και να διατηρεί πάντα τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής προσφοράς και του κοινωνικού συνόλου σε όλες τις εκφάνσεις. Σημασία, 

επίσης, έχει η χορηγική συνέπεια και συνέχεια της επιχείρησης στο πέρασμα του χρόνου, 

καθώς η χορηγία χτίζει το κοινωνικό πρόσωπο του χορηγού μακροπρόθεσμα. Επομένως,
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μια επιχείρηση, για να δει αποτελέσματα από τις χορηγικές της δραστηριότητες, είναι 

σκόπιμο να εκπονήσει ένα πολυετές εξελισσόμενο και ανοικτό πρόγραμμα δράσης, αντί 

να πραγματοποιεί περιστασιακές χορηγίες.

Μετά την παράθεση των παραπάνω στοιχείων, φαίνεται πως στη χώρα μας, και 

ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα την οποία αφορά η παρούσα μελέτη, οι κύριοι αλλά όχι και 

αποκλειστικοί φορείς ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων και 

απασχόλησης ειδικών επαγγελματιών, αρμόδιων για το συντονισμό των διαφόρων 

δραστηριοτήτων, είναι οι Βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η 

διαπίστωση ίσως να οφείλεται στη γενικότερη ανάπτυξη των Βιομηχανιών των κλάδων 

που μελετήθηκαν, στην πρωτοπορία των μεγάλων Βιομηχανικών μονάδων σε διάφορους 

τομείς, αλλά και στην είσοδο πολλών πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια, οι οποίες αναγκάζουν τις Ελληνικές Βιομηχανίες να ανασυγκροτηθούν και να 

ακολουθήσουν τα δικά τους πρότυπα οργάνωσης.

Είναι γεγονός ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσες πιστεύουν στην 

ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης καλών σχέσεων επικοινωνίας (εσωτερικής και 

εξωτερικής) με τα διάφορα κοινά, δεν μπορούν να επαναπαυθούν στις εθελοντικές 

υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα άτομα που εργάζονται σε αυτές. 

Επιπρόσθετα, στις περισσότερες Βιομηχανικές χώρες η κατάστρωση, ανάπτυξη και 

εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, αλλά και με εκπροσώπους και φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, αποτελεί πραγματική ανάγκη, και όχι υπόθεση πολυτέλειας, 

όπως θεωρείται, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, από κάποιες επιχειρήσεις στη χώρα μας, 

όπου οι Δημόσιες Σχέσεις βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα, θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή 

μας σε έναν ευαίσθητο κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, τον Τουρισμό, και να 

εξετάσουμε περισσότερο λεπτομερειακά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

Δημόσιες Σχέσεις στον τομέα αυτό.

Είναι ευρύτατα γνωστό ότι, στα περισσότερα μέρη του κόσμου, ο Τουρισμός 

είναι ήδη ο μεγαλύτερος και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος εργοδότης. Η ειρωνεία είναι 

ότι στην Ελλάδα, ίσως, δεν δόθηκε μέχρι στιγμής η σημασία που έπρεπε. Η κατάσταση 

αυτή, όμως, αλλάζει ταχύτατα, καθώς αναγνωρίζεται η σημασία του Τουρισμού στην
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ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα 

επενδυτικά νέα κεφάλαια να προσελκύονται, παράλληλα με τα εκπαιδευόμενα στελέχη.

Όσον αφορά τις Τουριστικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, οι Δημόσιες 

Σχέσεις φαίνονται πως δεν αποτελούν ακόμη αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας, με 

εξαίρεση τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες φαίνονται πως έχουν οργανωμένα 

τμήματα και έμπειρα στελέχη σε αυτόν τον τομέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται είναι περιστασιακές και δεν 

χαρακτηρίζονται από συνέχεια.

Βέβαια, η προώθηση των ποικίλων δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη μορφή της 

σύγχρονης τουριστικής αγοράς είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με επιπτώσεις και σε 

άλλους τομείς της οικονομίας, εξαιτίας των διασυνδέσεων και εξαρτήσεών της με τους 

διάφορους τομείς της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βασικό στοιχείο στην πετυχημένη προώθηση του Τουρισμού είναι η σωστή 

επικοινωνία του τουριστικού μηνύματος στον δυνητικό πελάτη-τουρίστα. Για να είναι 

αποτελεσματική αυτή η επικοινωνία, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη αμοιβαίας 

κατανόησης ανάμεσα στον πομπό του μηνύματος και στο δέκτη. Η ‘αλλαγή 

συμπεριφοράς’ είναι ο στόχος της στρατηγικής προώθησης του τουριστικού προϊόντος. 

Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι μεγάλος και έρχεται να λειτουργήσει ως ενισχυτικός 

παράγοντας, μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία του Τουριστικού Μάρκετινγκ, στα διάφορα 

στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Πρέπει να είναι έντονα ενημερωτικού 

χαρακτήρα κατά το αρχικό στάδιο, όπου για παράδειγμα προσπαθείται η προώθηση ενός 

νέου ταξιδιωτικού προορισμού, προσπαθεί να πείσει κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του 

προϊόντος και, τέλος, χρειάζεται να είναι υπενθυμητικού χαρακτήρα στο στάδιο 

ωρίμανσης του προϊόντος, οπότε η όλη προσπάθεια από πλευράς Δημοσίων Σχέσεων 

είναι να κρατηθεί η ανάμνηση ζωντανή, ώστε να επαναληφθεί η αγορά.

Οι μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στην Τουριστική βιομηχανία έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 με εξαγορές και 

συγχωνεύσεις εταιρειών της ευρύτερης τουριστικής αγοράς (ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές, 

αεροπορικές εταιρείες κλπ.), καθώς και έντονη χρήση επιθετικού Μάρκετινγκ και μεγάλη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσα στην αγορά. Από όλη αυτή τη 

δραστηριότητα δίνεται η εντύπωση ότι η Τουριστική αγορά έχει, πλέον, περάσει στο 

στάδιο της ωρίμανσης. Αυτή η ένταση που παρατηρείται στον Τουρισμό θα δώσει 

ώθηση σε καινούργιες Τουριστικές υπηρεσίες, νέα πειραματικά τουριστικά προϊόντα, και
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ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση κάτω από τον έντονο ανταγωνισμό που παρατηρείται. 

Για τις τουριστικές εταιρείες, έφτασε πλέον ο καιρός να δημιουργήσουν ένα 

μακροχρόνιο σχεδιασμό ανάπτυξης και να τον ακολουθήσουν με ζήλο, αλλιώς θα χάσουν 

σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Οι Δημόσιες Σχέσεις θα είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για επιτυχία στο χώρο 

κατά τη δεκαετία του 1990. Οι ειδικοί του Μάρκετινγκ ήδη εντόπισαν έναν σύγχρονο 

τουρίστα με διαφορετικό προφίλ, ενημερωμένο, με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

απαιτητικό κλπ. Η επικοινωνία του τουριστικού μηνύματος από τον πομπό στο δέκτη 

πρέπει να επαναξετασθεί και να τοποθετηθεί σε νέες βάσεις στη χώρα μας, και εδώ 

ακριβώς έρχονται οι Δημόσιες Σχέσεις να παίξουν το ρόλο της γέφυρας μεταξύ 

παραγωγού και καταναλωτή. Επιλεκτική και σωστή επιλογή των πλέον κατάλληλων 

μηνυμάτων και μέσων από την πληθώρα που υπάρχουν στην τουριστική αγορά αυτή τη 

στιγμή, μαζί με γνώση της αγοράς που απευθύνεται το μήνυμα και των ιδιαίτερων 

αναγκών της είναι απαραίτητα για έναν επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων στον 

τουριστικό τομέα.

Προκύπτει, σαφώς, η ανάγκη για μία άλλη φιλοσοφία, μία άλλη στρατηγική και 

ένα άλλο σύστημα Management στον Τουρισμό και όχι μόνο. Αυτό είναι πιο αναγκαίο, 

αλλά και πρακτικά πιο εφαρμόσιμο στον Ελληνικό χώρο, όπου η φύση και η ιστορία 

υπήρξαν εξαιρετικά γενναιόδωρες, και η φιλοξενία αποκτά μια υψηλής αξίας ανθρώπινη 

διάσταση, ενώ η παράδοση γαλούχησε το ανθρώπινο στοιχείο στη χώρα μας με την 

αρετή να θέλει και να μπορεί να υποδεχθεί τους ξένους με τιμές. Είναι απαραίτητο, έτσι, 

οι Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα να αναβαθμιστούν και να ενταχθούν σε μία 

στρατηγική προβολής του Ελληνικού Τουρισμού προς το εξωτερικό.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι γεγονός ότι οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν διανύσει μακρύ δρόμο από τις μέρες 

του Ivy Lee μέχρι σήμερα, και φαίνεται ότι έχουν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν, 

μέχρι η ‘ρευστή φάση’ στην οποία βρίσκεται ο θεσμός σήμερα, όπως πολύ σωστά 

υποστηρίζει ο καθηγητής Pimlott, να μετατραπεί σε σταθερή και δεδομένη.

Η ανάπτυξη και ανεξαρτητοποίηση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η 

γιγάντωση των εργατικών συνδικάτων, η δημιουργία κινημάτων για την προστασία του 

καταναλωτή, καθώς και το ότι παρουσιάστηκαν αρκετές κρίσεις για τον κόσμο των 

επιχειρήσεων, συνετέλεσαν ώστε οι Δημόσιες Σχέσεις να πάψουν να είναι μόνο μία 

τυπική σχέση με τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και να γίνουν μια 

λειτουργία πολλαπλού επιπέδου που δημιούργησε νέα, ελεγχόμενα πια. Μέσα 

Επικοινωνίας του επιχειρηματικού κόσμου και των ομάδων ‘κοινού’ που τον 

ενδιαφέρουν.

Ο κλάδος του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων τα τελευταία χρόνια και 

παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα, έχει εμφανίσει μια μεγάλη, και κατά πολλούς, 

απρόσμενη ανάπτυξη. Πριν πολλά χρόνια, οι Δημόσιες Σχέσεις μπορεί για την 

πλειονότητα των επιχειρήσεων να θεωρούνταν λειτουργία, όχι απαραίτητη στην 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όμως σήμερα επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

συνειδητοποιούν ότι πρέπει να υπολογίζουν την δύναμη του κοινού και την πίεση που θα 

προκύψει από τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, εξαιτίας του δυναμικού 

αποτελέσματος της κοινής γνώμης. Έτσι, λοιπόν, οι Δημόσιες Σχέσεις από λειτουργία 

που ουσιαστικά έπαιζε το ρόλο των κοινωνικών σχέσεων, με δευτερεύουσα αξία, 

σημασία και ρόλο για την επιχειρηματική δραστηριότητα, σήμερα και μετά από μια 

δύσκολη πορεία για τους επαγγελματίες του κλάδου, μετεξελίχθηκε σε ένα ισχυρό όπλο 

στα χέρια του σύγχρονου επιχειρηματία.

Η χρησιμότητα των λειτουργιών των Δημοσίων Σχέσεων είναι μεγάλη στο χώρο 

των επιχειρήσεων γενικότερα. Επιτυχημένα βιβλία και περιοδικά έχουν αποδώσει, 

κατ’επανάληψιν, πολλά από τα προβλήματα του περιβάλλοντος, της πολιτικής και της 

οικονομίας σε επιχειρήσεις, άλλοτε δίκαια και άλλοτε όχι. Παράλληλα, πολλά κοινωνικά
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θέματα έχουν γίνει η αφορμή για κυβερνητικές διατάξεις και παρεμβατισμούς, τόσο στο 

εμπόριο, όσο και στη βιομηχανία. Είναι φυσικό, λοιπόν, ο κόσμος των επιχείρησών, 

ιδιαίτερα απέναντι στο σημερινό, οργανωμένο σε μεγάλο βαθμό, περιβάλλον να πρέπει 

να αντιδράσει. Το όπλο τους σε αυτή την περίπτωση είναι οι Δημόσιες Σχέσεις.

Κάθε Οργανισμός που έχει σκοπό το κέρδος, απευθύνεται, όπως προαναφέρθηκε, 

σε πολλά κοινά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή του. Ποτέ στο 

παρελθόν, η επαγγελματική ηθική των επιχειρηματιών και η κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεών τους, δεν βρέθηκε σε περισσότερο λεπτομερή εξέταση ή υψηλή ζήτηση. Η 

επιχείρηση, στην καθημερινή της λειτουργία, πρέπει να είναι ευαίσθητη στο κοινωνικό 

σύνολο και οι δραστηριότητές της είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις 

της κοινωνίας. Μία κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση πρέπει να φαίνεται σαν ένας 

‘σκεπτόμένος’ Οργανισμός, έτοιμος να βρεθεί υπεράνω των άμεσων και στενών 

οικονομικών συμφερόντων του, και να προβλέπει το αποτέλεσμα των ενεργειών της 

απέναντι στην κοινωνία γενικότερα.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι άτομα τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να βοηθήσουν τους άλλους στο να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 

αποτελεσματικές σχέσεις με ομάδες τρίτων ή άλλα άτομα. Οι Δημόσιες Σχέσεις, όπως 

έχει αναφερθεί, είναι διοικητική λειτουργία που βοηθά τον Οργανισμό να προσδιορίσει 

τους στόχους και τη φιλοσοφία του. Οι επαγγελματίες επικοινωνούν με όλα τα σχετικά 

εσωτερικά και εξωτερικά κοινά στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν συνοχή 

ανάμεσα στους στόχους του Οργανισμού και στις προσδοκίες του κοινού. Έτσι, 

δημιουργούν, υλοποιούν κα αξιολογούν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ο στόχος τους 

είναι να προάγουν την καλή θέληση, την κατανόηση, την επικοινωνία, και την αποδοχή 

του Οργανισμού και την πολιτική που υιοθετεί, από μέρους της κοινής γνώμης.

Παρά το γεγονός, όμως, ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι όλο και περισσότερο 

απαραίτητες για μία επιχείρηση ή Οργανισμό, στη σημερινή εποχή φαίνεται ότι ο ρόλος 

τους δεν έχει γίνει ακόμη απόλυτα κατανοητός. Ο Καθηγητής Bemays, τρεις δεκαετίες 

πριν, απέδωσε στην έλλειψη επαγγελματισμού και της κατάλληλης εκπαίδευσης, το ότι 

το επάγγγελμα δεν κατόρθωσε να κερδίσει τη θέση που τού ανήκει.

Δύο σοβαρά προβλήματα του χώρου των Δημοσίων Σχέσεων είναι η εκπαίδευση, 

μια και οι περισσότεροι επαγγελματίες είναι αυτοδίδακτοι, και η έλλειψη κατοχύρωσης 

του επαγγέλματος. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί αυτόκλιτοι επαγγελματίες, που ενώ στην 

πραγματικότητα δεν είναι σχετικοί, αποκαλούν τον εαυτό τους ειδικό, επειδή πιστεύουν

94



ότι οι Δημόσιες Σχέσεις περιορίζονται στο να είναι κανείς ευπαρουσίαστος, να έχει 

κοινωνικές σχέσεις και να χαμογελά. Μπορεί, βέβαια, το χαμόγελο και οι κοινωνικές 

σχέσεις να είναι μέσα που χρησιμοποιούνται στις Δημόσιες Σχέσεις, αλλά δεν είναι αυτή 

ουσιαστικά η έννοια. Εάν ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων δεν ξέρει τα 

απαραίτητα στοιχεία της κοινωνικής ψυχολογίας, είναι αδύνατον να πετύχει την 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του κοινού και να δημιουργήσει την επιθυμητή εικόνα.

Ο επαγγελματίας είναι πρωταρχικά ο ‘συνήγορος της υπόθεσης του πελάτη, της 

επιχείρησης ή του Οργανισμού’. Το μεγαλύτερο μέρος της σύγχυσης στο μυαλό του 

κοινού, σχετικά με το επάγγελμα, οφείλεται στην άρνηση αρκετών επαγγελματιών να 

αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο το ότι είναι ουσιαστικά ‘συνήγοροι’ στο 

δικαστήριο της κοινής γνώμης, σε ρόλο ανάλογο με των δικηγόρων στο δικαστήριο.

Η κακή χρησιμοποίηση και λάθος αντιμετώπιση του χώρου και των 

επαγγελματιών του, κυρίως λόγω αμάθειας, τόσο από το κοινό, όσο και από τους 

επιχειρηματίες, αποτελεί ακόμα ένα από τα μεγάλα προβλήματα του επαγγέλματος. 

Όπως, επίσης, πρόβλημα αποτελεί και η εμφάνιση ατόμων μη σχετικών και ειδικών στον 

περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κακού κλίματος και παραπόνων στην 

αγορά.

Στον Ελλαδικό χώρο, ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων έχει παρεξηγηθεί, καθώς 

ποτέ δεν εξηγήθηκε, ούτε αναπτύχθηκε κατάλληλα σαν χώρος, κυρίως λόγω της 

έλλειψης επαγγελματιών, αλλά και λόγω της κακής ενημέρωσης του κοινού. 

Παρατηρείται, ακόμη, το φαινόμενο, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, μια επιχείρηση να 

αναπτύσσεται σημαντικά, πριν αποφασίσει να οργανωθεί από πλευράς Δημοσίων 

Σχέσεων. Συχνά, φαίνεται να καλύπτονται κάτω από τον τίτλο των Δημοσίων Σχέσεων 

μια ποικιλία λειτουργιών, πολλές φορές πραγματικά άσχετων με το χώρο. Έτσι, πολλές 

φορές, διάφοροι αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, με 

αποτέλεσμα οι άλλοι να τούς αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Αυτό, βέβαια, οδηγεί στο 

ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του επαγγελματισμού, καθώς και της εκπαίδευσης το 

κοινού, σχετικά με το επάγγελμα και το τί μπορεί να προσφέρει πραγματικά.

Για να υπάρχει αποτελεσματικό τμήμα Δημοσίων Σχέσεων δεν θα πρέπει να είναι 

απλά μια πινακίδα σε ένα τμήμα για όλες τις δουλειές, όπως συχνά συμβαίνει στη χώρα 

μας. Η δουλειά των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι έργο ενός μόνο ατόμου ή ομάδας. 

Αντίθετα, σε κάθε Οργανισμό, θα πρέπει όλοι, από τη διεύθυνση μέχρι τη γραμματεία, να 

είναι συνειδητοί φορείς των βασικών αρχών τους, καθώς στις επιμέρους προσωπικές
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τους επαφές με άλλα άτομα-μέλη κάποιου ‘κοινού’, που σχετίζεται με την επιχείρηση, 

δημιουργούν σε καθημερινή βάση θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις για την επιχείρηση ή 

τον Οργανισμό που τούς απασχολεί.

Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων, για να είναι ε7ατυχείς και καρποφόρες, 

οφείλουν να εντάσσονται σε συγκεκριμένο σχέδιο, να είναι προμελέτη μένες, συνεχείς 

και συνεπείς. Οι περιστασιακές, ασυντόνιστες και μεμονωμένες ενέργειες όχι μόνο δεν 

ωφελούν, αλλά και αν ωφελήσουν βραχυχρόνια, μακροπρόθεσμα μπορούν να 

προξενήσουν αρνητικά αποτελέσματα εις βάρος εκείνου που τις επιχειρεί. Η 

σταθερότητα των σχέσεων της επικοινωνίας με το κοινό και η διατήρησή τους αποτελούν 

πρωταρχικό μέλη μα των Δημοσίων Σχέσεων.

Είναι γεγονός ότι ο κόσμος ολόκληρος, και η Ευρώπη ειδικότερα, αλλάζει 

πρόσωπο με ρυθμό πραγματικά απρόβλεπτα γρήγορο. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, 

τα εθνικά σύνορα καταργούνται, και σε αυτό το νέο κόσμο, ο ρόλος της επικοινωνίας 

γίνεται διαρκώς μεγαλύτερος και σημαντικότερος, με αποτέλεσμα το νέο πρόσωπο του 

κόσμου να είναι κατεξοχήν πρόσωπο επικοινωνίας. Σε λίγο θα μιλάμε για την Ευρώπη 

της Επικοινωνίας’ και σε αυτήν οι Δημόσιες Σχέσεις, ως πρωτεύουσα λειτουργία της 

επικοινωνίας, θα έχουν πολλά να προσφέρουν, τόσο στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης 

‘εικόνας’ στην κοινή γνώμη, όσο και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς των κοινών 

της.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, είναι απαραίτητο ο κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων στη 

χώρα μας να επανατοποθετηθεί στις σωστές βάσεις, με δομές ρεαλιστικές και σύγχρονες. 

Και αυτό γιατί το σημερινό επιχειρησιακό σχήμα είναι πολύπλοκο και δεν θα πρέπει να 

μάς ενδιαφέρει μόνο ο τελικός καταναλωτής, αλλά και ένας αριθμός άλλων ειδικών 

ομάδων κοινού, όπως το προσωπικό, οι μέτοχοι οι ανταγωνιστές κλπ, τα οποία είναι 

καθοριστικά για την επιβίωση της επιχείρησης.

Επιπλέον, σήμερα πια, η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

γεγονός αυτό έχει καταστήσει θεμελιακή την ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή 

προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων από όλες τις επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή - όπως έχει 

αποδείξει η πείρα επιχειρήσεων και Οργανισμών, που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η επιτυχής επιβίωση και ανάπτυξή τους είναι και 

συνάρτηση καλών σχέσεων επικοινωνίας τόσο με το εσωτερικό, όσο και με τα εξωτερικά 

τους κοινά.
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Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι στη σημερινή πραγματικότητα, 

οι καλές και σωστές Δημόσιες Σχέσεις σε μια επιχείρηση, άσχετα με το μέγεθος ή τη 

μορφή της, αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη. Σωστές Δημόσιες Σχέσεις, όμως, δε 

σημαίνει μόνο σποραδικές και ίσως παρορμητικές ενέργειες που δεν χαρακτηρίζονται 

από διαχρονική συνέπεια και δεν αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. 

Στη σύγχρονη ορθολογιστική τους μορφή, σωστές Δημόσιες Σχέσεις σημαίνει συνέπεια 

και συνέχεια, καθώς και μεθοδική σύλληψη, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που 

Λεριλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες και στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων και στην εδραίωση μιας επιθυμητής εικόνας (image) για μία επιχείρηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1960, πέμπτη από 

τις εθνικές εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών (προηγήθηκε η ίδρυση των εθνικών 

εταιρειών της Μ.Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και της Γερμανίας), αποτελεί την 

εθνική επιστημονική ένωση των επαγγελματιών που απασχολούνται με τις Δημόσιες 

Σχέσεις στη χώρα μας. Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί ιδρυτικό 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Δημοσίων Σχέσεων (CERP) και εκπροσωπεί την 

Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η οποία - όπως είναι γνωστό - έχει 

αναγνωριστεί νομοθετικά από το Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο μόνος επίσημος 

επαγγελματικός και συνδικαλιστικός φορέας των εθνικών εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων 

των ευρωπαϊκών χωρών.

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων έχει γράψει ιστορία στο χώρο της 

επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων στα σαράντα σχεδόν χρόνια ζωής της με 

πρωτοπορίες, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών πρώτων, από πλευράς καινοτόμου δραστηριοποίησης. 

Εξ’άλλου, η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων υπήρξε η πρώτη η οποία προέβαλε 

ολοκληρωμένα την έννοια της επικοινωνίας στη χώρα μας με την οργάνωση ευρωπαϊκών 

και πανελλήνιων συνεδρίων και συμποσίων, με την επισήμανση και δημοσιοποίηση των 

προβλημάτων επικοινωνίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. 

Ακόμη, οργάνωσε και διέδωσε το θεσμό και το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων στη 

χώρα μας και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνταξη, αλλά και αποδοχή από όλες τις 

εθνικές εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, του Διεθνούς Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας 

των Δημοσίων Σχέσεων. Ο κώδικας αυτός έχει την ονομασία “Κώδικας των Αθηνών” 

και ψηφίστηκε στην Αθήνα το 1965 κατά τη διάρκεια του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού 

Συνεδρίου Δημοσίων Σχέσεων (IPRA και CERP).
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2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων είναι, σύμφωνα με το 

Καταστατικό, η μελέτη, οργάνωση και προαγωγή των ηθικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και 

συναδελφώσεως μεταξύ τους. Επίσης, η οργάνωση, εξύψωση, ανάπτυξη και προάσπιση του 

θεσμού και του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα με λειτουργούς υψηλής 

δεοντολογικής επιστημονικής στάθμης, και γενικότερα η συμβολή στην καλλιέργεια και 

στην προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων ανάμεσα στα άτομα τις ομάδες και το 

κοινωνικό σύνολο.

Μεταξύ των μέσων τα οποία χρησιμοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων 

Σχέσεων για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι:

• Η διαμόρφωση υψηλής στάθμης κανόνων ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, 

όρων συνεργασίας, εργασίας και παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και η 

καθιέρωση και εφαρμογή των δεοντολογικών αρχών που διέπουν, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων.

• Η εκπαίδευση των νέων που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου 

Δημοσίων Σχέσεων με τη λειτουργία της Σχολής Δημοσίων Σχέσεων.

• Η επιμόρφωση με σεμινάρια και άλλα προγράμματα όσων ασκούν το επάγγελμα του 

Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων, είτε είναι μέλη της Εταιρείας είτε όχι, καθώς και του 

προσωπικού που αυτοί απασχολούν ή συνεργάζονται μαζί του ή και όσων έχουν 

ενδιαφέρον για τις Δημόσιες Σχέσεις.

• Η συνεργασία με οργανώσεις άλλων χωρών που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

• Η έκδοση βιβλίων και εντύπων τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων.

• Η ανάπτυξη και εφαρμογή, στο πλαίσιο δράσης της Εταιρείας, προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των μελών της, μελέτης και έρευνας όλων των θεμάτων που άπτονται 

των Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των προβλημάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της επικοινωνίας στην πράξη.

• Η στενή συνεργασία, μετά τη σύσταση και λειτουργία τους, με τα τρία νέα 

επαγγελματικά σωματεία, δηλαδή α) Το σωματείο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
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Δημοσίων Σχέσεων, β) Το σωματείο των συμβούλων (ελεύθερων επαγγελματιών) 

Δημοσίων Σχέσεων και γ) Το σωματείο των συμβούλων (στελεχών) Δημοσίων 

Σχέσεων με εξαρτημένη σχέση εργασίας (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα).

• Η εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων της Εταιρείας για τα μέλη της.

3. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΉΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί την ολοκληρωμένη έκφραση 

όλων των επαγγελματιών συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων ως ο μόνος εθνικός φορέας 

των Δημοσίων Σχέσεων της χώρας μας. Στα τακτικά μέλη του περιλαμβάνονται οι 

επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα 

και από τις τρεις κατηγορίες απασχόλησης. Δηλαδή: α) Επαγγελματίες οι οποίοι είναι 

μέτοχοι και διευθύνουν εταιρείες παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων, β) Ελεύθεροι 

επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και γ) Επαγγελματίες με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας (στελέχη Δημοσίων Σχέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα).

Εκτός από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι αποτελούν το 

σύνολο των Τακτικών μελών της (τα οποία έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Εταιρείας), η Ελληνική Εταιρεία 

Δημοσίων Σχέσεων έχει ακόμη τρεις κατηγορίες μελών:

• Τα Εταιρικά, στα οποία εγγράφονται επιστήμονες (ιδιαίτερα των επιστημών 

συμπεριφοράς), επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας (δημοσιογράφος 

διαφημιστές κ.α.) και άλλοι παράγοντες της δημόσιας ή οικονομικής ζωής του τόπου, 

καθώς και άνθρωποι του πνεύματος, εφόσον δείχνουν θετικό ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων.

• Τα Επίτιμα, στα οποία εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν 

συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων στην 

Ελλάδα ή έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες ή ενισχύσεις στην Εταιρεία για την 

εκπλήρωση του σκοπού της.
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• Τα Αρωγά, στα οποία εγγράφονται νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, 

εφόσον διατηρούν διακεκριμένες υπηρεσίες ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, ή έχουν 

ενδιαφέρον για τις Δημόσιες Σχέσεις.

4, ΟΙ ΣΤΟΧΟΓ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ

Τόσο οι βασικοί στόχοι όσο και οι επιδιώξεις της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων 

Σχέσεων καθορίζονται από το Καταστατικό της. Όμως, μπορούν να αναφερθούν εδώ, 

πολύ σύντομα, οι επιδιώξεις της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από το πρόγραμμα 

δράσεων της διετίας Μάρτιος 1998 - Μάρτιος 2000, στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός 

από τους Επικοινωνιακούς Διαλόγους και: α) Μια μεγάλη καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων 

με στόχο την ενημέρωση των στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και της 

κοινής γνώμης γενικότερα, β) Μια δέσμη προτάσεων συνεργασίας με τους ηγετικούς 

φορείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας, γ) Ένα πλέγμα 

δράσεων για την αντιμετώπιση των επικοινωνιακών προβλημάτων της χώρας μας και δ) 

Εφαρμογή ενός δυναμικού και ευέλικτου προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων για την 

αναγνώριση και ανάπτυξη των Δημοσίων Σχέσεων, αλλά και για την εκπαίδευση των 

επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων.

Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή και δυο άλλα ειδικά προγράμματα για την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας με τα μέλη της Εταιρείας το ένα, και τη δυναμική συμμετοχή 

της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων στα επικοινωνιακά δρώμενα της χώρας μας 

για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων το άλλο.

Τέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων 

το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, που αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης 

επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής 

εικόνας στο κοινό για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας και των σχέσεών τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

103



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Εντοπισμός και προσδιορισμός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων - Μάρκετινγκ - 

Διαφήμισης.

2. Υπάρχει υπεύθυνος ή στέλεχος ή γραμματεία που ασκεί καθήκοντα Δημοσίων 

Σχέσεων;

3. Από πότε (συγκεκριμένη ημερομηνία) υπάρχουν λειτουργίες Δημοσίων Σχέσεων και 

πού εδρεύει το τμήμα ή το συγκεκριμένο στέλεχος;

4. Πώς συντονίζεται με τη Θεσσαλονίκη εφόσον βρίσκεται κάπου αλλού;

5. Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων με το εσωτερικό 

κοινό (εργαζόμενους);

6. Είναι δεκτές από τους εργαζομένους οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων;

7. Ποιες οι δραστηριότητες του τμήματος με τους πελάτες και προμηθευτές;

8. Ποιες οι δραστηριότητες του τμήματος με την Τοπική Κοινότητα;

9. Ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων με Κρατικές 

υπηρεσίες και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

10. Ποιες οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

(Μ.Μ.Ε.),

11. Πόσο συχνά εμφανίζονται οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων στα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας,

12. Υπάρχουν προγράμματα όπως απονομές, παροχές δώρων και, αν ναι, πού;

13. Πώς διαφοροποιεί η επιχείρηση ή ο Οργανισμός τις Δημόσιες Σχέσεις από το 

Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση;

14. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα, ακόμα και συνταρακτικά, και πώς 

λειτούργησαν εκεί οι Δημόσιες Σχέσεις; ( Διαχείριση κρίσης)

15. Αυτοί που ασκούν τις Δημόσιες Σχέσεις διαπιστώνουν ελλείψεις στα κονδύλια ή 

αδιαφορία από το management;
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