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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αποβλέπει στην 

εισαγωγή, στην έννοια των 

δημοσίων σχέσεων και στην 

κατανόηση του τι είναι δημόσιες 

σχέσεις, ώστε να μην υπάρχει 

σύγχυση με άλλους συγγενείς 

κλάδους όπως: διαφήμιση-

προπαγάνδα. 
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Οι δημόσιες σχέσεις επηρεάζουν 

σε σημαντικό βαθμό την κοινή 

γνώμη του μεγάλου κοινού και 

διαφοροποιούν την άποψη και 

την στάση των ανθρώπων για τα 

γεγονότα της κοινωνικής 

πραγματικότητας   
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ 

• Προϊστορική εποχή  

• Ρωμαϊκή εποχή 

• Μεσαίωνας  

• Βυζάντιο 

• Αναγέννηση (14ος-16ος αι.) 

Με την πάροδο του χρόνου έχουν διαπιστωθεί πολλοί ορισμοί, 
με σκοπό να αποδοθεί η έννοια των δημοσίων σχέσεων. 
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ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

•Προϊστορική εποχή: Οι δημόσιες σχέσεις ορίζονται από την 

ανάγκη του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με άλλους 

•Ρωμαϊκή εποχή: Εκείνη την εποχή για την μεταστροφή της 

γνώμης του λαού χρησιμοποιήθηκε η ρητορική και το θέατρο. 

•Μεσαίωνας: Η εξάπλωση του Χριστιανισμού επηρεάζει 

σημαντικά την κοινή γνώμη.Οι ποιητές και οι διανοούμενοι 

είναι οι παράγοντες μεταστροφής της κοινής γνώμης. 

•Βυζάντιο: Έδωσε σημασία στην ανάπτυξη του εμπορίου με 

το οποίο αποκτούσε οικονομικά οφέλη και δημιουργούσε 

σχέσεις με αλλά κράτη. 

•Αναγέννηση (14ος-16ος αι.): Σημαντικοί παράγοντες 

επηρεασμού της κοινής γνώμης ήταν η ρητορική,η φιλοσοφία, 

οι τέχνες και η τυπογραφία.  
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Οι δημόσιες σχέσεις στην Αρχαία Ελλάδα 

Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα είναι γεμάτη από 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. 

• Τα συμπόσια 

• Οι Αμφικτιονίες  

• Τα Παναθήναια  

• Τα Ίσθμια  

• Ολυμπιακοί Αγώνες 
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Η πρώτη επίσημη και επώνυμη 

εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων 

στην Ελλάδα καταγράφεται το 1951 

όταν ο Ε.Ο.Τ. χρησιμοποίησε 

Αμερικανούς επαγγελματίες και 

οργάνωσε γραφείο δημοσίων σχέσεων 

για την προβολή του αιώνα ελληνικού 

πολιτισμού και του φυσικού 

περιβάλλοντος. 
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Σύγχρονος ορισμός  

Με τον όρο «δημόσιες σχέσεις» εννοούμε 

τη διοικητική λειτουργία, μέσω της 

οποίας δημόσιοι και ιδιωτικοί 

οργανισμοί-οργανώσεις, προσπαθούν να 

έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους 

προκείμενου να εκπληρώσουν τα 

κερδοσκοπικά τους ή μη συμφέροντα.  
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Χρησιμότητα Δημοσίων σχέσεων  

Η σπουδαία σημασία των δημοσίων σχέσεων 

έγκειται: 

• Στο γεγονός ότι επιχειρούν να 

προσελκύσουν την προσοχή του κοινού.  

• Να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και 

υποστήριξη του κοινού. 
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Χαρακτηριστικά δημοσίων σχέσεων 

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων πρέπει : 

• Να υπηρετεί το κοινό. 

• Να είναι Κοινωνική από Καθήκον και όχι από Ιδιοτέλεια.  

• Να είναι συνεπής σε ότι υπόσχεται.  

• Να λέει πάντα την Αλήθεια και να εκφράζεται με 

Ειλικρίνεια.       

• Να αναπτύσσει Σχέσεις Εμπιστοσύνης. 

• Να είναι διαφανής και αξιόπιστος. 

• Να σέβεται τους Ανθρώπους για αν εισπράξει σεβασμό από 

το κοινό. 
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Βασικά εργαλεία των δημοσίων 

σχέσεων  

1. Μ.Μ.Ε. 

2. Δελτία τύπου  

3. Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης  

4. Ιστοσελίδες, CD, ψηφιακό υλικό 

5. Εταιρικές χορηγίες  και συναφείς 

ενέργειες 
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Δημόσιες σχέσεις κράτους και 

κοινού  

Οι σχέσεις κράτους και κοινού 

εκπροσωπούνται από τους Δημοσίους 

υπαλλήλους που εξυπηρετούν το κοινό, 

χωρίς προκαταλήψεις, όσο το δυνατόν 

ταχύτερα και καλύτερα.  
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Δημόσιες σχέσεις στην παιδεία  

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει  

 • να κρατά ενήμερο το λαό. 

 • να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του 

κοινού και να βρίσκει λύσεις για να τα 

αντιμετωπίσει. 

 • να ενημερώνει για την σκοπιμότητα και 

την ορθότητα του κάθε μέτρου που 

πρέπει να αναλάβει.  
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Δημόσιες σχέσεις 

    Η εκκλησία με τις 

Δημόσιες σχέσεις της 

πρέπει να 

επεξεργάζεται τα 

προβλήματα της ζωής 

και να παίρνει θέση σε 

αυτά ρεαλιστικά. 

  

Στην εκκλησία  Στα κοινωφελή Ιδρύματα  

Τα κοινωφελή 

ιδρύματα πρέπει να 

ενημερώνουν το 

κοινό για την 

εργασία που 

πραγματοποιείται σε 

αυτά , για τα 

προβλήματα και τις 

οικονομικές ανάγκες 

που έχουν. 
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Δημόσιες σχέσεις σε συνδικάτα, ενώσεις, 

συλλόγους, επιμελητήρια  

Να φροντίζει να αποκτήσει ο σύλλογος 

περισσότερα μέλη. 

Να προάγει με επιτυχία τις δραστηριότητες του 

κοινού.  

Να καταφέρει μέσα από προσπάθειες να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. 

Με αποτελεσματικότητα να εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των μελών. 

Μερικοί από τους στόχους των δημοσίων σχέσεων 

στα παραπάνω είναι: 



16 

Δημόσιες σχέσεις και 

τουρισμός  

   Προβάλλεται και προωθείται το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν,      

δίνεται η ευκαιρία γνωριμιών και 

επαφών μεταξύ των οργανωτών και 

των παραγόντων της τουριστικής 

αγοράς. 
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Κοινή γνώμη  

Η κοινή γνώμη στην Αρχαία Εποχή  

Στην Αρχαία εποχή σχηματιζόταν με τα εξής: 

Α) με την Εκκλησία του Δήμου  

Β) με τις γιορτές και τα πανηγύρια  

Γ) με τις παραστάσεις των τραγουδιών  
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Ορισμός  

Με τον όρο κοινή γνώμη η δημόσια 

γνώμη νοείται η άποψη που 

σχηματίζει ο λαός στην 

πλειοψηφία. Ακόμα εκφράζει την 

ανά πάσα στιγμή θέληση του 

πλήθους και δείχνει την στάση του 

για τα συμβάντα και τα γεγονότα 

της κοινωνικής πραγματικότητας. 
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Η κοινή γνώμη δρα τόσο στα 

πλαίσια της κοινωνίας γενικά, 

όσο και στα πλαίσια των 

διαφόρων τάξεων και 

κοινωνικών ομάδων.  
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Παράγοντες που συμβάλλουν στο 

σχηματισμό της κοινής γνώμης 

• Η διαπροσωπική επικοινωνία  

• Η επιρροή των Μ.Μ.Ε  

• Οι επιδράσεις των καθοδηγητών γνώμης  

• Οικογένεια  

• Θρησκευτικές πεποιθήσεις  

• Ήθη και έθιμα 
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Κοινή γνώμη και Δημοκρατία  

Τα χαρακτηριστικά της κοινής 

γνώμης παίζουν ρόλο και στη 

διαμόρφωση της Δημοκρατίας. Όσο 

πιο ενημερωμένη είναι η κοινή 

γνώμη τόσο πιο ουσιαστικό ρόλο 

έχουν οι πολίτες στη Δημοκρατία.  
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Ομάδες πίεσης συμφερόντων 

Οι ομάδες πίεσης συμφερόντων είναι ομάδες 

συμφερόντων που αναπτύχθηκαν στις αρχές 

του 20ού αι. σε περιοχές της Δύσης όπου 

επικρατούσε το Δημοκρατικό πολίτευμα. Οι 

ομάδες αυτές μέσα από την άσκηση πίεσης 

στην πολιτική εξουσία, προωθούν 

συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 

ομάδας (π.χ. εργατικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, αγροτικές ενώσεις καταναλωτών 

επαγγελματικές ενώσεις κ.α.) 
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Προπαγάνδα 

Η προπαγάνδα διαφοροποιείται 

από την «κανονική» επικοινωνία, 

επειδή επιδιώκει να διαμορφώσει 

απόψεις με έμμεσες και συχνά 

δόλιες μεθόδους. 
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Σκοπός  

Σκοπός της προπαγάνδας είναι να 

αλλάξει δραστικά τις απόψεις 

των άλλων. Για παράδειγμα η 

προπαγάνδα μπορεί να 

επιστρατευτεί προκειμένου να 

προϊδεάσει θετικά ή αρνητικά σε 

σχέση με κάποια ιδεολογική 

θέση.  
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Μ.Μ.Ε  

Τα Μ.Μ.Ε απεικονίζουν την κοινή γνώμη, 

δίνουν «φωνή» στο λαό και παρουσιάζουν 

την επικρατέστερη γνώμη του πλήθους. 

Ακόμα προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς, 

αναδεικνύουν κοινωνικούς ρόλους, 

κατασκευάζουν είδωλα και επηρεάζουν 

βαθιά την σκέψη των ατόμων αλλά και 

ολόκληρη την προσωπικότητα τους. 
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Το ερωτηματολόγιο που δώσαμε 

απαντήθηκε από ηλικίες 15-50 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού επηρεάζεται στην 
διαμόρφωση της γνώμης  του από τα Μ.Μ.Ε. με έμμεσο 
τρόπο (12/20). 

• Τα Μ.Μ.Ε επιδρούν περισσότερο μέσω της τηλεόρασης 
ενώ δεύτερο σε ποσοστό έρχεται το διαδίκτυο. 

• Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι 
μεταβαλλόμενη. 

• Ποσοστό (6/20) επηρεάζεται και διαμορφώνει την 
γνώμης του  απέναντι σε άτομα διαφορετικής φυλής.  

• 14/20 άτομα έχουν αναγκαστεί να συμβιβαστούν με 
αντίθετες απόψεις ως αναφορά την κοινή γνώμη σε 
σχέση με τα ατομικά τους πιστεύω.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι δημόσιες σχέσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη 

και συμβάλλουν στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με 

το κοινό τις αρχές και με τον τύπο. Τα 

συμπεράσματα για την κοινή γνώμη είναι ότι 

αναφερόμαστε στη γνώμη, στην κρίση και στη θέση 

που έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. 

Προβλήματα εμφανίζονται όταν για τον επηρεασμό 

της κοινής γνώμης χρησιμοποιούνται πρακτικές 

λαϊκισμού και προπαγάνδας.   
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Οι δημόσιες σχέσεις έχουν γίνει 

σημαντικός παράγοντας στη σημερινή 

ζωή της κοινωνίας μας, καθώς η μεγάλη 

τους σημασία συναντάται σε αρκετούς 

τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.Η 

αποστολή των δημοσίων σχέσεων είναι να 

εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 

και συχνά επιδρούν στη διαμόρφωση της 

κοινής γνώμης των πολιτών. Βασικό 

αντικείμενο των δημόσιων σχέσεων είναι 

ο επηρεασμός της κοινής γνώμης.  
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Οι μαθητές  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΦΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ- ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΛΕΤΣΙ ΜΙΜΟΖΑ 

ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΡΕΓΓΙΝΑ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΓΚΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΣΤΑΜΟ ΑΛΕΞΙΑ 

ΤΣΑΝΑΙ ΜΠΛΕΟΝΑ  

ΡΑΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  

ΜΑΝΘΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΈΝΗ  

ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ: 

ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ       ΚΑΙ 

ΣΟΛΩΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

A ΤΑΞΗ 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 
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