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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είµαστε εδώ για να µάθουµε να 
διεκδικούµε αποτελεσµατικά 
τα δικαιώµατά µας και να 
υπηρετούµε µ’ επιτυχία ό,τι 
πρεσβεύουµε._



Κοινή Γνώµη
«Κοινή Γνώµη είναι η συλλογική
έκφραση της γνώµης ενός µεγάλου
αριθµού µελών του κοινού για ένα
θέµα ή γεγονός που ενδιαφέρει τα
άτοµα του κοινού».



Κοινή Γνώµη

Κοινό
Γεγονός-fact
Θέµα-issue

Γνώµη Α
Γνώµη Β
Γνώµη Γ
Γνώµη Δ

…

Κοινή Γνώµη

Αντιλήψεις

Γνώµες | Στάσεις

Ενέργειες

• Τεκµηριωµένη

• Επιπόλαια

• Φηµολογία



Θέµατα  | ΜΜΕ | Καθοδηγητές Γνώµης

• Agenda Setting Theory: «Τα ΜΜΕ ορίζουν τι είναι 
σηµαντικό για να σκεφτόµαστε»

• Priming Theory: «ΜΜΕ τροφοδοτούν το κοινό µε 
πρότυπα & πλαίσια αναφοράς»

• Framing Theory: «Τα ΜΜΕ προβάλουν επιλεγµένα 
θέµατα για τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης»

Θεωρίες 
για τα ΜΜΕ 
& την Κοινή 
Γνώµη

Γεγονός | Θέµα 

ΜΜΕ 

καθοδηγητές 

Αύξηση Ενδιαφέροντος 

ΜΜΕ 

Κοινή Γνώµη 

Παρέµβαση | Λύση 



Εταιρική Ταυτότητα | Εικόνα | Φήµη
Corporate Brand Reputation

Κοινή Γνώµη

Corporate Image

Corporate Identity

Corporate Mission, Culture, 
Narrative,  Strategy

ΜΜΕ

Καθοδηγητές

Εργαλεία 
επικοινωνίας

Εταιρική 
Συµπεριφορά

Πως τα κοινά 
αντιλαµβάνοντ

αι τον 
οργανισµό

Πως ο 
Οργανισµός 
βλέπει τον 
εαυτό του



Πως λειτουργούν τα ΜΜΕ;

• Πρωινή σύσκεψη αρχισυντακτών για τις εξελίξεις / θέµατα. 
Στρατηγική διαχείριση θεµατολογίας (κάλυψης γεγονότων, θεµάτων) 
και συνεντεύξεων, παρουσιάσεων.
• Η online οµάδα εργάζεται 24Χ7 κυνηγώντας το κάθε θέµα αλλά 
συνήθως διαχειρίζεται αναπαραγωγές πρωτογενών ειδήσεων.
• Μεσηµβρινή σύσκεψη για προσδιορισµό θεµάτων προτεραιότητας
• Έρευνα, ρεπορτάζ, αφιερώµατα
• Διαχείριση ύλης | τίτλοι
• Δηµοσίευση



ΜΜΕ | Τι αναζητούν
• Νέα προϊόντα | υπηρεσίες
• Οικονοµικές Ανακοινώσεις
• Νοµοθετικά ζητήµατα
• Τοπικά θέµατα
• Επιχειρήσεις | Εταιρείες µε εσωτερικά προβλήµατα & κρίση
• Κοινωνικές ιστορίες ανθρωπίνου ενδιαφέροντος
• Καινοτοµία (πχ applications, φάρµακα, κλπ)



ΜΜΕ | Τι αναζητούν
τι λέµε και τι υπηρεσίες προσφέρουµε:
• Νέες πληροφορίες για αλλαγές, επιτυχίες, προβλήµατα, κοινωνικές 
παρεµβάσεις, κλπ
• Μοναδικά ευρήµατα από ειδικούς (αποτελέσµατα ερευνών, 
ανακαλύψεις, κλπ)
• Προβλέψεις για µελλοντικές τάσεις.
• Σχολιασµό και γνωµοδότηση
• Παρουσίαση (overview), αγοράς, κλάδου, κ.ά.
• Προφίλ οργανισµού | υψηλόβαθµων στελεχών



Ο δικός µας ρόλος
Ο ρόλος του στελέχους επικοινωνίας

• Αντιπροσωπεύουµε, προωθούµε και προστατεύουµε τον Οργανισµό.
• Συµµετέχουµε σε συζητήσεις «ειδικού ενδιαφέροντος» για τα κοινά 
στόχος και την εταιρική µας παρουσία.
• Αποτελεσµατική µετάδοση µηνυµάτων



Δηµόσιες Σχέσεις & οι άλλοι!
Ιστορία, Ορισµοί 
PR & διαφορετικά 
είδη επικοινωνίας



Ιστορία των Δηµοσίων Σχέσεων
Οι Δηµόσιες Σχέσεις εµφανίστηκαν στις ΗΠΑ κατά 
τη διάρκεια του πολέµου για την Ανεξαρτησία. Οι 
στρατηγικές, οι τακτικές που επιστρατεύθηκαν για 
να προσέλθουν εθελοντές στις γραµµές των 
πατριωτών και να αφοσιωθούν στις αξίες της 
επανάστασης και την αφήγηση του Boston Tea 
Party είναι παραδείγµατα πρώιµων δηµοσίων 
σχέσεων. Ο Πρόεδρος Τόµας Τζέφερσον πρώτος 
χρησιµοποίησε τον όρο “public relations” το 1807. 
«Στην 7η αγόρευσή του προς το Κογκρέσο»
αντικατέστησε τις λέξεις “state of thought” µε τις 
λέξεις “public relations.”



Δηµόσιες Σχέσεις: Ορισµοί
• Οι Δηµόσιες Σχέσεις περιλαµβάνουν ένα σύνολο ενεργειών και δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να
διασφαλίσουν ότι η εταιρεία έχει µία δυνατή δηµόσια εικόνα. Οι δηµόσιες Σχέσεις βοηθούν το κοινό να
κατανοήσει καλύτερα την εταιρεία και τα προϊόντα/υπηρεσίες της. Συχνά, οι Δηµόσιες Σχέσεις διεξάγονται
µέσω τωνΜΜΕ, δηλαδή των εφηµερίδων, της τηλεόρασης, των περιοδικών, κλπ.

• Ως Δηµόσιες Σχέσεις ορίζεται η µετάδοση µηνυµάτων στο κοινό, αξιοποιώντας τα ΜΜΕ, για λογαριασµό ενός
πελάτη, µε στόχο να αλλάξουν τις δράσεις του κοινού επηρεάζοντας τη γνώµη τους.

• Η διαχείριση της επικοινωνίας και των σχέσεων που αποσκοπούν στη δηµιουργία καλής θέλησης και
αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ του οργανισµού και του κοινού του.

• Σκόπιµη, προγραµµατισµένη και διαρκής προσπάθεια να καθιερώσει και να διατηρήσει µία αµοιβαία
κατανόηση µεταξύ ενός οργανισµού και των κοινών-στόχος του.



PR & άλλες µορφές επικοινωνίας

"Όταν ένα τσίρκο επισκέπτεται την πόλη και δηµιουργείς µία ταµπέλα, αυτό ονοµάζεται

διαφήµιση. Εάν τοποθετήσεις την ταµπέλα στην πλάτη ενός ελέφαντα και τον βάλεις να

περπατήσει στους δρόµους της πόλης, αυτό λέγεται promotion. Εάν ο ελέφαντας περάσει

µέσα από τον κήπο του δηµάρχου, αυτό είναι δηµοσιότητα. Εάν καταφέρεις να κάνεις το

δήµαρχο να το σχολιάσει ή να γελάσει µε αυτό, αυτό λέγεται Δηµόσιες Σχέσεις".



Ενώσεις Ασθενών
Θέµατα επικινδυνότητας Risk Issues



Ζητήµατα πιθανών 
κινδύνων | Risk Issues
• Πολιτική σύγκρουση µε πολιτική ηγεσία 

& θεσµούς
• Παράπονα µελών
• Αναποτελεσµατικότητα οργανισµού
• Εσωτερική προεκλογική περίοδος
• Καταγγελίες για οικονοµικές ατασθαλίες
• Νοµικά δικαστικά θέµατα
• Κλοπές
• Φθίνουσα εικόνα ΜΚΟ



Interview & 
Public 
Speaking 
Management

Μηνυµατολογία | 
Μετάδοση 
Μηνυµάτων



Είµαστε εδώ για να
• Νοιώσετε πιό ασφαλείς σε δηµοσιογραφικές συνεντεύξεις, 
συζητήσεις, οµιλίες.
• Κατανοήσετε καλύτερα πως τα ΜΜΕ επηρεάζουν τον οργανισµό σας
• Σας εκπαιδεύουµε να αξιοποιείτε τα ΜΜΕ µε αυτοπεποίθηση και να 
πετυχένετε το σκοπό σας.
• Περιγράψουµε πως θα µεγιστοποιήσετε κάθε ευκαιρία και να 
ελαχιστοποιείτε τυχόν κινδύνους (πχ παρερµηνεία δηλώσεων) σε 
συνεντεύξεις & οµιλίες σας.
• Βοηθήσουµε να χρησιµοποιείτε εύστοχη, πειστική κι 
αποτελεσµατική µηνυµατολογία. 



Σε τι µπορεί να συµβάλει η κάλυψη από τα 
ΜΜΕ

• Προώθηση φήµης οργανισµού, των θέσεων και των 
αιτηµάτων
• Προστασία φήµης, όταν άλλοι επιτίθενται ή ασκούν έντονη 
κριτική
• Δηµιουργεί & ενισχύει σχέσεις που θα λειτουργήσουν ως 
αρωγοί σε περιόδους κρίσεων.



Τα ΜΜΕ επηρεάζουν τις εξελίξεις και τον 
οργανισµό σας
Τα ΜΜΕ είναι το καλύτερο όχηµα για να µιλήσουµε σε πολλά διαφορερικά ενδιαφερόµενα 
κοινά (stakeholders), σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

κοινά

µέλη

Κυβέρνηση

κράτος
ασθενείς

ΜΚΟ

επιστηµονική 
κοινότητα



το µυστικό της επιτυχίας είναι η σωστή 
προετοιµασία

•Ποτέ δεν θα πηγαίνατε απροετοίµαστοι σε µία 
επαγγελµατική συνάντηση. Είναι το ίδιο πράγµα -
απλά σηµαντικότερο. 

• Τα ΜΜΕ είναι αγωγός & αρωγός επικοινωνίας προς τα 
κοινά τους και τα κοινά-στόχος µας. 



Προετοιµασία για Συνέντευξη | Οµιλία

•Ποιό είναι το κοινό σας
• Τι θέλετε να πείτε;
•Πως θα µεταδώσετε σωστά & πειστικά τα 
επιχειρήµατά σας;
•Ποιοι είναι ο επικοινωνιακοί στόχοι του οργανισµού 
που θέλετε να πετύχετε;



Τι είναι “µηνυµατολογία”;

Ως “µηνυµατολογία” ορίζουµε:

• Τα 3 κύρια σηµεία που θέλετε να θυµάται ο
δηµοσιογράφος όταν γράφει το άρθρο/ρεπορτάζ του.

Πιό απλά, ο τίτλος και οι τρεις πρώτες προτάσεις που
θέλετε να µεταδώσει ο δηµοσιογράφος και το ΜΜΕ.



Σκεφτείτε το ως εξής:

Μήνυµα
• Αυτό που θέλετε να 
θυµάται το κοινό σας 
φεύγοντας | Μία 
δήλωση, µικρή 
πρόταση

Απόδειξη
• Τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν το 
µήνυµα. Ο λόγος που 
πρέπει να σας 
πιστέψει το κοινό | 
Στατιστικά στοιχεία, 
ευρήµατα, έρευνα, 
βραβεία, κλπ

Αφήγηση
• Εξαιρετική 
περιγραφή της 
υπόθεσής µας, ένα 
ενδιαφέρον 
περιστατικό | ιστορία 
που θα βοηθήσει το 
κοινό να θυµάται το 
µήνυµα.



Αναπτύσσοντας τη “µηνυµατολογία”
Πριν από κάθε συνέντευξη | οµιλία ρωτήστε τον εαυτό σας:
• Τι έχει να κερδίσει ο οργανισµός που εκπροσωπείτε από τη
συνέντευξη;
• Ποιό είναι το µόνο κοινό που θέλω να επηρεάσω;
• Τι στοιχεία θέλωστρατηγικά να περιέχει η τελική αφήγηση;

_Συνεργαστείτε µε τον υπεύθυνο επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων του
οργανισµού ή την εταιρεία συµβούλων σας. _



Αποτελεσµατικότητα µηνυµάτων
Υπάρχουν 4 σηµαντικά σηµεία που πρέπει να θυµάστε για να διασφαλίσετε την
επικοινωνία δυνατών & αξιοµνηµόνευτων µηνυµάτων:

• Απαντήστε την ερώτηση στην εισαγωγή & εν συνεχεία εξηγήστε.
Μπείτε αµέσως στο θέµα

• Τονίστε τα κύρια µηνύµατα καθ' όλη τη διάρκεια συζήτησης | οµιλίας.Υπογραµµίστε τα πιό σηµαντικά 
µηνύµατα

• Αυτό δεν σηµαίνει νε λέτε διαρκώς το ίδιο πράγµα. Σηµαίνει επιβεβαίωση 
πως αυτό που λέτε βοηθάει στην ενίσχυση των βασικών σας µηνυµάτων. Επαναλάβετε

• Όταν γίνεται ερώτηση-πρόβληµα, χρησιµοποιείστε τη µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να επαναφέρετε τη συζήτηση στα βασικά σας µηνύµατα.  "Γεφυρώστε" όπου χρειάζεται



Θυµηθείτε

Θυµηθείτε!
Οι δηµοσιογράφοι δεν γράφουν άρθρα που δεν έχουν ενδιαφέρον.
Συνεπώς, αυτό που θέλουν τόσο εκείνοι όσο κι εσείς, είναι να
παρουσιάσετε τη δική σας ο οπτική γωνία. Να είστε πάντα
προετοιµασµένοι µε δυνατά, καθαρά µηνύµατα και στοιχεία που
λειτουργούν υποστηρικτικά των µηνυµάτων σας.

Είναι η δική σας συνέντευξη.
Οι ερωτήσεις που θα γίνουν επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις 

δικές σας απαντήσεις και τα δικά σας µηνύµατα.
Εσείς έχετε τον έλεγχο!



Υποστήριξη µηνυµάτων | Επιχειρηµατολογίας

• Χρησιµοποιούµε απλές αναφορές για να περιγράψουµε µία περίπτωση, µία κατάσταση, 
µία διαδικασία. Προτιµάµε την απλότητα απο πολυσύνθετες περιγραφές.

Στοιχεία, Δεδοµένα, Γεγονότα

• Χρησιµοποιούµε οικονοµικά µεγέθη, στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις, καθαρές 
αναφορές κι όχι υπερπληροφόρηση,

Αριθµοί

• Για να γίνει πιο ευκρινής η αφήγηση συνήθως χρειάζεται να αναφερθούµε σε µία 
ανάλογη περίπτωση ή να κάνουµε µία συγκριτική ανάλυση | αναφορά. 

Αναλογία ή Σύγκριση



Υποστήριξη µηνυµάτων | Επιχειρηµατολογίας

• Οι προσωπικές εµπειρίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες για το κοινό καθώς συσχετίζονται πιό άµεσα µε το 
µήνυµα και οικοδοµούν το ανθρώπινο πρόσωπο του οργανισµού.

Δύναµη της ταύτισης

• Με µέτρο χρησιµεύουν στην υπογράµµιση | ενισχύουν βαρύνουσα σηµασία

Επαναλήψεις

• Να είναι απλό 

Περιεχόµενο

• Με φειδώ είναι χρήσιµες, καθώς ενισχύουν µηνυµατολογία, αφήγηση. 

Spin | Ατάκες



Θυµηθείτε

Δεν υπάρχουν 
κακές 

ερωτήσεις

παρά µόνον 
κακές 

απαντήσεις!



Προετοιµασία

Εντοπισµός όλων των εν δυνάµει δύσκολων ερωτήσεων

Προετοιµασία για το χείριστο δυνατό σενάριο

Πρόβα των δύσκολων ερωτήσεων ή | και της οµιλίας φωναχτά

Αναπαράσταση και προετοιµασία µε οµάδα επικοινωνίας

Κατανοήστε απολύτως το περιεχόµενο της συνέντευξης | οµιλία (θέµα & στρατηγικός στόχος).

Να έχετε πάντοτε όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδοµένα στη διάθεσή σας.

Επανεξετάστε/ προσαρµόστε όλα τα κεντρικά σας µηνύµατα. 



Μετάδοση
55% ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
στάση, κίνηση, µάτια,φυσιολογία, αναπνοές, χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου.

7% ΛΕΞΕΙΣ
λόγος, ονόµατα, όροι, µέρη, εκθέσεις/αναλύσεις, δεδοµένα, γνώµες, αφήγηση

38% ΤΟΝΟΣ ΦΩΝΗΣ
ένταση, ταχύτητα, ζεστασιά, κλίση, τονισµός,  pitch, υφή, συναίσθηµα



Do's & Don'ts Interview & Public 
Speaking



Do's

Βασίζετε όλα τα σχόλια σε πραγµατικά γεγονότα (όχι post-truth tactics)

Θυµηθείτε, ό,τι λέτε θα αποδοθεί στον οργανισµό που υπηρετείτε

Ακολουθείστε guidelines του οργανισµού

Έχετε, ει δυνατόν, πάντοτε δίπλα σας το σύµβουλο Δηµοσίων Σχέσεων.

Σεµνοί & µετριόφρονες, να συνδέετε πλεονεκτήµατα / οφέλη που απολαµβάνουν τα µέλη σας, οι 
ασθενείς, οι stakeholders και η κοινωνία.

Αναπτύξτε διαρκώς τα βασικά σας µηνύµατα



Do's

Όλοι οι εκπρόσωποι του οργανισµού πρέπει να εκπαιδευτούν, να έχουν πάρει έγκριση 
και αρωγή από τον υπεύθυνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε συνέντευξη και οµιλία.

Διασφαλίστε ότι ακολουθείτε στρατηγικά και τακτικά κατάλληλη προσέγγιση 
διαχείρισης των ΜΜΕ.

Ενηµερώστε άµεσα τον υπεύθυνο επικοινωνίας σε περίπτωση που αποκαλύψατε κάτι 
που δεν έπρεπε.

Παραµείνατε ανθρώπινοι, φιλικοί κι όχι αυστηροί κι απόµακροι.



Don'ts

• Συνεργάτες, ανταγωνιστές, πελάτες, 
προµηθευτές

• Εµπιστευτική εταιρική στρατηγική
• Ευαίσθητα θέµατα: πολιτική, 
πολιτιστικά, φυλετικά, θρησκευτικά

• Ζητήµατα εκτός επαγγελµατικού τοπίου

Κάποια θέµατα δεν 
είναι ποτέ προς 
συζήτηση ή προς 
δηµόσια αναφορά ή 
χρήση. Ένας γενικός 
κανόνας υπαγορεύει 
ότι καλό θα ήταν να 
αποφεύγετε σχόλια 

για



Don'ts

• Μην εκφράζετε την προσωπική 
σας γνώµη, αλλά του οργανισµού

• Ποτέ µην πείτε ψέµατα
• Ποτέ µη θυµώνετε
• Ποτέ µην εκπέµπετε αλαζονεία

Κάποια θέµατα δεν 
είναι ποτέ προς 
συζήτηση ή προς 
δηµόσια αναφορά ή 
χρήση. Ένας γενικός 
κανόνας υπαγορεύει 
ότι καλό θα ήταν να 
αποφεύγετε σχόλια 

για



"Γέφυρα" όπου απαιτείται

Να θυµάστε πάντα: Δεν είστε υποχρεωµένοι να 
απαντήσετε σ’ όλες τις ερωτήσεις που σας θέτουν. 
Εσείς έχετε τον έλεγχο της συνέντευξης. Η 
καλύτερη πρακτική συνοψίζεται σε τρία βήµατα:
• 1. Αρνηθείτε ευγενικά να σχολιάσετε
• 2. "Γεφυρώστε"
• 3. Μεταδίδετε εγκεκριµένα µηνύµατα ή γενικότερες τάσεις. 



Γλώσσα του Σώµατος 



Γλώσσα του σώµατος

• Χρησιµοποιώντας τα µάτια - Εστιάστε στον 
άνθρωπο που σας παίρνει συνέντευξη ή σε 
ανθρώπους του κοινού στη διάρκεια µίας οµιλίας

• Δύναµη του Χαµόγελου - Το χαµόγελο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να υποδηλώσει σηµαντικά 
σηµεία, να σηµάνει την ολοκλήρωση µίας 
απάντησης και φυσικά να δηµιουργήσει µία 
θετική σχέση µε το δηµοσιογράφο.

Η γλώσσα του 
σώµατος είναι συχνά 
το πλέον επιτυχηµένο 

µέσο επικοινωνίας. 
Θυµηθείτε, ότι οι 

δηµοσιογράφοι είναι 
κι αυτοί όπως εσείς κι 
αυτό που θέλετε να 
κάνετε είναι καλή 
εντύπωση.



Γλώσσα του σώµατος

• Χρήση του Σώµατος - Διατηρήστε καλή 
στάση, χρησιµοποιήστε τα χέρια σας 
και δείξτε αυτοπεποίθηση.

• Απολαύστε την Εµπειρία - Διατηρώντας 
θετική στάση σώµατος, δείξτε ότι 
απολαµβάνετε την εµπειρία και δεν 
έχετε να κρύψετε τίποτε

Η γλώσσα του 
σώµατος είναι συχνά 
το πλέον επιτυχηµένο 

µέσο επικοινωνίας. 
Θυµηθείτε, ότι οι 

δηµοσιογράφοι είναι 
κι αυτοί όπως εσείς κι 
αυτό που θέλετε να 
κάνετε είναι καλή 
εντύπωση.



Γλώσσα του σώµατος

Δείχνουµε ενδιαφέρον, έχουµε ανάµειξη, σκύβουµε, εστιάζουµε στη συζήτηση.

Νηφαλιότητα

Χρησιµοποιούµε τα χέρια µας στη συζήτηση (όχι αντικείµενα ή δάκτυλα)

Καθιστοί, µε ευκρινή πειθαρχηµένη θέση, ίσια | όρθια πλάτη χωρίς χαλάρωση.

Σεβασµός στους συνοµιλητές µας στη συζήτηση

Δείχνουµε τα θετικά µας συναισθήµατα µε κίνηση χεριών, µάτια, τόνο | χρώµα φωνής.



Vocal Tone

Αργός ρυθµός οµιλίας

Μιλήστε καθαρά

Μικρή παύση µετά το κεντρικό µήνυµα

Παρουσιάζουµε | Αναφερόµαστε σε ένα στοιχείο ή σηµείο ανά πρόταση κι ένα µήνυµα ανά 
ερώτηση.

Συνδυάστε παύσεις, τόνο, ένταση και ταχύτητα για να δώσετε έµφαση και χρώµα στα σηµεία και 
στις αναφορές σας.

Μένουµε σιωπηροί! Όταν έχουµε πει αυτό που πρέπει, σταµατάµε.



Φραστικός & Αφηγηµατικός έλεγχος

Έναρξη "υπάρχουν τρία 
πράγµατα που πρέπει 
να θυµόµαστε"

Έλεγχος από 
την έναρξη

Καθοδήγηση
"τα πραγµατικά 
θέµατα που µας 
απασχολούν εδώ 

όµως..."

Φέρνει τη 
συζήτηση στο 
δικό µας πεδίο 
γνώσης

Υπογράµµιση
"το πλέον σηµαντικό 
σηµείο που πρέπει να 
γνωρίζουµε..."

Δίνει έµφαση 
στο κεντρικό | 
σηµαντικό 
σηµείο

Κλείσιµο "Ανακεφαλαι-
ώνοντας..."

Κλείνουµε µε 
το δικό µας 
τίτλο



"Γέφυρες"

"Δεν µπορώ να 
εικάσω γι' αυτό, 
αλλά αυτό που θα 

έλεγα..."

Πολύ καλό 
σηµείο, αλλά 

πιστεύω ότι αυτό 
που θα θέλατε 
επίσης να 
γνωρίζετε..."

"Θα ήθελα να 
αναφερθώ σε 
ένα ακόµη 

θέµα/σηµείο πριν 
συνεχίσω..."

"Επιτρέψτε µου 
να θέσω το θέµα 

σε ένα 
συγκεκριµένο 
πλαίσιο..."

"Επιτρέψτε µου 
να 

αποσαφηνίσω..."
"Το συµπέρασµα 

είναι..."



Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης | Οµιλίας
Συµφωνείστε σε ένα χρονικό όριο και τηρείστε το.

Ακούστε προσεκτικά τις ερωτήσεις, απαντήστε γεφυρώστε και συνδεθείτε µε τα κύρια µηνύµατα.

Μη χρησιµοποιείτε αρτικόλεξα και γλώσσα εσωτερικής επικοινωνίας οργανισµού, εταιρείας.

Μην επαναλαµβάνετε το αρνητικό µέρος της ερώτησης

Μην απαντάτε σε ερωτήσεις που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητές σας

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε, πείτε το, αντί να απαντήσετε µε βάση έλλειµµα γνώσης.

Μη µιλάτε την ώρα που σκέπτεστε και διαµορφώνετε στο µυαλό σας την απάντηση. 

Πάντα µένουµε πιστοί στο µήνυµά µας.

Εάν δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση, ζητήστε διευκρίνιση. 



Κρατήστε τον έλεγχο
Κυρία Μηνύµατα

Εσφαλµένα στοιχεία - Διορθώστε τα

Πολλαπλές | Σύνθετες ερωτήσεις - Επιλέξτε αυτή που σας οδηγεί πιό εύκολα, πιό γρήγορα στο πιό δυνατό, κύριο 
µήνυµα.

Υποθέσεις - Δεν σχολιάζουµε υποθετικά σενάρια

Παύσεις - Αν έχετε τελειώσει, παραµείνατε σιωπηροί

Κατηγορίες, κριτική - Νηφάλια. Δεν είναι προσωπική η αντιπαράθεση

Διακοπή - "Παρακαλώ επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω την απάντησή µου στην ερώτησή σας..."  



Δοµή απάντησης

:00'' Ερώτηση

:10-12" Ανταπόκριση

:25" Γέφυρα

:30" Μήνυµα

:50" Απόδειξη



Δοµή απάντησης

:00'' "Πότε θα ξέρετε ποιό ήταν το λάθος;

:10-12" "Είµαστε αποφασισµένοι να εντοπίσουµε τα αίτια του 
προβλήµατος. Συνεργαζόµαστε µε τους αρµόδιους.."

:25" "Υπογραµµίζουµε για µία ακόµη φορά..."

:30" "...ότι ο οργανισµός µας είναι απόλυτα αφοσιωµένος στη 
διαφύλαξη των δικαιωµάτων των ασθενών..."

:50" "και θα παραµείνουµε δίπλα τους µε οποιοδήποτε 
πολιτικό κόστος..."



Public Speaking Ακόµη περισσότερες 
οδηγίες



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Αποφασίστε ποιος είναι πραγµατικά ο σκοπός 
της οµιλίας. Ποιο είναι το µήνυµα που θέλετε να 
θυµάται το κοινό σας; Διαµορφώστε ανάλογα 
την οµιλία σας, εστιάζοντας αυστηρά στο µήνυµά 
σας.

• Προετοιµάστε µία οµιλία που θα είναι 
λειτουργική µέσα στο χρονικό περιθώριο που 
έχετε. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να 
συνυπολογίσετε και χρόνο για τις ερωτήσεις 
του κοινού. Κάντε πρόβα µε χρονόµετρο.

Προετοιµάζοντας 
την οµιλία |



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Μελέτες έχουν δείξει πως το κοινό µπορεί να 
θυµάται µονάχα µέχρι τρία ή τέσσερα 
πράγµατα από αυτά που θα παρουσιάσετε στην 
οµιλία σας.

• Μην παρεκκλίνετε του µηνύµατός σας, 
εντάσσοντας περιφερειακά θέµατα ή περιττές 
λεπτοµέρειες

• Μην ξεχνάτε πως κάθε οµιλία δεν είναι 
«παράσταση». Πρέπει να προσπαθήσετε σκληρά 
για να µεταδώσετε το µήνυµά σας στο κοινό.  

Προετοιµάζοντας 
την οµιλία |



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Δείξτε ενθουσιασµό & θετική ενέργεια. Εάν 
εσείς δεν είστε ενθουσιασµένοι για το θέµα, 
γιατί να είναι το κοινό;

• Αντικρύστε το κοινό σας. Εάν χρειάζεται να 
δείτε τα slides σας , τότε κοιτάξτε τον 
προτζέκτορα ή την οθόνη του υπολογιστή 
καθώς δεν είναι µόνον αγενές να γυρίζετε την 
πλάτη στο κοινό, αλλά φαίνεται ίτι µιλάτε στην 
οθόνη ή στον τοίχο και δεν µπορεί να σας 
ακούσει κανείς.

Βασικά
Σηµεία |



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Μιλήστε δυνατά ώστε να σας ακούνε όλοι.
• Μην παρουσιάζετε µπρος-πίσω τα slides σας.
• Μην ξεκινάτε την παρουσίαση ενός slide και 

µετά σταµατάτε. 
• Μην κινείστε νευρικά µπροστά στο κοινό σας. 
Απαλές κινήσεις και χειρονοµίες µε νόηµα.

• Μην βάζετε τα χέρια στις τσέπες σας.

Βασικά 
Σηµεία |



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Ορίστε προσεκτικά εξειδικευµένους όρους µε τους οποίους 
το κοινό σας µπορεί να µην είναι εξοικειωµένο. Να θυµάστε 
πως δεν έχουν όλοι το δικό σας υπόβαθρο και τη δική σας 
εξειδίκευση.

• Χρησιµοποιείτε ακρώνυµα στο ελάχιστο.
• Μην ξεκινάτε τις προτάσεις σας µε «Έτσι».
• Μην τελειώνετε τις προτάσεις σας µε «σωστά;» ή «εντάξει;».
• Μην παρουσιάζετε απολογητικά ένα θέµα λέγοντας ότι «θα 
το δούµε πολύ σύντοµα/συνοπτικά» ή κάτι παρόµοιο.

Λέξεις | Φράσεις



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Απαντήστε στις ερωτήσεις όσο πιο ξεκάθαρα και 
σύντοµα γίνεται. Θυµηθείτε: Μπορεί να υπάρχει µόνον 
ένα άτοµο στο κοινό που να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν τη 
συγκεκριµένη απάντηση.

• Το «Δεν Ξέρω» είναι µία απολύτως αποδεκτή απάντηση. 
Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί δεν ξέρετε. 

• Μη χρησιµοποιήσετε µία ερώτηση για να φέρετε στο 
προσκήνιο τα slides που δεν παρουσιάσατε.

Ερωτήσεις |



Public Speaking Do’s & Don’ts

• Μην ανατρέχετε στα slides σας για να βρείτε 
την απάντηση στην ερώτηση. Απλά απαντήστε.

• Μην αναλώνεστε σε «προσωπικές συζητήσεις» 
µε άτοµα από το ακροατήριο ενώπιον του 
κοινού. Σιγουρευτείτε ότι όλοι στο κοινό 
γνωρίζουν ποια είναι η ερώτηση και µπορούν 
να ακούσουν και την απάντηση.

Ερωτήσεις |



Public Speaking | video

• Συνέντευξη Ευ. Βενιζέλου | Νίκος Χατζηνικολάου «ΕΝΙΚΟΣ»-Μέρος Γ
https://www.youtube.com/watch?v=GqDpdZKtjHo

• Οµιλία Οµπάµα στην Αθήνα
https://www.youtube.com/watch?v=xKirW7AQ2oo



Ευχαριστώ!



Βασίλειος 
Δασκαλόπουλος

Ο Βασίλης Δασκαλόπουλος από τον Ιανουάριο του 2018 είναι Σύµβουλος Διοίκησης στην εταιρεία Επικοινωνίας
και Δηµoσίων Σχέσεων Pitch Ρublic Relations.
Από το 1999 και έως το 2010 ο κ. Δασκαλόπουλος υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Asset Ogilvy Public Relations
µε εξειδικεύσεις στους τοµείς Corporate Communication, Public Affairs, Crisis Management, Πολιτική
Στρατηγική και Επικοινωνία στην αρχή και CSR strategy, Health and Medical Communications, Στρατηγική
Digital & Social Media στη συνέχεια. Από το 2010 έως το 2016 ο Β. Δασκαλόπουλος υπηρέτησε την Asset Ogilvy
Public Relations από τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου. Στη διάρκεια της 17ετούς θητείας του συµµετείχε
ουσιαστικά στην ανάδειξη της Ogilvy PR σε κορυφαία εταιρεία του κλάδου σε επίπεδο επαγγελµατικών
διακρίσεων και οικονοµικών αποτελεσµάτων.
Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναµικό της Ogilvy το 1999 προερχόµενος από το χώρο της πολιτικής επικοινωνίας.
Από το 1993 έως και το 1999 θήτευσε ως Σύµβουλος Στρατηγικής σε τέσσερις διαφορετικούς Κυβερνητικούς
Εκπροσώπους και ως Σύµβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ως στέλεχος της Ogilvy PR συνεργάστηκε µε κορυφαίες εταιρείες-πελάτες όπως Mattel, Kraft Foods
International, Olvos/Galenica OTE, COSMOTE, Roche, HSBC, National Bank of Greece, Minoan Lines, TEVA,
Pasal, Novartis, Citibank, Boehringer-Ingelheim, Wikipedia, Lenovo, ALCAN, Halyvourgiki, ΔΕΗ, Abbvie κι
έναν µεγάλο αριθµό “blue chip” και µικροτέρων εταιρειών. Η πελατοκεντρική του φιλοσοφία στον τοµέα
εξυπηρέτησης πελατών δηµιούργησε µακροχρόνιες επαγγελµατικές και συνεπώς αποτελεσµατικές σχέσεις µε
πολλούς εξ αυτών.
Ως επαγγελµατίας µε βαθειά γνώση της πολιτικής και απόλυτη κατανόηση του περιβάλλοντος των
παραδοσιακών και σύγχρονων κοινωνικών Μέσων δηµιούργησε στρατηγικές που ενίσχυσαν την κοινωνική
διάσταση της εταιρείας, την οποία περιγράφει ως κοινωνικά ενεργό πολίτη.
Η συµµετοχή του στο χώρο της επικοινωνίας έχει βραβευτεί αρκετές φορές. Το πρώτο Grand Ermis Award στην
ιστορία της Asset Ogilvy PR προήλθε από δική του εργασία.
Έχει διδάξει Πολιτική Επικοινωνία στη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, είναι µέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας
και συχνά συµµετέχει ως ειδικός σε σεµινάρια Στρατηγικής, Εταιρικής Επικοινωνίας, Διαχείρισης Κρίσεων,
Public Affairs, κλπ.
Ο Β. Δασκαλόπουλος έχει πτυχίο BA Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών από το University of
Massachusetts (Βοστώνη) and MA στις Πολιτικές Επιστήµες από τοNortheastern University.


