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Οι άνθρωποι είναι επικοινωνιακά όντα.

Από τη γέννησή μας έχουμε "έτοιμους" τρόπους επικοινωνίας, όπως το
κλάμα και τη γλώσσα σώματος. Αργότερα, αναπτύσσουμε και άλλα μέσα
επικοινωνίας, όπως τον δομημένο λόγο και την ενεργητική ακρόαση.

Παρόλο που η επικοινωνία συνοδεύει τη ζωή μας από την αρχή ως το
τέλος, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις ανθρώπινες
σχέσεις, προσωπικές και εργασιακές.

Δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν είναι ανεμπόδιστη. Δεν είναι στατική.

Είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός, που πρέπει να τον φροντίζουμε για
να ευδοκιμήσει. Αναπτύσσεται, όταν υπάρχει σεβασμός, κατανόηση,
ανάλυση των δεδομένων και κατάλληλες επιλογές.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περισσότερο κατανοητό ότι η
αποτελεσματική επικοινωνία, δεν είναι μόνο να μιλάμε με τρόπο που
κερδίζει τους άλλους και να βρισκόμαστε στο επίκεντρο. Η αποτελεματική
επικοινωνία χτίζεται με άξονα τον σεβασμό, τόσο του εαυτού μας όσο και
των άλλων.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι, λοιπόν, ένα σύνολο πρακτικών και
συνηθειών που καλλιεργούνται καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και το
κριτήριο της επιτυχούς επικοινωνίας είναι η αίσθηση της ισορροπίας. Η
ισορροπία αυτή διαμορφώνεται, όταν είμαστε εξίσου έτοιμοι να
μιλήσουμε, αλλά και να σιωπήσουμε. 

Στις ενότητες του E-Book αναλύουμε όλα τα βασικά συστατικά της
αποτελεσματικής επικοινωνίας.



ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Πιστεύω πως το μέγιστο δώρο που μπορώ να
σκεφτώ ότι έχω από οποιονδήποτε, είναι να με
βλέπει, να με ακούει, να με κατανοεί και να με
αγγίζει. Το μέγιστο δώρο που μπορώ να δώσω είναι
να βλέπω, να ακούω, να κατανοώ και να αγγίζω τον
άλλον άνθρωπο. Όταν γίνεται αυτό αισθάνομαι ότι
υπάρχει επικοινωνία.

VIRGINIA SATIR

Αμερικανίδα συγγραφέας και ψυχοθεραπεύτρια

Έχω συνειδητοποιήσει ότι όλα μας τα προβλήματα
προκύπτουν από την αποτυχία μας να
χρησιμοποιήσουμε μια απλή και ξεκάθαρη γλώσσα.

JEAN-PAUL SARTRE

Γάλλος φιλόσοφος

Το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να ακούς
αυτό που δεν λέγεται.

PETER DRUCKER

Αυστριακός συγγραφέας και σύμβουλος σε θέματα management
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Έτσι, ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός της επικοινωνίας θα μπορούσε να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
Αυτός που στέλνει το μήνυμα (μπορεί να είναι ένα άτομο, μια ομάδα, μια
μηχανή, μια εφαρμογή, κ.ά.).

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
Αυτός/οί που λαμβάνει/ουν το μήνυμα (μπορεί να είναι ένα άτομο, μια
ομάδα, μια μηχανή, μια εφαρμογή, κ.ά.).

ΜΗΝΥΜΑ
Οι πληροφορίες που ανταλλάσονται μεταξύ Αποστολέα και Παραλήπτη.

ΚΑΝΑΛΙ
Το μέσο με το οποίο αποστέλλεται και προσλαμβάνεται αισθητηριακά το
μήνυμα (μπορεί να είναι φυσικό ή τεχνητό και περιλαμβάνει την αίσθηση
που προσλαμβάνει το μήνυμα, π.χ. όραση, ακοή κ.ά.).

ΚΩΔΙΚΑΣ
Το σύνολο των σημάτων και των κανόνων (λέξεις, ήχοι, πράξεις, εκφράσεις,
χειρονομίες κ.ά.) που μας επιτρέπουν να κωδικοποιήσουμε το μήνυμα,
δημιουργώντας ιδέες, συναισθήματα ή/και μια γλώσσα. 

ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι περιστάσεις υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η επικοινωνία.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την επικοινωνία. Κοινό στοιχείο σε όλους
τους ορισμούς είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων/πληροφοριών μεταξύ
πομπού και δέκτη.
Ωστόσο,  η επικοινωνία εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως το
μέσο μετάδοσης της πληροφορίας, το μήνυμα και τις συνθήκες. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

GAME TREE



Είναι επαρκής ένας ορισμός για την επικοινωνία, όπως ο παραπάνω; 
Ίσως, ναι. 

Σίγουρα, όμως, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, εάν θέλουμε να μιλάμε για
αποτελεσματική επικοινωνία.

Στην ανθρώπινη ιστορία έχει γίνει πολλές φορές η προσπάθεια για μια
μοντελοποίηση της ορθής επικοινωνίας. Απο τον αρχαίο Έλληνα
φιλόσοφο Αριστοτέλη μέχρι τα σύγχρονα σπειροειδή μοντέλα, οι
επιμέρους απόπειρες είχαν έναν σκοπό: τη μελέτη, την ερμηνεία και την
κατανόηση της επικοινωνιακής πράξης.  

Παρακάτω, θα αναφερθούμε σύντομα στα μοντέλα που μας βοηθούν να
κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

GAME TREE
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SHANNON & WEAVER MODEL

Το μοντέλο των Shannon & Weaver αποτελεί τη βάση του σύγχρονου
επιστημονικού προσανατολισμού της επικοινωνίας. 

Ήταν το πρώτο που επισήμανε τον ρόλο του «θορύβου» στην επικοινωνία,
δηλαδή των εμποδίων που μπορούν να αλλοιώσουν ή να διαταράξουν το
μήνυμα μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη.

Επίσης, στο μοντέλο αυτό γίνεται λόγος για την ανατροφοδότηση στην
επικοινωνία, δηλαδή την ανταπόκριση (λεκτική και σωματοκινητική) που
δίνει ο δέκτης του μηνύματος και ειδοποιεί τον αποστολέα αν το μήνυμα
έχει ληφθεί ή όχι.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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OSGOOD-SCHRAMM MODEL

Ένα άλλο μοντέλο, αυτό των Osgood-Schramm, σπάει τη γραμμικότητα των
προηγούμενων μοντέλων που εστίαζαν σε αποστολέα και παραλήπτη.

Πηγή: https://themediastudentsblog.wordpress.com/2016/01/30/shannonweavers-theory-of-communication/

https://www.communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/
https://www.communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/


Πρόκειται, λοιπόν, για ένα δυναμικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην
ισότητα και την αμοιβαιότητα.

Υποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας είναι η
κυκλικότητα. Αυτό σημαίνει πως κάθε άτομο λειτουργεί ταυτόχρονα και
ως αποστολέας και ως παραλήπτης του μηνύματος. Η κωδικοποίηση και η
αποκωδικοποίηση του μηνύματος πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε
όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η ανατροφοδότηση ανάγεται σε κεντρικό
χαρακτηριστικό του μοντέλου, και αποτελεί δυνατότητα όλων.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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DANCE’S HELICAL MODEL

Αυτό το μοντέλο βλέπει την επικοινωνία ως μια κυκλική διαδικασία που
γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, έτσι ώστε καταλήγει να μοιάζει με μια
ελικοειδή σπείρα. 

Πηγή: https://www.communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/

https://www.communicationtheory.org/helical-model-of-communication/


ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Σύμφωνα με το μοντέλο, βελτιώνουμε τα
μηνύματά μας με την πάροδο του χρόνου,
αν αξιοποιήσουμε σωστά την
ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε.

Γινόμαστε πιο πεπειραμένοι με κάθε
ευκαιρία επικοινωνίας και «επεκτείνουμε
τον κύκλο μας», δηλαδή είμαστε έτοιμοι για
συμμετοχή σε ολοένα περισσότερο
περίπλοκες επικοινωνίες.

Τι μας μαθαίνουν τα μοντέλα για την
αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας;

Η συνειδητοποίηση των "θορύβων" είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να
είμαστε προετοιμασμένοι για τα εμπόδια επικοινωνίας και να μην
απογοητευόμαστε με αυτά, αλλά να τα διαχειριζόμαστε.
     
Η ανατροφοδότηση είναι ένα απαραίτητο στάδιο στην επικοινωνία
και μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από τον αποστολέα ή από τον
παραλήπτη του μηνύματος. Είναι η διαδικασία που γεφυρώνει τυχόν
χάσματα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος και
βοηθά στη διαχείριση των εμποδίων επικοινωνίας.

Η επικοινωνία μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, αν αξιοποιούμε
σωστά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης.

Πηγή:
https://www.communicationtheory.org/helical-

model-of-communication/

https://www.communicationtheory.org/helical-model-of-communication/


Τα εμπόδια στην επικοινωνία - οι "θόρυβοι" όπως είδαμε παραπάνω -
ενέχουν δύο δυσκολίες: είναι πολλά και μπορούν να ανακύψουν
οποτεδήποτε.

Ας δούμε ένα παράδειγμα που αποδεικνύει τη δύναμη των εμποδίων:

Μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με έναν συνάδελφό μας, και κάποια
στιγμή, λόγω ενός εμποδίου επικοινωνίας, η σχέση μας να βρεθεί σε κρίση.
Ας υποθέσουμε ότι διηγούμαστε πώς περάσαμε στις διακοπές μας και ο/η
συνάδελφος μάς στραβοκοιτάει, όταν αναφέρουμε πως δεν πήγαμε στην
εκκλησία τον Δεκαπενταύγουστο. Αυτό μας κάνει να αισθανθούμε
απόσταση, το ίδιο βέβαια και εκείνον/η. Έστω ότι επιλέγουμε να μη
συζητήσουμε ανοιχτά τα συναισθήματά μας (και οι δύο πλευρές).
Συνεχίζουμε την κουβέντα σε κλίμα αμηχανίας και η σχέση μπαίνει σε μια
διαρκή φάση ανειλικρίνειας και, ενδεχομένως, έλλειψης εμπιστοσύνης. 
Και όλα αυτά, με ένα στραβοκοίταγμα, ούτε καν μια κουβέντα.

Πώς γίνεται να έχουν τόση δύναμη τα εμπόδια; Ας τα μελετήσουμε σε
μεγαλύτερο βάθος. Τα εμπόδια μπορεί να είναι εσωτερικά (πηγάζουν από
το άτομο, αποστολέα ή παραλήπτη) ή εξωτερικά (εξαρτώνται από τις
συνθήκες). 

Τα εσωτερικά εμπόδια έχουν να κάνουν - μεταξύ άλλων - και με: 
- τις αντιλήψεις (στερεότυπα, ιδεολογικές πεποιθήσεις κ.λπ.)
- την παιδεία
- την κοινωνική θέση
- την ψυχολογική κατάσταση
- τη φυσική κατάσταση (π.χ. κούραση, αϋπνία)
- το επικοινωνιακό στυλ 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τα εξωτερικά εμπόδια εξαρτώνται από το πλαίσιο και τις 
εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή από:
- τον χώρο (ύπαρξη θορύβου, δυνατότητα οπτικής επαφής κ.ά.)
- τον χρόνο (καταλληλότητα στιγμής, δυνατότητα επικέντρωσης κ.ά.)
- τις κλιματολογικές συνθήκες (πολλή ζέστη ή πολύ κρύο)
- το πολιτισμικό πλαίσιο (πολιτισμικές διαφορές)
- τον κώδικα επικοινωνίας (εάν είναι κοινός ή όχι)

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ας προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια επικοινωνίας που
διαφαίνονται στο προηγούμενο παράδειγμα.

Από ότι φαίνεται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δύο συνάδελφοι είναι
εσωτερικά. Έχουν να κάνουν με τις ιδεολογικές αντιλήψεις, και πιο
συγκεκριμένα με το θρησκευτικό συναίσθημα.
Έχουμε, όμως, και εμπόδια που οφείλονται στο επικοινωνιακό στυλ. Οι δύο
συνάδελφοι έχουν συνηθίσει να αφήνουν τις παρεξηγήσεις και τις
διαφωνίες μετέωρες. Δεν εκφράζουν ανοικτά και με σεβασμό τις ανάγκες
τους, ούτε παίρνουν πρωτοβουλία για να λυθεί η παρεξήγηση.

Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίπτωση συνειδητής αποφυγής της
επικοινωνίας. Μία από τις πάρα πολλές που συναντάμε στον εργασιακό
χώρο.

Ευθύνονται μόνο τα εμπόδια επικοινωνίας; Φυσικά και όχι. Συμμέτοχοι
μπορεί να είναι η εργασιακή κουλτούρα, το παράδειγμα ηγεσίας, κ.ά.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την προσωπική ευθύνη. Είναι
σημαντική και είναι στον έλεγχό μας - σε αντίθεση με τους λοιπούς
παράγοντες.



Συνήθως, όταν σκεφτόμαστε τη λέξη
"επικοινωνία" το μυαλό μας πάει στην
ομιλία, στη συζήτηση, την παρουσίαση.

Επικοινωνία, όμως, είναι και η ικανότητα
να ακούσουμε  προσεκτικά τον
συνομιλητή. Ίσως ακούγεται εύκολο, όμως
δεν είναι. Και η απουσία ενεργητικής
ακρόασης είναι συχνά ο λόγος που η
επικοινωνία αλλοιώνεται ή διακόπτεται.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
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Όποιος δεν μπορεί να
καταλάβει τη σιωπή σου,
δεν μπορεί να καταλάβει

ούτε τα λόγια σου.

J.R.R. Tolkien
Άγγλος συγγραφέας

Μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό του όταν ακούει τον άλλον, δηλαδή δεν
ψάχνει τι πρέπει να πει, δεν ονειροπολεί, δεν κάνει συνειρμούς που τον
κάνουν να μην ακούει τελικά
Δεν διακόπτει, δηλαδή δίνει χώρο και χρόνο στον συνομιλητή, ακόμα
και αν δεν συμφωνεί απόλυτα με όσα ακούει
Δηλώνει ότι είναι παρών, είτε με νεύματα ή με σύντομες λέξεις που
προτρέπουν τον άλλον να συνεχίσει
Ακούει τα συναισθήματα, δηλαδή δίνει μεγάλη προσοχή σε όσα δεν
λέγονται με λέξεις και δείχνει ενσυναίσθηση με τη γλώσσα σώματός του
Σιωπά τον "εσωτερικό κριτή", δηλαδή κάνει προσπάθεια να μην
εστιάζει στον εαυτό του και όσα "οφείλει" να απαντήσει, και δίνει όλη
την ενέργειά του στην ανάγκη του συνομιλητή να ακουστεί
Κάνει ερωτήσεις ή δίνει ανατροφοδότηση, μόνο όταν είναι η
κατάλληλη στιγμή, όταν δηλαδή έχει ακούσει πραγματικά τον
συνομιλητή

Ας παραθέσουμε τους βασικούς κανόνες της ενεργητικής ακρόασης, και ίσως
γίνει πιο ξεκάθαρος ο λόγος που αυτή η ικανότητα θέλει πολλή δουλειά.

Ο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ:



Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικές
λέξεις σε διαφορετικές καταστάσεις, ακόμη και

όταν συζητάμε το ίδιο θέμα. 

Η λεκτική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από τη χρήση λέξεων στην
αλληλεπίδραση μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη.

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Προφορική: χρήση προφορικών κωδικών ή προφορικού λόγου
Γραπτή: χρήση γραπτών κωδικών ή συμβόλων

Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται, μπορεί να είναι:

χρήση ορολογίας: είναι πολύ πιθανό να "απομακρύνουμε" τον
συνομιλητή μας εάν μιλάμε με τρόπο που δεν είναι κατανοητός, π.χ. εάν
χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες λέξεις που προέρχονται από τη δική
μας πορεία ζωής που ωστόσο δεν συνάδουν με τη συνήθη
καθομιλουμένη
αρνητικά φορτισμένες λέξεις: η χρήση πολλών αρνητικών μορίων
(μη, δεν, κ.ά.) και λέξεων που εστιάζουν σε προβλήματα, λάθη και
ελλείψεις, μπορούν να προκαλέσουν κόπωση στον συνομιλητή και, σε
κάθε περίπτωση, "κλείνουν" την επικοινωνία αντί να την "ανοίγουν"
πλεονασμός λέξεων: η γνωστή "πολυλογία" είναι ένα χαρακτηριστικό
που μπορεί να δυσκολέψει τον συνομιλητή, ανεξάρτητα από το μήνυμά
μας, την αξία του και τη σημασία του, καθώς δεν του δίνει τον χώρο να
επεξεργαστεί όσα συζητούνται

Συχνά λάθη στη λεκτική επικοινωνία είναι τα ακόλουθα:



ενίοτε, τα μηνύματα που μεταφέρονται μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας
δεν συμφωνούν με τα μηνύματα που εκφράζονται λεκτικά
επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οι χειρονομίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τον πολιτισμικό κώδικα του αποστολέα ή του
παραλήπτη ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες διεξάγεται η επικοινωνία

Συχνά λάθη στη μη λεκτική επικοινωνία:

Η μη λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση λέξεων και
συνήθως εκδηλώνεται με:

Εκφράσεις προσώπου 
Χειρονομίες 
Σωματική επαφή 
Εξωτερική εμφάνιση (π.χ. τρόπος ντυσίματος, περιποίηση του
σώματος, δημόσια παρουσίαση) 
Παραγλωσσικά στοιχεία (οποιοσδήποτε ήχος δεν συνιστά λέξη)
Προσωδία (επιτονισμός, έμφαση, τόνος και ύψος φωνής, ένταση,
ρυθμός εκφοράς του λόγου)
Οπτική επαφή (ποιότητα και διάρκεια της οπτικής επαφής)
Στάση σώματος (το επίπεδο έντασης ή χαλάρωσης, δεκτικότητας
ή μη)
Απόσταση στον χώρο ανάμεσα στους συνομιλητές

MH ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεται να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην
αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων σε κάθε

επικοινωνιακή περίσταση.
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τους συναδέλφους μας
τον/τους υφιστάμενο/ους
τον/τους προϊστάμενο/ους 
ανώτερα στελέχη 
τρίτους (πελάτες, ενδιαφερόμενους κ.λπ.)

Σε κάθε χώρο εργασίας επικοινωνούμε με: 

Όλοι επικοινωνούν, αλλά λίγοι 
επικοινωνούν σωστά.

Για να επικοινωνήσουμε σωστά απαιτείται
σύνδεση πομπού-δέκτη, σύμφωνα με τον John
C. Maxwell (Αμερικανό συγγραφέα με ειδίκευση

σε θέματα ηγεσίας). 
Η σύνδεση είναι η ικανότητα ταυτοποίησης των

ανθρώπων (πομπού – δέκτη) και ανάπτυξης
σχέσης με αυτούς κατά τέτοιο τρόπο που
αυξάνει την επιρροή τους στους άλλους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

© Game Tree | www.gametree.gr | hello@gametree.gr

GAME TREE

ΣΕΛΙΔΑ 14

Το ερώτημα "Τι χρειάζεται για να επικοινωνούμε σωστά στον εργασιακό
χώρο;" έχει πολλές απαντήσεις. Σίγουρα, μια πολύ σημαντική παράμετρος
της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η σωστη αξιοποίηση λεκτικής
και μη λεκτικής επικοινωνίας, αλλά και της ενεργητικής ακρόασης.



δίνουμε προσοχή στην προσέγγιση των άλλων 
ακούμε προσεκτικά
βρίσκουμε τα κοινά σημεία 
εξελισσουμε τη συζήτηση κτίζοντας πάνω σε ό,τι έχει ειπωθεί
κάνουμε κατάλληλες ερωτήσεις
διατυπώνουμε τη θέση μας με θετικό τρόπο

 Στη Λεκτική Επικοινωνία:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
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δεν αφήνουμε ανεξέλεγκτες τις εκφράσεις του προσώπου μας, 

δίνουμε προσοχή στη γλώσσα σώματος του συνομιλητή μας
δεν ξεχνάμε τη σημασία της σωστής οπτικής επαφής και 

φροντίζουμε να αποφεύγουμε τη μονοτονία, να μη μιλάμε με δυνατή
ένταση ούτε πολύ γρήγορα

Στη Μη Λεκτική Επικοινωνία:
 

ούτε τις χειρονομίες μας

του χαμόγελου

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Ας δούμε, μέσα από ένα παράδειγμα, πώς η λεκτική και η μη λεκτική
επικοινωνία επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας .

Υποθέτουμε πως δύο συνάδελφοι συζητούν για ένα έργο που πρέπει να
φέρουν εις πέρας, το οποίο είναι σημαντικό και για τους ίδιους, αλλά και
για την ομάδα, Έστω ότι, καθώς ανταλλάζουν απόψεις για το πώς θα το
διαχειριστούν, έρχονται σε διαφωνία.

Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτό το αρχικό στάδιο της διαφωνίας, να
πραγματοποιηθούν ορισμένες πολύ σημαντικές επικοινωνιακές ενέργειες.



Ας δούμε την πιθανή λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, με τη μορφή DOs
& DON'Ts, σε αντιπαραβολή:

DON'T "Μα αυτό που λες δεν ισχύει. Αφού το έχουμε ξαναδοκιμάσει και
απέτυχε. Δεν θυμάσαι;"
(ταυτόχρονα, συνοφρύωμα, τόνος δυσπιστίας στη φωνή, σταύρωμα χεριών)

DO  "Σκέφτομαι το εξής. Ίσως θα βοηθούσε να εξετάσουμε τι κάναμε τις
προηγούμενες φορές και να εντοπίσουμε τι πήγε καλά και τι όχι. Τι λες;"
(ταυτόχρονα, ήρεμες εκφράσεις προσώπου, θετικός τόνος, κλίνουμε εμπρός)

Βοηθά να μην υποτιμούμε την πρόθεση της άλλης πλευράς. Μπορεί όντως να μην
θυμάται, μπορεί όμως να θυμάται, και να έχει κάποια ιδέα που θα συνδυάσει την
προηγούμενη προσέγγιση με μια νέα.

DON'T "Δεν με καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι ξέρω πώς να
το δουλέψουμε. Για το καλό μας το κάνω!"
(ταυτόχρονα, αύξηση έντασης φωνής, έκφραση που δείχνει απόγνωση)

DO  "Έχω κάποιες ιδέες για το πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε και
πραγματικά πιστεύω στην αποτελεσματικότητά τους. Θα ήθελα να σου
περιγράψω ακριβώς πώς το βλέπω και έπειτα, βεβαίως, να συζητήσουμε
οποιαδήποτε σκέψη σου για αυτές."
(ταυτόχρονα, ήρεμες εκφράσεις προσώπου, σοβαρότητα στο ύφος, ανοικτές
χειρονομίες)

Οι λέξεις και η μη λεκτική επικοινωνία που επιλέγουμε συμβάλλουν στην
αυτοσυγκράτηση και την ψυχραιμία μας (ή αντιθέτως τις υπονομεύουν).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
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Αν  επιλέξουμε τις προαναφερθείσες ενδεδειγμένες λέξεις, εκφράσεις και
χειρονομίες, θα πάνε όλα καλά; Ίσως, όχι. Ας πούμε λίγα πράγματα
παραπάνω.



Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει πως οι επιλογές μας στην επικοινωνία
έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ροή μιας συζήτησης.

Προφανώς, η ποιότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, και σίγουρα δεν είναι υπόθεση μόνο της μίας πλευράς. 
Γεγονός, ωστόσο, παραμένει πως μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να
επηρεάσουμε, να διαχειριστούμε και να καθοδηγήσουμε.

Οι Cutlip & Center  πρότειναν μια θεωρία για τη διαδικασία της
επικοινωνίας προκειμένου αυτή να θεωρείται αποτελεσματική.

Η θεωρία τους είναι γνωστή και ως το μοντέλο των 7 Cs, από τα αρχικά
των λέξεων των επτά παραμέτρων για αποτελεσματική επικοινωνία και
είναι οι ακόλουθες:

CLEAR | Σαφής, χωρίς αμφισημίες

CONSISE | Συνοπτική, χωρίς περιττά στοιχεία ή αχρείαστες πληροφορίες

CONCRETE | Συγκεκριμένη, να μεταφέρει σαφές και περιεκτικό μήνυμα

CORRECT | Σωστή, να ανταποκρίνεται στην αλήθεια

COHERENT | Συναφής, να έχει λογική ακολουθία

COMPLETE | Πλήρης, να περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα

COURTEOUS | Ευγενική, να σέβεται την υπόσταση της άλλης πλευράς
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η εκπαίδευσή μας σε αυτά τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μπορεί να
αυξήσει την αποτελεσματικότητά μας στη μετάδοση μηνυμάτων.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν θα καταφέρουμε ποτέ να επικοινωνήσουμε
σωστά με τους άλλους.

Η αλήθεια είναι πως πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Καποιες
φορές θα ευθυνόμαστε εμείς, κάποιες οι άλλοι. Κάποιες δεν θα είμαστε
σίγουροι για το πού οφείλεται η κακή επικοινωνία.

Ίσως μπορεί να μας απαλλάξει από αυτήν την αίσθηση ματαιότητας η σκέψη
πως, ακόμα και η κακή επικοινωνία έχει τα οφέλη της. Αρκεί να το
συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε κάτι για αυτό.

Κάθε βήμα προς την αποτελεσματική επικοινωνία, όσο μικρό και αν μας
φαίνεται, είναι ένα σημαντικό κέρδος. Και αυτό, διότι  είμαστε φτιαγμένοι
για να εξελισσόμαστε και λαμβάνουμε απόλαυση από τη βελτίωσή μας στον
τροπο που επικοινωνούμε με τους άλλος. Ταυτοχρονα, είμαστε φτιαγμένοι
για να συνεργαζόμαστε και η καλή επικοινωνία συμβάλλει όσο τίποτα άλλο
σε αυτό. 

Και τι συμβαίνει όταν έχουμε κουραστεί από τη συνειδητή προσπάθεια και
θέλουμε να πούμε ό,τι μας έρθει, όπως μας έρθει;
Προφανώς, υπάρχει η δυνατότητα να το κάνουμε, παρόλες τις συμβουλές και
τις τεχνικές που έχουν αναφερθεί σε αυτό το E-Book.
Το  βασικό ερώτημα εδώ είναι, εάν επιλέγουμε να είναι αυτά τα συμβάντα
απλά κακές στιγμές ή η συνήθης καθημερινότητά μας.

Η σωστή επικοινωνία είναι επιλογή. Δική μας επιλογή.
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Η Game Tree είναι μια καινοτόμος εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Soft Skills.
Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία βασίζεται σε διαδραστικές ασκήσεις,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, πρωτότυπους και διασκεδαστικούς τρόπους
βιωματικής μάθησης, σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική.

Τα σεμινάρια και οι υπηρεσίες μας αναδεικνύουν τις προσωπικές εμπειρίες
και αγκαλιάζουν τα συναισθήματα. Διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης,
εμπνέουμε την αλλαγή προς το καλύτερο και προσφέρουμε πρακτικές
λύσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα σε κλίμα ασφάλειας, συνεργασίας,
θετικής διάθεσης και αλληλοσεβασμού.

Είμαστε πιστοποιημένοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην εφαρμογή
τεχνικών Coaching και στην Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης βάσει της
μεθοδολογίας Kirkpatrick. Έχουμε βραβευτεί για το έργο μας και οι πελάτες
μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας.
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