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3.3.4.7. Κξίζηκα δεηήκαηα ηεο κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο, πνπ πξέπεη λα ηνληζηνύλ 

α. Μεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο - γιώζζα ζώκαηνο 

Ο ηρόπος κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο απνηειεί ηνλ πην θρίζηκο παξάγνληα ηεο δηαπροζωπηθής 

προθορηθής επηθνηλσλίαο, αθνύ κέζσ απηήο δελ αληαιιάζζνληαη κόλνλ πιεξνθνξίεο, αιιά 

ηαπηόρξνλα θαη ζπλαηζζήκαηα.  

Αθνξά νπζηαζηηθά ηε δηαδηθαζία αιιεινεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ζπλνκηιεηώλ, πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηειηθά θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο. 

 Αληίζεηα κε απηό πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηνπο κε εηδηθνύο, όηη δειαδή ηα ιόγηα είλαη απηά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην απνηέιεζκα, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ππνζηεξίδνπλ όηη ο πηο θρίζηκος παράγοληας 

ζηελ προθορηθή επηθοηλωλία είλαη "ε γιώζζα ηοσ ζώκαηος" θαη ζηε ζπλέρεηα ν ηόλνο, ε έληαζε θαη 

ην ρξώκα ηεο θσλήο.  

Σν πην ζεκαληηθό δελ είλαη ηη ιέκε αιιά πώο ην ιέκε.  

Τα ιόγηα παίδοσλ κηθρό ρόιο ζε ζτέζε κε ηε θωλή θαη ηο ζώκα, ηόζν ζηε ζεκαζία πνπ ζέινπλ λα 

εθθξάζνπλ όζν θαη ζηε ζύιιεςε, εξκελεία, θαηαλόεζε θαη επεξεαζκό ηνπ δέθηε. 

Η "γιώζζα ηοσ ζώκαηος" είλαη όιεο νη ζηάζεηο θαη νη θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο, νη ρεηξνλνκίεο, νη 

εθθξάζεηο θαη νη θηλήζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ησλ καηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

Οη άλζξσπνη ζπλεηδεηά ή απζόξκεηα, όηαλ επηθνηλσλνύλ, ρξεζηκνπνηνύλ αξθεηά ην ζώκα ηνπο, γηα 

λα δώζνπλ ζεκαζία ζηα ιόγηα, λα κεηαβηβάζνπλ πιεξνθνξίεο, όπως ηα ζσλαηζζήκαηα, ποσ δε 

κεηαβηβάδοληαη κε ηα ιόγηα.  

Η ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη όρη κόλν κε ην ρξώκα, ηελ έληαζε θαη ηνλ ηόλν 

ηεο θσλήο, αιιά θαη κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ ζώκαηνο.  

Η "γιώζζα ηοσ ζώκαηος" ζσλήζως είλαη πηο εηιηθρηλής από ηε "γιώζζα ηοσ ιόγοσ", αθνύ ην 

άηνκν κπνξεί λα ειέγρεη πνιύ θαιύηεξα ηα ιόγηα ηνπ από ό,ηη ηελ έθθξαζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ.  

Επίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη πνιιέο εθθξάζεηο ηνπ ζώκαηνο (π.ρ. ρακόγειν, έθθξαζε ιύπεο, 

θηι.) έρνπλ δηαπνιηηηζκηθή ζεκαζία, κε ηελ έλλνηα όηη ζεκαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο 

ρώξεο θαη πνιηηηζκνύο.  

 

β. Καηαλόεζε ηωλ δηαθνξώλ κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε 

Η θαιή επηθνηλσλία κεηαμύ δύν αλζξώπσλ πξνϋπνζέηεη ηελ θαηαλόεζε από απηνύο ησλ δηαθνξώλ 

ηνπο.  

Απηέο νη δηαθνξέο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αληίιεςε θαη ηνλ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε δηαθνξά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ ηνπο θάλεη λα βιέπνπλ ην 

γύξσ ηνπο θόζκν δηαθνξεηηθά.  

Απαηηείηαη ινηπόλ ν πνκπόο λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν δέθηεο 

αληηιακβάλεηαη α) ην γύξσ θόζκν ηνπ, β) ηηο αλάγθεο ηνπ,γ) ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, δ)ηηο γλώζεηο ηνπ, 

ε)ηελ ςπρνινγηθή θαη δ) θπζηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

Η ίδηα πξνζπάζεηα απαηηείηαη θαη από ηελ πιεπξά ηνπ δέθηε.  

Έηζη, ν πνκπόο γλσξίδεη θαιύηεξα ηη κπνξεί ν δέθηεο λα αληηιεθζεί απ' όζα επηζπκεί λα ηνπ 

κεηαβηβάζεη. 

Οη δηαθνξεηηθνί θώδηθεο ζπρλά είλαη ε θύξηα αηηία ηεο θαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 

Η πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλνύκε κε ηνλ ίδην θώδηθα, δειαδή λα κηιάκε ηελ ίδηα γιώζζα, απνηειεί 

βαζηθή παξάκεηξν βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο.  

Η ρξεζηκνπνίεζε απιήο γιώζζαο θαη ιέμεσλ πνπ αθήλνπλ ειάρηζηα πεξηζώξηα δηαθνξεηηθήο 

εξκελείαο βειηηώλνπλ αλακθηζβήηεηα ηελ επηθνηλσλία. 

 



 

 

γ. Βειηίωζε ηνπ κελύκαηνο 

Σν κήλπκα πξνζδηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

Η ζύληαμε, ε κνξθή, ην ύθνο, ην ρξώκα ηνπ θαη ε έληαζή ηνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο 

ζύιιεςεο θαη θαηαλόεζήο ηνπ.  Σπρλά ηα κελύκαηα εκπεξηέρνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο πνπ δελ 

είλαη θαζόινπ δύζθνιν λα πεξηνξηζηνύλ.  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

ζωζηό κήλπκα. 

1 Σαθήλεηα -αθξίβεηα  

Κάζε κήλπκα, γηα λα γίλεη εύθνια αληηιεπηό θαη θαηαλνεηό από ην δέθηε, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη 

από ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα. Απηή εμαξηάηαη ηόζν από ην ρξεζηκνπνηνύκελν θώδηθα όζν θαη από 

ηε δνκή ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ιέμεηο, όπσο "αξθεηά" 

"ζύληνκα" θ.ά., ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Επίζεο πξνηάζεηο πνιπζύλζεηεο θαη αθεξεκέλεο θάλνπλ 

δπζθνινλόεην ην κήλπκα θαη έρνπλ αξλεηηθή ρξεζηκόηεηα. Οη Ακεξηθαληθνί Οξγαληζκνί 

ρξεζηκνπνηνύλ ραξαθηεξηζηηθά ηελ έλδεημε KISS (Keep it simple stupid), γηα λα δειώζνπλ ηελ 

αζάθεηα ησλ κελπκάησλ. 

2 Πιεξόηεηα  

Σν κήλπκα πξέπεη λα πεξηέρεη όιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο, γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηό από ην δέθηε απηό πνπ ζέινπκε λα ηνπ κεηαβηβάζνπκε. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο, 

ν δέθηεο έρνληαο ηελ ηάζε λα ζπκπιεξώλεη από κόλνο ηνπ ηα πιεξνθνξηαθά θελά κπνξεί, ρσξίο λα ην 

ζέιεη, λα δηαζηξεβιώζεη ην λόεκα ηνπ κελύκαηνο. Επίζεο, ν δέθηεο πξέπεη λα έρεη ηελ ππνκνλή λα 

πάξεη νιόθιεξν ην κήλπκα. Πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη δελ πεξηκέλνπλ νιόθιεξν ην κήλπκα, αιιά 

ζπεύδνπλ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα κόλνλ από έλα πξώην κέξνο ηνπ. 

3 Πεξηεθηηθόηεηα-ζπληνκία. Η πεξηεθηηθόηεηα θαη ε ζπληνκία ηνπ κελύκαηνο απμάλεη ηηο 

δπλαηόηεηεο ζύιιεςήο ηνπ από ην δέθηε θαη βέβαηα κεηώλεη ην θόζηνο ηεο επηθνηλσλίαο. Οη θιπαξίεο 

θαη νη επαλαιήςεηο θνπξάδνπλ ην δέθηε θαη επηδξνύλ αξλεηηθά ζηε δηάζεζή ηνπ γηα επηθνηλσλία. πρλό 

είλαη ην θαηλόκελν λα γξάθνπκε πνιιέο ζειίδεο ή λα κηιάκε πνιύ ώξα, γηα λα πνύκε πξάγκαηα πνπ 

κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ κε δύν πξνηάζεηο. Είλαη ρξήζηκν λα δίλεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο κε 

όζν ιηγόηεξεο ιέμεηο γίλεηαη. Βέβαια η περιεκηικόηηηα δε θα πρέπει να λειηοσργεί ζε βάρος ηης 

πληρόηηηας. 


