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Επικοινωνία: Η “μύτη του παγόβουνου”





Έρευνες έδειξαν πως η 

αποτελεσματική 

επικοινωνία βασίζεται:

7% στις λέξεις

38% στον τόνο της φωνής

55% στη μη λεκτική 

επικοινωνία





ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Ορισμός:

Η ενεργητική ακρόαση είναι απλώς μια μέθοδος, η οποία μας βοηθάει να
ανακαλύψουμε αυτό που κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις ενός ατόμου και να του
δείξουμε ότι καταλάβαμε το πραγματικό νόημα του μηνύματός του. Για να φτάσουμε
σε αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να ¨μπαίνουμε¨ στη θέση του
άλλου. Ο συνομιλητής, που νιώθει λοιπόν ότι τον καταλαβαίνουν, αισθάνεται αρκετά
ασφαλής για να εκφράσει τη γνώμη του και να μιλήσει για τα προβλήματά του.

Προϋποθέσεις της ενεργητικής ακρόασης:
H ενεργητική ακρόαση είναι η έκφραση της βασικής στάσης του ανθρώπου που
συνιστάται στο να δεχτούμε τον άλλο όπως ακριβώς είναι.
Για να είναι η ¨ενεργητική ακρόαση¨ αποτελεσματική πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να βρούμε τον χρόνο που χρειάζεται για να ακούσουμε το άτομο που θέλει να 
μοιραστεί κάτι μαζί μας.

• Να θεωρούμε αυτό το άτομο ικανό να λύσει μόνο του τα προβλήματά του.
• Να θεωρούμε απολύτως σοβαρά τα προβλήματα που μας εμπιστεύεται ακόμα

κι αν μπορεί αυτά τα προβλήματα να φαίνονται σε εμάς ασήμαντα. Με το να
υιοθετήσουμε μια τέτοια στάση, του αποδεικνύουμε ότι το σεβόμαστε ως
άτομο.



Λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την εφαρμογή της
ενεργητικής ακρόασης.

• Να επαναλαμβάνουμε μηχανικά: το να εκφράζουμε την ενεργητική ακρόαση δεν σημαίνει
ότι επαναλαμβάνουμε μηχανικά τα λόγια και τις δηλώσεις του άλλου. Αντίθετα, σημαίνει ότι
ανακαλύπτουμε το κρυμμένο μήνυμα και ότι το εκφράζουμε καθαρά, με άλλες λέξεις. Αυτός
είναι ένας τρόπος να πούμε στο συνομιλητή μας ¨σε καταλαβαίνω¨.

• Η κακή στιγμή: υπάρχουν στιγμές που καθένας μας δεν έχει καμιά διάθεση να μιλήσει για
τα συναισθήματά του. Αν μας ζητηθεί μια πληροφορία συγκεκριμένη, θα ήταν άκαιρο να
αντιδράσουμε με την ενεργητική ακρόαση.

• Να ακούμε δίχως να καταλαβαίνουμε: το να εφαρμόζουμε την ενεργητική ακρόαση
σημαίνει ότι είμαστε ικανοί να μπαίνουμε στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουμε.
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η ακρόαση μοιάζει φτιαχτή, μη αυθεντική, μηχανική.

• Βιασύνη, ανυπομονησία: είναι άχρηστο να εφαρμόζουμε την ενεργητική ακρόαση όταν
είμαστε βιαστικοί. Είναι αδύνατον. Πρέπει να βρούμε το χρόνο που χρειάζεται για να
συζητήσουμε με το άτομο που θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μας.

• Σημαντικό: είναι πιθανόν μια συζήτηση με το άτομο που έρχεται σε εμάς, ακόμη κι αν
βασίζεται στην ενεργητική ακρόαση, να μην οδηγήσει σε κάποια λύση. Μπορεί η λύση στο
πρόβλημα να βρεθεί μετά από καιρό. Το βασικό είναι να βάλουμε τον άλλο στη διεργασία
να σκεφτεί για το πρόβλημα του διαφορετικά ώστε να το λύσει ακόμη και μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα.

Φράσεις που βοηθούν στην εφαρμογή της ενεργητικής
ακρόασης:

-Από ότι ακούω να λες φαίνεται να……
-Δείχνεις αυτό σε έκανε να νιώθεις…
-Ακούγεσαι θυμωμένος, στεναχωρημένος, κλπ
-Αν κατάλαβα καλά, αυτό που λες είναι ότι…….





«Εγώ μήνυμα»

• Ο  Gordon μας προτείνει να δοκιμάσουμε τα «Εγώ» μηνύματα. Πως είναι αυτά; 

Πάμε να «φτιάξουμε» ένα Εγώ μήνυμα. Θα χρειαστούμε: 

1) Απλή περιγραφή της μη αποδεκτής συμπεριφοράς
2) Το συναίσθημα που νιώθουμε
3) Η συνέπεια – επίδραση που νιώθουμε να έχει η συμπεριφορά του άλλου σε 
μας.

• Ας το θυμόμαστε ως τα 3Σ 
• (Συμπεριφορά – Συναίσθημα – Συνέπεια)

Το φτιάχνουμε λοιπόν και έχουμε κάτι σαν αυτό: 

(«Όταν……. αισθάνομαι………γιατί..…) 

Όταν βλέπω ότι δε μου μιλάς, ανησυχώ, σκέφτομαι ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει με
εσένα, και στεναχωριέμαι που αρνείσαι τη βοήθειά μου.



• Η αλλαγή της συμπεριφοράς ως προς την
ακρόαση μπορεί να πάρει λίγο χρόνο!

• Η απόκτηση μιας νέας συνήθειας παίρνει
τουλάχιστον 66 ημέρες.



“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…..”                                                               
V. Satir



«Πάρε τη λέξη μου»

λέει ο Ανδρέας Εμπειρίκος 

«δώσε μου το χέρι σου». […] 

Αν υπάρχει κάτι που περνάει από χέρι σε χέρι, 
αυτό είναι η ανθρωπιά.

Οδυσσέας Ελύτης, Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο
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