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«Το έργο αυτό (Project Nr. 2020-1-RO01-KA202-079774) χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο 
τις απόψεις των δημιουργών, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. " 

Η χρήση και διανομή της δημοσίευσης για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς επιτρέπεται, 
με την επιφύλαξη της αναφοράς της πηγής, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται λαμβάνονται από τον ιστότοπο www.pixabay.com.  η 
χρήση τους  επιτρέπεται χωρίς υποχρέωση προσφοράς για οποιονδήποτε σκοπό. 

Οι συνιστώμενες οδηγίες για την παραπομπή είναι: 

 

Vitale, I.V., Parvulescu, L.V., Merlan, C.Z., Guez, F., Rudas, R., Papatherapontos, M., 
Soracco, A. (2021). Healthy Life Through Stress Management Manual. Published under 
the Erasmus + Program "Healthy Life Through Stress Management". 
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Το άγχος αντιπροσωπεύεται από τις αντιδράσεις του σώματος σε εξωτερικά 
ερεθίσματα. Όταν το περιβάλλον μας διεγείρει, το σώμα μας προετοιμάζεται να 

 

 

Μέρος 1ο 

Συμπτώματα και εκδηλώσεις άγχους 

Τι είναι το άγχος (πραγματικά); 



 

ανταποκριθεί και ενεργοποιεί τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την 
αντιμετώπισή τους. 
Το άγχος, επομένως, είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής στον κόσμο γύρω μας και 
είναι απόλυτα λειτουργικό στην καθημερινή ζωή. 
Ηέρευνα μιλάει για θετικό στρες, ή ευστάθιο, σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, όταν οι 
πιέσεις του περιβάλλοντος γίνονται χρόνιες ή είναι μεγαλύτερες από την ικανότητα του 
ατόμου να τα διαχειριστεί, παρεμβαίνει το αρνητικό στρες, το οποίο έχει μια σειρά 
αρνητικών επιπτώσεων σε σωματικό ή ψυχολογικό επίπεδο. 
  
Αυτός ο οδηγός είναι γραμμένος για εσάς, οι οποίοι στην καθημερινή σας εργασία 
εκτίθενται σε μια ολόκληρη σειρά από δυνητικά αγχωτικά ερεθίσματα. Οι εργαζόμενοι 
στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της εστίασης (Horeca) συχνά βιώνουν 
αγχωτικές συνθήκες. 
Έχουμε καλά νέα: το άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εάν 
εφαρμοστούν οι σωστές τεχνικές. 
Μετά την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα μάθετε πολλές βασικές δεξιότητες: 

● Θα μάθετε πώς να μειώσετε το άγχος στην προσωπική και 
επαγγελματική σας ζωή 
● Θα είστε σε θέση να διαδώσετε την κουλτούρα της ευημερίας στην 
εταιρεία σας 
● Θα είστε σε θέση να προτείνετε καλύτερες συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση του στρες στον βασικό θεσμικό 
εκπρόσωπο 

  

 
Μιλώντας για τις επιπτώσεις του στρες θα μπορούσε να είναι αγχωτική για πολλούς, 

ακριβώς όπως είναι για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα. Το άγχος, όταν είναι χρόνιο ή δεν 

αντιμετωπίζεται σωστά, μπορεί να προκαλέσει: 

 
● Φυσικά προβλήματα 

● Συναισθηματικά προβλήματα 

● Ψυχολογικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα 

● Προβλήματα συμπεριφοράς 

Γνωρίζοντας ότι το άγχος μπορεί τεχνικά να προκληθεί από οποιοδήποτε ερέθισμα 

είναι από μόνο του αγχωτικό. 

Σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι: 

Οι επιπτώσεις του στρες 



 

- Συνειδητοποιήστε τις επιπτώσεις του αρνητικού στρες 

- Μετατρέψτε το αρνητικό στρες σε θετικό 

- Αντιμετωπίστε το άγχος με ρεαλιστικό τρόπο 

  

Η ζωή είναι φτιαγμένη από κινδύνους. Οποιαδήποτε ενέργεια (ή μη δράση) εμπεριέχει 

κίνδυνο. 

Η κουλτούρα και η γνώση του κινδύνου είναι το πρώτο κριτήριο για την τροποποίηση 

της συμπεριφοράς κάποιου υγιεινά και αποτελεσματικά. 

Διάβασα τα ένθετα συσκευασίας πολλών από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

συνήθως, ή ακόμη και τις ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως, θα μπορούσαμε 

μόνο να συμπερένουμε ότι αντιμετωπίζουμε συνεχώς κινδύνους.  

Το σημαντικό είναι να τα υπολογίσουμε και να τα εξετάσουμε. 

Ο κίνδυνος ανεπιθύμητης επίδρασης ενός φαρμάκου είναι γραμμένος και 

ποσοτικοποιημένος. Αλλά δεν γνωρίζουμεκαμία άλλη πηγή κινδύνου.  

Ο ψυχολογικός κίνδυνος του στρες είναι ίσως ένας από τους πιο υποτιμημένους, καθώς 

είναι προφανώς "αόρατος". 

 

  

  
Ο μηχανισμός παραγωγής των επιδράσεων του στρες είναι πολύ απλός, το χρόνιο στρες 
μειώνει την ανοσολογική μας άμυνα και ως εκ τούτου ευνοεί την ανάπτυξη 
πολυάριθμων παθολογιών. 
  
  
  
 
 
 
 
Σε αυτόν τον πίνακα, θα βρείτε τις πιο κοινές επιπτώσεις του στρες 
  

Φυσικές επιδράσεις 
1. Δερματολογικές παθολογίες 

Γιατί το χρόνιο στρες μας πληγώνει; 



 

2. Μυοσκελετικές διαταραχές 

3. Καρδιαγγειακές Διαταραχές 

4. Μείωση του ανοσοποιητικού συστήματος 

Ψυχολογικές επιπτώσεις 
1. Ανησυχία 

2. Κατάθλιψη 

3. Πανικού 

4. Αυτοκτονικά ένστικτα 

Εφέ συμπεριφοράς 
1. Εθισμός (κάπνισμα, αλκοόλ) 

2. Τρώγοντας καταναγκαστικά 

3. Συμπεριφορά σε κίνδυνο 

  
  
 

Το εργασιακό άγχος είναι επίσημα μια μορφή κινδύνου στα εργασιακά πλαίσια, που 

μελετάται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, λίγες χώρες απαιτούν υποχρεωτικά από τις 

εταιρείες να μετρούν το άγχος. 

Ένα από αυτά τα έθνη είναι σίγουρα η Ιταλία, η οποία από το 2008 έχει το νόμο n.81 

που υποχρεώνει όλους τους οργανισμούς με υπαλλήλους να αξιολογήσουν το άγχος. 

Πολλές άλλες χώρες δεν έχουν κυβερνητικό νόμο, η αξιολόγηση του άγχους είναι στη 

διακριτική ευχέρεια των οργανισμών. Σε άλλες χώρες, η αξιολόγηση του άγχους 

βρίσκεται στις κατευθυντήριες γραμμές. 

Συνεπώς, η εκτίμηση του άγχους αποτελεί νομική υποχρέωση, αλλά είναι απαραίτητο 

να τεθούν σε εφαρμογή τα πλεονεκτήματα του τρόπου με τον οποίο μια νομική 

υποχρέωση μπορεί να επηρεάσει την πραγματική ευημερία των συμμετεχόντων και 

ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός νομικού εργαλείου για τη βελτίωση της 

ευημερίας των εργαζομένων. 

Άγχος στα εργασιακά πλαίσια 



 

Η παρουσία ενός νόμου και εργαλείων αξιολόγησης είναι το πρώτο βήμα για να 

προσφέρουμε μια γενική επισκόπηση του επιπέδου άγχους σε μια δεδομένη ομάδα 

εργασίας. 

Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι το κριτήριο μέτρησης και οι δράσεις βελτίωσης. Όταν 

η εταιρεία βρίσκει υψηλό επίπεδο πίεσης σε μια ομοιογενή ομάδα εργασίας, θα πρέπει 

να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα   για τη μείωση του στρες. 

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, κάθε 3 χρόνια, οι εταιρείες πρέπει να αξιολογούν 

το άγχος και να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα στο έγγραφο εκτίμησης κινδύνου 

(DVR). Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. 

● Το πρώτο στάδιο ονομάζεται αντικειμενικό 

● Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται υποκειμενική 

Η υποκειμενική φάση ενεργοποιείται μόνο εάν ανιχνευθεί υψηλός κίνδυνος. Η 

αντικειμενική αξιολόγηση δεν πραγματοποιείται σε όλους τους εργαζομένους, δεν 

λαμβάνουν όλοι  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, αλλά μόνο τα βασικά άτομα των 

ομοιογενών ομάδων εργασίας. 

Ο όρος "ομοιογενείς ομάδες εργασίας" χρησιμοποιείται επειδή δεν έχουν όλες οι 

εταιρείες μεγάλα ξεχωριστά τμήματα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι σχεδόν όλες οι 

ιταλικές εταιρείες είναι μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. 

Ο εκπρόσωπος των ομοιογενών ομάδων εργασίας δεν είναι πάντοτε επίσημα 

καθορισμένος και σαφής. Η απόφαση λαμβάνεται κεντρικά και ανατίθεται σε βασικά 

άτομα του ομοιογενούς ομίλου επειδή έχουν εποπτικό ρόλο ή, απλώς, από αρχαιότητα. 

Τα αντικειμενικά κριτήρια πίεσης είναι πολυάριθμα και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

ή να πιστοποιηθούν με άλλο τρόπο κατηγορηματικά. Για παράδειγμα, ορισμένα 

αντικειμενικά κριτήρια πίεσης είναι ο αριθμός των ατυχημάτων που έχουν συμβεί, το 

γεγονός ότι πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για ένα μεγάλο ποσό δαπανηρών εργαλείων 

και τύπων μηχανημάτων. 

Τα υποκειμενικά κριτήρια, από την άλλη πλευρά, μετρώνται με ψυχολογικές εξετάσεις 

και βασίζονται σε επαναλαμβανόμενες αντιλήψεις, σκέψεις και συναισθήματα, που 

συνήθως σχετίζονται με την κατάσταση του στρες. Οι ψυχολογικές εξετάσεις μπορούν 



 

να χορηγηθούν μόνο στην Ιταλία από ψυχολόγους που εγγράφονται τακτικά στο Τάγμα 

των Ψυχολόγων. 

 

  

Τα εργαλεία ψυχολογικής μέτρησης δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο τα εργαλεία φυσικής 
μέτρησης. Η φυσική μέτρηση έχει σχεδόν 100% αξιοπιστία. Ψυχολογικά εργαλεία και 
μέτρηση ψυχολογικών καταστάσεων haκαι διάφορους περιορισμούς, ο αξιολογητής 
πρέπει να γνωρίζοντας καλά από. 
Οι δείκτες αξιοπιστίας που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία συχνά μετρούν την 
εσωτερική συνοχή μεταξύ των ερωτήσεων για το ίδιο θέμα σε μια ομοιογενή ομάδα 
ανθρώπων. 
Οι καλές ψυχολογικές εξετάσεις έχουν αξιοπιστία που κυμαίνεται από 80 έως 95%, 
αλλά αυτά είναι πολύ θετικά παραδείγματα. 
  

Αρκετές ψυχολογικές εξετάσεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την 

αξιολόγηση του στρες, δεν έχουν πάντα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης. 

Ορισμένοι θεωρητικοί όπως ο Alberto Marradi, ένας από τους σημαντικότερους 

μεθοδολόγους στην Ιταλία, αμφισβήτησαν επίσης την έννοια της μέτρησης στον 

ψυχολογικό τομέα. 

Η μέτρηση, από μόνη της, χρειάζεται μια μονάδα μέτρησης που απουσιάζει από την 

ψυχολογία, καθώς η ψυχολογία μετρά θεωρητικές κατασκευές, ή "αόρατες έννοιες". 

Το άγχος είναι μια θεωρητική έννοια, παρατηρούμε τις εκδηλώσεις της, οι 

φυσιολογικές συσχετίσεις αλλά, από μόνες τους, το άγχος είναι μια έννοια. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τυπικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

την αξιολόγηση της πίεσης. Είτε η αξιολόγηση του στρες εφαρμόζεται ως νομική 

Στόχος έναντι υποκειμενικού στρες 

Το 80% 

θεωρείται από 

πολλούς ως το 

ελάχιστο 

αποδεκτό για 

την αξιοπιστία 

των 

ψυχολογικών 

εξετάσεων 



 

υποχρέωση είτε όχι, για να αλλάξετε τα πράγματα χρειάζεστε μια καλή οργανωτική 

κουλτούρα, υπεύθυνη διαχείριση και οι εργαζόμενοιείναι ανοιχτοί να αλλάξουν. 

  

Εδώ βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που διακρίνουν αντικειμενικά και υποκειμενικά 

εργαλεία στην αξιολόγηση του στρες. 

  
Αντικειμενική Εκτίμηση Ακραίων Καταστάσεων 

1. Η αντικειμενική αξιολόγηση του στρες βασίζεται σε συγκεκριμένα και 

παρατηρήσιμα στοιχεία που σχετίζονται με το στρες. Το θεμελιώδες 

πλεονέκτημα είναι η αντικειμενικότητα των μέτρων. Εάν η παρατηρούμενη 

πτυχή είναι, για παράδειγμα, "αριθμός ατυχημάτων", δεν μιλάμε για 

έκφραση γνώμης. 

2. Εάν η αξιολόγηση βασίζεται σε παρατηρήσιμους και πιστοποιημένους 

δείκτες, καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο να χειραγωγήσουν τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ένας διευθυντής που πιστοποιεί ότι δεν 

υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ υπήρξαν, εκθέτει τον εαυτό του σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο, καθώς αυτό θα αντιπροσώπευε ένα εύκολα αναγνωρίσιμο 

ψεύτικο. Η περίπτωση της απάντησης σε μια υποκειμενική ερώτηση 

σχετικά με τις "επαναλαμβανόμενες σκέψεις" ή τα "αρνητικά 

συναισθήματα" είναι διαφορετική. Κανείς δεν μπορεί, στην 

πραγματικότητα, να  αντικρούσει τις υποκειμενικές απαντήσεις. 

3. Η αντικειμενική αξιολόγηση έχει το πλεονέκτημα ότι έχει υψηλότερη 

αξιοπιστία από την υποκειμενική. Η αντικειμενική αξιολόγηση δεν δίνει 

λέξη σε όλους τους συμμετέχοντες. Φυσικά, ένας αξιολογητής θα 

μπορούσε να επιλέξει να συλλέξει πληροφορίες και από ομοιογενείς 

ομάδες μέσω ομάδων εστίασης, αλλά συχνά αυτή η επιλογή δεν επιλέγεται 

για λόγους χρόνου και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Επιπλέον, η ομάδα 

εστίασης δεν συλλέγει απαραίτητα τις απόψεις όλων και δεν το κάνει με 

τυποποιημένο τρόπο. 



 

4. Επιπλέον, ο κίνδυνος αντικειμενικής αξιολόγησης είναι αυτός της εξέτασης 

μόνο πλήρως παρατηρήσιμων κινδύνων. Υποθέτοντας ότι η αντικειμενική 

αξιολόγηση θα πρέπει να λειτουργεί ως φίλτρο για την υποκειμενική, 

σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε υποκειμενική αξιολόγηση εάν δεν 

υπάρχουν παρατηρήσιμοι κίνδυνοι. Ωστόσο, οι υποκειμενικούς κίνδυνοι 

άγχους εξακολουθούν να υπάρχουν και μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιοι. 

Υποκειμενική αξιολόγηση 
1. Η υποκειμενική αξιολόγηση του στρες βασίζεται στην ανίχνευση 

συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών που σχετίζονται συνήθως με 

το στρες. 

2. Η υποκειμενική αξιολόγηση βασίζεται σε στοιχεία που είναι πιο δύσκολο 

να διερευνηθούν εξωτερικά, αλλά ζωτικής σημασίας για την ευημερία του 

προσωπικού. 

3. Η υποκειμενική αξιολόγηση, ωστόσο, πάσχει από χαμηλότερη αξιοπιστία: 

τα στοιχεία που περιγράφονται στις ερωτήσεις θα μπορούσαν να 

παραποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

4. Η κακή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων θα 

μπορούσε να διευκολύνει αυτή την παραποίηση. Το δυσαρεστημένο 

προσωπικό μπορεί στην πραγματικότητα να υπερβάλλει τις αντιδράσεις 

του στρες για να δώσει στη διοίκηση ένα μήνυμα. Αλλά το αντίθετο θα 

μπορούσε επίσης να συμβεί, εάν ο εργαζόμενος φοβάται μια πιθανή 

επίπτωση της διοίκησης για την αρνητική αξιολόγηση, θα μπορούσε να 

προσποιηθεί ότι δίνει μια θετική αξιολόγηση μόνο για να ευχαριστήσει τη 

διοίκηση. 

  
 

 
" εισαγωγή ενός γραφειοκρατικού στοιχείου για την αξιολόγηση ενός ανθρώπινου 

παράγοντα όπως το άγχος κάθε άλλο παρά ασήμαντη είναι. Από τη μία πλευρά, αυτό 

Πρακτική της εκτίμησης του στρες 



 

σημαίνει ότι στην Ιταλία, όλες οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να δώσουν τη δική τους 

εκτίμηση της πίεσης, από την άλλη πλευρά, η γραφειοκρατική επιβολή του συστήματος 

αξιολόγησης θα μπορούσε να το πλαισιώσει περισσότερο ως επίσημο πέρασμα παρά 

ως στιγμή προβληματισμού. 

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο η διαδικασία να προωθείται από τη διοίκηση με διαφάνεια 

και συνείδηση, ευνοώντας την ειλικρινή απάντηση όλων των εμπλεκομένων μερών και 

με το κατάλληλο κίνητρο για τη διόρθωση τυχόν κρίσιμων ζητημάτων. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να τα αναγνωρίσετε και να τα παρακολουθήσετε εύκολα. 

Πολύ συχνά, οι έντονοι φόρτοι εργασίας δεν επιτρέπουν επαρκή επικοινωνία μεταξύ 

προσωπικού και διοίκησης. Επιπλέον, ο διευθυντής συχνά υπερεκτιμά  την ικανότητά 

του να εντοπίζει στρεσογόνους παράγοντες στην ομάδα εργασίας. 

Ο καλύτερος τρόπος για να ανιχνεύσει τα επίπεδα άγχους στην εταιρεία είναι να 

ρωτήσει τους πάντες. Μόνο αυτός είναι ένας πραγματικά δημοκρατικός τρόπος 

έκφρασης απόψεων στην εταιρεία. 

Εναλλακτικές μέθοδοι συλλογής στοιχείων άγχους, όπως αυθόρμητες καταγγελίες, θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμες, αλλά όχι απαραίτητα "δημοκρατικές". 

Εκείνοι που υψώνουν περισσότερο τη φωνή τους στην εταιρεία, ή εκείνοι που εκθέτουν 

επανειλημμένα καταγγελίες, δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη ολόκληρης της 

ομάδας (και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εξουσία 

εκπροσώπησης). Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια που προσφέρονται σε όλη την 

ομάδα δίνουν σε όλους μια φωνή. 

Ως εκ τούτου, υπάρχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης 

της πίεσης, αλλά πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι τομείς της εργασίας έχουν πολύ 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά άγχους. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε την κατασκευή ή 

την υιοθέτηση ειδικών εργαλείων ανίχνευσης για τον τομέα HoReCa (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια και τροφοδοσία). 

 
 
  
Μία από τις πιο διαπιστευμένες μεθόδους για την ανίχνευση του άγχους είναι σίγουρα 

αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας (HSE), της οποίας προτείνουμε 



 

κάτω μια προσαρμογή στα ιταλικά. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις τεχνικές 

λεπτομέρειες για την πλήρη εφαρμογή του. 

  
 

 
https://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Είναι σαφές για μένα τι αναμένεται από μένα στη δουλειά  

2. Μπορώ να αποφασίσω πότε θα κάνω ένα διάλειμμα. 

3. Τα αιτήματα εργασίας που μου υποβάλλονται από διάφορους ανθρώπους / 

γραφεία είναι δύσκολο να αντιστοιχιστούν 

4. Ξέρω πώς να κάνω τη δουλειά μου. 

5. Υποβάλλομαι σε προσωπικά αδικήματα με αγενείς λέξεις ή συμπεριφορά. 

6. Έχω προθεσμίες δύσκολο να κοιτάξω μέχρι 

7. Αν η δουλειά γίνει δύσκολη, μπορώ να βασιστώ στη βοήθεια των 

συναδέλφων μου. 

8. Μου δίνουν σχόλια για τη δουλειά που κάνω. 

9. Πρέπει να δουλέψω πολύ σκληρά. 

10. Έχω λόγο στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. 

11. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες μου είναι σαφή. 

12. Είμαι υποχρεωμένος να παρατήσω κάποια καθήκοντα επειδή έχω πάρα 

πολλά να κάνω 

13. Οι στόχοι και οι στόχοι του τμήματος/γραφείου μου είναι σαφείς για μένα 

 

Πώς να μετρήσετε το άγχος 

Λήψη της δοκιμής HSE 

 

 

 



 

14. Υπάρχει τριβή ή οργή μεταξύ των συναδέλφων 

15. Έχω την ελευθερία να αποφασίσω πώς να κάνω τη δουλειά μου. 

16. Πρέπει να δουλέψω πολύ γρήγορα. 

17. Στην εργασία μου υποβάλλομαι σε παρενόχληση (κακομεταχείριση, 

κακοποίηση ...) 

18. Έχω τρελές πιέσεις στο χρόνο. 

19. Μπορώ να βασιστώ στη διοίκηση σε περίπτωση που έχω εργασιακά 

προβλήματα. 

20. Οι συνάδελφοι μου παρέχουν τη βοήθεια και την υποστήριξη που 

χρειάζομαι 

21. Έχω λόγο στο πώς να κάνω τη δουλειά μου. 

22. Έχω αρκετές ευκαιρίες να ζητήσω από τους διευθυντές αλλαγές που 

σχετίζονται με την εργασία 

23. Στη δουλειά οι συνάδελφοί μου μου δείχνουν τον σεβασμό που μου αξίζει. 

24. Ζητείται πάντα η γνώμη του προσωπικού σχετικά με τις αλλαγές στην 

εργασία 

25. Αν κάτι στη δουλειά με ενόχλησε ή με ενοχλεί , μπορώ να μιλήσω στη 

διεύθυνση. 

26. Οι ώρες εργασίας μου μπορούν να είναι ευέλικτες 

27. Οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν τα εργασιακά μου προβλήματα 

28. Όταν υπάρχουν αλλαγές στη δουλειά, είναι σαφές για μένα πώς θα 

πραγματοποιηθούν 

29. Με υποστηρίζουν σε συναισθηματικά απαιτητικές δουλειές. 

30. Οι σχέσεις στην εργασία είναι τεταμένες 

31. Η διεύθυνση με ενθαρρύνει να δουλέψω. 

32. Πώς σε κάνει να νιώθεις η δουλειά σου; (1 έως 10 -> 1 Πολύ κακό - 10 Πολύ 

καλό) 

33. Χρησιμοποιείτε φάρμακα για αϋπνία, διέγερση, άγχος, καταθλιπτική 

διάθεση, πόνο; 



 

34. Κατά τη γνώμη σου, χρησιμοποιείς αυτά τα φάρμακα λόγω της δουλειάς; 

35. Είχατε τραυματισμούς που σχετίζονται με τη δουλειά τον τελευταίο χρόνο; 

              
 
 
 

 
Οι νόμοι, οι κατευθυντήριες γραμμές και η διεθνής έρευνα χρειάζονται κάποια 

τυποποίηση. 

Τα μέσα μέτρησης της πίεσης, όπως και σε κάθε πλαίσιο, μπορούν να προσφέρουν 

συγκρίσιμες έρευνες σε όλους τους τομείς. 

Αυτό είναι απαραίτητο για να δοθεί μια επισκόπηση σε όλους όσους ενδιαφέρονται 

για τη διαχείριση και την εργασία. Ωστόσο, πρέπει να θεωρηθεί ότι ένα ενιαίο εργαλείο 

εκτίμησης της πίεσης δεν μπορεί να υποκλέψει ορισμένα συγκεκριμένα και τυπικά 

στοιχεία ενός τομέα. 

Ως εκ τούτου, η συμβουλή μας είναι πάντα να συνδέουμε τα κλασικά εργαλεία 

ανίχνευσης ακραίων καταστάσεων με χρήσιμες και προσαρμοσμένες μεθόδους για τον 

κάθε τομέα. 

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε τις πτυχές του εργασιακού άγχους που 

χαρακτηρίζουν τον τομέα του ξενοδοχείου, του εστιατορίου και της εστίασης, 

γνωρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές δεν υποκλέπτονται καλά από τις τυπικές 

εκτιμήσεις ανίχνευσης ακραίων καταστάσεων. 

  

Ας τα εξετάσουμε μαζί εδώ και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε κάποιες σκέψεις που 

μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ικανότητά σας να αντιμετωπίσετε το 

άγχος. 

  

 
Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια έχουν συχνά υψηλό κύκλο εργασιών. 

Άγχος στα εστιατόρια και την εστίαση 
ξενοδοχείων 

Υψηλός κύκλος εργασιών 



 

Πολλά είδη τουριστικών επιχειρήσεων έχουν εποχιακό χαρακτήρα. Σκεφτείτε όλο τον 

θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό. Ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι εργάζονται το 

καλοκαίρι, ή στην καλύτερη περίπτωση, μερικούς ακόμη μήνες. Η χρονική επέκταση 

του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού αποτελεί έναν από τους κλασικούς στόχους 

της Ευρώπης για την ανάπτυξη του τομέα. Αυτό καθορίζει, από τη φύση του, τις 

εποχιακές συμβάσεις και μια σειρά από ολόκληρες συνέπειες: 

● Το έργο είναι επισφαλές και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη αίσθηση αστάθειας 

● Οι ομάδες εργασίας είναι συχνά μεταβλητές, πρέπει να δημιουργήσετε ομάδες 

εγκαίρως, να αποδεχτείτε τη φυσική ποικιλομορφία ή τη σύγκρουση μεταξύ των 

ανθρώπων. Από τη θετική πλευρά, το προσωπικό του ξενοδοχείου και του 

εστιατορίου πρέπει να επιδείξει μεγάλη αίσθηση προσαρμογής, ευελιξίας και 

ανθεκτικότητας. 

● Η αίσθηση της δέσμευσης και της εταιρικής ταυτότητας του κάθε εργαζομένου 

μπορεί να αποτύχει, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει 

να κάνει άλλα πράγματα για το υπόλοιπο του έτους, μπορεί να μην επιβεβαιωθεί 

το επόμενο έτος κ.λπ. 

● Οι εκτιμήσεις ακραίων καταστάσεων πραγματοποιούνται συνήθως κάθε 3 

χρόνια, θα μπορούσαν να γίνουν υποκειμενικές αξιολογήσεις σε μια ομάδα που 

θα αλλάξει σύντομα ή ακόμη και σε μια περίοδο του έτους κατά την οποία οι 

εργαζόμενοι είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που απασχολούνται κατά τη 

θερινή περίοδο. 

● Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο υψηλός κύκλος εργασιών μπορεί να 

προκληθεί από το άγχος, το οποίο έχει διπλό αντίκτυπο στον τομέα του 

τουρισμού. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια χαρακτηρίζονται από πολύ απαιτητικές βάρδιες 

εργασίας 

Η εργασία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια είναι πολύ μεγάλη και απαιτητική, μπορεί να 

απαιτήσει νυχτερινές βάρδιες, σκεφτείτε όλο το προσωπικό του θυρωρείου ή ακόμα 

και το τμήμα του εστιατορίου. Πολλοί σεφ εργάζονται πολύ μεγάλες βάρδιες, 

φροντίζοντας για πολλά άλλα καθήκοντα, όπως η παραγγελία εργασίας, η διαχείριση 

μενού, η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Οι βάρδιες συχνά παρατείνουν και 

απαιτούν εκτεταμένες προληπτικές προετοιμασίες. 

Στα πολυτελή ξενοδοχεία μπορεί να υπάρχει υπηρεσία δωματίου διαθέσιμη ανά πάσα 

στιγμή, και ως εκ τούτου, το προσωπικό θα έχει έναν επιπλέον παράγοντα άγχους που 

σχετίζεται με το χρόνο. 

 

Το προσωπικό των ξενοδοχείων και των εστιατορίων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 

τους πελάτες και μεταξύ των σιωπηρών καθηκόντων τους υπάρχει και αυτό της 

τόνωσης των θετικών συναισθημάτων στους πελάτες, της διαχείρισης Αντιρρήσεις και 

καλλιεργώντας μια θετική ατμόσφαιρα. 

Αυτό το στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας, αν και είναι φυσικό για όλους τους 

ανθρώπους να έχουν διακυμάνσεις της διάθεσης. Η μακροπρόθεσμη επιβολή θετικών 

συναισθημάτων μπορεί να επιδεινωθεί. Η προσποίηση της ευτυχίας και της 

ευχαρίστησης για να ευχαριστήσει τον πελάτη μπορεί να είναι αγχωτική, ειδικά εάν ο 

εργαζόμενος δεν αισθάνεται ικανοποιημένος με τη δουλειά του ή εάν είναι σε κακή 

διάθεση εκείνη την ημέρα. 

Ως εκ τούτου, η διαχείριση των θετικών συναισθημάτων στο προσωπικό του 

ξενοδοχείου και του εστιατορίου είναι διπλά σημαντική, καθώς η προσομοίωση των 

θετικών συναισθημάτων είναι εξουθενωτική μακροπρόθεσμα. 

 

Βάρδιες εργασίας μακράς διαρκείας 

Συναισθηματική διαχείριση με τους πελάτες 



 

Ακόμη και το προσωπικό που δεν εκτίθεται άμεσα στους πελάτες πρέπει να έχει ακόμα 

μια καλή ικανότητα να διαχειρίζεται τα συναισθήματα. 

Θεωρητικά, ο σεφ σπάνια συναντά τον πελάτη. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε πολυτελή 

ξενοδοχεία και εστιατόρια ή όπου ο σεφ έχει ιδιαίτερη φήμη. Κυρίως, μόνο ξενοδοχεία 

και εστιατόρια με πολύ προσωπικό μπορούν να επιτρέψουν σε έναν βασικό πόρο όπως 

ο σεφ να φύγει από την κουζίνα για λίγο και να χαιρετήσει τους πελάτες και να τους 

γνωρίσει. Αυτή είναι μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική σε εστιατόρια με αστέρια. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο σεφ πρέπει να δώσει προσοχή σε όλα τα εστιατόρια και τα 

τραπέζια που υπάρχουν. 

Σε κάθε περίπτωση, στα περισσότερα εστιατόρια αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση η διαχείριση των συναισθημάτων είναι ζωτικής σημασίας. 
 
Ο σεφ διασυνδέεται με το προσωπικό της τραπεζαρίας και ορισμένα κρίσιμα ζητήματα 
μεταξύ των δύο τμημάτων του εστιατορίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γενική 
ατμόσφαιρα στο τραπέζι. 
 
Ο σεφ υπόκειται σε συνεχείς πιέσεις σχετικά με τα παρασκευάσματα, τα αιτήματα των 
πελατών και τις πιθανές αντιρρήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το προσωπικό 
της τραπεζαρίας είναι ο εκπρόσωπος για αιτήματα και πιθανές αντιρρήσεις από το 
δωμάτιο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις με το προσωπικό της 
κουζίνας που θα πρέπει να είναι έτοιμο να οργανώσει την εργασία του σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 
  
 
 
 

Η πρόσφατη κρίση που συνδέεται με τον Covid-19 έχει επηρεάσει σοβαρά το έργο των 
ξενοδοχείων και των εστιατορίων 
Οι περιορισμοί που σχετίζονται με την επιδημία Covid-19 είχαν τεράστιο οικονομικό 
αντίκτυπο στη βιομηχανία HoReCa. Σύμφωνα με το έγγραφο της Eurostat  με θέμα «Ο 
αντίκτυπος του Covid-19 στις υπηρεσίες» του Σεπτεμβρίου 2020, η κρίση του Covid 19 
είχε πολύ ισχυρό αντίκτυπο στα εστιατόρια. Ο κύκλος εργασιών του προσωπικού, ο 
οποίος ήταν ήδη υψηλός, αυξήθηκε κατά 55,4% στις χώρες της ΕΕ-27, ευνοώντας την 
αστάθεια της απασχόλησης και την επισφαλή εργασία. 
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο της Eurostat «η ισχυρότερη μείωση που συνδέεται με 
την κρίση του Covid-19 εντοπίστηκε στον τουριστικό τομέα των ξενοδοχείων και των 
εστιατορίων, η οικονομική ύφεση εάν συγκρίνετε τον Απρίλιο του 2020 με τον 

Κρίση Covid-19 



 

Φεβρουάριο του 2020 είναι 79,3%», απεικονίζοντας μια οικονομική κατάσταση πολύ 
πιο δύσκολη από ό, τι το 2008. 
  
Το ζήτημα της εργασιακής πίεσης αποκτά μεγάλη σημασία για το προσωπικό αυτού του 
τομέα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Frontiers Public 
Health που προωθήθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Σεφ, το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας και το Πανεπιστήμιο του Catanzaro, το 47% των σεφ υπέφεραν από 2 ή 
περισσότερα σοβαρά επεισόδια άγχους με αρνητικές συνέπειες για την υγεία. 
Η συμβολή των δύσκολων συνθηκών εργασίας στο εργασιακό άγχος είναι μεταξύ 13,8% 
και 24,9%. Το δείγμα που αναλύθηκε σε αυτή τη μελέτη, αποτελούται από 710 
μάγειρες, είχε μέσες ώρες εργασίας 66,4 την εβδομάδα και σημαντικές επιπτώσεις του 
στρες, ειδικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό. 
  
Υπάρχουν επομένως μερικά στοιχεία άγχους που χαρακτηρίζουν το προσωπικό της 
κουζίνας, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 

● Υψηλός αριθμός ωρών εργασίας ανά εβδομάδα 

● Υψηλός κύκλος εργασιών 

● Αστάθεια θέσεων εργασίας 

● Διαχείριση των αιτιάσεων 

● Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής 

οικογένειας 

● Συγκρούσεις με την ομάδα 

● Φυσική ασφάλεια 

● Έκθεση σε θόρυβο και υψηλή θερμοκρασία 

● Ευθύνη του προσωπικού 

● Ευθύνη για τα τρόφιμα 

● Ασφάλεια τροφίμων 

  
 

Σύγκρουση κατ' οίκον 



 

 
Ο υψηλός μέσος όρος των ωρών εργασίας, η αστάθεια στην εργασία και οι 
διακυμάνσεις των βαρδιών καθιστούν επίσης τη ζωή στο σπίτι περίπλοκη για τον 
εργαζόμενο. Η εργασία είναι συχνά ασταθής και επισφαλής, σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν εγγυάται καλή οικονομική σταθερότητα και θέτει σε κίνδυνο τον 
διαθέσιμο χρόνο για να αφιερωθεί στην οικογένεια και τα παιδιά. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε υψηλό άγχος όχι μόνο στον εργαζόμενο, αλλά σε όλα τα μέλη της 
οικογένειας. 
 
  

Πώς να μειώσετε το άγχος σε εστιατόρια και ξενοδοχεία (Χορέκα τομέα); 

  

Έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις και την υγεία των εργαζομένων και μπορεί να 

μειωθεί επαρκώς μέσω ατομικών και εταιρικών πρακτικών. 

Βπου οδηγεί σεένα γενικό σύνδρομο ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε ερέθισμα έχει τον 

κίνδυνο να εκτεθεί εννοιολογικά σε μια ολόκληρη σειρά γενικοποιήσεων που δεν μας 

βοηθούν. 

  

Η κοινή λογική μας οδηγεί να κάνουμε δηλώσεις όπως: 

"Είμαστε όλοι αγχωμένοι" 

  

Αλλά ο καθένας μας μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει ότι το άγχος δεν είναι το ίδιο για 

όλους. Φανταστείτε να πρέπει να αναλύσετε ένα φαινόμενο που είναι σίγουρα 

αγχωτικό για όλους, αν όχι τραυματικό: μια φυσική καταστροφή. 

Οι άνθρωποι που εκτίθενται σε σεισμό πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιήσουν 

εξαιρετικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτό το αγχωτικό γεγονός. Μπορείς να 

χάσεις το σπίτι σου, τη δουλειά σου, την οικονομική σου ασφάλεια. 

Ωστόσο, ακόμη και με όλα τα πράγματα να είναι ίσα, οι άνθρωποι που εκτίθενται σε 

σεισμό δεν αναπτύσσουν όλοι τραυματικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι 

διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα αγχωτικά γεγονότα. Αν ήμασταν "όλοι 

αγχωμένοι", σχετικά με τα ίδια ερεθίσματα, θα αντιδρούσαμε  με τον ίδιο τρόπο. 

Μείωση του στρες στον τομέα χορέκα 



 

Ομοίως, όλοι πρόσφατα αντιμετωπίσαμε περιορισμούς λόγω του Covid-19. Οι 

περιορισμοί ήταν σχεδόν οι ίδιοι για όλους, ομοιογενείς. Ωστόσο, οι άνθρωποι 

αντέδρασαν με διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την αγχωτική κατάσταση. Μερικοί 

έχουν μάθει ακόμη και να γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και να ενισχύουν την 

ικανότητά τους να αντέχουν το άγχος. Αυτό το διαπιστώσαμε σε μια διαχρονική μελέτη 

που συγκέντρωσε περισσότερα από 4400 ερωτηματολόγια στην Ιταλία κατά τη 

διάρκεια του πρώτου κύματος του Coronavirus (Φεβρουάριος 2020 - Μάιος 2020) και 

όπως φαίνεται από τα παρακάτω γραφήματα. 

 

 



 

 
 
Ταδύσκολα γεγονότα μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας και να μας 
κρατήσουν έτοιμους για τις πιο δύσκολες στιγμές. Στις επόμενες παραγράφους θα 
διαβάσουμε τις συγκεκριμένες τεχνικές για τη μείωση του άγχους στα ξενοδοχεία και 
τα εστιατόρια, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εργασιακή ευημερία των 
εργαζομένων. 
 
  
  
  Διαβάστε την έρευνα για 

τον Covid-19 

 



 

Παράγοντες πίεσης σε εστιατόρια και ξενοδοχεία και στρατηγικές λύσεων 
  
  
  

https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-
dati-di-maggio/ 

  
Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι η διαχείριση του άγχους μπορεί να περιοριστεί μόνο 

μέσα στο άτομο. Υπάρχουν πολύ χρήσιμες τεχνικές για τη διαχείριση του στρες, οι 

οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα, σε στιγμές παύσης και 

χαλάρωσης. Αλλά, όπως είδαμε σε αυτήν την παράγραφο, η έννοια του στρες βασίζεται 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, σίγουρα δεν 

μπορούμε να την αγνοήσουμε σε αυτήν την εξίσωση. 

  

 

Περιβάλλον Πέρσον 

  

  

Το άγχος βασίζεται εξ ορισμού στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και 

περιβάλλοντος. Με αυτή την έννοια, είναι καλό να εργαζόμαστε επαρκώς στην 

οργάνωση της εργασίας, στην επικοινωνία με συναδέλφους και ανωτέρους και στην 

προώθηση μιας οργανωτικής κουλτούρας ευημερίας. 

Η καλή οργάνωση της εργασίας μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος και δεν 

χρειάζεται να σκεφτείτε ότι μπορείτε να λύσετε τα πάντα μέσω τεχνικών χαλάρωσης 

και διαλογισμού ή ξοδεύοντας πολύ περισσότερο χρόνο στην προσωπική σας ζωή 

διαχειρίζοντας τις επιπτώσεις της υπερβολικής εργασίας. 

Βλέπουμε παρακάτω τις κύριες στρατηγικές για τη μείωση του άγχους στα εστιατόρια. 

 

 

 

 

Η ανταλλαγή ρόλων 



 

Το έργο στο εστιατόριο βασίζεται σε ακριβείς ρόλους και χρόνους, δεν υπάρχει χώρος 

για αυτοσχεδιασμό αφού ο πελάτης διατυπώνει τα αιτήματά του που θα πρέπει να 

ικανοποιηθούν από ένα αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Η 

πραγματοποίηση λαθών στον χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της 

φήμης της εταιρείας. 

Η εργασία στον τομέα της εστίασης τίθεται σε εφαρμογή μέσω της τριαδικού σχέσης 

μεταξύ κουζίνας, εξυπηρέτησης και πελάτη. 

  

  

 

 

  Κουζίνα       σερβίρεταιαυτό το       

Customer 

 

 

 

Ο πελάτης κάνει αιτήματα, η υπηρεσία συντονίζει αυτά τα αιτήματα μαζί με την 

κουζίνα. Η κουζίνα πρέπει να ικανοποιεί τα αιτήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

Δυστυχώς, αυτό το έργο δεν καλύπτει πάντα τις ανάγκες του πελάτη που θα μπορούσε 

να κάνει αντιρρήσεις απευθείας στο δωμάτιο, στο ταμείο ή, ίσως χειρότερα, απευθείας 

στα δημόσια κανάλια μέσω των κριτικών. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντίρρηση του πελάτη ή μέρος της αλληλεπίδρασης μπορεί να 

μην πάει όπως πρέπει και αυτό μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ του 

προσωπικού εξυπηρέτησης (σερβιτόροι, sommeliers), οι οποίοι αναφέρουν αιτήματα 

πελατών και της κουζίνας που πρέπει να τους ικανοποιήσει. 

Αυτή η σύγκρουση ή, σε κάθε περίπτωση, η κακή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού 

των υπηρεσιών και της κουζίνας μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το τελικό 

αποτέλεσμα. 

Μία από τις ασκήσεις για την προώθηση της κατανόησης μεταξύ των δύο μερών είναι 

η ανταλλαγή ρόλων. Σπάνια βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των άλλων. Είμαστε 

  



 

συχνά εγωκεντρικοί και για καθαρά λογικούς λόγους, γνωρίζουμε τη θέση μας πολύ 

καλύτερα από αυτή των άλλων. 

Η άσκηση ανταλλαγής ρόλων συνίσταται στην προσομοίωση μιας συνεδρίας εργασίας 

στην οποία το προσωπικό της κουζίνας και οι μάγειρες λαμβάνουν παραγγελίες. 

Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις των άλλων επαγγελματιών, οι 

εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να τις κατανοήσουν καλύτερα επίσης στην πραγματική 

εργασία, μειώνοντας τις τριβές και τις συγκρούσεις. 

 

  
Ένας καλός τρόπος για να μειώσετε το άγχοςστο mimum συνίσταται στην οργάνωση της  

εργασίας σας. Η κουζίνα πρέπει να παρουσιάσει μια ολόκληρη σειρά πιάτων  εκ των 

προτέρων, για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος παραγωγής. Μια σαφής οργάνωση των 

παρασκευασμάτων, των συστατικών και η αξιολόγηση των πιο συχνά ζητούμενων 

πιάτων από τους πελάτες, επιτρέπουν επίσης τη μείωση των αποβλήτων. 

Είναι εξίσου σημαντικό να ενημερώνετε την υπηρεσία όλων των παραλλαγών στο 

μενού, το περιεχόμενο και τη λογική των πιάτων. Στην αρχή της υπηρεσίας, η 

ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της 

υπηρεσίας. Πολύ συχνά, ωστόσο, λόγω περιορισμένων χρόνων, δεν υπάρχουν 

ενημερωτικές στιγμές πριν και μετά την υπηρεσία, επιδεινώνοντας την απόδοση. 

  

Σε αυτή την ενότητα θα απαριθμήσουμε μια σειρά στρατηγικών για την καλύτερη 

οργάνωση της εργασίας: 

● Οργανώστε τη γραμμή προετοιμασίας πιάτων 

● Τακτοποίηση εργαλείων και εργαλείων εργασίας 

● Προσφέρετε συνεχή καθαρισμό όλων των εργαλείων 

● Εφαρμόστε στρατηγικές για τη συγχώνευση αιτημάτων πελατών (η 

διαφοροποίηση των πιάτων που θα σερβιριστούν επιβραδύνει τους χρόνους και 

θα μπορούσε να επιδεινώσει την ποιότητα) 

Οργάνωση εργασίας 



 

● Πραγματοποιήστε ενημερωτικές συνεδρίες πριν και μετά την υπηρεσία, 

προσδιορίζοντας στοιχεία κινδύνου και διορθώσεις 

● Ενημερώστε την υπηρεσία για τα χαρακτηριστικά των πιάτων και των 

συστατικών 

  
Ο κόσμος των εστιατορίων και των ξενοδοχείων έχει υψηλό επίπεδο κύκλου 
εργασιών. Οι εποχιακές εγκαταστάσεις, ειδικότερα, έχουν πολύ υψηλό κύκλο εργασιών 
των εργαζομένων, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από εποχή σε εποχή. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι η ομάδα γίνεται λιγότερο σημαντική, το αντίθετο μάλιστα. 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει χρόνος για την εδραίωση ισχυρών σχέσεων με τη 
μακροπρόθεσμη ομάδα, η οικοδόμηση ομάδων είναι μια αποτελεσματική τεχνική για 
την τόνωση του ομαδικού πνεύματος, του καθορισμού στόχων και ενός θετικού 
οργανωτικού κλίματος. 
Οι ομαδικές ασκήσεις δημιουργίας δημιουργούν ένα χώρο για κοινή χρήση και 
συνεργασία που είναι κάπως ξεχωριστός από την εργασία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
επιλύουν συνεργατικά προβλήματα σε διαφορετικά πλαίσια από εκείνα της εργασίας. 
Το υπαίθριο κτήριο ομάδας είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό. 
Οι εγκαταστάσεις διαμονής και τα εστιατόρια μπορούν συχνά να προσφέρουν 
μεγάλους εξωτερικούς χώρους ιδανικούς για τη διεξαγωγή ομαδικών δραστηριοτήτων. 
Μια πρόσφατη καινοτομία στην οικοδόμηση ομάδων αφορά επίσης τα εστιατόρια. 
Πολύ πιο συχνά, οι εταιρείες χρησιμοποιούν την κουζίνα ως χώρο εκπαίδευσης με 
δημιουργικό τρόπο. 
Η κουζίνα μπορεί να είναι μια μεταφορά για άλλους χώρους εργασίας όπου είναι 
απαραίτητο να εργαστείτε γρήγορα, να λύσετε προβλήματα και να συντονίσετε. 
Οι επιχειρήσεις στον ξενοδοχειακό και ξενοδοχειακό τομέα, ειδικά εκείνες που 
εργάζονται εποχιακά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μήνες κατά τους οποίους η 
ροή των πελατών είναι χαμηλότερη για να προτείνουν εκπαιδευτικές συνεδρίες σε 
άλλες εταιρείες, με βάση την κουζίνα. 

 

  
Η δημιουργικότητα είναι ένα φυσικό εργαλείο επίλυσης του στρες, ενώ η μονοτονία 
τείνει να τονίζει περισσότερο. Πολύ συχνά, εκείνοι που εργάζονται στη γραμμή 
συναρμολόγησης υποφέρουν από την υπερβολική επανάληψη των ενεργειών και τη 
σπάνια παραλλαγή των θεμάτων. Η τόνωση της δημιουργικότητας στην κουζίνα και η 

 

Δημιουργία ομάδας 

Δημιουργικότητα 



 

εξυπηρέτηση είναι δυνατή. Φυσικά, ακόμη και η δουλειά στην κουζίνα μπορεί να 
μηχανοποιηθεί, να τυποποιηθεί, να προγραμματιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορείτε να αλλάξετε το μενού, σκεφτείτε δημιουργικές λύσεις για την αλλαγή του 
μενού και να ασχοληθείτε με το προσωπικό για να εργαστείτε στην κουζίνα με 
δημιουργικότητα. 
Ακόμη και η υπηρεσία, αν και πρέπει να εγγυάται ελάχιστα στοιχεία ποιότητας και 
ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να προσαρμοστεί και να πραγματοποιηθεί 
με βάση τη δημιουργικότητα. 
Κάθε πελάτης είναι μοναδικός και θέλει να αισθάνεται μοναδικός, το προσωπικό 
εξυπηρέτησης μπορεί να προσαρμόσει δημιουργικά την επικοινωνία του σε κάθε 
πελάτη και να κάνει το έργο του πιο δημιουργικό και λιγότερο μηχανικό. 
 
  

Το κρίσιμο περιστατικό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της 

ψυχολογίας της εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων.  Η τεχνική επινοήθηκε από 

τον Flanagan το 1954 και χρησιμοποιείται συχνά σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: 

● Επιλογή προσωπικού 

● Εκπαίδευση προσωπικού 

● Μείωση του στρες 

 

Η τεχνική κρίσιμων συμβάντων βασίζεται στην αποκάλυψη μιας προβληματικής 

κατάστασης σε έναν συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης. Ο εργαζόμενος πρέπει να 

απαντήσει στον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερόταν ενόψει μιας προβληματικής 

κατάστασης χαρακτηριστικής του πλαισίου στο οποίο εργάζεται. 

Ως εκ τούτου, κρίσιμα περιστατικά πρέπει να σχετίζονται με το πλαίσιο του ξενοδοχείου 

και του εστιατορίου σε αυτή την περίπτωση. 

Η έκθεση σε μια προβληματική κατάσταση μας λέει πολλά για το άτομο που βρίσκεται 

μπροστά μας. Για μια πλήρη εξήγηση της τεχνικής, παραπέμπουμε τον αναγνώστη στα 

εγχειρίδια που παράγονται σε διάφορα προηγούμενα και συμπληρωματικά ευρωπαϊκά 

έργα, τα οποία διεξάγονται από τους εταίρους αυτού του έργου, ιδίως: 

● Διαχείριση Επικοινωνίας στον Τουρισμό 

Η τεχνική του κρίσιμου ατυχήματος 



 

● Ενδυνάμωση του Τουρισμού Μάρκετινγκ στις Αγροτικές Περιοχές 

 

Αυτά τα εγχειρίδια περιγράφουν λεπτομερώς την τεχνική κρίσιμου συμβάντος για τις 

κλασικές εφαρμογές του. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα διερευνήσουμε την τεχνική κρίσιμων 

περιστατικών για την εκπαίδευση αντοχής στο στρες, συνοψίζοντας τα κύρια βήματα 

της τεχνικής. 

Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζετε κρίσιμες καταστάσεις περιστατικών που 

παρουσιάζονται στο άτομο αλλάζει ελαφρώς, σύμφωνα με τον κύριο σκοπό της 

τεχνικής. 

  

  
Κατεβάστε το εγχειρίδιο ψυχολογίας του τουρισμού που λαμβάνεται από το 

ευρωπαϊκό έργο «Διαχείριση Επικοινωνίας στον Τουρισμό» 
https://www.igorvitale.org/libro-gratuito-di-psicologia-del-turismo/ 

  
  
  
  
  



 

 
Πρόσβαση στο μάθημα βίντεο που λαμβάνεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«Ενδυνάμωση του τουριστικού μάρκετινγκ στις αγροτικές περιοχές» 
https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-psicologia-del-turismo-rurale-con-

attestato/ 
 

  
Η τεχνική κρίσιμων συμβάντων είναι εξαιρετικής σημασίας για την ανίχνευση 

μεμονωμένων χαρακτηριστικών. Η διαχείριση του στρες είναι μια κρίσιμη πτυχή για το 

προσωπικό του τομέα HoReCa (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Εστίαση). Η καλή επιλογή 

είναι ζωτικής σημασίας και απαιτείται σαφής επικοινωνία με τους εργαζόμενους για να 

τους ενημερώσουμε ότι αυτό το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από στοιχεία άγχους. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν σε κρίσιμα περιστατικά μπορεί να 

αποτελέσει στοιχείο σημαντικού ενδιαφέροντος για την επιλογή του 

προσωπικού. Αρκετές μελέτες σχετικά με το θέμα έχουν διαπιστώσει ότι οι πιο 

προγνωστικές τεχνικές επιτυχίας στην επιλογή προσωπικού είναι οι τεχνικές 

κατάστασης και συμπεριφοράς. 

Αρκετά επιστημονικά είδη έρευνας δείχνουν ότι ένας από τους καλύτερους 

προγνωστικούς παράγοντες της μελλοντικής συμπεριφοράς είναι η συμπεριφορά του 

Το κρίσιμο περιστατικό στην επιλογή 
προσωπικού 



 

παρελθόντος. Τείνουμε να έχουμε μια ορισμένη γενική συνέπεια, αυτό είναι που 

εξασφαλίζει τη συνέχεια στην αίσθηση της ταυτότητάς μας. 

 

   

Παρελθούσα συμπεριφορά   Μελλοντική συμπεριφορά 

 

 

Για το λόγο αυτό, η τεχνική κρίσιμου συμβάντος είναι ιδανική για την επιλογή του 

προσωπικού. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, σας 

προτείνω να δείτε το υλικό που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο ευρωπαϊκό έργο 

"Αποτελεσματικές μέθοδοι για την επιλογή επιστημονικού προσωπικού", που διεξήχθη 

από τους εταίρους αυτού του έργου. 

 

 

 
Κατεβάστε το δωρεάν βιβλίο επιλογής επιστημονικού προσωπικού του ευρωπαϊκού 

έργου «Αποτελεσματικές Μέθοδοι και Τεχνικές Επιλογής Επιστημονικού 

Προσωπικού» 

https://www.igorvitale.org/course-free-in-tecniche-di-selezione-del-personale/ 

  

Το εγχειρίδιο του έργου περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο διεξαγωγής μιας 

συνέντευξης κατάστασης και περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση της 

 



 

ανταπόκρισης του συμμετέχοντα και την προετοιμασία τους για έντονη και αγχωτική 

εργασία, όπως αυτή του ξενοδοχειακού και του εστιατορίου. 

Η τεχνική, στην επιλογή προσωπικού, εφαρμόζεται συνήθως κατά τη διάρκεια της 

ατομικής συνέντευξης και έχει συγκεκριμένες προσαρμογές. 

 
  

Ο κύκλος κρίσιμων συμβάντων βασίζεται στις ακόλουθες φάσεις: 

1. Περιγραφή: τι συνέβη; 

2. Αισθήσεις: τι σκεφτόσουν; 

3. Αξιολόγηση: Τι ήταν καλό και τι κακό στην εμπειρία σας; 

4. Ανάλυση: τι ανάλυση μπορείτε να κάνετε σε καταστάσεις; 

5. Συμπεράσματα: Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά; 

6. Σχέδιο δράσης: Εάν συμβεί ξανά, τι θα κάνατε; 

  

Ο συνεντευξιαστής παρουσιάζει στον ερωτώμενο μια κρίσιμη κατάσταση, η οποία 

λαμβάνεται από το τυπικό εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθούν. 

Αυτή η τεχνική έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, εισάγει στοιχεία αυστηρά εγγενή στο 

έργο. Πολλά έθνη στον κόσμο δεν επιτρέπουν την ερώτηση σχετικά με την ιδιωτική και 

προσωπική ζωή κατά τη διάρκεια μιας επιλογής. 

 

 Piano 
d'azione 

 

 Descrizione 

 

 Sensazioni 

 

 Valutazioni 

 

 Analisi 

 

 Conclusioni 

 



 

Ωστόσο, θα μπορούσαμε επίσης να θέσουμε στον εαυτό μας πολλές ερωτήσεις σχετικά 

με τις ερωτήσεις που συνήθως παράγονται κατά την επιλογή. Ακόμη και ορισμένες 

ερωτήσεις προσωπικότητας μπορεί να είναι άσχετες και αμφισβητήσιμες σε ορισμένα 

πλαίσια. 

Σε πλαίσια επιλογής είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθούν κριτήρια αμεροληψίας, 

αυτό δεν είναι πάντα εύκολο όσον αφορά την ατομική συνέντευξη, αλλά θα πρέπει να 

παραμείνει βασικός στόχος εκείνων που διαμορφώνουν τη συνέντευξη. 

Τα δεοντολογικά ζητήματα αποτελούν τη βάση της επιλογής του προσωπικού, τα οποία 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

● Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να καθορίζονται αμερόληπτα, δεν πρέπει να 

ευνοούν ανάξια έναν υποψήφιο εις βάρος ενός άλλου 

● Οι ερωτήσεις και οι δοκιμασίες επιλογής πρέπει να είναι οι ίδιες για όλους 

και να σχετίζονται αυστηρά με το πλαίσιο της εργασίας 

● Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να καθορίζονται πριν από τη διενέργεια της 

αξιολόγησης 

● Όλοι οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων των ακατάλληλων) πρέπει να 

ενημερώνονται για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση, κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζουν και 

να σέβονται τον χρόνο που αφιερώνουν οι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση 

  

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά πολύ συχνά, στην επιλογή του προσωπικού, τα 

φύλλα βαθμολόγησης χρησιμοποιούνται χωρίς σαφές εγχειρίδιο για την απόδοση των 

βαθμολογιών που χρησιμοποιούνται ή των δομημένων συνεντεύξεων (επομένως με 

προκαθορισμένες ερωτήσεις) όπου δεν εξηγείται πώς πρέπει να ερμηνεύονται οι 

πιθανές απαντήσεις, ποιες είναι οι καταλληλότερες απαντήσεις και ποιες όχι. 

  

Πάρτε αυτόν τον πίνακα αξιολόγησης για παράδειγμα 

Επικοινωνία 1 2 3 4 5 6 7 

Διαχείριση άγχους 1 2 3 4 5 6 7 

Διαχείριση συγκρούσεων 1 2 3 4 5 6 7 



 

Ετοιμότητα 1 2 3 4 5 6 7 

  

Εάν ένας αξιολογητής είχε αυτό το σύστημα, χωρίς σαφή ένδειξη για το πώς να 

αντιστοιχίσει μεμονωμένες βαθμολογίες, θα αντιμετωπίζουμε υψηλό κίνδυνο 

αυθαίρετης απόφασης. 

  

Η έλλειψη κανόνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων δημιουργεί ένα ηθικό πρόβλημα 

αμεροληψίας των κριτηρίων επιλογής. 

 

Εάν ενδιαφέρεστε να εμβαθύνετε τα ηθικά ζητήματα της επιλογής προσωπικού για το 

σεβασμό του συνεργάτη, σας προτείνω να συμμετάσχετε στο μάθημα βίντεο που 

λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Νέοι Ηθικοί Ηγέτες" που βρίσκετε 

παρακάτω. 

 
Κατεβάστε το μάθημα "Ηθική Ηγεσία" 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-online-di-leadership-etica-con-attestato/ 

  



 

Στο πλαίσιο της τεχνικής κρίσιμου συμβάντος, τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλετε 

στον υποψήφιο μπορούν να καθοριστούν με το επόμενο παράδειγμα. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
Ας μπούμε στα πλεονεκτήματα της πρακτικής. Ας δούμε ένα παράδειγμα κατάστασης 

που πρέπει να υποβληθεί στον υποψήφιο: 

   

"Για παράδειγμα, βρίσκεστε στη ρεσεψιόν και εμφανίζεται ένας 

επισκέπτης που δεν θα είναι ευπρόσδεκτος, καθώς η δομή είναι 

υπεράριθμη, πώς συμπεριφέρεστε με τον πελάτη;" 

 

Ορισμός της κατάστασης 



 

 
 

Οι υπεράριθμες κρατήσεις πραγματοποιούνται όταν ο αριθμός των κρατήσεων 

υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων δωματίων. Αυτή η προϋπόθεση είναι δυνατή 

και εφαρμόζεται κανονικά σε ξενοδοχεία και κρατήσεις αεροπορικών εταιρειών. Ως εκ 

τούτου, ο πελάτης έχει κάνει πραγματικά κράτηση της υπηρεσίας, αλλά δεν θα είναι σε 

θέση να έχει πρόσβαση σε αυτήν. 

  

Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, ο υποψήφιός μας μπορεί να δώσει λίγο πολύ επαρκείς 

απαντήσεις.  Ηδημιουργικότητα μπορεί να μην έχει όρια, αλλά σίγουρα, στη λογική της 

ποιότητας στον τομέα του ξενοδοχείου και της φιλοξενίας, θα πρέπει να ορίσετε εκ των 

προτέρων τις επαρκείς και ανεπαρκείς απαντήσεις. Συνήθως αυτό γίνεται σε κλίμακα 5 

σημείων και συσχετισμένους περιγραφείς. 

  

Ένα παράδειγμα πιθανής αξιολόγησης των απαντήσεων στις ερωτήσεις που 

παρέχονται θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο. 

  



 

5 Ο ρεσεψιονίστ ενημερώνει τον πελάτη για εναλλακτικές λύσεις 

υπεράριθμων κρατήσεων, που προετοιμάζονται εκ των προτέρων και 

τουλάχιστον ισοδύναμης ποιότητας. Ο ρεσεψιονίστ, εκ των προτέρων, 

προετοιμάζει υπηρεσίες υποστήριξης για να μειώσει την ταλαιπωρία στο 

ελάχιστο (π.χ. υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο, μεταφορικό μέσο, 

αχθοφόρος) 

4   

3 Ο ρεσεψιονίστ χρειάζεται χρόνο και συνομιλίες με τη διοίκηση για να δώσει 

μια εξατομικευμένη απάντηση 

2   

1 Ο ρεσεψιονίστ δηλώνει ότι δεν είναι νομικά υποχρεωμένος να παρέχει την 

υπηρεσία. Η υπεράριθμη κράτηση απαιτείται από το νόμο και ως εκ τούτου 

ο πελάτης θα πρέπει να αναζητήσει άλλη λύση. 

  

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτές οι απαντήσεις διανέμονται από την άποψη της 

επάρκειας, αλλά ο υποψήφιος δεν βλέπει αυτό το πλέγμα και είναι ελεύθερος να 

απαντήσει σε αυτό που σκέφτεται. 

Για το λόγο αυτό, το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης ενδιάμεσους χώρους για την απόδοση 

των σημείων. 

 

Εάν ασχολείστε με την επιλογή προσωπικού στην εταιρεία σας, σίγουρα θα 

επαναλάβετε αυτή την ερώτηση πολλές φορές και επομένως θα λάβετε διαφορετικές 

απαντήσεις, όχι πάντα πλαισιωμένοι στο σύστημα. 

 

Μια δουλειά που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε αυτή τη διαδικασία είναι να 

συλλέξετε και να βαθμολογήσετε κάθε πιθανή απάντηση, ομαδοποιώντας τις σε 

ομοιογενείς ομάδες. 

Ως εκ τούτου, το προηγούμενο μοντέλο μπορεί να επεκταθεί με όλες τις πιθανές λύσεις 

στο πρόβλημα και να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον διευθυντή του τομέα 



 

HoReCa σχετικά με το φάσμα των δυνατοτήτων αντιμετώπισής του με τη μικρότερη 

δυνατή πίεση. 

Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τυποποιήσετε τη διαδικασία επιλογής. 

Η ανίχνευση της ικανότητας διαχείρισης αγχωτικές καταστάσεις μπορεί να είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο επιλογής. Ο εντοπισμός της συναισθηματικής σταθερότητας και 

της ικανότητας αντίδρασης πρέπει πάντα να αφορά στοιχεία που σχετίζονται με τη ζωή 

της εργασίας. 

Ορισμένοι υπεύθυνοι προσλήψεων χρησιμοποιούν προσομοιώσεις ακραίων 

καταστάσεων για το δικό τους καλό (π.χ. απαιτούν γρήγορους υπολογισμούς), αλλά, 

εάν αυτές οι ερωτήσεις δεν αφορούν τη δουλειά στην οποία θα τοποθετηθούν οι 

εργαζόμενοι, η έρευνα είναι άχρηστη και προκαλεί άσκοπα άγχος στον υποψήφιο. 

Αντίθετα, είναι ηθικό καθήκον του υπεύθυνου προσλήψεων να καθορίζει σαφή και 

δίκαια κριτήρια επιλογής. Και πάνω απ' όλα, ένας καλός διευθυντής στον τομέα του 

τουρισμού και των ξενοδοχείων θα πρέπει στη συνέχεια να συσχετίσει αυτά τα κριτήρια 

με την πραγματική απόδοση του εργαζομένου. 

Για να υποβάλετε την προϋπόθεση της αμεροληψίας, είναι πάντα σκόπιμο να 

διαχειρίζεστε κρίσιμα ζητήματα περιστατικών μεμονωμένα, προσομοιώνοντας την 

υπόθεση ενός σεναρίου. Πολύ συχνά, οι αξιολογητές του προσωπικού τείνουν να 

χρησιμοποιούν ομαδικές εξετάσεις, στις οποίες ένας από τους υποψηφίους 

προσομοιώνει την κρίσιμη κατάσταση. Αυτή η μέθοδος, ωστόσο, στερείται 

τυποποίησης και θα μπορούσε να προκαλέσει ανταγωνισμό. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν αρκετά για τις κρίσιμες 

καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστούν. Έχοντας στη συνέχεια να υποβάλουν την 

τεχνική με τη σειρά, αναπόφευκτα οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται πρώτα στο 

σενάριο βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους επόμενους, οι οποίοι 

μπορούν να προετοιμάσουν τις απαντήσεις πιο κατάλληλα. 

  

  

  

  

 



 

  

  

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας όπου μπορείτε να 

εφαρμόσετε την τεχνική κρίσιμων συμβάντων. Αυτό που κάνω συχνά στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης του προσωπικού, επίσης για τη μείωση του στρες, είναι η έκθεση των 

εργαζομένων σε πιθανά κρίσιμα σενάρια. 

Τα κρίσιμα σενάρια επιλέγονται από αυτά που συμβαίνουν συχνότερα στην εργασία 

ξενοδοχείων και εστιατορίων. 

Στην περίπτωση της κατάρτισης, είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί η τεχνική 

του παιχνιδιού ρόλων. 

Οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των κρίσιμων καταστάσεων των πελατών σε 

σενάρια και στυλ αλληλεπίδρασης και μπορούν να τα αναπαράγουν ζωντανά. 

Η προσομοίωση της αναπαραγωγής αυτών των καταστάσεων επιτρέπει σε όλο το 

προσωπικό να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων 

και, ως εκ τούτου, τηνπρόληψη δυνητικά αγχωτικές καταστάσεις. 

Κατά την αντιμετώπιση της τεχνικής κρίσιμου συμβάντος, επιλέγονται τουλάχιστον δύο 

συμμετέχοντες. Το ένα άτομο αντιπροσωπεύει τον υπάλληλο, το άλλο τον πελάτη. 

Ο πελάτης υποβάλλει την προβληματική κατάσταση στον εργαζόμενο που πρέπει να 

απαντήσει. Οι άλλοι συμμετέχοντες στο μάθημα και ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνουν 

το ρόλο των παρατηρητών. 

 

 

 

Κρίσιμο περιστατικό για την εκπαίδευση 

Αλληλεπίδραση προς ανάλυση 



 

 
  

Οι παρατηρητές πρέπει νασιωπούν καθ' όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  Τα 

συνεχή σχόλια ή οι μη λεκτικές απαντήσεις μπορούν μόνο να επηρεάσουν αρνητικά την 

προσομοίωση, καθιστώντας την λιγότερο ρεαλιστική. 

Οι παρατηρητές θα παρέχουν σχόλια στο τέλος. Οι ασκήσεις ρόλων δεν πρέπει να 

ασκούνται μόνο και μόνο επειδή είναι πιο διασκεδαστικές από το κλασικό μετωπικό 

μάθημα, αλλά θα πρέπει πάντα να οδηγούν σε ένα σαφές αποτέλεσμα. 

Ο/η εκπαιδευτικός, στο τέλος της άσκησης, θα πρέπει να συνοψίσει τα αποτελέσματα 

και να συμφωνήσει με τους συμμετέχοντες ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την 

επίλυση του κρίσιμου περιστατικού. 

Η άσκηση αυτή θα πρέπει να καθορίζει σαφή έκθεση με τη μορφή αλγορίθμου 

ερωτήσεων και απαντήσεων σε κρίσιμες καταστάσεις ή ως τρόπο χειρισμού ενός μόνο 

κρίσιμου γεγονότος. 

Εάν η άσκηση ρόλων δεν το καθορίζει αυτό, απλώς αυξάνει την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με το πρόβλημα, χωρίς να μεταδίδει έναν πραγματικό πρακτικό τρόπο 

αντιμετώπισης κρίσιμων γεγονότων. 

Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανίχνευση του στρες. Το άγχος μειώνεται 

επίσης με την εύρεση στρατηγικών για την αντιμετώπιση κρίσιμων γεγονότων με τον 

καλύτερο τρόπο για την ικανοποίηση των πελατών και την ευημερία των εργαζομένων. 

  

 
Οιεξυπηρετητές 



 

 

Η τεχνική κρίσιμων συμβάντων μπορεί επομένως να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 

την ανίχνευση του στρες. Η λειτουργική λογική αυτής της τεχνικής είναι επίσης κοινή 

σε πολλές μορφές ψυχοθεραπείας. Η έκθεση σε ένα αγχωτικό φαινόμενο αρκετές 

φορές συνηθίζει το σώμα μας να το αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. 

Η τεχνική κρίσιμου συμβάντος σας επιτρέπει να το κάνετε σε προστατευμένο και 

προσομοιωμένο περιβάλλον. 

Υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ψυχοθεραπεία για να 

εκθέσουν ένα άτομο σε αγχωτικές συνθήκες και να μειώσουν την επίδρασή τους. 

  

Μείωση του στρες και ψυχοθεραπεία 



 

 

  

 Cognitive Behavioral Therapy  

 
Eye movement desensitization and 
reprocessing 

 

 Eye movement integration  

 Stress inoculation training  

 Hypnosis  

 Mindfulness  

 Virtual reality therapy  



 

Μία από τις πιο κοινές τεχνικές είναι η συστηματική απευαισθητοποίηση, που 

χρησιμοποιείται στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία για την αντιμετώπιση 

φοβιών. Αυτός ο τύπος τεχνικής συνίσταται στην προοδευτική προσέγγιση 

ενοχλητικών, αγχωτικών ερεθισμάτων ή ερεθισμάτων που προκαλούν φοβικές 

αντιδράσεις. Η προοδευτική γνώση του επιβλαβούς ερεθίσματος μειώνει το άγχος και 

τις αντιδράσεις του στρες. 

Μια άλλη τεχνική ονομάζεται εκπαίδευση εμβολιασμού του στρες, μια μέθοδος που 

αναπτύχθηκε από τον Meichenbaun το 1985. Αυτή η τεχνική θεωρεί το άγχος ως 

αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ του περιβάλλοντος και του ατόμου. Σε αυτή 

την αλληλεπίδραση, η ερμηνεία του ατόμου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον 

προσδιορισμό του πόσο αγχωτικό είναι ένα φαινόμενο. 

Η εκπαίδευση εμβολιασμού κατά του στρες παρέχει ένα σύνολο δεξιοτήτων και μια 

ευέλικτη στάση για να μάθετε πώς να προσαρμόζετε τη συμπεριφορά σας υπό 

αγχωτικές συνθήκες. 

Μια παρόμοια λογική εφαρμόζεται επίσης από πολυάριθμες θεραπευτικές 

παρεμβάσεις χρήσιμες για τη διαχείριση τραυματικών αντιδράσεων. Πολλές 

ψυχολογικές τεχνικές όπως η ύπνωση, η απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία της 

κίνησης των ματιών (EMDR) και οι Τεχνικές Συναισθηματικής Ελευθερίας (EFT) 

βασίζονται στη φανταστική έκθεση σε αγχωτικά ή τραυματικά ερεθίσματα. 

Εάν πιστεύετε ότι η κατάσταση άγχους σας είναι ιδιαίτερα υψηλή ή συνδέεται με ένα 

μόνο κρίσιμο γεγονός, η συμβουλή είναι να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με έναν 

ψυχολόγο ειδικευμένο σε αυτόν τον τομέα. 

Δυνητικά τραυματικά γεγονότα επανέρχονται στη μνήμη πολύ συχνά και με 

απενεργοποιητικό τρόπο, αν αυτή είναι η περίπτωσή σας, σας συνιστώ να 

επικοινωνήσετε με έναν ψυχοθεραπευτή για υποστήριξη. 

  

 

Από τη δεκαετία του 2000, έχει πειραματιστεί  μια νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση 

αγχωτικά φαινόμενα: η λεγόμενη Θεραπεία Εικονικής Πραγματικότητας. Αυτή η μέθοδος 

Θεραπεία εικονικής πραγματικότητας 



 

βασίζεται σε προσομοιωμένη έκθεση σε αγχωτικά φαινόμενα. Συνήθως, από την 

πρώιμη ιστορία αυτού του τύπου θεραπείας, η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αντιμετώπιση φοβιών. 

Η μέθοδος της συστηματικής απευαισθητοποίησης έχει ένα πρόβλημα: είναι 

απαραίτητο να προσεγγίσουμε ένα αγχωτικό ερέθισμα. Ωστόσο, το αγχωτικό ερέθισμα 

μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να έρθει. Εάν ένα άτομο φοβάται τις αράχνες ή τα 

περιστέρια, θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει κάποιον, να θέσει μια προοδευτική 

προσέγγιση, να παρακολουθεί τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά του. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αγχωτικές καταστάσεις στον χώρο εργασίας, οι οποίες 

παρουσιάζουν ένα πρόσθετο πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους. 

Μια πραγματική κατάσταση εργασίας και μια αγχωτική αντίδραση έχουν πραγματικές 

επιπτώσεις. Εάν αντιδράσετε ιδιαίτερα συναισθηματικά σε μια κατάσταση εργασίας ή 

με έναν αγχωμένο τρόπο, αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την 

απόδοση ή την ικανοποίηση των πελατών. 

 

 
 



 

Ο κόσμος της εργασίας είναι πραγματικός, μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να 
είμαστε δημιουργικοί στην προσφορά εξατομικευμένης εξυπηρέτησης πελατών, αλλά 
δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε. 
Ο πειραματισμός με νέους τρόπους διαχείρισης του άγχους στην εργασία μπορεί να 
γίνει, αλλά συνεπάγεται κινδύνους. 
 
Η εικονική πραγματικότητα προσφέρει ένα ρεαλιστικό, προστατευμένο, 
προσομοιωμένο πλαίσιο όπου μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να κάνει όλα 
τα λάθη που είναι απαραίτητα για τη μάθηση, χωρίς να έχει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τον πραγματικό πελάτη (ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος με 
μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση). 
Η εικονική πραγματικότητα μπορεί επίσης να διεξαχθεί από μόνη της. Αυτό είναι ένα 
μεγάλο πλεονέκτημα,ειδικάστο τρέχον πλαίσιο, όπου οι περιορισμοί που σχετίζονται 
με τον Covid-19 δεν επιτρέπουν ομαδικές συναντήσεις ή ομαδική εκπαίδευση. 
Η εικονική πραγματικότητα, όπως και κάθε εφαρμογή, μπορεί να εφαρμοστεί ανά 
πάσα στιγμή, βελτιστοποιώντας την ατομική εκπαίδευση. 
Τέλος, η εικονική πραγματικότητα σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί με απλό τρόπο 
χρησιμοποιώντας ένα smartphone και γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, τα οποία 
μπορούν επίσης να έχουν ελάχιστο κόστος (οι τιμές γενικά ξεκινούν από € 10). 
 

 
Ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσετε την τεχνική κρίσιμου συμβάντος είναι μέσω 

μιας ομάδας εστίασης με το προσωπικό. Η ομάδα εστίασης είναι μια ομαδική συζήτηση 

υπό την ηγεσία ενός συντονιστή, ο οποίος έχει ευέλικτο πρόγραμμα. Σε γενικές 

γραμμές, οι ομάδες εστίασης έχουν ορισμένους συμμετέχοντες όχι περισσότερο από 

12 άτομα. Μια ομάδα εστίασης διαρκεί συνήθως μεταξύ 90 και 120 λεπτών, αλλά 

μπορείτε να διαφωνείτεμε τις λεπτομέρειες των αναγκών σας. 

Συνιστάται ο συντονιστής να είναι ένας επόπτης εταιρείας που έχει μια αρκετά ευρεία 

άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών. Εάν δεν συμβαίνει αυτό,  μπορεί να 

δυσκολευτεί να εμβαθύνει όλες τις απαραίτητες πτυχές. 

Μεταξύ αυτών που καλούνται στην ομάδα εστίασης είναι καλό να συμπεριλάβετε 

τουλάχιστον έναν βασικό εκπρόσωπο από όλα τα τμήματα της εταιρείας σας 

(τροφοδοσία, εξυπηρέτηση, μαγείρεμα, υπηρεσίες ευεξίας, λογιστική, υποδοχή κ.λπ.). 

Πώς να εντοπίσετε κρίσιμα περιστατικά 



 

Έχοντας όλα τα άτομα στην ίδια ομάδα εστίασης επιτρέπει σε όλους να μοιραστούν 

επίσης τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ κάθε τμήματος της εταιρείας. Ειδικά εάν η 

αλληλεπίδραση είναι προβληματική, συνιστάται αυτή η λειτουργία. 

Εναλλακτικά, εάν πιστεύετε ότι πρέπει να διερευνήσετε λεπτομερώς τις πτυχές μιας 

ενιαίας ενότητας ή αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο, μπορείτε επίσης να οργανώσετε 

ξεχωριστές ομάδες εστίασης (μία ανά τμήμα) και στο τέλος μια ομάδα εστίασης με 

όλους τους εκπροσώπους.

 
Η ρύθμιση της ομάδας εστίασης συχνά απαιτεί μια κυκλική διάταξη των καρεκλών και 

των συμμετεχόντων,  χωρίς κανένα άλλο φυσικό στοιχείο στο κέντρο για να ενθαρρύνει 

τη συνομιλία μεταξύ όλων. 

Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο βάθους που θέλετε να φτάσετε και, πάνω απ 'όλα, από 

τον διαθέσιμο χρόνο. 

Ωστόσο, η διεξαγωγή της ομάδας εστίασης από τον επόπτη μπορεί να προκαλέσει μια 

πολύπλοκη απάντηση στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται υπό 

εξέταση. 

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται μερικές φορές ειδικός σύμβουλος στον τομέα του 

τουρισμού, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. 



 

  

Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα ένας καλός κανόνας να ενημερώνετε τους 

συμμετέχοντες ότι δεν πρόκειται για συνεδρία αξιολόγησης. Η ομάδα εστίασης είναι 

μια στιγμή που οδηγεί τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ένα συγκεκριμένο βασικό 

θέμα. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα εστίασης είναι αφιερωμένη στον εντοπισμό 

αγχωτικά γεγονότα και τη λύση τους. 

  



 

Μια τυπική ομάδα εστίασης για τον εντοπισμό κρίσιμων περιστατικών έχει ως εξής:

 
  
 

  

 Introduction of the aims of the focus group  

 
Introduction of one of the crucial areas 
of the company 

 

 
Evaluation of probability, occurrence 
and impact 

 

 List the actions taken  

 Selection of the best strategies  

 
Replicating for each sector of the 
company 

 

 Monitoring  



 

1. Εισαγωγή του σκοπού της ομάδας εστίασης: αυτή η ενότητα της ομάδας εστίασης 

έχει μια κινητήρια λειτουργία. Είναι απαραίτητο να εξηγηθεί οι στόχοι και οι 

στόχοι της συνάντησης. Είναι πολύ σημαντικό να αποκλειστούν οι σκοποί 

αξιολόγησης. Δεν πρόκειται για συνεδρία αξιολόγησης προσωπικού και οι 

δηλώσεις για κρίσιμα γεγονότα δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο ούτε 

για την επιβράβευση ούτε για την υποτίμηση των συμμετεχόντων. Σκοπός της 

συνάντησης είναι ο προσδιορισμός των κρίσιμων τομέων και των τρόπων 

βελτίωσης. Παρακινήστε τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία κάθε στρατηγικής 

2. Εισαγωγή ενός από τους κρίσιμους τομείς της εταιρείας. Ο εκπρόσωπος ενός από 

τους τομείς θα απαριθμήσει τις πιο κρίσιμες καταστάσεις ενός συγκεκριμένου 

τομέα (π.χ. υπηρεσία πίνακα). Ο εκπρόσωπος θα ενθαρρυνθεί να δώσει 

προτεραιότητα στα πιο συχνά γεγονότα και τα πιο επιδραστικά γεγονότα. Στον 

κόσμο του τουρισμού, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, πρέπει να ειπωθεί 

ότι οι εργαζόμενοι συχνά εκτίθενται σε μια μικρή σειρά κρίσιμων γεγονότων. Με 

κάποιο τρόπο παράγουν πιο κοινές απαντήσεις στην κρίσιμη κατάσταση, ειδικά 

αν εκτίθενται συχνά. Αυτές οι πρακτικές μπορούν ασφαλώς να βελτιωθούν και να 

βελτιστοποιηθούν κατά την ανταλλαγή μεταξύ συναδέλφων. Ωστόσο, υπάρχουν 

ιδιαίτερα σπάνια αλλά ακόμα επιδραστικά γεγονότα που μπορούν να βρουν 

μερικούς από το προσωπικό απροετοίμαστους. Η κοινή χρήση είναι πολύ 

σημαντική. 

3. Κάθε κρίσιμο συμβάν θα πρέπει να ταξινομείται ως προς την πιθανότητα 

εμφάνισης και πρόσκρουσης. Κάθε κρίσιμο γεγονός θα πρέπει να σχετίζεται με 

άλλους τομείς. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των τομέων μπορεί να οδηγήσει 

σε προβλήματα δεύτερης τάξης. Μια ομάδα εστίασης παρουσία εκπροσώπων 

κάθε ομάδας μπορεί να αποσαφηνίσει όλους τους πιθανούς παράγοντες 

αλληλεπίδρασης. 

4. Για κάθε κρίσιμο συμβάν είναι απαραίτητο να απαριθμήσει όλες τις ενέργειες 

που έχουν γίνει και να υπογραμμίσει εκείνες που ήταν πιο επιτυχημένες. Είναι 

απαραίτητο να συσχετιστούν αυτές οι στρατηγικές με άλλα τμήματα, εάν είναι 



 

σχετικές (για παράδειγμα, ένα παράπονο πελάτη στο τραπέζι αναφέρεται στην 

υπηρεσία, αλλά αναφέρεται επίσης στην κουζίνα). 

5. Επιλέγονται οι καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης. 

6. Το ίδιο περιεχόμενο αναπαράγεται για κάθε τομέα. 

7. Ο μαέστρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τονώσει την άποψη όλων των 

συμμετεχόντων εάν δεν αναφέρουν ενεργά τα σχετικά σχόλια. 

8. Έχουν δημιουργηθεί στρατηγικές παρακολούθησης. Εάν οι μέθοδοι διαχείρισης 

κρίσιμων ζητημάτων αλλάξουν, επειδή συμφωνείται ότι ορισμένες στρατηγικές 

έχουν λειτουργήσει καλύτερα από άλλες, είναι καλό να δοκιμάσετε νέες 

πρακτικές και να δώσετε στον εαυτό σας ένα χρονικό όριο για πειραματισμό (π.χ.  

3 μήνες). Μετά το χρόνο που απαιτείται για τον πειραματισμό, οι 

εμπειρογνώμονες μπορούν να συναντηθούν ξανά για να μοιραστούν την 

εμπειρία και να ελέγξουν αν έχει παραγάγει ή όχι αποτέλεσμα. 

9. Στο τέλος της συνεδρίασης είναι απαραίτητο να εκπονηθούν εκθέσεις και 

περίληψη των όσων συμφωνήθηκαν για την καλύτερη διαχείριση των κρίσιμων 

ζητημάτων. 

 

Οι κρισιμότητα που επιτυγχάνονται και οι μέθοδοι διαχείρισης της κρισιμότητας 

αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Οι πιο 

λειτουργικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων στην εταιρεία και τη 

διαχείριση του άγχους μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της απόδοσης και της 

ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων. Ακόμη και το απλό γεγονός της ομιλίας για 

αυτές τις δυσκολίες με ανοιχτό και κοινό τρόπο μπορεί να έχει θεραπευτική λειτουργία. 

Ο ηγέτης της ομάδας εστίασης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνοψίσει τις σχετικές 

παρεμβάσεις, να προσανατολίσει την ομάδα προς τους στόχους και να ενθαρρύνει μια 

ελεύθερη συζήτηση. 

  

Για παράδειγμα, έχοντας συνεργαστεί εκτενώς με διαφορετικούς τύπους δομών, έχω 

συσσωρεύσει ορισμένα παραδείγματα κρίσιμων συμβάντων τύπουs. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα για να τονώσετε τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων 



 

και να κατανοήσετε εάν συμβαίνουν επίσης στις εγκαταστάσεις σας. Μπορείτε να 

αναρωτηθείτε αν η δομή σας έχει επαρκείς μεθόδους διαχείρισης για τους σκοπούς. 

  

Ο επισκέπτης δεν θέλει να ακολουθήσει τους κανόνες χρήσης μιας υπηρεσίας (π.χ. 

σάουνα) 

Ο επισκέπτης δεν ακολουθεί τους κανόνες χρήσης μιας υπηρεσίας ακόμα και αφού 

έχει λάβει σωστά τις οδηγίες 

Ο επισκέπτης δεν θυμάται τις πληροφορίες που δόθηκαν κατά το check-in 

Ο επισκέπτης ισχυρίζεται ότι δεν έχει ενημερωθεί για τα έξοδα ορισμένων 

υπηρεσιών 

Ο πελάτης στο τραπέζι αναφέρει ότι το πιάτο είναι κρύο ενώ θα πρέπει να είναι 

ζεστό 

Ο πελάτης δεν μπορεί να φιλοξενηθεί λόγω υπεράριθμων κρατήσεων 

Ο πελάτης είναι αλλεργικός σε ορισμένα τρόφιμα, αλλά δεν ειδοποίησε το 

προσωπικό 

Ο πελάτης είναι vegan, αλλά το μενού δεν προσφέρει επιλογές από αυτή την 

άποψη 

Ο πελάτης αναφέρει ότι το φαγητό μυρίζει περίεργα 

Ο πελάτης αναφέρει ότι τα τραπεζομάντιλα δεν είναι επαρκή και αξιοπρεπή 

Ο πελάτης παραπονιέται για προβλήματα υγιεινής σε ένα ή περισσότερα μέρη της 

δομής 

Ο πελάτης αναφέρει ότι το δωμάτιό του έχει πλημμυρίσει. 

Ο πελάτης έχει πρόβλημα με το WiFi 

Ο πελάτης έχει μακρές συζητήσεις με το προσωπικό, οι οποίες δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν για λόγους τεχνικού χρόνου 

Ο πελάτης υποβάλλει αρνητική κριτική στο διαδίκτυο αναφέροντας ψευδείς 

πληροφορίες 

Ο πελάτης δίνει μια αόριστη αρνητική κριτική 

Ο πελάτης θέλει να μιλήσει με τον διευθυντή για να διατυπώσει ένσταση. 



 

Ο πελάτης έκλεψε το μπουρνούζι από το δωμάτιό του. 

Ο πελάτης αναφέρει ότι δεν μπορεί να βρει τιμαλφή που του είχαν απομείνει στο 

δωμάτιο. 

Ο πελάτης κάνει τα παράπονά του δυνατά 

Ο πελάτης εγείρει τα παράπονά του επιθετικά 

Ο πελάτης θέλει να αλλάξει δωμάτια, αλλά δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα 

Ο πελάτης αναφέρει ότι το φαγητό είναι παράξενο 

Ο πελάτης επιμένει να λάβει περαιτέρω έκπτωση από αυτή που συμφωνήθηκε 

Ο πελάτης δεν τηρεί τους κανόνες υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους 

Ο πελάτης καπνίζει στο δωμάτιο 

Ο πελάτης παραπονιέται ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες 

Ο πελάτης στο τραπέζι ζητά να πάρει τα πιάτα γρηγορότερα, αλλά αυτό δεν είναι 

τεχνικά δυνατό 

  

Κάθε κρίσιμο γεγονός μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα από το προσωπικό 

εξυπηρέτησης, ένα έτοιμο προς χρήση σχέδιο για τη διαχείριση των κρίσιμων 

καταστάσεων βοηθά στη διαχείριση του άγχους εάν προστεθούν ταυτόχρονα πολλά 

αιτήματα. 

 

Η έρευνα των Pallarès, Linares, Moreno, Pazdyka (2017) επικύρωσε μια κλίμακα για τη 

χρήση της τεχνικής κρίσιμων συμβάντων στην προεπιλογή. Εκθέτοντας το προσωπικό 

σε κρίσιμες καταστάσεις, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση του 

άγχους. Ας δούμε τις βασικές ερωτήσεις παρακάτω: 

1. Είστε σε μια ομάδα και πρέπει να ορίσετε στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

για την ημέρα. Η σειρά σας τελειώνει και κανένας από τους στόχους δεν έχει 

επιτευχθεί. Και τι θα κάνεις; 

2. Είχατε ποτέ μια σύγκρουση με ένα μέλος της ομάδας σας στη δουλειά; 

Δομημένη συνέντευξη κρίσιμου περιστατικού 



 

3. Όταν εργάζεστε μόνοι, έχετε καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι όταν 

εργάζεστε ως ομάδα; 

4. Έχετε έναν πελάτη που ενδιαφέρεται για μια υπηρεσία που παρέχεται από το  

ξενοδοχείο, αλλά  λέει ότι δενέχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει.  Και τι θα 

κάνεις; 

5. Πώς θα προσαρμόζεστε τις στρατηγικές υπηρεσιών σας σε διαφορετική 

εθνικότητα, αγοραστική δύναμη και ηλικία; 

6. Συνήθως πετυχαίνεις τους στόχους που θέτεις στον εαυτό σου; 

7. Μετά τον καθορισμό ενός στόχου, σχεδιάζετε την εργασία σας (εργασίες που 

πρέπει να εκτελούνται καθημερινά, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κ.λπ.); 

8. Τι κάνατε κάτω από αγχωτικές συνθήκες, όταν είχατε πολλή δουλειά, δεν 

ξέρατε πώς να το κάνετε, αλλά έπρεπε να επιτύχετε τους στόχους σας; 

9. Όταν αντιμετωπίζετε ένα σύνθετο πρόβλημα, τι κάνετε για να το λύσετε; 

10. Πώς χειρίστηκες ένα πρόβλημα που σε κατέκλυσε; 

11. Σκέφτεσαι πολύ πριν πάρεις μια απόφαση; 

  

Αυτός ο τύπος ερώτησης επιτρέπει την εξαγωγή κρίσιμων περιστατικών στα πλαίσια 

hoReCa, που θα επαναχρησιμωθούν σε περίπτωση ανάγκης. 

 

Οι τεχνικές ανίχνευσης ακραίων καταστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές 

φορές το χρόνο εάν είναι αρκετά γρήγορες για να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν 

αποτελεσματικά την κατάσταση και να παρέμβουν αμέσως. Ο ιταλικός νόμος ν.81 του 

2008 απαιτεί από όλες τις εταιρείες να το κάνουν αυτό κάθε τρία χρόνια. Αλλά πολλά 

πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε τρία χρόνια, ειδικά στον τομέα HoReCa, ο οποίος 

είναι πολύ δυναμικός. 

Η πρόκληση αυτή αντιμετωπίστηκε από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Υγείας και το Πανεπιστήμιο της Jyvaskyla το 2003, όταν οι ερευνητές Elo, Leppanen και 

Jahkola επικύρωσαν ένα μέτρο άγχους μίας ερώτησης. Το μόνο ερώτημα είναι σίγουρα 

η ταχύτερη λύση που έγινε ποτέ. 

Ένας γρήγορος τρόπος μέτρησης του στρες 



 

  

Η ενιαία επικυρωμένη ερώτηση είναι η εξής: 

  

"Το άγχος αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου ένα άτομο 

αισθάνεται τεταμένο, ανήσυχο, νευρικό, ανήσυχο ή ανίκανο να 

κοιμηθεί τη νύχτα επειδή το μυαλό του ανησυχεί πάντα. Νιώθεις 

τέτοιο άγχος αυτές τις μέρες; " 

Καθόλου       Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 

  
  

Η απάντηση μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 5 σημείων που 

κυμαίνεται από τουλάχιστον 1 "καθόλου" έως το πολύ 5 "πάρα πολύ". 

To επικυρώστε αυτό το ενιαίο ερώτημα, οι ερευνητές έπρεπε να μετρήσουν τις 

συσχετίσεις μεταξύ αυτής της ενιαίας ερώτησης και των προηγουμένως επικυρωμένων 

δοκιμών, για να βρουν μια λογική αντιστοιχία. 

Είναι φυσικό ότι άλλες δοκιμές 30, 40 ή 50 ερωτήσεων θα πάνε περισσότερο στις 

λεπτομέρειες των επιμέρους διακρίσεων. Ο στόχος της επικύρωσης μιας δοκιμής με 

ένα μόνο ερώτημα είναι ότι αυτό, ακόμη και μόνο, μπορεί να δώσει μια σωστή και 

συνεπή ένδειξη πιο περίπλοκων και μακρών δοκιμών, σε ελάχιστο χρόνο. 

Οι ερευνητές επικύρωσαν αυτό το στοιχείο με σημαντικές δοκιμές όπως: 

● Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Πίεσης 

● Απόθεμα εξουθένωσης maslach 

● Έρευνα Ψυχικής Υγείας 

● Δοκιμή προσανατολισμού ζωής 

● Δείκτης ικανότητας εργασίας 

  



 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ερευνητές βρήκαν συνεπείς συσχετισμούς. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι η ενιαία ερώτηση μπορεί να αντικαταστήσει όλες αυτές τις δοκιμές, αλλά 

μπορεί να μας δώσει μια λογική ένδειξη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Εάν, από την άλλη πλευρά, χρειάζεστε ένα πιο λεπτομερές εργαλείο μέτρησης, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής πίεσης που 

ανιχνεύει τους ακόλουθους δείκτες πίεσης: 

● Κουρασμένος 

● Τρυπημένος 

● Άθυμος 

● Νευρικός 

● Μόνος 

● Προβλήματα συγκέντρωσης 

● Πονοκέφαλος 

● Παλμός 

● Αίσθημα αδυναμίας 

● Ναουέσας 

● Πόνος στο στήθος 

● Στομάχι 

● Αποκοιμιέμαι 

● Διαταραχές ύπνου 

● Ενεργός, ενεργητικός 

● Έναctive, με αυτοπεποίθηση 

● Κάντε καλά τις οικιακές εργασίες 

 

  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δημοσίευσε 

κατάλογο στοιχείων που πρέπει να εξεταστούν για τη μείωση του κινδύνου στον τομέα 

horeca, ο οποίος μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Το πλήρες έγγραφο ονομάζεται 

Κατευθυντήριες γραμμές κινδύνου στον τομέα 
HoReCA 



 

"Καινοτόμες λύσεις για τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στους τομείς 

των κατασκευών, της υγειονομικής περίθαλψης και της HORECA. " 

Η λίστα ελέγχου βασίζεται σε μια σειρά ερωτήσεων: 

  

1. Είσαισε κρεβάτια με μηχανισμό ανύψωσης; 

2. Είναι εκπαιδευμένοι οι εργαζόμενοι να αποτρέπουν σφάλματα ολίσθησης 

και πτώσης; 

3. Εφαρμόζεις μέτρα για να μειώσεις τον φόρτο εργασίας σου; 

4. Προστατεύετε την επιχείρησή σας από πιθανή κλοπή; 

5. Αξιολογείτε τις ανάγκες κατάρτισης στην αντιμετώπιση της βίας στον χώρο 

εργασίας; 

6. Χρησιμοποιείτε στρατηγικές για να μειώσετε το άγχος; 

7. Τίθεται σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού της εργασίας; 

8. Βελτιώνετε την ομαδική επικοινωνία μέσω δομημένης αξιολόγησης βάρδιας; 

9. Αξιολογείτε και διαχειρίζεστε τους κινδύνους της βίας; 

10. Έχετε κάποια προσέγγιση διαχείρισης άγχους; 

11. Έχει βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων σχετικά με το 

συνολικό κλίμα ασφάλειας στον οργανισμό; 

12. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό 

όταν χρειάζεται; 

13. Προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους που συνδέονται με τη 

σκόνη αλευριού (σε κουζίνες και φούρνους); 

14. Έχει ελεγχθεί η χρήση επικίνδυνων ουσιών στις εργασίες καθαρισμού; 

15. Έχει ελεγχθεί ο κίνδυνος δερματίτιδας από το πλύσιμο των πιάτων; 

16. Έχει ελεγχθεί η δερματίτιδα των γαντιών; 

17. Έχουν ελεγχθεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα έντομα και τη μούχλα για 

τους υπαλλήλους; 

 

  

Οδηγίες για νόμους και πολιτικές 



 

 

Δείτε παρακάτω οδηγίες για βασικούς εκπροσώπους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

και εκπροσώπους του κλάδου για τη μείωση του άγχους στον ξενοδοχειακό κλάδο και 

τον κλάδο των εστιατορίων. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου, μόνο 

η Ιταλία διαθέτει νόμο αναφοράς που υποχρεώνει τις εταιρείες να μετρούν την πίεση 

στους εργαζομένους και να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

αυτού του κινδύνου. 

Η μέτρηση του άγχους είναι μόνο το πρώτο βήμα για να μπορέσει τελικά να παρέμβει, 

αλλά χρειάζεται επίσης η καλή θέληση και η διαθεσιμότητα όλων των εμπλεκόμενων 

μερών για να αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα. 

 

Στην παρούσα παράγραφο βλέπουμε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

βελτίωση αυτής της διαδικασίας. 

Οι χώρες που δεν διαθέτουν νόμο ανίχνευσης ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να 

αφιερώνουν έναν νόμο που να διευκρινίζει πότε απαιτείται ανίχνευση του στρες. 

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο βήμα. Συνιστάται επίσης να προσφέρονται 

κατευθυντήριες γραμμές στη διοίκηση για να προτείνει εύλογα την αξιολόγηση και να 

προτείνει διορθωτικά μέτρα που μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε τομέα 

εργασίας, να τυποποιήσουν την ποιότητα και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. 

 

Οι ψυχολόγοι και ολόκληρο το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στην ανίχνευση 

του στρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης εργαλείων ανίχνευσης 

προσαρμοσμένων στον τομέα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο τομέας της εστίασης έχει πολύ 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κρίσιμων γεγονότων που μπορούν να ομαδοποιηθούν 

στο πλαίσιο της διαχείρισης των αντιρρήσεων. Η διαγωνική ανταλλαγή μεταξύ πελάτη 

και μέλους ξενοδοχείου/εστιατορίου είναι μοναδική σε κάποιο βαθμό. Ομοίως, το 

επίπεδο προσδιορισμού του πελάτη μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Ένα πολύ συνηθισμένο ρητό στον κλάδο της φιλοξενίας είναι "ο πελάτης έχει πάντα 

δίκιο", αλλά η κυριολεκτική εφαρμογή αυτού του ρητού θα σήμαινε πλήρη ακύρωση 

όλων των κανονισμών και πρακτικών μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Είναι σκόπιμο να 

καλωσορίσετε τον πελάτη με τον πιο εξυπηρετικό δυνατό τρόπο. 

Οι συνεχείς αντιρρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό επίπεδο πίεσης στο 

προσωπικό, να επιδεινώσουν την ικανοποίηση των πελατών και την ευημερία των 

εργαζομένων. 

Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση των ενστάσεων αποτρέπει την κλιμάκωση της 

σύγκρουσης και τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χειριστείτε τις αντιρρήσεις των πελατών, αλλά δεν 

υπάρχουν πάντα οι πόροι που απαιτούνται για την αντιμετώπιση όλων των 

αντιρρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Με αυτή την έννοια, είναι πάντα καλή ιδέα να 

προβλέψουμε τις αντιρρήσεις, να τις αποτρέψουμε, να έχουμε ένα σύνολο 

απαντήσεων έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. 

 

Οι τεχνικές διαχείρισης ενστάσεων μπορούν επίσης να απαριθμηθούν κατά τη διάρκεια 

ασκήσεων διαχείρισης κρίσιμων συμβάντων. Με αυτόν τον τρόπο, το προσωπικό θα 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλες τις συνθήκες, αποφεύγοντας όσο το 

δυνατόν περισσότερο αγχωτικές συνθήκες. Είναι καλό να υπολογίσουμε ότι ένα μεγάλο 

φορτίο ημερήσιων ωρών εργασίας δεν μπορεί να συνοδεύεται από απόλυτη διαύγεια 

και φρεσκάδα με κάθε τρόπο της ημέρας. 

Ας δούμε παρακάτω τις τεχνικές για τον χειρισμό των αντιρρήσεων. 

Η διαχείριση των αιτιάσεων 



 

  

   

 

 

 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε τις στρατηγικές που απαιτούνται για τον χειρισμό των 

ενστάσεων, πρέπει να τις κατανοήσετε. 

Η ένσταση είναι οποιαδήποτε επικοινωνιακή πράξη που αποσκοπεί στην 

αποσαφήνηση όσων προτείνουμε. 

Οι φορείς του τουρισμού και της φιλοξενίας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ένσταση 

δεν θα είναι απαραίτητα λεκτική. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πλεονέκτημα. Εάν ένα 

άτομο δεν έχει αντίρρηση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντίρρηση. 

  

 
 

Συνεπώς, υπάρχουν διάφοροι τύποι αντιρρήσεων: 

● Η λεκτική ένσταση: είναι αυτή που παραπέμπεται στο προσωπικό. Οι 

επαγγελματίες του τουρισμού και της φιλοξενίας πρέπει να είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να ανταποκριθούν. Η λεκτική αντίρρηση δεν πρέπει να σε τρομάζει 

τόσο πολύ. Φυσικά, θα μπορούσε να σχετίζεται με ένα πρόβλημα που δεν 

μπορείτε να λύσετε άμεσα, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να εργαστείτε στη 

σχέση, μπορείτε να αποφύγετε την κλιμάκωση της σύγκρουσης ή μια επίσημη 

  
Verbal 

objection 
 
NonVerba
l objection 

 
Written 

objection 

Κατανόηση των ενστάσεων 



 

καταγγελία. Μπορείτε επίσης να καταλάβετε ποιες είναι οι πραγματικές 

ανάγκες του πελάτη σας για να είστε πιο έτοιμοι την επόμενη φορά. Εν 

ολίγοις, η λεκτική αντίρρηση σας κάνει ενήμερους και έτοιμους. Τέλος, σε 

πολλές άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλύσετε μια ένσταση που, εάν δεν 

εκφραστεί, θα μπορούσε να παραμείνει ανεπίλυτη και, ως εκ τούτου, να 

μειώσει την ικανοποίηση των πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών είναι 

ένας από τους καλύτερους προγνωστικούς παράγοντες για τις προθέσεις 

αγοράς και τις συστάσεις που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης. 

● Μη λεκτική ένσταση: Το άτομο μπορεί να μην εκφράσει αντίρρηση, αλλά 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του σώματός του και μπορούμε να 

συμπεράνουμε από αυτό τι δεν είναι ιδιαίτερα 

ευχαριστημένο. Παραδείγματα μη λεκτικών αντιρρήσεων είναι εκφράσεις 

θλίψης του προσώπου, κλείσιμο βραχιόνων ή ποδιών, εκφράσεις αμηχανίας 

στο πρόσωπο, παραβερμπαλική επικοινωνία ανυπομονησίας ή άλλα λεπτά 

σήματα. Σε περίπτωση μη λεκτικής αντίρρησης μπορεί να είναι χρήσιμο να 

εμβαθύνουμε το θέμα, ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για να επιλύσουμε 

άμεσα αυτή την ένσταση. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρωτήσουμε "πώς 

μπορώ να σας βοηθήσω;"  or, "Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για 

σας;". Είναι σαφές ότι αυτός ο τύπος ελέγχου δεν πρέπει να είναι εμμονικός 

και επαναλαμβανόμενος, αλλά η εστίασή μας στον πελάτη θα μπορούσε να 

αποδώσει μακροπρόθεσμα. Οι επανειλημμένες μη λεκτικές αντιρρήσεις θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, 

σε αγχωτικές συνέπειες. 

● Γραπτή ένσταση: Η έγγραφη ένσταση αποτελεί επίσημη ένσταση, 

καταγγελία. Θα μπορούσε να φτάσει στη Διοίκηση και να ληφθεί υπόψη για 

οποιαδήποτε μέτρα, ειδικά αν είχε συμβεί κάτι αντικειμενικά σοβαρό. Η 

γραπτή ένσταση συμβαίνει συνήθως όταν ένα πρόβλημα δεν έχει 

επιλυθεί. Μια πολύ κοινή μορφή γραπτής αντίρρησης είναι η 

αναθεώρηση. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν 

με τον Διευθυντή, αν όχι για ιδιαίτερα προβλήματα που επηρεάζουν. Αντ 



 

'αυτού, είναι πολύ συνηθισμένο να διατυπώνονται δημόσιες κριτικές, ακόμη 

και ιδιαίτερα αρνητικές μέσω του διαδικτύου. Τα συστήματα online 

κρατήσεων (ΟΤΑ - Online Ταξιδιωτικά Γραφεία) απαιτούν από όλα τα άτομα 

που κάνει κράτηση να υποβάλουν μια κριτική. Ο χειρισμός των αρνητικών 

κριτικών συμβαίνει ειδικά αν δεν ήμασταν καλοί στο χειρισμό των ενστάσεων 

παρουσία. Όταν οι κριτικές αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τα ατομικά επίπεδα άγχους και θα μπορούσαν να 

έχουν επιπτώσεις. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πτυχή της 

δουλειάς μας, να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας για να μειώσουμε την 

πιθανότητα να χρειαστεί να διαχειριστούμε αγχωτικά γεγονότα. 

  

Πολύ συχνά, όταν η ένσταση αναφέρεται σε δομικά προβλήματα (το δωμάτιο έχει 

τεχνικά προβλήματα, ένα πορτοφόλι έχει εξαφανιστεί), είναι φυσικό ο πελάτης να 

θέλει να μιλήσει με τον Διευθυντή. Ο διευθυντής δεν είναι πάντα σε θέση να απαντήσει 

άμεσα σε όλες τις πιθανές αντιρρήσεις και δεν είναι ο ρόλος του να διαχειρίζεται τα 

πάντα. Αλλά είναι φυσικό να αναζητούμε τον υπεύθυνο. Πολύ συχνά, η επιθετικότητα 

κατευθύνεται προς εκείνους που ασχολούνται με τη φιλοξενία. 

Ένας από τους τρόπους για να λάβετε αυτές τις αντιρρήσεις να ρέουν άμεσα, 

προσφέροντας έναν σαφή τρόπο για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με πιθανά 

προβλήματα. Ορισμένες μεγάλες δομές, για παράδειγμα, αφιερώνουν έναν αριθμό 

Whatsapp στη διαχείριση όλων των πιθανών προβλημάτων. Αυτό επιτρέπει σε όλους 

να εκφράζονται άνετα και άμεσα και επίσης αποφεύγει μια πιθανή λεκτική 

κλιμάκωση. Η συνομιλία Whatsapp παρακολουθεί επίσης όλα τα αιτήματα και σας 

επιτρέπει να κάνετε ποσοτική ανάλυση στο είδος των αιτημάτων που υποβάλλονται, 

να οργανώσετε καλύτερα την εργασία, να αποτρέψετε μελλοντικές αντιρρήσεις και, ως 

εκ τούτου, να μειώσετε το άγχος. 

 

 

 

Πώς να χειριστείτε τις αντιρρήσεις 



 

 

Υπάρχουν χίλιες τεχνικές για τη διαχείριση των αντιρρήσεων. Όσοι συνεργάζονται 

στενά με τους ανθρώπους θα πρέπει να μάθουν αυτή την τεχνική, ακριβώς για να 

μειώσουν οποιαδήποτε αγχωτική κλιμάκωση της σύγκρουσης. 

Το έργο αυτού που χειρίζεται τις αντιρρήσεις είναι παρόμοιο με αυτό ενός γλύπτη. Οι 

αντιρρήσεις συχνά έρχονται σαν να ήταν μονολιθικές, μέσα από στρατηγικά 

ερωτήματα μπορούμε να μάθουμε να σμιλεύουμε καλύτερα, να αναδεικνύουμε 

λεπτομερώς την ένσταση, συγκεκριμένα, εξαλείφοντας το υπερβολικό μέρος από τον 

μονόλιθο. Κατά τον χειρισμό των αντιρρήσεων πρέπει να είμαστε καλοί στο να 

αναδειγνυόμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Από την πλευρά σας, για τη μείωση του 

στρες, πρέπει πάντα να προτείνετε τον εαυτό σας θετικά με το άτομο μπροστά σας, για 

να αναδείξετε το καλύτερο μέσα σας. Το γεγονός ότι βλέπεις αυτό το άτομο εχθρικό, 

θυμωμένο, ανυπόμονο δεν σημαίνει ότι αυτό το άτομο είναι πάντα έτσι. 

Είναι σε μια εποχή δυσκολίας και απογοήτευσης και μπορείτε να την βοηθήσετε. Και 

μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στην εταιρεία 

σας και στη διαχείριση των επισκεπτών, προκειμένου να μειωθεί το άγχος. 

Η ικανότητά σας πρέπει να είναι να τραβήξετε την προσοχή του πελάτη και να τον 

ανακατευθύνετε θετικά. 

Ένα από τα κείμενα που συνιστώ να μάθετε πώς να προσανατολίζεται η προσοχή του 

πελάτη θετικάεξηγεί την τεχνική του "Sleight of Mouth", γράφτηκε από τον Robert Dilts 

και ονομάζεται "Η δύναμη των λέξεων και NLP", in Ιταλία δημοσιεύεται από 

Unicomunicazione. 

  
 
Ακολουθούν ορισμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση των αντιρρήσεων 
 
 



 

 
  
 
 
 

 
Υπάρχουν άμεσοι τρόποι διατύπωσης αντιρρήσεων και έμμεσων τρόπων. Εν πάση 

περιπτώσει, το πρόβλημα είναι σαφές. Βλέπουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα 

λεκτικών αντιρρήσεων. 

  

Άμεση ένσταση: "αυτή η σούπα είναι κρύα". 

Αμφίβολες εκφράσεις: "Αναρωτιέμαι πώς μπορείτε να προσφέρετε φαγητό όπως 

αυτό". 

Υποθετικές εκφράσεις "δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άτομο στη ρεσεψιόν, 

διαφορετικά η γραμμή γίνεται πολύ μεγάλη". 

  

Οι προφορικές αντιρρήσεις μπορούν να επιλυθούν: 

● Ενεργώντας για το πρόβλημα: "Το παίρνω κατευθείαν στην κουζίνα για να 

ρυθμίσω τη θερμοκρασία". 

  

 Wait  

 Reformulate  

 Ask  

Ανατομία προφορικών αντιρρήσεων 



 

● Επαναπροσανατολίζοντας την προσοχή του συνομιλητή μέσα από ερωτήσεις 

και ιδέες "θα μπορούσατε να εξηγήσετε καλύτερα ποια χαρακτηριστικά του 

φαγητού προτιμάτε;", "Πώς μπορώ να σας βοηθήσω να επιλέξετε ένα πιάτο 

άλλο από αυτό;" 

● Εξηγώντας τις επιλογές: «επιλέξαμε ένα απλό τραπεζομάντιλο για να 

ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα και να επιτύχουμε οικολογικούς στόχους». 

  
Όταν αντιμετωπίζουμε μια επίσημη ένσταση αντιδρούμε συνήθως σε μία από αυτές τις 

δύο κατευθύνσεις: 

● Με αντεπίθεση ή αντικρούοντας τον πελάτη 

● Μέσω άνευ όρων διαμονής 

Η αντίθεση με τον πελάτη δεν είναι ποτέ καλό πράγμα για την ικανοποίηση των 

πελατών, αλλά μερικές φορές πρέπει να έχουμε έναν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό 

ρόλο προς τον πελάτη. 

Αν ένας πελάτης λέει ότι θέλει ένα χοιρινό κνήμη και, όταν το σερβίρετε,  αρνείται ότι 

αυτό είναι ένα χοιρινό κνήμη, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί του. Θα ήταν 

αντιφατικό. Εάν στον πελάτη δεν αρέσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του πιάτου, 

συνέπεια ή γεύση, αλλά αυτή η συνέπεια ή αυτή η γεύση συνδέεται με ένα συστατικό 

ή μια μέθοδο προετοιμασίας, ίσως ακόμη και που καθορίζεται στο μενού, ο πελάτης 

έχει κάθε δικαίωμα να πει ότι δεν του αρέσει αυτό το πιάτο, αλλά ο σερβιτόρος μπορεί 

να ενημερώσει και να εξηγήσει τον εαυτό του,  επίσης για ένα θέμα εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια, θα διαχειριστεί την ένσταση και με βάση τις σχετικές πολιτικές. 

Αν δεν σας αρέσει ένα πιάτο, δεν μπορούμε να το κάνουμε σύμφωνα με το γούστο του 

πελάτη. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα: 

● Εξηγήστε τη "λογική" πίσω από το πιάτο 

● Χρησιμοποιήστε μια ανοιχτή κουζίνα, η οποία επιτρέπει στους πελάτες να 

δουν τι συμβαίνει στην κουζίνα 

● Ο σεφ μπορεί να κάνει μια περιήγηση στα τραπέζια για να γνωρίσει το 

πελατολόγιο και να ενθαρρύνει τα θετικά συναισθήματα 

● Το προσωπικό υπηρεσιών μπορεί να παρακινήσει την πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιείται, μπορούν να προωθήσουν τη γνώση της πρώτης ύλης 



 

  
 
 

Μεγάλο μέρος της επίδρασης της επικοινωνίας μας συμβαίνει με μη λεκτικό 

τρόπο. Για παράδειγμα, η ίδια πρόταση μπορεί να πάρει διαφορετικές έννοιες αν 

χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τόνους φωνής. 

Ένα κομπλιμέντο που εκφράζεται με αμφίβολη φωνή έχει πολύ διαφορετικό νόημα από 

ένα κομπλιμέντο που εκφράζεται με σταθερή και σίγουρη φωνή. 

Το σώμα μας επικοινωνεί εν αγνοία μας πολλά πράγματα για εμάς και δεν το 

συνειδητοποιούμε  . 

Τα πιο συνηθισμένα στοιχεία στις μη λεκτικές αντιρρήσεις είναι τα εξής: 

● Αμφίβολος τόνος φωνής 

● Προκλητικός τόνος φωνής 

● Χαμήλωσε τις γωνίες των χειλιών: αυτό είναι ένα σημάδι αμηχανίας 

● Συστολή των μυών του πηγουνιού: αυτό είναι ένα σημάδι αμηχανίας 

● Μικρο-εκφράσεις θυμού 

● Μικροεκφράσεις θλίψης 

● Παραβερμπαλικοί ήχοι (φυσώντας, σνιφάροντας κ.λπ.) 

● Πίεση χειλιών: είναι ένα σημάδι καταστολής της πληροφορίας (συνήθως 

καθυστερούμε στην έκφραση μιας άμεσης αντίρρησης) 

Αςδείτε μερικά στοιχεία γλώσσας σώματος παρακάτω που μπορεί να κρύψουν μια 

ανείπωτη αντίρρηση. 

  
  

Ανατομία μη λεκτικών αντιρρήσεων 



 

 
Η ανύψωση του κάτω καπακιού είναι συνήθως ένα σήμα θυμού. Αυτή η κίνηση 

κωδικοποιείται επίσης από ένα σημαντικό εγχειρίδιο για τη γλώσσα του προσώπου που 

ονομάζεται Σύστημα Κωδικοποίησης Δράσης Προσώπου από τους Ekman, Friesen και 

Hager (2002). Ο θυμός και η απογοήτευση είναιεξοργιστά στοιχεία που σαφώς 

κρύβουν μια ένσταση. 



 

Η μείωση των γωνιών των χειλιών είναι ένα σαφές στοιχείο αμηχανίας. Η αμηχανία 

είναι το αντίθετο της πίστης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα στοιχεία 

αμηχανίας του πελάτη. Αναρωτηθείτε: 

● Τι ακριβώς δεν τον πείθει; 

● Ποια είναι τα στοιχεία που μπορείτε να βελτιώσετε στην προσφορά για τη 

μείωση της αμηχανίας; 

● Εξέφρασε επίσης αμηχανία στα λόγια; 

● Υπάρχει κάποιο στοιχείο της επικοινωνίας σας που είναι ενδεχομένως 

ασαφές; 

 
Η συστολή του μυός του πηγουνιού είναι επίσης ένας πιθανός δείκτης αμηχανίας. Οι 

στρατηγικές επικοινωνίας που πρέπει να εφαρμοστούν είναι οι ίδιες όπως και για τη 

μείωση των γωνιών των χειλιών. 

Η περίπτωση της πίεσης των χειλιών είναι διαφορετική, ένα σήμα που υποδηλώνει 

λογοκρισία των πληροφοριών. Οι περισσότερες εκφράσεις του προσώπου 

εμφανίζονται μέσω του κάτω μέρους του προσώπου. Υπάρχουν πολύ περισσότερες 

κινήσεις στο κάτω μέρος του προσώπου από ό, τι στο πάνω μέρος. Υπάρχει μια 

κατηγορία κινήσεων που ονομάζονται τροχιακές κινήσεις. 

Αυτά τα κινήματα χρησιμεύουν ουσιαστικά για την καταστολή τριών πραγμάτων: 

● Συναισθήματα 



 

● Συμπεριφορές 

● Πληροφορία 

Βασικά, όταν ένα άτομο καταπιέζει τις παρορμήσεις του, κρύβει κάτι.  

Όχι απαραίτητα κάτι τόσο δύσκολο, αλλά, στην πραγματικότητα, βρίσκεται σε μια 

κατάσταση όπου κρατιέται.  

Ο καθένας μας έχει διαφορετικές σκέψεις και παρορμήσεις και, ευτυχώς, ελέγχουμε 

τους εαυτούς μας πριν αποφασίσουμε αν θα πούμε ή όχι κάτι, αν θα κάνουμε ή όχι 

κάτι. 

Το μη λεκτικό σήμα αυτής της φάσης αντιπροσωπεύεται από μία ή περισσότερες από 
αυτές τις κινήσεις: 

● Λεπτύνουμε τα χείλη 

● Πιέστε τα χείλη 

● Δάγκωσε τα χείλη σου 

● Δαγκώνοντας τα χείλη σου 

 

 
Όταν συμβεί αυτό το σήμα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι καταπιεστική το 

άτομο: συναισθήματα, συμπεριφορές ή λέξεις;  Οι καταπιεσμένη λέξεις μπορεί να είναι 

η αιτία των  κρυφών αντιρρήσεων.  



 

Αν βλέπουμε αυτό το είδος σήματος πολύ συχνά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία 

ή περισσότερες παρεμβατικές φράσεις για να διεγείρουμε το άτομο. 

Φοβόμαστε ασυνείδητα τις αντιρρήσεις, γι' αυτό προτιμούμε να μην τις 

αντιμετωπίσουμε. Σε μερικά πολύ επιθετικά στυλ πώλησης, προσπαθούμε να 

εμποδίσουμε την ένσταση όσο το δυνατόν περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εάν η 

ένσταση αφορά κρίσιμα ζητήματα, θα προκύψει ούτως ή άλλως ή θα οδηγήσει σε 

δυσαρέσκεια ή αποφυγή μιας υπηρεσίας. Ο πελάτης μπορεί να αισθάνεται 

ανήκουστος. Έτσι είναι πάντα καλή ιδέα να εξερευνήσετε με τον πελάτη πιθανούς 

τομείς για τη βελτίωση της εμπειρίας τους στις εγκαταστάσεις σας. 

 
Ο χειρισμός προβληματικών πελατών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για ζητήματα που 
σχετίζονται με το άγχος. Εάν θέλετε να εντοπίσετε αυτόν τον τύπο μεταβλητής, σας 
προτείνω να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο έρευνας των Bi, Choi, Yin και Kim 
(2021), το οποίο ανιχνεύει τα στοιχεία: 
 

Η διαχείριση προβληματικών πελατών 



 

 
Παρακάτω βλέπουμε τις ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται: 

Προφορικές ερωτήσεις κακοποίησης 

1. Οι πελάτες κάνουν προσβλητικά ή ταπεινωτικά σχόλια για μένα 
2. Οι πελάτες αναφέρονται σε μένα αντιεπαγγελματικά (μιλούν με ασέβεια ή 

αγένεια) 
3. Οι πελάτες ξεσπάνε την απογοήτευσή τους σε μένα 

Ερωτήσεις σωματικής κακοποίησης 

1. Οι πελάτες βλάπτουν σωματικά τους υπαλλήλους υπηρεσιών ή άλλους 
πελάτες 

2. Οι πελάτες είναι μεθυσμένοι και δρουν επιθετικά και βίαια 
3. Οι πελάτες βανδαλίζουν ή κλέβουν βίαια σκεύη από το εστιατόριό μας 

Ερωτήσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

1. Οι πελάτες κάνουν σεξουαλικά προσβλητικά σχόλια προς εμένα 
2. Οι πελάτες με ενοχλούν σωματικά και σεξουαλικά 

  

 Verbal abuse  

 Physical abuse  

 Sexual abuse  

 Work related stress  

 Job satisfaction  

 Empowerment  



 

3. Οι πελάτες εφαρμόζουν σωματική και σωματική επαφή προς εμένα 

Ερωτήσεις σχετικά με το άγχος που σχετίζονται με την εργασία 

1. Η δουλειά μου είναι εξαιρετικά αγχωτική. 
2. Πάρα πολλοί συμμαθητές στο εστιατόριό μου έχουν εξαντληθεί από τις 

απαιτήσεις της δουλειάς. 
3. Νιώθω πολύ άγχος από τη δουλειά μου. 

Ερωτήσεις ικανοποίησης από την εργασία 

1. Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά μου 

2. Σε γενικές γραμμές, μου αρέσει να δουλεύω στο εστιατόριό μου 

3. Νιώθω πιο ευτυχισμένος στη δουλειά σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. 

Ερωτήσεις ενδυνάμωσης 

1. Έχω τη δυνατότητα να διορθώνω ζητήματα που σχετίζονται με 
προβληματικούς πελάτες όταν συμβαίνουν 

2. Με ενθαρρύνουν να χειρίζομαι θέματα που σχετίζονται με προβληματικούς 
πελάτες μόνος μου 

3. Μου επιτρέπεται να κάνω σχεδόν τα πάντα για να λύσω προβληματικά 
ζητήματα πελατών 

4. Έχω τον έλεγχο του τρόπου επίλυσης ζητημάτων που σχετίζονται με 
προβληματικούς πελάτες 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε σε αυτή την έρευνα δείχνει σαφώς ότι όλες οι μορφές 
κατάχρησης είναι στατιστικά σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες του εργασιακού 
στρες, αλλά εκτιμά επίσης την έννοια της ενδυνάμωσης. 
Εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την επίλυση καταχρηστικών 
καταστάσεων, αντί να μετατρέπει το εργατικό δυναμικό σε μια ομάδα ανθρώπων που 
πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφή σχολίου, η επίδραση των 
προβληματικών συμπεριφορών είναι μάλλον ελεγχόμενη. 
Οι αξίες της φιλοξενίας πιέζουν για μια εργατική τάξη που θα πρέπει πάντα να 
συμφωνεί με τον πελάτη, αλλά όταν οι ενέργειες του πελάτη είναι υπερβολικά 
υπερβολικές, ίσως θα πρέπει να παραμερίσουμε την έννοια του "πελάτη που έχει 
πάντα δίκιο" επειδή η υγεία των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. 
 
Και, σκεφτείτε το, ακόμη και σε ηθικό επίπεδο, θα πρέπει να εξετάσετε την εσωτερική 
σύγκρουση που καθορίζεται από τη φράση "ο πελάτης έχει πάντα δίκιο". Για πολλούς, 
ο πελάτης έχει πάντα δίκιο επειδή φέρνει χρήματα. Αλλά στο περιθώριο, ποια είναι η 
αποστολή της εταιρείας σας;  
Ποια είναι η ιδέα των διακοπών ή της χαλάρωσης που θέλει να μεταφέρει η εταιρεία 
σας;  Μιλάμε για δουλειές, αλλά η εταιρεία σου δεν είναι απλά δουλειά. 
 



 

Ακόμη και από την  άποψη της επιχείρησης και της φήμης, οι πελάτες με προβληματικές 
συμπεριφορές βλάπτουν το γενικό κλίμα και μπορούν επίσης να έχουν συνέπειες για 
άλλους πελάτες.   
Οι πελάτες που είναι πολύ θορυβώδες ή δεν σέβονται τα βασικά της εκπαίδευσης 
μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο στις αντιλήψεις άλλων πελατών. 
 
  

 
Η έρευνα σχετικά με τιςπροβληματικές αντιητικές συμπεριφορές δείχνει αρκετά 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα: 
 

● Οιπροβληματικοί πελάτες atic μπορούν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν 

ένα οικονομικό πλεονέκτημα 

● Εκείνοι που εργάζονται στον τομέα δείχνουν μια καλή επικράτηση αυτού του 

είδους συμπεριφοράς 

● Πολλοί επαγγελματίες hoReCa στις Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν καθημερινή 

λεκτική κακοποίηση  

● Η λεκτική κακοποίηση οδηγεί σε συναισθηματική εξάντληση ή εξάντληση του 

εργαζομένου 

● Πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η εταιρεία τους δεν κάνει αρκετά για να 

διαχειριστεί τον συναισθηματικό αντίκτυπο του πελάτη 

● Το θολό όριο μεταξύ εργασίας και κοινωνικών σχέσεων καθιστά τη διαχείριση 

του προβληματικού συγκροτήματος πελατών 

● Η οργανωτική κουλτούρα των εστιατορίων φαίνεται να αναγνωρίζει τη 

λεκτική κακοποίηση ως φυσικό συστατικό του πλαισίου εργασίας και, για το 

λόγο αυτό, καθίσταται δύσκολο να εξαλειφθεί. 

 
Από όλες τις μορφές προβληματικής συμπεριφοράς, η πιο κοινή είναι σίγουρα αυτή 

των προφορικών σχολίων. Τα αποτελέσματα των ταπεινωτικά προφορικών σχολίων 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 
● Μειώνουν το ηθικό 

Επιστημονική έρευνα σχετικά με  τους 
προβληματικούς πελάτες atic 



 

● Αφήνουν τους υπαλλήλους εξαντλημένους και χωρίς κίνητρο 

● Μειώνουν την ικανοποίηση από την εργασία 

● Αύξηση του κύκλου εργασιών του προσωπικού (σε έναν ήδη κρίσιμο τομέα) 

  
  

 
Η έννοια της ευημερίας είναι ευρεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλά με αυτή 

την έννοια της βιοψυχοκοινωνικής ευημερίας. Η ευημερία δεν αφορά μόνο τις φυσικές 

(βιολογικές) πτυχές, αλλά και τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές. 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους κύριους παράγοντες μείωσης του στρες είναι η 

κοινωνική στήριξη. 

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το άγχος, μόνο σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Το άγχος εξαρτάται επίσης απαραίτητα από το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και από 

τους ανθρώπους με τους οποίους περιβάλλουμε τον εαυτό μας. 

 

Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί φιλοξενίας (τομέας HoReCa) πρέπει να εξοπλιστούν για 

να κάνουν το κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας θετικό και ευχάριστο. 

Στην ιατρική βιβλιογραφία, υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός που σηματοδότησε το 

άνοιγμα των γιατρών σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "Μυστήριο Ροζέτο". 

Αυτό το γεγονός παίρνει το όνομά του από roseto Valfortore, ένα χωριό στην επαρχία 

Foggia, που θεωρείται από τα πιο όμορφα στην Ιταλία. 

Βιοψυχοκοινωνική ευημερία 



 

 
Από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, πολλοί Ιταλοί έχουν μεταναστεύσει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του Roseto 

Valfortore. Πολλοί από αυτούς εγκαθίστανται στην Πενσυλβάνια και βρήκαν μια μικρή 

πόλη που έχει σχεδόν το ίδιο όνομα "Rose Garden Pennsylvania". 

Αυτό το μικρό χωριό έγινε γνωστό στον επιστημονικό τομέα επειδή η έρευνα του 

καθηγητή Stewart Wolf, τότε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, έδειξε ότι η 

συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων μειώθηκε στο ελάχιστο. 

Μεγάλο μέρος της θνησιμότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από 

καρδιαγγειακά αίτια. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη στο Roseto. Σε αρκετές δεκαετίες δεν 

είχε υπάρξει ούτε μία περίπτωση θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο πριν από την ηλικία 

των 55 ετών. Σε άτομα άνω των 55 ετών, η συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής 

θνησιμότητας μειώθηκε κατά 50%. 

Οι ερευνητές υπέθετε αμέσως κλασικές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο. Ο καθηγητής 

Στιούαρτ Γουλφ και οι συνεργάτες του πίστευαν ότι αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται 

με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής. 

  



 

 
Ο καθηγητής. Στιούαρτ Γουλφ 

  
Στην πραγματικότητα, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πλεονεκτητός τρόπος ζωής: 

έτρωγαν πολλά λιπαρά τρόφιμα, η εργασία ήταν συχνά στα ορυχεία, με σημαντικές 

συνέπειες για το αναπνευστικό σύστημα,  έπιναν πολύ. 

 

Σε αντίθεση με αυτό, η ζωή του πληθυσμού της νότιας Ιταλίας θεωρήθηκε 

υγιέστερη. Φανταζόταν ότι η αιτία της μείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων θα 

μπορούσε να συνδεθεί με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες: 

● Μεσογειακή διατροφή 

● Αυξημένη σωματική δραστηριότητα ή υπαίθρια εργασία σε καθαρό αέρα (π.χ. 

αγέλη) 

● Λιγότερο αλκοόλ 

 

Ο καθηγητής. Ο Stewart Wolf προσπάθησε να επαληθεύσει αυτή την υπόθεση 

συγκρίνοντας στατιστικά το είδος της εργασίας, τη διατροφή και την ποσότητα αλκοόλ.  

Αλλά δεν βρήκε καμία σχετική διαφορά. Στην πραγματικότητα, είχε περάσει αρκετός 

καιρός από την πρώτη μετανάστευση των Rosetans, αλλά, εν τω μεταξύ, είχαν 

προσαρμοστεί πλήρως στο πλαίσιο του έργου. Δούλευαν και στα ορυχεία, έτρωγαν 

πολύ λιπαρά τρόφιμα και έπιναν. 

 

Μη βρίσκοντας λύσεις στο δίλημμα, ο καθηγητής Στιούαρτ Γουλφ έπρεπε να 

αναζητήσει εναλλακτικές εξηγήσεις για το φαινόμενο στις συμπεριφορές και τους 



 

τρόπους που έκαναν οι Ροζτάν. Η εξήγηση θα μπορούσε να είναι μόνο κοινωνική, 

ψυχολογική και ανθρωπολογική. 

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των Ροζτανών, οι παρατηρήσιμες διαφορές ήταν 

κυρίως στη δομή της κοινωνίας. Οι Rosetans ήταν πιο ευχάριστοι στα τραπέζια, πιο 

κοινωνικοί, η οικογένεια ήταν μια πιο σεβαστή αξία και οι πατέρες ήταν πιο παρόντες 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους και στο σεβασμό των γυναικών. 

Από αυτό το επεισόδιο έρχεται μια μεγαλύτερη διαφάνεια στον ιατρικό κόσμο για να 

εξετάσει τους κοινωνικούς παράγοντες ως συμβολή στη μείωση του στρες για την 

προώθηση της ευημερίας. 

   

 
Οι συνεντεύξεις επιμελούνται η Αλίσια Σοράκκο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζητήσαμε από αρκετούς ειδικούς του κλάδου τη γνώμη τους σχετικά με τη μείωση του 

στρες. Πέρα από τους κανονισμούς, είναι σημαντικό να εξεταστεί η γνώμη εκείνων που 

ασχολούνται με τη φιλοξενία εδώ και αρκετό καιρό στον τομέα αυτό. Για τη διεξαγωγή 

αυτής της δραστηριότητας έχουμε δημιουργήσει μια ημι-δομημένη συνέντευξη, 

Συνεντεύξεις με ειδικούς του κλάδου 



 

αναπαραγώγιμη και προσαρμόσιμη σε διαφορετικές συνθήκες. Στη συνέχεια 

επιλέξαμε ειδικούς από διαφορετικά πλαίσια, για να έχουμε πάντα μια εξατομικευμένη 

προοπτική. 

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στη συνέντευξη είναι οι εξής: 
 

1. Κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι οι κύριοι στρεσογόνοι παράγοντες στον κόσμο 

της εστίασης και της φιλοξενίας; 

2. Ποιοι στρεσογόνοι παράγοντες είναι εύκολο να αλλάξουν d και ποιοι είναι 

δύσκολοι; Ρεαλιστικά μιλώντας, ποια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν (π.χ. είναι 

ρεαλιστικό να σκεφτούμε τη μείωση των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα; 

3. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων υπό αυτή την 

έννοια; 

4. Η Ιταλία είναι ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κράτη όπου η αξιολόγηση της πίεσης 

που σχετίζεται με την εργασία είναι υποχρεωτική. Πώς μπορεί αυτός ο νόμος να 

είναι χρήσιμος; 

5. Η εργασία στην κουζίνα απαιτεί υψηλή συγκέντρωση, μεγάλες βάρδιες, 

υπευθυνότητα και επικοινωνία με το προσωπικό. Ποια μέτρα θα πρέπει να 

εξετάσει ο εργοδότης για τη μείωση του άγχους στα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια; 

6. Ο τομέας των εστιατορίων και των ξενοδοχείων υπόκειται σε υψηλό κύκλο 

εργασιών. Ως εκ τούτου, η ομάδα δεν είναι πάντα σταθερή, υπάρχει σημαντικός 

κύκλος εργασιών. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι προφυλάξεις που πρέπει 

να εξετάσει μια ομάδα για να λειτουργήσει καλά και να αποφύγει τις 

συγκρούσεις; 

7. Ποια είναι η χειρότερη αγχωτική εμπειρία που είχατε στην καριέρα σας; 

8. Μπορείτε να μας πείτε για οποιεσδήποτε καλές πρακτικές ή περιστατικά που 

ανακουφίζουν αποτελεσματικά από το άγχος; 

  
  
   
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  
Συνέντευξη με τον Giosuè Gilberto Di Molfetta - εστιάτορα και μαέστρο ξενοδοχείων, 

συμμετέχει επίσης σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προώθηση του Made in Italy και της 

αριστείας στα τρόφιμα και το κρασί. 

 
  

Το περιεχόμενο της συνέντευξης μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης στον τομέα της εστίασης είναι η 

έλλειψη οργάνωσης, πολύ συχνά τα καθήκοντα δεν είναι καλά καθορισμένα, οι βάρδιες 

είναι πολύμεγάλες και το προσωπικό βρίσκει  τον εαυτό του να έχει πάρα πολλές ευθύνες, 

δημιουργώντας ένα αποδιοργανωμένο και μη λειτουργικό περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αυξηθεί το προσωπικό, όχι μόνο για να μειωθεί 

το ωράριο εργασίας, αλλά και για να αποφευχθεί το βαρύ περιβάλλον, ειδικότερα, 

είναι απαραίτητο να προσληφθεί ένας διευθυντής για κάθε τομέα που ασχολείται μόνο 

Εικόνα κράτησης θέσης Giosue Gilberto Ντι 
Μολφέτα 



 

με τον οργανισμό, να καθορίσει καλά τους ρόλους και να δημιουργήσει μια πιο 

ευχάριστη, ήσυχη και επαγγελματική ατμόσφαιρα. 

Μια καλή πρακτική που χρησιμοποιείται ήδη από ορισμένες εταιρείες για τη μείωση 

του άγχους είναι να δημιουργηθούν χώροι που θα επιτρέπουν στο προσωπικό να 

χαλαρώνει και να σκέφτεται κάτι άλλο, πολύ συχνά οι άπειρες βάρδιες και τα 

καθήκοντα δεν αφήνουν περιθώρια στον εαυτό τους, να αποσυνδέονται και να 

σκέφτονται κάτι άλλο, απαραίτητο για τη διατήρηση μιας θετικής στάσης. 

Δυστυχώς, το άγχος είναι μέρος μας στις μέρες μας, είναι παρόν στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ωστόσο, γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στην τροφοδοσία, το προσωπικό 

βρίσκεται σε στενή επαφή με τους πελάτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αμέσως πότε το 

κλίμα είναι αρνητικό, αγχωτικό και φτωχό, οδηγώντας τους να μην έχουν θετική 

εμπειρία και ίσως να μην επιστρέψουν ποτέ. 

Για το λόγο αυτό, ένας άλλος τρόπος για να μειώσετε το άγχος και να βελτιώσετε τις 

υπηρεσίες είναι να σχηματίσετε μια ενωμένη ομάδα, να έχετε καλές σχέσεις με τους 

συναδέλφους και τους εργοδότες σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε ένα εξαιρετικό 

σύστημα επικοινωνίας και υποστήριξης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε και να 

μιλάμε για τα προβλήματά μας για την επίλυσή τους και να μην διακινδυνεύουμε να 

αντικατοπτρίσουμε αυτό που συμβαίνει στην ιδιωτική ζωή κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας. 

Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα επειδή ο τομέας των εστιατορίων και των 

ξενοδοχείων υπόκειται σε πολύ υψηλό κύκλο εργασιών, υπάρχει συνεχής κύκλος 

εργασιών εργατικού δυναμικού, γεγονός που οδηγεί σε αστάθεια και δυσκολίες στην 

οικοδόμηση σχέσεων εντός της ομάδας, αλλά μια λύση μπορεί να είναι η συχνή 

οργάνωση ενημερώσεων, ο καθορισμός καθημερινών στόχων, η αλληλοευξή τους, η 

επικοινωνία και η αλληλοϋπάρξη,  επιτρέποντας την οικοδόμηση ενός οργανωμένου, 

ειρηνικού, γαλήνιου και επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

Αυτό που συχνά οδηγεί τους ανθρώπους να εργάζονται καθημερινά σε τέτοιες 

αγχωτικές συνθήκες είναι το πάθος και η ανάγκη για εργασία. Έχοντας ταξιδέψει 

εκτενώς, ο Giosuè παρατήρησε και βρέθηκε σε καταστάσεις όπου ξενοδοχεία, ακόμη 



 

και τέσσερα ή πέντε αστέρια, προσέφεραν ενοχλητική διαμονή στους εργαζόμενους, 

με εξαιρετικά μικρούς κοινόχρηστους χώρους και λίγη ιδιωτικότητα. 

Η αποδοχή της εργασίας σε αυτές τις συνθήκες είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το 

πόσο παθιασμένος είστε, δεν κάνει τίποτα παρά να αυξήσει το άγχος και τη χαμηλότερη 

ικανοποίηση, με σημαντικές συνέπειες και σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Συνεπώς, μια συμβουλή είναι να μην αποδεχθούμε τα πάντα, ίσως να κάνουμε μια 

εβδομάδα δοκιμής για να κατανοήσουμε τις ευθύνες που θα μας δοθούν, το επίπεδο 

οργάνωσης και το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να εργαστούμε, για να αποφύγουμε 

να καταλήξουμε σε αφόρητες καταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο άγχος και χαμηλή 

αποτελεσματικότητα στον χώρο εργασίας. 

  

 

Marco Bonea - Docent της ενογαστρονομίας , Πρόξενος , Εκπαιδευτής Σεφ 

  

Στον τομέα της εστίασης, το άγχος προκαλείται κυρίως από ένα υποκείμενο πρόβλημα, 

δηλαδή το είδος του προσωπικού που προσλαμβάνεται. Πολύ συχνά, οι εργαζόμενοι 

επιλέγονται επειδή είναι φίλοι του ιδιοκτήτη και όχι για επαγγελματικές δεξιότητες, γι 

'αυτό αισθάνονται ανώτεροι και βασίζονται κυρίως στο ψυχολογικό επίπεδο σε άλλους 

υπαλλήλους, προκαλώντας καταστάσεις στις οποίες το αναρμόδιο προσωπικό σε 

επαγγελματικό επίπεδο και με τεχνικές ανικανότητας προκαλούν επίσης προβλήματα 

σε όσους έχουν τα προσόντα. 

 

Επιπλέον, κατά την πραγματοποίηση επιλογών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια άλλη 

θεμελιώδης ποιότητα: ο προσωπικός χαρακτήρας. Συχνά ένα επίπεδο χαρακτήρων 

είναι ασύμβατο επειδή κατά τη διάρκεια των επιλογών αυτό το σημείο παραλείπεται ή 

τίθενται κανονικά ερωτήματα χωρίς να δοκιμάζονται πραγματικά τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του υποψηφίου. 

 

 

Εικόνα κράτησης θέσης Μάρκο Μπονά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ως εκ τούτου, από πρακτική άποψη, με βάση τις εμπειρίες που ζουν στον τομέα, πρέπει 

να αλλάξουντα σημαντικά σημεία : καταρχάς, η πρόσληψη πρέπει να πραγματοποιείται 

με επαγγελματικό τρόπο, ο νεοσύλλεκτος πρέπει να έχει σαφή εικόνα των 

απαιτούμενων προσόντων, να κάνει έναν κατάλογο ερωτήσεων σχετικών με την 

εργασία και να μην λαμβάνει υπόψη τις γνώσεις του,  πρέπει να είναι επαγγελματική 

και αντικειμενική· τότε είναι απαραίτητο να εισαχθούν ψυχο-ικανέςεξετάσεις για να 

διασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος είναι συμβατός με τη θέση εργασίας και ότι έχει 

κατάλληλο χαρακτήρα και, τέλος, να πραγματοποιηθεί μια περίοδος κατάρτισης κατά 

την οποία οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα 



 

συναισθήματά τους, τον χαρακτήρα τους και να κατανοούν καλά το έργο, και μόνο στο 

τέλος,  η πρόσληψή τους θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί. 

Το άγχος μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 

κόπωσης, της βαρύτητας της εργασίας που γίνεται, της έλλειψης ελεύθερου χρόνου για 

τον εαυτό σας και να κάνετε τις ίδιες δραστηριότητες μεθοδικά κάθε μέρα, ωστόσο, μια 

άλλη σημαντική αιτία άγχους είναι ο μισθός. Πολλές φορές στην ίδια ομάδα και στο 

εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικούς μισθούς, και αυτό 

οδηγεί σε μια κακή σχέση μέσα σε μια ομάδα, και μια υψηλή αντιπαλότητα και ζήλια 

μεταξύ των εργαζομένων, επιδεινώνοντας το άγχος και ειδικά την επιθυμία να 

εργαστούν αποτελεσματικά. 

Αυτές είναι επίσης συνέπειες που προκαλούνται από τον υψηλό κύκλο εργασιών στον 

οποίο υπόκειται εξαιρετικά ο τομέας της εστίασης, και μια λύση μπορεί να είναι η 

εισαγωγή μιας προληπτικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην οποία το προσωπικό 

μαθαίνει να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, να συναντιέται τόσο εντός όσο και εκτός του 

χώρου εργασίας και να επικοινωνεί, να διασφαλίζει ότι συγκροτεί μια ενωμένη και 

επαγγελματική ομάδα,  καθώς, εάν ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται 

ξάδελφοι στην ομάδα, η έλλειψη του σωματείου ή μια ορισμένη εχθρότητα από τον 

συνάδελφο γίνεται αντιληπτήd, δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας και καταστάσεις υψηλού στρες για όλους. 

Στην τελευταία εμπειρία στην Καραϊβική, όπου ο Marco Bonea εργάστηκε ως 

εκπαιδευτής σεφ, παρατήρησε άμεσα τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν από 

την πρόσληψη πολλών ανειδίκευτου εργαζόμενου και την παρουσία συγκρούσεων 

εντός της ομάδας. Βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου υπήρχε ένας ισχυρός διαχωρισμός 

μεταξύ της κουζίνας και της τραπεζαρίας, ήταν δύο εντελώς ξεχωριστές ομάδες και 

χωρίς κανένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, και αυτή η αντιπαλότητα δεν 

αντικατοπτρίστηκε μόνο στην ποιότητα της υπηρεσίας, αλλά και στο πόσο αφορά τη 

διαίρεση των συμβουλών, όπως το προσωπικό στην τραπεζαρία και στο μπαρ,  με την 

άμεση επαφή με τον πελάτη, δουλεύοντας λιγότερες ώρες και χειριζόμενοι τα χρήματα, 

αισθάνθηκε ανώτερος από τους υπαλλήλους που εργάζονταν στην κουζίνα και ως εκ 



 

τούτου ισχυρίστηκαν ότι αξίζουν περισσότερες συμβουλές, δημιουργώντας αφόρητες 

διαφορές μεταξύ του προσωπικού και προκαλώντας ακόμη περισσότερο άγχος. 

 

 

 

 

  

 Συνέντευξη με τον Marco Carducci - Μπάρμαν, Σομελιέ, Σύμβουλο και Συνεργάτη της 

Ιταλικής Ένωσης Σομελιέ - Ιταλικό Ίδρυμα Σομελιέ 

  

  

 
  

  

Οι σομελιέ βρίσκονται έξω από τη διάσημη διαμάχη μεταξύ της τραπεζαρίας και του 

προσωπικού της κουζίνας, είναι ένα «πράγμα από μόνο του» και ως εκ τούτου είναι σε 

θέση να παρατηρήσουν την κατάσταση αντικειμενικά. 

Εικόνα κράτησης θέσης Μάρκο Καρντούτσι 



 

Το πρόβλημα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Κάθε ένα 

από τα δύο τμήματα πιστεύει ότι είναι ανώτερα, υποτιμούν το έργο της άλλης ομάδας, 

ιδιαίτερα η κουζίνα πιστεύει ότι κάνει τη βαρύτερη δουλειά, το πιο σημαντικό καθώς 

χωρίς αυτά το εστιατόριο δεν θα συνεχίσει, χωρίς να εξετάσει την άλλη πλευρά του 

μεταλλίου, δηλαδή όλη τη δουλειά που αφορά τους σερβιτόρους, ξεκινώντας από την 

υποδοχή στην εξήγηση του πιάτου,  είναι το πρόσωπο του εστιατορίου και ο ρυθμός 

της υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από αυτούς. 

Υπάρχει ανάγκη για ομαδικό παιχνίδι, δεν πρέπει να υπάρχει η ομάδα της κουζίνας και 

η ομάδα της τραπεζαρίας, αλλά μια ενιαία ομάδα, στην οποία κυριαρχεί η επικοινωνία 

και η επιθυμία να ολοκληρωθεί η υπηρεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς 

συγκρούσεις. 

Συχνά οι εργοδότες ζητούν εξωτερικές συμβουλές για να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς να κατανοούν από πού προέρχεται το 

πρόβλημα, εάν το σκεφτούν, δεν ενδιαφέρονται για τη δυναμική εντός της ομάδας και 

τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται να εργάζονται για πολλές 

ώρες κάθε μέρα, απλά να είναι πάντα αποτελεσματικοί και να τελειώνουν την 

υπηρεσία. 

Δεν συνειδητοποιούν, ωστόσο, ότι οι μεγάλες βάρδιες που συγκεντρώνονται σε ώρες 

αιχμής, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι ευθύνες που δίνονται και πρέπει να 

συνεργάζονται με πολύ συχνά ανίκανους και αντιεπαγγελματίες ανθρώπους, 

αποτελούν πηγή ισχυρής αστάθειας και δεν βοηθούν την ηρεμία και, αντίθετα, η 

επιθυμία για εργασία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το άγχος του εργαζομένου. 

Η επιθυμία να έχει μια ενωμένη και αποτελεσματική ομάδα πρέπει να ξεκινήσει από 

τον εργοδότη που πρέπει να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται πρώτα απ 'όλα για την ψυχική 

και σωματική ευεξία του προσωπικού, και στη συνέχεια σε αυτό του εστιατορίου, 

αισθάνεται μέρος της ομάδας και προσπαθεί να κατανοήσει τη δυναμική του 

εσωτερικού του χώρου. 

Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι το άγχος δεν εντοπίζεται μόνο σε επίπεδο 

τροφοδοσίας, αλλά πάνω απ 'όλα σε προσωπικό επίπεδο, ο  καθένας έχει  την ιδιωτική 

του ζωή με τα προβλήματά του που περιλαμβάνουν ήδη ένα ορισμένο επίπεδο άγχους 



 

και όταν το άτομο είναι αγχωμένο αντί να βρει υποστήριξη στην  ομάδα βρίσκει τον 

εαυτό του σε ένα χώρο εργασίας όπου ο καθένας εργάζεται για τον εαυτό του, η ομάδα 

δεν είναι ενωμένη και αποδιοργανωμένη, και το κλίμα είναι βαρύ και εχθρικό, το άγχος 

συσσωρεύεται αρκετά για να εξαερώσει τα πάντα κατά τη διάρκεια της εργασίας και 

της υπηρεσίας, δημιουργώντας μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα τόσο για τους πελάτες, 

που αντιλαμβάνονται πότε κάτι δεν πάει καλά όσο και για όλο το προσωπικό,  που 

βρίσκει τον εαυτό του να αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερες πιέσεις και άγχος. 

Ως εκ τούτου, από την άποψη ενός ατόμου που δεν κοιτάζει από ψηλά, είναι 

απαραίτητο να βελτιωθεί η επικοινωνία τόσο μεταξύ του προσωπικού όσο και με τους 

εργοδότες, οι οποίοι πρέπει να προσπαθούν να είναι πιο παρόντες και λιγότερο 

επιτηδευμένοι, ειδικά όταν αρχίζουν να παρατηρούν μια αλλαγή στη στάση του 

προσωπικού. 

 

Ο Rama Redzepi είναι Bar Manager σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων στη λίμνη 

Garda, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους καλύτερους μπάρμαν στη 

διεθνή επικράτεια. 

Ράμα Ρεντζέπι 



 

 
  

Εκτός από το σωματικό στρες που προκαλείται από τις πολλές ώρες εργασίας χωρίς 

ποτέ να κάθονται και να τρέχουν μεταξύ της κουζίνας και της τραπεζαρίας για να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες του εργοδότη και του καταναλωτή, ο μεγαλύτερος 

στρεσογόνος δύναμη στον τομέα των εστιατορίων είναι οι ίδιοι οι πελάτες. 

Πηγαίνουν στο εστιατόριο για να μπορέσουν να χαλαρώσουν και να εξαερωθούν μετά 

από μια κουραστική μέρα εργασίας, και με αυτόν τον τρόπο, συχνά ανοίγουν με τον 

σερβιτόρο ή τον μπάρμαν που είναι πρόθυμος να ξεφορτώσει όλη την αρνητικότητα 

πάνω τους, οδηγώντας τους να εργαστούν με αυτή την αρνητική ενέργεια που δεν κάνει 

τίποτα άλλο από το να επιβαρύνει το κλίμα. 

Επιπλέον, ο γνωστός κανόνας που λέει "ο πελάτης έχει πάντα δίκιο" είναι λάθος, πολύ 

συχνά ο πελάτης δεν έχει δίκιο, αλλά θέλει να έχει δίκιο, ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν 

μπορούν να αντιδράσουν, πρέπει να διατηρήσουν μια ευγενική συμπεριφορά και να 

υπομείνουν, αυξάνοντας μόνο το άγχος και την απογοήτευση με την οποία πρέπει να 

ζήσουν. 



 

Για να εξοργίσει ακόμη περισσότερο το προσωπικό είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

για αποσύνδεση και χαλάρωση, οι βάρδιες είναι πολύ μεγάλες και τα διαλείμματα πολύ 

σύντομα ή ανύπαρκτα. 

Μια βέλτιστη λύση θα ήταν να δώσετε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της ημέρας να 

αφήσετε τον ατμό, ίσως με έναν ψυχολόγο, να πείτε την ημέρα σας σε ένα ικανό άτομο 

που ακούει και συμβουλεύει για το πώς να αντιμετωπίσει το άγχος, την πίεση και τους 

πελάτες, να μάθει σταδιακά πώς να διαχειρίζεται την κατάσταση με τον καλύτερο 

τρόπο. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ομάδα, για να ανακουφίσει την πίεση και το άγχος, 

εκτός από την ανάγκη να εργαστεί σε μια ενωμένη ομάδα που αποτελείται από 

επαγγελματίες και αποτελεσματικούς ανθρώπους, υπάρχει επίσης ανάγκη για έναν 

ηγέτη ικανό να συντονίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά, 

καθώς πολύ συχνά όλη η ευθύνη πέφτει στους εργαζόμενους,  αλλά στην 

πραγματικότητα το σφάλμα έγκειται σε εκείνους που τα διαχειρίζονται. 

Ο ηγέτης πρέπει να είναι διαθέσιμος, εάν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, το οποίο 

αναπόφευκτα αντικατοπτρίζει το έργο, πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει και να δώσει 

συμβουλές όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρχει μια υγιής ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματισμού και φιλίας. 

Ως εκ τούτου, προτεραιότητα του ηγέτη πρέπει να είναι η ευημερία της ομάδας του, 

και με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα συστατικά στοιχεία, 

ανεξάρτητα από τον ρόλο που κατέχουν, όλοι είναι σημαντικοί και πρέπει να 

αναγνωριστούν. 

Για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η απόδοση της ομάδας, είναι απαραίτητο να 

προσληφθεί ικανό προσωπικό, το οποίο θέλει να εργαστεί όχι ως χόμπι αλλά επειδή 

θέλει να αναπτυχθεί στον τομέα, να τους  πληρώσει επαρκώς και να δώσει έναν σαφώς 

καθορισμένο ρόλο. 

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά σε μια χώρα όπου οι συμβουλές πολύ συχνά δεν 

δίνονται ή είναι πολύ χαμηλές, και με μισθό που σε σχέση με τον αριθμό των ωρών 

εργασίας δεν σας επιτρέπει να τα καταφέρετε μέχρι το τέλος του μήνα, η καλύτερη 

ενέργεια ειδικά για τους μπάρμαν δίνεται όταν οι πελάτες ευχαριστούν για την 



 

εμπειρία,  για το ποτό ή για το πιάτο που σερβίρεται, είναι η τεράστια προσωπική 

ικανοποίηση που ανταποδίδει όλη την προσπάθεια και το άγχος που βιώνουν. 

  

Η Αλεσάνδρα Σεμεράρο είναι Ψυχολόγος, έχει δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα της 

φιλοξενίας και του θαλάσσιου-παράκτιου τουρισμού. 

  

Ο θαλάσσιος τουρισμός έχει σταθερή διάρκεια τριών μηνών, κατά τη διάρκεια των 

οποίων οι πελάτες χρειάζονται λίγες μέρες για να χαλαρώσουν, να αποσυνδεθούν από 

την εργασία και το άγχος τους και, ως εκ τούτου, δεν θέλουν να περιμένουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι πολύ ανυπόμονοι, απαιτούν τέλεια εξυπηρέτηση, 

απαιτούν εξωπραγματικό χρόνο αποτελεσματικότητας λόγω του πλήθους των 

παρόντων ανθρώπων. Αυτό συνεπάγεται έναν πρόσθετο παράγοντα άγχους για το 

προσωπικό, καθώς εκτός από τις μεγάλες βάρδιες και τις υπερβολικές ώρες εργασίας, 

πρέπει επίσης να υπομείνουν όλο το πρόσθετο άγχος που προκαλείται από τους 

πελάτες, οι οποίοι, για να ανακουφίσουν το άγχος τους, αυξάνουν το άγχος των 

εργαζομένων. Είναι σαφές ότι η κατάσταση επιδεινώνεται όταν εργάζεστε σε μια 

οικογενειακή επιχείρηση. Εάν, γενικά, μετά από ώρες και ώρες υπηρεσίας το 

προσωπικό επιστρέψει στο σπίτι του σε ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου έχει την 

ευκαιρία να αποσυνδεθεί, να χαλαρώσει και να χαλαρώσει πριν επιστρέψει στην 

εργασία την επόμενη μέρα, στην περίπτωση αυτή τα προβλήματα που έχετε στην 

εργασία έχουν επιπτώσεις στις οικογενειακές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

επιπέδου επικοινωνίας. Ένα κακό εργασιακό κλίμα είναι καθοριστικός παράγοντας 

τόσο για την επιχειρηματική επιτυχία όσο και για την οικογένεια, καθώς τα μέλη 

φέρνουν μερικές φορές αντιπαλότητα, απογοήτευση, φθόνο, μνησικακία και 

συναισθήματα για την εργασία στην οικογένεια. Ο καταμερισμός των ρόλων και των 

ευθυνών μεταξύ των συγγενών είναι μία από τις κύριες αιτίες άγχους, η οποία συχνά 

προκαλεί βαθιές ρήξεις μεταξύ της δυναμικής της οικογένειας, μπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις και κακές επιδόσεις, γι 'αυτό, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει 

Εικόνα κράτησης θέσης Alessandra Semeraro 



 

μεγάλη ανάγκη για επαγγελματισμό, αν και είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί η 

εργασία και η οικογένεια χωριστά. 

Η παρουσία ενός επαγγελματικού ψυχολόγου είναι απαραίτητη, είναι αυτός που θα 

ήταν σε θέση να διαχειριστεί τα προβλήματα που συναντώνται στον χώρο εργασίας και 

τις επιπτώσεις στην οικογένεια, εάν είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, παρέχοντας τα 

απαραίτητα εργαλεία για να μάθει πώς να διαχειρίζεται ορισμένες καταστάσεις και θα 

ήταν επίσης ένα σταθερό σημείο παρόν για να αφήσει τον ατμό και να κατανοήσει πώς 

να βελτιωθεί. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστούμε τη σχεσιακή δυναμική όταν 

το άγχος στην εργασία παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της συναισθηματικής κατάστασης, 

είναι δύσκολο να το ξεφορτώσουμε, γι 'αυτό χρειαζόμαστε έναν ειδικό που μας δίνει 

κάποιες προτάσεις και τεχνικές για να μας βοηθήσει να κατεβάσουμε και να 

απομακρυνθήκαμε ψυχολογικά από την εργασία για να κάνουμε κάτι άλλο. 

Σε όλα αυτά, ο εργοδότης, για να βελτιώσει το άγχος και τη βιωσιμότητα του 

εργασιακού περιβάλλοντος, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσει τη δέσμευση του 

καθενός, κάθε ρόλος είναι σημαντικός και δεν πρέπει να δυσφημήσουμε κανέναν, 

ειδικά επειδή πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο κάθε κομμάτι είναι θεμελιώδες, αν 

λείπει έστω και ένα μόνο στοιχείο, όλα εξαφανίζονται. Είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε τη δέσμευση όλων, παρέχοντας επίσης ανταμοιβές, ξεκινώντας 

πρωτοβουλίες που παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους, δεν χρειάζεται να είναι 

ανταμοιβή σε οικονομικό επίπεδο, το ηθικό επίπεδο είναι επίσης πολύ 

σημαντικό. Επιπλέον, το είδος της σχέσης που δημιουργεί ο ιδιοκτήτης με τους 

εργαζόμενους είναι επίσης θεμελιώδες, πρέπει πάντα να διατηρούμε ένα 

συγκεκριμένο είδος εξουσίας, χρειαζόμαστε έναν ηγέτη για να φέρει την ομάδα 

μπροστά, αλλά ο ηγέτης μπορεί να είναι αυταρχικός ή όχι, μπορεί να κάνει κάθε μέλος 

της ομάδας να συμμετέχει και να τον κάνει να αισθάνεται σημαντικός, δείχνοντας τον 

εαυτό του παρόν ακόμη και σε περιόδους ανάγκης. Πρέπει να δημιουργηθεί μια 

ισχυρή, υγιής ισορροπία για να προχωρήσει η επιχείρηση και να επιτύχει στην 

υπηρεσία. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

Μέρος 2ο 

Υγεία μέσω σωματικής κίνησης 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ξεκινώντας, λοιπόν, από την υπόθεση ότι η μέτρια και συνεχής σωματική 

δραστηριότητα είναι ιδανική για τη μείωση του στρες και τη βελτίωση των 

ψυχοφυσικών επιδόσεων, είναι πλέον απαραίτητο να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι 

δυνατόν να κάνουμε για να καταστήσουμε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα 

συμβατή και βιώσιμη για έναν εργαζόμενο και, συγκεκριμένα, για έναν εργαζόμενο 

στον τομέα HORECO, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες 

στις οποίες βρίσκεται. 

Μια ιδανική προπόνηση θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνει το σωστό συνδυασμό 

αερόβιας και αναερόβιας άσκησης, καθώς και ένα μέρος του τεντώματος για τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των δομών και των αλυσίδων κινητήρα. 

Πνευματικά, θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη «στιγμή» της προπόνησης ακριβώς όπως 

κάνουμε όταν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο ή όταν ετοιμαζόμαστε να προπονούμαστε 

σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το άθλημα ή τη σωματική δραστηριότητα. Ως 

εκ τούτου, η δομή του συνολικού αναμενόμενου χρόνου θα πρέπει πάντα να ακολουθεί 

τα ακόλουθα βήματα: 

1. Θέρμανση 

2. Αναερόβια δραστηριότητα 

3. Αερόβια δραστηριότητα 

4. Τέντωμα 

Πρακτικές ασκήσεις στο χώρο εργασίας 

 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητα που αποφασίζετε να 

υιοθετήσετε, μπορείτε να διαχωρίσετε την αναερόβια δραστηριότητα από την αερόβια 

και έτσι να αφιερώσετε συγκεκριμένες στιγμές σε κάθε μία από αυτές. Στην περίπτωση 

αυτή, ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών συνεδριών θα μπορούσε να διαιρεθεί 

ως εξής (για παράδειγμα μόνο): 

  

 

 

 

  

Παράδειγμα 1: σε 3 εβδομαδιαίες προπονήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
αναερόβιων και αερόβιων ασκήσεων: 

ημέρα 1, 2 και 3 (αναερόβια + αερόβια) 

● προθέρμανση (5-10 λεπτά) 

● Αναερόβια δραστηριότητα (20-30 λεπτά) 

● Αερόβια δραστηριότητα (15-20 λεπτά) 

● Τέντωμα (10-15 λεπτά) 

Συνολικός χρόνος (50-70 λεπτά) 

  

Παράδειγμα 2: σε 4 εβδομαδιαίες προπονήσεις εκ των οποίων 2 
αναερόβιες και 2 αερόβιες: 

ημέρα 1 και 3 (αναερόβια) 

● προθέρμανση (5-10 λεπτά) 

● Αναερόβια δραστηριότητα (30-40 λεπτά) 

● Τέντωμα (10-15 λεπτά) 

Συνολικός χρόνος (45-60 λεπτά) 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών συνεδριών 

 



 

ημέρα 2 και 4 (αερόβια) 

● προθέρμανση (5-10 λεπτά) 

● Αερόβια δραστηριότητα (30-40 λεπτά) 

● Τέντωμα (10-15 λεπτά) 

Συνολικός χρόνος (45-60 λεπτά) 

Όπως μπορούμε να δούμε οι χρόνοι προπόνησης στο παράδειγμα 1 είναι ελαφρώς 

μεγαλύτεροι από εκείνους στο παράδειγμα 2, αλλά πρέπει να θεωρήσουμε ότι 

εκτελούνται μόνο 3 προπονήσεις την εβδομάδα (Παράδειγμα 1), σε αντίθεση με το 

παράδειγμα 2 στο οποίο οι χρόνοι προπόνησης είναι ελαφρώς χαμηλότεροι, αλλά η 

ρουτίνα εκτελείται 4 φορές την εβδομάδα αντί για 3 φορές. 

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά ο εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας είναι ίσος και στα δύο 

παραδείγματα εβδομαδιαίου προγραμματισμού. 

Αυτό που διαφέρει, ωστόσο, είναι η κατανομή των φόρτου εργασίας και η οργάνωση 

του χρόνου και της ανάκαμψης (ένα θέμα που αξίζει ξεχωριστή τεχνική συζήτηση). 

 

 

Παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά από εικονογραφημένες ασκήσεις που επιτρέπουν 

στον αναγνώστη να πάρει ένα σύνθημα για τις διάφορες ασκήσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας. 

Οι ασκήσεις που παρουσιάστηκαν έχουν εξαχθεί από το έργο της Neila Rey (2017) "100 

προπονήσεις γραφείου - Οπτικές οδηγίες χωρίς εξοπλισμό για τη γυμναστική στο χώρο 

εργασίας", και μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε εργασιακό πλαίσιο, καθώς 

ο απαραίτητος εξοπλισμός είναι μόνο γραφεία, καρέκλες και τοίχοι, καθώς έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για να μπορούν να ασκούν κυρίως "ελεύθερο σώμα". Για όσους 

έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στη σωματική άσκηση, τίποτα δεν σας εμποδίζει να 
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χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας για να προσαρμόσετε νέες ασκήσεις στο 

συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο, υπενθυμίζοντας να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη 

σωστή εκτέλεση (εμβιομηχανική) και σε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που 

συνεπάγονται έγκριση και επίβλεψη ιατρού και αποφοίτου φυσικής αγωγής. 

  

  

  

 

Όσον αφορά όλες τις αναερόβιες ασκήσεις που αναφέρονται παρακάτω, είναι καλό να 

θυμάστε τους ακόλουθους βασικούς κανόνες: 

Ταχύτητα: οι ασκήσεις πρέπει πάντα να εκτελούνται με αυτή την ταχύτητα, έτσι ώστε 

να μπορεί να επιτρέπει τον έλεγχο της κίνησης ανά πάσα στιγμή του τόξου 

εκτέλεσης. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κινήσεις που εκτελούνται με άλματα, ταλαντώσεις 

και ανεξέλεγκτες ωθήσεις πρέπει να αποκλειστούν, καθώς θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν μυοσκελετικές και τένοντες τραυματισμούς. Ένας καλός τρόπος για να 

αποφύγετε την ανακρίβεια είναι να δώσετε τη μέγιστη προσοχή στην κίνηση όταν 

εκτελείται, δηλαδή με αυτό για να αποφύγετε να αποσπάσετε την προσοχή ή να 

σκεφτείτε άλλα πράγματα ενώ εκτελείτε μια ρουτίνα άσκησης: το μυαλό πρέπει πάντα 

να είναι παρόν στην κίνηση. 

  

Ένταση: λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση δίνεται από το "φορτίο/ χρόνο", ο αριθμός 

των επαναλήψεων και σειρών που αναφέρονται σε ορισμένες ασκήσεις είναι μόνο 

ενδεικτικός και αναφέρεται σε δείγμα ατόμων που ανήκουν στο "μέσο εκπαιδευμένο 

άτομο". Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος φόρτος εργασίας θα μπορούσε να είναι υψηλός για 

ένα καθιστική ή ανεπαρκώς εκπαιδευμένο άτομο και χαμηλός για ένα άριστα 

εκπαιδευμένο άτομο. Ως εκ τούτου, προτείνεται η προσαρμογή της έντασης στο 

ατομικό επίπεδο προπόνησης, υπενθυμίζοντας ότι με το χρόνο και με τη βελτίωση της 
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φυσικής απόδοσης (χάρη στην ίδια την προπόνηση), θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί η 

ένταση της προπόνησης. Μια καλή παράμετρος για την αξιολόγηση της σωστής 

έντασης είναι το επίπεδο "μυϊκής καύσης" που βιώνεται στο τέλος της άσκησης: εάν 

κάθε άκρο της σειράς έρθει στο επίπεδο της καύσης των μυών, αυτό είναι σχεδόν 

σίγουρα ενδεικτικό ενός καλού επιπέδου έντασης (ανάλογα και με το υποκειμενικό 

όριο πόνου). 

  

Σωστή εκτέλεση: είναι πολύ σημαντικό να εκτελέσετε κάθε άσκηση σωστά, με τον 

οποίο "σωστός τρόπος" εννοούμε "σύμφωνα με τη φυσική εμβιομηχανική της κοινής 

κίνησης". Θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ένας εμπειρογνώμονας (πτυχιούχος στην 

επιστήμη της αυτοκινητοβιομηχανίας, προσωπικός γυμναστής), τουλάχιστον για τις 

αρχικές φάσεις, δηλαδή μέχρι το άτομο να απομνημονεύει τη σωστή εκτέλεση. Σε κάθε 

περίπτωση, οι επιλεγμένες ασκήσεις έχουν επιλεγεί με σύνεση (για την απλότητα της 

εκτέλεσης) ακριβώς για να αποφευχθεί ότι μπορούν να προκαλέσουν δυσκολία και 

κίνδυνο όσον αφορά πιθανούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας είναι 

καλύτερο να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία ή σε κάθε περίπτωση να 

χρησιμοποιήσετε σεμινάρια για να κατανοήσετε τη σωστή εκτέλεση, τουλάχιστον για 

τις πιο επικίνδυνες ασκήσεις (όπως οι "καταλήψεις"). 

  

Σημείωση: We σας υπενθυμίζουμε ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα προπόνησης 

αποσκοπεί κυρίως στη μείωση του στρες και όχι στην αύξηση συγκεκριμένων 

αθλητικών επιδόσεων, έτσι ώστε ο ειδικός αναγνώστης κατάρτισης να μπορεί να βρει 

το προτεινόμενο πρόγραμμα ανεπαρκές εάν αξιολογηθεί υπό το πρίσμα αυτής της 

πιθανής παρεξήγησης. 

  

Θέρμανση 



 

 

 
Πόδια 



 

 

 
  

 
  

  

Πόδια και πλευρική κοιλιά 



 

  

 
  
Στο τέλος αυτής της ακολουθίας είναι δυνατόν να επαναλάβετε τα πάντα αρκετές 
φορές, αλλά συνιστάται να μην υπερβείτε τα 15 λεπτά συνολικά. 

Θωρακικά και ώμοι 

  



 

 
  

  

  



 

 

Κοιλιακοί 
  

 

 

 

  

  



 

  

  

 

Προσομοιωμένο ποδήλατο άσκησης (πάντα κοιλιακοί) 
  

 

  

 

  

 

 

 



 

 

  

  

  

 

  

  

Τρικέφαλοι 

  

 
  

  

  



 

  

Οπίσθια 
  

 

 
  

  

  



 

  

 
Πλάτη και κάτω πλάτη 
  

  

 

  

  

Τέντωμα 



 

 

  

Τεντώνοντας τις σφαίρες S και το λαιμό 
  

 

  



 

 

  

 

  



 

 

  

Μασάζ λαιμού 
  

 



 

 

 
 

  

Στροφικό τέντωμα μανσέτας (αυτό μπορεί επίσης να γίνει ως 
προθέρμανση) 

  

 

 



 

 

 

Τέντωμα ώμων και βραχιόνων 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

Τέντωμα στήθους και πλάτης 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

Τέντωμα ποδιών 

 



 

 

Τέντωμα σπονδυλικής στήλης 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Όσον αφορά την αερόβια δραστηριότητα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η 
ιδιαιτερότητα της άσκησης που εκτελείται δεν είναι τόσο σημαντική όσο η δυνατότητα 
να φέρει το καρδιο-κυκλοφορικό σύστημα σε ένα βέλτιστο εύρος, με την έννοια ενός 
επαρκούς "επιπέδου καρδιακού παλμού" για την τόνωση μιας σειράς παραμέτρων, 
συμπεριλαμβανομένου του κύκλου Krebs και, ως εκ τούτου, την κινητοποίηση των 
ενεργειακών πόρων λιπιδίων (σε περίπτωση απώλειας βάρους),  ή πιο συγκεκριμένα 
την ενεργοποίηση του καρδιοκυκλικού συστήματος για τη βελτιστοποίηση και 
βελτίωση της λειτουργίας του ίδιου το οποίο, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, είναι 
υπεύθυνο για τη μείωση του οξειδωτικού στρες. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε για το βέλτιστο εύρος, πρέπει να 
σκεφτούμε ότι δεν είναι τόσο η ένταση της άσκησης που κάνει τη διαφορά, αλλά η 
σχέση μεταξύ αυτού και της ηλικίας του ατόμου που εκτελεί την άσκηση. Επίσης, σε 
αυτή την περίπτωση, ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας και, όπως έχουμε 
ήδη γράψει, στην περίπτωσή μας θα ήταν σκόπιμο να επιμείνουμε σε χρόνο 20-30 
λεπτών, δηλαδή στον βέλτιστο χρόνο που μπορεί να είναι αρκετός για να 
ενεργοποιήσει τις απαραίτητες μεταβολικές διεργασίες, αλλά όχι τόσο ώστε να θέσει 
το σώμα υπό πίεση. 

Δεδομένου, συνεπώς, ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η ατομική 
δημιουργικότητα μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον είναι σωστή στην εκτέλεση (ειδικά 
όσον αφορά τη βιομηχανική κίνηση), αποφασίσαμε να παρέχουμε ιδέες για 
διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. χώρο, ο οποίος υποδεικνύεται όταν θέλετε να κάνετε 
αερόβια δραστηριότητα σε κλειστούς χώρους, όπως ένα δωμάτιο ή άλλα μέρη ειδικά 
προετοιμασμένα για αυτό. 

  

1. Ο αγώνας στη θέση του 
  

Από πολλές απόψεις, αυτός ο τύπος τρεξίματος έχει τα ίδια οφέλη με το τρέξιμο και το 
τρέξιμο στο γυμναστήριο ή το πάρκο. Ακολουθούν μερικές συμβουλές που καθιστούν 
την άσκηση πιο αποτελεσματική και την εκτέλεση. Συνοπτικά:  

● Σηκώστε τα γόνατα από το πάτωμα 
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● Ακολουθήστε το κίνημα "run" με τα όπλα  

● Αναπνεύστε με κανονικότητα, μην κρατάτε την αναπνοή σας 

● Διατηρήστε το ρυθμό για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά 

● Εάν αισθάνεστε υπερβολική κόπωση, επιβραδύνετε  

  
Πιο σιγά, αλλά όχι να σταματήσεις. Είναι προτιμότερο να μειώσετε την ένταση του 
τρεξίματος παρά να το σταματήσετε απότομα και να παραιτηθείτε από τα οφέλη. Τα 
δεκαπέντε λεπτά δραστηριότητας είναι ένα μεγάλο γκολ, αλλά ταυτόχρονα, μπορούν 
να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης. Το τρέξιμο στη θέση του για να τονώσει επάνω 
σημαίνει επίσης να πάει πέρα από το κατώφλι λίγο βαθμιαία.  

Παρακάτω είναι μια γραφική αναπαράσταση της άσκησης: 

 

2. Πηδώντας βαλέδες 
  

Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό, χρήσιμο για την προθέρμανση των μυών. Στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο είναι γνωστοί ως Jumping Jacks, αλλά στην Ιταλία ονομάζονται 
με διαφορετικούς τρόπους: είναι πολύ εύκολες ασκήσεις, οι οποίες απλά αποτελούνται 
από  την εξάπλωση και το κλείσιμο των ποδιών με άλματα επί τόπου ενώ κυλούν τα 
χέρια μέχρι να αγγίξουν τα χέρια πάνω από το κεφάλι. 

Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, και το πιο σημαντικό είναι δυνατόν να γίνει η 
άσκηση με τον επιθυμητό ρυθμό. Εκείνοι οι πιο εκπαιδευμένοι μπορούν να πάνε 
γρήγορα  και να κάνουν ακόμη και σειρά από 20 διαδοχικές κινήσεις. 

Οσωλήνας T εκτός σχήματος πρέπει να ξεκινά με πιο αργό ρυθμό και να κάνει 7 ή 8 
πινελιές πριν από τη παύση. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να συνιστάται η εκτέλεση 
περισσότερων Jacks Jumping κατά τη διάρκεια της προπόνησης. 



 

Δεν είναι ασκήσεις που δεν προτρέπουν υπερβολικούς μύες και αρθρώσεις, έτσι είναι 
ιδανικές στην αρχή της προθέρμανσης και ως αερόβια πραγματική δραστηριότητα. 

Παρακάτω είναι μια γραφική αναπαράσταση της άσκησης: 

 

3. Σκάλες 
Οι σκάλες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κάνετε αερόβια δραστηριότητα και 
επίσης να δώσετε μια ιδιαίτερα ευεργετική διέγερση στα κάτω άκρα. Ειδικά οι μόσχοι 
και οι γλουτοί ωφελούνται πολύ και αν διατηρηθεί ο ρυθμός μας βοηθούν επίσης να 
"αναπνεύσουμε". 

Επιπλέον, δεν είναι μόνο το "ανεβαίνω" που είναι ενδιαφέρον, αλλά και αυτό της 
"κατεβαίνω" τις σκάλες επειδή στις δύο κινήσεις διεγείρονται ακόμη και ελαφρώς 
διαφορετικοί μύες από καιρό σε καιρό. 

  
4. Μπούρπες 

  

Είναι η πιο δύσκολη από τις προτεινόμενες σειρές. Αλλά είναι επίσης η άσκηση που 
μπορεί να δώσει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά τη γραμμή. Στην 
πραγματικότητα, αποτελείται από τέσσερις διαφορετικές ασκήσεις μαζί. 



 

Αρχίζει να στέκεται όρθιο. Στη συνέχεια σκύβετε, σε ένα είδος ιδιαίτερα βαθιάς 
κατάληψης, μέχρι να βάλετε τις παλάμες σας στο έδαφος. 

Σε αυτό το σημείο, σε μία μόνο κίνηση, τα πόδια τεντώνονται προς τα πίσω, στη θέση 
push-up. Εκτελείται ένα push-up και στη συνέχεια τραβάτε τον εαυτό σας επάνω, 
οργανώνοντας μια αυξανόμενη κατάληψη που τελειώνει με ένα άλμα επί τόπου. 

Παρακάτω είναι μια γραφική αναπαράσταση της άσκησης: 

 

  

Για να ολοκληρώσουμε 

Ένας ωραίος τρόπος για να κατανοήσετε την προτεινόμενη αερόβια δραστηριότητα 

είναι να κάνετε ένα δημιουργικό μείγμα μεταξύ των διαφόρων τεχνικών που 

παρουσιάζονται, για να αποκτήσετε περισσότερα αποτελέσματα ταυτόχρονα: 

● να δώσει ποικιλία στην άσκηση σε διανοητικό επίπεδο. 

● διεγείρουν διαφορετικούς μύες και ως εκ τούτου πηγαίνουν υπέρ ενός πιο 

γενικευμένου τόνου. 

● διεγείρουν διαφορετικά μέρη του σώματος και διαφορετικές κινητικές 

αλυσίδες διατηρώντας παράλληλα έναν ιδανικό καρδιακό ρυθμό για 

"παραμονή αερόβια". 

  



 

 

 

 

   
Σωματική δραστηριότητα, ελεύθερες ρίζες και οξειδωτικό στρες. 

 

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν πλέον αποδείξει ότι το οξειδωτικό στρες 

είναι μία από τις κοινές αιτίες των περισσότερων χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών 

που πλήττουν τον πληθυσμό των βιομηχανικών χωρών. 

Αυτή η συγκεκριμένη αγχωτική κατάσταση έχει, στην πραγματικότητα, αμφισβητηθεί 

σε καρδιαγγειακές παθολογίες, σε νευροεκφυλιστικές παθολογίες, σε πολλούς τύπους 

όγκων, στο μεταβολικό σύνδρομο, αλλά και σε κοινές διαδικασίες γήρανσης.  

Αν και οι όροι "οξειδωτικό στρες" και "ελεύθερες ρίζες" είναι στα χείλη όλων κάθε 

μέρα, ίσως δεν γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς είναι και ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές 

στρατηγικές για την εξουδετέρωση της επίδρασής του. 

Ο όρος ελεύθερες ρίζες αναφέρεται γενικά σε ένα σύνολο, ακόμη και πολύ ετερογενή, 

μορίων ενωτωδώς ενωμένα με ένα χαρακτηριστικό, αυτό της υψηλής 

αντιδραστικότητας λόγω της ιδιαίτερης ηλεκτρονικής διαμόρφωσης τους, της 

δυνατότητας να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και να είναι σε θέση να 

βλάψουν βασικά όλα τα βιολογικά μόρια. 

Με το οξειδωτικό στρες, από την άλλη πλευρά, εννοούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση του 

οργανισμού μας, δηλαδή εκείνη για την οποία η έκθεση σε ελεύθερες ρίζες και άλλες 

οξειδωτικές ουσίες είναι τέτοια που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί επαρκώς από τους 

αμυντικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο ίδιος ο οργανισμός.  

Σωματική άσκηση και ψυχολογική ευεξία 

 



 

Σε αυτή την περίπτωση, η αντιδραστικότητα των ελεύθερων ριζών θα εξαπολύσει 

εναντίον του οργανισμού μας, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα καταστραφεί αναγκαστικά, 

ο ένας μετά τον άλλο η συσσώρευση αυτών των μικρών ζημιών αντιπροσωπεύει τον 

μηχανισμό που διέπει τη συμμετοχή του οξειδωτικού στρες στην εμφάνιση 

παθολογιών. που αναφέρονται παραπάνω. 

Αυτή η διάκριση, καθώς και η εις βάθος ανάλυση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσο 

περισσότερο ο οργανισμός βρίσκεται σε αγχωτικές συνθήκες, με τις λεγόμενες 

"αγχωτικές συνθήκες": 

● Υψηλή σωματική άσκηση 

● Υψηλή ψυχική προσπάθεια 

● Μένοντας σε αρνητικά συναισθήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

● Χαμηλά επίπεδα ανάκτησης 

Ιδιαίτερα αγχώδεις ρυθμοί ζωής (π.χ. εργασία σε βάρδιες, απουσία επαρκών 
διαλειμμάτων στις ώρες εργασίας κ.λπ.) 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην περίπτωση έργων που αφορούν την τροφοδοσία 

ή τη φιλοξενία, καθίσταται πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες υπό τις 

οποίες βρισκόμαστε και στις οποίες υποβάλλουμε τον φορέα. 

  

Ένα σημαντικό ερώτημα που πολλοί αναγνώστες θα αναρωτηθούν σε αυτό το σημείο 

και αυτό πρέπει να απαντηθεί είναι: "Πόσο συχνά το σώμα μας έρχεται σε επαφή με 

αυτές τις αντιδραστικές ενώσεις που φαίνονται τόσο επιβλαβείς;" Η απάντηση είναι 

πολύ απλή, ο οργανισμός μας εκτίθεται στην επίθεση οξειδωτικών ειδών κάθε στιγμή, 

κάθε στιγμή της ύπαρξής μας και το σφάλμα δεν είναι μόνο και αποκλειστικά του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε αλλά και της δικής μας φύσης που μας οδηγεί στην 

κατανάλωση οξυγόνου για να παράγουμε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που 

χρειαζόμαστε για να ζήσουμε,  να κινείσαι και να σκέφτεσαι. Δεν μειώνεται πλήρως όλο 

το οξυγόνο που εισάγεται με αναπνοή στην κυτταρική αναπνοή, ένα μικρό ποσοστό, 

στην πραγματικότητα, διαφεύγει από τον έλεγχο του κυτταρικού μεταβολισμού και, με 

τη μορφή ελεύθερων ριζών, είναι σε θέση να βλάψει τα κυτταρικά συστατικά. Από την 



 

εμφάνισή του στη γη, ο άνθρωπος έπρεπε να εξελιχθεί ζώντας με τους κινδύνους που 

θα μπορούσε να συνεπάγεται η ζωή σε ένα πλούσιο σε οξυγόνο περιβάλλον, στην 

πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, ο οργανισμός έχει αναπτύξει πολλούς 

αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς, δηλαδή ικανούς να εξουδετερώσουν και 

να εξουδετερώσουν τις ελεύθερες ρίζες. Αυτά, τα οποία ορίζονται ως ενδογενή 

αντιοξειδωτικά συστήματα, δηλαδή προϊόντα απευθείας από το σώμα, πλαισιώνονται 

από εκείνα που συνήθως ορίζονται ως εξωγενή αντιοξειδωτικά, δηλαδή εκείνα τα 

αντιοξειδωτικά μόρια που μπορεί να πάρει το σώμα μας από το εξωτερικό μέσω των 

τροφίμων. Αυτές οι εκτιμήσεις έχουν οδηγήσει, τις τελευταίες δεκαετίες, πολλούς 

επιστήμονες να μελετήσουν ποια τρόφιμα είναι πλουσιότερα σε αντιοξειδωτικά και πιο 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες. Αυτή η τεράστια 

ερευνητική προσπάθεια κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό όχι μόνο των πιο 

ενδιαφερόντων μορίων, μεταξύ των οποίων, εκτός από πολλά άλλα, ορισμένες 

βιταμίνες και πολυφαινόλες που υπάρχουν στα φυτικά τρόφιμα, αλλά και οι βιολογικοί 

μηχανισμοί στους οποίους βασίζονται αυτά τα μόρια εκτελούν τα προστατευτικά και 

προληπτικά τους. 

 

  
  
Εάν μέχρι τώρα όλοι γνωρίζουμε τις πιο κοινές πηγές οξειδωτικού στρες όπως: 

ρύπανση, καπνός και υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, ίσως δεν γνωρίζουν ή 

φαντάζονται όλοι ότι ορισμένες μορφές σωματικής άσκησης μπορούν να οδηγήσουν 

σε μαζική παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου και ελεύθερων ριζών για να 

προκαλέσουν πραγματική βλάβη στον οργανισμό. 

Όταν η σωματική δραστηριότητα που διεξάγουμε 

α) είναι οξεία, δηλαδή διεξάγεται περιστασιακά και δεν επαναλαμβάνεται με 

συνέπεια με την πάροδο του χρόνου 

Σωματική δραστηριότητα: αποτρέπει ή 
επιδεινώνει το άγχος; 

 



 

β) και εξάντληση, δηλαδή διεξάγεται σε ένταση που είναι πολύ υψηλή σε 

σύγκριση με αυτό που μπορεί να αντέξει το σώμα μας 

Είμαστε σε φυσική κατάσταση που παράγει αύξηση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων, 

μείωση της αντιοξειδωτικής άμυνας όπως η αναλογία μεταξύ μειωμένης 

γλουταθειόνης και οξειδωμένων GSH/GSSG και αύξηση της οξειδωτικής βλάβης στις 

κυτταρικές πρωτεΐνες. 

  

Αυτό το αυξημένο οξειδωτικό στρες μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να είναι υπεύθυνο 

για τους μικρο μυϊκούς τραυματισμούς που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος σωματικής 

άσκησης (Vina et al 2000). Όλα αυτά στη συνέχεια μεταφράζονται στη μείωση της 

δύναμης της συστολής, του μυϊκού πόνου, της ενεργοποίησης της φλεγμονώδους 

απόκρισης με διείσδυση λευκοκυττάρων και της απελευθέρωσης προφλεγμονωδών 

κυτοκινών, ένας μηχανισμός που είναι γνωστό ότι αποτελεί πηγή περαιτέρω 

οξειδωτικού στρες (Jamurtas et al. 2005). 

Συμπερασματικά, είναι προφανές ότι η οξεία και εξαντλημένη σωματική άσκηση 
αντιπροσωπεύει μια κατάσταση οξειδωτικού στρες που υπερβαίνει την κανονική 
ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ προ-αντιοξειδωτικών 
παραγόντων. 
  
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη έντονες συνθήκες πίεσης των εργαζομένων 
στον τομέα horeca, αυτό το είδος προσέγγισης της σωματικής δραστηριότητας που 
βλέπει την άσκηση ή τον αθλητισμό περιστασιακά ή / και με υπερβολικές ατομικές 
προσπάθειες, πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί! 
  
Σε αυτό το σημείο, κάθε άτομο πρέπει να αναρωτηθεί τι είδους σωματική 
δραστηριότητα κάνει.  
 
Το να πιστεύετε ότι επωφελείστε από τα οφέλη για την υγεία που εγγυάται η αθλητική 
πρακτική ασκώντας ένα άθλημα περιστασιακά, όπως μία φορά την εβδομάδα, μέχρι να 
εξαντληθείτε είναι σίγουρα ένα σοβαρό λάθος το οποίο, σε αντίθεση με ό, τι μπορεί 
κανείς να πιστέψει, προκαλεί πολύ περισσότερο κακό παρά καλό. 

  
Πολυάριθμες μελέτες έχουν πλέον δείξει σαφώς ότι κατά τη διάρκεια πολύ 

έντονης σωματικής άσκησης η παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου αυξάνεται 
τόσο στους σκελετικούς μύες όσο και στην καρδιά (Sen et al 1995; Ji et al. 1999).  

Ωστόσο, έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα άτομα που υποβάλλονται σε 
μακροπρόθεσμα προγράμματα μέτριας άσκησης είναι πιο ανθεκτικά στο οξειδωτικό 



 

στρες, αυτό φαίνεται κυρίως λόγω της προσαρμογής που υφίστανται τα ενδογενή 
αντιοξειδωτικά τους συστήματα (Powers et al. 1994). 

Υπό το φως των στοιχείων, ξεκινώντας από τις αρχές της τρίτης χιλιετίας, 
ορισμένοι μελετητές θέλησαν να εξηγήσουν τις τροποποιήσεις που προκαλούνται από 
τη σωματική άσκηση μέσω της έννοιας της hormesis, όχι μόνο όσον αφορά τις 
προσαρμογές που περιλαμβάνουν μυϊκό τροπισμό ή αντοχή στην κόπωση, αλλά και 
εκείνες που συνεπάγονται την ικανότητα αποτελεσματικότερης εξουδετέρωσης του 
οξειδωτικού στρες (Ji et al 2006).  

 
Η έννοια της hormesis, η οποία δανείζεται από την τοξικολογία, υποδεικνύει τη 

συμπεριφορά της απόκρισης των βιολογικών συστημάτων στην έκθεση σε ορισμένους 
τοξικούς παράγοντες.  

Πιο απλά, επομένως, στην τοξικολογία η έννοια της hormesis αντιπροσωπεύει 

μια τάση σε σχήμα καμπάνας της καμπύλης δόσης-απόκρισης της έκθεσης σε μια ουσία 

(Cook et al. 2006). 

  

 
Όπως μπορούμε να δούμε, το Σχήμα 1 δείχνει την τάση της καμπύλης δόσης-απόκρισης 

για σωματική άσκηση: 

  

στην άκρα αριστερά μπορείτε να δείτε πώς η αδράνεια μειώνει το επίπεδο της 

σωματικής λειτουργίας, είναι γνωστό ότι ένα πολύ χαμηλό επίπεδο σωματικής 

δραστηριότητας συνδέεται με μια μακρά σειρά παθολογιών όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, μυϊκή ατροφία, παχυσαρκία και 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον (Booth et al. 2007). 

Ομοίως, η υπερεκπαίδευση, το δεξί άκρο της καμπύλης στο σχήμα 1, αυξάνει τόσο τους 

κινδύνους για την υγεία όσο και το ποσοστό μυϊκής βλάβης (Ogonovszky et al. 2005). 

Η πιο σημαντική επίδραση της σωματικής άσκησης στο σώμα είναι, επομένως, το 

σύνολο των διαδικασιών προσαρμογής. 

  

Όπως κάθε πηγή άγχους, η άσκηση μπορεί επίσης να προκαλέσει προσαρμοστικά 

φαινόμενα, έστω και μόνο σε ένα στενό φάσμα περιπτώσεων που συνδέονται με τη 

διάρκεια και  την ένταση των συνεδριών άσκησης (Radak et al. 2001). Η άσκηση, όπως 

Ο ρόλος της ανάκαμψης 

 



 

όλες οι χρόνιες πηγές άγχους, μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη εάν η περίοδος 

ανάπαυσης, που νοείται ως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απουσιάζει η πηγή του 

στρες, δεν είναι επαρκής. Το Rest είναι απαραίτητο τόσο για τη διασφάλιση της 

ανάκαμψης όσο και για τη βελτιστοποίηση της απόκρισης του σώματος στο στρες. Οι 

προσαρμογές που λαμβάνονται με τακτική σωματική δραστηριότητα ονομάζονται 

"συστηματικές προσαρμογές", δηλαδή περιλαμβάνουν ολόκληρο τον οργανισμό, 

ακόμη και αν ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της άσκησης που εκτελείται. 

  

 
Σχήμα 1: Τάση της καμπύλης δόσης-απόκρισης για άσκηση (τροποποιημένη από radak et al. 2007) 

 

 

 
  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς, η μέτρια και συνεχής 

σωματική δραστηριότητα διεγείρει την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού για να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αυξημένου οξειδωτικού στρες (Hollander et al 

1999). Μελέτες που διεξήχθησαν τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζωικά μοντέλα 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αερόβια άσκηση μπορεί να διεγείρει, ακόμη και σε 

Ποια είναι η βέλτιστη σωματική δραστηριότητα; 

 



 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τη δραστηριότητα των κύριων αντιοξειδωτικών 

ενζύμων, τόσο στον μυϊκό ιστό όσο και στο αίμα. Όταν τα άτομα που μελετήθηκαν 

αποτελούν μέρος ενός ελεγχόμενου προγράμματος κατάρτισης αερόβιας άσκησης, η 

δραστηριότητα αυτών των ενζύμων αυξάνεται ειδικά σε ιστούς όπως οι μυϊκές ίνες 

τύπου Ι, τόσο πολύ ώστε σε καλά εκπαιδευμένα άτομα η παραγωγή αντιδραστικών 

ειδών οξυγόνου μειώνεται πολύ. εάν δεν είναι αμελητέα μετά την ίδια τη 

δραστηριότητα. 

  

Όσον αφορά τις επιδράσεις της κατάρτισης και των αναερόβιων ασκήσεων στη 

δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα και πιο 

δύσκολο να ερμηνευούν. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει αύξηση της δραστικότητας 

των αντιοξειδωτικών ενζύμων, ενώ άλλες δεν έχουν εντοπίσει καμία παραλλαγή 

(Groussard et al. 2003). 

Η αυξημένη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων και των οξειδωτικών 

μηχανισμών επιδιόρθωσης που προκαλούνται από την άσκηση μπορεί επομένως να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης παθολογιών 

που σχετίζονται με οξειδωτικές βλάβες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, νόσο του 

Αλτσχάιμερ και ορισμένους καρκίνους (Perry et al. 2005). 

Δεν είναι τυχαίο ότι η μέτρια αερόβια σωματική δραστηριότητα προτείνεται επίσης 

από τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων 

και μεταβολικού συνδρόμου γενικότερα. 

  

Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια παράδοξη κατάσταση στον οργανισμό, αλλά στην 

πραγματικότητα, έτσι ακριβώς λειτουργεί η φυσιολογία μας. Λέμε ότι παραδόξως, οι 

άνθρωποι που ασκούν σωματική δραστηριότητα (εφόσον αυτό είναι μέτριο και 

συνεχές και όχι διαλείπον και έντονο), μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί από 

εκείνους που δεν το κάνουν, ακόμη και αν η ίδια η εργασιακή δραστηριότητα είναι ήδη 

πολύ αγχωτική (υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι υπάρχει επαρκής ανάκαμψη).  

 

Έτσι, για να δώσω ένα παράδειγμα, μεταξύ δύο σερβιτόρων που εργάζονται 10 ώρες 

την ημέρα πάντα όρθιοι και σε δραστηριότητα, θα αισθάνεστε λιγότερο κουρασμένοι 



 

και αυτός που θα κάνει μια μέτρια και συνεχή σωματική δραστηριότητα θα είναι πιο 

αποτελεσματικός από αυτόν που δεν θα κάνει καμία σωματική δραστηριότητα (γιατί 

ίσως θα σκεφτεί ότι δεδομένου ότι η εργασία είναι ήδη πολύ κουραστική δεν είναι 

λογικό να κάνει μια δραστηριότητα που θα τον κουράσει περαιτέρω) και αφορά επίσης 

κάθε σερβιτόρο που θα ασκεί άθλημα υψηλής έντασης ή/και περιστασιακά.  

 

Κατά τη γνώμη μας, ο όρος αυτός ισχύει για τις περισσότερες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τα διάφορα καθήκοντα των εργαζομένων στον τομέα horeca. 

  

  

 
Η αυξανόμενη προσοχή του πληθυσμού σε αυτά τα ζητήματα έχει οδηγήσει 

ορισμένους να υποθέσουν ότι το θέμα που ασκεί τον αθλητισμό είναι ένα θέμα που 

εκτίθεται σε έντονο οξειδωτικό στρες, το οποίο πρέπει επομένως να εντοπίσει 

εναλλακτικές στρατηγικές για την προστασία του σώματός του, όπως η χρήση 

συμπληρωμάτων διατροφής. Ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για όσους υποβάλλονται σε 

πολύ έντονη σωματική δραστηριότητα, σίγουρα δεν είναι επιθυμητό για όσους 

ακολουθούν μέτρια προγράμματα κατάρτισης. Η πρόσληψη υψηλών ποσοτήτων 

αντιοξειδωτικών μέσω της κατανάλωσης συμπληρωμάτων διατροφής θα μπορούσε, 

στην πραγματικότητα, να έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση αυτών των θετικών 

προσαρμογών που προκαλούνται από τη σωματική άσκηση. Για να κατανοήσετε 

καλύτερα αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πώς η μέτρια άσκηση 

μπορεί να διεγείρει την αντιοξειδωτική άμυνα του σώματος. 

Η μέτρια ποσότητα αντιδραστικών ειδών οξυγόνου που παράγονται κατά τη 

διάρκεια μέτριας σωματικής δραστηριότητας είναι αρκετή για να διεγείρει την 

ενεργοποίηση συγκεκριμένων μοριακών σημάτων στον προσβεβλημένο ιστό που 

οδηγούν σε αύξηση της σύνθεσης εκείνων των ενζύμων ικανών να προστατεύσουν το 

ίδιο το κύτταρο από μια πιθανή και επακόλουθη επίθεση από τις ελεύθερες ρίζες. Η 

πρόσληψη υψηλών ποσοτήτων αντιοξειδωτικών με τη μορφή συμπληρωμάτων 

Οξειδωτικά συμπληρώματα 

 



 

διατροφής θα είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση των αντιδραστικών ειδών 

οξυγόνου, εμποδίζοντάς τα να ενεργήσουν ως χημικοί διαμεσολαβητές και 

διεγείροντας αυτές τις θετικές προσαρμογές της ενδογενούς αντιοξειδωτικής 

άμυνας. Αντίθετα, όταν η παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου είναι υπερβολική, 

όπως στην περίπτωση της πολύ έντονης σωματικής άσκησης, ο ιστός θα ήταν 

ανεπανόρθωτα κατεστραμμένος και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

προσαρμοστική ή προληπτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη 

αντιοξειδωτικών με τη μορφή συμπληρωμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει στην 

προστασία από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την ίδια την άσκηση. 

Αυτές οι εκτιμήσεις κατέστησαν πρόσφατα δυνατό τον ορισμό της μέτριας 

σωματικής δραστηριότητας ως πραγματικού αντιοξειδωτικού, το οποίο διεγείρει το 

σώμα να αυξήσει τις ενδογενείς άμυνές του για να εξουδετερώσει 

αποτελεσματικότερα μια περαιτέρω αγχωτική κατάσταση. 

Τελικά, η μέτρια σωματική δραστηριότητα είναι επομένως ένα ουσιαστικό 

συστατικό στην πρόληψη εκείνων των παθολογιών που έχουν οξειδωτικό στρες μεταξύ 

των αιτίων που προκαλούν. 

  

 
  
1. Τα μέτρα που λαμβάνεται για την εφαρμογή του   ν. 4548/2003 και του ν. 4688/2004, 

όπως ορίζεται στο εν λόγω τμήμα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τη θέση της. 

Πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση: τα αντιοξειδωτικά χωρίζονται μεταξύ 

ενδογενών και εξωγενών. Εάν η μέτρια σωματική δραστηριότητα λειτουργεί ως 

ερέθισμα για ενδογενείς, είναι εξίσου αλήθεια ότι οι εξωγενείς πρέπει απαραίτητα να 

λαμβάνονται μέσω των τροφίμων που τα περιέχουν. 

Μια διατροφή πλούσια σε φρέσκα φυτικά προϊόντα εγγυάται τη σωστή πρόσληψη 

όλων αυτών των μικροθρεπτικών συστατικών που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν 

αντιοξειδωτική δράση και προστατεύουν το σώμα από πολλές χρόνιες ασθένειες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να αυξηθεί το 

επίπεδο των αντιοξειδωτικών στο σώμα, όπως η συνταγογράφηση συγκεκριμένων 

Διαιτητικά αντιοξειδωτικά και διατροφή 

 



 

διατροφών, η συμπλήρωση αντιοξειδωτικών με τη διατροφή και η χορήγηση 

συνθετικών αντιοξειδωτικών. Ωστόσο, καμία από αυτές τις στρατηγικές δεν έχει 

αποδειχθεί ότι αυξάνει επαρκώς την άμυνα του σώματος (Ji, 2002). 

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι μόνο μέσω του συνεργιστικού συνδυασμού 

σωματικής δραστηριότητας και διαιτητικής πρόσληψης αντιοξειδωτικών είναι δυνατόν 

να μεγιστοποιηθεί η αντιοξειδωτική άμυνα. 

 

 

 

 

 
 

 
  
Η σωστή συνταγή άσκησης και η τακτική σωματική δραστηριότητα συσχετίζονται με 

μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, μειώνοντας τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με 

τη διαδικασία γήρανσης. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε διάφορες μελέτες 

παρατήρησης που συσχετίστηκαν με τον μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου με 

βάση διαφορετικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και εβδομαδιαία συχνότητα 

(Δόση / Ανταπόκριση). 

  

Πολλές επαγγελματικές ενώσεις όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητικής Ιατρικής, η 

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν δημοσιεύσει, με την πάροδο του χρόνου, 

εκθέσεις που τονίζουν αυτή τη σημασία. 

  

Ο καθιστική ζωή, δηλαδή η σωματική αδράνεια, αναγνωρίζεται επί του παρόντος ως 

πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου, στο ίδιο επίπεδο με το κάπνισμα, την υπέρταση 

και το υψηλό επίπεδο χοληστερόλης. Αυτό σημαίνει ότι η σωματική άσκηση, εκτός από 

Το σωστό ποσό άσκησης 

 



 

σημαντική για την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση του τρόπου ζωής, είναι επίσης 

απαραίτητη ως θεραπευτική διεύθυνση. 

  

Σήμερα υπάρχουν περισσότερες βεβαιότητες από αμφιβολίες υπέρ της προώθησης και 

της διάδοσης της σωματικής άσκησης, αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφήνεια 

σχετικά με τη γνώση της σωστής δοσολογίας για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. Σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε στη δυνατότητα βελτίωσης ή 

διατήρησης της κατάστασης της υγείας κάποιου, αυξάνοντας το επίπεδο φυσικής 

αποτελεσματικότητας. Στον άνθρωπο, οι επιδράσεις που προκαλούνται από μια 

ισορροπημένη και συνεχή χορήγηση σωματικής άσκησης, στους κύριους παράγοντες 

κινδύνου που σχετίζονται με τον καθιστική ζωή, τεκμηριώνονται με εμφανή στοιχεία 

και από αρκετές μεγάλες μελέτες κοόρτης. 

Οι παράγοντες κινδύνου συνδέονται με συγκεκριμένες γενετικές, περιβαλλοντικές, 

εργασιακές συνθήκες (μεταξύ των συνθηκών εργασίας, εκείνες του τομέα HORECA μας 

ενδιαφέρουν σε αυτή τη συζήτηση), ακόμη και αν σε απόλυτες καταστάσεις αυτό που 

βλάπτει περισσότερο με αυτή την έννοια είναι ένας λανθασμένος τρόπος ζωής (ο 

τελευταίος απολύτως τροποποιήσιμος!) του οποίου η επίδραση είναι να αυξηθεί η 

εμφάνιση μιας ασθένειας,  να συμβάλει στην παθογένεια της, να διευκολύνει την 

ανάπτυξή της ή να επιταχύνει την πρόοδό της. 

  

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η σωματική αδράνεια θεωρούνταν παράγοντας κινδύνου 

μικρής σημασίας, το επίπεδο καρδιοαναπνευστικής αποτελεσματικότητας δεν ήταν 

καταχωρημένο σε καμία από τις κατηγορίες κινδύνου. Αλλά αφήνοντας έξω αυτή την 

πτυχή, αν και πολύ σημαντική και λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις που περιγράφονται 

παραπάνω σχετικά με τη δοσολογία, είναι απαραίτητο να τονιστεί πώς, ειδικά στο 

καθιστική ενήλικο υποκείμενο (> άνω των 40), αδράνεια ή περιστασιακή και έντονη 

σωματική άσκηση, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά 

επεισόδια και πολλά άλλα. 

  

 Καθιστική είναι κάποιος που δεν ασκεί τακτικά σωματική δραστηριότητα ή δεν είναι 

σε θέση να περπατήσει για περισσότερο από λίγα λεπτά χωρίς να βιώσει 



 

κόπωση. Αυτή η πρώτη σκέψη σχετίζεται με  τη σημασία του να γνωρίζουμε πώς να 

αξιολογούμε προσεκτικά τους διάφορους παράγοντες κινδύνου με το επίπεδο 

φυσικής απόδοσης. Πρέπει να χορηγείται σωστή δοσολογία λαμβάνοντας υπόψη την 

ικανότητα του υποκειμένου να ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσκλήσεις. Έτσι, εάν 

για ένα μέσο εκπαιδευμένο άτομο ένα συγκεκριμένο φορτίο μπορεί να παρέχει 

επαρκείς απαντήσεις του οργανισμού, για ένα άλλο λιγότερο εκπαιδευμένο άτομο και 

της ίδιας ηλικίας, το ίδιο φορτίο θα μπορούσε να είναι μέγιστο ή υποαξικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Σχήμα 2 μπορούμε να προσδιορίσουμε με σαφήνεια πώς οι συνεδρίες σωματικής 

δραστηριότητας που είναι πολύ μεγάλες ή πολύ υψηλές σε ένταση αυξάνουν τον 

κίνδυνο ορθοπεδικών προβλημάτων και καρδιακών επιπλοκών. Οι πιθανότητες 

εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων αυξάνονται εάν η ένταση της άσκησης 

υπερβαίνει αυτό που συνιστάται. Αυτό σημαίνει ότι η σωματική δραστηριότητα 

πρέπει να συνταγογραφείται και στη συνέχεια να χορηγείται με πολύ ακριβείς 

κανόνες για να ευνοήσει την προληπτική δράση και να βελτιστοποιήσει το θετικό 

αποτέλεσμα της ίδιας της δραστηριότητας. 



 

 

 
Σχήμα 2 - Επιδράσεις της δοκιμασίας - από δύναμη, Howley, 1997 

 
  

 

 

 

 

 

Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την έννοια. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι 

ενημερώνονται ότι η σωματική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

προληπτικής ιατρικής, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κίνηση μπορεί να δώσει 

αποτελέσματα μόνο εάν η ένταση και η διάρκεια της σωματικής άσκησης φτάσουν σε 

όγκους. Είναι αυτές οι ψευδείς "πεποιθήσεις" που συχνά προκαλούν τα άτομα να μην 

ασκούν σωματική δραστηριότητα ή να την ασκούν περιστασιακά, με μερικές φορές 

επιβλαβή αποτελέσματα.  



 

Η έκθεση cdcp/ACSM " Σωματική δραστηριότητα και δημόσια υγεία " που 

δημοσιεύθηκε το 1995 εξετάζει ειδικότερα αυτή την "πεποίθηση", τονίζοντας ότι ένα 

μέτριο ποσό σωματικής δραστηριότητας είναι επαρκές, όπως, για παράδειγμα, το 

περπάτημα γρήγορα ή σε ένα ελαφρώς κεκλιμένο επίπεδο για 30 λεπτά, να τρέξει για 

15 λεπτά ή να παίξει βόλεϊ για 45 λεπτά, για σημαντικά οφέλη για την υγεία,  ειδικά αν 

αυτό γίνεται τις περισσότερες ή όλες τις ημέρες της εβδομάδας.  

Έναdditional οφέλη για την υγεία μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της σωματικής 

δραστηριότητας, διατηρώντας μια τακτική διατροφή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα αμφισβητήσιμα ή διφορούμενο ζητήματα, ειδικά για 

εκείνους που διεξάγουν ανεξέλεγκτες δραστηριότητες.  

Μία από τις κύριες αιτίες σχετίζεται με τις προτάσεις που συχνά αποκαλύπτονται, μέσω 

συνθημάτων, μερικές φορές ανακριβών διαφημίσεων. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια 

σημαντική υπόθεση, η καλύτερη δοσολογία της σωματικής άσκησης ποικίλλει από 

άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από το επίπεδο αρχικής φυσικής απόδοσης που 

σχετίζεται με την ηλικία (όχι μόνο) και από τους στόχους που ο καθένας θέλει ή πρέπει 

να επιτύχει. 

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να γίνει ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης που δίνει τη 

δυνατότητα επίτευξης ενός καλού επιπέδου σωματικής αποτελεσματικότητας, 

ασφάλειας; Το πρώτο βήμα, σε ένα υγιές και ανθυγιεινό άτομο, είναι σίγουρα να λάβει 

έγκριση, μετά από μια επίσκεψη φυσικής κατάστασης από τον αθλητικό γιατρό, ειδικά 

αν ο στόχος είναι η αύξηση της καρδιαγγειακής απόδοσης. 

Στην περίπτωση της σωματικής άσκησης που πρέπει να γίνεται από τους εργαζομένους, 

και στην περίπτωσή μας, αναφερόμαστε στους εργαζόμενους στον τομέα horeca, είναι 

καλό να ελέγξουμε αν αναφερόμενοι στην έννοια της "σωματικής δραστηριότητας" 

μιλάμε για κάτι που αφορά ένα ατομικό πρόγραμμα κατάρτισης αυτοδιαχειριζόμενο, ή 

αν αφορά μια εκπαίδευση που χρηματοδοτείται και διαχειρίζεται ο εργοδότης και,  

Ίσως, επίσης σε ειδικούς χώρους που έχουν δημιουργηθεί ειδικά στους χώρους της 

εταιρείας.  

Δυστυχώς για πολλούς, η σωματική δραστηριότητα δομημένη σε επίπεδο εταιρείας και 

ως εκ τούτου και αυτή της ιατρικής εξέτασης είναι το πρώτο μεγάλο εμπόδιο που 



 

δημιουργεί το εμπόδιο στην έναρξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τα 

κατάλληλα κριτήρια. Αντίθετα, θα ήταν χρήσιμο βοήθημα για διάφορους λόγους: το 

αποτέλεσμα της ιατρικής καταλληλότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των σωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

ο επαγγελματίας της κινητικής επιστήμης), για την απόκτηση χρήσιμων ποιοτικών και 

ποσοτικών πληροφοριών κατά τη διαχείριση της σωματικής άσκησης· στο πρόσωπο 

που προτίθεται να ξεκινήσει τη δραστηριότητα, να επαληθεύσει ενδεχομένως την 

ύπαρξη παραγόντων κινδύνου που μερικές φορές μπορούν να «προστατευθούν» από 

μια υποκειμενική κατάσταση ευημερίας· να καθορίσει τελικά ή να προτείνει, ποια θα 

μπορούσε να είναι η δραστηριότητα που πρέπει να πραγματοποιηθεί, πιο κατάλληλη 

για το άτομο.  

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσετε τον αρχικό στόχο. Φυσικά, συνοψίζοντας όσα 

έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής, για την καθιστική ζωή σε καλή υγεία, είναι απαραίτητο 

να αναλογιστούμε την ευκαιρία για τη σωματική δραστηριότητα να γίνει αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινής ζωής και ότι σταδιακά, συμπεριλαμβάνοντας έντονες και 

τακτικές προπονήσεις στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αυξάνουμε το συνολικό επίπεδο 

σωματικής απόδοσης βελτιώνοντας την κατάσταση της υγείας κάποιου. Στην 

περίπτωση αυτή, μπορούν να παρασχεθούν σαφείς και συνεκτικές προτάσεις, ακόμη 

και αν, εάν θέλουμε να είμαστε αυστηροί, είναι δύσκολο να γενικεύσουμε. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της αμερικανικής ένωσης αθλητικής ιατρικής, η 

συμβουλή είναι ακριβώς να θεωρηθεί η σωματική δραστηριότητα ως αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινής ζωής, οπότε επιλέξτε το περπάτημα αντί να χρησιμοποιήσετε 

το αυτοκίνητο, ανεβαίνοντας σκάλες αντί να πάρετε το ασανσέρ ή την κυλιόμενη 

σκάλα, επίσης μετακινηθείτε γύρω από το σπίτι και το γραφείο. Όλα αυτά μπορεί 

σίγουρα να είναι μια καλή αρχή και για όσους αγαπούν την άνεση, ένα σημαντικό 

πρώτο βήμα στην πυραμίδα της σωματικής δραστηριότητας. 

Το επόμενο επίπεδο, το οποίο θα μπορούσε να είναι η έναρξη ενός πρωτοκόλλου 

μέτριας σωματικής άσκησης, ακόμη και λίγων λεπτών, με περιστασιακές συχνότητες, 

απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο για την ασφάλειά του και, στην περίπτωση δραστηριοτήτων 



 

που διεξάγονται στην εταιρεία και εποπτεύονται από την ίδια ακόμη μεγαλύτερη 

προσοχή στην ασφάλεια των εργαζομένων. 

Καταρχήν, ανεξάρτητα από την άσκηση, θα πρέπει να επιμείνετε στον προοδευτικό 

κανόνα φορτίου, ειδικά όταν πρόκειται για ανύψωση, ώθηση, τράβηγμα ή μεταφορά 

φωτός σε μέτρια βαριά αντικείμενα και βάρη. 

Όσο για την κάμψη και την κάμψη, δεδομένου ότι επηρεάζουν τις διαφορετικές 

αρθρώσεις, είναι καλό να ξεκινήσετε με απλές και καλά ελεγχόμενες ασκήσεις (η 

επίβλεψη ενός εμπειρογνώμονα πρέπει πάντα να εξετάζεται θετικά. Ανάλυση κίνησης, 

ακριβώς για να καταλάβουμε πώς μπορούν να κρυφτούν παγίδες και σε αυτή την 

περίπτωση. Συχνά μια λανθασμένη κίνηση ή ανεπαρκές άγχος στις αρθρώσεις και τους 

μυς μπορεί να προκαλέσει τραύμα στο μυοσκελετικό σύστημα. Ένα κανονικό θέμα 

βάρους θα ανταποκριθεί σε εξωτερικές πιέσεις, σε αντίθεση με ένα υπέρβαρο ή 

παχύσαρκο άτομο.  Οαρχικός έλεγχος και ο αρχικός έλεγχος από έναν επαγγελματία 

του τομέα θα απέφευγαν ασφαλώς αυτή τη δυνατότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ατομικές διαφορές: Ας προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, το στάδιο στο οποίο το 

θέμα σκοπεύει να υπερβεί αυτό το όριο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια 

συγκεκριμένη και τακτική δραστηριότητα, με στόχο την επίτευξη ενός ελάχιστου 

επιπέδου φυσικής απόδοσης. Σε αυτό το σημείο, γίνεται δύσκολο να παρέχουμε τις 

ίδιες πληροφορίες για όλους, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές υποδεικνύουν τουλάχιστον 30 λεπτά δραστηριότητας την 

ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, το θέμα πρέπει να γνωρίζει την ένταση της άσκησης και 

ως εκ τούτου την επίδραση της δοσολογίας, να επηρεάσει θετικά την κατανάλωση 

θερμίδων και να βελτιώσει τη φυσική απόδοση. Οι απαντήσεις που προκλήθηκαν από 

την άσκηση μπορεί να είναι διαφορετικές όσον αφορά ορισμένες εκτιμήσεις.  

Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη το σωματικό βάρος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 

άτομο με σωματικό βάρος 54 kg που περπατά με ταχύτητα 3,2 km/h έχει θερμιδική 

κατανάλωση, έμμεσα εκτιμώμενη, 2,6 Kcal/min. Εάν το ίδιο υποκείμενο είχε σωματικό 

βάρος 82 kg, περπατώντας με την ίδια ταχύτητα, θα είχε κατανάλωση θερμίδων 3,5 

Kcal / min. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει την ακριβή ανταπόκρισή του στη 

σωματική άσκηση και, ως εκ τούτου, αυτό που ισχύει για ένα θέμα δεν ισχύει 

απαραίτητα για το άλλο. Άλλα στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν μια διακύμανση 

της απόκρισης από άτομο σε άτομο είναι ο καρδιακός ρυθμός που σχετίζεται με την 

ηλικία, ο τύπος του εδάφους, η κλίση του μαθήματος, η χρήση τυχόν υπερφορτωμένων 

και η ταχύτητα βάδισης που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ορισμένων μεταβλητών, όπως 

η αύξηση της συχνότητας βημάτων ή η αύξηση του μήκους του ίδιου του βήματος. Ας 

προσπαθήσουμε να τα φανταστούμε όλα αυτά σε υπέρβαρο και μέτρια παχύσαρκο 

υποκείμενο. Είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς οι προσαρμογές και η μεταβλητότητα 

μεταξύ των δύο θεμάτων είναι διαφορετικές και μερικές φορές ικανές να προκαλούν 

διαφορετικές απαντήσεις. Πρόκειται για θεμελιώδεις υποθέσεις που πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται υπόψη πριν από την άσκηση οποιασδήποτε σωματικής 

δραστηριότητας. Έχοντας αξιολογήσει αυτούς τους κινδύνους και το αρχικό επίπεδο 

φυσικής αποτελεσματικότητας κάθε θέματος, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στη 

σωστή χορήγηση της δόσης, στην περίπτωση αυτή, αναφερόμαστε στην ένταση, τη 



 

διάρκεια, τη συχνότητα και την ιδιαιτερότητα της άσκησης. Ειδικότερα, ένταση, σε 

καρδιαγγειακή προπόνηση, είναι η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία συχνά  

ενέργεια που καταναλώνεται ή ως ποσοστό, όσον αφορά τη μέγιστη ικανότητα 

απόδοσης. Σε φυσικούς όρους, ισοδυναμεί με την εκπεφρασμένη μηχανική ισχύ. Η 

διάρκεια της άσκησης εξαρτάται από την ένταση και αντίστροφα. Για παράδειγμα, εάν 

ο στόχος της αερόβιας εργασίας είναι η βελτίωση της φυσικής αποτελεσματικότητας 

κάποιου, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια δραστηριότητα μικρής διάρκειας, εάν 

θέλουμε να επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη μεταβολική κατανάλωση 

λιπών, η διάρκεια πρέπει να παραταθεί. Φυσικά η ένταση και η διάρκεια 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η συχνότητα αφορά τον αριθμό των εβδομαδιαίων 

προπονήσεων και επίσης στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να συσχετίζεται με 

την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. Κατά γενικό κανόνα, μπορούμε να πούμε ότι 

η άσκηση που εκτελείται σε μέτρια ένταση πρέπει να ασκείται τις περισσότερες ημέρες 

της εβδομάδας, ενώ η άσκηση που εκτελείται σε έντονο επίπεδο πρέπει να ασκείται 

όχι περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα ή να εναλλάσσεται με άλλους τύπους 

δραστηριότητας. 

Μπορεί να γίνει κατανοητό πώς η επίτευξη ενός στόχου (μέγιστο αποτέλεσμα), όπως η 

βελτίωση της αντίστασης στην προσπάθεια και, ως εκ τούτου, της μεταφοράς και 

κατανάλωσης οξυγόνου (VO2 max) ή του καρδιακού ρυθμού σε ηρεμία, πρέπει να 

αποδοθεί σε μια σωστή και ισορροπημένη παρέμβαση των παραμέτρων που 

αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον, μπορεί να σημειωθεί ότι το μέγιστο αποτέλεσμα 

που πρέπει να επιτευχθεί μπορεί να έχει διαφορετικούς χρόνους επίτευξης τόσο για το 

στόχο όσο και για τις απαντήσεις της ατομικής φυσιολογικής προσαρμογής και όχι μόνο 

ότι το σώμα μας πρέπει να ανεχτεί. 

Όταν μιλάμε για σωματική άσκηση, πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά 

αποτελέσματα, δηλαδή ότι η σωματική άσκηση έχει βραχυπρόθεσμους 

μεσοπρόθεσμους δείκτες και αυτές οι επιπτώσεις πρέπει να γίνονται 

σεβαστές. Βραχυπρόθεσμες απαντήσεις είναι εκείνες που συμβαίνουν μετά από μία ή 

περισσότερες συνεδρίες άσκησης χωρίς περαιτέρω βελτίωση και, ως εκ τούτου, δεν 



 

παράγουν μόνιμες προσαρμογές. Οι μεσοπρόθεσμες απαντήσεις είναι εκείνες που 

δημιουργούν γρήγορα βελτιώσεις και σταθερή προσαρμογή. Οι μακροπρόθεσμες 

αντιδράσεις εκδηλώνονται μόνο μετά από μερικές εβδομάδες εκπαίδευσης και μπορεί 

να αντιστοιχούν, για παράδειγμα, σε αλλαγές στο μεταβολισμό των λιπιδίων ή στην 

αύξηση της συγκεκριμένης μυϊκής δύναμης. Καλύτερα να αποφύγετε να πιστεύετε σε 

άμεσα και "θαυματουργά" προγράμματα. Αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται στο πόσο 

σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τη σωστή απόδοση για να επιτύχουμε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξη του στόχου. Από αυτή τη σύντομη ανάλυση, 

μπορεί να δηλωθεί ότι για να είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά την επαγόμενη 

άσκηση σωματικής άσκησης, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη λογική και, κατά 

συνέπεια, ένα σχέδιο κατάρτισης. Η σωματική άσκηση πρέπει να επανεκτιμηθεί, για να 

επανεξεταστεί η έννοια της απλής "γυμναστικής" ή "δραστηριοτήτων γυμναστικής". Ο 

στόχος αυτός απαιτεί παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της αντίληψης 

της σωματικής δραστηριότητας που υπερβαίνει την έννοια του ανταγωνισμού, της 

αισθητικής ή της περιστασιακής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τον ελεύθερο χρόνο 

κάποιου. Αντίθετα, πρέπει να υλοποιηθεί σε μια στιγμή σωματικής και ψυχολογικής 

ευημερίας που περιλαμβάνει όλους, μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά πρέπει να 

εισαχθούν στο πλαίσιο εργασίας του τομέα HORECA με τον πιο έξυπνο και βιώσιμο 

δυνατό τρόπο. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

Μέρος 3ο 

Τεχνικές για τη μείωση του στρες 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Ορισμένες μέθοδοι μπορούν να σας βοηθήσουν σημαντικά να μειώσετε το 

άγχος. Αυτές οι τεχνικές εμπνέονται από τις αρχαίες στρατηγικές του διαλογισμού και 

της αναπνοής, ενώ άλλες έχουν μια ψυχολογική μήτρα και τείνουν να ερμηνεύουν εκ 

νέου ένα αρνητικό προηγούμενο γεγονός, για να του δώσουν μια νέα λειτουργία στην 

τρέχουσα ζωή. 

Τα εργασιακά πλαίσια, ειδικά εκείνα στον τομέα των εστιατορίων και των ξενοδοχείων, 

έχουν λίγο χρόνο για να χαλαρώσουν, οπότε είναι σημαντικό να μεσολαβήσει μεταξύ 

του διαθέσιμου χρόνου και των οφελών που αποκτήθηκαν. Σε αυτόν τον οδηγό, που 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προώθηση της ευημερίας σε αυτές τις κατηγορίες, θα 

μιλήσω κυρίως για τεχνικές ταχείας απελευθέρωσης στρες. Εάν πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε όλο τον ελεύθερο χρόνο σας για να ανακάμψετε από το άγχος, γίνεται 

δύσκολο να εξισορροπήσετε τον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα. 

Ευτυχώς, υπάρχουν αυτές οι γρήγορες τεχνικές που μπορείτε να μάθετε αμέσως. Θα 

ξεκινήσω εξηγώντας το πιο απλό απ' όλα και μετά θα προχωρήσω στα πιο περίπλοκα. 

  

 

Οι τεχνικές αναπνοής είναι από τις πιο αποτελεσματικές και απλές τεχνικές 

χαλάρωσης. Μπορούν να εφαρμοστούν από όλους, ακόμη και γρήγορα. Εάν 

Τεχνικές για τη μείωση του στρες 

 

Τεχνικές αναπνοής 

 



 

ενδιαφέρεστε για μια λεπτομερή ανάγνωση των τεχνικών αναπνοής, σας προτείνω να 

διαβάσετε το "Μάθημα Ελεύθερης Αναπνοής" που μπορείτε να βρείτε σε 

www.igorvitale.org/corsi-gratis/ το οποίο περιλαμβάνει 14 δωρεάν μαθήματα σχετικά 

με αυτό το θέμα και μια επιστημονική εξήγηση του μηχανισμού αναπνοής. 

Η αναπνοή λειτουργεί πολύ καλά στα επίπεδα άγχους επειδή επηρεάζει διάφορους 

φυσιολογικούς δείκτες. Επίσης, ορισμένες τεχνικές αναπνοής είναι πολύ απλές. Ας 

δούμε μερικές ασκήσεις παρακάτω. 

  
  

 
Κατεβάστε το δωρεάν μάθημα αναπνοής 

https://www.igorvitale.org/course-gratuito-di-respiration/ 
  
 

  
Η θιβετανική τετραγωνική αναπνοή είναι μια τεχνική που βασίζεται σε διαφορετικές 
φάσεις εισπνοής και εκπνοής. Η θιβετιανή αναπνοή ονομάζεται "τετράγωνο" επειδή 
ολοκληρώνεται σε 4 βήματα που μπορούν να επαναληφθούν 6 φορές. Είναι ένας 
ρυθμικός τύπος αναπνοής, όπου η εισπνοή και η εκπνοή έχουν την ίδια διάρκεια. 
Η ακολουθία που πρέπει να επαναληφθεί 6 φορές είναι η ακόλουθη: 
 

● Εισπνοή (3 δευτερόλεπτα) 

Θιβετιανή τετραγωνική αναπνοή 

 



 

● Κρατήστε πατημένο (3 δευτερόλεπτα) 

● Εκπνοή (3 δευτερόλεπτα) 

● Παύση (3 δευτερόλεπτα) 

  

  
  
  
  

 
  
  
 
 

 
Ένας άλλος πολύ ευεργετικός τύπος αναπνοής ονομάζεται αναπνοή Kapalabhati. Η 
τεχνική που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η ακόλουθη: 

● Καθίστε άνετα με τον κορμό σας ίσιο και τα χέρια σας στα γόνατα. 

● Κλείστε τα μάτια σας και χαλαρώστε πλήρως το σώμα σας. 

● Εκπνεύστε βαθιά μέσα από τη μύτη και συστέλλετε τους μυς της κοιλιάς. 

● Εισπνεύστε παθητικά και απελευθερώστε τους μυς της κοιλιάς 

 

 
Breathe 

in 

  

 Hold 

 
 

 Exhale 

 
 

 Hold 

  

Ανάσα Καπαλαμπχάτι 

 



 

● Επαναλάβετε τον κύκλο 10 φορές, αναπνέοντας γρήγορα 

Μετά από ένα διάλειμμα αποκατάστασης μπορείτε να επαναλάβετε τον κύκλο αρκετές 
φορές 
  
  
  

 
Η αυτο-ύπνωση είναι μια ελαφρώς βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης που μπορεί να 

επιτευχθεί πολύ εύκολα, μια από τις στρατηγικές που χρησιμοποιώ συχνότερα διαρκεί 

λίγα λεπτά για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση και μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. 

● Καθίστε άνετα με τα πόδια σας επίπεδα στο έδαφος και τα χέρια σας στα γόνατά 

σας 

● Κράτα το κεφάλι σου ευθεία μπροστά σου. 

● Κούνα τα μάτια σου προς τα πάνω χωρίς να κουνάς το κεφάλι σου 

● Συνειδητοποιήστε την αναπνοή σας 

● Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά καθώς εισέρχεται ο αέρας 

● Και κλείστε τα όταν βγει ο αέρας 

● Συνεχίστε έτσι μέχρι να κλείσουν τα μάτια 

  
 

  
Μία από τις απλούστερες τεχνικές διαλογισμού μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ως 
εξής: 

● Καθίστε άνετα με τα πόδια σας επίπεδα στο έδαφος και τα χέρια σας στα 

γόνατά σας 

● Κοιτάξτε ευθεία μπροστά 

● Κράτα το κεφάλι σου ευθεία μπροστά σου. 

● Μετακινήστε το βλέμμα σας περίπου 20 μοίρες προς τα πάνω 

● Κλείστε ή στραβοπάτημα των ματιών σας 

● Αναπνεύστε αργά και βαθιά 

Ασκήσεις αυτο-ύπνωσης 

 

Απλός διαλογισμός 

 



 

● Κάθε φορά που εκπνέετε, μετρήστε από 20 έως 1 

● Μετά την ολοκλήρωση της εικοθήας εκπνοής, ανοίξτε τα μάτια σας 

  

 

Μπορείτε να προσπαθήσετε να διαχειριστείτε μια κρίσιμη ή δυσλειτουργική μνήμη με 

τη φαντασία σας, να το κάνετε αυτό, να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες. 

● Πάρτε σε μια άνετη θέση με τα πόδια σας επίπεδα στο έδαφος με τα χέρια σας 

στα γόνατα 

● Αναπνεύστε βαθιά 3 φορές 

● Κλείσε τα μάτια σου. 

● Προκαλεί το δυσλειτουργικό γεγονός 

● Προσπαθήστε να τροποποιήσετε ορισμένες παραμέτρους της πνευματικής 

εικόνας ή των αισμάτων που σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες μεθόδους: 

● Προσπαθήστε να φανταστείτε το ίδιο γεγονός σε ασπρόμαυρο 

● Δοκιμάστε να φανταστείτε το ίδιο συμβάν σε ένα μικρό πλαίσιο 

● Προσπαθήστε να τοποθετήστε το ίδιο γεγονός σαν να ήταν σε μια κάρτα 

και να ωθήσει διανοητικά την εικόνα μακριά 

● Προσπαθήστε να φανταστείτε το ίδιο συμβάν με θολά περιγράμματα 

● Προσπαθήστε να φανταστείτε το ίδιο γεγονός σαν να το βλέπατε στο 

τρίτο πρόσωπο, από έξω 

● Αν αντιληφθείτε ένα αρνητικό συναίσθημα που σχετίζεται με αυτό το 

γεγονός, προσπαθήστε να το εντοπίσετε κάπου στο σώμα 

● Προσπαθήστε να φανταστείτε τι χρώμα μπορεί να είναι αυτό το 

συναίσθημα, αλλάξτε το διανοητικά στο αγαπημένο σας χρώμα και δείτε 

τι συμβαίνει 

● Προσπαθήστε να φανταστείτε τι μορφή μπορεί να έχει αυτό το 

συναίσθημα, αλλάξτε το και δείτε τι συμβαίνει 

Αλλάξτε τη φαντασία σας 

 



 

● Φαντάσου να μπορείς να μετακινήσεις αυτό το συναίσθημα που 

βρίσκεται στο σώμα και να δεις τι θα συμβεί. Δοκιμάστε διάφορα μέρη 

του σώματος και στη συνέχεια κλείστε με τα νύχια ή τα μαλλιά, 

μειώνοντας την ευαισθησία και την ένταση και δείτε τι συμβαίνει. 

● Άνοιξε τα μάτια σου. 

  
  

  
Η άσκηση Havening βασίζεται στην αναδιάρθρωση ενός αρνητικού γεγονότος του 
παρελθόντος. Η άσκηση βασίζεται στον ορισμό μιας αρνητικής εικόνας του 
παρελθόντος και στη χρήση διμερών διεγερμάτων. Οι διμερείς διεγέρσεις μπορούν να 
συμβούν ως ταυτόχρονη χαϊδεύοντας δύο συμμετρικά μέρη του σώματος (π.χ. 
χαϊδεύοντας / τρίβοντας τα χέρια, τα ζυγωματικά, ακριβώς πάνω από τα 
φρύδια). Μπορείτε να δείτε στις εικόνες που αντιπροσωπεύουν τον συνιστώμενο τύπο 
κίνησης. Οι διμερείς διεγέρσεις βοηθούν το άτομο να αφήσει να πάει και να 
ξαναδουλέψει τα αρνητικά γεγονότα του παρελθόντος. 
 

  
● Το πρώτο βήμα σε αυτή την τεχνική είναι ο εντοπισμός ενός προηγούμενου 

αρνητικού γεγονότος 

● Φανταζόμενη αυτό το αρνητικό/αγχωτικό γεγονός, αξιολογήστε την ένταση 

του αρνητικού συναισθήματος από το 1 έως το 10. Αν το γεγονός δεν 

Άσκηση havening 

 



 

σκοράρει τουλάχιστον 7, δοκιμάστε ένα πιο επιδραστικό γεγονός. Αυτή η 

άσκηση έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με επιδραστικά γεγονότα 

● Φαντάσου αυτό το γεγονός. 

● Αναπνεύστε βαθιά 

● Κλείστε τα μάτια σας και ξεκινήστε την κίνηση 

● Διανοητικά μετρήστε από το 20 έως το 1 και ενώ το κάνετε φανταστείτε ότι 

περπατάτε δίπλα στη θάλασσα και για κάθε βήμα που κάνετε διανοητικά 

πείτε έναν αριθμό 

● 'νοιξε τα μάτια σου και κούνα τα μάτια σου προς τα δεξιά και μετά αριστερά 

έξι φορές. 

● Κλείστε τα μάτια σας και επαναλάβετε την κίνηση 

● Ενώ τα μάτια σας είναι κλειστά, το ψυχικό μετράει από το 20 έως το 1 και για 

κάθε βήμα που φαντάζεστε να κάνετε σε ένα μεγάλο πάρκο, η στιγμή 

συνεχίζεται 

● 'νοιξε τα μάτια σου και κούνα τα μάτια σου προς τα δεξιά και μετά αριστερά 

έξι φορές. 

● Κλείστε τα μάτια σας και επαναλάβετε την κίνηση 

● Ενώ τα μάτια σας είναι κλειστά, το ψυχικά μετράει από το 20 έως το 1 και για 

κάθε βήμα που φαντάζεστε ότι κάνετε σε ένα δάσος χαλαρώνετε όλο και 

περισσότερο και λέτε έναν αριθμό, συνεχίζουν την επιλεγμένη κίνηση 

● Σταματήστε την κίνηση και ανοίξτε τα μάτια σας 

● Σκεφτείτε την ψυχική εικόνα που θέλατε να εργαστείτε και βαθμολογήστε την 

ένταση του αρνητικού συναισθήματος από το 1 έως το 10. Έχει μειωθεί; Εάν 

δεν είναι μεταξύ 0 και 3, επαναλάβετε την άσκηση μέχρι να φτάσετε σε μια 

ελάχιστη βαθμολογία. 

 
Μια άλλη εξαιρετικά συνιστώμενη τεχνική για τη μείωση του στρες είναι η προοδευτική 

χαλάρωση των μυών. Αυτή η τεχνική είναι πολύ δημοφιλής λόγω της απλής εφαρμογής 

Προοδευτική χαλάρωση των μυών 

 



 

της, λειτουργεί πολύ καλά ακόμη και χωρίς τη χρήση σύνθετων ευφάνταστων 

διαδικασιών. 

Αυτή η τεχνική είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του στρες και του άγχους. Η 

συμβουλή μου είναι να το ασκείτε συνεχώς, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τα 

απαραίτητα οφέλη. Κάθε δραστηριότητα χρειάζεται εκπαίδευση. Η διάρκεια της 

άσκησης είναι από 15 έως 20 λεπτά, αλλά μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο να την 

εξασκήσετε σύντομα. Καλύτερα 2-3 λεπτά από το τίποτα. 

Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση σε ένα ήσυχο και άνετο μέρος, ενδεχομένως 

χωρίς θόρυβο ή διακοπές. Αν δεν είστε μόνοι, εξηγήστε στους γύρω σας ότι πρέπει να 

κάνετε αυτή την άσκηση, έτσι ώστε να μην σας διακόπτουν ή να αναρωτιούνται τι 

κάνετε. Ελευθερώστε το μυαλό σας από όλες τις σκέψεις και τις ανησυχίες. Εάν 

προκύψουν ενοχλητικές σκέψεις, απλά αναγνωρίστε τις και επιστρέψτε στην άσκηση 

ξανά. Δεν χρειάζεται να αντιδράσετε σε ενοχλητικές σκέψεις κατά τη διάρκεια της 

άσκησης, απλά επιστρέψτε στις μυϊκές οδηγίες. Μόλις είστε έτοιμοι να αρχίσετε να 

εισπνέετε, μετρήστε τρία δευτερόλεπτα διανοητικά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 

1001, 1002, 1003, φαντάζοντας ότι φέρνετε την αναπνοή προς την κοιλιά και εκπνέετε. 

Η άσκηση βασίζεται στη σύσπαση και την αποσυμπίεση των μυών σταδιακά. Η λογική 

είναι να συστέλλετε τους μυς για 7-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να τους 

χαλαρώνετε για 10 δευτερόλεπτα. Οι μύες πρέπει να συστέλλονται έντονα, αλλά δεν 

πρέπει να αισθάνεστε πόνο. 

Εργαστείτε σε κάθε μυϊκή ομάδα ξεχωριστά, ακολουθώντας αυτή τη σειρά: 

● Χέρια 

● Βραχίονες 

● Όπλων 

● Τους ώμους 

● Λαιμός 

● Μέτωπο 

● Μάτια 



 

● Σαγόνι 

● Γλώσσα 

● Στήθος 

● Στομάχι 

● Πίσω προς τα εμπρός 

● Οπίσθια 

● Τους μηρούς 

● Γάμπες 

● Πόδια 

● Ανοίξτε τα μάτια σας και χαλαρώστε για 5-10 λεπτά 

Η συμβουλή είναι να επαναλάβετε αυτή την άσκηση 1-2 φορές την ημέρα για 8 

εβδομάδες. 

 
Το εργασιακό περιβάλλον στον ξενοδοχειακό και τον τομέα των εστιατορίων είναι 
αρκετά απαιτητικό και, δικαιολογημένα, ένας εργαζόμενος σε αυτόν τον τομέα θέλει 
να χαλαρώσει πάνω απ ' όλα, εφαρμόζοντας όσο το δυνατόν μικρότερη 
προσπάθεια. Υπάρχουν λύσεις με αυτή την έννοια που προσφέρονται από όσους 
ασχολούνται με διαλογισμούς και καθοδηγούμενες ασκήσεις χαλάρωσης. 
Αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να μάθετε τεχνικές μείωσης του στρες, 
μπορείτε να ακολουθήσετε ένα πρωτόκολλο, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε 
αυτό το εγχειρίδιο ή μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε καθοδηγούμενες 
ασκήσεις ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, απλά χρησιμοποιήστε τα ακουστικά, κάντε κλικ 
στην αναπαραγωγή και ακολουθήστε τις οδηγίες. 
Υπάρχουν πολλά δωρεάν βίντεο και ήχοι από αυτή την άποψη. Τα περισσότερα από 
αυτά είναι στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν σε οποιαδήποτε γλώσσα. Απλά αναζητήστε στο 
Youtube λέξεις-κλειδιά όπως "καθοδηγούμενη ύπνωση", "καθοδηγούμενη χαλάρωση", 
"ψυχική χαλάρωση". 
Έχω καταγράψει προσωπικά πολλές από αυτές τις ασκήσεις που διατίθενται στα 
ιταλικά που μπορείτε να βρείτε με αυτές τις λέξεις-κλειδιά "Igor Vitale Ύπνωση", ή "Igor 
Vitale Relax". 
Μια μέθοδος για την καλύτερη κατανόηση των ασκήσεων που πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε περιέχεται επίσης σε μια δωρεάν εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε 

Εφαρμογές και νέες τεχνολογίες για χαλάρωση 

 



 

όλες τις χώρες που ονομάζεται "Εφαρμογή Igor Vitale". Αυτή η εφαρμογή είναι 
ελεύθερα μεταφορτωθεί από το Google Play και συμβατή με το Android. Στόχος της 
Εφαρμογής, χρησιμοποιώντας έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο, είναι να προτείνει την 
καταλληλότερη άσκηση που πρέπει να ακολουθήσετε με βάση τις απαντήσεις που 
παρέχονται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. 
Αν θέλετε να κατεβάσετε και αυτή την εφαρμογή και να αρχίσετε να ασκείτε τις 
καθοδηγούμενες ασκήσεις αμέσως, μπορείτε να βρείτε όλα τα περιεχόμενα σε αυτόν 
τον σύνδεσμο. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατεβάστε την εφαρμογή Igor Vitale 
  
    

 



 

 
 
 
 

 

 

Η προσοχή είναι μια πρακτική που στοχεύει στην εφαρμογή του διαλογισμού μέσω 

πολύ συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι τεχνικές 

διαλογισμού είναι σίγουρα από τις παλαιότερες στον κόσμο και με κάποιο τρόπο πάντα 

καταλάβαμε  τα οφέλη  τους. 

 

Η προσοχή απλά πρότεινε την συστηματοποίηση της γνώσης και της μετάφρασης, 

μετρώντας επιστημονικά την αποτελεσματικότητά τους. 

 

 

Προσοχή στον τομέα HoReCa 

 



 

 
 

 

 

 

Ο διαλογισμός, στην αρχική του εκδοχή, συνδέεται με θρησκευτικά θέματα. Η προσοχή 

μοιάζει περισσότερο με μια πρακτική αναπαραγωγής που έχει ψυχολογικούς σκοπούς, 

αν και οι μέθοδοι είναι παρόμοιες. 

Η προσοχή οργανώνει επίσης πρακτικές σε πρωτόκολλα, με τέτοιο τρόπο που να τις 

αναπαράγει και να τις τυποποιεί. 

Επιπλέον, η προσοχή έχει περάσει μια ολόκληρη σειρά ποιοτικών εξετάσεων για την 

αποτελεσματικότητά της, μέσω της χρήσης ψυχολογικών εξετάσεων επαλήθευσης και 

ακόμη και νευροαιμοποίησης. Μια τεχνική ικανή να εντοπίσει ποιες περιοχές του 

εγκεφάλου «ενεργοποιούνται» σε ορισμένες εργασίες. 

 
  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
Αυτές οι συμπεριφορές αποτελούν τη βάση της πρακτικής και τη ζωή της 

επίγνωσης. Μαθαίνοντας να βλέπουμε, να αυξάνουμε και να εφαρμόζουμε αυτές τις 

στάσεις, κάθε στιγμή και μέρα με τη μέρα, είναι αυτό που ενισχύει την ικανότητά μας 

να αντιμετωπίζουμε: 

● Φόβος 

● Ανησυχία 

● Πίεση 

● Λύπη 

Μέσω της επίγνωσης μπορείτε να προωθήσετε την αίσθηση της ειρήνης και της 

ευημερίας σας. 

Εδώ είναι οι θεμελιώδεις στάσεις για την ανάπτυξη της τεχνικής της προσοχής απλά και 

αποτελεσματικά. 

Η σωστή στάση για προσοχή 

 



 

Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να θεωρούνται αλληλένδετες και αλληλένδετες μεταξύ 

τους. 

  
 

 

 

Η μη κρίση είναι ένας πολύπλοκος στόχος. Η κατηγοριοποίηση και η αξιολόγηση είναι 

εργαλεία που το μυαλό μας συχνά εφαρμόζει αυτόματα. Είναι ο τρόπος μας να 

απλοποιήσουμε την πραγματικότητα σε επαρκώς κατανοητές πληροφορίες. Για το 

λόγο αυτό κρίνουμε, αξιολογούμε, κατηγοριοποιούμε, διανείμεμετε την εμπειρία σε 

κατανοητές μονάδες πληροφοριών. 

Η προσοχή βασίζεται σε μια αντίθετη έννοια, η οποία πρέπει να είναι μη επικριτική. 

Για να εξασκηθείτε στην προσοχή πρέπει να παρατηρήσετε τον εαυτό σας, την εμπειρία 

σας χωρίς να κρίνετε την παρούσα στιγμή. 

Η ταξινόμηση και η κρίση είναι μέρη του μυαλού μας που θα μπορούσαν ωστόσο να 

μας κλειδώσουν σε αυτόματα πρότυπα σκέψης. Παρατηρούμε έναν πελάτη, δεν τον 

συμπαθούμε πραγματικά, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βάλει σε κάποια 

δυσκολία, οπότε αντιδρούμε με ύπουλιο και όχι ευγενικό τρόπο. Και αυτό δεν είναι 

μόνο αγχωτικό για εσάς, αλλά επιδεινώνει επίσης το αποτέλεσμα. 

Στην προσέγγιση της επίγνωσης, η κρίση μας διαχωρίζει από την άμεση εμπειρία για το 

πώς εξελίσσεται η ζωή μας. 

Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να εξασκηθείτε στην επίγνωση, να αναγνωρίσετε την 

ποιότητα του νου. Επίσης, μερικές φορές κρίνουμε ακόμη και τις δικές μας κρίσεις (π.χ. 

κρίνω αρνητικά ένα άτομο και στη συνέχεια αισθάνομαι ένοχος γι 'αυτό, οπότε κρίνω 

τον εαυτό μου αρνητικά). 

Το μυαλό μας είναι σε μια συνεχή ροή πληροφοριών, ακριβώς όταν συνειδητοποιείτε 

ότι κρίνετε, σταματήστε και απλά παρατηρήστε το. Θυμήσου το γκολ. 

Δεν είναι ρεαλιστικό να απαλλαγούμε από όλες τις επικριτικές σκέψεις, αλλά απλά να 

παρατηρήσουμε πότε υπάρχει κρίση και να αδαδήσουμε να αξιολογήσουμε τις 

Στάση 1 - Μη κρίση 

 



 

συνέπειές της. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε να συσχετίσετε διαφορετικά 

με την κρίση και να βρείτε καλύτερες συμπεριφορικές απαντήσεις. 

  
 
  

 
Ηικανότητα να υπομείνεις δυσκολίες με ηρεμία και αυτοέλεγχο μπορεί να οριστεί ως η 
ικανότητα να υπομείνεις δυσκολίες με ηρεμία και αυτοέλεγχο. 
Η υπομονή βασίζεται στη σύνδεση μεταξύ του εαυτού σας, της πίστης και του θάρρους. 
Απαιτεί επίσης καλοσύνη και συμπόνια για τον εαυτό σας καθώς υποφέρετε από 
οποιαδήποτε δυσφορία και συναισθηματική διαταραχή. 
Η ανυπομονησία, το αντίθετο, έρχεται όταν το εγώ επιτίθεται στην πραγματικότητα, 
ευχόμενος τα πράγματα να είναι άλλα από αυτά που εμφανίζονται. 
Το σοφό εγώ που αναγνωρίζει την αλήθεια έχει έναν «κύκλο ζωής» ανεξάρτητο από τις 
επιθυμίες σας. Όσο περισσότερο μαθαίνεις να το αναγνωρίζεις αυτό, τόσο αυξάνεται η 
υπομονή σου. Μόνο αναγνωρίζοντας την παρούσα στιγμή μπορείτε να μάθετε να 
φτάσετε στην επόμενη. 
  

Όταν κοιτάς την παρούσα στιγμή, ο σκεπτόμενος νους τείνει να πιστεύει 

Γνωρίζει τα πάντα για το τι συμβαίνει ή προσπαθεί να ελέγξει την πραγματικότητα 

μέσω περαιτέρω πληροφοριών. 

Η δομή της σκέψης καθορίζει ένα φίλτρο ανάμεσα σε σένα και την εμπειρία της 

ζωής. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκουμε τον πλούτο της ζωής. 

Η έννοια του μυαλού του αρχάριου σας επιτρέπει να προσομοιώνετε και να φαντάζεστε 

κάθε στιγμή σαν να ήταν η πρώτη φορά, παρόμοια με το πώς το κάνει ένα παιδί. 

Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή την άσκηση θυμόμαστε κάθε εμπειρία όπως κάνατε 

όταν ήσασταν παιδί. Όλα ήταν καινούργια, όλα ήταν μια έκπληξη καιδιεγείρουν το 

μυαλό σας: 

- Την πρώτη φορά που μύρισες τη μυρωδιά ενός λουλουδιού. 

- η πρώτη σταγόνα βροχής 

Στάση 2 - Υπομονή 

 

Στάση 3 - Μυαλό αρχαρίων 

 



 

- την πρώτη γεύση ενός πορτοκαλιού. 

Στην πραγματικότητα, κάθε στιγμή της ζωής είναι μοναδική. Και από αυτή την άποψη, 

κάθε φορά είναι η πρώτη φορά. Μπορεί να έχετε δει αυτό το τοπίο ένα εκατομμύριο 

φορές, αλλά όταν το βλέπετε τώρα, αυτό το συγκεκριμένο τοπίο, με αυτά τα 

συγκεκριμένα φώτα είναι διαφορετικό και μοναδικό. 

 
Αλλά συχνά το ξεχνάμε. Και ως εκ τούτου το έργο μας γίνεται μονότονο και 

επαναλαμβανόμενο. Γινόμαστε απαθείς και το δείχνουμε και στον πελάτη. 

Ορισμένες από τις εργασιακές δραστηριότητες στον κλάδο HoReCa μπορεί να 

φαίνονται επαναλαμβανόμενες. Σκεφτείτε όλες αυτές τις δραστηριότητες ρουτίνας 

που κάνουμε με τον πελάτη: 

- τις πληροφορίες που δόθηκαν κατά το check-in 

- τιμολόγηση 

- το αίτημα για παραγγελία στο τραπέζι 

Ωστόσο, αυτό μας κάνει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα μόνο άτομο μπροστά μας. Και αυτό 

το άτομο είναι μοναδικό, διαφορετικό από τους άλλους. Αν αρχίσουμε να 

αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως πρακτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα 

είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε μόνο τη μονοτονία και την 



 

επαναλαμβανόμενη. Αυτό όχι μόνο μας πληγώνει και μας κάνει πιο αγχωμένους, αλλά 

ο πελάτης θα αισθάνεται λιγότερο ευπρόσδεκτος. 

Θα νιώσει τη συμπεριφορά του. Κάθε άτομο θέλει να αισθάνεται μοναδικό και 

ανεπανάληυδοτο. Εάν βρίσκεστε στην παρούσα στιγμή, εάν τοποθετήσετε την πλήρη 

προσοχή σας στον πελάτη, όχι μόνο θα το αντιληφθούν, αλλά θα αποτρέψετε μια 

ολόκληρη σειρά αγχωτικών και αντιπαραγωγικών στοιχείων. 

Το χαμόγελο, η υποδοχή και η παρουσία μπορούν μόνο να βελτιώσουν την 

ικανοποίηση των πελατών και ως εκ τούτου να μειώσουν τις συγκρούσεις και το άγχος. 

 

Για να εξασκηθείτε με επιτυχία στην προσοχή, πρέπει να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας 

και τα συναισθήματά σας. Αν μάθεις να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, μπορείς να 

προσέξεις τι πραγματικά συμβαίνει. Η πρακτική της προσοχής εμβαθύνει την 

ευαισθησία και την ακρίβειά σας στην διάκριση της παρούσας στιγμής, εστιάζοντας στο 

σώμα σας και σε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. 

Όσο περισσότερο αυξάνετε την αυτοπεποίθησή σας, τόσο περισσότερο εργάζεστε 

αποτελεσματικά και δεν χρειάζεστε πλέον συνεχή επιβεβαίωση και διαβεβαίωση από 

τους άλλους. Ανακαλύψτε πραγματικά ποιος είστε και ζήστε με αυθεντικότητα. 

  

 
Μεγάλο μέρος της ζωής μας βασίζεται στο "να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τα 
πράγματα". Αυτή η συνήθεια είναι η φυσική παρόρμηση να είμαστε διαφορετικοί από 
αυτό που είμαστε. 
Το εγώ-μυαλό θέλει τα πάντα ταυτόχρονα και να απαλλαγούμε από αυτό που δεν 
καταλαβαίνει ή δεν του αρέσει. 
Στην ψυχολογία, αυτή η έννοια ονομάζεται "γνωστική δυσαρέσκιση" και επινοήθηκε 
από τον ψυχολόγο Leon Festinger το 1954.  
Όταν ένα στοιχείο φαίνεται ασυνεπές, ακατανόητο, το μυαλό μας κάνει τα πάντα για 
να το εξαλείψει, όχι να το εξετάσει. 
Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μυαλό μας μας λέει ότι πρέπει να είμαστε 
διαφορετικοί. 

Στάση 4 - Εμπιστοσύνη 

 

Στάση 5 - Καμία προσπάθεια 

 



 

εσύ ο ίδιος! Αυτή η πίεση θεωρείται ως δέσμευση ή προσπάθεια να είναι διαφορετική, 
να πάει κάπου αλλού ή να κάνει κάτι άλλο. 
Είμαστε πολύ λιγότερο καλοί στο να "μην κάνουμε" και στο "να είμαστε" αντί να το 
κάνουμε. 
Το παράδοξο του διαλογισμού είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχετε τον στόχο 
σας είναι να αφήσετε την προσπάθεια και αντ 'αυτού να εστιάσετε προσεκτικά στο να 
βλέπετε και να αποδέχεστε τα πράγματα όπως είναι, από στιγμή σε στιγμή. 
 

 
Το αίσθημα της αποδοχής βασίζεται στην αποφασιστικότητα να θέλουμε να βλέπουμε 

τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να γνωρίζετε τον 

εαυτό σας, ακόμα και αν θέλετε να αλλάξετε, να έχετε λιγότερο άγχος ή να ξεκινήσετε 

μια μετασχηματιστική διαδικασία. 

Αυτή η μεταμόρφωση θα μπορούσε να σας βάλει μέσα από διαφορετικά 

συναισθήματα: θυμό, φόβο ή πόνο. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν αποδεκτά και να μην 

απορριφθούν. Η αποδοχή δεν σημαίνει ευχαρίστηση, είναι λογική. Η αποδοχή δεν 

σημαίνει ικανοποίηση. 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι μπορείτε επίσης να δεχτείτε πολλές καταστάσεις όπου 

θα μπορούσατε πραγματικά να έχετε κάνει καλύτερα. 

Αποδοχή σημαίνει να είσαι πρόθυμος να δεις τα πράγματα όπως είναι, με έναν βαθύ, 

ειλικρινή και ολοκληρωμένο τρόπο. 

Όταν δεν υπάρχει αποδοχή και σαφής εικόνα του τι συμβαίνει, το μυαλό σας είναι 

θολωμένο από εγωισμό, προκατάληψη και την επιθυμία να είμαστε διαφορετικοί από 

αυτό που είμαστε. 

  

Το να αφεθαίνεις είναι μια άλλη βασική στάση προσοχής. Πολλές φορές ασκούμε την 

αντίθετη στάση, προσκολλούμαστε στο πώς θέλουμε να είναι η πραγματικότητα, χωρίς 

καν να την συνειδητοποιούμε. 

Στάση 6 - Αποδοχή 

 

Στάση 7 - Αφήνοντας να πάει 

 



 

Συχνά, αυτό που κρατάτε πιο έντονα είναι ιδέες και απόψεις για τον εαυτό σας, τους 

άλλους και τις καταστάσεις. 

Αυτές οι πεποιθήσεις διαμορφώνουν την εμπειρία μας βαθιά. 

Αν δώσουμε προσοχή στην εμπειρία μας μέσω της προσοχής, μπορούμε να μάθουμε 

ποιες σκέψεις, συναισθήματα και αισθήσεις προσπαθούμε να συγκρατήσουμε. Θα 

μάθουμε να το αφήνουμε. Αυτή η προσκόλληση στην πραγματικότητα βασίζεται 

κατηγορηματικά στις κρίσεις μας, ενώ με προσοχή μπορείτε να μάθετε να αφήνετε 

βαθιά πολλά περιττά πράγματα. 

  

Είναι σημαντικό να αφήσετε την εμπειρία σας να είναι αυτό που είναι, κάθε 

στιγμή. Αυτή η μίσθωση-να είναι είναι στην πραγματικότητα ένα τρόπος να το 

αφήσεις. Με το να μην επεμβαίνεις, απλά αφήνοντας τα πράγματα να είναι, έχεις 

περισσότερες πιθανότητες να τα αφήσεις. 

  

Τοφαγητό M indful είναι μια τεχνική που ισχύει για το τραπέζι. Πολύ συχνά τρώμε με 

ασυνείδητο, αυτόματο, μη παρόντα τρόπο. Αυτό όχι μόνο δεν μας κάνει να βιώνουμε 

σωστά το φαγητό, αλλά μας βλάπτει, οδηγώντας μας να τρώμε περισσότερο από ό, τι 

είναι απαραίτητο ή άσχημα. 

Πόσο συχνά τρώμε μπροστά στην τηλεόραση, χωρίς καν να συνειδητοποιούμε τι τρώμε 

και πόσο τρώμε; 

Πόσο συχνά τρώμε μηχανικά, αυτόματα, χωρίς να βιώνουμε την ομορφιά του 

τραπεζιού; 

Άσκηση 1 - Προσεκτική διατροφή 

 



 

 

Η προσεκτική τεχνική φαγητού δίνει όλη την προσοχή στην πράξη του φαγητού και μας 

οδηγεί να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας. Αυτή η τεχνική έχει επίσης αποδειχθεί 

αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ένα άτομο είναι σε δίαιτα ή θέλει 

να τρώει λιγότερο και ακόμη και σε άτομα με διατροφική διαταραχή. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διατροφή είναι ένας από τους 

ακρογωνιαίους λίθους της ευημερίας σας και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το 

άγχος. Ο φόρτος εργασίας και το έντονο στρες οδηγούν σε μια σειρά από 

αντισταθμιστικές συμπεριφορές όπως η υπεραμετρήσεις. 

Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε: 



 

 

 
 
 

Βλέπουμε παρακάτω τα βασικά βήματα για την εφαρμογή της προσεκτικής 

διατροφής. Επίσης, να θυμάστε ότι αν το κατάλυμά σας ασχολείται με την προώθηση 

της ευημερίας των επισκεπτών σας, μπορείτε να εφαρμόσετε ειδικές συνεδρίες 

διατροφής για διατροφική ευεξία, σε συνεργασία με έναν ειδικό ψυχολόγο ή μια 

διεπιστημονική ομάδα. 

  
Φάτε πιο αργά 

  

 Eat slower  

 Take your time  

 Enjoy the silence  

 Mute the phone and TV  

 Pay attention to the taste  

 Know your food  



 

Τρώγοντας αργά δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι το πηγαίνεις στα άκρα. Ωστόσο, είναι 

καλή ιδέα να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας και στους συναδέλφους σας ότι το φαγητό 

δεν είναι ένας ανταγωνισμός, αλλά μια στιγμή ευαισθητοποίησης 

Με το χρόνο σας 

Για να δοκιμάσετε καινα δοκιμάσετε το φαγητό σας είναι ένα από τα πιο υγιεινά 

πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Καθώς αρχίζετε να παρατηρείτε ότι είστε γεμάτοι, 

θα μασάτε καλύτερα τα τρόφιμα και έτσι θα τα χωνέψετε πιο εύκολα και πιθανότατα 

θα βρείτε τον εαυτό σας να παρατηρεί γεύσεις που δεν αναγνωρίσατε πριν. 

Απολαύστε τη σιωπή 

Το φαγητό σε πλήρη σιωπή μπορεί να είναι αδύνατο σε έναν χώρο εργασίας, αλλά 

μπορείτε ακόμα να ενθαρρύνετε περισσότερη ηρεμία και προβληματισμό. Και πάλι, 

προσπαθήστε να το παρουσιάσετε ως πρόκληση: "Ας δούμε αν μπορούμε να φάμε για 

δύο λεπτά χωρίς να μιλήσουμε". Εάν αυτό είναι περίπλοκο να εφαρμοστεί, μπορείτε 

να προτείνετε να έχετε ένα γεύμα την εβδομάδα με έναν συνάδελφο σιωπηλό. 

Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι στις ομάδες εργασίας, το μεσημέρι θα μπορούσε 

επίσης να είναι μια καλή στιγμή για να συνεργαστείτε και να αντιμετωπίσετε σημαντικά 

ζητήματα εργασίας ή σύνδεσης. Γι' αυτό μην αφήσεις την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις 

αυτό το χρόνο για να συνεργαστείς. Μια καλή ισορροπία είναι μια ενδεδειγμένη 

επιλογή. 

Σίγαση του τηλεφώνου και της τηλεόρασης. 

Η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη περισπασμούς και δεν είναι ασυνήθιστο για τις 

ομάδες εργασίας να τρώνε σε θορυβώδη συνθήκες, όπως φλεγόμενες τηλεοράσεις, 

κουδούνισμα κινητών τηλεφώνων. Εξετάστε το ενδεχόμενο προετοιμασίας του 

γεύματος εργασίας, το οποίο μπορεί να γίνει ως ομάδα θα πρέπει να είναι ένας χώρος 

απαλλαγμένος από την τεχνολογία και το θόρυβο. Όχι ότι δεν πρέπει ποτέ να γίνει, 

αλλά θα πρέπει να είναι μια συνειδητή απόφαση, η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. 

Δώστε προσοχή στη γεύση 

Η γεύση ενός λεμονιού, η πιπεριά τσίλι, το άρωμα μιας κρούστας πίτσας είναι όλες 

διαφορετικές γεύσεις. Εστιάστε σε αυτά και δώστε προσοχή στις λεπτότερες 

λεπτομέρειες του φαγητού. 



 

Μετά από όλα, αν καταβροχθίσει τα πάντα πολύ γρήγορα, μπορεί να μην γνωρίζετε καν 

τις αποχρώσεις των γεύσεων των τροφίμων. 

Εάν τρώτε με κάποιον, μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να μιλήσετε για τις 

οργανοληπτικές πτυχές του φαγητού, τις γεύσεις, τις υφές. Μπορείτε να ρωτήσετε τους 

συναδέλφους σας για τη γεύση. Και συζητήστε το φαγητό που τρώτε αυτή τη στιγμή. 

  

Γνωρίστε το φαγητό σας 

Επίγνωση σημαίνει αναζωπύρωση μιας σχέσης με το φαγητό μας. Μπορείτε να μάθετε 

για τα τρόφιμα, μπορεί να είναι η προέλευση της πρώτης ύλης, οι θρεπτικές ιδιότητες. 

Εάν δεν γνωρίζετε την προέλευση του φαγητού που τρώτε, κάντε στον εαυτό σας 

ερωτήσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες, για παράδειγμα: 

- Ποιος μεγάλωσε; 

- Πώς; 

- Από πού ήρθε; 

- Πώς κατέληξε εδώ; 

Με αυτόν τον τρόπο, θα μάθετε να εκτιμάτε καλύτερα αυτό που τρώτε και τελικά να 

αλλάζετε τις αγοραστικές ή διατροφικές σας συνήθειες, βελτιώνοντας τις. 

Θα μάθετε να τρώτε τη σωστή ποσότητα φαγητού. 
 
  

Η σάρωση σώματος είναι μια τεχνική θεμελιώδους σημασίας για την ορθή άσκηση της 
προσοχής. 
Η σάρωση σώματος είναι μια εξαιρετικά ισχυρή και θεραπευτική μορφή 
διαλογισμού. Καθορίζει σημαντική προσοχή που είναι ανοιχτή και εστιασμένη στο 
σώμα. 
Η άσκηση συνίσταται στο να συγκεντρώσει την προσοχή σας για λίγα δευτερόλεπτα 
μόνο σε ορισμένα μέρη του σώματος, για να μάθετε να συνειδητοποιείτε περισσότερο 
τον εαυτό σας.  Εδώ βλέπουμε τη συνιστώμενη ακολουθία σε αυτή την άσκηση: 

● Τα πόδια του αριστερού ποδιού 

● Βάση του αριστερού ποδιού 

● Τακούνι του αριστερού ποδιού 

Άσκηση 2 - Η σάρωση σώματος 

 



 

● Επάνω αριστερό πόδι 

● Αριστερό πόδι συμπεριλαμβανομένου του α αστράγαλου 

● Το γόνατο 

● Ο μόσχος και η επιγονατίδα 

● Ο μηρός στο σύνολό του 

● Ολόκληρος ο μηρός στην επιφάνεια (δέρμα) και σε βάθος (μύες και οστά) 

● Η βουβωνική χώρα 

● Αριστερό ισχίο 

● Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεξί πόδι 

● Πυελική περιοχή 

● Κάτω πλάτη 

● Κοιλιά 

● Άνω κορμός 

● Άνω πλάτη 

● Εξωτερικό μέρος του κορμού (δέρμα) 

● Στήθος 

● Πλευρά 

● Καρδιά 

● Πνεύμονες 

● Τους ώμους 

● Όπλων 

● Χέρια 

● Ανάμεσα στα δάχτυλα 

● Οι παλάμες 



 

● Το πίσω μέρος των χεριών 

● Καρπούς 

● Βραχίονες 

● Αγκώνες 

● Όπλων 

● Μασχάλες 

● Τους ώμους 

● Λαιμός 

● Λαιμός 

● Πρόσωπο 

● Κεφάλι 

  
Τώρα ας δούμε πώς λειτουργεί τεχνικά αυτή η άσκηση. Όταν ασκούμε τη σάρωση 
σώματος, κινούμε συστηματικά και σκόπιμα την προσοχή μας στο σώμα μας, 
φροντίζοντας για τις αισθήσεις σε όλο το σώμα. 
Με αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να δούμε το σώμα μαςi 
mpulsively ή συστηματικά όλαy. 
Η ομορφιά αυτής της άσκησης είναι ότι μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
κάθε μέρος του σώματος απλά επιλέγοντας να το κάνουμε και θέλοντας να το 
κάνουμε. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτή την άσκηση ως συντονισμό με τις 
αισθήσεις και να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει ήδη. 
Μπορείτε να εξασκηθείτε στις σαρώσεις σώματος με τους ακόλουθους τρόπους: 

● Κοντός 
● Αργός 
● Ξαπλωμένη 
● Συνεδρίαση 
● Ακάθιστος 
● Τη νύχτα 
● Το πρωί 

  
Εδώ είναι οι πιθανές αισθήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε από την άσκηση 
σάρωσης σώματος: 

● Μυρμήγκιασμα 
● Θερμότητα 



 

● Παλμούς 
● Ελαφρότητα 
● Βαρύτητα 
● Τενσιόν 
● Χαλαρός 
● Μαλακός 
● Ακαμψία 
● Ευκαμψία 
● Μούδιασμα 
● Πόνος 

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συναισθήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε μετά 
από μια άσκηση σάρωσης σώματος είναι: 

● ανυπομονησία 
● θέλοντας να σπάσει την ουδετερότητα 
● χαρά 
● λύπη 
● φόβος 
● Πόνος  
● περηφάνια 
● αηδία 
● έκπληξη 
● θυμός 
● κίνητρο 
● περηφάνια 

  
Ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές σκέψεις που μπορεί να συμβούν: 

● Αναθεώρηση του παρελθόντος 
● Φαντάσου το μέλλον 
● Σκέψου τους άλλους. 
● Προγραμματισμός 
● Βαθμολογία 
● Ανάλυσην  
● Κυκλική σκέψη 
● Επιθυμία 
● Ελπίδα 
● Σύγκριση 
● Επισήμανση 

 
 
 



 

 
Η καθιστή θέση είναι ένα από αυτά τα πράγματα που κάνουμε κανονικά. Καθόμαστε 

όλοι, όπως όλοι αναπνέουμε. Αλλά το να κάθεσαι συνειδητά είναι κάτι διαφορετικό. Η 

διαφορά είναι στην επίγνωση. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή στιγμή και χώρο για 

χαλάρωση. 

Παίρνουμε μια χαλαρή στάση του σώματος και δεχόμαστε το παρόν. Είναι κάτι 

παρόμοιο με αυτό που έχετε κάνει στις προηγούμενες ασκήσεις. 

Όταν χρησιμοποιείτε μια ιδέα είναι σημαντικό να έχετε μια ευθεία πλάτη, ώστε να 

μπορείτε να έχετε τα πόδια σας επίπεδα στο έδαφος. Εάν επιλέξετε να καθίσετε στο 

πάτωμα αντ 'αυτού, χρησιμοποιήστε ένα σταθερό μαξιλάρι ή μαξιλάρι zafu ειδικά για 

να καθίσετε σε αυτή την άσκηση. 

Υπάρχουν διάφορες θέσεις για διαλογισμούς που μπορείτε να δείτε στις παρακάτω 

εικόνες.

 

Άσκηση 3 - Στατικός διαλογισμός 

 



 

Στάση του σώματος 1 
  

 
Στάση του σώματος 2 

 
Στάση του σώματος 3 

  
  



 

 
Στάση του σώματος 4 

 
Στάση του σώματος 5 

  
  



 

 
Στάση του σώματος 6 

  
Όταν έχουμε αναλάβει τη στάση που επιλέξαμε, εφιστάμε την προσοχή μας στην 

αναπνοή. Νιώθουμε την ανάσα να μπαιναβγαίνουν. Ζούμε στο παρόν στιγμή με τη 

στιγμή, αναπνέουμε με την ανάσα. 

Ακούγεται απλό και είναι. Διατηρήστε την πλήρη επίγνωση καθώς εισπνέετε και 

εκπνέετε. Αφήνοντας την αναπνοή να προχωρήσει έτσι, απλά παρατηρώντας την, 

βιώνοντας όλες τις αισθήσεις, τις πιο εμφανείς και τις λιγότερο συνδεδεμένες. 

Είναι απλό, αλλά δεν είναι εύκολο. 

Ίσως μπορείτε να καθίσετε μπροστά στην τηλεόραση ή στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να 

προσέξετε καθόλου. Αλλά στη συνέχεια, όταν πρέπει να κάνετε αυτή την άσκηση χωρίς 

τίποτα να παρατηρήσετε εκτός από την αναπνοή σας είναι ότι ίσως ένα μέρος σας δεν 

θα θέλει να συνεχίσει, ίσως μετά από 1, 2 ή 4 λεπτά. 

Ίσως το μυαλό σου να σου ζητήσει να κάνεις κάτι διαφορετικό, να αλλάξεις τη θέση σου 

για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Και μπορείς να το παρατηρήσεις στη γλώσσα 

του σώματός σου. Εάν το μυαλό σας είναι ανήσυχο, το σώμα θα ακολουθήσει 

επιδεικνύοντάς το με ανυπόμονες κινήσεις. 

  



 

  
Και έτσι μπορεί να είναι φυσικό να αναρωτηθούμε τι είναι πίσω από αυτή την 

ανησυχία, αυτή την επιθυμία να γεμίσουμε κάθε στιγμή κενού με κάτι. Τι προτρέπει το 

σώμα σας να αρνηθεί να καθίσει ακίνητο; 

Αντί να ακολουθούμε το ένστικτο, κάθε φορά που το μυαλό περιπλανιέται σε άλλα 

ερεθίσματα, το επαναφέρουμε στην εστίαση στην αναπνοή και την εστιασμένη 

προσοχή μας. 

Απλά συνεχίζουμε έτσι, διδάσκοντας το μυαλό μας να είναι λιγότερο αντιδραστικό και 

πιο σταθερό. 

 

  

Ο διαλογισμός περπατήματος έρχεται σε αντίθεση με τον στατικό διαλογισμό. Σε 

πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να σταθούμε ακίνητοι για πολύ. Πολλοί πιστεύουν 

ότι ο διαλογισμός εφαρμόζεται μόνο σε στατικές θέσεις. Αντ' αυτού, μπορούμε να 

αλλάξουμε την κατάσταση της συνειδητότητάς μας ακόμα και εν κινήσει. 

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο για πολλούς, αλλά για παράδειγμα, είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί ύπνωση στον αθλητισμό και την κίνηση. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι 

υπνωτικές προτάσεις μπορούν να αυξήσουν τη μυϊκή δύναμη σε τυποποιημένες 

δοκιμές. Υπάρχουν μετα-υπνωτικές προτάσεις που μπορούν ακόμη και να 

εφαρμοστούν σε αθλητικούς αγώνες. 

Η ύπνωση και ο διαλογισμός είναι φυσικές καταστάσεις του νου που βασίζονται στην 

εστιασμένη συγκέντρωση. Η χαλάρωση των μυών δεν συνδέεται απαραίτητα. 

Ο διαλογισμός περπατήματος είναι εύκολο να εφαρμοστεί αν ακολουθήσετε το σωστό 

πρωτόκολλο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά πλαίσια, ακόμη και από την υπηρεσία ή 

το προσωπικό hoReCa, το οποίο μπορεί να βρεθεί να περπατά πολύ συχνά. Μπορείτε 

επίσης να συμπεριλάβετε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας σε διαφορετικά μέρη της 

εργάσιμης ημέρας σας, επειδή σας επιτρέπει να το κάνετε. 

  

  

Άσκηση 4 - Διαλογισμός περπατήματος 

 



 

  

 
Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτόν τον διαλογισμό πριν ή μετά τον στατικό 

διαλογισμό ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Επιλέξτε ένα τελετουργικό, μπορείτε να 

αποφασίσετε να το εξασκήσετε μετά από μια μέρα εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε 

να περπατήσετε μέχρι το σπίτι εάν το επιτρέπουν η απόσταση και ο χρόνος. 

Ο διαλογιτισμός ενώ περπατάτε είναι η τέχνη του να παραμένετε ενήμεροι ενώ 

περπατάτε. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτό το μονοπάτι πεζοπορίας σε 

ασφαλές μέρος. Βάζοντας τα χέρια σας χαλαρά, όπου και αν είναι άνετα. Μπορείτε 

επίσης να κλείσετε τα μάτια σας για μια στιγμή εστιάζοντας μόνο στα βήματά 

σας. Μπορείτε να αισθανθείτε τα πέλματα των ποδιών σας και όλες τις άλλες βασικές 

αισθήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του περπατήματος. 

Ανοίξτε τα μάτια σας και μείνετε παρόντες και σε εγρήγορση. Αρχίστε να περπατάτε 

πολύ αργά. Δώσε προσοχή στο σώμα σου. Βήμα προς βήμα, νιώστε τις διαφορετικές 

αισθήσεις των ποδιών σας καθώς περπατάτε. Να είστε ενήμεροι για κάθε βήμα που 

κάνετε. Όταν ολοκληρώσετε τον περίπατο 10 ή 30 μέτρων, γυρίστε και εντοπίστε τη 

διαδρομή σας, εστιάζοντας πάντα στο περπάτημα. 

Η διάρκεια αυτής της άσκησης μπορεί να είναι 10 ή 20 λεπτά ακριβώς όπως η στατική 

άσκηση διαλογισμού. 



 

Μόλις το μυαλό σας αποσπάσει την προσοχή ή σκεφτεί κάτι άλλο, απλά εστιάστε ξανά 

στα βήματά σας. 

 

 

Υπάρχουν στιγμές στην επαγγελματική σας ζωή που είναι απολύτως απαραίτητο να 

πάρετε ένα διάλειμμα και μια μικρή ανάσα. Η άσκηση STOP έχει σχεδιαστεί ακριβώς 

για το σκοπό αυτό και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για όλους τους επαγγελματίες του 

τομέα HoReCa, έναν τομέα στον οποίο οι ώρες εργασίας και ο έντονος φόρτος εργασίας 

μπορεί να απαιτούν διακοπή. 

 

Αυτή η άσκηση παρέχει μια μέθοδο για την επιστροφή στην παρούσα στιγμή. Εάν το 

μυαλό σας περιπλανιέται στην παραγωγή δυσλειτουργικών ή αρνητικών σκέψεων, 

απλά επαναλάβετε τη λέξη "STOP", σταματήστε και εστιάστε στο σώμα, το κεφάλι και 

την καρδιά. Συναισθήματα, συμπεριφορές και φυσιολογία. Τέλος. Συνεχίστε με τη λέξη 

"STOP" και κάντε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

Άσκηση 5 - ΔΙΑΚΟΠΉ άσκησης 

 



 

● Ποια είναι η εμπειρία μου αυτή τη στιγμή; 

● Ερωτήσεις στο κεφάλι: Σκέψεις 

o Τι λες στον εαυτό σου; 

o Ποιες εικόνες σου έρχονται στο μυαλό; 

● Ερωτήσεις καρδιάς: Συναισθήματα 

o Θετικά συναισθήματα 

o Ουδέτερα συναισθήματα 

o Αρνητικά συναισθήματα 

o Αντικρουόμενα ή διφορούμενο συναισθήματα (δηλ. θετικά κατά κάποιο 

τρόπο, αρνητικά σε άλλους) 

● Σώμα: αισθήσεις 

o πραγματικές αισθήσεις της παρούσας στιγμής 

o ένταση στο σώμα 

o ισορροπία 

o αίσθηση ελαφρότητας 

o αίσθηση της βαρύτητας 

o Proprioception (ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει την 

κατάσταση του σώματος κάποιου) 

 

Αφού κάνετε αυτόν τον γρήγορο έλεγχο, αναγνωρίστε και απομνημονεύστε την 

εμπειρία σας. Σημειώστε, παρόλο που μπορεί να μην είναι ευχάριστο. 

Πάρτε μια ανάσα και καθοδηγήστε την ευαισθητοποίησή σας προς την αναπνοή. Βάλε 

όλη σου την προσοχή στην αναπνοή σου. Η αναπνοή χρησιμοποιείται για να 

επιστρέψει στην παρούσα στιγμή. Μόνο αφού έχετε πλήρη επίγνωση της αναπνοής 

σας μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να ανοίξετε ξανά σε 

εξωτερική εμπειρία. 

Βάλτε την προσοχή σας στο φυσικό πλαίσιο που σας περιβάλλει, το χωρικό πλαίσιο, τα 

στοιχεία που παρατηρείτε στο διάστημα, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει επίσης 

το σώμα σας στο σύνολό του, τη στάση του σώματος, την έκφραση του προσώπου σας 

και οποιοδήποτε άλλο αισθητήριο στοιχείο: 



 

- Εικόνες 

- Ήχοι 

- Μυρωδιές 

- Αγγίξτε το 

 

 

 

Μην μπείτε σε έναν αντιδραστικό μηχανισμό, τοποθετήστε τον εαυτό σας με περίεργο, 

ανοιχτό και φυσικό τρόπο. Μπορεί να εκπλαγείτε από νέα θετικά συναισθήματα μετά 

από αυτή την άσκηση. 

  

Ας δούμε σε αυτό το διάγραμμα τα βασικά της άσκησης STOP. 



 

 

  

 Identify the stressful time  

 Stop  

 "Head" questions  

 "Heart" questions  

 "Body" questions  

 Breath  

 Focus on the external environment  



 

 
Αυτό το είδος άσκησης πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η πηγή του στρες 

βασίζεται στις σχέσεις. Το έργο στον τομέα των εστιατορίων και των ξενοδοχείων, ή 

στον τομέα της φιλοξενίας γενικότερα (HoReCa) βασίζεται έντονα στις σχέσεις. Είτε 

πρόκειται για σχέσεις με συναδέλφους είτε με πελάτες, ένας διαλογισμός για την 

αγάπη και την καλοσύνη είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και 

κατανόησης προς τους άλλους. 

Αυτή η άσκηση, η οποία προέρχεται από τον κλασικό διαλογισμό, έχει επίσης βρει 

εφαρμογή στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Πολλές πολυεθνικές όπως η Google και η 

Apple έχουν εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο για τη βελτίωση της ενσυναίσθησης και των 

αντικοινωνικών συμπεριφορών στην εταιρεία. 

 
Στις εταιρείες, ειδικά σε εκείνες στις οποίες η σχέση είναι η βάση πολλών ανταλλαγών, 

όπως οι εταιρείες HoReCa, είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν οι λεγόμενες 

συμπεριφορές οργανωτικής ιθαγένειας. 

Οι συμπεριφορές της οργανωτικής ιθαγένειας είναι αυθόρμητες αλτρουιστικές 

συμπεριφορές που οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν στην πράξη υπέρ της εταιρείας. Αυτές 

οι αυθόρμητες συμπεριφορές αποτελούν τη βάση της επιτυχίας της εταιρείας, καθώς 

Άσκηση 6 - Διαλογισμός καλοσύνης 

 



 

εγγυώνται επιπλέον δραστηριότητες για την υποστήριξη όλων. Και μέσω της ομάδας 

υπάρχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. 

Σκεφτείτε πόσο περιοριστικό θα μπορούσε να είναι να εξετάζετε αυστηρά και 

αποκλειστικά τους δικούς σας ρόλους και ευθύνες. 

Σκεφτείτε ότι υπάρχει ακόμη και μια μορφή απεργίας που βασίζεται σε αυτή την 

έννοια. Εάν οι αερολιμένες εφάρμοζαν όλους τους απαραίτητους κανόνες και 

διαδικασίες ελέγχου σε καθεμία από τις δραστηριότητές τους, απλώς θα πήγαιναν τόσο 

αργά ώστε να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των 

πελατών. 

Είναι η λεγόμενη λευκή απεργία, η οποία συνίσταται στη γραφειοκρατική εφαρμογή 

όλων των κανόνων. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί επίσημα, ο εργαζόμενος κάνει 

πραγματικά τη δουλειά του. 

Τίποτα δεν μπορεί να του ειπωθεί σε επίσημο επίπεδο, το πρόβλημα είναι ότι η 

κυριολεκτική εφαρμογή ορισμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών μπορεί πραγματικά 

να εμποδίσει το έργο. 

Η έννοια των συμπεριφορών οργανωτικής ιθαγένειας, από την άλλη πλευρά, 

προβάλλεται πέρα από την επίσημη σύμβαση. Είναι όλες αυτές οι αυθόρμητες 

συμπεριφορές που τίθενται σε εφαρμογή από τους εργαζόμενους για την υποστήριξη 

της απόδοσης του ομίλου και της εταιρείας. 

Ο υπάλληλος ενός τμήματος μπορεί να μην υποχρεούται να μοιράζεται πληροφορίες 

σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για τη βελτίωση της γενικής απόδοσης, αλλά αν 

πρόκειται για την εύνοια του ομαδικού αποτελέσματος, μπορεί να το κάνει αυθόρμητα 

με συμπεριφορές οργανωτικής ιθαγένειας. 

Οι εργαζόμενοι δεν δεσμεύονται συμβατικά να δημιουργήσουν ένα θετικό οργανωτικό 

κλίμα. Σκεφτείτε το, είναι επίσης δύσκολο να γράψετε επίσημα σε ένα συμβόλαιο και 

να ορίσετε ακριβή κριτήρια, αλλά αν νοιάζεται για την ομάδα, το κάνει αυθόρμητα. 

Οι εργαζόμενοι δεν δεσμεύονται συμβατικά να επιλύσουν συγκρούσεις μεταξύ των 

μερών, αλλά μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν μια προσπάθεια να ευνοήσουν το 

αποτέλεσμα της ομάδας. 



 

Οι εργαζόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να αισθάνονται συμπάθεια και ενσυναίσθηση 

για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας, αυτή η πτυχή δεν μπορεί 

να συμβληθεί ακριβώς, αλλά αν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα της εταιρείας, εάν 

αγαπούν την εταιρεία για την οποία εργάζονται, μπορούν να το κάνουν μέσω της 

συμπεριφοράς της οργανωτικής ιθαγένειας. 

Το να ξεπεράσεις το επίσημο συμβόλαιο σημαίνει να σκεφτείς ένα ψυχολογικό 

συμβόλαιο. 

Το ψυχολογικό συμβόλαιο περιλαμβάνει όλα όσα δεν μπορούν να τεθούν σε επίσημο 

επίπεδο. Η οργανωτική δέσμευση, τα θετικά συναισθήματα, το ομαδικό πνεύμα δεν 

μπορούν ποτέ να υπαγορεύονται από ένα συμβόλαιο. Συγκεκριμένες δραστηριότητες, 

χρόνοι, συστήματα παρακολούθησης μπορούν να καθοριστούν. Αλλά οι ψυχολογικές 

έννοιες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν θετικό αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα, 

είναι δύσκολο να επισημοποιηθούν. 

Αυτό που μπορείτε να κάνετε, ως υπάλληλος ή ως εταιρεία, είναι να ενθαρρύνετε 

ψυχολογικές ασκήσεις με βάση την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Ένα από αυτά είναι 

ο διαλογισμός της αγάπης και της καλοσύνης. 

Αυτός ο διαλογισμός βασίζεται στη λήψη μιας άνετης, χαλαρής θέσης και βαθιάς 

αναπνοής. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους αυτο-

ύπνωσης, διαλογισμού ή βαθιάς αναπνοής που καλύπτονται από αυτό το 

εγχειρίδιο.  Πρέπει να είναι η προτιμώμενη μέθοδος. 

Στη συνέχεια, αυτή η άσκηση βασίζεται στην έκφραση των καλύτερων ευχών σε 

ανθρώπους διαφορετικών τύπων, μέσω της φαντασίας. 

 

Οι χαιρετισμοί επαναλαμβάνονται διανοητικά χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

● Ευχές για ασφάλεια 

● Ευχές για ευτυχία 

● Χαιρετισμοί της υγείας 

● Ευχές ευημερίας 

 

Οι χαιρετισμοί διατυπώνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους με αυξανόμενη δυσκολία, 

για παράδειγμα: 



 

● Εαυτούς 

● Ένας φίλος 

● Ένας γνωστός 

● Ένα άτομο με το οποίο είχατε κάποια απογοήτευση 

● Ένα άτομο που αντιπαθούμε 

● Ένας πραγματικός εχθρός 

  

Το να ξεκινάς με τον εαυτό σου δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Και ίσως για κάποιους 

ούτε καν τόσο εύκολο να ξεκινήσουν. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, συχνά ξεχνάμε 

να αφιερώσουμε χρόνο στους εαυτούς μας. Και όταν πρέπει να ευχαριστήσουμε 

κάποιον, πάντα ευχαριστούμε κάποιον άλλο. 

  

Ένα παράδειγμα εφαρμογής του τύπου στον εαυτό μας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

● Είμαι ασφαλής. 

● Μπορώ να είμαι ευτυχισμένος; 

● Μπορώ να είμαι υγιής 

● Μπορώ να ζήσω με ευκολία; 

Ίσως φαίνεται σκηνοθετημένο να λες αυτά τα πράγματα στον εαυτό σου, για τον εαυτό 

σου, ή να προσφέρεις αγάπη και καλοσύνη στον εαυτό σου. 

Μπορείτε να επαναλάβετε τη φόρμουλα διανοητικά αρκετές φορές, ή αν θέλετε, 

μπορείτε επίσης να φανταστείτε να ευχαριστείτε τον εαυτό σας με το μυαλό σας. 

 

Στη συνέχεια, προχωρήστε σε έναν φίλο και φανταστείτε διανοητικά να 

επαναλαμβάνετε ή να λέτε σε αυτόν τον φίλο 

● Είθε να είσαι ασφαλής; 

● Είθε να είσαι ευτυχισμένος; 

● Είθε να είστε  υγιείς 

● Είθε να ζήσετε στην ευημερία 

 



 

Για μερικούς ανθρώπους, είναι δύσκολο να βρεθεί ένας φίλος, σκεφτείτε ότι αυτό είναι 

κυρίως μια άσκηση και μπορείτε να βρείτε έγκυρες εναλλακτικές λύσεις για το φίλο.  

Θα μπορούσε επίσης να είναι: 

● Ένα κατοικίδιο που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα 

● Ένα άτομο από το παρελθόν 

● Ένα άτομο που σε ενέπνευσε στο παρελθόν, ένας μέντορας, κάποιος που σου 

έμαθε κάτι ξεχωριστό. 

 

Αυτό το μέρος της άσκησης είναι σχετικά εύκολο γιατί φυσικά ευχόμαστε το καλύτερο 

σε ένα άτομο που αγαπάμε. 

Η κλίση της δυσκολίας αυξάνεται όταν πρέπει να το κάνουμε προς έναν ξένο ή ένα 

ουδέτερο άτομο. Ένας γείτονας που δεν ξέρουμε καλά θα μπορούσε να είναι ένα 

παράδειγμα. Ίσως δεν έχουμε τίποτα να πούμε εναντίον αυτού του ατόμου, αλλά ούτε 

είναι αυθόρμητο να εκφράζουμε ευχές για ευτυχία και ευημερία. Προσπαθήστε να το 

φανταστείτε τώρα και χρησιμοποιήστε τη φόρμουλα "εσείς", την ίδια που 

χρησιμοποιείτε για το αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Σταδιακά, η άσκηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, επειδή αφορά ανθρώπους με τους 

οποίους είχατε κάποια απογοήτευση, δυσάρεστους ανθρώπους, που μπορεί να μην 

σας έχουν κάνει ποτέ τίποτα κακό, αλλά που βρίσκετε πραγματικά δυσάρεστους και 

τελικά ανοιχτά εχθρούς. 

Αυτή η άσκηση δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, αλλά θα σας βοηθήσει να 

αναπτύξετε μια αίσθηση αξιοσημείωτης συμπόνιας και ενσυναίσθησης προς τους 

άλλους. Δουλεύοντας στον τομέα HoReCa, σίγουρα θα συναντήσετε πολλούς 

ανθρώπους και δεν θα είναι δύσκολο για εσάς να εντοπίσετε παραδείγματα που πρέπει 

να εξετάσετε για άσκηση. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτός ο τύπος άσκησης βελτιώνει τις ομαδικές σχέσεις και το 

κλίμα και φυσικά ευνοεί τις συμπεριφορές της οργανωτικής ιθαγένειας. 

  

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
Εάν έχετε φτάσει ως εδώ, αυτό σημαίνει ότι έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το 
θέμα της μείωσης του άγχους στα πλαίσια εργασίας φιλοξενίας και ως συντάκτες αυτού 
του εγχειριδίου θα θέλαμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες ευχαριστίες για την 
προσοχή σας. 

Το θέμα του εργασιακού άγχους συχνά υποτιμάται, είναι δύσκολο να κατανοηθεί και 
να τεθεί σε εφαρμογή. 

Η δέσμευσή μας, υπό αυτή την έννοια, είναι να παρέχουμε πρακτικές μεθόδους που 
μπορείτε να εφαρμόσετε σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο, για να κάνετε τον χώρο 
εργασίας ένα καλύτερο μέρος. 

Η ελπίδα είναι ότι μπορείτε να θυμάστε τον χώρο εργασίας σας ως ένα όμορφο μέρος, 
γεμάτο θετικές εμπειρίες, σχέσεις και συναισθήματα. Η δύναμη των τεχνικών μείωσης 

Συμπεράσματα 



 

του στρες είναι ακριβώς αυτό, παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις και διεγείροντας τα 
θετικά συναισθήματα. 

Τα συναισθήματά μας αντικατοπτρίζουν και επηρεάζουν αυτά των άλλων. Αν μάθουμε 
να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων μας, μπορούμε επίσης να 
βελτιώσουμε αυτά των άλλων, καλλιεργώντας ένα θετικό περιβάλλον για όλους. 

Οι προσωπικές μας ευχαριστίες από την ομάδα Διαχείρισης Υγιούς Ζωής μέσω στρες, 
το έργο δεν τελειώνει εκεί. Σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
στην επίσημη ιστοσελίδα. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο του έργου, μην διστάσετε 
να μας γράψετε στο dr.igorvitale@gmail.com ή να καλέσετε το +393295997585 (για την 
Ιταλία) 

Ευχαριστώ για την ανάγνωση. 

  

 

Igor Vitale – Leliana Valentina Parvulescu – Cerasela Zizi Merlan – Michalis 
Papatherapontos – Flavia Guez – Richard Rudas – Alessia Soracco 
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