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Εισαγωγή 

Η άμεση επικοινωνία γίνεται είτε λεκτικά, είτε μη λεκτικά. Η μη λεκτική επικοινωνία 
χαρακτηρίζεται από εκφράσεις του προσώπου ή θέσεις των μελών του σώματος 
όπως για παράδειγμα των κάτω ή άνω άκρων. Ειδικοί εκφράζουν την άποψη ότι η 
μη λεκτική επικοινωνία ή και γλώσσα του σώματος εκπροσωπεί το 93% της 
επικοινωνίας. Το ποσοστό αυτό αλλάζει από ερευνητή σε ερευνητή, όλοι όμως 
δέχονται ότι είναι πάνω από 60%. Οι εκφράσεις και θέσεις του σώματος όταν 
κάποια/κάποιος ακούει τον ομιλητή ή παρευρίσκεται σε συνομιλία έχουν 
καταγραφεί είτε με έρευνες είτε εμπειρικά και δηλώνουν την ποιότητα της 
επικοινωνίας, τη διάθεση και τα συναισθήματα αυτών που επικοινωνούν.  

Αναφορά 

Η ερμηνεία των κινήσεων, των θέσεων του σώματος, των εκφράσεων του 
προσώπου στην δια ζώσης επικοινωνία μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες, 
που μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεράσματα και να καθορίσουν τη χρησιμότητα ή 
μη της επικοινωνίας αυτής. Η Επιστήμη που μελετά τη Γλώσσα του Σώματος 
αναφέρει ότι αρκετές χιλιάδες επικοινωνιακών σημάτων εκπέμπονται από την 
περιοχή του προσώπου, ενώ το σύνολο των επικοινωνιακών σημάτων του 
σώματος σε όλους τους πολιτισμούς ξεπερνά τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. 
Αναφέρεται επίσης ότι  αν όσα λέγονται έρχονται σε αντίθεση με το σήμα που 
στέλνει το σώμα, το δεύτερο πάντα είναι το αληθινό. 

Τα στοιχεία από πηγές συντείνουν στο ότι άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετικές 
γλώσσες σώματος και ότι η εκφραστικότητα του σώματος και κυρίως του 
προσώπου αποτελούν σχετικά ασφαλές κριτήριο για εμπιστοσύνη στην 
επικοινωνία. Τα παιδιά μιλούν άπταιστα τη γλώσσα του σώματος και εκφράζουν 
αβίαστα τα συναισθήματά τους με τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις και 
στάσεις του σώματος.  
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικά προθέσεις, διαθέσεις, συναισθηματική 
κατάσταση. 

Η Γλώσσα του σώματος Νόημα 

Βιαστικό, νευρικό βάδισμα 
Σιγουριά, αποφασιστικότητα, 
ανυπομονησία 

Όρθιος με τα χέρια στη μέση Ετοιμότητα , επιθετικότητα 

Κάθισμα με ανοιχτά πόδια Ηρεμία 

Σταυρωμένα μπράτσα στο στήθος Αμυντική προδιάθεση 

Περπάτημα με τα χέρια στις τσέπες  Κατάθλιψη 

Τα χέρια στο στήθος Αξιολόγηση, σκέψη 

Άγγιγμα και ελαφριά θώπευση της μύτης Απόρριψη , αμφιβολία, ψέμα 

Ξύσιμο της γέφυρας των ρουθουνιών με τα 
μάτια κλειστά 

Αρνητική αποτίμηση 

Γούρλωμα ματιών Αμφιβολία, έλλειψη εμπιστοσύνης 

Διαστολή της κόρης του ματιού  Έγκριση, χαρά, ευχάριστη έκπληξη 

Συστολή της κόρης του ματιού  Αποδοκιμασία, δυσάρεστη έκπληξη 

Χέρια σταυρωμένα πίσω από το σώμα Θυμός , στρες, ανησυχία 

Το κεφάλι στα χέρια, τα μάτια χαμηλωμένα Βαριεστιμάρα 

τρίψιμο χεριών Πρόοδος, ικανοποίηση, χαρά 

Κάθισμα με τα χέρια σταυρωμένα πίσω 
από το κεφάλι και τα πόδια σταυρωμένα 

Εμπιστοσύνη , ανωτερότητα 

Ανοιχτή παλάμη Σοβαρότητα , εξωστρέφεια, αθωότητα 

Κροτάλισμα δακτύλων χεριού Αυταρχικότητα 

Περιποίηση/τακτοποίηση μαλλιών 
Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό της/του, 
ανασφάλεια 

Απότομο κούνημα του κεφαλιού Ενδιαφέρον 

Θώπευση πηγουνιού Προσπάθεια λήψης απόφασης 

Αποστροφή βλέμματος Ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης 

Φαγωμένα νύχια Ανασφάλεια , νευρικότητα 

Τράβηγμα η τρίψιμο των αυτιών Αναποφασιστικότητα 
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Οι πρώτες εντυπώσεις  

Η δύναμη της χειραψίας, η ζεστασιά του βλέμματος, το χαμόγελο, η κλίση του 

κεφαλιού και του σώματος, η διάρκεια ενός αγγίγματος έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

από τα ίδια τα λόγια, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία των πρώτων 

εντυπώσεων σε μια σχέση (φιλική, επαγγελματική κ.τ.λ.), και συχνά καθορίζουν την 

εξέλιξή της. Η μη λεκτική επικοινωνία κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις, «σπάει» τον 

πάγο ή σηκώνει τείχη αδιαφορίας με τον συνομιλητή μας, προκαλεί οικειότητα και 

ζεστασιά, γοητεύει, ερωτοτροπεί, δημιουργεί προσμονή, αποδοχή ή προκαλεί θυμό 

και εκτοξεύει σιωπηλές απειλές. Μάλιστα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν όσα 

ακούει κάποιος δεν συμφωνούν με τα σιωπηρά σήματα που  στέλνει ο 

συνομιλητής, τότε υπάρχει η τάση να βασίζεται κατά κύριο λόγο στα δεύτερα για να 

ερμηνεύσει τις προθέσεις του, ακόμη και για να τον χαρακτηριστεί συμπαθητικός ή 

αντιπαθητικός.  

 

Το Ύψος 

Το ύψος του σώματος μπορεί να δώσει μια εντύπωση εξουσίας και δύναμης. 

Συνήθως σηκώνουμε όρθιο κάποιον για να τον συγχαρούμε για τα επιτεύγματά 

του. Ο νικητής σε κάποιο άθλημα στέκεται σε ψηλότερο βάθρο απ’ ότι ο δεύτερος 

κι ο τρίτος. Ο πιο σημαντικός άνθρωπος σ’ ένα δικαστήριο κάθεται συνήθως στην 

πιο ψηλή καρέκλα και τα λοιπά. Επομένως, αν συμβαίνει να είστε πολύ ψηλοί, 

προσπαθήστε να μη δημιουργήσετε αίσθημα ανασφάλειας στον συνομιλητή σας. 

  

Η Στάση του Σώματος 

Για τη στάση του σώματος, αναφορικά με τη γλώσσα του σώματος, έχουν ειπωθεί 
περισσότερα απ’ ότι για οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Οι σχετικές απόψεις και 
πληροφορίες διαφέρουν από έρευνα σε έρευνα. Αυτό που έχει σημασία είναι η 
αλλαγή της στάσης. Μπορεί ο συνομιλητής σας να κάθεται με σταυρωμένα τα 
χέρια. Αυτό σημαίνει ότι βαριέται ή δεν ενδιαφέρεται; Όχι απαραίτητα. Μπορεί 
απλά να δείχνει ότι νιώθει άνετα σ’ αυτήν τη στάση.  
Αν, όμως, κάποιος που κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, ξαφνικά τα ανοίξει και 
γείρει προς το μέρος του συνομιλητή, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη πως ότι ακούει 
τη συγκεκριμένη στιγμή τον ενδιαφέρει πολύ.  Κατά τον ίδιο τρόπο έχουν σημασία 
τα σήματα που δίνει κάποιος με την αλλαγή στάσης του σώματός του. 
 
Τα Ψέματα 

Υπάρχουν αρκετά σημάδια που προδίδουν κάποιον όταν δεν λέει την αλήθεια. 

Κάθε φορά που γίνεται μια σημαντική ερώτηση, η αντίδραση ή η απάντηση μπορεί 

να «επιβεβαιωθεί» με τη γλώσσα του σώματος. Ακούσιες κινήσεις των χεριών 

προς το πρόσωπο, το λαιμό, τα μαλλιά ή το λοβό του αυτιού, είναι πολύ πιθανό να 

δηλώνουν ειλικρίνεια ή ψεύδος.  
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Τα κόλπα της επιτυχίας 

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευθούν ώστε να αλλάξουν την 

αντιληπτή προσωπικότητά τους», υποστηρίζει ένας ερευνητής.  

Υπάρχουν «κόλπα» του σώματος που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία 

εντυπώσεων. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που σε μια συνέντευξη για κάλυψη 

θέσεων εργασίας κάθονται στητοί, κοιτάζουν τον άλλον στα μάτια, χαμογελούν και 

συγκατανεύουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

προσληφθούν. Όσοι αφήνουν το βλέμμα τους να περιπλανηθεί ή αποφεύγουν να 

κοιτάξουν τον άλλον στα μάτια, κρατούν το κεφάλι τους ακίνητο και δεν αλλάζουν 

πολύ την έκφρασή τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να απορριφθούν. Αν αυτό 

δεν βγαίνει φυσικά, το να υιοθετήσει κάποιος συνειδητά ένα καμαρωτό περπάτημα 

που αποπνέει αυτοπεποίθηση, ένα χαμόγελο, ένα νεύμα και λίγο περισσότερο 

κοίταγμα στα μάτια σίγουρα δεν βλάπτει - εκτός και αν το παρακάνει, οπότε θα 

δώσει την εντύπωση ότι είναι μάλλον (ή τουλάχιστον) παράξενος. 

Το αίσθημα της ισχύος δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Η αυξημένη τεστοστερόνη 

έχει συνδεθεί με αυξημένη αντοχή στον πόνο, επομένως η στάση της ισχύος 

μπορεί πραγματικά να μας κάνει πιο ισχυρούς. Αυτός μάλιστα δεν είναι ο μόνος 

τρόπος με τον οποίο η γλώσσα του σώματος μπορεί να επηρεάσει το πώς 

αισθάνεται κάποιος. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το να κάθεται κάποιος με την 

πλάτη ίσια οδηγεί σε θετικά συναισθήματα ενώ το να κάθεται με 

καμπουριασμένους ώμους τον κάνει να νιώθει πεσμένος. Πολλά στοιχεία επίσης 

υποδεικνύουν ότι το να προσποιηθεί κάποιος ένα χαμόγελο τον κάνει να νιώθει πιο 

ευτυχισμένος ενώ το να συνοφρυώνεται έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
 
Το πρόσωπο 

Θεωρείται η πιο σημαντική πηγή μη λεκτικής επικοινωνίας. Το βλέμμα ιδιαίτερα 

θεωρείται πολύ αποκαλυπτικό. Σε σχετικά πειράματα, οι παίκτες του πόκερ 

δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν τον αντίπαλό τους όταν εκείνος φορούσε γυαλιά 

ηλίου, με άλλα λόγια όταν το βλέμμα τους, που μπορεί να πρόδιδε το φύλλο τους, 

ήταν κρυμμένο. Συνήθως η μικρή διάρκεια της οπτικής επαφής εκλαμβάνεται ως 

αγένεια και αδιαφορία, ενώ η παρατεταμένη διάρκεια ως ένδειξη ενδιαφέροντος, 

ιδιαίτερα στο φλερτ. Ο καθένας μας, όμως, μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη 

για την επιτρεπτή διάρκεια του παρατεταμένου βλέμματος και να προσβληθεί ή 

αντίθετα να κολακευτεί εάν αυτό διαρκέσει πολύ.  

Ο τόνος της φωνής «Σημασία δεν έχει τι λες, αλλά πώς το λες»... Είναι μια φράση 

που όλοι έχουμε πει κατά καιρούς και είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο τόνος και το 

ύψος της φωνής, αλλά και οι παύσεις, αποκαλύπτουν στοιχεία για τον συνομιλητή 

μας και τη διάθεσή του. Συχνά οι μελαγχολικοί άνθρωποι μιλούν αργά και 

χαμηλόφωνα, αλλά το ίδιο μπορεί να κάνει και κάποιος που θέλει να συγκαλύψει 

την οργή του. Από την άλλη, ο γρήγορος και δυναμικός τρόπος ομιλίας φανερώνει 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Δεν αποκλείεται, όμως, κάποιος να μιλά έτσι μόνο και 

μόνο για να δημιουργήσει τις εντυπώσεις που επιθυμεί.  
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Φλερτ και ερωτική διάθεση 
Η γλώσσα του ανδρικού ή του γυναικείου σώματος κατά την επικοινωνία, που 
δηλώνει ερωτική ή σεξουαλική διάθεση, αναφέρεται επίσης από πολλούς 
ερευνητές. Πάντως σε κάθε σχετική περίπτωση η συνέχεια (αποδοχή ή απόρριψη) 
εξαρτάται από τη σωστή «αποκωδικοποίηση» των σημάτων του σώματος, 
 
Η γλώσσα του σώματος στα ζώδια 
Πολλοί ερευνητές καθόρισαν στάσεις – αντιδράσεις που είναι κοινές για ομάδες 
ανθρώπων που έχουν κοινή αναφορά το ότι ανήκουν στο ίδιο ζώδιο. Για 
παράδειγμα αναφέρεται ότι η «ενέργεια» ανθρώπου που ανήκει στο ζώδιο του 
Ταύρου συσσωρεύεται στους ώμους του, ενώ του Δίδυμου είναι διάσπαρτη στα 
περιστρεφόμενα χέρια του και η/ο Παρθένος έχει σφιγμένο και προτεταμένο 
στομάχι όταν προσφέρει «κρίσιμη υπηρεσία».  
 
 

Επίλογος 
Το να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει τα σημάδια, που στέλνει κάποιος άλλος 

άνθρωπος, χωρίς να χρειάζεται να «αρθρώσει» λέξη, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. 

Επειδή βέβαια η παρερμηνεία των μη λεκτικών σινιάλων είναι σύνηθες φαινόμενο, 

η ικανότητα ανάγνωσης  του «αλφαβηταριού» της γλώσσας του σώματος ενισχύει 

ή αποθαρρύνει την επικοινωνία και κατά συνέπεια τη συνεργασία, τη σχέση, την 

εκτίμηση, την ανάπτυξη φιλίας και γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εικόνες της γλώσσας του σώματος 
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