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Πρόλογος 

O Μέσα από αυτή την ερευνητική εργασία  

προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στη 

γνώση της γλώσσας του σώματος που 

είναι ο κυριότερος φορέας των 

μηνυμάτων, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά 

σημαντικός στην επικοινωνία των 

ανθρώπων .  

 



Μη-λεκτική επικοινωνία  
(non verbal communication)  
O Η μη-λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει την 

συμμετοχή ολόκληρου του σώματος στην 
έκφραση συναισθημάτων και διαθέσεων   των 
ατόμων . 

O Είναι η έκφραση όλων εκείνων των στοιχείων 
τα οποία μοιάζουν να μην χωρούν μέσα στα 
λόγια μας. 

O Η στάση, η θέση και η κίνηση ενός ατόμου, 
συχνά μας λένε περισσότερα από αυτά που 
το ίδιο λέει (ίσως μάλιστα και το ακριβώς 
αντίθετο)!!! 

O Η εικόνα και η γλώσσα του σώματος ο τόνος 
και το χρώμα της φωνής ανήκουν στη 
κατηγορία της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 



Η διαφορά της μη-λεκτικής 
επικοινωνίας από την λεκτική 
O Μπορεί να πάρει τη θέση μιας λέξης ή 

φράσης  

O Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

βοηθήσει σε αυτό που λέει ο ομιλητής  

O Μπορεί να εμπλουτίσει ή να αλλοιώσει το 

λεκτικό μήνυμα.  

 



Η γλώσσα του σώματος 
περιλαμβάνει:  

O Εκφράσεις του προσώπου: Τα χείλη, τα μάτια, 
τα βλέφαρα, τα φρύδια, το στόμα, το μέτωπο, 
αποτελούν ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών 
για τα συναισθήματα των ανθρώπων. 

O Οι αποχρώσεις της φωνής: Χροιά, Ταχύτητα, 
Οξύτητα, Τρεμούλιασμα, Θέρμη, Στόμφος, 
Σύρσιμο, δείχνουν συναισθήματα και τυχόν 
ανακολουθίες μεταξύ μηνύματος και φωνής, 
προκαλούν δυσμενή προδιάθεση.  

O Η εμφάνιση αναμφισβήτητα μεταφέρει 
μηνύματα και προδιαθέτει θετικά ή αρνητικά.  

O Επίσης είναι και η στάση του σώματος η 
οποία μπορεί να μεταφέρει μηνύματα. 



Το κλειδί στην επικοινωνία 

O Για την ακριβέστερη ερμηνεία των 

μηνυμάτων της γλώσσας του σώματος 

είναι η εξάσκηση όσο περισσότερη τόσο 

καλύτερα.  

 







Μέσα έκφρασης μη 
λεκτικών μηνυμάτων 

Στάση Σώματος και κινήσεις των άκρων  

O Η κίνηση είναι αυτομάτως ο πιο βασικός και ο 

πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας.  

O Οι προσωπικές μας κινήσεις εκφράζουν την 

στάση μας και την αντίληψή μας για το 

περιβάλλον, τους άλλους και τον εαυτό μας.  

O Τα συναισθήματά μας, οι αποφάσεις μας και 

το νοητικό μας στιλ μπορούν να γίνουν 

κατανοητά από όσους είναι εκπαιδευμένοι στη 

παρατήρηση της κίνησης. 

 



 



Μέσα έκφρασης μη 
λεκτικών μηνυμάτων(2) 

O Υπάρχουν  ενδείξεις ότι η όρθια ή προς τα εμπρός 
κατεύθυνση του κορμού αποπνέει οικειότητα, 
συμμετοχικότητα, και έντονο συναίσθημα, ενώ 
αντίθετα μία στάση του κορμού προς τα πίσω 
μεταφέρει όχι καλή έλξη, αποφυγή, χαλάρωση και 
απάθεια .  

O Επίσης η κλίση του σώματος προς τα εμπρός 
θεωρείται επίσης ως ενδεικτικό στοιχείο της αρμονίας 
και της αμεσότητας, ενώ μία στάση του σώματος 
προς τα πίσω, γίνεται αντιληπτή ως έκφραση πλήξης 
και παθητικότητας .  

O Κλίση του σώματος προς τα εμπρός και συγχρόνως 
σε όρθια θέση ταυτόχρονα, συνδέεται με μεγαλύτερη 
ένταση, ενθουσιασμό, ή συναισθηματική 
ανταπόκριση  (κυρίως όταν συνδυάζεται με την 
άμεση εγγύτητα), ενώ πίσω στάση αποτελεί μέρος 
ενός παράγοντα χαλάρωσης.  

 



Μέσα έκφρασης μη 
λεκτικών μηνυμάτων(2) 

O Μία άλλη στάση του σώματος που απασχόλησε τους ερευνητές 
είναι αυτή του ανοιχτού ή κλειστού σώματος. Η έννοια των κλειστών 
και ανοικτών στάσεων του σώματος μπορεί επίσης να υποδηλώσει 
στάσεις που υιοθετούνται από άτομα με υψηλό status ή θέση 
εξουσίας.  

O Μία άλλη διάσταση που σχετίζεται με το σώμα είναι οι κινήσεις και η 
θέση των άκρων:  

Οι θέσεις των χεριών:  

α) Τα χέρια κλειστά (εάν και τα δύο χέρια αγγίζουν τον κορμό ή αγγίζουν 
το ένα το άλλο, χωρίς να ακουμπάνε στην καρέκλα)  

β) Τα Χέρια χαλαρά: ένα ή και τα δύο χέρια στο πλάι ή στα χέρια της 
καρέκλας, και τα χέρια δεν έρχονται σε επαφή με τον κορμό.  

γ) Τα χέρια ανοιχτά: ένας ή δύο βραχίονες που εκτείνονται μέσα από 
την καρέκλα, πίσω από το κεφάλι, ή πίσω από το σώμα, ή να 
στηρίζονται στην πλάτη της καρέκλας.  

Η θέση των ποδιών: Τα πόδια είναι ανοιχτά όταν είναι : 

(α) χώρια  ή  

(β) με ελαφρώς λυγισμένα γόνατα  







Μέσα έκφρασης μη 
λεκτικών μηνυμάτων(3) 

Η κριτική ως προς την εξωτερική εμφάνιση  

O Η εμφάνισή μας στην καθημερινή μας ζωή παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι αποδεκτό ότι βγάζουμε 
μια γενική άποψη για τα άτομα που γνωρίζουμε από 
τα πρώτα κιόλας λεπτά. 

O  Η εξωτερική εμφάνιση κάποιου μας δίνει μια πολύ 
γενική εικόνα γι αυτόν και τις προτιμήσεις του. Η 
αντιμετώπιση που έχουμε εμείς απέναντί τους είναι 
διαφορετική σχετικά με αυτό που βλέπουμε και τις 
αντιδράσεις που αυτό μας προκαλεί.  

O Η κρίση μας για τους άλλους εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο ελκυστικά βρίσκουμε τα άτομα 
με τα οποία επικοινωνούμε. 

O  Η ένδυση, η κόμμωση, το μακιγιάζ, το τατουάζ, τα 
αξεσουάρ κ.λπ. επηρεάζουν την κρίση μας και τον 
τρόπο επικοινωνίας μας χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε. 



Το φαινόμενο του 
κατοπτρισμού  

O Στη καθημερινή ζωή μας επιλέγουμε το άτομα με τα οποία 
κάνουμε παρέα καθώς και το σύντροφό μας. Αυτή η 
επιλογή γίνεται με βάση τις απόψεις, τα πιστεύω και το 
χαρακτήρα μας. Πολύ συχνά θα δούμε παντρεμένα 
ζευγάρια ή φίλους να κινούνται με τον ίδιο τρόπο.  

O Σύμφωνα με τους ερευνητές ,  άνθρωποι ξένοι μεταξύ τους, 
αποφεύγουν σκόπιμα να παίρνουν τις ίδιες στάσεις. Ένας 
τρόπος λοιπόν για να πούμε στους άλλους ότι μας αρέσουν 
είναι να αντιγράψουμε τις χειρονομίες τους.  

O Η σημασία του κατοπτρισμού μπορεί να είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά μη προφορικά μαθήματα που μπορούμε να 
μάθουμε, γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο το ένα άτομο 
λέει στο άλλο ότι συμφωνεί με τις ιδέες και τους τρόπους 
του.  

O Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση, είναι δυνατό να 
επηρεάσετε μια κοντινή σας συνάντηση μ' ένα άλλο 
πρόσωπο, αντιγράφοντας τις θετικές χειρονομίες και 
στάσεις του. 





Συνεισφορά της Γνώσης με την 
χρήση του Κατοπτρισμού 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως , ο 
κατοπτρισμός είναι ένας από τους ισχυρότερους 
τρόπους για τη γρήγορη δημιουργία 
συμπάθειας.  

O Έτσι ,  σε μια πρώτη συνάντηση με κάποιον, 
μιμηθείτε τον τρόπο που κάθεται, τη στάση 
του κορμιού του, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις 
και τον τόνο της φωνής του. Πριν περάσει 
πολλή ώρα, θα αρχίσετε να νοιώθετε ότι σας 
έχει συμπαθήσει, θα σας περιγράψει ως 
«ευχάριστη παρέα». 

 



Συμπέρασμα:  
Η Γλώσσα του Σώματος είναι η πηγή 

άντλησης πληροφοριών 
O Μαθαίνοντας την σημασία της κίνησης του σώματός 

μας αρχίζουμε να την προσέχουμε περισσότερο σε 
εμάς αλλά και στους ανθρώπους γύρω μας.  

O Παρακολουθώντας λοιπόν τις κινήσεις και 
γνωρίζοντας την ερμηνεία τους μπορούμε να 
βελτιώσουμε την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση και 
την προσωπική αυτονομία μας.  

O Μπορούμε να κατανοήσουμε πιο εύκολα τους 
δεσμούς μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και 
συμπεριφοράς διότι με την γνώση της γλώσσας του 
σώματος μεγιστοποιούνται οι πηγές επικοινωνίας 
μας.  

O Κατανοούμε την επίδραση του εαυτού μας στους 
άλλους, συσχετίζουμε την εσωτερική με την εξωτερική 
πραγματικότητα, και γίνονται αντιληπτές 
συναισθηματικές, νοητικές ή φυσικές αλλαγές. 

 



Η Ομάδα 
 

Αγάθος Αντρέας 

Βαρότσης Άγγελος  

Γιώτας Γιώργος                          

Καρανικόλας Φίλιππος  

Κουρτέσης Γιώργος 

Σαλασίδης Γιώργος 

 

 




