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λεκτική επικοινωνία  

Ομάδα Β 
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Μήλιος  Αλέξης  
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Τι είναι η μη  λεκτική επικοινωνία ; 

 Μη λεκτική επικοινωνία θεωρείται συνήθως η διαδικασία επικοινωνίας κατά την οποία στέλνουμε 

και δεχόμαστε μη λεκτικά (κυρίως οπτικά) μηνύματα. Η γλώσσα δεν είναι η μόνη πηγή 

επικοινωνίας, υπάρχουν επίσης κι άλλες. Μηνύματα μπορούν να σταλούν μέσω χειρονομιών και 

αγγιγμάτων (οπτική επικοινωνία),  της στάσης, της έκφρασης του προσώπου και της οπτικής 
επαφής.Χρησιμοποιώντας δηλαδή την γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. 



Έρευνες λένε πως 

Μόνο το 8% της ανθρώπινης επικοινωνίας γίνεται με τα λόγια ! 

Το υπόλοιπο 92% όπως καταλαβαίνουμε συμβαίνει ηθελημένα 

ή άθελα από την “γλώσσα του σώματος”  



Το σώμα μας , μεταφέρει και λαμβάνει 

μηνύματα με τις παρακάτω αισθήσεις . 

○ ΑΚΟΗ 

○ ΟΡΑΣΗ  

○ ΟΣΦΡΗΣΗ 

○ ΑΦΗ 



Οι βασικότερες κατηγορίες εκφράσεων 

προσώπου.  

1. Ευτυχία 

2. Χαρά  

3. Λύπη 

4. Φόβος 

5. Θυμός 

6. Έκπληξη 

7. Αηδία 



Κατηγορίες και χρήση χειρονομιών  

Οι χειρονομίες χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες : 

 

○ Εμφατικές  

 

 

 

○ Περιγραφικές  

Οι εμφατικές χειρονομίες εκφράζουν συναισθήματα 

και πεποίθηση. Τονίζουν τις ιδέες, τις ζωντανεύουν 

και τους δίνουν επιπρόσθετη ισχύ , αλλά μπορούν 

εύκολα να μετατραπούν σε ιδιόρρυθμο 

χαρακτηριστικό της ομιλίας σας 

 
Οι περιγραφικές χειρονομίες εκφράζουν 

ενέργεια ή δείχνουν διαστάσεις και τόπο. Όταν 

συνομιλείτε με ένα άτομο να μην αρκείστε σε 

μια ή δυο χειρονομίες μόνο αλλά 

προσπαθήστε να είστε χαλαροί και έτσι οι 

χειρονομίες θα έρθουν από μόνες τους . 



Πως μπορώ να αποκωδικοποιήσω τις 

εκφράσεις του συνομιλητή μου ;  

○ Όταν το άτομο με το οποίο επικοινωνούμε μας αντικρίζει κατευθείαν στα μάτια , και οι 

κόρες των ματιών του διαστέλλονται , είναι σημάδι για την ευθύτητα , την ειλικρίνεια και 

την τιμιότητά του. 

 

○ Από την άλλη πλευρά, εάν ο δέκτης αποφεύγει την άμεση οπτική επαφή, μας δείχνει 

στοιχεία χαμηλής αυτοπεποίθησης, νευρικότητας, αφηρημάδα και πιθανά σημάδια 

ενοχής γιατί ενδέχεται να κρύβει την αλήθεια. 

 

 

 

○ Οι χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου προσθέτουν έμφαση στην ομιλία μας 

τόσο οπτικά όσο και συναισθηματικά . Μπορεί να διεγείρουν τα συναισθήματά μας, και 

ως εκ τούτου να δώσουν ζωντάνια στη φωνή μας. 



Γλώσσα του σώματος στον εργασιακό 

τομέα , τι να αποφύγετε και τι να 

επιδιώξετε    

 
○ Το σκέπασμα του στόματος του συνομιλητή μας όταν μας ακούει σημαίνει ότι 

σκέφτεται πως λέμε ψέματα. 

 

 

 

 

 
 

 

 

○ Ο ιδρώτας μας κατά τη διάρκεια μιας 

σημαντικής συνομιλίας προδίδει ανυπαρξία 

ελέγχου της κατάστασης από την πλευρά μας, 

καθώς έχουμε περιέλθει σε δύσκολη θέση. 

 

○ Όταν βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση τρίβουμε 

τη μύτη , το πηγούνι ή το αυτί μας ενώ μιλάμε. 



○ Η παλάμη που στηρίζει το πρόσωπό μας δείχνει αδιαφορία ή και κούραση. Αν δούμε 

τον συνομιλητή μας στη συγκεκριμένη στάση είναι καλό να σταματήσουμε και να 

ανανεώσουμε το ραντεβού μας.  

 

○ Το κοίταγμα πάνω από τα γυαλιά μιλά για επιθετική από τη μεριά μας διάθεση προς 

τον απέναντί μας. 

 

○ Εκπαιδεύστε τα μάτια σας να επικεντρώνονται στο «χρυσό τρίγωνο» του άλλου 

προσώπου, δηλαδή την περιοχή ανάμεσα στα μάτια και τη βάση της μύτης. 

Αποφεύγετε όμως να εστιάζετε το βλέμμα σας απευθείας στις κόρες, επειδή μπορεί να 

φανεί λίγο αφύσικο. 

 

○ Στην πρώτη συνάντηση, ο καλύτερος τρόπος να σας αντιμετωπίσουν ευνοϊκά είναι να 

σταθείτε στη δεξιά πλευρά. 

 

 

 

 

 

○ Τέλος , χαμογελάστε ! Το χαμόγελο εκπέμπει 

θετικά αισθήματα και δημιουργεί ένα 

καλύτερο κλίμα μέσα στη συνομιλία . 



Γλώσσα του σώματος και ΦΛΕΡΤ : 

Είναι σίγουρο ότι πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε νιώσει τη συμπάθεια κάποιου 

προσώπου χωρίς απαραίτητα να μας το εκδηλώνει άμεσα αλλά η συμπεριφορά του μας 

το κάνει σαφές .  

Το γεγονός  ότι μπορούμε να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις ενός ατόμου 

(συνομιλητή) συμβαίνει διότι μας είναι έμφυτο . 



Γλώσσα του σώματος και ΦΛΕΡΤ : 

 

Θετικά Σημάδια: 

○ Kλασσικό και δοκιμασμένο: αν σας κοιτά στα μάτια, 

ενδιαφέρεται Καθότι, όμως, πάρα πολλοί 

άνθρωποι είναι απλά ντροπαλοί ή δε νιώθουν 

άνετα να κοιτούν τον άλλο κατάματα, μην 

αποκλείεται το ενδεχόμενο έλξης αν δεν το κάνει. 

Πολύ πιο ξεκάθαρο είναι το βλέμμα που 

πηγαινοέρχεται από τα μάτια στα χείλη σας στα 

οποία μένει λίγο παραπάνω 

 

○ Το ανοιγοκλείσιμο των ματιών είναι μια ακόμη 

εμφανής ένδειξη , όταν κοιτάζουμε κάποιον ή κάτι 

που μας αρέσει το μέγεθος της κόρης του ματιού 

αυξάνεται, ακολουθούμενο από τη συχνότητα με 

την οποία ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας.  

 

 

Αρνητικά Σημάδια 

○ Κεφάλι που γέρνει ελαφρώς στο πλάι ή, 

ακόμα χειρότερα, ακουμπά στο χέρι ή στον 

τοίχο εκτός εάν υπάρχουν και άλλα εμφανή 

σημάδια κούρασης. 

  

○ Το βλέμμα που «ταξιδεύει» στο χώρο την 

ώρα που εσείς μιλάτε μπορεί να σημαίνει 

δύο πράγματα, κανένα εκ των οποίων δεν 

είναι καλό: είτε ότι ο συνομιλητής σας 

βαριέται, είτε ότι δεν πιστεύει αυτά που λέτε. 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΦΛΕΡΤ  

 Άνδρες 

  ●  Χαμογελούν.  

  ●   Διατηρούν μεγάλη οπτική επαφή. 

 

○ Φτιάχνουν τα μαλλιά, ισιώνουν τη γραβάτα ή το 

γιακά του πουκάμισου, στρώνουν τα ρούχα. 

Αυτά κατά προτίμηση πριν ξεκινήσουν να μιλάνε, 

ή λίγο ασυναίσθητα, αλλιώς δε θα τα 

θεωρούσαμε ακριβώς καλό σημάδι , εξαρτάται 

βέβαια πάντα και από την άποψή σας για τους 

ναρκίσσους 

 

 

Γυναίκες 

○ Διατηρούν μεγάλη οπτική επαφή και χαμογελούν 

(όπως ακριβώς και οι άντρες). 

 

○ Γέρνουν προς το μέρος σου. 

 

○ Αποκαλύπτουν το λαιμό τους, τα χέρια τους ή τις 

παλάμες τους. 

 

○ «Παίζουν» με τα μαλλιά τους, είτε με κινήσεις των 

χεριών είτε με κινήσεις του κεφαλιού. 

 



Γλώσσα του σώματος και τέχνη 

(Λογοτεχνία) : 

Τίτλος: Τα χέρια  

Ποιητής: Γιώργος Σεφέρης 

[Απόσπασμα] 

Δὲν ξέρεις τίποτα γιατὶ κοίταξες τὸν ἥλιο. 
Τὸ αἷμα σου στάλαξε στὰ μαῦρα φύλλα τῆς δάφνης 
τ᾿ ἀηδόνι, περασμένες νύχτες, μάρμαρα στὸ φεγγάρι 

καὶ στὸ ποτάμι τό ῾συρα κι ἔβαψε τὸ ποτάμι. 

Συλλογίζομαι, ὅταν συλλογίζομαι, συλλογίζομαι 
τὶς φλέβες μου καὶ τὸ μυστήριο τῶν χεριῶν σου ποὺ ὁδηγοῦν 

κατεβαίνοντας προσεχτικὰ σκαλοπάτι τὸ σκαλοπάτι. 
Τὰ μάτια ἂν κλείσω βρίσκομαι σ᾿ ἕναν μεγάλο κῆπο 

 

Σχόλιο: Σε αυτό το έργο ο Γιώργος Σεφέρης (1900 – 1971) απευθύνεται σε μία γυναίκα την οποία έχει ερωτευτεί. Τα χέρια της, 

και συγκεκριμένα τα δάκτυλα της είναι τόσο αγνά και όμορφα που τα παρομοιάζει με το χρώμα της αυγής. Παρόλο που 

τα χέρια, λοιπόν, είναι το κύριο σημείο αναφοράς του ποιήματος ο Σεφέρης σημειώνει επίσης τα πόδια και τα μάτια, τα 

οποία θέλει να τα αισθανθεί περισσότερο. 

 


