
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜΑΣΤΕ

 Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν ακόμα και 
σήμερα τη γλώσσα του σώματος, χωρίς να 
καταλαβαίνουν τη σημασία της στη ζωή τους.
 Το προφορικό κανάλι χρησιμοποιείται κυρίως για 
μεταφορά πληροφοριών, ενώ το μη προφορικό, για 
διαπροσωπική συνεννόηση και σαν υποκατάστατο 
προφορικών μηνυμάτων.
 Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να δεχτούν ότι ο 
άνθρωπος συνεχίζει να είναι ένα βιολογικό ζώο.



ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜΑΣΤΕ

 Γενικά οι γυναίκες είναι πιο διαισθητικές.
 Όταν λέμε ότι έχουμε την αίσθηση ότι ο άλλος μας 
λέει ψέματα, στην πραγματικότητα εννοούμε ότι τα 
λόγια του και η γλώσσα του σώματός του δεν 
συμφωνούν.
 Οι χειρονομίες είναι άλλες έμφυτες και άλλες 
επίκτητες.
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

 Αν θέλουμε να έχουμε μια σωστή ερμηνεία, πρέπει 
να κοιτάμε τις εκφράσεις ομαδικά.
 Κάθε χειρονομία, είναι σα μια ξεχωριστή λέξη. Από 
μόνη της έχει πολλές διαφορετικές σημασίες. Μόνο 
μέσα σε μια πρόταση έχει νόημα η κάθε μια λέξη.
 Τα μη προφορικά σήματα έχουν πολλαπλάσια ισχύ 
από τα προφορικά, όταν υπάρχει ασυνέπεια τότε…   
π.χ. Δαχτυλίδι γάμου



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

 Προσοχή στο γενικό πλαίσιο παρατήρησης, π.χ. 
κρύο ή αμηχανία;

Άλλοι παράγοντες:
 Ασθένειες.
 Κοινωνική θέση και δύναμη: σχετίζονται με τον 
αριθμό σωματικών κινήσεων και χειρονομιών του 
ανθρώπου.
 Βιολογική ηλικία: σχετίζεται με την ταχύτητα των 
χειρονομιών.
 Κουλτούρα.



ΖΩΝΕΣ I

 Και ο άνθρωπος έχει τον δικό του προσωπικό 
χώρο, που συνήθως περιλαμβάνει τις περιοχές γύρω 
από τις κτήσεις του.
 To μέγεθος της ζωτικής «σφαίρας» εξαρτάται από 
την πυκνότητα του πληθυσμού.



ΖΩΝΕΣ ΙΙ

 Πολιτιστικοί παράγοντες.
 Επαρχία ≠ Πόλεις.
 Εκτεταμένη χειραψία: επαρχιώτης κάτοικος 
κωμόπολης.
 Χειρονομία από απόσταση: αγρότης 
αραιοκατοικημένης περιοχής.
 Προσωπικός χώρος, Υπο – χώροι

Κουζίνα, καρέκλα συσκέψεων ή πατέρα ( ποιο 
είναι το κάθισμά σας; )



ΖΩΝΕΣ ΙΙ

 Το αυτοκίνητο συνήθως προκαλεί ένα μεγεθυντικό 
αποτέλεσμα πάνω στην έκταση του προσωπικού 
χώρου ενός ατόμου.
 Οι άλλοι θα σε προσκαλέσουν ή θα σε αρνηθούν, 
ανάλογα με τον σεβασμό που θα έχεις στον 
προσωπικό τους χώρο.

π.χ. μην κοιτάτε όποιον γνωρίζετε στην πλάτη!!!



ΖΩΝΕΣ ΙΙΙ
 Ζώνη οικειότητας ( 15 – 46 cm. )
Ιδιοκτησία/ Εραστές, γονείς, σύζυγος, παιδιά/ υποζώνη
 Προσωπική ζώνη ( 46 cm. – 1,2 m. )
Πάρτι, κοιν. Συναναστροφές, φιλικές συγκεντρώσεις
 Κοινωνική ζώνη ( 1,2 – 3,6 m. )
Υδραυλικός, ταχυδρόμος, νέος συνάδελφος
 Δημόσια ζώνη ( πάνω από 3,6 m. )
Μεγάλη ομάδα ανθρώπων « κρατάτε αποστάσεις»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΖΩΝΗ
46cm. – 1,2m.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΖΩΝΗ
Over 3,6m.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΖΩΝΗ
1,2m. – 3,6m.

ΖΩΝΗ
ΟΙΚΕΙΑ

15 – 46cm.



ΜΑΤΙΑ

 Τα μάτια μπορούν να δώσουν τα πιο 
αποκαλυπτικά και τα πιο ακριβή σήματα της 
ανθρώπινης επικοινωνίας, γιατί είναι ένα εστιακό 
σημείο πάνω στο σώμα και οι κόρες εργάζονται 
ανεξάρτητα.
 Οι κόρες μπορούν να διασταλούν μέχρι και 4 
φορές το κανονικό τους μέγεθος.

π.χ. μωρά, μικρά παιδιά, μεγαλύτερες κόρες 
αναζητούν προσοχή!

π.χ. σκούρα γυαλιά, Ωνάσης



Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΤΙΑΣ

 Μόνο όταν κοιτάζεσαι με κάποιον στα μάτια 
εδραιώνεις μια πραγματική βάση για επικοινωνία.
 Γιατί με κάποιους νιώθουμε άβολα και με κάποιους 
άλλους άνετα όταν συζητάμε;
 Αυτό έχει να κάνει με το διάστημα του χρόνου που 
μας κοιτάνε ή αντέχουν στη ματιά μας καθώς μιλάνε.
 Επιχειρηματικό βλέμμα
 Κοινωνικό βλέμμα
 Βλέμμα οικειότητας
 Κλείσιμο ματιών: αποκλεισμός



Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ

 Έρευνες έχουν δείξει ότι από τις πληροφορίες που 
μεταδίδονται στον εγκέφαλο ενός ατόμου, το 87% 
έρχονται από τα μάτια, το 9% από τα αυτιά και το 4% 
από άλλες αισθήσεις.
 Για να διατηρήσετε το μέγιστο έλεγχο του 
βλέμματος που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιήστε ένα 
στυλό ή δείκτη για να δείχνετε το οπτικό βοήθημα, 
ενώ συγχρόνως μιλάτε γι’αυτό που βλέπει.



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

 Πείραμα εστίασης των τεσσάρων αισθήσεων, 
πλην της όρασης.



ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Τι παίζεται με την εξαπάτηση;
Ένα από τα πιο συνηθισμένα σήματα εξαπάτησης 
είναι εκείνο των τριών σοφών μαϊμούδων που δεν 
ακούνε, δεν λένε και δε βλέπουν κανένα κακό.
 Όταν βλέπουμε, μιλάμε και ακούμε 
αναλήθειες ή κοροϊδίες, συχνά προσπαθούμε να 
καλύψουμε αντίστοιχα τα μάτια, το στόμα και τα 
αυτιά με τα χέρια μας.
 Η προσπάθεια εξαπάτησης προκύπτει και από την 
επιπλέον παρατήρηση των άλλων ομάδων 
χειρονομιών που μπορούν να επιβεβαιώσουν την 
υποψία σας.



ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 Αν η χειρονομία αυτή χρησιμοποιηθεί από ένα 
άτομο που μιλά, τότε λέει ψέματα. Αν όμως το άτομο 
σκεπάζει το στόμα του ενώ μιλάτε, τότε νομίζει πως 
εσείς λέτε ψέματα ή προσποιείστε. 
 Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν τη 
χειρονομία σκεπάσματος του στόματος μ’ ένα 
προσποιητό βήχα.  
 Ερώτηση: « Θα ήθελε να σχολιάσει κάποιος αυτά 
που είπα;»



ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ

 Το άγγιγμα της μύτης είναι ουσιαστικά μια 
επιτηδευμένη, συγκαλυμμένη μορφή της χειρονομίας 
σκεπάσματος τους στόματος.
 Δύο εξηγήσεις:

1. πιο διακριτική χειρονομία
2. τρέμουλο των λεπτών, νευρικών απολήξεων
της μύτης – ικανοποίηση του αισθήματος.



ΤΡΙΒΕΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ I

 Τρίψιμο ματιού, «λες ψέματα».
 Τρίψιμο αυτιού, «να μην ακούσει κανένα κακό»,
παραλλαγή χειρονομίας κλεισίματος αυτιών παιδιού.
 Ξύσιμο λαιμού, περίεργο: σήμα αμφιβολίας ή 
αβεβαιότητας. «δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ»
 Τράβηγμα γιακά. Το ψέμα προκαλεί μια αίσθηση 
έξαψης στους λεπτούς ιστούς του προσώπου και του 
λαιμού και χρειάζεται ένα τρίψιμο ή ξύσιμο 
προκειμένου αυτή η έξαψη να ικανοποιηθεί. 
Αντιμετώπιση: «θα μπορούσατε σας παρακαλώ, να 
το επαναλάβετε αυτό;»



ΤΡΙΒΕΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ II

 Τρίψιμο σβέρκου: σήμα απογοήτευσης ή θυμού. 
Δηλώνει συχνά και αμέλεια, π.χ. για μια δουλειά που 
δεν έγινε.
 Χτύπημα του σαγονιού: όταν το χέρι κινηθεί προς 
το σαγόνι και αρχίσει μια χειρονομία χτυπήματος του 
σαγονιού, λαμβάνεται απόφαση 



ΔΕΙΚΤΕΣ I

 Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος προς τον 
οποίο μιλούσατε θα προτιμούσε να ήταν κάπου 
αλλού, παρά με εσάς, παρ’ όλο που φαίνεται να 
απολαμβάνει την παρέα σας;  «θέσεις άκρων –
δακτύλων».



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 Η αξιολόγηση δείχνεται με ένα κλειστό χέρι που 
ακουμπά στο μάγουλο, ενώ ο δείκτης δείχνει συχνά 
προς τα πάνω.
 Όταν ο δείκτης δείχνει κατακόρυφα πάνω στο 
μάγουλο και ο αντίχειρας στηρίζει το πηγούνι, ο 
ακροατής έχει αρνητικές ή επικριτικές σκέψεις για τον 
ομιλητή ή για το θέμα του.
 Όταν παρουσιάζεις ιδέα σε ακροατήριο, αρχίζουν 
χειρονομίες αξιολόγησης.
 Ανία: ο ακροατής αρχίζει να χρησιμοποιεί το χέρι 
του για να στηρίξει το κεφάλι του: βαριέται!



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

1. Γνέψιμο του κεφαλιού: θετική χειρονομία που 
χρησιμοποιείται στους περισσότερους 
πολιτισμούς για να δηλώσει «ναι». Έμφυτη 
χειρονομία.

2. Το κούνημα του κεφαλιού δεξιά- αριστερά: 
συνήθως σημαίνει όχι.

3. Το κεφάλι ψηλά: είναι η θέση που παίρνει το 
άτομο που έχει μια ουδέτερη θέση ως προς αυτόν 
που ακούει.



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

4. Το κεφάλι γέρνει προς το ένα μέρος: δείχνει ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον.

5. Το κεφάλι είναι προς τα κάτω: η διάθεση του 
ακροατή είναι αρνητική ή ακόμα επικριτική.

6. Τα δύο χέρια πίσω από το κεφάλι: τυπική 
χειρονομία ανθρώπων που νιώθουν 
αυτοπεποίθηση και ανωτερότητα: «ελέγχω τα 
πάντα»



ΨΕΜΑΤΑ

 Η δυσκολία με το ψέμα είναι ότι ο υποσυνείδητος 
νους δρα αυτόματα και ανεξάρτητα από τον 
προφορικό μας λόγο και έτσι αποκαλυπτόμαστε 
από τη γλώσσα του σώματός μας.

 Δύσκολο να «δεις» το ψέμα τους σε: πολιτικούς, 
δικηγόρους, ηθοποιούς.

 Ακόμα και όταν καταπιέσετε συνειδητά τις κύριες 
σωματικές σας χειρονομίες, θα συνεχίσουν να 
μεταδίδονται αμέτρητες μικρότερες χειρονομίες, 
προς την αντίθετη, αληθινή κατεύθυνση.



ΠΑΛΑΜΕΣ I

 Ιστορικά οι ανοιχτές παλάμες έχουν συσχετιστεί με 
την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την αφοσίωση και την 
υποταγή.

 ανοιχτές παλάμες: θα είμαι τελείως ανοιχτός μαζί 
σου.

 κρυμμένες παλάμες/τσέπες/σταύρωμα⇒ ψέματα, 
προβλήματα.

 Οι πωλητές διδάσκονται συχνά να κοιτούν τις 
εκτεθειμένες παλάμες του πελάτη τους, όταν αυτός 
αναφέρει τους λόγους που δε μπορεί να αγοράσει 
το προϊόν, γιατί με εκτεθειμένες παλάμες δίνονται 
βάσιμοι λόγοι.



ΠΑΛΑΜΕΣ ΙΙ

 Παραπλάνηση με παλάμη;
 Δύναμη με παλάμη;
 Θα εκτελεστεί η εντολή;

Συμπέρασμα: Η παλάμη παίζει τον ρόλο της.



ΠΑΛΑΜΕΣ ΙΙI
 Χειραψίες, σφίξιμο, κούνημα χεριών.
 Τρεις διαθέσεις:

1. Κυριαρχίας: «προσπαθεί να κυριαρχήσει»
2. Υποταγής: «μπορώ να τον κάνω ότι θέλω»
3. Ισότητας: «κάνω κέφι να είμαι με αυτόν τον                                            

άνθρωπο»
 Ποιος απλώνει πρώτος το χέρι; Προσοχή στις 

επισκέψεις δίχως πρόσκληση, καθώς και στα 
επαγγέλματα.

 Συμπέρασμα: Η παλάμη παίζει τον ρόλο της.



ΠΑΛΑΜΕΣ IV
 Χειραψία πολιτικών: σε άτομα που γνωρίζει κανείς 

καλά.
 «Παγερή» χειραψία – κρύο, υγρό χέρι.
 Το τρίψιμο των αρθρώσεων – σκληρός τύπος.
 Χειραψία άκαμπτου βραχίονα – έξω από τη ζώνη 

οικειότητας.
 Πιάσιμο άκρης δαχτύλων - αποτυχία
 Το τράβηγμα του βραχίονα – άλλος πολιτισμός;

 Συμπέρασμα: Η παλάμη παίζει τον ρόλο της.



ΧΕΡΙΑ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ I

 Το τρίψιμο των χεριών είναι ένας τρόπος με τον 
οποίο οι άνθρωποι μεταδίδουν μ’ ένα μη 
προφορικό τρόπο τη θετική τους αναμονή.

 σερβιτόρος – περιμένει φιλοδώρημα.
 πωλητές, μεσίτες: μόνο γρήγορο τρίψιμο.



ΧΕΡΙΑ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ II

 Το σφίξιμο μαζί των δύο χεριών – τρεις δυνατές 
θέσεις:

1.  χέρια σφιγμένα μπροστά στο πρόσωπο.
2.  χέρια σφιγμένα μπροστά στο γραφείο.
3.  χέρια σφιγμένα πάνω στα γόνατα όταν    

κάθεσαι.
 Αρχικά, θεωρούταν χειρονομία αυτοπεποίθησης. 

Όμως, οι έρευνες( Nierenberg & Calero ) έδειξαν 
πως αποτελεί χειρονομία απογοήτευσης 
(συνήθως τα άτομα απέκρυπταν αρνητικές 
στάσεις ).



ΧΕΡΙΑ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ III

 Τα χέρια σε σχήμα καμπαναριού:

 οι άνθρωποι που την χρησιμοποιούν δείχνουν 
ακριβώς την γεμάτη αυτοπεποίθηση διάθεσή 
τους: «τα ξέρω όλα».

 άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά 
αποτελέσματα για τον πωλητή – πάντα 
αυτοπεποίθηση.



ΠΙΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΌ ΠΙΣΩ

 Χειρονομία ανωτερότητας – αυτοπεποίθησης.
 Έκθεση ευάλωτων περιοχών με ασυνείδητη 

αφοβία.
 Όταν το ένα χέρι πιάνει σφιχτά το βραχίονα του 

άλλου χεριού πίσω από την πλάτη, αυτό αποτελεί 
σήμα απογοήτευσης και προσπάθεια 
αυτοελέγχου: «συγκράτησε τον εαυτό σου».



ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

 Κυριαρχία, ανωτερότητα, επιθετικότητα.
 Οι αντίχειρες που δείχνουν ανωτερότητα 

επιδεικνύονται πιο φανερά όταν το άτομο 
μεταδίδει κάποιο αντιφατικό προφορικό μήνυμα, 
π.χ. δικηγόρος

 Όταν δείχνει κανείς με τον αντίχειρά του κάποιον, 
τότε υπάρχει κοροϊδία ή έλλειψη σεβασμού.



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΠΟΔΙΑ

 Το κρύψιμο πίσω από ένα εμπόδιο είναι μια 
συνήθης ανθρώπινη αντίδραση (παιδική ηλικία).
Προσοχή: όταν ένα άτομο έχει μια νευρική, 
αρνητική ή αμυντική διάθεση, θα σταυρώσει 
σταθερά τα χέρια στο στήθος του (απειλή).

 δώστε στυλό, βιβλίο ή κάτι άλλο
 εντοπίστε εχθρικότητα: σφιγμένες γροθιές
 εντοπίστε μεταμφιεσμένα σταυρώματα χεριών,  

π.χ. γυναικεία τσάντα, λουλούδια κ.λ.π.



ΦΡΑΓΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

 Τα σταυρωμένα πόδια μπορεί να σημαίνει ότι 
υπάρχει αρνητική ή αμυντική διάθεση.

 Ευρωπαϊκή στάση: χρησιμοποιείται συνήθως 
στους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και μπορεί να 
δείχνει μια νευρική, επιφυλακτική ή αμυντική 
διάθεση.

 Αμερικάνικη στάση: αυτό το σταύρωμα των 
ποδιών δείχνει ότι υπάρχει ανταγωνιστική ή 
μαχητική διάθεση.



ΟΡΘΙΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΩΜΑΤΟΣ 
ΠΟΔΙΩΝ - ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙ

 Σε συγκεντρώσεις, συνήθως μικρές ομάδες 
ανθρώπων στέκονται με τα χέρια και τα πόδια 
σταυρωμένα. Υπάρχει διαδικασία ανοίγματος.

 Σταύρωμα αστραγάλων: αρνητική – αμυντική 
διάθεση. Όταν κανείς σταυρώνει τους 
αστραγάλους «δαγκώνει» νοητικά τα χείλη του, 
αποκρύπτοντας κάτι.



ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ
 Το ανάποδο κάθισμα σε μια καρέκλα αφορά 

στάση προστασίας από ενδεχόμενη σωματική ή 
προφορική επίθεση. Χαρακτηρίζει κυριαρχικά 
άτομα.

 Αντιμετώπιση: σταθείτε από πίσω ή όρθιοι, ή 
δώστε σταθερή καρέκλα με βραχίονες.

 Μαδώντας ένα φανταστικό ξαντών, αφορά σήμα 
αποδοκιμασίας, αποτελεί χειρονομία μετατόπισης 
κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες διατύπωσης 
πραγματικής γνώμης.

 Αντιμετώπιση: «Τι σκέφτεστε λοιπόν;», 
«Μπορούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις σας;»



ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΣΤΑΥΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ

 Οι γυναίκες χρησιμοποιούν 3 βασικές στάσεις 
σταυρώματος ποδιών:

1. Σήμα γονάτου
το ένα πόδι χώνεται κάτω από το άλλο 

και δείχνει με το γόνατο προς το άτομο για το 
οποίο αυτή ενδιαφέρεται.

2. Χάδεμα του παπουτσιού με το πόδι
δηλώνει μια χαλαρή στάση



ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΣΤΑΥΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ

3. Σταύρωμα των ποδιών
είναι μια ελκυστική στάση καθίσματος για 

μια γυναίκα, δίνει εντύπωση υψηλού μυϊκού 
τόνου.

 Στους άντρες το σταύρωμα των ποδιών περιέχει 
λιγότερα μηνύματα. Συχνότερα δηλώνει 
χαλαρότητα ή ανωτερότητα ( ευρωπαϊκό -
αμερικάνικο μοντέλο ).



ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ…

 Ανοιχτή ομάδα εκφράσεων
 Παλάμες: εκτίθενται πλήρως
 Δάκτυλα: ανοίγουν διάπλατα
 Κεφάλι: ουδέτερη θέση
 Χέρια, πόδια: χωριστά

Συμπέρασμα: Ανοικτή, αρκετά υποτακτική, μη 
απειλητική διάθεση.



ΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 Καθιστική ετοιμότητα = έτοιμος για δράση
 Χειρονομία χτυπήματος σαγονιού ( λήψη 

απόφασης ) + καθιστική στάση ετοιμότητας = 
άρνηση πώλησης.



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

 Μάτι: τριβή
 Βλέμμα: μακρινό, προς το πάτωμα
 Φρύδια: σηκωμένα, με δυσπιστία
 Χαμόγελο: σφιχτά χείλη, ανειλικρινές

Συμπέρασμα: Αγνοείστε ό,τι ειπωθεί από αυτόν τον 
άνθρωπο.



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

 Προσοχή στο συγκρατημένο ( όχι πηγαίο ) 
χαμόγελο.

 Χέρι: αναζητά στήριξη ( γι’ αυτό επιζητεί να παίξει 
με το ρολόι ).

Συμπέρασμα: Το άτομο δεν αισθάνεται σίγουρο για 
τον εαυτό του ή για τις περιστάσεις



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

 Σώμα: στην ευθεία
 Ματιά: πλάγια, αποδοκιμαστική
 Κεφάλι: ελαφρά προς τα κάτω, αποδοκιμασία
 Χέρια: πλήρες σταύρωμα, άμυνα
 Στόμα: προς τα κάτω, δυσφορία

Συμπέρασμα: Έντονη αποδοκιμασία άμυνα.



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

 Χέρια: πίσω από το κεφάλι, παντογνώστης
 Πόδια: πάνω στο γραφείο, κυριότητα
 Θέση: ανταγωνιστική, αμυντική

Συμπέρασμα: Ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Εμπόδιο: π.χ. ντοσιέ
 Χέρια, πόδια: διπλωμένα, νευρικότητα, άμυνα
 Σακάκι: κουμπωμένο, άμυνα
 Σκούρα γυαλιά: πρόθεση μη επαφής ή μακρινό 

βλέμμα

Συμπέρασμα: «Δεν θέλω επικοινωνία».



ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

 Χέρια: πάνω στους γοφούς, μέσα στη ζώνη
 Πρόσωπα: συμφωνία με τα σώματα

Συμπέρασμα: «Πάμε για καβγά…»



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΥ

 Οι άνθρωποι ακουμπούν πάνω σε άλλους 
ανθρώπους ή αντικείμενα για να δείξουν το 
δικαίωμά τους πάνω τους.

 Όταν το άτομο ακουμπά την ιδιοκτησία του, αυτή 
γίνεται προέκταση του σώματός του.

 Ένας τρόπος να εκνευρίσεις κάποιον είναι να 
ακουμπήσεις τα πράγματά του χωρίς την άδειά 
του.



ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ

 Κατοπτρισμός = ασυνείδητος μιμητισμός
 Παρατηρεί τον αριθμό των ατόμων που κάνουν 

ταυτόσημες χειρονομίες και παίρνουν την ίδια 
στάση με το πρόσωπο που μιλούν – κατά βάση 
βρίσκονται σε συμφωνία.



ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Η θέση του ποδιού πάνω από την καρέκλα ή των 
δύο ποδιών πάνω στο γραφείο, υποδηλώνουν 
ιδιοκτησία. Το πόδι στην καρέκλα μπορεί να 
δηλώνει και έλλειψη ενδιαφέροντος.



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ

 Ιστορικά, το χαμήλωμα του ύψους του σώματος 
μπροστά από κάποιο άλλο άτομο, έχει 
χρησιμοποιηθεί σαν τρόπος καθιέρωσης σχέσεων 
ανώτερου – κατώτερου.

 Μπορείς να αποφύγεις ανεπιθύμητες 
παρενέργειες, κάνοντας συνειδητά τον εαυτό σου 
να φαίνεται μικρότερος ( αστυνομία, εξοργισμένος 
πελάτης ).



ΔΕΙΚΤΕΣ II

 Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος προς τον 
οποίο μιλούσατε θα προτιμούσε να ήταν κάπου 
αλλού, παρά με εσάς, παρ’ όλο που φαίνεται να 
απολαμβάνει την παρέα σας;

Κεφάλι προς εσάς, σώμα, πόδια προς την 
έξοδο. Όλο το σώμα μπορεί να λειτουργήσει ως 
δείκτης.



ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ
 Αντρικές κινήσεις ερωτοτροπίας:
 Το αρσενικό αρχίζει να κορδώνεται μόλις 

πλησιάζει το θηλυκό.
 Φτιάχνει τη γραβάτα του, ισιώνει γιακά, 

βουρτσίζει μια φανταστική σκόνη από τον ώμο 
του, ξαναφτιάχνει πουκάμισο, σακάκι…

 Αντίχειρες στη ζώνη
 Δείχνει με το παπούτσι του και στρέφει το σώμα  

προς το μέρος της.
 Χρησιμοποιεί το βλέμμα οικειότητας και κατά 

παραπάνω την ματιά του.
 Αν ενδιαφέρεται πραγματικά θα διασταλούν οι 

κόρες των ματιών του.



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Δείχνεται συνήθως με τους αντίχειρες χωμένους 
μέσα στη ζώνη ή στις κορυφές των τσεπών.

 Οι βραχίονες παίρνουν τη στάση ετοιμότητας και 
τα χέρια χρησιμεύουν σα κεντρικοί δείκτες για να 
τονίσουν τη γενετική περιοχή – έτσι οι άνδρες 
δηλώνουν το ζωτικό τους χώρο – παρουσία 
γυναικών: «Είμαι αρρενωπός, μπορώ να 
κυριαρχήσω.»



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Αυτό, καθώς επίσης και οι διασταλμένες κόρες και 
το πόδι να δείχνει προς μια γυναίκα, 
αποκωδικοποιείται εύκολα από το θηλυκό.

 Επιθετικότητα άνδρα προς άνδρα – πρώτα 
μετρούν ο ένας τον άλλο και μετά γίνεται η 
φασαρία.  



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΚΑΠΝΙΣΜΑ)
 Καπνιστές τσιγάρων: πιο γρήγοροι στις 

αποφάσεις. 
 Φύσημα καπνού προς τα κάτω: αρνητική 

διάθεση
 Φύσημα καπνού προς τα πάνω: θετική 

διάθεση
 Φύσημα καπνού από τη μύτη: θετική διάθεση
 Γρήγορο σβήσιμο: η συζήτηση έλαβε τέλος



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ( ΓΥΑΛΙΑ )

 Όταν βάζει κάποιος τον ένα βραχίονα του 
σκελετού των γυαλιών του στο στόμα του αναζητά 
να ξανανιώσει την ασφάλεια που ένιωθε μωρό 
στο στήθος της μάνας του.

 Γενικά, γυαλιά στο στόμα: καθυστέρηση λήψης 
απόφασης⇒ κέρδος χρόνου

 Δίπλωμα γυαλιών και απομάκρυνσή τους: 
πρόθεση να τερματίσει τη συζήτηση.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ( ΓΥΑΛΙΑ )

 Το κοίταγμα πάνω από τα γυαλιά, δείχνει ματιά 
που όποιος τη δέχεται, μπορεί να αισθανθεί ότι 
κρίνεται ή διερευνάται (κακή αντίδραση 
ακροατηρίου).

 Κριτήρια επιλογής αντικειμένων (status, symbol).


