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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θάζε ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ζηνρεχνληαο λα ηθαλνπνηήζεη ηε θπζηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ αλάγθε γηα 

επηβίσζε. Απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ 

θαη ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηθνηλσλία πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο απνηειεί ην 50% έσο 80% ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ ηελ 

θαζηζηά ζεκαληηθφ εξγαιείν έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πνιινί εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα κελχκαηα κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ εθπέκπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο, 

κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ελδπκαηνινγηθψλ ηνπ 

επηινγψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα επηπξφζζεηε πεγή πιεξνθφξεζεο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπλεηδεηή θαη αζπλαίζζεηεο ρξήζε ησλ εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν εξγαζίαο σο πεγή έθθξαζεο 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη λα αλαιχζνπκε ηε γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο ηξηψλ γλσζηψλ 

πξνζψπσλ απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο. ηφρνο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά απφ 

ζηνηρεία ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Σέινο, 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο καο επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ ζηνηρείσλ κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ επηιέμακε.  
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εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο, αλάιπζε ρξσκάησλ 
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ABSTRACT 

 

Interpersonal communication lies at the center of every human interaction in order to 

satisfy his natural and social need for survival. It consists of three components: speech, 

enunciation and body language. More specifically, body language communication forms 50% to 

80% of total human communication, by making it a powerful mean of human thought and 

emotion. Several researchers tried to unlock non-verbal cues, such as facial expression, body 

posture and dress code, which take place during human interactions, in order to acquire 

additional information. Our paper tries to explore conscious and unconscious use of facial 

expressions and body language as a way of cognitive and emotional expression and analyze three 

famous politicians’ body language. Our purpose is to unlock various elements of the non-verbal 

communication mechanism in business sector. Our results further validate previous literature 

findings and present overall non-verbal cues of the three famous politicians.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Interpersonal communication, non-verbal communication, body language, 

facial expressions, business dress, color  effect 



3 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΙΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 6 

θνπφο Έξεπλαο θαη Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή ........................................................................ 7 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν .............................................................................................................................. 8 

1. Οη Δθθξάζεηο ηνπ Πξνζψπνπ ............................................................................................. 8 

1.1 Η Δξκελεία ησλ Δθθξάζεσλ ηνπ Πξνζψπνπ ζην Υψξν Δξγαζίαο ........................... 11 

1.2 Οη Κηλήζεηο ησλ Μαηηψλ ............................................................................................ 12 

1.3 Οη Κηλήζεηο ησλ Υεηιηψλ ............................................................................................ 17 

1.4 Οη Κηλήζεηο ησλ θξπδηψλ ........................................................................................... 21 

1.5 Η Μχηε θαη ην Πεγνχλη .............................................................................................. 23 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν ............................................................................................................................ 25 

2. Οη Κηλήζεηο ηνπ ψκαηνο ................................................................................................. 25 

2.1 Οη Κηλήζεηο ησλ Υεξηψλ ................................................................................................. 28 

2.2 Οη Κηλήζεηο ησλ δαθηχισλ. ............................................................................................ 35 

2.3 Η ηάζε ηνπ ψκαηνο .................................................................................................... 45 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν ............................................................................................................................ 48 

3. Δμσηεξηθή Δκθάληζε ζην ρψξν Δξγαζίαο ........................................................................ 48 

3.1 Σν ηπι ληπζίκαηνο ........................................................................................................ 48 

3.2 Η εκαζία ηνπ Υξψκαηνο .............................................................................................. 54 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν ............................................................................................................................ 58 

4. Αλάιπζε ηεο ηάζεο ηνπ ψκαηνο Γηάζεκσλ Πξνζψπσλ .............................................. 58 

4.1 Η Πεξίπησζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο Donald Trump ........................................... 58 



4 

 

4.2 Η Πεξίπησζε ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο Barack Obama ............................... 64 

4.3 Η Πεξίπησζε ηεο Καγθειαξίνπ ηεο Γεξκαλίαο Angela Merkel .................................... 70 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ..................................................................................................................... 78 

πκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην ρψξν ........................................................................... 82 

Τπνδείμεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε .................................................................................. 82 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................................... 83 

 

 



5 

 

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΗΚΟΝΧΝ 

Δηθφλα 1.1 Βαζηθά πλαηζζήκαηα ................................................................................................ 10 

Δηθφλα 1.2 Κηλήζεηο Μαηηψλ ........................................................................................................ 16 

Δηθφλα 1.3 Κηλήζεηο Φξπδηψλ ...................................................................................................... 22 

 

 

 



6 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η επηθνηλσλία είλαη κηα ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν θάζε ζρέζεο ή ζπλδηαιιαγήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζηνρεχνληαο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηε θπζηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ αλάγθε γηα επηβίσζε. Ωζηφζν, ε επηθνηλσλία δελ 

βαζίδεηαη κφλν ζην ιεμηιφγην θαη ηε θσλεηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζε κηα ζεηξά απφ κε 

ιεθηηθά ζηνηρεία, φπσο νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, νη θηλήζεηο ησλ 

ρεξηψλ θαη άιια ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα εμσηεξηθεχζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε 

ζθέςε ηνπ (Mehrabian, 1971). Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο είλαη ην θχξην κέζν κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ, κέζα απφ ηε ζπλεηδεηή ή αζπλαίζζεηε ρξήζε ησλ ρεηξνλνκηψλ, ησλ εθθξάζεσλ, ηεο 

ζηάζεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην ζπλνκηιεηή ηνπ, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Lewis, 2012). 

Ο ηξφπνο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα ζηαπξψλεη ηα ρέξηα, λα θάζεηαη, λα πεξπαηά, λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, κπνξεί λα απνθαιχςεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά 

κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Έηζη, θηλήζεηο φπσο ην ηξίςηκν ησλ καηηψλ, ην άγγηγκα ηεο κχηεο, 

νη παχζεηο θαηά ηελ νκηιία, αθφκε θαη ε επηινγή ησλ ξνχρσλ θαη ηνπ αξψκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ απ’ φηη ηα ιφγηα ηνπ. Γελ είλαη, επνκέλσο, ηπραίν ην 

γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, 

ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηειεί ην 50% έσο θαη ην 80% ηεο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο (Birdwhistell, 1970; Mehrabian, 1971; Pease & Pease, 2004) θαη επεξεάδεη άκεζα 

ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη απφ ηα άηνκα 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Lewis, 2012).  

Πέξα απφ ηε βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία ηεο σο κέζν αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ θαηαγσγή, 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη ην 
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άηνκν (Ekman & Friesen, 1969). Όπσο, ινηπφλ, κηα ιέμε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία, 

έηζη θαη έλα ζχλνιν απφ θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο ζην πιαίζην ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή, ην 

επάγγεικα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ δέθηε, παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα επξχ θάζκα 

εξεζηζκάησλ.  

θνπόο Έξεπλαο θαη Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηδεηήο θαη αζπλαίζζεηεο 

ρξήζεο ησλ ρεηξνλνκηψλ, ησλ εθθξάζεσλ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν 

εξγαζίαο σο πεγή έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ε κειέηε ηεο γιψζζαο ηνπ 

ζψκαηνο ηξηψλ πεξηπηψζεσλ γλσζηψλ πξνζψπσλ απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο. ηφρνο καο είλαη 

λα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηνπο 

κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη λα αλαιχζνπκε 

ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ησλ ηξηψλ απηψλ πνιηηηθψλ αηφκσλ. 

Η εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη εθείλε ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

έξεπλαο, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ ππάξρνπζα δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. Γηα ηε 

κειέηε πεξίπησζεο επηιέμακε ηξία πξφζσπα απηφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, θαζψο ππάξρεη 

πιεζψξα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζπλαληήζεηο ζε ζπλφδνπο θαη 

άιιεο επίζεκεο εθδειψζεηο. ηφρνο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ 

ρψξνπ πνπ ζα κειεηήζνπκε, νξγαλψλνληαο θαη παξνπζηάδνληαο ζηνηρεία απφ βηβιία, 

επηζηεκνληθά άξζξα θαη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα, λα 

επηρεηξήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ησλ πξνζψπσλ πνπ επηιέμακε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ 

εξκελεία ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ζην δεχηεξν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ ζψκαηνο. ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ επίδξαζε ηνπ ζηπι έλδπζεο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη ζηελ ζεκαζία ηεο επηινγήο ρξσκάησλ. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα 

αλαιχζνπκε κηα ζεηξά απφ εηθφλεο ησλ επηιεγκέλσλ πξνζψπσλ θαη ζην πέκπην θεθάιαην ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

1. Οη Δθθξάζεηο ηνπ Πξνζώπνπ 

Σν αλζξψπηλν πξφζσπν απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο, θαζψο είλαη εθείλν πνπ ηνπ δίλεη ηελ ηδηαίηεξε ηνπ ηαπηφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Givens 

(1999), ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη αλάθιεζεο εθαηνληάδσλ πξνζψπσλ κε κεγάιε ηαρχηεηα 

θαη επθνιία απνηειεί κηα κνλαδηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη κφλν ν άλζξσπνο. Σν πξφζσπν σο 

έλα βαζηθφ φξγαλν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, εθνδηάδεη ην άηνκν κε κηα επξεία γθάκα 

θηλήζεσλ πνπ ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ - ζπρλά αζπλαίζζεηα - κπνξεί λα απνθαιχςεη 

ζηάζεηο, δηαζέζεηο ή ζθέςεηο πνπ ζπρλά ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθθξάζεη κε ιφγηα (Givens, 

1999).  

Η βηνινγηθή πξνδηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ λα εθθξάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ έγηλε γηα πξψηε θνξά γλσζηή κέζα απφ ην 

έξγν ηνπ Darwin (1872), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη νη ζπγθηλήζεηο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαηά ην εμειηθηηθφ ηνπ παξειζφλ θαη είλαη αθνχζηεο. χκθσλα κε έξεπλεο ηνπ 

Dimberg (1997) θαη ην Ekman (1992), φηαλ ην άηνκν εθηίζεηαη ζε εηθφλεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ άιισλ, παξνπζηάδεη απζφξκεηεο θαη γξήγνξεο ζπζπάζεηο ζηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ, επηδεηθλχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Πέξα, φκσο, 

απφ απζφξκεηε θαη γξήγνξε, πξφθεηηαη γηα κηα απηφκαηε αληίδξαζε, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη 

ρψξα αζπλαίζζεηα, ρσξίο ην άηνκν λα έρεη επίγλσζε ησλ αληηδξάζεψλ ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή 

(Schneider & Shiffrin, 1977). Έξεπλα ησλ Dimberg et al. (2000), έδεημε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξφζσπν-κε-πξφζσπν επηθνηλσλίαο, πνιιέο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ 

πξνθχπηνπλ ζε κε ζπλεηδεηφ επίπεδν.  

Σν πξφζσπν δέρεηαη, θαζεκεξηλά, πιεζψξα εηζεξρφκελσλ αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ, 

θαζψο νη ππνδνρείο ησλ πέληε αηζζήζεσλ (φξαζε, αθνή, γεχζε, φζθξεζε θαη αθή) βξίζθνληαη 

ζην πξφζσπν ή θνληά ζε απηφ, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί πεγή πνιιαπιψλ επηθνηλσληαθψλ 

εμεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ, δηακνξθψλνληαο έλα πεξίπινθν ζχζηεκα αληαιιαγήο ζεκάησλ θαη 

κελπκάησλ πνπ δηαθξίλεηαη απφ επειημία θαη αθξίβεηα (Ekman & Friesen, 1969). Απνηειεί ην 

πξψην ζηνηρείν πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ ζπλνκηιεηή θαηά ηελ πξφζσπν-κε-πξφζσπν 
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επηθνηλσλία θαη δίλεη ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

ησλ κπψλ ηνπ, λα εθθξάζεη φιεο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

θάπνηνο αλαζεθψζεη ηελ εμσηεξηθή γσλία ηνπ ελφο θξπδηνχ είλαη έλδεημε ζθεπηηθηζκνχ, ην 

θιείζηκν ηνπ καηηνχ δείρλεη φηη αζηεηεχεηαη, ε αλχςσζε θαη ησλ δχν θξπδηψλ γίλεηαη 

απζφξκεηα φηαλ ην άηνκν ραηξεηάεη θάπνηνλ, ελψ αληίζηνηρα ην ρακήισκα ηνπο κπνξεί λα 

δειψλεη ακθηβνιία.  

Η αλάιπζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ είλαη, σζηφζν, κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, 

θαζψο πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηηο ζπζπάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιχςνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ηθαλνπνίεζε θαη ν ζπκφο, ηα νπνία εχθνια κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ απφ ηνλ ζπλνκηιεηή, ελψ ν θφβνο θαη ε απέρζεηα κπνξεί λα δπζθνιέςνπλ αθφκε 

θαη ηα πην νηθεία ηνπ πξφζσπα. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, φκσο, 

κεκνλσκέλα. πλεξγάδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

(ζηάζεηο θαη θηλήζεηο) δεκηνπξγψληαο κηα «δέζκε» (cluster) απφ ζήκαηα ηα νπνία, ζπκβάινπλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ζηνλ ζπλνκηιεηή (Lewis, 2012). 

Έξεπλα ησλ Ekman et al. (1971), ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη εθθξάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, 

αλέδεημε επηά βαζηθά ζπλαηζζήκαηα: 

 Σε Υαξά, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ αλχςσζε ησλ άθξσλ ησλ ρεηιηψλ, 

ζρεκαηίδνληαο έλα ρακφγειν, ηελ αλχςσζε ησλ κάγνπισλ θαη ησλ βιεθαξίδσλ θαη 

ην ρακήισκα ησλ εμσηεξηθψλ γσληψλ ησλ θξπδηψλ. 

  Σε Λύπε, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην ρακήισκα ησλ γσληψλ ησλ ρεηιηψλ, ηε 

ραιάξσζε ησλ βιεθαξίδσλ θαη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα θξχδηα λα κηθξαίλεη, ελψ 

ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάιεο ζηελαρψξηαο ηα θξχδηα ζρεδφλ ελψλνληαη.  

 Σν Θπκό, ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε ην ζθίμηκν ησλ βιεθαξίδσλ, θαζψο ηα θξχδηα 

ρακειψλνπλ θαη πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν. ε ζηηγκέο έληνλνπ ζπκνχ κπνξεί λα 

αλαζεθψζεη θαη ηηο πάλσ βιεθαξίδεο. Σν ζαγφλη σζείηαη κπξνζηά, ηα ρείιε πηέδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη ην θάησ ρείινο αλαζεθψλεηαη ειαθξψο. 
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 Σν Φόβν, ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ θξπδηψλ θαη ηελ αλχςσζε ηνπ 

άλσ ρείινπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ έθπιεμε, αιιά ηα θξχδηα πιεζηάδνπλ ην έλα ην 

άιιν θαη ηα ρείιε ηεληψλνληαη νξηδφληηα 

 Η Απέρζεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην ζνχθξσκα ηεο κχηεο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ 

άλσ ρείινπο, ελψ ην θάησ ρείινο πξνεμέρεη  

 Η Έθπιεμε, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ αλχςσζε ησλ άλσ βιεθαξίδσλ θαη ησλ 

θξπδηψλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο κε ην ηαπηφρξνλν ρακήισκα ηνπ ζαγνληνχ 

 Η Πεξηθξόλεζε, ε νπνία απνηειεί ηε κφλε έθθξαζε πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζηε κηα 

πιεπξά ηνπ πξνζψπνπ, φπνπ ην κηζφ άλσ ρείινο ζθίγγεη πξνο ηα πάλσ. 

Δηθόλα 1.1 Βαζηθά πλαηζζήκαηα 

 

Πεγή: Paul Ekman (1972) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζε πνιινχο εξεπλεηέο, ππήξμε ην 

θαηά πφζν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηζρχνπλ γηα 

φια ηα άηνκα αλεμαξηήησο θπιήο θαη είδνπο. Οη πξψηεο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ 



11 

 

Ekman (1972) έδεημαλ φηη ε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηζρχεη ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα, πξφθεηηαη γηα κηα βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλε ηθαλφηεηα θαη φρη γηα 

κηα επίθηεηε δεμηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη ππάξρεη έλα ζχζηεκα έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηνπ πξνζψπνπ (facial affect program), ην νπνίν κεζνιαβεί αλάκεζα ζην 

ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη ην άηνκν θαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ην νπνίν είλαη ίδην ζε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα εθθξάδνπλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Ekman 

(1972), ζηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο, ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο 

δηαρείξηζεο σο θαλφλεο εθδήισζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (display rules), πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπλ ή λα παξαθάκςνπλ ην παξαπάλσ ζχζηεκα θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ απζφξκεηε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, κεηέπεηηα έξεπλεο πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

ζηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ θνπιηνχξα, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ηα άηνκα. Οη 

Tomkins θαη McCarter (1964) έθαλαλ πξψηνη ιφγν γηα ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ «δηαιέθησλ» 

(dialects) κηαο παγθφζκηαο «γξακκαηηθήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ». Όπσο αθξηβψο, ινηπφλ, 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δηάιεθηνη ζηελ νκηιία, έηζη θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίεο νθείινληαη 

ζηελ θαηαγσγή. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Elfenbein & Ambady (2003), θάζε 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθή νκάδα δηαζέηεη έλα δηθφ ηεο ζχζηεκα έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ 

ηνπ πξνζψπνπ (facial affect program), ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη κε θάπνηεο πξνζαξκνγέο ζην 

θαζνιηθφ ζχζηεκα έθθξαζεο (universal program). Απηέο νη δηαθνξέο αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ, νη νπνίεο είλαη ζπλεηδεηέο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζην πιαίζην ηεο αξκνληθήο ζπκβίσζεο κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

1.1  Ζ Δξκελεία ησλ Δθθξάζεσλ ηνπ Πξνζώπνπ ζην Υώξν Δξγαζίαο 

Η θαηαλφεζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ, ησλ θφβσλ θαη ησλ δπλάκεσλ ησλ αηφκσλ 
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ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Η ρξήζε αλεπαίζζεησλ δηαθνξψλ ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίεο ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ελφο αηφκνπ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

παξνπζίαζεο, φζν θαη ζηηο θαζεκεξηλέο επαγγεικαηηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηα άιια άηνκα. Γελ 

είλαη, επνκέλσο, πεξίεξγν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη πνιηηηθνί, δηπισκάηεο θαη 

επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ αλαιψλνπλ πνιιέο ψξεο παξαθνινπζψληαο 

ζεκηλάξηα πάλσ ζηελ βειηίσζε ηφζν ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ, φζν θαη ηεο 

γιψζζαο ηνπ ζψκαηφο ηνπο.  

Η αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηε βειηίσζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεί κέξνο ησλ «καιαθψλ 

δεμηνηήησλ» (soft skills), νη νπνίεο δελ δηδάζθνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αιιά απνηεινχλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ηνπ αηφκνπ ζε αλψηεξεο ζέζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εγέηεο θαη εηδηθφηεξα νη πνιηηηθνί θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε εηαηξεηψλ, 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη θαηαλννχλ φηη ε βειηίσζή ηνπο 

είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ρηίζηκν κηαο επηηπρεκέλεο θαξηέξαο 

(Furnham & Petrova, 2010).  

1.2  Οη Κηλήζεηο ησλ Μαηηώλ 

 Σα κάηηα απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή πιεπξά ησλ κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ πνπ 

εθπέκπεη ην άηνκν φηαλ επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έκθπηε 

ηθαλφηεηα πνπ ηνπ παξέρεη ε φξαζε λα «δηαβάδεη» ην βιέκκα ησλ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ είλαη εληππσζηαθή. Καηά ζπλέπεηα, έλα άηνκν κπνξεί εχθνια λα μερσξίζεη έλα 

δηαπεξαζηηθφ βιέκκα απφ έλα βιέκκα πνπ είλαη επηθεληξσκέλν πάλσ ηνπ, αλ θάπνην άιιν 

άηνκν είλαη έηνηκν λα δαθξχζεη θαη αλ ε καηηά θάπνηνπ θξχβεη κπζηηθά ή θαλεξψλεη φηη 

αηζζάλεηαη άβνια. Καζψο ηα κάηηα αληηθαηνπηξίδνπλ φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ δηαπεξλνχλ ην κπαιφ 

ελφο αηφκνπ, είλαη ζε ζέζε λα δηαβηβάζνπλ ηφζν ζπλεηδεηά, φζν θαη αζπλαίζζεηα κηα κεγάιε 

γθάκα ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ε νηθεηφηεηα, ην ελδηαθέξνλ, ε ραξά, ε έθπιεμε, ε πεξηέξγεηα, ε 

αλάγθε γηα επηβεβαίσζε, ε αγάπε, ε ηξπθεξφηεηα θαη άιια πνιιά, αληηθαηνπηξίδνληαο κε ηνλ 
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ηξφπν απηφ ηελ πξαγκαηηθή δηάζεζε, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ή ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

(Lewis, 2012). 

 Η δηαζηνιή ηεο θφξεο ησλ καηηψλ ηνπ αηφκνπ απνηειεί πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή ηνπ θαη ζπληειείηαη αθνχζηα, ρσξίο ην άηνκν λα 

ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζεη κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. χκθσλα 

κε ηνλ Janisse, (1974), ε θφξε ησλ καηηψλ δηαζηέιιεηαη σο απάληεζε ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 

εξέζηζκα, ελψ νη Szabadi & Bradshaw (1996) ππνζηήξημαλ φηη ε θφξε ησλ καηηψλ ζπλδέεηαη κε 

ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επεμεξγαζία ηφζν ησλ πιεξνθνξηψλ, φζν 

θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ε φηη αθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδέζεη ηε 

δηαζηνιή ηεο θφξεο ησλ καηηψλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε (Bradshaw, 1967), ηελ εγξήγνξζε (Yoss et 

al., 1970), ηελ ειθπζηηθφηεηα (Harrison et al., 2006) θαη κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο κηαο 

απφθαζεο (Simpson & Hale, 1969). Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Preuschoff et al. (2011) έδεημε φηη ε 

δηαζηνιή ηεο θφξεο ησλ καηηψλ ζρεηίδεηαη κε ην ξίζθν, θαζψο φζν ιηγφηεξε αβεβαηφηεηα 

ππάξρεη γηα ην απνηέιεζκα κηαο απφθαζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαζηέιιεηαη ε θφξε ησλ καηηψλ 

ηνπ αηφκνπ. 

 Η νπηηθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα εγείξεη δπλαηά ζπλαηζζήκαηα. Βαζηθφο ξφινο ηνπ 

βιέκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν λα απνθσδηθνπνηήζεη ηηο εθθξάζεηο ησλ άιισλ θαη λα 

εθηηκήζεη αλ ν ζπλαιιαζζφκελνο ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηνλ ίδην ή πξνζπνηείηαη. 

Ωζηφζν, ε αληίδξαζε ησλ αηφκσλ ζην έληνλν βιέκκα είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο νξηζκέλνη 

κπνξεί λα αηζζάλνληαη άβνια φηαλ ηνπο θνηηνχλ ζηα κάηηα, ελψ θάπνηνη άιινη κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ην βιέκκα ηνπο κε κεγαιχηεξε επθνιία. 

χκθσλα κε ηνλ Givens (1999), ην κνηίβν ηνπ βιέκκαηνο ησλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο άιινπο κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα εμήο: 

 Όηαλ αξρίδεη λα κηιά ην άηνκν αξρηθά απνζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ζηξέθεη μαλά ζην αθξναηήξηφ ηνπ 

 Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο, ην βιέκκα ηνπ αηφκνπ ελαιιάζζεηαη, πφηε θνηηψληαο 

επίκνλα θαη πφηε φρη 
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 Όηαλ ππάξρεη ακνηβαία ζπκπάζεηα θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα άηνκα, ην βιέκκα ηνπο 

είλαη πην επζχ 

 Όηαλ δελ ππάξρεη ζπκπάζεηα γηα θάπνην άηνκν, ε νπηηθή επαθή είλαη κηθξφηεξεο 

δηάξθεηαο  

 Σν ακεηαθίλεην βιέκκα ππνδειψλεη θπξηαξρία ή απεηιή 

 Η απνθπγή ηνπ βιέκκαηνο κπνξεί λα ππνδειψλεη ππνηαγή  

 Σν επζχ βιέκκα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ην ρακφγειν θαη ηελ ψζεζε ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα 

κπξνζηά ππνδειψλεη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δπν άηνκα 

 Η θαηεχζπλζε ηνπ βιέκκαηνο δείρλεη ζηνπο άιινπο πνχ επηθεληξψλεηαη ε πξνζνρή ηνπ 

αηφκνπ 

 

ε φηη αθνξά ηε δηάξθεηα ηεο νπηηθήο επαθήο, θαίλεηαη λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο 

αηνκηθέο δηαθνξέο θαη πνιηηηζηηθέο θαηαβνιέο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ Argyle (1967), 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αιιειεπίδξαζεο, ην άηνκν θνηηά ην ζπλνκηιεηή ηνπ πεξίπνπ ην 30-60% 

ηνπ ρξφλνπ, ελψ κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ε νπηηθή επαθή κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ, φπσο θαηά ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ ιαηξείαο ή θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα δηαπιεθηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ δπν άηνκα βξίζθνληαη ζε δηακάρε, ηα 

θξχδηα ηνπο ρακειψλνπλ θαη ζπλνθξπψλνληαη, ηα ρείιε ηνπο είλαη ζθηγκέλα θαη ειαθξψο πξνο 
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ηα έμσ θαη ην θεθάιη ηνπο σζείηαη πξνο ηα κπξνζηά ππνδειψλνληαο ακθηζβήηεζε, ελψ ηα κάηηα 

ηνπο δηαηεξνχλ ζπλερή νπηηθή επαθή κε ηνλ αληίπαιν, θαζψο νπνηαδήπνηε απνζηξνθή ηνπ 

βιέκκαηνο ζα ζεκαηνδνηήζεη ήηηα ή έλδεημε θφβνπ απφ πιεπξάο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Pease (1993), νη πιεξνθνξίεο πξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηεξηαθνχο ππνδνρείο ηνπ αηφκνπ ζε πνζνζηφ 87% κέζσ ηεο φξαζεο, 9% κέζσ ηεο αθνήο 

θαη 4% κέζσ ησλ ππφινηπσλ αηζζήζεσλ. πλεπψο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επαγγεικαηηθήο 

παξνπζίαζεο, ην άηνκν κπνξεί λα απνξξνθήζεη ην 20-30% ηεο πιεξνθνξίαο αλ απηή ζρεηίδεηαη 

κε απηφ πνπ βιέπεη εθείλε ηε ζηηγκή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη ζε ζέζε λα απνξξνθήζεη 

κφιηο ην 9%. Έλαο νκηιεηήο κπνξεί λα πξνζειθχζεη ην βιέκκα ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ, αλ 

θξαηάεη έλα ζηπιφ ή έλα pointer, ελψ νη αθξναηέο ηείλνπλ λα επηδεηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ νπηηθή 

επαθή, αλαδεηψληαο γηα ζηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ νκηιία (Argyle, 

1992). Ο αθξναηήο εθδειψλεη ηε ζπκθσλία ή ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ νκηιεηή, αλ ηνλ 

θνηηάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο, ελψ αλ ζηξέςεη ην βιέκκα θάπνπ αιινχ, ζεκαίλεη φηη 

έρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηα φζα αθνχεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο νκηιεηήο πνπ είλαη 

ζίγνπξνο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ ηνπ, θνηηάδεη απεπζείαο ηνλ αθξναηή, ελψ ε απνζηξνθή 

ηνπ βιέκκαηφο ηνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζέιεη λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, εηδηθφηεξα αλ 

αηζζάλεηαη φηη ν ζπλνκηιεηήο είλαη επηθξηηηθφο ή πξνζβιεηηθφο.  

Οη Lewis & Pucelik (1990) επηρείξεζαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηελ θίλεζε ησλ καηηψλ 

θαη θαηέιεμαλ ζηα εμήο:  

 Κίλεζε πάλσ θαη δεμηά: Η δεμηά πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία θαη ζπλεπψο, ε θίλεζε ησλ καηηψλ ηνπ ζπλνκηιεηή 

πάλσ θαη δεμηά κπνξεί λα είλαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκάδη φηη κπνξεί λα ππεξβάιιεη ή 

φηη πξφθεηηαη λα εμαπαηήζεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

επηθπιαθηηθφο κε φζα αθνχεη. Σα άηνκα πνπ θνηηνχλ ζπλερψο πάλσ θαη δεμηά φηαλ 

κηινχλ, αλαθαινχλ πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νπηηθή κλήκε, κηινχλ ειαθξψο 

πην γξήγνξα, δελ παίξλνπλ βαζηέο αλάζεο θαη ηείλνπλ λα θάλνπλ πνιιέο θηλήζεηο κε ηα 

ρέξηα ηνπο 
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 Κίλεζε πάλσ θαη αξηζηεξά: Η αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ ειέγρεη ηε κλήκε θαη 

θαηά ζπλέπεηα, ην άηνκν πνπ θνηηά πάλσ θαη αξηζηεξά ηε ζηηγκή πνπ κηιά πξνζπαζεί λα 

αλαθαιέζεη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε κλήκε ηνπ θαη ζπλήζσο πεξηγξάθεη 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα.  

 Κίλεζε κπξνζηά θαη δεμηά: Σν άηνκν πνπ θνηηάεη κπξνζηά θαη δεμηά πξνζπαζεί λα 

αλαθαιέζεη ήρνπο, φπσο κνπζηθά θνκκάηηα, ξπζκηθά κνηίβα, ζχληνκα κελχκαηα θαη 

γεληθφηεξα ελεξγνπνηεί ηελ αθνπζηηθή κλήκε. Ωζηφζν, φηαλ έλα άηνκν θνηηά κπξνζηά 

θαη δεμηά, ν ζπλνκηιεηήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθφο γηα ηα ιεγφκελά ηνπ, 

θαζψο ρξεζηκνπνηεί εθείλε ηε ζηηγκή έληνλα ηε θαληαζία ηνπ θαη ζθαξθίδεηαη ηζηνξίεο, 

φπσο έλαο ελήιηθαο ηελ ψξα πνπ αθεγείηαη ηζηνξίεο ζε έλα παηδί.  

 Κίλεζε κπξνζηά θαη αξηζηεξά: Σν άηνκν πνπ θνηηά κπξνζηά θαη αξηζηεξά πξνζπαζεί 

λα αλαθαιέζεη απφ ηε κλήκε ηνπ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ήρν. 

Δηθόλα 1.2 Κηλήζεηο Μαηηώλ 
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 Κίλεζε θάησ θαη αξηζηεξά: Κνηηψληαο θάησ θαη αξηζηεξά, ην άηνκν πξνζπαζεί λα 

αλαθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ θηλαηζζεηηθή κλήκε. Σν άηνκν ίζσο 

βξίζθεηαη ζε κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθά θαηάζηαζε, ε νπνία ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ 

κηα ραιαξή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζθχβνληαο ην θεθάιη θαη θακπνπξηάδνληαο, πνπ 

ππνδειψλεη φηη είλαη ζιηκκέλνο ή ζθεπηηθφο. 

 Κίλεζε θάησ θαη δεμηά: Σν άηνκν πνπ θνηηά θάησ θαη δεμηά βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθφ 

δηάινγν κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ίζσο εμσηεξηθεχζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ αθνχζηα κε ιέμεηο ή 

επηθσλήκαηα. 

 Με-πξνζήισζε βιέκκαηνο: Μπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζσπν κε 

πξφζσπν αιιειεπίδξαζεο, ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο ησλ καηηψλ θαη 

εηδηθφηεξα φηαλ βξίζθεηαη θάπνηνο ζηε ζέζε ηνπ αθξναηή θαη πξνζπαζεί λα αλαθαιέζεη 

εηθφλεο απφ ηε κλήκε ηνπ.  

 Κιεηζηά κάηηα: Οη άλζξσπνη ζπλήζσο θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο πξνζπαζψληαο λα 

αλαθαιέζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νζκή ή γεχζε. Ωζηφζν, κπνξεί ηα κάηηα λα θηλνχληαη 

θάησ απφ ηα θιεηζηά βιέθαξα πξνο νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο θαη αλ 

απηφ γίλεη αληηιεπηφ παξνπζηάδεη δπζθνιία λα εξκελεπηεί θαηά αληίζηνηρν ηξφπν. 

 Γηεξεπλεηηθό βιέκκα: Η αλίρλεπζε κε ην βιέκκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα 

απνθηήζεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ππφινηπνπο πνπ ην 

πεξηβάιινπλ θαη λα εθηηκήζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

1.3  Οη Κηλήζεηο ησλ Υεηιηώλ 

Σν ρακφγειν απνηειεί θαηά θχξην ιφγν έλδεημε ραξάο θαη επραξίζηεζεο, αιιά κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη κηα αθνχζηα έθθξαζε άγρνπο (Ekman, 1992). Έλα άηνκν πνπ ρακνγειάεη 

δεκηνπξγεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηελ αίζζεζε φηη είλαη πην ραξνχκελν, κε απνηέιεζκα λα 

εθιακβάλεηαη σο πην ειθπζηηθφ, επγεληθφ, εηιηθξηλέο θαη ηθαλφ (Hess et al., 2002). Παξάιιεια, 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηα άηνκα πνπ ρακνγεινχλ ζεσξνχληαη πην ζπκπαζεηηθά, πην ζπλεξγάζηκα, 

πην ππεχζπλα θαη εμσζηξεθή (Patterson & Tubbs, 2005). Παξφια απηά, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ην ρακφγειν λα είλαη εηιηθξηλέο θαη φρη ςεχηηθν, θαζψο θάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη 
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εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ηνπο απσζήζεη θαη λα κελ ζειήζνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπ (Krumhuber & Kappas, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Hess et al. (2000), ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, ην ρακφγειν ζεσξείηαη πην 

ζπλεζηζκέλν ζηηο γπλαίθεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, νη γπλαίθεο αλακέλεηαη λα ρακνγεινχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Μπνξεί ην ρακφγειν λα κελ ζεσξείηαη ηππηθή αλδξηθή 

ζπκπεξηθνξά, σζηφζν, φηαλ νη άλδξεο ρακνγεινχλ δέρνληαη πην ζεηηθέο αμηνινγήζεηο απ’ φηη νη 

γπλαίθεο, ζεσξνχληαη πην ραξνχκελνη θαη δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξε εληχπσζε ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο (Hess et al., 2004). Έξεπλα ησλ Krumhuber et al. (2007) επηβεβαηψλεη ηελ αληίιεςε φηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ εξκελεχεηαη ην ρακφγειν, ε νπνία νθείιεηαη ζην 

θχιν ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ρακφγειν ησλ αλδξψλ θαίλεηαη λα ζεκαηνδνηεί ηε 

δηάζεζή ηνπο γηα θιεξη, ελψ αληίζεηα ε κεγάιε ζπρλφηεηα πνπ ρακνγεινχλ νη γπλαίθεο, θάλεη 

ην ρακφγειφ ηνπο λα πεξλά απαξαηήξεην θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θηάλεη λα αμηνινγείηαη σο 

ιηγφηεξν εηιηθξηλέο απ’ φηη ησλ αλδξψλ. 

Η δηάξθεηα ηνπ ρακφγεινπ παίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εληχπσζε πνπ δεκηνπξγεί 

ην άηνκν ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλα κεγάιεο δηάξθεηαο ρακφγειν δίλεη ηελ εληχπσζε ζην 

ζπλνκηιεηή φηη ην άηνκν είλαη πην ειθπζηηθφ, πην αμηφπηζην, πην γλήζην θαη ιηγφηεξν θπξηαξρηθφ 

απ’ φηη έλα κηθξήο δηάξθεηαο ρακφγειν (Krumhuber & Kappas, 2005; Krumhuber et al., 2007). 

Παξάιιεια, ην ρακφγειν ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ειαθξηά θιίζε ηνπ θεθαιηνχ ζην πιάη 

δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ην άηνκν είλαη πην ειθπζηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιίζε ηνπ 

θεθαιηνχ πξνο ην κέξνο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, θάλεη ην άηνκν πην θηιηθφ, εηιηθξηλέο θαη επγεληθφ 

(Frey et al., 1983). 
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 Σν γέιην είλαη κηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ βξίζθεηαη έλα επίπεδν πην πάλσ απφ ην 

ρακφγειν θαη παξά ην γεγνλφο φηη είλαη πην ζχληνκεο δηάξθεηαο, απνηειεί έθθξαζε κεγαιχηεξεο 

επραξίζηεζεο θαη απφιαπζεο. Πξνθαιείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ θαη απμάλεη 

ηνπο δεζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηα άηνκα. χκθσλα κε ηνπο Kangasharju & Nikko 

(2009), κηα ζεηξά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ην γέιην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαζψο εληζρχεη ηελ αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, βνεζά ηα 

κέιε λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηνπο ππφινηπνπο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ληξνπή ή ην άγρνο ηνπο θαη 

λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο. Έηζη, ην γέιην απνηειεί έλα κεραληζκφ πνπ εμηζψλεη ηα άηνκα 

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ηεξαξρία, ζπκβάιεη ζηελ 

απνθιηκάθσζε ηπρφλ εληάζεσλ, απμάλεη ηε ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε θαη εμνκαιχλεη ηπρφλ 

δχζθνιεο θαη ληξνπηαζηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη Adelswärd & Öberg (1998) απέδεημαλ φηη, ζηελ 
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πεξίπησζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην γέιην κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε δχλακεο πνπ έρεη 

ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπλήζσο εθδειψλεηαη απφ εθείλνλ πνπ 

βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ηα ρείιε κπνξεί αληηδξνχλ άκεζα ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα απνθαιχπηνπλ ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ ζηνπο άιινπο, 

κεηαδίδνληαο πιεξνθνξίεο πνπ δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο. Έηζη, φηαλ έλα άηνκν αθνχζεη 

δπζάξεζηα λέα ή βηψζεη έλα ηξαγηθφ ζπκβάλ, ηα ρείιε ηνπ αξρίδνπλ λα ζπξξηθλψλνληαη θαη 

γίλνληαη κηα ιεπηή γξακκή, ελψ ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο άγρνπο, ην άηνκν ζθίγγεη ηα ρείιε ηνπ 

δπλαηά. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη ηα ρείιε ηνπ ζπλνκηιεηή κπνξνχκε λα 

εξκελεχζνπκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Givens, 1999): 

 θηγκέλα ρείιε. Σα ρείιε πνπ είλαη πηεζκέλα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα ζρεκαηίδνπλ κηα 

ιεπηή γξακκή θαλεξψλνπλ ηε δηαθσλία, ηελ αληίζεζε ή ηελ άξλεζε ελφο αηφκνπ. Όηαλ 

θάπνηνο ζθίγγεη ηα ρείιε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θηιηθήο θνπβέληαο, ν ζπλνκηιεηήο 

ηνπ αληηιακβάλεηαη φηη δείρλεη δπζαξέζθεηά ή απνδνθηκαζία, ελψ φηαλ ην άηνκν ζθίγγεη 

απφηνκα ηα ρείιε ηνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εθθξάζεη νξγή, απνδνθηκαζία, ιχπε ή 

αβεβαηφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζθηγκέλα ρείιε ππνδειψλνπλ φηη έλα άηνκν 

βξίζθεηαη ζε ακπληηθή ζέζε θαη ε αληίδξαζε ηνπ ζα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. Ο ζπκφο 

κπνξεί αθφκε λα εθθξάδεηαη φηαλ ην άηνκν δαγθψλεη ην θάησ ρείινο ηνπ θαη θνπλάεη ην 

θεθάιη ηνπ αξηζηεξά θαη δεμηά.  

 νπθξσκέλα ρείιε. Σα ζνπθξσκέλα ρείιε ππνδειψλνπλ φηη έλα άηνκν αηζζάλεηαη 

δπζθνξία θαη επηζπκεί λα απνρσξήζεη απφ κηα θαηάζηαζε. Φαλεξψλνπλ απνγνήηεπζε, 

δπζαξέζθεηα, ιχπε θαη αβεβαηφηεηα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ηα ζνπθξσκέλα 

ρείιε κπνξεί λα δειψλνπλ φηη ην άηνκν εηνηκάδεηαη λα γεπηεί θάηη απνιαπζηηθφ. 

 ηξνγγύιεκα ρεηιηώλ. Απνηεινχλ έλδεημε φηη έλα άηνκν έρεη πάξεη κηα απφθαζε θαη 

δελ πξφθεηηαη λα ππνρσξήζεη απφ ηε ζέζε ηνπ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα δείρλεη 

ππεξνςία θαη απηαξέζθεηα. Παξάιιεια, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζθίμηκν ησλ κπψλ ηνπ 

ζαγνληνχ κπνξεί λα δείρλεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ δηάζεζε. 
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 Οξηδόληηα ρείιε. Η πίεζε ησλ ρεηιψλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηα επζεία 

γξακκή δείρλνπλ ηελ θαηαπηεζκέλε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα κηιήζεη θαη ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα δείρλνπλ θαη απφγλσζε. 

 Γύξηζκα πξνο ηα πάλσ. Όηαλ νη γσλίεο ησλ ρεηιηψλ είλαη γπξηζκέλεο πξνο ηα πάλσ, ην 

άηνκν κπνξεί είηε λα ρακνγειά απφ επραξίζηεζε είηε λα αηζζάλεηαη απέρζεηα.  

 Γύξηζκα πξνο ηα θάησ. Όηαλ νη γσλίεο ησλ ρεηιηψλ είλαη γπξηζκέλεο πξνο ηα θάησ, ην 

άηνκν αηζζάλεηαη ιχπε ή δπζθνξία.  

 Μαδεκέλα ρείιε. Όηαλ ηα ρείιε είλαη καδεκέλα πξνο ηα πίζσ θαη θαίλνληαη ηα δφληηα 

ηνπ αηφκνπ, είλαη έλδεημε είηε κεγάιεο ραξάο, είηε ζπκνχ θαη ε εξκελεία εμαξηάηαη απφ 

ηελ έθθξαζε ησλ καηηψλ ηνπ. Αλ αηζζάλεηαη ραξά ηα κάηηα ηνπ ιάκπνπλ, ελψ αλ είλαη 

ζπκσκέλν ηα κάηηα ηνπ ζρεκαηίδνπλ κηα επζεία γξακκή.   

1.4  Οη Κηλήζεηο ησλ θξπδηώλ 

Σα θξχδηα απνηεινχλ έλα αθφκε ζεκαληηθφ φξγαλν κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ κεραληζκφ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζψπσλ, έρνπλ 

επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζεκαζία ησλ καηηψλ, ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο, νη Sadr 

et al. (2003) ζε ζρεηηθή έξεπλα ηνπο, έδεημαλ φηη ηα θξχδηα απνηεινχλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζην άηνκν ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ θαη ην βνεζνχλ λα 

μερσξίδεη. Αθφκε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, κπνξνχλ λα 

εθδειψζνπλ ην θφβν ή ηελ επηζεηηθφηεηα θαη είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ (Ekman, 1972; Sadr et al., 2003; Sinha et al, 2006). Έηζη, φηαλ έλα 

άηνκν ζπκψλεη, ηφηε ζεθψλεη πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα κέζα ηα θξχδηα, κηζνθιείλεη ηα κάηηα 

θαη ζθίγγεη ηα ρείιε ηνπ. χκθσλα κε ηνπο Sinha et al (2006), ηα θξχδηα παξνπζηάδνπλ επίζεο 

έληνλν ελδηαθέξνλ.  
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Δηθόλα 1.3 Κηλήζεηο Φξπδηώλ 

 

Πεγή: Sadr et al., 2003 

Αλάινγα, επνκέλσο, κε ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα θξχδηα, αιιάδεη θαη ην 

κήλπκα πνπ εθπέκπεη ην άηνκν (Lewis, 2012): 

 εθσκέλα θξύδηα. Σα ζεθσκέλα θξχδηα ζπλήζσο εθθξάδνπλ πνηθίια ζπλαηζζήκαηα 

φπσο έθπιεμε, ακθηβνιία, δπζπηζηία, αγαλάθηεζε, ππεξβνιή ή κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απζφξκεηα φηαλ θάπνηνο δίλεη εληνιέο, φηαλ απαηηεί ή φηαλ ζέιεη λα ηνλίζεη θάηη 

ζεκαληηθφ. Παξάιιεια, κπνξεί λα δίλνπλ έκθαζε ζε έλα επίκνλν βιέκκα, ζηνπο 

κνξθαζκνχο ηνπ πξνζψπνπ θαη ζην ρακφγειν. χκθσλα κε ηελ Eibl-Eibesfeldt (1989), ε 

ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε απνηειεί κηα απζφξκεηε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ραξάο φηαλ 

έλα άηνκν ππνδέρεηαη έλα άιιν, ε νπνία ηζρχεη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Υακεισκέλα θξύδηα. Όηαλ έλα άηνκν αηζζάλεηαη ζπκφ ή είλαη πξνβιεκαηηζκέλν, 

ρακειψλεη ηα θξχδηα ηνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή γπξίδεη ηηο άθξεο ησλ ρεηιηψλ ηνπ πξνο ηα 

θάησ, αθήλεη ην ζαγφλη ηνπ λα ρακειψζεη θαη πηέδεη ηνπο κχεο ηνπ κεηψπνπ ηνπ. Σα 

ρακεισκέλα θξχδηα απνηεινχλ έλδεημε απνγνήηεπζεο, ακθηβνιίαο ή αβεβαηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην ρψξν εξγαζίαο εθθξάδνπλ ηελ αληίζεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο απφςεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Καζψο ην ρακεισκέλα θξχδηα θξχβνπλ έλα 

κέξνο ησλ καηηψλ, δειψλνπλ ζιίςε ή ελφριεζε, σο κηα απζφξκεηε πξνζπάζεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πεξηνξίζεη ηε βιεκκαηηθή ηνπ επαθή κε ην ζπλνκηιεηή πνπ ηνπ δεκηνπξγεί 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  
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1.5  Ζ Μύηε θαη ην Πεγνύλη  

Η κχηε είλαη ην ζεκείν ηνπ πξνζψπνπ πνπ δίλεη ζην άηνκν ηελ μερσξηζηή ηνπ 

ηαπηφηεηα, θαζψο ην ζρήκα θαη ε ζέζε ηεο εληζρχεη ην νξηδφληην χςνο ηνπ πξνζψπνπ θαη δίλεη 

έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη άλδξεο κε κεγαιχηεξε κχηε δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη 

πην δπλαηνί, ελψ νη γπλαίθεο κε ζηξνγγπιή κχηε θαίλνληαη πην λέεο (Givens, 1999). Καηά 

ζπλέπεηα, νη θηλήζεηο ηεο κχηεο απνηεινχλ κηα αθφκε πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξνζέζεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλνκηιεηή (Lewis, 2012): 

 Άλνηγκα ξνπζνπληώλ. Η δηεχξπλζε ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ δείρλεη φηη ην άηνκν είλαη 

ζε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε θαη ρξεηάδεηαη λα πάξεη βαζηέο αλάζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα κηα δηακάρε. Παξάιιεια, κπνξεί λα δείρλεη φηη ην άηνκν αηζζάλεηαη 

πνιχ δπζαξεζηεκέλν ή ζθέθηεηαη πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κηα δχζθνιε απφθαζε.  

 Εάξσκα κύηεο. Η ψζεζε ηεο κχηεο πξνο ηα επάλσ απνηειεί ηελ απζφξκεηε αληίδξαζε 

ηνπ αλζξψπνπ ζε κηα δπζάξεζηε κπξσδηά. Όηαλ ην άηνκν δαξψλεη ηε κχηε ηνπ, δείρλεη 

ηελ αληίδξαζή ηνπ ζε κηα πνιχ θαθή ηδέα. 

 Ρνπζνύληζκα. Απνηειεί κηα αθφκε έλδεημε φηη ην άηνκν είλαη δπζαξεζηεκέλν ή 

αηζζάλεηαη απνζηξνθή γηα θάηη 

 Άγγηγκα κύηεο. Σν άγγηγκα ηεο κχηεο κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη ην άηνκν έρεη 

εληνπίζεη κηα άζρεκε κπξσδηά. ην ρψξν εξγαζίαο, σζηφζν, ην άγγηγκα ηεο κχηεο 

ζεκαίλεη φηη ν ζπλνκηιεηήο ιέεη ςέκαηα, θαζψο εθείλε ηε ζηηγκή ηα αηκνθφξα αγγεία 

δηαζηέιινληαη, ε κχηε δηνγθψλεηαη ή θνθθηλίδεη θαη ην άηνκν αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα 

ηελ αγγίμεη.  

 Σξίςηκν κύηεο. Σν ηξίςηκν θαηά κήθνο ηεο κχηεο είλαη έλδεημε δηαθσλίαο κε ηνλ 

ζπλνκηιεηή. 

 Σζίκπεκα κύηεο. Σν ηζίκπεκα ηεο άθξεο ηεο κχηεο είλαη έλδεημε φηη ν ζπλνκηιεηήο 

αμηνινγεί ηα φζα αθνχεη θαη είλαη αξλεηηθφο ή απνγνεηεπκέλνο. 
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 Πίεζε κύηεο. Η πίεζε ηεο κχηεο πξνο ηα θάησ είλαη κηα ζπλήζεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

εθείλε ηε ζηηγκή ζθέθηνληαη.  

Καηά παξφκνην ηξφπν, νη θηλήζεηο ηνπ πεγνπληνχ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζην ζπλνκηιεηή 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Lewis, 2012):  

 Τπόδεημε. Σν πηγνχλη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα δείμεη θάπνηνο έλα 

άιιν άηνκν κε πην δηαθξηηηθφ ηξφπν απ’ φηη κε ην δάρηπιφ ηνπ, σζηφζν δελ παχεη λα 

απνηειεί γηα θάπνηνπο κηα πξνζβιεηηθή θίλεζε. πλήζσο, απνηειεί κέξνο ελφο θψδηθα 

ζπλελλφεζεο πνπ νξηζκέλα κφλν άηνκα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ εθείλε ηε ζηηγκή.  

 Πξνβνιή πεγνπληνύ. Η πξνβνιή ηνπ πεγνπληνχ πξνο ην κέξνο ηνπ ζπλνκηιεηή είλαη 

έλδεημε ακθηζβήηεζεο κηαο θαηάζηαζεο ή πξφθιεζεο. 

 Υατδεύνληαο ην πηγνύλη. Έλα άηνκν ρατδεχεη ην πηγνχλη ηνπ φηαλ είλαη βπζηζκέλν ζηηο 

ζθέςεηο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα πάξεη κηα απφθαζε ή λα αμηνινγήζεη κηα θαηάζηαζε.  

 ηεξίδνληαο ην θεθάιη. Όηαλ έλα άηνκν βαξηέηαη ή λπζηάδεη, ηνπνζεηεί ην ρέξη ηνπ 

θάησ απφ ην πηγνχλη πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ην θεθάιη ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλνκηιίαο, σζηφζν, ην άηνκν ζηεξίδεη ην ρέξη ηνπ ζην πηγνχλη, πξνθεηκέλνπ λα 

θξαηήζεη ην θεθάιη ηνπ ζηαζεξφ θαη λα κελ απνθαιχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πξηλ 

πάξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απφ ην ζπλνκηιεηή ηνπ. Καζψο, ε ίδηα ε 

ζηήξημε ηνπ πεγνπληνχ πξνζηαηεχεη ηφζν ην θεθάιη, φζν θαη ην ιαηκφ, απνηειεί απφ ηε 

θχζε ηεο κηα ακπληηθή θίλεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη.  

 Σν Μνύζη. Σν κνχζη θάλεη ην θάησ κέξνο ηνπ πξνζψπνπ λα θαίλεηαη πην θαξδχ, ελψ ην 

κνπζηάθη, θάλνληαο ηηο κχηεο ησλ ρεηιηψλ λα θαίλνληαη έληνλα πξνο ηα θάησ, δίλεη ηελ 

αίζζεζε φηη ην άηνκν είλαη πην άγξην. Σν κνχζη, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη έλδεημε 

αληηθνκθνξκηζκνχ. Ωζηφζν, έλα καθξχ κνχζη κπνξεί λα ππνδειψλεη έλα ραιαξφ άηνκν, 

πνπ αηζζάλεηαη ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ έλα πνιχ πεξηπνηεκέλν κνχζη κπνξεί λα 

δείρλεη φηη ην άηνκν είλαη καηαηφδνμν θαη ηδηφηξνπν. Έλα εληειψο απεξηπνίεην κνχζη, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη ην άηνκν είλαη ηεκπέιεο ή φηη ε 

ζθέςε ηνπ είλαη άλαξρε ή φηη δελ δίλεη ζεκαζία ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν 

2. Οη Κηλήζεηο ηνπ ώκαηνο 

Σα κελχκαηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξνθνξηθψλ κελπκάησλ, ππνγξακκίδνληαο είηε ππεξηνλίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπο κέζα απφ 

ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο κε ιεθηηθψλ ελδείμεσλ (nonverbal cues). Πνιιέο θνξέο, σζηφζν, νη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα εθπέκπνπλ αληηθξνπφκελα κελχκαηα θαη λα έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηα ιφγηα ηνπ νκηιεηή. χκθσλα κε ηνλ Mehrabian (1971), ε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία: ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ θαη ηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Βαζηδφκελνο ζε κηα ζεηξά απφ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε δεθαεηία 

ηνπ ’70 ζρεηηθά κε ηα αληηθξνπφκελα κελχκαηα, θαηέιεμε ζην επηθνηλσληαθφ κνληέιν 7-38-55, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 7% ηεο επηθνηλσλίαο ζπληειείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ην 38% ηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ, ελψ ην 55% ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ζπληειείηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.  

Σν άηνκν ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηνπ φρη κφλν γηα λα ζπλνδεχζεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

αιιά θαη γηα λα ζπληνλίδεη ή λα ξπζκίζεη ηελ θαζεκεξηλή δηαπξνζσπηθή ηνπ επηθνηλσλία. Έηζη, 

παξαηεξψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ην άηνκν κπνξεί λα γλσξίδεη φηη ήξζε ε ζεηξά ηνπ λα 

πάξεη ην ιφγν ζε κηα ζπδήηεζε ή κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηα πξάγκαηα ζθνπίκσο 

παξαιείπνληαη ζε κηα ζπδήηεζε γηα ιφγνπο επγέλεηαο, σζηφζν εθθξάδνληαη κέζσ ησλ θηλήζεσλ 

ηνπ ζψκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ καζαίλεη ην άηνκν λα επηθνηλσλεί κε ιεθηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία παξφκνηα κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε (Palmer & Simmons, 1995). Όηαλ θαηαθηήζεη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ην άηνκν 

ρξεζηκνπνηεί, ζπλεηδεηά είηε αζπλαίζζεηα, ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλνκηιίαο γηα λα εθθξάζεη ηελ νηθεηφηεηα, ηελ ακεζφηεηα, ηελ θπξηαξρία ή ηελ εκπινθή 

(Burgoon, 1991).  

Οη Burgoon & Hale (1984) ζε έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, 

θαηέγξαςαλ 12 δηαζηάζεηο κε νξζνινγηθήο επηθνηλσλίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα άηνκα 

αληαιιάζζνπλ ζπλερψο κελχκαηα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα 
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κηαο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ηα κελχκαηα κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ εθπέκπνπλ 

κπνξεί λα θαλεξψλνπλ θάπνηα απφ ηα εμήο ζρήκαηα: 

1 Σελ Κπξηαξρία – Τπνηαγή, φπνπ απνθαιχπηεηαη πνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπδήηεζεο. 

2 Σε πλαηζζεκαηηθή Γηέγεξζε-Καηαζηνιή, φπνπ θαίλεηαη πφζν ε παξνπζία ηνπ 

ζπλνκηιεηή επεξεάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ην άηνκν. 

3 Σελ Έληαζε – Υαιαξόηεηα, φπνπ εθηηκάηαη πφζν ραιαξφ είλαη έλα άηνκν φηαλ 

είλαη παξφλ έλα άιιν άηνκν. 

4 Σελ Δπηζεκόηεηα-Αλεπηζεκόηεηα, φπνπ απνθαιχπηεηαη πφζν επίζεκε ή 

αλεπίζεκε θαζηζηά θάπνηνο ηελ αιιειεπίδξαζε. 

5 Σν Καζήθνλ – Κνηλσληθόηεηα, φπνπ θαλεξψλεηαη αλ ην άηνκν ελδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηε δνπιεηά ηνπ ή πξνζπαζεί λα είλαη θνηλσληθφ. 

6 Σελ Οκνηόηεηα – Γηαθνξά, φπνπ παξαηεξείηαη θαηά πφζν θάπνηνο επηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηηο νκνηφηεηεο ή ζηηο δηαθνξέο κε ην ζπλνκηιεηή ηνπ 

7 Σελ Οηθεηόηεηα – κε Οηθεηόηεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο επφκελεο πέληε 

ππνθαηεγνξίεο. 

8 Σελ Σξπθεξόηεηα – Δρζξηθόηεηα, φπνπ εθδειψλεηαη ε ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα 

ελφο αηφκνπ γηα έλα άιιν. 

9 Σν Βάζνο – Δπηθάλεηα, φπνπ εθθξάδεηαη θαηά πφζν ππάξρεη εμνηθείσζε ή 

πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζπλνκηιεηέο. 

10 Σελ Δκπινθή – κε Δκπινθή, φπνπ εθδειψλεηαη πφζν θάπνηνο ελδηαθέξεηαη ή είλαη 

απνθνκκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

11 Σελ Έληαμε – Απνμέλσζε, φπνπ εθθξάδεηαη ν βαζκφο πνπ έλα άηνκν είλαη αλνηρηφ 

ή απνδέρεηαη ην ζπλνκηιεηή ηνπ. 
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12 Σελ Δκπηζηνζύλε – Γπζπηζηία, φπνπ εθθξάδεηαη ν βαζκφο πνπ έλα άηνκν 

ακθηζβεηεί ή δείρλεη εκπηζηνζχλε ζην ζπλνκηιεηή ηνπ. 
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2.1 Οη Κηλήζεηο ησλ Υεξηώλ 

Οη ρεηξνλνκίεο απνηεινχλ κέξνο ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ, σζηφζν φιεο νη θηλήζεηο ησλ 

ρεξηψλ δελ κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο ρεηξνλνκίεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ απιψλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ απφ ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ ζπλνδεχνπλ θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηνλ McNeill (1985), ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο ρεηξνλνκίεο θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ηφζν ζηελή, πνπ νη ρεηξνλνκίεο 

απνηεινχλ έλα δεχηεξν θαλάιη έθθξαζεο ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηε 

ζηηγκή πνπ ην άηνκν κηιά. Έηζη, ε νκηιία ζπλνδεχεηαη απφ θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ηηο ρεηξνλνκίεο 

(gestures), πνπ πξνθχπηνπλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη 

ζπγρξνληζκέλεο κε ηηο γισζζηθέο κνλάδεο θαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ην ιφγν απφ κηθξή 

ειηθία.  

Δπεξεαζκέλνη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Ekman & Friesen (1972) θαη Kendon (1983) ζρεηηθά 

κε ηηο ρεηξνλνκίεο, oη Krauss et al. (1996) αλαθέξνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θηλήζεσλ 

ησλ ρεξηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη είλαη νη εμήο: 

 Οη Πξνζαξκνζκέλεο θηλήζεηο (adapters). Πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην 

φξην ηνπ λα κελ εθιεθζνχλ σο ρεηξνλνκίεο, θαζψο απνηεινχλ αθνχζηεο θηλήζεηο ηνπ 

αηφκνπ πξνο θάπνηα αληηθείκελα ή ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, φπσο ην ηξίςηκν, ην ρηχπεκα, 

ην άγγηγκα, ην μχζηκν ή νη λεπξηθέο θηλήζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο απηέο δελ έρνπλ 

ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη δελ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Μπνξεί λα 

απνθαιχπηνπλ ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε ζπλεηδεηφ επίπεδν ή 

εθείλεο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην άηνκν πξνζπαζεί ζθφπηκα λα 

απνθξχςεη.  

 Οη πκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο (symbolic gestures). Πξφθεηηαη γηα ρεηξνλνκίεο πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη ζπκβνιίδνπλ θάηη πνπ γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ απφ ηα άιια 

άηνκα, φπσο φηαλ θάπνηνο θνπλάεη ην ρέξη ηνπ γηα λα ραηξεηήζεη, φηαλ ζεθψλεη ηνλ 

αληίρεηξά ηνπ επηδνθηκάδνληαο θάπνηνλ ή φηαλ ζεθψλεη ηε γξνζηά ηνπ σο αγσληζηηθφ 

ραηξεηηζκφ. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία, νη ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο 

έρνπλ μεθάζαξα επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη γίλνληαη ζθφπηκα. Κάζε θνπιηνχξα δηαζέηεη ηε 
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δηθή ηεο γθάκα απφ ρεηξνλνκίεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηα ελήιηθα κέιε ηεο, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ ηε κηα θνπιηνχξα ζηελ άιιε 

(Ekman, 1976). Έηζη, νη ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη 

απφ νκάδεο ζπλεξγαηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κφλν απφ 

ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θαζψο ζηα κάηηα ησλ ππφινηπσλ αηφκσλ ράλνπλ ην 

λφεκά ηνπο. 

 Οη Υεηξνλνκίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηε ζπδήηεζε (conversational gestures). Πξφθεηηαη 

γηα εθείλεο ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζρεηίδνληαη 

κε φζα εθθξάδεη εθείλε ηε ζηηγκή ν νκηιεηήο. ε αληίζεζε κε ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο, νη ρεηξνλνκίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζπδήηεζε εθθξάδνληαη απφ ην άηνκν ηε 

ζηηγκή πνπ κηιάεη, ζπληνλίδνληαη κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ.  

Σν πην εθδεισηηθφ κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη ίζσο νη παιάκεο ησλ ρεξηψλ, 

θαζψο πξνδίδνπλ ζρεδφλ πάληα ηηο θξπθέο ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζρεδφλ 

φιεο νη θηλήζεηο απφ ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα θαη πνιχ ιίγεο απφ 

απηέο γίλνληαη θαηά ιάζνο. Αξθεηνί επηζηήκνλεο επηρείξεζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηα κελχκαηα κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ εθπέκπνπλ νη θηλήζεηο ηεο παιάκεο θαη ησλ ρεξηψλ, ηα 

ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο (Lewis, 2012; Givens, 1999; Goman, 2008): 

 Αλνηρηέο θαη Κιεηζηέο Παιάκεο. Οη αλνηρηέο παιάκεο είλαη έλδεημε φηη έλα άηνκν είλαη 

αλνηρηφ, εηιηθξηλέο θαη δελ έρεη λα θξχςεη θάηη. Αληηζέησο, νπνηαδήπνηε θίλεζε θξχβεη 

ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ ή ηηο θξαηά θιεηζηέο δείρλνπλ έλα θιεηζηφ άηνκν, πνπ πξνζπαζεί 

λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ή αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο 

φηη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη επαγγεικαηίεο θξνληίδνπλ λα θξαηνχλ ηα ρέξηα ηνπο 

ζπλερψο πάλσ ζην ηξαπέδη θαη λα θάλνπλ πνιιέο ρεηξνλνκίεο ηε ζηηγκή πνπ κηινχλ, 

ζεκαηνδνηψληαο ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεψλ ηνπο. Έλα άηνκν πνπ θξχβεη ζπλερψο 

ηα ρέξηα ηνπ έρεη ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη είλαη θιεηζκέλν ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 Παιάκε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Οη ρεηξνλνκίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλνηρηή παιάκε πξνο ηα πάλσ, δείρλνπλ ηελ ηαπεηλφηεηα, ηνλ επράξηζην ραξαθηήξα θαη 
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ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ νκηιεηή. Έρνπλ σο ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπκπάζεηα, 

λα δεηήζνπλ κηα ράξε ή ηε βνήζεηα ηνπ άιινπ αηφκνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ρεηξνλνκίεο φπνπ ε παιάκε είλαη ζηξακκέλε πξνο θάησ, δείρλνπλ απηνπεπνίζεζε, 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη θπξηαξρία. Υξεζηκνπνηείηαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ ν νκηιεηήο λα δείμεη απνθαζηζηηθφηεηα θαη λα εληζρχζεη ηα επηρεηξήκαηά 

ηνπ. 

 

 Κξαηώληαο Αληηθείκελα. Όηαλ θάπνηνο θιείλεη κηα θνχπα ζηελ παιάκε ηνπ αηζζάλεηαη 

ηελ ίδηα ζαιπσξή φπσο φηαλ ηνλ αγθαιηάδνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ παίδεη 

αθεξεκέλνο κε έλα ζηπιφ, θάλεη αζπλαίζζεηα κνπηδνχξεο ζε έλα ραξηί ή αλνίγεη θαη 

θιείλεη ην ζηπιφ ζπλερψο, είλαη λεπξηθφ θαη πξνζπαζεί λα εθηνλψζεη ηελ αξλεηηθή ηνπ 

ελέξγεηα. Όηαλ ην έλα ρέξη θξαηά ην άιιν, είλαη έλδεημε απηνζπγθξάηεζεο θαη κπνξεί λα 

δείρλεη φηη ην άηνκν αθήλεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ρσξίο λα ην 

δηαθφπηεη, ελψ ζε πεξίπησζε δηακάρεο, ζεκαίλεη φηη ην άηνκν ζπγθξαηεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

γηα λα κελ επηηεζεί ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Παξάιιεια, ε πξνζπάζεηα λα θξαηήζεη 

αθίλεηα ηα ρέξηα ηνπ ή λα ζπγθξαηήζεη ην έλα ρέξη ρξεζηκνπνηψληαο ην άιιν, κπνξεί λα 

ζεκαηνδνηεί φηη ην άηνκν πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ.  

 Κόβνληαο ηνλ αέξα. Έρνληαο ηελ παιάκε γπξηζκέλε πξνο ηα θάησ θαη θνπλψληαο ην 

ρέξη απφ άθξε ζε άθξε, δείρλεη ζηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο φηη θάπνηνο ηνπο δεηά λα 

ζηακαηήζνπλ απηφ πνπ θάλνπλ, ελψ έλα πην ζχληνκν θνχλεκα ηνπ ρεξηνχ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν εθθξάδεη ηελ άξλεζή ηνπ. Η θίλεζε ηνπ ρεξηνχ απφ άθξε ζε 

άθξε ζε γεληθέο γξακκέο εθθξάδεη επηζεηηθφηεηα, εηδηθά αλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα 
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άγξην βιέκκα. Παξάιιεια, κηα θάζεηε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αζπλαίζζεηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επαγγεικαηηθήο ζπλάληεζεο, θάζε θνξά πνπ ν 

νκηιεηήο θαιχπηεη έλα ζέκα θαη πεξλά ζην επφκελν, εθδειψλνληαο ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ.  

 Καιύπηνληαο έλα άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο. Όηαλ έλα άηνκν δελ επηζπκεί λα αθνχζεη, 

λα δεη ή λα κηιήζεη άιιν, θαιχπηεη απζφξκεηα κε ηελ παιάκε ηνπ ηα απηηά, ηα κάηηα ή 

ην ζηφκα ηνπ. Ωζηφζν, θάπνηνο κπνξεί λα θαιχςεη ην ζηφκα ηνπ φηαλ αηζζάλεηαη 

έθπιεμε, βαξηέηαη (ραζκνπξεηφ), δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηα φζα ιέεη ή ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο φηαλ ιέεη ςέκαηα. Έλα μαθληαζκέλν άηνκν κπνξεί λα θαιχςεη κε ηελ 

παιάκε ηνπ ηελ θαξδηά ηνπ πξνζπαζψληαο λα ηελ πξνζηαηέςεη.  

 Κξύβνληαο ηηο παιάκεο. Κξχβνληαο ηηο παιάκεο πίζσ απφ ηελ πιάηε ή ζηηο ηζέπεο ηνπ, 

έλα άηνκν δείρλεη φηη δελ επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη ή λα ζπλεξγαζηεί κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ, εθθξάδνληαο ακθηζβήηεζε. Ωζηφζν, κπνξεί λα απνηειεί κηα απζφξκεηε θίλεζε 

γηαηί ην άηνκν αηζζάλεηαη ραιαξφ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έλα άηνκν πνπ ιέεη ςέκαηα 

κπνξεί λα θξχςεη ηηο παιάκεο ηνπ γηα λα κελ πξνδνζεί. 

 Υαηξεηηζκόο. Ο ραηξεηηζκφο, θνπλψληαο ηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ αξηζηεξά-δεμηά, 

απνηειεί κηα απφ ηηο πην αλαγλσξίζηκεο θηλήζεηο θαισζνξίζκαηνο ή απνραηξεηηζκνχ. 

Ωζηφζν, κπνξεί θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ελφο άιινπ αηφκνπ 

 



32 

 

 Υεηξνθξόηεκα. Υηππψληαο ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο δπλαηφο 

ήρνο, είλαη έλδεημε επηδνθηκαζίαο. Αθφκε, έλα άηνκν κπνξεί λα ρηππήζεη ηα ρέξηα ηνπ 

πξνζπαζψληαο λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ελφο άιινπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη καθξηά.  

 ρεκαηίδνληαο ην γξάκκα W. Έρνληαο ηνλ αληίρεηξα θαη ηελ παιάκε γπξηζκέλα πξνο 

ηα επάλσ θαη ηα δπν ρέξηα ζεθσκέλα, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη ην γξάκκα W, έλα άηνκν 

δειψλεη φηη δελ αμίδεη λα μνδέςεη ην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηά ηνπ ζε θάηη.  

 Κξεκαζκέλα ρέξηα. Σα θξεκαζκέλα ρέξηα δειψλνπλ φηη έλα άηνκν βαξηέηαη, είλαη 

αλήζπρν ή θνπξαζκέλν. Παξάιιεια, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα δειψλνπλ 

απνγνήηεπζε, πεξηθξφλεζε, ζλνκπηζκφ ή ηελ επηζπκία λα κελ εκπιαθεί ζε κηα 

θαηάζηαζε. 

 

 Υαιαξά ρέξηα. Σα ρέξηα ελφο αλζξψπνπ πνπ αηζζάλεηαη ήξεκνο, ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη έρεη απηνπεπνίζεζε, είλαη ραιαξά θαη θάλνπλ κηθξέο θηλήζεηο. Αλ θάζεηαη, 

κπνξεί λα έρεη ηνπνζεηήζεη ηε κηα παιάκε πάλσ ζην άιιν ρέξη ή λα έρεη πιέμεη ηα 

δάρηπιά ηνπ. Αθφκε θη αλ ην άηνκν είλαη απαζρνιεκέλν, νη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηνπ 

είλαη ζηαζεξέο θαη ήξεκεο. 

 Αλήζπρα ρέξηα. Σα αλήζπρα ρέξηα δειψλνπλ ηε λεπξηθφηεηα, ην άγρνο θαη ηελ 

ακεραλία ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ζπλερψο πεηξάδεη, δαγθψλεη ή πηπηιάεη ηα δάρηπιά ηνπ. 

 Πιέθνληαο ηα δάρηπια. Όηαλ ηα δάρηπια πιέθνληαη ην έλα κέζα ζην άιιν, 

ζεκαηνδνηνχλ φηη θάπνηνο ζέιεη λα δψζεη κεγάιε έκθαζε, λα θάλεη κηα ζθνδξή δήισζε, 
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ή δείρλεη κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα. Αθφκε, κπνξεί λα δείρλνπλ κεγάιε έληαζε θαη 

απειπηζία, ζπγθξάηεζε, άγρνο θαη αξλεηηθέο ζθέςεηο ή αθφκε θαη ζπκφ. Έηζη, ζπρλά, 

παξά ην γεγνλφο, φηη πνιινί άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηα παξαπάλσ 

ζπλαηζζήκαηα κε έλα ρακφγειν, ηα δάρηπιά ηνπο απνθαιχπηνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ν αληίπαινο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα πξαγκαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ελφο θαηλνκεληθά ήξεκνπ ζπλνκηιεηή, αλ ζθίγγεη δπλαηά ηα δάρηπιά ηνπ. 

Σα άηνκα πνπ πιέθνπλ ηα δάρηπιά ηνπο ζθηρηά είλαη ιηγφηεξν πξνζηηά θαη δχζπηζηα, 

δηφηη δελ είλαη αλνηρηά θαη βξίζθνληαη δηαξθψο ζε έληαζε. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα 

ηα ραιαξψζεη ζα πξέπεη λα ηνπο πξνζθέξεη έλα αληηθείκελν, ψζηε λα μεκπιέμνπλ ηα 

δάρηπιά ηνπο. 

 θίγγνληαο ηα δπν ρέξηα. Σα άηνκα πνπ έρνπλ θεξδίζεη ζε έλαλ αγψλα ή κηα εθινγηθή 

κάρε, εθδειψλνπλ ηε ραξά ηνπο γηα ηε λίθε, ζθίγγνληαο ηα δπν ηνπο ρέξηα ςειά πάλσ 

απφ ην θεθάιη ηνπο.  

 

 εθώλνληαο ηε γξνζηά. Η ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία είλαη ραξαθηεξηζηηθή (θαηά θχξην 

ιφγν) αλδξηθή θίλεζε, ε νπνία δειψλεη απνθαζηζηηθφηεηα, ζπκφ ή θαη πηζαλή ερζξηθή 

ελέξγεηα, πξνθαιψληαο παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αληίπαιν. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο 

αγψλα, νη άλδξεο πνιχ ζπρλά εθθξάδνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο ζεθψλνληαο ηε γξνζηά 

ηνπο. Απηή ε ρεηξνλνκία απνηειεί παγθνζκίσο έλδεημε δχλακεο θαη ζξηάκβνπ. Γελ είλαη 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζπρλά ζηηο πνξείεο νη δηαδεισηέο θξαηνχλ ζεθσκέλε ςειά ηε 

γξνζηά ηνπο. Ωζηφζν, φηαλ ην άηνκν θξαηά ηηο παιάκεο ηνπ θιεηζηέο σο κηα ζθηρηή 
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γξνζηά, κπνξεί λα δειψλεη λεπξηθφηεηα, άγρνο ή θαη ζπκφ, ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα 

ζπγθξαηήζεη.  

 

 Καιύπηνληαο ηα ρέξηα. Όηαλ έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί ην έλα ρέξη γηα λα θαιχςεη ην 

άιιν, δειψλεη αλαζθάιεηα ή πξνζπάζεηα λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 ηεξίδνληαο ην πξόζσπν. Όηαλ θάπνηνο ηνπνζεηεί ηελ παιάκε ηνπ ζην πξφζσπν γηα λα 

ζηεξίμεη ην θεθάιη ηνπ, είλαη κηα μεθάζαξε έλδεημε φηη βαξηέηαη θαη πξνζπαζεί λα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα κελ απνθνηκεζεί.  

 Αγγίδνληαο ην πηγνύλη ή ηα κάγνπια. Σν άγγηγκα ηνπ πεγνπληνχ κε ηνλ δείθηε λα 

δείρλεη πξνο ηα επάλσ ή ην άγγηγκα ηνπ κάγνπινπ κε ηα δάρηπια απνηεινχλ ελδείμεηο φηη 

θάπνηνο ελδηαθέξεηαη θαη παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηα ιφγηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. Αλ, 

σζηφζν, δελ ζπκθσλεί κε ηα ιφγηα ηνπ ζπλνκηιεηή, ζα αιιάμεη ηε ζέζε ηνπ ρεξηνχ θαη 

ζα ζηεξίμεη κε ηελ παιάκε ην θεθάιη ηνπ ή ζα αξρίζεη λα ηξίβεη ηα κάηηα ηνπ.  
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2.2 Οη Κηλήζεηο ησλ δαθηύισλ.  

Σα δάρηπια είλαη ηα πην επέιηθηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ 

δηαθξηηηθέο θηλήζεηο. χκθσλα κε ηνλ Givens (1999), απφ ηε βξεθηθή αθφκα ειηθία, φινη νη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην δείθηε γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Γελ είλαη, 

επνκέλσο, ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δάρηπια 

ηνπο σο γισζζηθφ εξγαιείν θαη επηθνηλσλνχλ ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Μηα θίλεζε ηνπ δαρηχινπ 

κπνξεί λα πάξεη εχθνια, δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά λφεκα, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Έηζη, ν 

δείθηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα δείμεη θαηεχζπλζε, αιιά θαη γηα λα εθθξάζεη 

πξνεηδνπνίεζε ή απεηιή. Υξεζηκνπνηείηαη απφ γνλείο, πνιηηηθνχο θαη άηνκα εμνπζίαο γηα λα 

πξνεηδνπνηήζνπλ, λα επηπιήμνπλ, λα ζπλεηίζνπλ ή λα πεξάζνπλ έλα ηζρπξφ κήλπκα. Ωζηφζν, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ππφδεημε θάπνηνπ κε ην δάρηπιν είλαη κηα πξνζβιεηηθή θίλεζε θαη κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ζπκφ ή λα απσζήζεη ην ζπλνκηιεηή.  



36 

 

 

 Κάπνηεο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ κπνξεί λα εθθξάδνπλ ηελ απεηιεηηθή δηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ην ζθνχληεκα θαη ηε κίκεζε ηεο θάλλεο ελφο φπινπ κε ηελ άθξε ηνπ δαθηχινπ ή 

ην θξάηεκα ηνπ δείθηε φξζηα ζηξακκέλνπ πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ην κέξνο ηνπ ζπλνκηιεηή. 

Κάπνηεο άιιεο θηλήζεηο, πάιη, φπσο ην ρηχπεκα ησλ δαρηχισλ κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα έρνπλ 

ζηφρν λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ή λα πξνηξέςνπλ θάπνηνλ λα βηαζηεί, ελψ, φηαλ έλα άηνκν 

θέξεη ην δείθηε φξζην κπξνζηά ζηα ρείιε, δειψλεη φηη δεηάεη λα γίλεη εζπρία.  

 Παξάιιεια, νη θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ κπνξεί λα ζρεκαηίδνπλ ζχκβνια, πνπ ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ φινπο, αιιά παίξλνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα 

αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ (Pease, 1993). Έηζη, ν ζρεκαηηζκφο ελφο «Ο» κε ηνλ 

αληίρεηξα θαη ηνλ δείθηε κπνξεί λα ζεκαίλεη «φια θαιά», αιιά γηα θάπνηνπο άιινπο 

πνιηηηζκνχο ζπκβνιίδεη ην «κεδέλ» ή ην «ηίπνηα». Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ γξάκκαηνο «V» κε ηνλ 

δείθηε θαη ηνλ παξάκεζν, ζπκβνιίδεη ηε λίθε, αιιά κπνξεί λα ζπκβνιίδεη θαη ηελ εηξήλε ή 

απιψο ηνλ αξηζκφ δχν. Σν ηξίςηκν ησλ δπν δαθηχισλ (δείθηεο θαη παξάκεζνο) ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο φηαλ θάπνηνο αλαθέξεηαη ζε ρξήκαηα θαη δειψλεη φηη επηζπκεί λα ιάβεη ή λα 

δηαπξαγκαηεπηεί έλα πνζφ. Παξάιιεια, αλ έλα άηνκν ζεθψζεη ηνλ αληίρεηξα ηνπ πξνο ηα 

επάλσ, έρεη σο ζηφρν λα επηδνθηκάζεη («θαιή δνπιεηά»), λα θαζεζπράζεη («φια θαιά») ή λα 

επηβεβαηψζεη («εληάμεη») ην ζπλνκηιεηή ηνπ. Αληηζέησο, αλ γπξίζεη ηνλ αληίρεηξά ηνπ πξνο ηα 

θάησ, εθθξάδεη άξλεζε ή απνδνθηκαζία (Goman, 1999). 



37 

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε, ηα δάθηπια απνηεινχλ κηα πινχζηα πεγή έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ. Ο Givens (1999) ππνζηήξημε φηη νη θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ελδφκπρεο ζθέςεηο θαη φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ην άηνκν ζέιεη λα 

θξχςεη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο αηζζάλεηαη κεγάιε απηνπεπνίζεζε, ε απφζηαζε αλάκεζα 

ζηα δάθηπιά ηνπ κεγαιψλεη θαη ζεθψλεη πην ζπρλά ηνλ αληίρεηξά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα 

απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θηλήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ή 

αηζζάλνληαη αλψηεξα, είλαη λα ελψλνπλ ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ ησλ ρεξηψλ ηνπο θαη λα θηλνχλ 

ην ζψκα ηνπο ειάρηζηα. Δίλαη κηα πνιχ δεκνθηιήο ηερληθή επηβνιήο ηεο δχλακεο ελφο αηφκνπ 

απέλαληη ζε θάπνην άιιν θαη εμνπδεηέξσζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ αληηπάινπ λα επηβιεζεί. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ειαθξψο αλαζεθσκέλα ρέξηα, ην άηνκν δείρλεη φηη ζθέθηεηαη θαη 

πξνζπαζεί λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ ή κηα ηδέα. Αληηζέησο, αλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ελψλεη ηα 

δάρηπιά ηνπ, ζθχβεη ειαθξά ην θεθάιη ηνπ πξνο ηα πίζσ, ην άηνκν εθθξάδεη ππεξνςία θαη 

ζλνκπηζκφ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά απξφζηην θαη ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκν (Lewis, 2012).  



38 

 

 

Η επαθή ησλ ρεξηψλ κε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε εηθφλα, ε 

νπνία, σζηφζν, ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ακθηβνιία, ε ππεξβνιή, ν δφινο 

θαη ε αλεζπρία. Όηαλ θάπνηνο πεη θάηη πνπ δελ επηηξέπεηαη, αηζζάλεηαη ληξνπή θαη πξνζπαζεί 

λα θαιχςεη ην ζηφκα ηνπ γηα λα ζηακαηήζεη ηε ξνή ησλ ιέμεσλ (Darwin, 1872). Απνηειεί κηα 

απζφξκεηε θίλεζε πνπ θάλνπλ πνιιά παηδηά φηαλ ιέλε ςέκαηα θαη θαηά ιάζνο απνθαιχπηνπλ 

ηελ αιήζεηα. Σν άγρνο πνπ βηψλεη ην άηνκν πνπ ιέεη ςέκαηα, ην σζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηάθνξεο θηλήζεηο κε ηα δάρηπιά ηνπ, αγγίδνληαο ηα ρείιε ηνπ θαη θιείλνληαο ην ζηφκα ηνπ, ελψ 

έλα έμππλν ηέρλαζκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη γηα λα κελ γίλνπλ αληηιεπηνί είλαη λα 

θαιχςνπλ ην ζηφκα ηνπο βήρνληαο. ε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλεδξίαζεο, αλ ν αθξναηήο δηαθσλεί κε ηα ιεγφκελα ηνπ νκηιεηή, ζα θξαηήζεη ηα δάρηπιά ηνπ 

ελσκέλα ζην χςνο ηνπ ζηφκαηφο ηνπ. Παξάιιεια, κηα αθφκε ζπλήζεηα πνπ νθείιεηαη ζην άγρνο 

γηα επηβεβαίσζε, είλαη θαη ην δάγθσκα αληηθεηκέλσλ φπσο ζηπιφ ή γπαιηά (Lewis, 2012).  
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Σν ηξίςηκν ησλ καηηψλ θαη ηεο κχηεο απνηειεί κηα θίλεζε πνπ απνθαιχπηεη ην άγρνο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ιέεη ςέκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη 

λα απνθαιπθζεί φηη ςεχδεηαη, ην άηνκν αξρίδεη λα ηξίβεη ηα κάηηα ηνπ, ελψ αλ είλαη γπλαίθα 

κπνξεί λα πξνζπνηεζεί φηη δηνξζψλεη ην καθηγηάδ ηεο θάησ απφ ηα κάηηα. Σν άγγηγκα ηεο κχηεο 

απνηειεί, επίζεο, κηα απζφξκεηε θίλεζεο ελφο αηφκνπ πνπ ιέεη ςέκαηα, θαζψο εθείλε ηε ζηηγκή 

δεκηνπξγείηαη ππεξαηκία θαη ην άηνκν αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ηξίςεη ηε κχηε ηνπ (Pease, 

1993). Παξάιιεια, ην ηξίςηκν ηεο κχηεο κπνξεί λα απνηειεί κηα απζφξκεηε θίλεζε πνπ 

θαλεξψλεη ηελ αλαζθάιεηα πνπ αηζζάλεηαη ν νκηιεηήο θαη ηελ ακθηβνιία γηα ην επφκελν ηνπ 

βήκα. Σέινο, κηα αθφκε θίλεζε πνπ απνθαιχπηεη ην άγρνο θαη ηε λεπξηθφηεηα ελφο αηφκνπ είλαη 

ην ηξίςηκν ηνπ απηηνχ. Σα άηνκα πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ ην ιφγν ή ζέινπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή ελφο άιινπ αηφκνπ ζεθψλνληαο ην ρέξη, αλ δελ ηα θαηαθέξνπλ, ηείλνπλ λα ηξίβνπλ 

ειαθξψο ην πίζσ κέξνο ηνπ απηηνχ ηνπο απφ ακεραλία, ηε ζηηγκή πνπ θαηεβάδνπλ ην ρέξη ηνπο.  

 

Κιείλνληαο, θξίλακε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηα δηαθνξεηηθά ζηπι ρεηξαςίαο. Η 

ρεηξαςία είλαη κηα ρεηξνλνκία θαισζνξίζκαηνο, φπνπ νη δπν αλνηρηέο παιάκεο πνπ ζπλδένληαη 

ζπκβνιίδνπλ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηε δεθηηθφηεηα θαη ην άγγηγκά ησλ ρεξηψλ ζπκβνιίδεη ηελ 

αιιειεγγχε (Lewis, 2012). Απνηειεί ηελ πξψηε θπζηθή επαθή ελφο αηφκνπ κε έλα άιιν θαη 

κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Ο 

ηξφπνο πνπ θάλνπλ ρεηξαςία ηα άηνκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην θχιν 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο.  

χκθσλα κε ηνλ Wesson (1992), ε εθκάζεζε ηεο ρεηξαςίαο απνηειεί κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αλδξψλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο πνπ ζέινπλ λα ηνπο κπήζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο 
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δχλακεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. Έηζη, απφ κηθξή ειηθία νη άλδξεο καζαίλνπλ φηη ε ρεηξαςία 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν πνπ ζπκβνιίδεη θαη επηβεβαηψλεη ηε δχλακε 

πνπ θαηέρεη ην άηνκν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ νη γπλαίθεο δελ εθπαηδεχνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε ρεηξαςία σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, είλαη ην γεγνλφο φηη γηα πνιιά ρξφληα ν ρψξνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ήηαλ έλαο αλδξνθξαηνχκελνο ρψξνο. Έηζη, ε δχλακε ηεο 

γπλαίθαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππνηαθηηθφηεηά ηεο, εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο θπξηαξρηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαλ ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαγθάδνληαο ηηο 

γπλαίθεο λα βξνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (Wesson, 1992).  

 Παξάιιεια, κηα αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχλ ηα άηνκα 

κέζσ ηεο δεκφζηαο θπζηθήο επαθήο νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά θνπιηνχξαο. ε θάπνηεο 

θνπιηνχξεο, κπνξεί λα απαγνξεχεηαη ε θπζηθή επαθή αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ίδηνπ ή ηνπ 

αληίζεηνπ θχινπ, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο θνπιηνχξεο, ε ρεηξαςία δελ απνηειεί ηξφπν 

επηθνηλσλίαο. Ωζηφζν, ηα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε, ηε ζέζε θαη ηηο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπλαληήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα κελ ηνπο θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ή ηνπο πξνζβάινπλ 

(Wesson, 1992). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Γάιινη θαίλεηαη λα αληαιιάζζνπλ δπν ρεηξαςίεο, κηα 

θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη κηα θαηά ηελ απνρψξεζε, αληίζεηα νη Γεξκαλνί αληαιιάζζνπλ κφλν 

κηα. ηελ παξαδνζηαθή Ιλδηθή θνπιηνχξα, νη γπλαίθεο δελ επηηξέπεηαη λα αληαιιάζζνπλ 

ρεηξαςία κε έλαλ άλδξα, αιιά απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ θξαηψληαο δηπισκέλα ηα ρέξηα ηνπο 

κπξνζηά ζην ζηέξλν, ελψ ζην Γπηηθφ Πνιηηηζκφ, έλαλ άλδξαο δελ ζα επηρεηξήζεη πνηέ λα δψζεη 

ην ρέξη ηνπ γηα λα αληαιιάμεη ρεηξαςία κε κηα γπλαίθα, αλ δελ θάλεη εθείλε ηελ πξψηε θίλεζε 

(Lewis, 2012).  

 Μηα ζσζηή ρεηξαςία δηαξθεί απφ 3 έσο 6 ιεπηά. Πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζηε ζέζε 

ησλ ρεξηψλ, λα είλαη δειαδή ηνπνζεηεκέλα θάζεηα θαη νη αληίρεηξεο πξέπεη λα θιεηδψλνπλ ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ ρεξηνχ. Σα δάρηπια ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα ζηαζεξφ θξάηεκα θαη ε δχλακε πνπ 

αζθείηαη ζα πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε θαη απφ ηνπο δπν. Μηα πνιχ δπλαηή ή ππεξβνιηθά 

ζηαζεξή ρεηξαςία, κπνξεί λα δψζεη ηελ αίζζεζε φηη ην άηνκν πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ή λα 

θξχςεη ηελ αδχλακή ηνπ θχζε. χκθσλα κε ηνλ Lewis (2012), ε πξψηε εληχπσζε πνπ 
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ζρεκαηίδεη θάπνηνο πξηλ επηιέμεη ην ζηπι ρεηξαςίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ππξνδνηείηαη απφ 

ηηο εμήο ζηάζεηο: 

 Σελ Κπξηαξρία. Όηαλ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη ν ζπλνκηιεηήο ζέιεη λα ηνπ 

επηβιεζεί θαη αηζζάλεηαη απεηιή, ε ρεηξαςία ηνπ ζα είλαη είηε πνιχ δπλαηή είηε 

επηθπιαθηηθή.  

 Σελ Τπνηαγή. Όηαλ ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη ν ζπλδηαιεγφκελνο  ζα ππνθχςεη εχθνια 

ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ζα πξέπεη λα απνθχγεη λα είλαη επηζεηηθφο 

 Σελ Ηζόηεηα. Όηαλ ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη ν ζπλνκηιεηήο είλαη επγεληθφο θαη 

θνηλσληθφο, ζα ηνπ αληαπνδψζεη κηα ηζάμηα ρεηξαςία. 

 

Κάπνηα απφ ηα πην γλσζηά ζηπι ρεηξαςίαο είλαη ηα εμήο (Lewis, 2012; Goman, 2008; 

Pease & Pease, 2004): 

 Ζ Απζηεξή ρεηξαςία. Σν άηνκν πνπ θάλεη κηα απζηεξή ρεηξαςία, αξπάδεη ην ρέξη ηνπ 

ζπλνκηιεηή, ην ζθίγγεη απνθαζηζηηθά θαη ην αθήλεη. Μηα απζηεξή ηξαληαρηή ρεηξαςία 

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη, θπξηνιεθηηθά, ελέξγεηα θαη 

ελζνπζηαζκφ ζε έλα άιιν άηνκν, ζηε ζπλάληεζε ή ζην φιν εγρείξεκα.  

 Ζ Παιάκε πξνο ηα θάησ. ηε ζπγθεθξηκέλε ρεηξαςία ην άηνκν παίξλνληαο ην ρέξη ηνπ 

άιινπ αηφκνπ, ην γπξίδεη έηζη ψζηε ε παιάκε ηνπ λα δείρλεη πξνο ηα θάησ θαη ηνπ άιινπ 

αηφκνπ λα δείρλεη πξνο ηα πάλσ. Δίλαη κηα θίλεζε πνπ θξχβεη επηζεηηθφηεηα ή θπξηαξρία 

θαη αθήλεη πνιχ κηθξφ πεξηζψξην ζηνλ ζπλδηαιεγφκελν  λα εδξαηψζεη κηα ηζφηηκε ζρέζε. 
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Η άθακπηε ρεηξαςία κε ηελ παιάκε πξνο ηα θάησ ππνρξεψλεη εθείλνλ πνπ δέρεηαη ηε 

ρεηξαςία λα ιάβεη κηα πην ππνηαθηηθή ζέζε θαη επηθνηλσλεί ηε δηάζεζή ηνπ αηφκνπ λα 

πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη ηα δπν άηνκα είλαη 

θπξηαξρηθά, ζα επηρεηξήζνπλ θαη νη δπν λα δηεθδηθήζνπλ ην «πάλσ ρέξη», γπξίδνληαο ν 

έλαο ην ρέξη ηνπ άιιν ζε κηα πην ππνηαθηηθή ζέζε θαη έρνληαο σο απνηέιεζκα κηα 

γεκάηε έληαζε ρεηξαςία κε ηα ρέξηα λα βξίζθνληαη ζε νξηδφληηα ζέζε. Γηα λα απνθχγεη 

θαλείο απηνχ ηνπ είδνπο ηε ρεηξαςία, κπνξεί λα πηάζεη κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ην πάλσ 

κέξνο ηεο παιάκεο ηνπ θπξηαξρηθνχ αηφκνπ θαη λα ηνλ αθνπιίζεη, γπξλψληαο ην πξνο ηα 

θάησ. Μηα άιιε ηερληθή γηα λα εμνπδεηεξψζεη θαλείο έλα θπξηαξρηθφ άηνκν είλαη λα 

εηζβάιεη ζηνλ «πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν». Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άηνκν πνπ ζπλαληά κηα 

θπξηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα γηα πξψηε θνξά ζα πξέπεη λα θάλεη πξψηα έλα βήκα 

κπξνζηά κε ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη θαη ζηε ζπλέρεηα, απιψλνληαο ην δεμί ρέξη, λα θάλεη 

έλα βήκα κε ην δεμί ηνπ πφδη θαη λα ζηαζεί δίπια ζην δεμί πφδη ηνπ άιινπ αηφκνπ 

εηζβάιινληαο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν. Σε ζηηγκή ηεο ρεηξαςίαο ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκίζεη ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη κε ην δεμί πφδη ηνπ άιινπ αηφκνπ θαη απφ απηή ηε 

ζέζε, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεη ηηο παιάκεο ηνπ ζε θάζεηε ζέζε θαη λα 

εμνπδεηεξψζεη ην θπξηαξρηθφ άηνκν.  

 Σν Γύξηζκα ηνπ Πήρε. Έλα θπξηαξρηθφ άηνκν ζα επηρεηξήζεη λα απιψζεη ην ρέξη ηνπ 

ζην άιιν άηνκν, γπξλψληαο ηνλ πήρε θαη θαηαιήγνληαο ην ρέξη ηνπ λα βξίζθεηαη πάλσ 

απφ εθείλν ηνπ άιινπ αηφκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ απφ πάλσ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηαξρία θαη ηνλ έιεγρν, ελψ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ρεξηνχ απφ θάησ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ππνηαγή θαη ηελ παζεηηθφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ην άηνκν, ηνπ νπνίνπ 

ην ρέξη βξίζθεηαη απφ θάησ, αηζζάλεηαη πην ππνηαθηηθφ κε απνηέιεζκα ην θπξηαξρηθφ 

άηνκν λα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ην πιενλέθηεκα έλαληη απηνχ. 

 Ζ Υεηξαςία-γάληη. Δίλαη γλσζηή θαη σο ε ρεηξαςία ησλ πνιηηηθψλ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ρεηξαςία γίλεηαη πηάλνληαο ην ρέξη ηνπ ζπλνκηιεηή κε ην δεμί θαη θαιχπηνληαο ην κε ην 

αξηζηεξφ απφ ηελ πάλσ πιεπξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην άηνκν εθθξάδεη φηη είλαη 

αμηφπηζην θαη εηιηθξηλέο. Ωζηφζν, ε ρεηξαςία-γάληη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 
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ζε νηθεία άηνκν, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην άιιν άηνκν 

ππνςίεο φηη θάηη ζπκβαίλεη θάλνληάο ην πην επηθπιαθηηθφ. 

 Σν Αγθάιηαζκα ηνπ ρεξηνύ. Απνηειεί κηα αθφκε ρεηξαςία πνπ πξνηηκνχλ νη πνιηηηθνί. 

Σν άηνκν αθνχ θάλεη ρεηξαςία κε ην δεμί ηνπ ρέξη, ζηε ζπλέρεηα αγθαιηάδεη κε ην 

αξηζηεξφ ηνπ ρέξη εθείλν ηνπ άιινπ αηφκνπ, δεκηνπξγψληαο έλα δεζηφ θάιπκκα 

πξνζηαζίαο. ηφρνο ηνπ είλαη λα επηθνηλσλήζεη ην αίζζεκα ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο 

δεζηαζηάο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο. Απνηειεί έλαλ αθφκε ηχπν ρεηξαςίαο 

πνπ απεπζχλεηαη ζε νηθεία πξφζσπα, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο εηζβνιή ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ ζπλνκηιεηή. Αθφκε, ην άηνκν ηε ζηηγκή ηεο 

ρεηξαςίαο κπνξεί λα αθνπκπήζεη κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ηνλ πήρε, ηνλ αγθψλα, ην 

δηθέθαιν ή ηνλ ψκν ηνπ άιινπ αηφκνπ. ε γεληθέο γξακκέο, φζν πην ςειά ηνπνζεηήζεη 

ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη, ηφζν πην κεγάιε παξνπζηάδεηαη ε νηθεηφηεηα ππάξρεη αλάκεζα ζηα 

δπν άηνκα.  

 

 Ζ Αδύλακε ρεηξαςία. Μηα αδχλακε ρεηξαςία γίλεηαη φηαλ ην άηνκν δίλεη ην ρέξη ηνπ, 

ην νπνίν είλαη αδχλακν, άηνλν θαη κεξηθέο θνξέο θξχν θαη ηδξσκέλν. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο απφ αδχλακα ή παζεηηθά ή λεαξά άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηηο 

ρεηξαςίεο.  

 Ζ Παγσκέλε ρεηξαςία. Κάπνηνη αδχλακνη ραξαθηήξεο, πνπ δελ έρνπλ πνιιή ελέξγεηα ή 

είλαη πνιχ παζεηηθνί, κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ζην άιιν άηνκν έλα θξχν απφ ηδξψηα ρέξη. 

Παξάιιεια, κηα ηέηνηνπ είδνπο ρεηξαςία κπνξεί λα δειψλεη φηη ην άιιν είλαη πνιχ 

αγρσκέλν. 
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 Ζ Υεηξαςία πνπ ζπάεη θόθθαια. ηελ πεξίπησζε απηή, έλα πνιχ θπξηαξρηθφ άηνκν ή 

θάπνηνο πνπ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ηνλ πξνζέμνπλ, κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε κηα 

ππεξβνιηθά δπλαηή ρεηξαςία πνπ ζα πξνθαιέζεη πφλν ζην ρέξη ηνπ άιινπ αηφκνπ. 

Ωζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα άηνκν πνπ αλακέλεη φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ 

είλαη θπξηαξρηθφ άηνκν θαη ζέιεη λα επηηεζεί εθείλνο πξψηνο. 

 Σν Άθακπην ρέξη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν απιψλεη ην ρέξη ηνπ ρσξίο λα ην 

ιπγίζεη, θξαηψληαο ην άιιν άηνκν ζε κηα απφζηαζε θαη αλαγθάδνληαο ην λα δερηεί ηε 

ρεηξαςία ζην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρψξν. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαιείηαη θαη «ρεηξαςία 

εηζβνιήο».  

 Σα Γάρηπια ηεο Βαζίιηζζαο. Η ζπγθεθξηκέλε ρεηξαςία είλαη ζπλεζηζκέλε ζε 

ζπλαληήζεηο αλδξψλ – γπλαηθψλ. Μηα γπλαίθα κπνξεί λα ηεληψζεη ην ρέξη ηεο γηα λα 

θάλεη ρεηξαςία κε έλαλ άληξα ρσξίο λα ηνλ αθήζεη λα ηελ πιεζηάζεη πνιχ, ζε ζεκείν 

πνπ εθείλνο λα θαηαθέξεη λα πηάζεη κφιηο δπν ή ηξία απφ ηα δάρηπια ηνπ ρεξηνχ ηεο. 

Μεξηθέο θνξέο, ε ρεηξαςία απηή, πξνηηκάηαη θαη απφ άηνκα πνπ αηζζάλνληαη φηη είλαη 

αλψηεξα. 

 

 Σν Σξάβεγκα ηνπ ρεξηνύ. Όηαλ ην άηνκν ηξαβά ην ρέξη ελφο άιινπ αηφκνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρεηξαςίαο, πξνθεηκέλνπ λα ην θέξεη ζην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρψξν, είλαη 

θαηά βάζνο κέξνο ελφο παηρληδηνχ δχλακεο, φπνπ ην ρεηξηζηηθφ άηνκν πξνζπαζεί λα 

επηβάιεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο. Οη θπξηφηεξεο εξκελείεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη: 

α) φηη ην άηνκν αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα θαη πξνζπαζεί λα θέξεη ηνλ απέλαληη ζηε δηθή 
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ηνπ πεξηνρή γηα λα αηζζαλζεί πην άλεηα, β) φηη είλαη θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ αηφκνπ 

λα δηαηεξεί κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην άιιν άηνκν, φηαλ θάλεη κηα ρεηξαςία θαη γ) φηη 

ζέιεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ γηα λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνλ ζπλδηαιεγφκελν.  

 Ζ Υεηξαςία θαη κε ηα δπν ρέξηα. ηε ζπγθεθξηκέλε ρεηξαςία ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί 

απφ ηελ αξρή θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ην αξηζηεξφ ηνπ 

ρέξη γηα λα επηθνηλσλήζεη ζε κέγηζην βαζκφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα ηνπ ζπλαηζζήκαηα, 

φπσο απηνπεπνίζεζε, εηιηθξίλεηα, ζηνξγή θαη αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ επηιέγεη λα 

αγγίμεη (ρακειφηεξν ή πςειφηεξν) εθθξάδεη ην βαζκφ έληαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Έηζη, ελψ ε δεμηά ηνπ παιάκε ζθίγγεη ηε δεμηά παιάκε ηνπ άιινπ αηφκνπ, ην αξηζηεξφ 

ηνπ ρέξη πηάλεη ηνλ θαξπφ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, κεηαδίδνληάο ηνπ έλα επηπιένλ 

ζπλαίζζεκα. Αλ ζέιεη λα κεηαδψζεη έλα αθφκε πην κεγάιν ζπλαίζζεκα ζα επηρεηξήζεη 

λα αθνπκπήζεη έλα κέξνο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ θαξπφ, φπσο ν αγθψλαο ή ν ψκνο. 

Δίλαη κηα αθφκε ρεηξαςία πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νηθεηφηεηαο ή θάπνηνπ είδνπο 

ζρέζεο κε ην άιιν άηνκν, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ακεραλία θαη ν ζπλνκηιεηήο λα ακθηζβεηήζεη ηα θίλεηξά ηνπ.  

2.3 Ζ ηάζε ηνπ ώκαηνο 

Η ζηάζε ηνπ ζψκαηνο κπνξεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα αληαλαθιά ηα πξαγκαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, κε θπξηφηεξα εθείλα ηεο ραξάο, ηνπ ζπκνχ θαη ηεο ιχπεο (Coulson, 

2004). Αθφκα, κπνξεί λα θαλεξψλεη ηε δηάζεζε ή ηελ δεθηηθφηεηά ηνπ ή κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη ην ζεβαζκφ ή ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα έλα άιιν άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

θιεηζηφ άηνκν πξνηηκάεη λα θάζεηαη κε ζηαπξσκέλα ρέξηα ή πφδηα ή λα θξαηά έλα αληηθείκελν, 

φπσο κηα ηζάληα κπξνζηά ηνπ, ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα αζπίδα πξνζηαζίαο πνπ ζα ην θάλεη λα 

αηζζάλεηαη ιηγφηεξν επάισην. Παξάιιεια, φηαλ θάπνηνο ζηξέςεη ην ζψκα ηνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, δείρλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα ηνλ αθνχζεη θαη είλαη κηα πξάμε 

ζεβαζκνχ θαη θηιηθήο δηάζεζεο (Goman, 2008).  

Δηδηθφηεξα, ηα πφδηα κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αλ ην άηνκν πνπ παξαηεξνχκε είλαη 

αλνηρηφ θαη άλεην, αξλεηηθφ ή αλαζθαιέο, θπξηαξρηθφ ή ππνηαθηηθφ ή έηνηκν λα απνκαθξπλζεί. 

Πνιιέο θνξέο ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα θξχςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ειέγρνληαο ηε 
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γιψζζα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, 

αθήλνληαο ηε ζηάζε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ πνδηψλ ηνπο λα θαλεξψζνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη, δηφηη ν έιεγρνο ησλ πνδηψλ είλαη πην δχζθνινο θαη 

δελ είλαη πάληα εθηθηφο ν ζπγρξνληζκφο ηνπ πάλσ κε ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο (Lewis, 

2012). 

ε ζρέζε κε ηελ φξζηα ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η φξζηα ζηάζε κε ηα πφδηα αλνηρηά ζην χςνο ησλ 

ψκσλ είλαη κηα θπζηνινγηθή θαη ραιαξή ζηάζε, πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο 

θπξηαξρίαο, δηφηη ην άηνκν θαίλεηαη πξνζγεησκέλν θαη γεκάην απηνπεπνίζεζε. Σα ίζηα πφδηα 

θαλεξψλνπλ έλαλ αλνηρηφκπαιν άλζξσπν, πνπ κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

πεξηβάιινπλ λα αηζζαλζνχλ πην άλεηα. Αληηζέησο, ηα άηνκα πνπ ζηέθνληαη κε ηα πφδηα 

παξάιιεια θαη θνληά ην έλα ζην άιιν, ην θνξκί ίζην, ηνπο ψκνπο ηξαβεγκέλνπο πίζσ θαη ηα 

ρέξηα ζην πιάη, πηνζεηνχλ κηα ζηάζε ππνηαγήο, φπσο νη καζεηέο απέλαληη ζην δάζθαιφ ηνπο ή 

νη ζηξαηηψηεο απέλαληη ζε θάπνηνλ αλψηεξν. Αθφκε, έλα ληξνπαιφ θαη ππνηαθηηθφ άηνκν κε 

ρακειή απηνπεπνίζεζε κπνξεί λα πηνζεηήζεη ηελ φξζηα ζηάζε, αιιά ζα ζηαπξψζεη ην έλα πφδη 

πάλσ απφ ην άιιν. Παξάιιεια, κηα αθφκε ακπληηθή ζηάζε πνπ δεκηνπξγεί πνιχ δπλαηά 

ζπλαηζζήκαηα θαη θξχβεη ηνλ αξλεηηζκφ ηνπ αηφκνπ είλαη ην θιείδσκα ησλ αζηξαγάισλ. Σέινο, 

ε θαηεχζπλζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα γφλαηα ελφο αηφκνπ θαλεξψλνπλ ηελ επηζπκία ηνπ γηα 

ην άηνκν πνπ έρεη απέλαληί ηνπ θαη απνθαιχπηεη ηα βαζηά ηνπ ζπλαηζζήκαηα (Goman, 2008).  

Ο ηξφπνο πνπ θάπνηνο ηνπνζεηεί ηα πφδηα ηνπ φηαλ θάζεηαη κπνξεί ζπρλά λα ζηέιλεη 

κελχκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ν ίδηνο ίζσο λα κελ αληηιακβάλεηαη. Έλα άηνκν πνπ θάζεηαη 

κε αλνηρηά πφδηα δείρλεη φηη είλαη ραιαξφ θαη άλεην. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθφ, δηφηη ηα ππεξβνιηθά αλνηρηά πφδηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ θαθή εληχπσζε θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηαπξψλνληαο ην δεμί πφδη πάλσ απφ ην αξηζηεξφ, ην άηνκν εθθξάδεη ην άγρνο θαη ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηά ηνπ, παίξλνληαο κηα ακπληηθή ζηάζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ζηαπξψλεη 

ηα πφδηα ζην χςνο ησλ αζηξαγάισλ, πξνζπαζψληαο λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα 

αηζζαλζεί κε ηνλ ηξφπν απηφ κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Αλ ηα ζηαπξσκέλα πφδηα ζπλδπαζηνχλ θαη 
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κε ζηαχξσκα ησλ ρεξηψλ, ην άηνκν δειψλεη κε ηε ζηάζε ηνπ φηη δελ ζέιεη λα ζπκκεηέρεη άιιν 

ζηε ζπδήηεζε θαη πξνηηκά λα απνζπξζεί (Lewis, 2012).  

 Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ πνδηψλ ζηελ θαζηζηή ζέζε 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Έλα θπξηαξρηθφ άηνκν ζα πξνηηκήζεη λα 

θαζίζεη απιψλνληαο πεξηζζφηεξν ηα πφδηα ηνπ θαη θαιχπηνληαο ην ρψξν, δείρλνληαο φηη νη 

αλάγθεο ηνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ εθείλεο ησλ ππφινηπσλ. Μηα αθφκε ζηάζε πνπ 

θαλεξψλεη έληνλα αληαγσληζηηθή δηάζεζε είλαη φηαλ ην άηνκν ηνπνζεηεί ην έλα πφδη ηνπ 

νξηδφληηα πάλσ ζην άιιν, ζηεξίδνληαο ηνλ αζηξάγαιν ηνπ ελφο πνδηνχ ζην γφλαην ηνπ άιινπ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δείρλεη φηη ην άηνκν εκκέλεη ζηηο απφςεηο ηνπ θαη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ δελ 

έρεη πνιιέο ειπίδεο λα θηάζεη ζε ζπκθσλία καδί ηνπ. Αλ παξάιιεια ηνπνζεηήζεη θαη ηα ρέξηα 

πάλσ ζην πφδη ηνπ, ηφηε παίξλεη κηα αθφκε πην ακπληηθή ζέζε θαη ζεκαηνδνηεί φηη είλαη 

πεηζκαηάξεο θαη δελ πξφθεηηαη λα ππνρσξήζεη απφ ηε ζέζε ηνπ εχθνια.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

3. Δμσηεξηθή Δκθάληζε ζην ρώξν Δξγαζίαο 

3.1 Σν ηπι ληπζίκαηνο 

χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληνιφγνπο, Erving Goffman (1959), ε 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελδπκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ ζπλεηδεηά ηα άηνκα 

κε ζηφρν λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αιιεινεπηδξάζνπλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα εληαρζνχλ ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Πξηλ ηελ εηζβνιή ησλ ελδπκάησλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, νη θηλήζεηο θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

έπαηδαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε 

ηνπο, νη ψκνη άξρηζαλ λα καθξαίλνπλ, νη δηθέθαινη λα κεγαιψλνπλ θαη ε κέζε λα ιεπηαίλεη, 

αιιάδνληαο ξηδηθά ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ. Πέξα, φκσο, απφ ην αηζζεηηθφ θνκκάηη, ε επηινγή 

ησλ ελδπκάησλ εθπέκπεη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ εθπέκπνπλ ηα ξνχρα ηνπ αηφκνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

άιισλ αηφκσλ (Johnson et al., 2002). O Gregory Stone (1962), θνηλσληνιφγνο θαη καζεηήο ηνπ 

κεγάινπ Ακεξηθάλνπ θνηλσληνιφγνπ Herbert Blume, ππνζηήξημε φηη ε εκθάληζε είλαη κηα 

απαξαίηεηε θάζε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ εδξαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ηξφπν έλδπζεο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα, 

ζηηο αμίεο, ζηε δηάζεζε, αιιά θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην ιεπθφ 

θνιάξν θαη ν ζηαπξφο είλαη έλδεημε φηη έλα άηνκν είλαη ηεξέαο ή ην ξνδ θαη γαιάδην ρξψκα πνπ 

θνξνχλ ηα βξέθε θαλεξψλεη ην θχιν ηνπο. Η εκθάληζε ηνπ αηφκνπ, επνκέλσο, απνθαιχπηεη θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαζψο νη άλζξσπνη έρνπλ ζπλδέζεη θάζε ελδπκαηνινγηθή επηινγή 

κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα (Johnson et al., 2008). 

Έηζη, θάπνηα άηνκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο πην 

απνηειεζκαηηθά απφ άιια θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε (Furnham & Petrova, 2010): 
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 Σελ Αςτοεικόνα: Οη ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ην βνεζνχλ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. 

 Σε Φειπαγώγηση: Οη επηινγέο ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα ζηνρεχνπλ ζηελ εμαπάηεζε ησλ 

αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.  

 Σηο Κοινωνικέρ Αξίερ: Η επηινγή ησλ ελδπκάησλ κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ην 

ζπληεξεηηζκφ ή ην ξηδνζπαζηηθφ ζηπι ελφο αηφκνπ, ηελ επαηζζεζία ή ηε δεκηνπξγηθή 

ηνπ δηάζεζε. 

 Σελ Πνεςματική Υγεία: Σα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θάλνπλ πεξίεξγεο επηινγέο 

ξνχρσλ ή δελ ελδηαθέξνληαη θαζφινπ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο θαη είλαη ζπρλά 

απεξηπνίεηνη. 

 Σελ Κοινωνική Τάξη: Η θνηλσληθή ηάμε θαη ε κφξθσζε ηνπ αηφκνπ, ην θαζηζηά κεξηθέο 

θνξέο πην επαίζζεην ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ξνχρσλ.  

 

Αθφκε, νη πεξηζζφηεξνη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ 

αηφκσλ ζην ρψξν εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπο. Έηζη, ελψ θάπνηεο εηαηξείεο έρνπλ δηθνχο ηνπο γξαπηνχο ελδπκαηνινγηθνχο θαλφλεο, νη 

πεξηζζφηεξεο θαίλεηαη λα βξίζθνπλ πην έκκεζνπο ηξφπνπο λα επηβάιινπλ ηνπο θψδηθεο 

ελδπκαζίαο πνπ επηζπκνχλ. Δθείλν πνπ θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηηο 

ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν ηχπνο εξγαζίαο πνπ επηιέγνπλ θαη ην κέξνο 
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πνπ εξγάδνληαη (Dellinger, 2002). Γηα παξάδεηγκα, νη γηαηξνί θαη νη λνζνθφκεο θνξνχλ ιεπθά ή 

ηαηξηθά ξνχρα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο ηηο αμίεο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

επαγγεικαηία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο (Pratt & Rafaeli, 1997). 

Παξάιιεια, ηα ξνχρα είλαη κηα πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα δπν θχια πξνθεηκέλνπ λα 

απηνπξνζδηνξηζηνχλ σο γέλνπο αξζεληθνχ ή ζειπθνχ θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ (Hatfield & Gatewood, 1978). ε γεληθέο γξακκέο, νη 

γπλαίθεο θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, 

θπξίσο δηφηη πξνζπαζνχλ, ζε έλαλ αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, κέζα απφ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο 

επηινγέο λα επηθνηλσλήζνπλ ηελ αμηνπηζηία, ηελ απνδνρή θαη ηελ απηνπεπνίζεζε (Sheppard, 

1992). ε ζρεηηθή έξεπλάο ηνπο, νη Rafaeli et al. (1997), αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο αηζζάλνληαη 

κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα, φηαλ είλαη ζσζηά ελδεδπκέλεο γηα ην ξφιν πνπ πξέπεη λα 

επηηειέζνπλ, αθφκε θαη αλ νη επηινγέο ηνπο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ άλεζε. Δηδηθφηεξα, νη 

γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ κηα ζέζε επζχλεο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, πηνζεηνχλ 

έλα πην «αλδξηθφ» ζηπι ληπζίκαηνο (Forsythe et al., 1985), πνπ ζα ηνπο πξνζδψζεη κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία θαη απνδνρή (Sheppard, 1992).  

 

ε φηη αθνξά ηελ επηρείξεζε, έλαο επίζεκα ληπκέλνο εξγαδφκελνο δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πειάηεο ηνπ, φηη είλαη επαγγεικαηίαο θαη αμηφπηζηνο ζε απηφ 
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πνπ θάλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα πην αλεπίζεκε ελδπκαζία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε φηη ην άηνκν είλαη πην θηιηθφ θαη πξνζηηφ (Peluchette et 

al., 2006). Πξφζθαηε έξεπλα ησλ Cardon & Okoro (2009), έδεημε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ 

επαγγεικαηηψλ επηζπκνχλ λα ληχλνληαη επίζεκα ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο ζπλδένπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ απζεληία κε ηελ επίζεκε ελδπκαζία, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία 

κε ηε ιηγφηεξν επίζεκε ελδπκαζία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θηιηθφηεηα κε ηε ραιαξή 

ελδπκαζία. Καηά ζπλέπεηα, ν ηχπνο ηνπ ελδχκαηνο πνπ ζα επηιέμεη θάπνηνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

εληχπσζε πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο αλψηεξνπο ηνπ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην 

απζηεξφ επίζεκν ζηπι ληπζίκαηνο, επηηξέπνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ θαη άιιεο πην 

ραιαξέο επηινγέο. Σν παξάδνμν, φκσο, πνπ ζπλέβε ήηαλ ην φηη φζν κεγαιχηεξε ειεπζεξία 

δηλφηαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θφπν ρξεηαδφηαλ λα θαηαβάιινπλ γηα λα κάζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ην 

θαηαιιειφηεξν έλδπκα, νδεγψληαο ηνπο ζπρλά πίζσ ζηελ αζθάιεηα ηνπ επίζεκνπ ζηπι 

ληπζίκαηνο (Rafaeli et al., 1997).  

Καηά ζπλέπεηα, ν ηξφπνο ληπζίκαηνο θαζνξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ 

θαη απνθαιχπηεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 



52 

 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδνπλ ηα ελδχκαηα θαη ηα αμεζνπάξ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν είλαη 

ηα εμήο (Givens (1999): 

 Οη ηεηξάγσλνη θαη θαξδηνί ψκνη θάλνπλ ην άηνκν λα θαίλεηαη πην δπλαηφ, ελψ νη 

ζηξνγγπιεκέλνη θαη ραιαξνί δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη ην άηνκν είκαη πην αδχλακν θαη 

εχπιαζην. Έηζη, ηφζν νη άλδξεο, φζν θαη νη γπλαίθεο επηιέγνπλ ζαθάθηα θαη θνπζηνχκηα 

πνπ ζα θάλνπλ ψκνπο ηνπο λα θαίλνληαη θαξδχηεξνη. 

 Καηά ηε δηάξθεηα κηαο επαγγεικαηηθήο ζπλάληεζεο, ηα άηνκα θξνληίδνπλ λα έρνπλ 

θαιπκκέλα θάπνηα επαίζζεηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπο, φπσο ν ιαηκφο θαη ν απρέλαο, 

θνξψληαο γξαβάηεο, καληήιηα ή θνζκήκαηα. Έλαο θαιπκκέλνο ιαηκφο θάλεη ην άηνκν λα 

θαίλεηαη δπλαηφ, ιηγφηεξν επάισην, αιιά θαη ιηγφηεξν αλνηρηφ. Αθφκε, κηα γξαβάηα 

θάλεη ην ζπλνκηιεηή λα θαίλεηαη πην ςειφο θαη επζπηελήο. 

 Σν θνπζηνχκη ζε θάπνηνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο κπνξεί λα θαίλεηαη σο 

μεπεξαζκέλν, φπσο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο 

δηαζθέδαζεο. Έλα θαιά ζηδεξσκέλν θαη πεξηπνηεκέλν παληειφλη ή πνπθάκηζν κπνξεί λα 

δψζεη ηελ αίζζεζε ηεο «κε επηηεδεπκέλεο» απζεληίαο (casual authority) θαη λα 

ππνθαηαζηήζεη έλα πνιχ επίζεκν έλδπκα, φπσο ην θνπζηνχκη. 

 

 Έλα αθξηβφ ξνιφη κπνξεί λα δείρλεη ηελ πξφζεζε ελφο αηφκνπ λα εληππσζηάζεη, ελψ έλα 

κνληέξλν ή πην απιφ ξνιφη κπνξεί λα δειψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα είλαη ζπλεπήο 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  
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 Σα παπνχηζηα είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη κηαο ζνβαξήο επαγγεικαηηθήο εηθφλαο, 

θαζψο έλα θιεηζηφ παπνχηζη (πνπ δελ αθήλεη εθηεζεηκέλα ηα δάρηπια) απνπλέεη 

ζνβαξφηεηα. Σα ςειά ηαθνχληα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αζηάζεηαο, ελψ έλα πην ρακειφ 

ηαθνχλη απνπλέεη ζηαζεξφηεηα θαη δείρλεη φηη ην άηνκν παηά γεξά ζηα πφδηα ηνπ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ηα παπνχηζηα πνπ δίλνπλ ην αίζζεκα ηεο θπξηαξρίαο είλαη θαξδηά, 

ρνληξά θαη βαξηά (ρσξίο λα μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο θνκςφηεηαο).  

 Σα ηαθνχληα πνπ θάλνπλ δπλαηφ ζφξπβν θαλεξψλνπλ έλα άηνκν πνπ ζέιεη λα θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη δελ δέρεηαη αληηξξήζεηο.  

 Σα παπνχηζηα ζπρλά αληαλαθινχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αλζξψπνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα κεγάια αζιεηηθά παπνχηζηα θαλεξψλνπλ έλα αλαζθαιέο άηνκν πνπ 

αηζζάλεηαη πην άλεηα φηαλ εξγάδεηαη ζε νκάδεο. Παξάιιεια, ε εκθάληζε ησλ 

παπνπηζηψλ θαλεξψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

Έηζη, έλα δεπγάξη απεξηπνίεηα θαη θζαξκέλα παπνχηζηα δείρλεη αδηαθνξία θαη έλα άηνκν 

πνπ δελ θξνληίδεη ηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Αθξηβψο ην αληίζεην δείρλεη έλα 

δεπγάξη πεξηπνηεκέλα παπνχηζηα.  

 

Κιείλνληαο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πίζηε θαη ε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ 

αηφκνπ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε 
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ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Hart & Brady, 2005). Μηα ζεηξά απφ έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα 

ζξεζθεπφκελα άηνκα ζεσξνχληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο σο πην αμηφπηζηα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αιηξνπηζκφ θαη γλήζην ελδηαθέξνλ (Saroglou et al., 2005; Tan & Vogel, 

2008; Xygalatas, 2013). Η έθζεζε ησλ αηφκσλ ζε ζξεζθεπηηθά ζχκβνια κπνξεί λα πξνσζήζεη 

ηελ αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ππελζπκίδνληαο ζην άηνκν ηηο ππεξθπζηθέο ακνηβέο θαη 

ηηκσξίεο πνπ δηαθεξχζζεη ε εθάζηνηε ζξεζθεία (Johnson & Bering, 2006; Xygalatas, 2013). Γελ 

είλαη ηπραίν, επνκέλσο, φηη νη πνιηηηθνί ζπρλά επηιέγνπλ λα πξνβάινπλ ηα ζχκβνια ηεο 

ζξεζθείαο πνπ αζπάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο φηη είλαη 

άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, εληζρχνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

3.2 Ζ εκαζία ηνπ Υξώκαηνο 

Πέξαλ, φκσο, απφ ηνλ θαηάιιειν ηχπν ησλ ελδπκάησλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ην ρξψκα ηνπο. Σν ρξψκα είλαη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

αζθεί ηδηαίηεξα κεγάιε επίδξαζε, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε γλψκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αλζξψπσλ. Βξίζθεηαη εμάιινπ ζε θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη αλάινγα κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ζην άηνκν κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο θαιφ ή θαθφ. Κάπνηα 

ρξψκαηα κπνξεί λα ελζαξξχλνπλ έλα άηνκν λα αηζζαλζεί κεγαιχηεξε ραξά ή λα ηνλ 

θαηαβάιινπλ, δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θάζε θνξά. Έηζη, ηα 

δεζηά ρξψκαηα απμάλνπλ ηελ έληαζε ησλ εξεζηζκάησλ, ελψ ηα ςπρξά ρξψκαηα κπνξνχλ λα 

ραιαξψζνπλ ηελ έληαζή ηνπο (Hemphill, 1996). 
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Ξεθηλψληαο απφ ηελ αξραία Διιάδα, ηνλ 5
ν
 αηψλα π.Υ., ε αληίζεζε καχξνπ-ιεπθνχ, ηνπ 

ζθνχξνπ θαη ηνπ θσηεηλνχ, αξρίδεη λα κπαίλεη ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ καδί κε ην θφθθηλν θαη 

θάπνηεο πξνζκίμεηο ηνπ κε ην θίηξηλν θαη ην πξάζηλν. Σα ελδηάκεζα ρξψκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε, είλαη κηα πην αλνηρηή ή πην ζθνχξε κίμε, ελψ αξγφηεξα ν Ιππνθξάηεο έθαλε γηα 

πξψηε θνξά ιφγν γηα ηε ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ ρξσκάησλ (ιεπθφ, καχξν, θφθθηλν, θίηξηλν), ε 

νπνία νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζή ηνπο σο βαζηθά ρξψκαηα. Ο Νεχησλαο, σζηφζν, ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ έθαλε ιφγν γηα ηνλ ηξνρφ ησλ ρξσκάησλ θαη πεξηέγξαςε ην θάζκα πνπ απνηειείηαη απφ κηα 

αξκνλία επηά ρξσκάησλ, ηα νπνία ζεσξνχζε βαζηθά θαη νκνηνγελή (Gage, 1999).  

Πνιχ αξγφηεξα, ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, ηέζζεξα ρξψκαηα ζπλδέζεθαλ κε ηα 

ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην έληνλν θφθθηλν κε ηε θσηηά, ην καχξν κε 

ηε γε, ην κπιε κε ηνλ αέξα θαη ην ιεπθφ κε ην λεξφ. Μέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζξεζθείαο, ηα 

ρξψκαηα άξρηζαλ λα ζπκβνιίδνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη εηδηθφηεξα, ην κπιε ζπκβφιηδε ηνλ 

παξάδεηζν, ην πνξθπξφ ηελ θηιεπζπιαρλία, ην κσβ ην καξηπξηθφ ζάλαην θαη ην ιεπθφ ηελ 

αγλφηεηα. Παξάιιεια, θαζψο ην ρξπζφ, ην πνξθπξφ, ην έληνλν θφθθηλν θαη ην κσβ πξνέθππηαλ 

απφ αθξηβέο ρξσζηηθέο, ηα ρξψκαηα απηά ζπλδέζεθαλ κε ηε δχλακε, ηελ απζεληία θαη ηελ 

πνιπηέιεηα (Gage, 1999).  

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα ρξψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Σν πξάζηλν είλαη έλα 

μεθνχξαζην ρξψκα, ελψ ην κσβ είλαη έλα επηζεηηθφ ρξψκα. Σν θφθθηλν κπνξεί λα αθππλίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ελψ ην κπιε ζρεηίδεηαη κε ηελ εξεκία θαη ηε γαιήλε. Έηζη, ην ρξψκα κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάμεη ηελ έληαζε ησλ εξεζηζκάησλ, λα βειηηψζεη ηε ζεκαηνδφηεζε, λα 

επηθνηλσλήζεη κηα επείγνπζα αλάγθε, λα εκπλεχζεη αζθάιεηα θαη λα βειηηψζεη αηζζεηηθά ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (Furnham & Petrova, 2010). 

Μηα ζεηξά απφ έξεπλεο έδεημαλ φηη νη αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζηα ρξψκαηα πνηθίινπλ 

θαη εμαξηψληαη απφ ην θχιν θαη ηελ θνπιηνχξα. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηα εμήο 

(Aslam, 2006; Page et al., 2012): 

 Οη γπλαίθεο πξνηηκνχλ ηα πξντφληα (ελδπκαηνινγηθά) κε πην αλνηρηά ρξψκαηα, ελψ νη 

άλδξεο ηα πην ζθνπξφρξσκα. 

 Οη άλδξεο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ην κπιε ρξψκα, ελψ νη γπλαίθεο ην θφθθηλν, ην κσβ θαη 

ην θίηξηλν 

 Οη εμσζηξεθείο άλζξσπνη πξνηηκνχλ ηα ζεξκά θαη θσηεηλά ρξψκαηα πνπ δηεγείξνπλ ηηο 

αηζζήζεηο, ελψ νη εζσζηξεθείο ηα πην ςπρξά θαη δηαθξηηηθά ρξψκαηα πνπ απνπλένπλ 

εξεκία. Έηζη, εθείλνη πνπ αλαδεηνχλ ηελ πεξηπέηεηα ζα πξνηηκήζνπλ ην θφθθηλν, ελψ 

εθείλνη πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ ην ξίζθν ζα πξνηηκήζνπλ ην κπιε.  

 

 Σν μπλε ζπκβνιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα, ηε αμηνπηζηία θαη ηελ εηιηθξίλεηα ζηελ 

Ακεξηθή, ζηελ Ιαπσλία, ζηε Νφηην Κνξέα θαη ζηελ Κίλα. ηελ Οιιαλδία ππνδειψλεη ηε 

ζειπθφηεηα, ελψ ζηελ νπεδία θαη ζηελ Ακεξηθή ηελ αξξελσπφηεηα.  

 Σν κόκκινο ζπκβνιίδεη ηελ αξξελσπφηεηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηε Γαιιία, ηελ 

θηινδνμία θαη ηελ επηζπκία ζηελ Ιλδία θαη ηελ αγάπε ζηελ Κίλα, ζηελ Κνξέα, ζηελ 

Ιαπσλία θαη ζηελ Ακεξηθή.  
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 Σν κίτπινο αλαπαξηζηά ηε ζεξκφηεηα ζηελ Ακεξηθή, αιιά ηελ απηζηία ζηε Γαιιία, ηε 

δήιηα ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Ρσζία, ελψ ζηελ Κίλα ζεσξείηαη επράξηζην θαη θαιφγνπζην 

ρξψκα θαη ζπκβνιίδεη ηελ απζεληία θαη ηελ αμηνπηζηία. Αθφκε, ζηελ Ιαπσλία θαη ζηε 

Νφηην Κνξέα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηπρία 

 Σν ππάσινο ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε, ηελ επηπρία, ην θαιφ γνχζην θαη ηελ πεξηπέηεηα ζηελ 

Ιαπσλία, ελψ ζην Βέιγην θαη ζηελ Ακεξηθή ηε δήιηα. ηελ Κίλα αλαπαξηζηά ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία. 

 Σν μωβ ζρεηίδεηαη κε ην ζπκφ θαη ην άγρνο ζην Μεμηθφ θαη ζηελ Πνισλία, ηελ ακαξηία 

θαη ην θφβν ζηελ Ιαπσλία, ηελ αγάπε ζηελ Κίλα, ζηε Νφηην Κνξέα θαη ζηελ Ακεξηθή. 

ηελ Κίλα, ζηε Νφηην Κνξέα θαη ζηελ Ιαπσλία κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη θάηη αθξηβφ, 

ελψ ζηελ Ακεξηθή θάηη θζελφ. 

 Σν μαύπο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αλία θαη ηελ αλνεζία ζηελ Ιλδία, ην πέλζνο θαη ηελ ιχπε 

ζηηο δπηηθέο ρψξεο, ην θφβν ζηελ Ιαπσλία θαη ζηε Γεξκαλία, ελψ ζηε Γεξκαλία 

ζπλδέεηαη επίζεο κε ην άγρνο θαη ηε δήιηα. ηε Ρσζία, ζην Μεμηθφ, ζηελ Πνισλία θαη 

ζηελ Ακεξηθή ζρεηίδεηαη κε ην θφβν, ην άγρνο θαη ηε δήιηα. Αθφκε, ζηελ Ακεξηθή, ζηελ 

Κίλα, ζηελ Ιαπσλία, θαη ζηε Νφηην Κνξέα αληηπξνζσπεχεη ηε δχλακε θαη ηελ πςειή 

ηηκή, ελψ ζηελ Κίλα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πςειή πνηφηεηα.  

 Σν λεςκό ζπκβνιίδεη ην ζάλαην θαη ην πέλζνο ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ζηελ Ιαπσλία θαη 

ζηελ Αζία γεληθφηεξα, ελψ ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ακεξηθή ζπκβνιίδεη ηελ αγλφηεηα 

θαη ηε ραξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν 

4. Αλάιπζε ηεο ηάζεο ηνπ ώκαηνο Γηάζεκσλ Πξνζώπσλ 

4.1 Ζ Πεξίπησζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο Donald Trump 

 

 

Ο πξφεδξνο ηεο Ακεξηθήο, Donald Trump άξρηζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία 

δηεπζχλνληαο ηε κεζηηηθή εηαηξεία πνπ δεκηνχξγεζαλ νη γνλείο ηνπο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ 

αγνξαπσιεζία κεγάισλ αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Manhattan. ην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηνπ, 

ινηπφλ, παξαηεξνχκε έλα ήξεκν πξφζσπν κε ην βιέκκα λα θνηηά ζηαζεξά κπξνζηά θαη 

ειαθξψο δεμηά, αηελίδνληαο θαη αλαθαιψληαο ζπλαηζζήκαηα. Υακνγειά ειαθξά θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα κηθξή θιίζε ζην θεθάιη, έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα πην ειθπζηηθή 

εηθφλα. Η καθξηά ηνπ κχηε δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο δχλακεο, ελψ ηα 

ηνμσηά θξχδηα δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη είλαη έλα άηνκν κε επαηζζεζίεο.  

Η θιίζε πξνο ηα κπξνζηά δίλεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη θηιηθφο, δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη 

είλαη έηνηκνο λα ζθχςεη πάλσ απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. Φνξάεη κπιε ζαθάθη πνπ 

ηνπ πξνζδίδεη αμηνπηζηία θαη εηιηθξίλεηα θαη θάλεη ηνπο ψκνπο ηνπ πην νγθψδεηο, δεκηνπξγψληαο 

ηελ αίζζεζε φηη είλαη έλα δπλαηφ άηνκν. Η θφθθηλε γξαβάηα είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ 
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θάλεη αληίζεζε κε ηελ ήξεκε θαη επαίζζεηε εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζηφρν έρεη λα 

πξνζζέζεη ην ζηνηρείν ηεο πνιπηέιεηαο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ Donald Trump. 

 

 

 

 Σν πνξθπξφ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηελ νηθνγελεηαθή απηή εηθφλα, ην νπνίν έρεη σο 

ζηφρν λα πξνβάιεη ηνλ πνιπηέιεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ Donald Trump. Ο ίδηνο ν Donald 

Trump είλαη επίζεκα ληπκέλνο ζε κπιε ηφλνπο, ε ζχδπγνο θαη ε θφξε ηνπ θνξνχλ θφθθηλα 

θνξέκαηα θαη νη δπν γηνί ηνπ θνξνχλ θνζηνχκηα, φπνπ θπξηαξρεί ην κπιε θαη γθξη ρξψκα 

απνπλένληαο αμηνπηζηία, εηιηθξίλεηα θαη ζπληεξεηηζκφ θαη θφθθηλεο γξαβάηεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

ηα θνξέκαηα ησλ ζειπθψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ηα αθξηβά θνζκήκαηα εληζρχνπλ ηελ 

εηθφλα ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο πνπ ζέινπλ λα πξνβάινπλ. ην θφλην 

θπξηαξρεί ην ιεπθφ (ρξψκα ηεο αγλφηεηαο θαη ηεο ραξάο) ζηα κάξκαξα, ην ρξπζφ ζηα θάγθεια 

θαη έλα πηάλν κε νπξά, ζηνηρεία πνπ έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππεξηνλίζνπλ ηελ 

πνιπηειή δσή ηεο νηθνγέλεηαο.  
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 Σα πξφζσπα ησλ κειψλ είλαη ρακνγειαζηά πξνβάιινληαο ηελ εηθφλα ηεο επηπρίαο θαη 

ηα ρέξηα ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνπο ψκνπο ηνπ δηπιαλνχ κέινπο, δείρλνληαο φηη είλαη κηα 

ελσκέλε θαη αγαπεκέλε νηθνγέλεηα, κε ηνλ παηέξα λα θξαηά ζθηρηά ην ρέξη ηεο θφξεο ηνπ. Σα 

μαλζά πεξηπνηεκέλα καιιηά ησλ κειψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνξθπξφ ρξψκα πνπ θάλεη έληνλε 

αληίζεζε κε ην ιεπθφ, δίλνπλ κηα «πξηγθηπηθή» αίζζεζε θαη ζέινπλ λα πξνβάιινπλ ηελ εηθφλα 

κηαο επηπρηζκέλεο θαη δεκέλεο νηθνγέλεηαο ηεο πςειήο θνηλσλίαο. 

 

 

 

Απφ λεαξή ειηθία, ινηπφλ, ν Donald Trump αξρίδεη λα ρηίδεη ηελ εηθφλα ελφο ζθιεξά 

εξγαδφκελνπ επαγγεικαηία θαη θξνληίδεη λα ηελ πξνσζεί κέζα απφ θσηνγξαθίζεηο ζε δηάθνξα 

πεξηνδηθά. ηελ παξαπάλσ εηθφλα είλαη θαη πάιη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο πνιπηέιεηαο, θαζψο ν 

Trump βξίζθεηαη ζε κηα ιηκνπδίλα θαη κηιά ζην ηειέθσλν ηνπ απηνθίλεηνπ ηνπ. Σν αθξηβφ 

θνζηνχκη ηνλίδεη πεξαηηέξσ ηελ εηθφλα ηνπ εχπνξνπ επαγγεικαηία.  

Η ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ηξαβήρηεθε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν Trump αλαθνίλσζε 

φηη ζα πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο ζηελ Γπηηθή πιεπξά ηνπ Manhattan ζηελ Νέα Τφξθε. Σα 

δάρηπια ηνπ αθνπκπνχλ ζην κέησπν δείρλνληαο φηη έρεη κηα ζνβαξή, αιιά θνπξαζηηθή 

ζπλνκηιία. Σν ζηαζεξφ βιέκκα δειψλεη θπξηαξρία, ηα ειαθξψο αλαζεθσκέλα θξχδηα θαη ηα 

ζηξνγγπιεκέλα ρείιε δίλνπλ κηα αίζζεζε ππεξνςίαο θαη απηαξέζθεηαο. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ελφο 
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πνδηνχ νξηδφληηα πάλσ ζην άιιν, ζηεξίδνληαο ηνλ αζηξάγαιν ηνπ ελφο πνδηνχ ζην γφλαην ηνπ 

άιινπ, δείρλεη ακπληηθή ζηάζε, έληνλα αληαγσληζηηθή δηάζεζε θαη εκκνλή ηηο απφςεηο ηνπ. 

 

 

 

Σν 2004 αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε ελφο απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα «reality show» ζηελ Ακεξηθή κε ηίηιν «The Apprentice», ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο δπν νκάδεο ζηειερψλ δηαγσλίδνληαλ ζε δηάθνξα project θαη θάζε βδνκάδα ν 

παξνπζηαζηήο έπξεπε λα απνιχζεη θάπνην κέινο. Ο Trump ήηαλ ν παξνπζηαζηήο ηεο εθπνκπήο 

κέρξη ην 2015 θαη παξαηηήζεθε γηα λα ζέζεη ππνςεθηφηεηά σο Πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. Όπσο παξαηεξνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αξρίδνπλ λα 

ζθιεξαίλνπλ θαη δε ζπκίδνπλ πιένλ ηνλ ειθπζηηθφ θαη ζθιεξά εξγαδφκελν επηρεηξεκαηία. Μηα 

απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο αηάθεο ηνπ Trump πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθπνκπή ήηαλ ην 

«Απνιχεζαη!».  

Βιέπνπκε, επνκέλσο, ηα κάηηα ηνπ λα κηθξαίλνπλ, ε κχηε θαη ην πηγνχλη ηνπ λα 

ζνπθξψλνπλ, ηα θξχδηα θαη ηα ρείιε ηνπ λα ζθίγγνπλ, πηνζεηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα 

ζηάζε νξγήο θαη απνδνθηκαζίαο. Κξαηά ηελησκέλν ην δάρηπιν ζρεκαηίδνληαο ηελ θάλε ελφο 

φπινπ κε ηα δάρηπιά ηνπ θαη ζεκαδεχνληαο ην άηνκν πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ. Η ζηάζε ηνπ 
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ζψκαηφο ηνπ εθδειψλεη επηζεηηθφηεηα θαη δείρλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα εμνληψζεη ηνλ αληίπαιφ 

ηνπ. Σν κπιε ζθνχξν θνπζηνχκη θαη ε θφθθηλε γξαβάηα (ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο) ζπλερίδεη λα 

είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ληχζηκν ηνπ Trump, ην νπνίν απνπλέεη αμηνπηζηία, επηζεηηθφηεηα θαη 

θπξηαξρία. Σα καιιηά ηνπ θαιχπηνπλ πιένλ ην κέησπφ θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ρξπζή θνξψλα 

πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ, παξφκνηα κε ηε ραίηε ελφο ιηνληαξηνχ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη είλαη 

αλψηεξνο, φηη έρεη ηελ εμνπζία θαη θπξηαξρεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Η πξνεδξηθή δεξκάηηλε 

θαξέθια θαη ην ζθνηεηλφ δσκάηην εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ην θιίκα θφβνπ θαη ζεβαζκνχ πνπ 

επηζπκεί λα απνπλέεη ε εηθφλα ηνπ. 

 

 

 

Οη ζρέζεηο ηνπ Donald Trump κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν Vladimir Putin ήηαλ πάληα θαιέο. 

Γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαηεγνξεζεί αξθεηέο θνξέο φηη θαηάθεξε λα εθιεγεί Πξφεδξνο ηεο 

Ακεξηθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ Ρψζνπ πξνέδξνπ. Η παξαπάλσ ρεηξαςία δείρλεη φηη νη δχν άλδξεο 

έρνπλ θαιέο ζρέζεηο θαη θαλεξψλεη ηελ νηθεηφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, θαζψο πέξα απφ ηα 

θάζεηα ηνπνζεηεκέλα ρέξηα θαη ηε ζθηρηή ρεηξαςία, ν Trump ηνπνζεηεί ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη 

ζην δεμί ρέξη ηνπ Putin αγθαιηάδνληαο ην βξαρίνλά ηνπ. Αθφκε, ην ζψκα ησλ δχν αλδξψλ έρεη 

κηα ειαθξηά θιίζε πξνο ηα κπξνζηά, ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή, ελψ ηα πξφζσπά ηνπο είλαη 

ειαθξψο ρακνγειαζηά. Σν βιέκκα ηνπο είλαη επζχ θαη ζηαζεξφ δειψλνληαο θπξηαξρία, σζηφζν 

ηα ρείιε ηνπ Putin είλαη ζπγθξαηεκέλα ρακνγειαζηά θαη δείρλνπλ άλεζε, ελψ ηα ρείιε θαη ην 
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ζαγφλη ηνπ Trump είλαη ζθηρηά ζθξαγηζκέλα γεγνλφο πνπ ηνλ ζέηεη ζε κηα ακπληηθή ζέζε θαη 

θαίλεηαη ζαλ λα ζπγθξαηεί ηα ιφγηα ηνπ.  

 

 

 

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλάληεζή ηνπ Donald Trump, κεηά ηελ εθινγή ηνπ σο 

Πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, κε ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν Barack Obama, 

ππήξμε κηα απφ ηηο πην ακήραλεο ζηηγκέο. Γελ ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή αλάκεζα ηεο δχν 

άλδξεο, αιιά θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη αληαιιάζζνπλ κηα ραιαξή ρεηξαςία, 

θξαηψληαο απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Σα κάηηα ηνπο είλαη ζθπζξσπά θαη γπξηζκέλα πξνο 

ηα θάησ δείρλνληαο δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε, ηα ρείιε θαη ην πηγνχλη ηνπο ζνπθξσκέλα 

εθδειψλνληαο απνδνθηκαζία θαη ιχπε, ελψ ηα θξχδηα ηνπ Trump είλαη ειαθξψο αλαζεθσκέλα 

δείρλνληαο αγαλάθηεζε θαη ηνλίδνληαο πεξαηηέξσ ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα.  

Σα ρξψκαηα πνπ επέιεμαλ λα θνξέζνπλ εληζρχνπλ ηα αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηνπο δπν άλδξεο. Ο Obama θνξά έλα καχξν θνζηνχκη θαη γθξη γξαβάηα, 

δειψλνληαο ηε ζιίςε ηνπ γηα απηή ηε ζπλάληεζε θαη ίζσο ηελ εθινγή ηνπ Trump σο Πξνέδξνπ, 

ελψ ν Trump θνξά κπιε ζθνχξν ζαθάθη θαη θφθθηλε γξαβάηα, πξνβάιινληαο ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ καρεηηθφηεηα-επηζεηηθφηεηά ηνπ. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν 

ζπλδπαζκφο κπιε, θφθθηλν θαη ιεπθφ είλαη ηα ρξψκαηα ηεο Ακεξηθάληθεο ζεκαίαο θαη ε εκκνλή 
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ηνπ Trump κε ηα ρξψκαηα απηά έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ παηξηψηε, πνπ αγαπά 

ηελ παηξίδα ηνπ θαη ζα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο.  

 

4.2 Ζ Πεξίπησζε ηνπ πξώελ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο Barack Obama 

 

 

 

Ο Barack Obama ππήξμε φρη κφλν ν πξψηνο έγρξσκνο Πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, αιιά θαη ν πξψηνο γεξνπζηαζηήο πνπ εθιέρζεθε Πξφεδξνο ζε ηφζν λεαξή 

ειηθία (48 εηψλ). Φνίηεζε ζηε λνκηθή ζρνιή ηνπ Harvard θαη ππήξμε ν πξψηνο έγρξσκνο 

εθδφηεο θαη πξφεδξνο ηνπ πεξηνδηθνχ “Harvard Law Review”. ηελ παξαπάλσ εηθφλα 

παξνπζηάδεηαη σο έλα ραιαξφ, γνεηεπηηθφ θαη ρακνγειαζηφ άηνκν έρνληαο ην έλα ρέξη ζηελ 

ηζέπε θαη αθνπκπψληαο ζηελ θνιψλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ελψ παξάιιεια πξνβάιεη ην 

δξαζηήξην ραξαθηήξα ηνπ, θξαηψληαο ζην άιιν ρέξη ην πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη.  

Σα καχξα ξνχρα έρνπλ ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ κε εμεδεηεκέλνπ 

ληπζίκαηνο (casual) πνπ επέιεμε σο θνηηεηήο ηεο λνκηθήο θαη λα πξνβάινπλ ηε δχλακε θαη ηελ 

αμηνπηζηία. Η επηινγή ελφο πην ραιαξνχ ζηπι ληπζίκαηνο πέξα απφ ηα απζηεξά θνζηνχκηα ίζσο 
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ζεκαηνδνηεί ηε δηάζεζε ηνπ Barack γηα λεσηεξηζκνχο, ηελ επειημία θαη ην αλνηρηφ ηνπ κπαιφ, 

θαζψο ν ίδηνο θαηάθεξε γηα πξψηε θνξά λα δηεηζδχζεη ζε έλα ρψξν πνπ θπξηαξρείηαη απφ ην 

πξφηππν ηνπ ιεπθνχ Ακεξηθάλνπ άλδξα πνπ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα ηεο πςειήο θνηλσλίαο.  

 

 

Οη νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο ηεο νηθνγέλεηαο Obama απνπλένπλ ηελ επηπρία θαη ηνπο 

ηζρπξνχο δεζκνχο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα κέιε. Σα ρέξηα ηνπ Obama θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

θξαηνχλ ζθηρηά εθείλα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζην πξφζσπφ ηνπο είλαη δσγξαθηζκέλε ε ραξά, πνπ 

εθδειψλεηαη κέζα απφ ην πιαηχ ρακφγειν, ηα ιακπεξά κάηηα θαη ηα ηνμσηά θξχδηα. Σν ζθίμηκν 

θαη ε θάιπςε ησλ ρεξηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο αληηθαηνπηξίδεη φηη πέξα απφ «δεκέλε» νηθνγέλεηα, 

νη γνλείο πξνζηαηεχνπλ ζηηο δπν θφξεο ηνπο θαη ηηο πεξηβάιινπλ κε ζαιπσξή. Αθφκε, νη ηζρπξνί 

δεζκνί ηεο νηθνγέλεηαο ππεξηνλίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη απφζηαζε αλάκεζα ηνπο 

θαη είλαη αγθαιηαζκέλνη, κε ηα ρέξηα ηνπο πεξαζκέλα ν έλαο γχξσ απφ ηνλ άιιν.  

Σα ξνχρα πνπ έρνπλ επηιέμεη είλαη αξκνληθά ζπλδπαζκέλα, απνθεχγνληαο ηα ππεξβνιηθά 

έληνλα ρξψκαηα. Σν κπιε ζθνχξν απνπλέεη αμηνπηζηία θαη εηιηθξίλεηα θαη ην καχξν δχλακε θαη 

πςειή πνηφηεηα. Σν κσβ-γθξη θφξεκα ηεο κηθξήο θφξεο ηεο νηθνγέλεηαο Obama θαη ε κσβ 
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γξαβάηα ηνπ πξνέδξνπ, ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε θαη έρνπλ σο ζηφρν ηαπηφρξνλα λα δψζνπλ έλα 

πην κνληέξλν ηφλν ζην απζηεξφ ληχζηκν πνπ επηβάιεη ε ζέζε ηνπο.  

 

 

 

Ο Obama ππήξμε ν λεαξφηεξνο Πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη 

ππεξέηεζε δπν ζεηείεο απφ ην 2009 έσο ην 2017. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πηνζέηεζε ην πξφηππν 

ελφο αζιεηηθνχ θαη ζθιεξά εξγαδφκελνπ επαγγεικαηία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φηαλ βξίζθεηαη 

ζην νβάι γξαθείν βγάδεη ην ζαθάθη ηνπ θαη ζεθψλεη ειαθξψο ηα καλίθηα δείρλνληαο φηη είλαη 

εξγαηηθφο. Δπηιέγεη θαηά θχξην ιφγν κπιε γξαβάηεο θαη θνζηνχκηα πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ 

αμηνπηζηία θαη θχξνο. Φξνληίδεη λα πξνβάιεη έλα πγεηέο, αζιεηηθφ θαη ιεπηφ ζψκα γεγνλφο πνπ 

δειψλεη φηη είλαη πάληα έηνηκνο λα εξγαζηεί ζθιεξά θαη λα παιέςεη γηα ηε ρψξα ηνπ. Η 

«αιιαγή» είλαη εθείλν πνπ πξεζβεχεη ηφζν κε ηελ εηθφλα, φζν θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ. 

πρλά επηιέγεη λα ζηέθεηαη φξζηνο θαηά ηε δηάξθεηα θάπνησλ ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ, 

φπσο ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία, εξγάδεηαη ρσξίο ην ζαθάθη ηνπ, έρνληαο ηα καλίθηα ηνπ 

γπξηζκέλα θαη κε αλνηρηφ ην θνπκπί ηνπ γηαθά ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηρεηξεί λα αιιάμεη ην 

πξφηππν ηνπ ςπρξνχ πξνέδξνπ θαη λα γίλεη πην πξνζηηφο θαη αιεζηλφο. Γείρλεη φηη εξγάδεηαη 
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ζθιεξά φπσο θάζε άιινο άλζξσπνο, είλαη ζε εγξήγνξζε, αιιά δηαηεξεί κε ηελ επζπηελή ζηάζε 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ην πξνθίι ηνπ δπλαηνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνπεπνίζεζε θαη 

εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ. Σν ζνβαξφ ηνπ πξφζσπν θαη ε ζηξακκέλε πξνο θάησ παιάκε 

ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ πνπ αθνπκπά ζην ηξαπέδη δείρλεη απνθαζηζηηθφηεηα θαη θπξηαξρία. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ην δεμί ηνπ ρέξη πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζέπε, πξνζδίδεη κηα ραιαξφηεηα θαη 

άλεζε ζηε ζπδήηεζε, ζπκπιεξψλνληαο ην πξνθίι ηνπ επέιηθηνπ επαγγεικαηία.   

 

 

 

Η θαζηέξσζε ηεο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 

απνηέιεζε ην κεγαιχηεξφ ηνπ φλεηξν θαη απφ ην 2009 επεδίσμε λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν 

θιίκα, ψζηε ην 2013 λα επηηχρεη ηελ ςήθηζε ηνπ Obamacare, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλαίλεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ ζψκαηνο ησλ Γεξνπζηαζηψλ. ηελ νκηιία ηνπ γηα ην ζχζηεκα πγείαο 

παξνπζηάζηεθε θνξψληαο κπιε ζθνχξν θνζηνχκη, ιεπθφ πνπθάκηζν θαη θφθθηλε γξαβάηα, 

ρξψκαηα ηηο ακεξηθάληθεο ζεκαίαο, απνπλένληαο αμηνπηζηία, θχξνο θαη κεγαινπξέπεηα. ην 

πέην ηνπ θνξά κηα θαξθίηζα κε ηε ζεκαία ηεο Ακεξηθήο θαη ζην θφλην βξίζθεηαη πςσκέλε κηα 

αθφκε κεγάιε ζεκαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν Obama επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη ζην θνηλφ ηα 
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παηξησηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ηελ αγάπε (θφθθηλν) θαη ην ζεβαζκφ (κπιε) γηα ηε ρψξα ηνπ θαη 

ην γεγνλφο φηη θηλείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πνιιψλ.  

Δίλαη επζπηελήο, ζηέθεηαη κε ραιαξνχο ψκνπο, απνπλένληαο δχλακε θαη απηνπεπνίζεζε, 

θάηη πνπ ηνλίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ην ζηαζεξφ βιέκκα θαη ηα ραιαξά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ. Ο Obama ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νκηιίαο ηνπ, σζηφζν κηα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο θηλήζεηο ηνπ είλαη λα ηεληψλεη ην δείθηε 

πξνο ηα κπξνζηά θαη πξνο ηα πάλσ. Η θίλεζε απηή ζέιεη λα δείμεη φηη ην ζέκα γηα ην νπνίν κηιά 

είλαη ππφζεζε φισλ, αθνξά φιν ηνλ θφζκν (Ακεξηθή) θαη φηη ν θφζκνο έρεη ηε δχλακε λα πάεη 

ηε ρψξα έλα βήκα κπξνζηά θαη πξνο ηα επάλσ (ςειά). Η θίλεζε ηνπ δαθηχινπ ηνπ παξαπέκπεη 

επίζεο θαη ζε θηλήζεηο ξήηνξα, πξνζδίδνληαο έλα θχξνο ζηνλ νκηιεηή, ν νπνίνο εθιακβάλεηαη 

σο απζεληία. 

 

 

 

Η θαιιηέξγεηα ησλ ζρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο κε ηελ Κίλα ήηαλ κηα αθφκε βαζηθή επηδίσμε 

ηνπ Obama. Σν 2009 ήηαλ ν πξψηνο Πξφεδξνο πνπ επηζθέθζεθε ην Πεθίλν πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Κηλέδν Πξφεδξν Xi Jinping. ηε ζχλνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πεθίλν ην 

2014 κε ηε ζπκκεηνρή κεγάισλ εγεηψλ θαη ζηφρν ηε δέζκεπζε ησλ ρσξψλ γηα ηε κείσζε ησλ 
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εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε παξνπζία ηνπ Obama επηζθξαγίδεη ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ 

έρεη αλαπηχμεη κε ηνλ Κηλέδν Πξφεδξν. Φνξάεη ην παξαδνζηαθφ θηλέδηθν έλδπκα ζε κσβ ζθνχξν 

ρξψκα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ θηλέδηθε θνπιηνχξα ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε θαη ηελ πνιπηέιεηα.  

Η ρεηξαςία πνπ κνηξάζηεθε κε ηνλ Κηλέδν Πξφεδξν θαλεξψλεη ηελ θαιή πξνζσπηθή 

ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη καδί ηνπ, θαζψο ππάξρεη βιεκκαηηθή επαθή αλάκεζα ζηνπο δπν 

άλδξεο θαζψο επίζεο ηα ρακνγειαζηά πξφζσπά ηνπο θαλεξψλνπλ ηα θηιηθά ηνπο αηζζήκαηα. Ο 

Κηλέδνο Πξφεδξνο αγθαιηάδεη κε ηα ρέξηα ηνπ ην ρέξη ηνπ Πξνέδξνπ Obama, εθδειψλνληαο 

νηθεηφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη θηιηθφηεηα, ελψ ε ειαθξηά θιίζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ Obama πξνο ηα 

κπξνζηά θαλεξψλεη ελδηαθέξνλ θαη ζεβαζκφ. Ωζηφζν, ε ειαθξηά θίλεζε ηνπ Obama πξνο ηα 

κπξνζηά θαη πξνο ζην ρψξν ηνπ Κηλέδνπ Πξνέδξνπ δειψλεη φηη παξά ην ζεβαζκφ πνπ δείρλεη, 

δηαηεξεί ηελ θπξηαξρία θαη ηε δχλακή ηνπ.  

 

 

Οη ζρέζεηο ηεο Ακεξηθήο κε ηε Ρσζία ήηαλ πάληα ηεηακέλεο, ην ίδην θαη νη ζρέζεηο ηνπ 

Obama κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν Putin. Οη δχν άλδξεο θξνληίδνπλ λα θξαηνχλ κηα ηππηθή ζρέζε, 

σζηφζν θάζε ηνπο ζπλάληεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε. Η επηινγή ηνπ κπιε ρξψκαηνο 

θπξηαξρεί θαη ηνπο πξνζδίδεη αμηνπηζηία θαη εηιηθξίλεηα. Η γεκάηε έληαζε αηκφζθαηξα 
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εληζρχεηαη απφ ην ακεηαθίλεην βιέκκα πνπ ππνδειψλεη θπξηαξρία ή απεηιή, απφ ην ζθίμηκν ησλ 

ρεηιηψλ θαη ηνπ πεγνπληνχ, πνπ δειψλεη δπζαξέζθεηά ή απνδνθηκαζία θαη απφ ηα ρακεισκέλα 

θξχδηα πνπ δειψλνπλ ελφριεζε. Η ειαθξηά θιίζε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ Ρψζνπ Πξνέδξνπ πξνο ηα 

θάησ θάλεη ην βιέκκα ηνπ δηαπεξαζηηθφ θαη επηζεηηθφ, ελψ ην ειαθξχ κεηδίακα δειψλεη 

ππεξνςία. Η ρεηξαςία ησλ δχν αλδξψλ είλαη ζθηρηή, εθθξάδνληαο θπξηαξρία, ελψ ην ρέξη ηνπ 

Πξνέδξνπ Obama είλαη γπξηζκέλν πξνο ηα πάλσ θαη ην ρέξη ηνπ Ρψζνπ πξνέδξνπ πξνο ηα θάησ, 

απνπλένληαο θπξηαξρία θαη ηελ πξφζεζε ηνπ Putin λα έρεη ηνλ έιεγρν, ηνπνζεηψληαο ηνλ Obama 

ζε ζέζε ππνηαγήο. 

 

4.3 Ζ Πεξίπησζε ηεο Καγθειαξίνπ ηεο Γεξκαλίαο Angela Merkel 

 

 

 

Η Angela Merkel είλαη ε πξψηε γπλαίθα πνπ εθιέρζεθε θαγθειάξηνο ζηε Γεξκαλία ην 

2005 θαη ε κνλαδηθή γπλαίθα εγέηεο κηαο απφ ηηο επηά πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο ηεο ε Merkel εκθαλίδεηαη απιή, θνξψληαο καχξν θνζηνχκη πνπ απνπλέεη 
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θχξνο θαη δχλακε θαη θνξά ειάρηζηα θνζκήκαηα, ρσξίο λα ηνλίδεη ηε ζειπθή ηεο πιεπξά. Σα 

ρακνγειαζηά θαη θσηεηλά κάηηα, ηα πςσκέλα θξχδηα θαη ην ακήραλν ρακφγειφ, ηεο πξνδίδνπλ 

έλα θηιηθφ πξνθίι θαη ηελ θάλνπλ λα θαίλεηαη πξνζηηή. Η έληνλε ακεραλία ηεο θαλεξψλεη φηη 

δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηα κέζα, ελψ ην ειάρηζην βάςηκν ηεο δείρλεη φηη δελ δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ εκθάληζε ή ζέιεη ελδερνκέλσο λα πηνζεηήζεη έλα πην αλδξηθφ ζηπι πνπ ζα ηηο 

δψζεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. Έηζη, ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηεο, ε Merkel επηιέγεη κφλν 

ζθνπξφρξσκα θνζηνχκηα (ζε κπιε θαη καχξν ρξψκα) θαη δελ θνξά θνζκήκαηα, παξά κφλν έλα 

απιφ πεξηδέξαην. Η απιφηεηα είλαη, εμάιινπ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, ν νπνίνο 

δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εξγαηηθφηεηα θαη φρη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε.  

 

 

 

Σν 2008 ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε εμαπιψλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ε Γεξκαλία 

θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη πεηζκαηηθά ηε ζπληεξεηηθή ηεο ζέζε φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Σν 2012, ζε νκηιία ηεο ζην πιαίζην ηεο 

Παγθφζκηαο Οηθνλνκηθήο πλφδνπ, ε Καγθειάξηνο Merkel εκθαλίδεηαη ζπληεξεηηθά ληπκέλε, 

θνξψληαο καχξν θνπζηνχκη θαη γθξη κπινπδάθη πνπ απνπλέεη θχξνο θαη εθθξάδεη ηε ζιίςε ηεο 

γηα ηε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ θνξά αθξηβά θνζκήκαηα, παξά 

κφλν έλα πεξηδέξαην απφ ράληξεο, θαλεξψλνληαο ην απιφ θαη απέξηηην ηεο ζηπι πνπ ζπκβαδίδεη 
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κε ηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ βηψλεη ε ρψξα ηεο. Σν βιέκκα ηεο είλαη βαξχ, ηα κάηηα θαη ηα ρείιε 

ηεο είλαη γπξηζκέλα πξνο ηα θάησ εθθξάδνληαο ιχπε θαη απνγνήηεπζε, ην πηγνχλη ηεο είλαη 

ζθηγκέλν δείρλνληαο φηη κεηξά ηα ιφγηα ηεο θαη ην θεθάιη ηεο έρεη κηα θιίζε πξνο ηα θάησ, 

γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη λα θαίλεηαη θνπξαζκέλε, πξνβιεκαηηζκέλε θαη πηζαλά απνγνεηεπκέλε.  

Οη ψκνη ηεο δηαγξάθνληαη πνιχ θνπζθσκέλνη θαη νγθψδεηο, γεγνλφο πνπ ηεο πξνζδίδεη 

δχλακε, ελψ ε ειαθξηά θιίζε ηνπο πξνο ηα κπξνζηά θαη ην ζαθάθη, πνπ είλαη θνπκπσκέλν πάλσ 

απφ ην χςνο ηνπ ζηήζνπο, θξχβεη ηε γπλαηθεία ηεο θχζε (ην ζηήζνο ηεο), αιιά θάλεη ηε ζηάζε 

ηεο λα θαίλεηαη πην παζεηηθή, «θνπκπσκέλε» θαη ακπληηθή. Οη αλνηρηέο παιάκεο είλαη έλδεημε 

φηη είλαη εηιηθξηλέο άηνκν, ελψ νη γπξηζκέλεο πξνο ηα κέζα παιάκεο δείρλνπλ ηελ πξφζεζή ηεο 

λα ζέζεη έλα πιαίζην, λα ζέζεη φξηα.  

 

 

 

Η εμσηεξηθή εκθάληζε είλαη θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηελ Merkel, θαζψο ην 

2012 δελ δίζηαζε λα θνξέζεη ζε επίζθεςή ηεο ζηελ Όπεξα ην ίδην θφξεκα πνπ είρε θνξέζεη θαη 

ην 2008. Οη εκθαλίζεηο ηεο κε ηνλ ζχδπγφ ηεο είλαη ειάρηζηεο, φπσο θαη νη εκθαλίζεηο ηεο κε 

βξαδηλή ηνπαιέηα. Σν πξάζηλν είλαη έλα μεθνχξαζην ρξψκα πνπ απνπλέεη εξεκία, ελψ νη πέξιεο 

θαη ην θιαζηθφ ηεο ξνιφη ηνλίδνπλ ην ζπληεξεηηζκφ θαη ηελ αγάπε ηεο γηα ην θιαζηθφ 

(δηαρξνληθφ).  
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Σν καχξν θνζηνχκη ηνπ ζπδχγνπ ηεο απνπλέεη θχξνο θαη ζνβαξφηεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηνπαιέηα πνπ θνξά ε Merkel δίλεη κηα λφηα πνιπηέιεηαο, φρη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ. ε 

γεληθέο γξακκέο, είλαη έλα ήζπρν θαη ρακειψλ ηφλσλ δεπγάξη. Σα ρακνγειαζηά ηνπο πξφζσπα 

απνπλένπλ θηιηθφηεηα. Η Merkel βξίζθεηαη έλα βήκα πην κπξνζηά απφ ην ζχδπγφ ηεο 

δείρλνληαο δπλακηζκφ θαη θπξηαξρία, ελψ ε ίδηα θξαηά ζθηρηά ηελ ηζάληα κπξνζηά ηεο κε ηα 

δπν ηεο ρέξηα ζαλ αζπίδα, παίξλνληαο έηζη κηα ακπληηθή ζηάζε, ίζσο ιφγν ακεραλίαο απέλαληη 

ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο ρηιηάδεο θσηνγξάθνπο.  

 

 

 

ηηο ζπλαληήζεηο ηεο κε κεγάινπο εγέηεο ε Merkel επηιέγεη λα απνρσξηζηεί ηα ζθνχξα 

ρξψκαηα θαη επηιέγεη ρξσκαηηζηά ζαθάθηα. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, επηιέγεη ζαθάθηα κε 

ηξία θνπκπηά ρσξίο γηαθά πνπ θιείλνπλ πάλσ απφ ην ζηήζνο, θξχβνληαο ηε ζειπθή ηεο πιεπξά 

θαη πηνζεηψληαο έλα απζηεξφ αλδξφγπλν ζηπι, πνπ απνπλέεη ζπληεξεηηζκφ θαη δπλακηζκφ. ηε 

ζπλάληεζε ησλ 20 ηζρπξφηεξσλ ρσξψλ ην 2017 ζην Ακβνχξγν, επέιεμε λα θνξέζεη θφθθηλν 
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ζαθάθη, μεθεχγνληαο απφ ην κπιε ζθνχξν - πνπ επέιεμαλ νη πεξηζζφηεξνη εγέηεο - δειψλνληαο 

θηινδνμία θαη επηζεηηθφηεηα. Ωζηφζν, ην ηππηθφ δελ θαίλεηαη λα είλαη θάηη πνπ ηελ απαζρνιεί, 

ηνπνζεηψληαο αλάπνδα ζηελ ηζέπε ηεο ηελ θαξθίηζα ηεο ζπλάληεζεο, ίζσο θαλεξψλνληαο ηελ 

θνχξαζε ηεο. Οη εθθξάζεηο ηεο έρνπλ αξρίζεη λα ζθιεξαίλνπλ θαη ην πξφζσπφ ηεο είλαη πιένλ 

πην ζνβαξφ.  

 ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν Putin, κηα εμίζνπ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα, ηηο 

εληππψζεηο θαίλεηαη λα θιέβεη ν Ρψζνο Πξφεδξνο, θαζψο ε επζεία, ακεηαθίλεηε ζηάζε θαη νη 

θαξδηνί ηνπ ψκνη, δειψλνπλ θπξηαξρία θαη απηνπεπνίζεζε, αιιά θαη έλα άηνκν πνπ δηαπλέεηαη 

απφ ζηξαηησηηθή πεηζαξρεία. Η θπζηνινγηθή θαη ραιαξή ζηάζε ηεο Merkel απφ ηελ άιιε 

πιεπξά δίλεη ηελ αίζζεζε φηη είλαη έλα πξνζγεησκέλν άηνκν κε απηνπεπνίζεζε. Σν βιέκκα ηνπ 

Ρψζνπ Πξνέδξνπ είλαη απζηεξφ θαη επηζεηηθφ, θαζψο έρεη ρακειψζεη ηα κάηηα ηνπ θαη θνηηά 

απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ελψ εμίζνπ ζνβαξφ είλαη θαη ην βιέκκα ηεο Merkel, ε νπνία ζθίγγεη ην 

ζηφκα ηεο, δείρλνληαο απηνζπγθξάηεζε θαη φηη κεηξά ηα ιφγηα ηεο. Σν θιίκα αλάκεζα ζηνπο 

δπν εγέηεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ςπρξφ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ φρη πνιχ 

ζθηρηή ρεηξαςία, φπνπ ν Ρψζνο Πξφεδξνο σο πην θπξηαξρηθφο πξνζπαζεί λα επηβιεζεί 

ηξαβψληαο ηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην δίπια ηνπ, ελψ εθείλε εκθαλίδεηαη πην ακπληηθή 

γπξλψληαο ζην πιάη θαη κπινθάξνληάο ηνλ.  
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ε επφκελε εθδήισζε ηεο ζπλάληεζεο ησλ G20 ην 2017 ζην Ακβνχξγν, ε Merkel δελ 

δηζηάδεη λα εκθαληζηεί κε ην ίδην γθξη παληειφλη θαη πεξηδέξαην, αιιάδνληαο κφλν ην ζαθάθη ηεο 

θαη επηιέγνληαο έλα πξάζηλν πνπ απνπλέεη εξεκία θαη ραιαξφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, επέθξηλε ηε ζηάζε ηνπ λένπ Πξνέδξνπ Donald 

Trump, ν νπνίνο απνθάζηζε λα απνρσξίζεη απφ ηε δέζκεπζε πνπ είρε αλαιάβεη ν πξνθάηνρφο 

ηνπ, φπσο θαη νη κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Καηά ηε ζπλάληεζε ηεο Merkel κε ηνλ Trump, ην θιίκα ππήξμε ςπρξφ θαη νη ζρέζεηο 

ηνπο ήηαλ ηππηθέο.  

ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ν Trump θαίλεηαη λα απνθεχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή καδί ηεο 

ζηξέθνληαο απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θεθάιη ηνπ θαη εθθξάδνληαο ακεραλία θαη απνζηξνθή, ελψ 

ηα ζθηγκέλα ρείιε, ε ζνπθξσκέλε κχηε, ην πηγνχλη θαη ηα κάηηα δείρλνπλ απνδνθηκαζία θαη 

απνγνήηεπζε. Οη θξεκαζκέλνη ψκνη θαη ηα αλνηρηά πφδηα απνηεινχλ κηα ζθφπηκε πξνζπάζεηα 

λα θαλεί ραιαξφο θαη θπξηαξρηθφο, αιιά ηα κεηέσξα ρέξηα ηνπ ηνλίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

ακεραλία ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Merkel θάζεηαη δίπια ηνπ ηνπνζεηψληαο ηα ρέξηα ηεο 

κπξνζηά θαη παίξλνληαο κηα ακπληηθή ζηάζε, θξαηψληαο ηηο ζεκεηψζεηο ηεο γηα λα εθηνλψζεη 

ηελ αξλεηηθή ηεο ελέξγεηα. Φαίλεηαη λα ρακνγειά πνλεξά ζαλ λα έρεη θάλεη ζθαλδαιηά, 
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θαλεξψλνληαο ηε ραιαξή ηεο δηάζεζε. Δίλαη ραξνχκελε γηα ηελ έθβαζε ηεο ζπλφδνπ θαη 

απνπλέεη απηνπεπνίζεζε θαη θηιηθφηεηα 

 

           

 

Ο Γάιινο Πξφεδξνο Emmanuel Macron θαη ν Καλαδφο Πξσζππνπξγφο Justin Pierre 

James Trudeau θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ ηδηαίηεξα θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Καγθειάξην, θάηη πνπ 

έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηε ζπλάληεζή ηνπο ζην Ακβνχξγν ην 2017. Οη δχν λεαξνί εγέηεο 

θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γνεηεία ηνπο θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηε Merkel. Δίλαη απφ 

ηνπο ιίγνπο εγέηεο πνπ ππνδέρηεθε εγθάξδηα θαη νη νπνίνη ηε ραηξέηεζαλ φρη κφλν δηα 

ρεηξαςίαο, αιιά θαη θηιψληαο ηελ ζηαπξσηά.  

Ο Καλαδφο Πξσζππνπξγφο ζθχβεη επηζεηηθά πξνο ην κέξνο ηεο, ελψ ε Καγθειάξηνο 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ακπληηθά ειαθξψο πξνο ηα πίζσ. Υακνγειάεη ακήραλα πξνζπαζψληαο 

λα δηαηεξήζεη ηελ απηνθπξηαξρία ηεο. Η ζθηρηή ρεηξαςία θαη ην ρέξη ηνπ Καλαδνχ 

Πξσζππνπξγνχ ζηνλ ψκν ηεο Merkel καξηπξνχλ ηελ κεγάιε νηθεηφηεηα θαη ηηο θηιηθέο ζρέζεηο 

ησλ δχν αηφκσλ. Σν ρακνγειαζηφ πξφζσπν ηνπ Trudeau, ην κπιε θνπζηνχκη θαη ε θφθθηλε 

γξαβάηα ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ελφο γνεηεπηηθνχ, εηιηθξηλνχο θαη αμηνπξεπνχο αηφκνπ, ελψ 

ην επζχ ηνπ βιέκκα δειψλεη ζηγνπξηά θαη θπξηαξρία. 
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ην ίδην θιίκα ππήξμε θαη ε ζπλάληεζε ηεο Merkel κε ηνλ Γάιιν Πξφεδξν, ν νπνίνο δελ 

ηε ραηξέηεζε δηα ρεηξαςίαο, αιιά ηελ αγθάιηαζε θαη ηε θίιεζε ζηαπξσηά. Ο κεγάινο βαζκφο 

νηθεηφηεηαο θαη νη θαιέο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο θαίλνληαη απφ ηα ρέξηα ηνπο πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηνπο ψκνπο ηνπ απέλαληη θαη ηα ρακνγειαζηά ηνπο πξφζσπα. Ο Γάιινο 

πξφεδξνο έρεη επζεία βιεκκαηηθή επαθή κε ηελ Καγθειάξην εθδειψλνληαο θπξίαξρε 

ζπκπεξηθνξά, ελψ εθείλε ηνλ κπινθάξεη βάδνληαο ειαθξψο κπξνζηά ην ρέξη ηεο θξαηψληαο 

ακπληηθή ζηάζε. Σν ρακφγειν θαη ησλ δχν θαλεξψλεη ηελ θαιή θαη θηιηθή ηνπο δηάζεζε.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα επηδηψρζεθε λα θαηαγξαθνχλ νη ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βξίζθνπλ έθθξαζε κέζα απφ ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Αξρηθά, έγηλε 

αλαθνξά ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο ην πξφζσπν εθνδηάδεη ην άηνκν κε κηα επξεία γθάκα θηλήζεσλ πνπ ζε 

θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη ζπρλά αζπλαίζζεηα, κπνξεί λα απνθαιχςεη ζηάζεηο, δηαζέζεηο 

ή ζθέςεηο πνπ θάπνηεο θνξέο ην άηνκν δελ κπνξεί λα εθθξάζεη κε ιφγηα (Givens, 1999). Η 

αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί κέξνο ησλ «καιαθψλ 

δεμηνηήησλ» (soft skills) πνπ αθνξά πνιινχο επαγγεικαηίεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ κε πνιιά άηνκα (φπσο πνιηηηθνί, δηπισκάηεο θ.α.). Η βειηίσζε ησλ εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνζψπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο (Furnham & 

Petrova, 2010).  

 ηε ζπλέρεηα, επηρεηξήζεθε λα απνθσδηθνπνηεζεί ν ξφινο ηεο ζηάζεο ησλ ρεξηψλ θαη 

ησλ πνδηψλ ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη αλαθέξζεθε εθηελψο ζηα είδε 

ρεηξαςίαο θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπο. Η ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο ρεηξνλνκίεο θαη ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν είλαη ηφζν ζηελή, πνπ νη ρεηξνλνκίεο απνηεινχλ έλα δεχηεξν θαλάιη έθθξαζεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν κηιά (McNeill, 1985). 

Σα δάρηπια είλαη ηα πην επέιηθηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη απνηεινχλ κηα πινχζηα πεγή έθθξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ, θαζψο κπνξνχλ λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηηο ελδφκπρεο ζθέςεηο 

θαη φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηφ δελ ζέιεη λα εθδειψζεη (Givens,1999). Έηζη, ε ρεηξαςία σο 

πξψηε θπζηθή επαθή ελφο αηφκνπ κε έλα άιιν, κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ (Lewis, 2012).  

Παξάιιεια, έγηλε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο εκθάληζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζηπι 

ληπζίκαηνο θαη ζηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ, σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελδπκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ 

ζπλεηδεηά ηα άηνκα κε ζηφρν λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, 
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πξνθεηκέλνπ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα εληαρζνχλ ζε έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν (Erving Goffman,1959), ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ εθπέκπνπλ ηα ξνχρα 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ (Johnson et al., 2002). Δπηπξνζζέησο, ηα 

ρξψκαηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, δεκηνπξγψληαο 

δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αχμεζε ηεο 

έληαζεο ησλ εξεζηζκάησλ κέζα απφ ηε ρξήζε δεζηψλ ρξσκάησλ θαη ηε ραιάξσζε ηεο έληαζεο 

κε ηε ρξήζε ςπρξψλ ρξσκάησλ (Hemphill, 1996). 

 Απφ ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ ηξηψλ κεγάισλ εγεηψλ 

απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο πνπ επηιέρζεζαλ, έγηλε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο θαη εξκελείαο 

ζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζεκαληηθέο πεξηφδνπο ηεο θαξηέξαο ηνπο, 

φπσο θαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε εμίζνπ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο απφ ην ρψξν ηεο 

πνιηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ φηη θαη νη ηξεηο πνιηηηθνί ζε λεαξή ειηθία 

πξφβαιιαλ έλα πην θηιηθφ θαη γνεηεπηηθφ πξφηππν, ην νπνίν κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ άιιαμε 

ξηδηθά θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ε επηδίσμε κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο, δχλακεο θαη θπξηαξρίαο.  

 ε φηη αθνξά ηνπο ηξεηο εγέηεο πνπ επηιέμακε, παξαηεξήζακε φηη ζην μεθίλεκα ηεο 

θαξηέξαο ηνπο θαη ζε λεαξφηεξε ειηθία, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο ήηαλ πην ραιαξέο θαη 

ραξνχκελεο, γεγνλφο πνπ ηνπο έθαλε πην ειθπζηηθνχο. ηε ζπλέρεηα, νη εκπεηξίεο, νη επηινγέο, ην 

θχιν θαη ε θνπιηνχξα ηνπ θαζελφο απνηέιεζαλ ζηνηρεία πνπ επεξέαζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αιιαγή ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ 

κελπκάησλ πνπ ζέιεζαλ λα κεηαθέξνπλ. Δθείλν πνπ παξέκεηλε ζηαζεξφ ζηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ησλ ηξηψλ είλαη ε πξνηίκεζή ηνπο ζηα ζθνχξα κπιε θνπζηνχκηα, ηα νπνία θαλεξψλνπλ 

αμηνπηζηία, εηιηθξίλεηα θαη πςειή πνηφηεηα.  

Ο Donald Trump ππήξμε ν πξψηνο επηρεηξεκαηίαο θαη showman πνπ εθιέρζεθε 

Πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα πξψηα θηφιαο βήκαηα, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο 

θαη νη επηινγέο ηνπ Trump καξηπξνχζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ πνιπηέιεηα, ηελ απηαξέζθεηα θαη 

ηελ ππεξνςία. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, εμειίρζεθε ζε έλα δνγκαηηθφ θαη θπξηαξρηθφ άηνκν, 

παξνπζηάδεηαη ππεξφπηεο, επηζεηηθφο, κε κεγαιχηεξν ηνπ φπιν ηνλ ππεξηνληζκφ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ γηα ηελ Ακεξηθή θαη ηελ εηθφλα ηνπ θαινχ παηξηψηε, ε νπνία πξνβάιιεηαη 

απφ ηελ επηινγή ελδπκάησλ ζηα ρξψκαηα ηεο Ακεξηθάληθεο ζεκαίαο (κπιε, θφθθηλν, ιεπθφ). Οη 
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θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηαπλένληαη απφ επηζεηηθφηεηα (κε αγαπεκέλε ηνπ θίλεζε λα είλαη 

εθείλε ηεο θάλεο ελφο πηζηνιηνχ κε ηα δάρηπιά ηνπ) θαη απφ ηε δηάζεζε λα εμνληψζεη ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ έγηλαλ πην ζθιεξέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζθίγγεη ηα ρείιε, ηα θξχδηα θαη ην πηγνχλη, δειψλνληαο νξγή, κίζνο θαη απνδνθηκαζία. Οη 

ζρέζεηο ηνπ κε αξθεηνχο εγέηεο δελ είλαη θαιέο, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ φηαλ ηνπο ζπλαληά θαη δελ δηζηάδεη λα εθθξάζεη απνδνθηκαζία, ακθηζβήηεζε 

θαη ππεξνςία. Ο Ρψζνο Πξφεδξνο Putin είλαη ίζσο απφ ηνπο ιίγνπο εγέηεο κε ηνπο νπνίνπο 

δηαηεξεί θαιέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, θάηη πνπ θαίλεηαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, απφ ηελ νηθεηφηεηα 

πνπ απνπλένπλ νη ρεηξαςίεο πνπ κνηξάδνληαη. 

Ο πξψελ Πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ, Barack Obama, ππήξμε ν πξψηνο έγρξσκνο Πξφεδξνο 

ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. ε αληίζεζε κε ηνλ Trump, ν Obama ππήξμε λεσηεξηζηήο 

θαη ππεξαζπηζηήο κεγάισλ αιιαγψλ. Δλδπκαηνινγηθά, ν Obama πξνψζεζε ην πξφηππν ελφο 

αζιεηηθνχ θαη εξγαηηθνχ Πξνέδξνπ, βγάδνληαο ην ζαθάθη θαη δνπιεχνληαο κε καδεκέλα ηα 

καλίθηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κε ην επζπηελέο παξάζηεκά ηνπ θαηάθεξε λα απνπλέεη αμηνπηζηία 

θαη εηιηθξίλεηα. Πεηξακαηηδφηαλ κε γξαβάηεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα, ελψ φηαλ ε πεξίζηαζε ην 

απαηηνχζε απνρσξηδφηαλ ην θνζηνχκη θαη δελ δίζηαδε λα βγάιεη ην ζαθάθη ηνπ. Σα ρέξηα ηνπ 

ήηαλ ηζρπξά εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζηαζεξφ ηνπ ιφγν, έδηλαλ ηελ 

αίζζεζε ελφο δεηλνχ ξήηνξα. Οη παιάκεο ηνπ ήηαλ ζπλήζσο αλνηρηέο, δείρλνληαο φηη είλαη 

αλνηρηφ θαη εηιηθξηλέο άηνκν, ελψ ζπρλά έδεηρλε κε ην δάρηπιν απζφξκεηα πξνο ηα κπξνζηά θαη 

πξνο ηα πάλσ, ζαλ λα δηδάζθεη, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη είλαη απζεληία.  

Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ αξρίδνπλ λα ζθιεξαίλνπλ. Σν 

γνεηεπηηθφ ηνπ πξφζσπν γίλεηαη πην ζθπζξσπφ θαη ηα κάηηα θαη ηα ρείιε ηνπ αξρίδνπλ λα έρνπλ 

κηα θιίζε πξνο ηα θάησ. Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο εγέηεο ππήξμαλ θαιέο, θάηη πνπ 

θαίλεηαη ζηηο ζθηρηέο ρεηξαςίεο πνπ αληάιιαζζε θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή πνπ είρε καδί ηνπο, 

κε εμαίξεζε ηε ζρέζε ηνπ κε ην Ρψζν Πξφεδξν Putin κε ηνλ νπνίν αληάιιαζζε ρεηξαςίεο 

γεκάηεο έληαζε θαη επηζεηηθφηεηα. Η εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ Trump ππήξμε έλα πνιχ δπζάξεζην 

γεγνλφο γηα ηνλ ίδην, θάηη πνπ δίλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηφ απφ ην καχξν ζαθάθη θαη ηε γθξη 

γξαβάηα πνπ επέιεμε λα θνξέζεη, ην ζθπζξσπφ ηνπ πξφζσπν θαη ηελ απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο 

επαθήο. 
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Σέινο, ε Angela Merkel είλαη ε πξψηε γπλαίθα πνπ εθιέρζεθε Καγθειάξηνο ζε κηα απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη ελδπκαηνινγηθέο ηεο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ θνζηνχκηα 

ζε ίζηα γξακκή θαη έλα αλδξηθφ ζηπι ληπζίκαηνο πνπ ηεο πξνζδίδεη αμηνπηζηία θαη κεγαιχηεξν 

θχξνο. Δπηιέγεη ζαθάθηα κε θαη ρσξίο γηαθά πνπ έρνπλ ηξία θνπκπηά θαη θνπκπψλνπλ κέρξη 

πάλσ απφ ην ζηήζνο ηεο κε ζηφρν λα θαιχςεη ηε ζειπθή ηεο πιεπξά. ην πιαίζην ηνπ αλδξηθνχ 

ζηπι πνπ ππνζηεξίδεη, δελ θνξά θνζκήκαηα, παξά κφλν δηαθξηηηθά πεξηδέξαηα θαη δελ 

καθηγηάξεηαη έληνλα. Αθφκε θαη ζηηο ζπάληεο εκθαλίζεηο ηεο κε ηνπαιέηα, δελ θαίλεηαη λα ηελ 

ελδηαθέξεη ε θνκςφηεηα θαη ηα πνιιά αμεζνπάξ, ελψ δελ δηζηάδεη λα θνξέζεη αθξηβψο ην ίδην 

θφξεκα ζηελ ίδηα εθδήισζε κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ε Merkel 

ππνζηεξίδεη εκπξάθησο ηε γεξκαληθή θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα, 

εξγαηηθφηεηα θαη αδηαθνξία γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Ωο γπλαίθα εγέηεο θαίλεηαη λα έρεη 

θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εγέηεο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη έρεη ρεηξηζηεί κε επειημία αθφκε θαη 

δχζθνιεο/θπξηαξρηθέο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν Putin θαη ν Trump, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εγεηψλ 

πνπ έρεη πνιχ θαιέο θηιηθέο ζρέζεηο δελ δίζηαζε λα γίλεη πην εθδεισηηθή θαη νηθεία, 

αγθαιηάδνληαο θαη θηιψληαο ηνπο. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ (Mehrabian, 1971; Burgoon, 1991). Οη πεξηπηψζεηο ησλ εγεηψλ πνπ εμεηάζακε 

έδεημαλ μεθάζαξα φηη αθφκε θαη ζε επίζεκεο ηππηθέο εθδειψζεηο, φπνπ αθνινπζείηαη 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ βξίζθνπλ ηξφπν θαη κέζν γηα λα 

εθδεισζνχλ, άιινηε αθνχζηα, άιινηε εθνχζηα, κέζσ πνηθίισλ ζπκβνιηζκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

πνιχηηκν ζχκκαρν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο εξκελείαο 

ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ ζπλεξγαηψλ, φζν θαη ησλ αληηπάισλ ηνπο. 
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πκβνιή ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζην ρώξν 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αζρνινχληαη κε ζέκαηα κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Αθφκε, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επηζπκνχλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα 

κελχκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζην 

ρψξν εξγαζίαο.  

 

Τπνδείμεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

Πέξα απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζα ήηαλ ρξήζηκν ίζσο λα κειεηεζεί θαη ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε, επνκέλσο, ζα ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο ζηε δηάζεζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηά πφζν θάπνηεο θηλήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζθφπηκα, θαη πνηεο απφ απηέο, κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηα κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζήκαηα ζην 

άηνκν, φπσο ραξά, απηνπεπνίζεζε θαη άιια. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί κειινληηθά ε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, 

φπσο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θ.α.  

 

 



83 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Adelswärd, V., & Öberg, B.-M. (1998). “The function of laughter and joking in negotiation 

activities”, International Journal of Humor Research, Vol. 11, No 4, pp. 411–429 

Argyle, M. (1967). “Bodily Communications”, N.Y.: Methuen 

Argyle, M. (1992). “Social Psychology of Everyday Life”, N.Y.: Routledge 

Aslam, M. M. (2006). “Are you selling the right colour? A cross‐ cultural review of colour as a 

marketing cue”, Journal of marketing communications, Vol. 12, No 1, pp. 15-30. 

Birdwhistell, R. L. (1970). “Kinesics and Context. Essays on Body Motion Communication”, 

Philadelphia: University of Pennsylvania.  

Bradshaw, J. (1967). “Pupil size as a measure of arousal during information processing”, 

Nature Vol. 216, pp. 515–516 

Burgoon, J. K. (1991). “Relational message interpretations of touch, conversational distance, 

and posture”, Journal of Nonverbal behavior, Vol. 15, No 4, pp. 233-259. 

Burgoon, J. K., & Hale, J. L. (1984). “The fundamental topoi of relational communication”, 

Communication Monographs, Vol. 51, No 3, pp. 193-214. 

Cardon, P. W., & Okoro, E. A. (2009). “Professional characteristics communicated by formal 

versus casual workplace attire”, Business Communication Quarterly, Vol. 72, No 3, pp. 

355-360. 

Coulson, M., (2004). “Attributing emotion to static body postures: recognition accuracy, 

confusions, and viewpoint dependence”, Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 28, 

pp.117-139 

Darwin, C. (1872). “The expression of emotion in man and animals”, London: Murray 

Dellinger, K., & Williams, C. L. (1997). “Makeup at work: Negotiating appearance rules in the 

workplace”, Gender & Society, Vol. 11, No 2, pp. 151-177. 



84 

 

Dellinger, K. (2002). “Wearing gender and sexuality "on your sleeve": Dress norms and the 

importance of occupational and organizational culture at work”, Gender Issues, Vol. 20, 

No 1, pp. 3-25. 

Dimberg, U. (1997). “Psychophysiological reactions to facial expressions”, in U. Segerstråle & 

P. Molnar (Eds.), “Nonverbal communication: Where nature meets culture”, pp. 47–60, 

Mahwah, NJ: Erlbaum 

Dimberg, U., Thunberg, M. & Elmehed, K. (2000). “Unconscious Facial Reactions to 

Emotional Facial Expressions”, Psychological Science, Vol. 11, pp. 86 

Elfenbein, Ζ. Α. & Ambady, Ν. (2003). “Universals and Cultural Differences in Recognizing 

Emotions”, Current directions in psychological science, Vol. 12, No 5, pp. 159-164 

Eibl-Eibesfeldt, I. (1989): “Human Ethology”, N.Y.: Aldine de Gruyter,  

Ekman, P. & Friesen, W. V. (1969). “The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, 

Origins, Usage and Coding”, Semiotica, Vol. 1, No 1, pp. 49-98 

Ekman, P. & Friesen, W. V. (1971). “Facial Affect Scoring Technique: A First Validity 

Study”, Semiotica, Vol. 3, No 1, pp. 37-58 

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1972). “Hand movements”, Journal of Communication, Vol. 22, 

pp. 353-374 

Ekman, P. (1972). “Universals and cultural differences in facial expressions of emotion”, in J. 

Cole (Ed.), “Nebraska Symposium on Motivation”, Vol. 19, pp. 207–282, Lincoln: 

University of Nebraska Press. 

Ekman, P. (1976). “Movements with precise meanings”, Journal of Communication, Vol. 26, 

pp. 14-26 

Ekman, P. (1992). “An argument for basic emotions”, Cognition and Emotion, Vol. 6, pp. 169–

200 



85 

 

Forsythe, S., Drake, M. F., & Cox, C. E. (1985). “Influence of applicant's dress on 

interviewer's selection decisions”, Journal of Applied Psychology, Vol. 70, No 2, pp. 

374-378 

Frey, S., Hirsbrunner, H.-P., Florin, A., Daw, W., & Crawford, R. (1983). “A unified 

approach to the investigation of nonverbal and verbal behavior in communication 

research”, in W. Doise, & S. Moscovici (Eds.), “Current issues in European social 

psychology” (pp. 143–199). Cambridge: Cambridge University Press 

Furnham, A. & Petrova, E. (2010). “Body Language in Business. Decoding the Signals”, 

Palgrave Macmillan 

Janisse, M. P. (1974). “Pupil size, affect, and exposure frequency”, Social Behavior and 

Personality, Vol. 2, pp. 125–146 

Johnson, D. D. P., & Bering, J. M. (2006). “Hand of God, mind of man: punishment and 

cognition in the evolution of cooperation”. Evolutionary Psychology, Vol. 4, pp. 219-

233. 

Johnson, K. K. P., Schofield, N. A., & Yurchisin, J. (2002). “Appearance and dress as a source 

of information: A qualitative approach to data collection”, Clothing and Textiles 

Research Journal, Vol. 20, No 3, pp. 125-137 

Johnson, K. K., Yoo, J. J., Kim, M., & Lennon, S. J. (2008). “Dress and human behavior: A 

review and critique”, Clothing and Textiles Research Journal, Vol. 26, No 1, pp. 3-22. 

Gage, J. (1999). “Color and culture: Practice and meaning from antiquity to abstraction”, 

University of California Press. 

Givens, D. (1999). “The Nonverbal Dictionary of Gestures, Signs and Body Language Cues”, 

CA: Centre for Nonverbal Studies, Spokane 

Goffman, E. (1959). “The moral career of the mental patient”, Psychiatry, Vol. 22, No 2, pp. 

123-142. 



86 

 

Goman, C. K. (2008). “The Nonverbal Advantage”, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers 

Inc. 

Hart, D. & Brady, N. (2005). “Spirituality and archetype in organizational life”, Business ethics 

quarterly, Vol. 15, No 3, pp. 409–428 

Hatfield, J. T., & Gatewood, R. D. (1978). “Nonverbal cues in the selection interview”, 

Personnel Administration, Vol 23, pp. 30-37. 

Hemphill, M. (1996). “A note on adults colour-emotion associations”, Journal of Genetic 

Psychology, Vol. 157, p. 275. 

Hess, U., Senecal, S., Kirouac, G., Herrera, P., Philippot, P., & Kleck, R. E. (2000). 

“Emotional expressivity in men and women: Stereotypes and self-perceptions”, 

Cognition and Emotion, Vol. 14, pp. 609–642 

Hess, U., Beaupre´, M. G., & Cheung, N. (2002). “To whom and why. Cultural differences and 

similarities in the function of smiles”, in Millicent Abel (Ed.), “The smile: Forms, 

functions, and consequences”, pp. 187–216, N.Y.: The Edwin Mellen Press 

Hess, U., Adams, R. B., Jr., & Kleck, R. E. (2004). “Facial appearance, gender, and emotion 

expression”, Emotion, Vol. 4, pp. 378–388 

Kangasharju, H., & Nikko, T. (2009). “Emotions in organizations: Joint laughter in workplace 

meetings”, The Journal of Business Communication, Vol. 46, No 1, pp. 100-119. 

Kendon, A. (1983). “Gesture and speech: How they interact”, in J. M. Weimann & R. P. 

Harrison (Ed.), Nonverbal interaction . Beverly Hills, CA: Sage. 

Krauss, R. M., Chen, Y., & Chawla, P. (1996). “Nonverbal behavior and nonverbal 

communication: What do conversational hand gestures tell us?”, Advances in 

experimental social psychology, Vol. 28, pp. 389-450. 

Krumhuber, E., & Kappas, A. (2005). “Moving smiles: the role of dynamic components for 

the perception of the genuineness of smiles”, Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 29, 

No 1, pp. 3–24 



87 

 

Krumhuber, E., Manstead, A. S., & Kappas, A. (2007). “Temporal aspects of facial displays 

in person and expression perception: The effects of smile dynamics, head-tilt, and 

gender”, Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 31, No 1, pp. 39-56. 

Lewis, H. (2012). “Body Language. A Guide for Professionals”, Sage Publications Inc. 

Lewis, B. & Pucelik, F. (1990). “Magic of NLP Demystified”, Oregon: Metamorphous Press 

McNeill, D. (1985). “So you think gestures are nonverbal?”, Psychological review, Vol. 92, No 

3, pp. 350. 

Mehrabian, A. (1971). “Silent Messages”, Belmont CA: Wadsworth 

Page, T., Thorsteinsson, G., & Ha, J. G. (2012). “Using colours to alter consumer behaviour 

and product success”, International Journal of Contents, Vol. 8, No 1, pp. 69-73. 

Palmer, M. T., & Simmons, K. B. (1995). “Communicating intentions through nonverbal 

behaviors conscious and nonconscious encoding of liking”, Human Communication 

Research, Vol. 22, No 1, pp. 128-160. 

Patterson, M., & Tubbs, M. (2005). “Through a glass darkly: Effects of smiling and visibility 

on recognition and avoidance in passing encounters”, Western Journal of 

Communication, Vol. 69, No 3, pp. 219 –231. 

Pease, A. & Pease, B. (2004). “The Definitive Book of Body Language”, in S.S., & McCarter, R. 

(1964). “What and where are the primary affects: Some evidence for a theory. 

Perceptual and Motor Skills”, Vol. 18, pp. 119–158, India: Thomson Press Tomkins 

Pease, A. (1993). “Body Language”, N.D.: Sudha Publications 

Peluchette, J. V., Karl, K., & Rust, K. (2006). “Dressing to impress: Beliefs and attitudes 

regarding workplace attire”, Journal of Business and Psychology, Vol. 21, pp. 45-63 

Pratt, M. G., & Rafaeli, A. (1997). “Organizational dress as a symbol of multilayered social 

identities”, Academy of management journal, Vol. 40, No 4, pp. 862-898. 



88 

 

Preuschoff, K., Marius’t Hart, B., & Einhäuser, W. (2011). “Pupil dilation signals surprise: 

Evidence for noradrenaline’s role in decision making”, Frontiers in neuroscience, Vol. 

5. 

Rafaeli, A., Dutton, J., Harquail, C. V., & Mackie-Lewis, S. (1997). “Navigating by attire: 

The use of dress by female administrative employees”, Academy of Management 

Journal, Vol. 40, No 1, pp. 9-45. 

Sadr, J., Jarudi, I., & Sinha, P. (2003). “The role of eyebrows in face recognition”, Perception, 

Vol. 32, No 3, pp. 285-293. 

Saroglou, V., Pichon, I., & Trompette, L. (2005). “Prosocial behavior and religion: New 

evidence based on projective measures and peer ratings”, Journal for the Scientific 

Study of Religion, Vol. 44, No 3, pp. 323-348 

Schneider, W., & Shiffrin, R.M. (1977). “Controlled and automatic information processing: 1. 

Detection, search and attention”, Psychological Review, Vol. 84, pp. 1–66 

Sheppard, D. (1992). “Women managers’ perceptions of gender and organizational life” in 

Mills, A. & Tancred, P. (Eds). “Gendering organizational analysis”, pp. 151-166, CA: 

Sage 

Simpson, H. M., & Hale, S. M. (1969). “Pupillary changes during a decision-making task”, 

Perceptual and Motor Skills, Vol. 29, No 2, pp. 495-498. 

Sinha, P., Balas, B., Ostrovsky, Y., & Russell, R. (2006). “Face recognition by humans: 

Nineteen results all computer vision researchers should know about”. Proceedings of 

the IEEE, Vol. 94, No 11, pp. 1948-1962. 

Stone, G. P. (1962). “Appearance and the self”, in A. M. Rose (Ed.), “Human behavior and 

social processes: An interactionist approach”, (pp. 86-118). N.Y.: Houghton Mifflin 

Szabadi, E., & Bradshaw, C. M. (1996). “Autonomic pharmacology of a 2-adrenoreceptors”, 

Journal of Psychopharmacology, Vol. 10, S3, pp. 6–1 



89 

 

Tan, J., & Vogel, C. (2008). “Religion and trust: An experimental study”, Journal of Economic 

Psychology, Vol. 29, pp. 832-848 

Tomkins, S. S., & McCarter, R. (1964). “What and where are the primary affects? Some 

evidence for a theory”. Perceptual and motor skills, Vol. 18, No 1, pp. 119-158. 

Yoss, R. E., Moyer, N. J., and Hollenhorst, R. W. (1970). “Pupil size and spontaneous 

pupillary waves associated with alertness, drowsiness, and sleep”, Neurology, Vol. 20, 

pp. 545–554 

Wesson, D. A. (1992). "The Handshake as Non‐ verbal Communication in Business", Marketing 

Intelligence & Planning, Vol. 10, No 9, pp.41-46 

Xygalatas, D. (2013). “Effects of religious setting on cooperative behavior: a case study from 

Mauritius”, Religion, Brain & Behavior, Vol. 3, No 2, pp. 91-102. 

 

  


