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ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Κείμενο 

Η σημασία της γλώσσας του σώματος στην επικοινωνία 

 

Το παρακάτω κείμενο του Μιχάλη Μάρκου, συμβούλου επιχειρήσεων και καθηγητή 

διοίκησης επιχειρήσεων, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα capital.gr στις 31/12/2019. 

Το κείμενο έχει συντομευτεί για τις ανάγκες της αξιολόγησης και αναφέρεται στη 

γλώσσα του σώματος. Πηγή: https://www.capital.gr/me-apopsi/3401917/i-simasia-

tis-glossas-tou-somatos-stin-epikoinonia 

 

Πολλά έχουν γραφτεί για τη σημασία της γλώσσας του σώματος στη μη 

λεκτική επικοινωνία. Σύμφωνα με έρευνες, η μη λεκτική επικοινωνία (γλώσσα 

σώματος) αντιπροσωπεύει το 55% του μηνύματος που στέλνουμε, ενώ μόνο το 7% 

είναι η λεκτική επικοινωνία (φράσεις, λέξεις) και το 38% η ένταση της φωνής μας 

(χρωματισμός, τόνος, χροιά). […] 

Όταν αναφερόμαστε στη Γλώσσα του Σώματος, εννοούμε τον τρόπο που 

χρησιμοποιούμε, για να στείλουμε μηνύματα με χειρονομίες, κινήσεις του σώματος 

και εκφράσεις του προσώπου που μπορεί να γίνονται συνειδητά, υποσυνείδητα ή 

ακόμα και ασυνείδητα. Επίσης, περιλαμβάνει την εμφάνιση, τον προσωπικό χώρο 

που έχει ανάγκη ο καθένας γύρω του, το βλέμμα, αλλά και την αντίδραση στη 

σωματική επαφή. Μηνύματα μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε από τους 

άλλους ακόμα και από τον χώρο στον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε 

ή από τα πράγματα που κατέχουμε και χρησιμοποιούμε. Η ζεστασιά του βλέμματος, 

το χαμόγελο, η δύναμη της χειραψίας, η κλίση του κεφαλιού και του σώματος, η 

διάρκεια ενός αγγίγματος, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα ίδια τα λόγια, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία των πρώτων εντυπώσεων σε μια σχέση 

(προσωπική ή επαγγελματική), και συχνά καθορίζουν την εξέλιξή της. Η μη λεκτική 

επικοινωνία κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις, "σπάει" τον πάγο ή σηκώνει τείχη 
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αδιαφορίας με τον συνομιλητή μας, προκαλεί οικειότητα και ζεστασιά, γοητεύει, 

δημιουργεί προσμονή, αποδοχή ή προκαλεί θυμό και εκτοξεύει σιωπηλές απειλές.  

[…] Η λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται περισσότερο, για να εκφράσει το 

γνωστικό κομμάτι, να δώσει δηλαδή πληροφορίες και να μεταφέρει γνώσεις, ενώ η 

γλώσσα του σώματος μεταδίδει περισσότερο συναισθήματα και βοηθά στη 

διαπροσωπική συνεννόηση. Μαθαίνοντας τη σημασία της κίνησης του σώματός μας 

αρχίζουμε να την προσέχουμε περισσότερο σε εμάς, αλλά και στους ανθρώπους 

γύρω μας.  

Οι πολιτικοί τη γνωρίζουν πολύ καλά και όσοι δεν την γνωρίζουν, αναζητούν 

τη βοήθεια επικοινωνιολόγων, για να την κατακτήσουν. Όσοι ασχολούνται με το 

Marketing & τη Διαφήμιση προσπαθούν να την κάνουν δεύτερη φύση τους, ενώ οι 

πωλητές την έχουν ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αναποφάσιστων 

πελατών και τον χειρισμό των αντιρρήσεών τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τη 

χρησιμοποιήσουν, για να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους φοιτητές τους. Οι 

ηθοποιοί κρίνονται σε μεγάλο βαθμό για αυτήν τους την ικανότητα όταν περνούν 

μια οντισιόν ή συμμετέχουν σε ένα έργο. Γενικότερα, όλοι οι άνθρωποι τη 

χρησιμοποιούν καθημερινά και, τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να το 

αντιλαμβάνονται. Είναι η μόνη μορφή επικοινωνίας που μπορούμε να 

εμπιστευτούμε, καθώς εκφράζεται από το υποσυνείδητο, ασυναίσθητα και κρύβει 

πολλά μυστικά.  

Η γλώσσα του σώματος δίνει νοήματα και όποιος γνωρίζει τα μυστικά της 

αποκωδικοποίησής της κατέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην 

επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή. Όσο περισσότερο παρατηρητικοί 

είμαστε τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να "διαβάσουμε" σωστά τα μη λεκτικά 

σήματα που μας στέλνει ο συνομιλητής μας. Παρακολουθώντας λοιπόν τις κινήσεις 

και γνωρίζοντας την ερμηνεία τους μπορούμε να βελτιώσουμε την αυτογνωσία, την 

αυτοεκτίμηση και την προσωπική αυτονομία μας. 

 

Θέμα 2β  

 

«Η μη λεκτική επικοινωνία κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις, "σπάει" τον πάγο ή 

σηκώνει τείχη αδιαφορίας με τον συνομιλητή μας, προκαλεί οικειότητα και 



ζεστασιά, γοητεύει, δημιουργεί προσμονή, αποδοχή ή προκαλεί θυμό και εκτοξεύει 

σιωπηλές απειλές.» (2η παράγραφος) 

Να ξαναγράψεις το παραπάνω απόσπασμα του κειμένου κάνοντας όλες τις 

αναγκαίες αλλαγές, ώστε το νόημα να είναι κυριολεκτικό (δηλωτικό). 

Μονάδες 10 

 

Θέμα 3 

 

«Η λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται περισσότερο, για να εκφράσει το γνωστικό 

κομμάτι, να δώσει δηλαδή πληροφορίες και να μεταφέρει γνώσεις, ενώ η γλώσσα 

του σώματος μεταδίδει περισσότερο συναισθήματα και βοηθά στη διαπροσωπική 

συνεννόηση». Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη θέση αυτή; Να εκφράσεις 

τεκμηριωμένα τις σκέψεις σου γράφοντας ένα σύντομο άρθρο (250-300 λέξεων), το 

οποίο θα δημοσιεύσεις στη σχολική σου εφημερίδα.  

Μονάδες 40  


