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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 4

φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 



.       Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

 5

κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
 
 

Σκηνή 1η 
 
(Σε ένα ∆ηµοτικό Σχολείο στην Κρήτη) Στο µάθηµα της 

Γλώσσας ο µαθητής διαβάζει δυνατά το κείµενο. Ο δά-

σκαλος αποµακρύνεται, πλησιάζει στο παράθυρο και κοι-

τάζει συνέχεια προς τα έξω, ενώ ο µαθητής διαβάζει. Σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα λέει αφηρηµένα «µπράβο» 

στο παιδί που διαβάζει. Ο µικρός αρχίζει σωστά και στη 

συνέχεια διαβάζει όλο και πιο γρήγορα κάνοντας και 

κάποια λάθη. Ο δάσκαλος αντιλαµβάνεται τα λάθη... τον 

πλησιάζει... βάζει τα χέρια στη µέση, τον κοιτάζει επί-

µονα χωρίς πλέον να µιλά. Ο µικρός τραυλίζει... «Γιατί 

δεν προσέχεις όταν διαβάζεις;» ρωτάει ο δάσκαλος. Ο 

µαθητής διαµαρτύρεται: «Προσέχω, κύριε». 

 

Σκηνή 2η  

 

(Σε ένα ∆ηµοτικό Σχολείο στην Αθήνα) Στο διάλειµµα η 

δασκάλα µού εξηγεί γιατί αποµάκρυνε απότοµα ένα ξένο 

παιδί που της ζήτησε να µαλώσει κάποιο συµµαθητή του 

που το έσπρωξε: «Μα το είδατε πώς µου το ζήτησε... 

κόλλησε πάνω µου... αισθάνθηκα σαν να πνίγοµαι... σαν 

να µου λείπει αέρας... ∆ε λέω, είναι καλό παιδί, αλλά 
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µερικές φορές χάνει το δίκιο του γιατί δεν έχει τρόπους. 

Άσε που δεν το καταλαβαίνει όταν του το λέω και µε 

κοιτάζει παραπονεµένα. Ξέρετε πόσες φορές µε κάνει να 

αισθάνοµαι ένοχη;».  

 

Τι συνέβη;  

 

Ένας δάσκαλος κατηγορεί το µαθητή για απροσεξία, µια 

δασκάλα καταλογίζει στον ξένο µαθητή την έλλειψη κα-

λών τρόπων, ενώ και οι δύο µαθητές δεν αντιλαµβάνο-

νται καν τι τους καταλογίζεται και παραπονιούνται. Και 

στις δύο περιπτώσεις, παρά τις καλές προθέσεις των δα-

σκάλων, υπάρχουν φανερά κάποια εµπόδια στην επικοι-

νωνία που οδηγούν σε µια παρανόηση της κατάστασης 

και από τις δύο πλευρές. Γιατί διαµαρτυρήθηκε ο µαθη-

τής, αφού ο δάσκαλός του τον ενίσχυε λεκτικά µέχρι να 

κάνει λάθη; Γιατί ο ξένος µαθητής δεν καταλαβαίνει τις 

εξηγήσεις της δασκάλας του; Μήπως φταίει ο δάσκαλος 

που κάνει λάθη ο µαθητής; Μήπως η δασκάλα έχει άδικο 

που φέρθηκε απότοµα στο µαθητή; Μήπως η επικοινω-

νία δεν είναι τόσο συνειδητή και ξεκάθαρη όσο νοµί-

ζουµε, αλλά υπάρχει και ένας κώδικας µυστικός και πο-

λύπλοκος που δε µαθαίνουµε στο σχολείο, τον έχουµε 

σε κάποιο βαθµό µάθει ασυνείδητα και ανάλογα κατευ-

θύνουµε τις ερµηνείες µας; 
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ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  µµηη  λλεεκκττιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς    

σσττιιςς  ααννθθρρώώππιιννεεςς  σσχχέέσσεειιςς  

 
Η ανθρώπινη επικοινωνία διεξάγεται σε δύο επίπεδα 

ταυτόχρονα: επίπεδο περιεχοµένου (ττιι λέµε) και επίπεδο 

σχέσης (ππώώςς το λέµε). Το πρώτο αφορά κυρίως στη λε-

κτική επικοινωνία, ενώ το δεύτερο στη µη λεκτική. Η 

έρευνα είναι εντυπωσιακή ως προς την ευθύνη που έχει 

η µη λεκτική επικοινωνία στη δηµιουργία νοήµατος και 

υπογραµµίζει ότι η µη λεκτική επικοινωνία αποτελεί το 

πιο ισχυρό στοιχείο της επικοινωνιακής διαδικασίας, κα-

θώς το ππώώςς το λέµε συνιστά ένα είδος «σιωπηλών οδη-

γιών» για την ερµηνεία όχι µόνο του περιεχοµένου της 

επικοινωνίας, αλλά και της σχέσης που αναπτύσσεται 

µεταξύ των ατόµων που επικοινωνούν.  

 

Στην πρώτη περίπτωση, για παράδειγµα, η αποµά-

κρυνση του δασκάλου, η προσοχή του στα γεγονότα 

εκτός της αίθουσας, η βαριεστηµένη επιβράβευση των 

προσπαθειών του µαθητή ερµηνεύτηκαν από τον τελευ-

ταίο ως έλλειψη ενδιαφέροντος και µείωσαν την προ-

σπάθειά του χωρίς καν να το έχει αντιληφθεί ο ίδιος. 

Επίσης, η σιωπηλή παρουσία του δασκάλου δίπλα στο 

µαθητή, µε τα χέρια στη µέση και το επίµονο βλέµµα, 
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ερµηνεύτηκε ως απειλή, µε αποτέλεσµα να τα χάσει και 

να τραυλίζει.  

 

Στη δεύτερη περίπτωση, η δασκάλα κατάλαβε το δίκιο 

του µαθητή, αλλά ενοχλήθηκε επειδή ο µαθητής δεν 

κρατάει απόσταση όταν της µιλάει. 

 

Επειδή τις περισσότερες φορές το µεγαλύτερο µέρος της 

µη λεκτικής συµπεριφοράς δε γίνεται άµεσα αντιληπτό, 

ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν επίγνωση τόσο του τρό-

που µε τον οποίο µεταδίδουν µη λεκτικά µηνύµατα όσο 

και του τρόπου µε τον οποίο ερµηνεύουν αυτά που 

προσλαµβάνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν 

τον καθοριστικό ρυθµιστικό ρόλο που παίζουν τα µηνύ-

µατα αυτά στην επικοινωνία. H άγνοια της σηµασίας της 

µη λεκτικής επικοινωνίας ενισχύεται και από το εκπαι-

δευτικό σύστηµα, το οποίο, σαν να µην υπάρχει επικοι-

νωνία πέρα από τις λέξεις, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

λόγο, αφιερώνοντας πολλά χρόνια στη µελέτη και διδα-

σκαλία της λεκτικής επικοινωνίας. Έτσι, η ικανότητα 

κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των µη λεκτικών 

µηνυµάτων εναπόκειται στη «διαίσθηση» και την εµπει-

ρία του καθενός.  

 

Στην ουσία, οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν συ-
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νήθως ως «µαθητευόµενοι Σέρλοκ Χολµς» βασιζόµενοι 

αποκλειστικά και µόνο στις προσωπικές τους «θεωρίες» 

περί των µη λεκτικών µηνυµάτων, ενώ παράλληλα επι-

δεικνύουν και µια ―αδικαιολόγητα― πολύ µεγάλη εµπι-

στοσύνη στις µη λεκτικές επικοινωνιακές τους δεξιότη-

τες. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η συχνή πα-

ρανόηση των µηνυµάτων που παρατηρείται στις καθη-

µερινές αλληλεπιδράσεις. 

 

 

ΤΤιι  εείίννααιι  ττεελλιικκάά  ηη  µµηη  λλεεκκττιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα;;  
 

α. Τα πάντα εκτός από τις λέξεις 

 

Ως µη λεκτική επικοινωνία ορίζουµε όλους τους τρόπους 

επικοινωνίας εκτός του λόγου. Με αυτή την ευρεία έν-

νοια η µη λεκτική επικοινωνία δεν αφορά µόνο στη 

«γλώσσα του σώµατος» (χειρονοµίες, εκφράσεις του 

προσώπου, κινήσεις του σώµατος, βλέµµα, ένδυση 

κ.λπ.) αλλά και σε έναν εξίσου σηµαντικό αριθµό µη 

λεκτικών επικοινωνιακών στοιχείων, όπως, µεταξύ άλ-

λων, οι σιωπές, το άγγιγµα, η διαπροσωπική απόσταση, 

ο χρόνος αλλά ακόµη και η χρήση των αντικειµένων του 

περιβάλλοντος χώρου από το άτοµο. Ο παραπάνω ορι-

σµός θεωρεί κάθε συµπεριφορά ―πέρα των λέξεων― 
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επικοινωνιακή και περιλαµβάνει τόσο τις αντανακλαστι-

κές αντιδράσεις όσο και τις µη σκόπιµες µη λεκτικές συ-

µπεριφορές1. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δυνατόν να απο-

φύγουµε την επικοινωνία µέσω λέξεων, αλλά µας είναι 

αδύνατον να αποφύγουµε τη µη λεκτική επικοινωνία. Οι 

Watzlawick, Beavin & Jackson2 στο πρώτο από τα τέσ-

σερα κλασικά πλέον αξιώµατα της ανθρώπινης επικοι-

νωνίας που παρουσίασαν υποστηρίζουν ότι «δεν µπο-

ρούµε παρά να επικοινωνούµε». Ακόµη και οι σιωπές 

(και όχι η σιωπή) έχουν επικοινωνιακή αξία. Κατά τη 

διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης όλοι οι συµµετέχοντες 

εκπέµπουν µη λεκτικά µηνύµατα, µε αποτέλεσµα καθέ-

νας να παρέχει και να λαµβάνει, ανά πάσα στιγµή, πλη-

ροφορίες για τον εαυτό του και για τους άλλους. 

 

                                                 
1 Βλ. Μέλλον Ρ., «Το πρόβληµα της πρόθεσης στον ορισµό της 
µη λεκτικής επικοινωνίας», στο: Πολεµικός Ν. & Κοντάκος Α. 
(επιµ.), Μη λεκτική επικοινωνία, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 
2002. 
 
2 Watzlawick P., Beavin J.H. & Jackson D.D., Pragmatics of 
human communication: A study of interactional patterns, pa-
thologies and paradoxes, Norton, New York, 1967 
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β. Ένας ιδιαίτερα ασαφής κώδικας 

 

Η µη λεκτική επικοινωνία διενεργείται µέσω κωδίκων 

(χειρονοµίες, µορφασµοί, βλέµµα, τόνος της φωνής, 

ενδυµασία κ.λπ.) οι οποίοι µεταδίδουν µηνύµατα συνή-

θως στον παρόντα τόπο και χρόνο, γιατί απαιτούν τη 

φυσική παρουσία αυτού που επικοινωνεί. Οι κώδικες 

αυτοί, τους οποίους ο Fiske3 ονοµάζει «παραστατικούς», 

δεν µπορούν να υπάρξουν ως κάτι αυτόνοµο ή ξεχωρι-

στό από το χρήστη τους και για το λόγο αυτό υποδηλώ-

νουν ταυτόχρονα και διάφορα στοιχεία για τον ίδιο και 

για την κοινωνική του κατάσταση. Συνεπώς, η µη λε-

κτική επικοινωνία δεν µπορεί να διαχωριστεί από τις κοι-

νωνικές πρακτικές του χρήστη της. Παράλληλα, ως κώ-

δικας, συνιστά ένα σύστηµα σηµασιοδότησης το οποίο 

παρουσιάζει κάποια βασικά χαρακτηριστικά4: 
  

1. Έχει ένα συγκεκριµένο αριθµό συστατικών στοι-
χείων που ονοµάζουµε µονάδες, από τις οποίες γίνε-

ται επιλογή (π.χ. απόσταση στο χώρο, χέρια στη 

µέση, βλέµµα µη εστιασµένο στον οµιλητή για πολλή 

                                                 
3 Fiske J., Εισαγωγή στην επικοινωνία, µτφρ. Μεσσήνη Β. & 
Λούντζη Ε., Επικοινωνία και κουλτούρα, Αθήνα, (1989) 1992. 
 
4 Fiske J., ό.π. 
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ώρα). Αυτές οι µονάδες µπορούν να συνδυαστούν 

µεταξύ τους σύµφωνα µε συγκεκριµένους πολιτισµι-

κούς κανόνες ή συµβάσεις (για παράδειγµα, στην 

πρώτη σκηνή η αποµάκρυνση του δασκάλου από το 

µαθητή που διαβάζει και η εστίαση της προσοχής του 

σε όσα διαδραµατίζονται εκτός της αίθουσας ενισχύ-

ουν την ερµηνεία της συµπεριφοράς του δασκάλου 

ως αδιαφορία προς το µαθητή του). 
 

2. Μεταφέρει νόηµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι µονάδες της 
είναι σηµεία τα οποία αναφέρονται, µε διάφορους 

τρόπους, σε κάτι διαφορετικό από τον εαυτό τους 

(π.χ. το βλέµµα που εστιάζεται στον οµιλητή για µε-

γάλο χρονικό διάστηµα ισοδυναµεί µε απειλή).  
 

3. Εξαρτάται από τη συµφωνία ανάµεσα στους χρήστες 
της και την κοινή πολιτισµική τους εµπειρία (π.χ. η 

απόσταση που κρατάµε µεταξύ µας στο χώρο διαφέ-

ρει ανάλογα µε την κουλτούρα και κατά συνέπεια 

ερµηνεύεται διαφορετικά από τα µέλη διαφορετικών 

οµάδων). Με πιο απλά λόγια, µπορούµε να πούµε ότι 

µη λεκτική επικοινωνία και πολιτισµός συνδέονται 

δυναµικά µεταξύ τους. 
  

4. Επιτελεί µια αναγνωρίσιµη επικοινωνιακή λειτουρ-

γία, υπό την έννοια ότι όσοι γνωρίζουν τον κώδικα 

τον αποκωδικοποιούν σχεδόν πάντα µε τον ίδιο 
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τρόπο. Για παράδειγµα, τα ενδύµατα συνιστούν ένα 

συγκεκριµένο κώδικα. Έτσι, οι ενδυµατολογικές επι-

λογές µιας δασκάλας ή ενός δασκάλου µεταβιβάζουν 

συγκεκριµένα  ―αναγνωρίσιµα από τους άλλους― 

µηνύµατα για τους ίδιους, για τη σχέση τους µε τους 

µαθητές και τους συναδέλφους τους, αλλά και για 

τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. 
 

0. Μεταδίδεται µε κατάλληλα µέσα ή κανάλια. Ως κα-
νάλι ορίζουµε το φυσικό µέσο µε το οποίο µεταδίδε-

ται ένα µήνυµα. Στη µη λεκτική επικοινωνία το αν-

θρώπινο σώµα συνιστά το κατεξοχήν κανάλι µεταβί-

βασης µηνυµάτων είτε µέσω κάποιων στοιχείων του 

σώµατος που ελέγχονται (κάποιες εκφράσεις ή κινή-

σεις, ένδυση, κοσµήµατα κ.λπ.) ή δεν ελέγχονται 

(βάρος, ύψος, προφορά κ.λπ.) από τον άνθρωπο, 

είτε µέσω της συνειδητής ή ασυνείδητης χρήσης του 

χώρου, των αντικειµένων αλλά και του χρόνου, 

όπως θα δούµε στη συνέχεια.  

 

Θα ήταν όµως ιδιαίτερα τολµηρό να πιστέψει κανείς ότι 

η ερµηνεία των µη λεκτικών µηνυµάτων είναι µια εύ-

κολη υπόθεση. Τα µη λεκτικά µηνύµατα µπορούν να 

έχουν πολλαπλές σηµασίες και αναγνώσεις, καθώς 

εντάσσονται σε έναν πολύπλοκο ιστό κοινωνικών δι-

κτύων και συνδέονται δυναµικά τόσο µε την κουλτούρα 
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όσο και µε το «προσωπικό µη λεκτικό ύφος» κάθε ατό-

µου5, το οποίο αφορά τόσο στην προσωπική έκφραση 

όσο και στην ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικο-

ποίησης. Θα πρέπει να αποφεύγονται τόσο οι γενικεύ-

σεις ως προς τον πολιτισµικό προσδιορισµό µιας µη λε-

κτικής συµπεριφοράς (δε συµπεριφέρονται όλα τα άτοµα 

µιας κουλτούρας µε τον ίδιο τρόπο), όσο και η απόδοση 

της συµπεριφοράς αποκλειστικά και µόνο στο χαρα-

κτήρα ενός ατόµου (κανείς δε λειτουργεί ανεξάρτητα 

από το επικοινωνιακό περιβάλλον εντός του οποίου ευ-

ρίσκεται). Για το λόγο αυτό o Freud6 παροµοίασε τη µη 

λεκτική επικοινωνία µε γρίφο ή δυσνόητο κείµενο που 

απαιτεί ειδικές στρατηγικές ερµηνείας (όπως, για παρά-

δειγµα, τη θεώρηση των µη λεκτικών πράξεων στο 

πλαίσιο της ιστορίας του ατόµου), ενώ ο Goffmann7 τη 

θεώρησε δραµατουργική παρουσίαση, δίνοντας έµφαση 

όχι µόνο στην έκφραση, τη δεξιότητα, την αυθεντικό-

                                                 
5 Burgoon J., “Nonverbal signals”, στο: Knapp M. & Miller G. 
(eds), Handbook of interpersonal communication, Sage, Thou-
sand Oaks, 1995 
  
6 Freud S., Psychopathologie de la vie quotidienne, trad. 
Jankélévitch S., Gallimard, Paris, 1905 
 
7 Goffman E., La mise en scène de la vie quotidienne, trad. 
Accardo A., Les éditions de minuit, Paris, 1959 
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τητα και το σκοπό αλλά και στη στρατηγική, το δόλο και 

την εξαπάτηση. Συνεπώς, τα µη λεκτικά µηνύµατα οφεί-

λουµε να τα ερµηνεύουµε ως δείκτες και όχι ως γεγο-

νότα8. 

 

γ. Ο πρωταρχικός τρόπος επικοινωνίας 

 

Η µη λεκτική επικοινωνία συνιστά τον πρώτο τρόπο επι-

κοινωνίας του ανθρώπου τόσο ως είδους όσο και ως 

ατόµου, ενώ παίζει τον πρώτο ρόλο στη δηµιουργία 

εντυπώσεων στις πρώτες συναντήσεις καθορίζοντας την 

εξέλιξη µιας σχέσης. Ακόµη και µετά την κατάκτηση του 

λόγου, βασιζόµαστε περισσότερο στις µη λεκτικές µορ-

φές επικοινωνίας για να κωδικοποιήσουµε και να απο-

κωδικοποιήσουµε (συνειδητά ή ασυνείδητα) µηνύµατα, 

ενώ δίνουµε πάντα µεγαλύτερο βάρος στα µη λεκτικά 

µηνύµατα όταν υπάρχει αντίφαση µεταξύ λεκτικών και 

µη λεκτικών µηνυµάτων στις αλληλεπιδράσεις µας. Να 

υπογραµµίσουµε εδώ ότι ο διαχωρισµός που γίνεται µε-

ταξύ λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας δε φέρνει σε 

αντίθεση αυτές τις δύο µορφές επικοινωνίας. Αντίθετα, 

ενισχύει η µία την άλλη. Η λεκτική και η µη λεκτική επι-

                                                 
8 Adler R. & Towne N., Looking out/Looking in: Interpersonal 
communication, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1978 
(2nd ed.) 
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κοινωνία, ως κώδικες, παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες 

και ως προς το ότι αποτελούνται από ένα συγκεκριµένο 

αριθµό µονάδων τις οποίες ονοµάζουµε σηµεία και ως 

προς το αυθαίρετο των σηµείων και ως προς το γεγονός 

ότι η κατανόησή τους δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς 

γνώση του πλαισίου εντός του οποίου χρησιµοποιούνται. 

Και στους δύο κώδικες η χρήση των σηµείων αυτών 

εξαρτάται από την πολιτισµική µας εµπειρία.  

 

δ. Μια κοινωνική κατασκευή 

 

Συνήθως οι ερευνητές9 κάνουν διαχωρισµό µεταξύ «αυ-

θόρµητης» (έκφραση συναισθηµάτων) και «συµβολι-

κής» µη λεκτικής επικοινωνίας (µη λεκτική συµπεριφορά 

πολιτισµικά καθορισµένη, την οποία συµµερίζονται πο-

µπός και δέκτης). Με αυτή την έννοια η έκφραση των 

συναισθηµάτων θα έπρεπε να είναι κοινή σε όλους τους 

πολιτισµούς, ενώ η συµβολική θα διέφερε ανάλογα µε 

τον πολιτισµό. Η µελέτη της µη λεκτικής επικοινωνίας 

στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να περιοριστεί στη 

συµβολική επικοινωνία, ώστε να περιοριστούν οι πιθα-

                                                 
9 Βλ. Βuck R., “Spontaneous and Symbolic nonverbal behavior 
and the ontogeny of communication”, στο: Feldman R. (ed.), 
Development of nonverbal behavior in children, Springer-
Verlag, New York, 1982. 
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νότητες παρανόησης στην επικοινωνία µεταξύ ατόµων 

από διαφορετικές κουλτούρες, καθώς η έκφραση των 

συναισθηµάτων ―τουλάχιστον αυτών που συνήθως 

αποκαλούµε βασικά10― συνοδεύεται από χαρακτηρι-

στικά συναισθηµατικά πρότυπα σωµατικών µεταβολών. 

Τελευταία όµως, στο πλαίσιο των ερευνών που εµπνέο-

νται κυρίως από τη θεωρία της «κοινωνικής κατα-

σκευής»/κονστρουκτιβισµoύ, όλο και περισσότεροι 

ερευνητές από διάφορες επιστήµες υποστηρίζουν ότι 

ακόµη και τα συναισθήµατα ορίζονται και εκφράζονται 

µε διαφορετικό τρόπο στους διάφορους πολιτισµούς11. 

  

Ο Argyle12 αναφέρει µια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη στο 

                                                 
10 Τα βασικά συναισθήµατα συνιστούν τη βάση όλων των 
συναισθηµατικών εµπειριών. Υπάρχουν πολλές απόψεις ως 
προς το ποια είναι τα βασικά συναισθήµατα, αλλά και πολλές 
διαφωνίες για την ύπαρξή τους. Στην πιο αποδεκτή µέχρι σή-
µερα κατηγοριοποίηση από τους υποστηρικτές της ύπαρξης 
βασικών συναισθηµάτων αναφέρονται ο θυµός, η αηδία, ο φό-
βος, η λύπη και η αγαλλίαση. Για το θέµα αυτό, βλ. Ekman P., 
“An argument for basic emotions”, Cognition and Emotions, 6 
(3/4), σ. 169-200, 1992. 
 
11 Harré R. & Parrot W.G., The emotions, Sage, London, 1996 
 
12 Argyle M., The psychology of interpersonal behaviour, Pen-
guin, London, 1988 
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πλαίσιο των ερευνών του για τη διαπολιτισµική µη λε-

κτική επικοινωνία: οι Ιάπωνες αποκωδικοποιούν πολύ 

πιο εύκολα την έκφραση του προσώπου Ιταλών και Βρε-

τανών από αυτή των Ιαπώνων συµπατριωτών τους. 

Αυτό συµβαίνει πιθανόν γιατί έχουν µάθει να αποκρύ-

πτουν αρνητικά συναισθήµατα όπως αυτά της λύπης και 

του θυµού. Η έκφραση των µη λεκτικών µηνυµάτων 

διαφοροποιείται επίσης µε την πάροδο του χρόνου αλλά 

και ανάλογα µε το φύλο, το επάγγελµα, την ηλικία, την 

κοινωνική τάξη, το µορφωτικό επίπεδο αλλά και το 

«προσωπικό µη λεκτικό ύφος» κάθε ατόµου. 

 

««ΞΞεεκκλλεειιδδώώννοοννττααςς»»  τταα  µµυυσσττιικκάά    

    ττηηςς  µµηη  λλεεκκττιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς 
 

α. Μη λεκτικοί κώδικες 

 

Η µη λεκτική επικοινωνία, όπως αναφέρθηκε, έχει πολ-

λούς τρόπους έκφρασης, τους οποίους συνήθως ονοµά-

ζουµε κώδικες. Κάθε κώδικας έχει µοναδικές ιδιότητες 

και επηρεάζει ανάλογα τους επικοινωνιακούς ρόλους και 

τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις δηλώνοντας στάσεις 

(συµπάθεια, αντιπάθεια), εκφράζοντας συναισθήµατα 

και υποστηρίζοντας τη λεκτική επικοινωνία. 
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Αν και κάθε ερευνητής της επικοινωνίας κατηγοριοποιεί 

µε το δικό του τρόπο τους µη γλωσσικούς κώδικες, συ-

νήθως αναφερόµαστε σε δύο µεγάλες κατηγορίες οι 

οποίες περιλαµβάνουν επιµέρους κώδικες: το ανθρώπινο 

σώµα, το οποίο συνιστά και τον κύριο ποµπό παραστατι-

κών κωδίκων, και το χωροχρονικό πλαίσιο εντός του 

οποίου διενεργείται η επικοινωνία. 
 

1. Η «γγλλώώσσσσαα  ττοουυ  σσώώµµααττοοςς» περιλαµβάνει: 
 

• Την κκίίννηησσηη  ττοουυ  σσώώµµααττοοςς, συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των ορατών κινήσεων του σώµατος (χειρονο-

µίες, µορφασµοί, στάση του σώµατος, βλέµµα 

κ.λπ.). Πιο συγκεκριµένα, το πρόσωπο θεωρείται η 

πιο σηµαντική πηγή µη λεκτικής επικοινωνίας. Συ-

νήθως πιστεύεται ότι οι ίδιες εκφράσεις συναντώνται 

σε όλες τις κουλτούρες. Όµως διαπιστώνουµε ότι 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις εκφράσεις του 

προσώπου, ανάλογα µε την κουλτούρα στην οποία 

ανήκει ο καθένας. Ο τρόπος που εκφράζουν οι Κινέ-

ζοι το θυµό και την αηδία, για παράδειγµα, κλείνο-

ντας τα µάτια είναι αντίθετος µε αυτόν των Αµερικα-

νών 13. Το ίδιο συµβαίνει και µε το βλέµµα. ∆ιαφορο-

                                                 
13 Argyle M., “Inter-cultural communication”, στο: Bochner S. 
(ed.), Cultures in Contact. Studies in Cross-Cultural Interac-
tion, vol. 1, Pergamon Press, Oxford, 1983  
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ποιείται σηµαντικά τόσο σε σχέση µε τη διάρκεια της 

οπτικής επαφής, όσο και ανάλογα µε το άτοµο µε το 

οποίο επικοινωνούµε. Αυτό έχει αποτέλεσµα να πα-

ρατηρούνται παρανοήσεις των προθέσεων των µε-

λών µιας επικοινωνιακής πράξης, όταν αυτά προέρ-

χονται από κουλτούρες οι οποίες δεν έχουν την ίδια 

αντίληψη για τη διάρκεια µιας οπτικής επαφής, δη-

λαδή δεν ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο τη µεγάλη ή 

τη µικρή διάρκεια στην οπτική επαφή. Έτσι, εκείνοι 

που αποδίδουν θετική σηµασία στη µεγάλη διάρκεια 

της οπτικής επαφής θεωρούν αυτούς που έχουν µι-

κρής διάρκειας οπτική επαφή απρόσεχτους, αγενείς, 

ανέντιµους, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η συµπε-

ριφορά µπορεί να ερµηνευτεί ως προσβλητική, απει-

λητική κ.λπ. Παρεξηγήσεις παρατηρούνται επίσης 

και στις χειρονοµίες ή στις κινήσεις του σώµατος 

(βλ. κατάφαση µε το κεφάλι στην Ελλάδα κ.λπ.). 
 

• Την εεξξωωττεερριικκήή  εεµµφφάάννιισσηη. Οι κρίσεις µας για τους 

άλλους εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο 

ελκυστικά βρίσκουµε τα άτοµα µε τα οποία επικοι-

νωνούµε. Η ένδυση, η κόµµωση, το µακιγιάζ, το τα-

τουάζ, τα αξεσουάρ κ.λπ. ―αν και πολιτισµικά κα-

θορισµένα― επηρεάζουν την κρίση µας και τον 

τρόπο επικοινωνίας µας χωρίς να το αντιλαµβανόµα-

στε. 
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• Τα ππααρρααγγλλωωσσσσιικκάά φαινόµενα (τόνος, ύψος φωνής, 

παύσεις κ.λπ.) δίνουν πληροφορίες για τα άτοµα και 

διαφέρουν ανάλογα µε την κουλτούρα προέλευσης. 

Για παράδειγµα, οι Άραβες σε σύγκριση µε τους δυ-

τικούς µιλάνε πολύ δυνατά, δίνοντας την εντύπωση 

ότι µαλώνουν14. Τα παραγλωσσικά φαινόµενα είναι 

επίσης δείκτες της ψυχικής διάθεσης των ατόµων 

που επικοινωνούν. Οι µελαγχολικοί, για παράδειγµα, 

µιλάνε αργά και χαµηλόφωνα. Ιδιαίτερο ρόλο στη µη 

λεκτική επικοινωνία παίζει και η προφορά ενός ατό-

µου, η οποία µεταφέρει πολλαπλά µηνύµατα και συ-

νεισφέρει ιδιαίτερα στη δηµιουργία των πρώτων 

εντυπώσεων. 
 

• Τη σσωωµµααττιικκήή  εεππααφφήή. Το άγγιγµα επιτρέπεται σε ορι-

σµένες κουλτούρες, ενώ συνιστά ταµπού για κάποιες 

άλλες και προκαλεί άγχος15. Οι χαιρετισµοί (χειρα-

ψίες, ασπασµοί), για παράδειγµα, υπόκεινται σε κα-

                                                 
14 Βλ. Argyle Μ., ό.π. υποσ. 13. 
 
15 Βλ. Παπαδάκη-Μιχαηλίδη Ε., Η σιωπηλή γλώσσα των συναι-
σθηµάτων. Η µη λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995 και. Παπαδάκη-Μιχαη-
λίδη Ε., «Το άγγιγµα δίνει ζωή», στο: Πολεµικός Ν. & Κοντάκος 
Α. (επιµ.), Μη λεκτική επικοινωνία, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 
2002. 
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νόνες που ερµηνεύονται ανάλογα µε την εκάστοτε 

κουλτούρα (βλ. ασπασµοί στο στόµα των Ρώσων). 
 

• Τη γγεειιττννίίαασσηη. Η χρήση της διαπροσωπικής απόστα-

σης στο χώρο συνιστά σηµαντικό δείκτη στη µη λε-

κτική επικοινωνία για τις σχέσεις µεταξύ των ατό-

µων16. Κοινωνικοί κανόνες καθορίζουν τη συµπερι-

φορά των ατόµων ανάλογα µε τη µεταξύ τους από-

σταση17. Ο Argyle18 αναφέρει ένα πολύπλοκο σύ-

νολο κανόνων στην Ινδία που καθορίζει την από-

σταση µεταξύ όσων ανήκουν σε διαφορετικές κά-

στες.  
 

Και στα δύο παραδείγµατα που αναφέραµε η από-

σταση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία 

δασκάλου µαθητή. Στην πρώτη περίπτωση η από-

σταση του δασκάλου από το µαθητή θεωρήθηκε 

αδιαφορία, ενώ στη δεύτερη η έλλειψη απόστασης 

θεωρήθηκε έλλειψη «καλών τρόπων». 
 

• Τις οοσσµµέέςς. Οι διάφορες κουλτούρες αντιλαµβάνονται 

                                                 
16 Βλ. Γερµανός ∆., Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και 
Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα, 2002. 
 
17 Hall E., The hidden dimension, Doubleday, New York, 1966 
 
18 Βλ. Argyle M., ό.π. υποσ. 13. 
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τις οσµές διαφορετικά και τους αποδίδουν διαφορε-

τικές ερµηνείες και σηµασία κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης. 
 

2. Το χχρροοννιικκόό  κκααιι  χχωωρριικκόό  ππλλααίίσσιιοο περιλαµβάνει: 
  

• Τα  ααννττιικκεείίµµεενναα. Τα αντικείµενα ενός σπιτιού ή ενός 

γραφείου κ.λπ. µπορούν να µεταβιβάσουν πολλαπλά 

µηνύµατα για τους χρήστες ή τους σχεδιαστές τους. 
  

• Το  χχρρόόννοο. Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι χρη-

σιµοποιούν το χρόνο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στη 

διαπροσωπική επικοινωνία. Η ακρίβεια ή η καθυστέ-

ρηση, για παράδειγµα, στην έναρξη των µαθηµάτων 

ή στις συναντήσεις µε τους άλλους συνιστά ένα 

πολύ σηµαντικό δείκτη για τη σηµασία που αποδίδει 

κάποιος στους άλλους.  

 

β. Λειτουργίες της µη λεκτικής επικοινωνίας 

 

Θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε ότι οι κώδικες λειτουρ-

γούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο ή ότι ο καθένας 

έχει διαφορετικές λειτουργίες. Αντίθετα, όπως αναφέρει 
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η Burgoon19, οι µη λεκτικοί κώδικες εξαρτώνται ο ένας 

από τον άλλο για να δηµιουργήσουν το νόηµα ενός µη-

νύµατος. Αν και κάποιοι από αυτούς εξειδικεύονται σε 

συγκεκριµένους τοµείς των ανθρώπινων σχέσεων, οι 

περισσότεροι µη λεκτικοί κώδικες επιτελούν πολλές και 

διάφορες λειτουργίες, οι οποίες σε γενικές γραµµές 

αφορούν τόσο στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση της 

πληροφορίας σχετικά µε τον οµιλητή/ποµπό και την κα-

τάστασή του, όσο και στο χειρισµό της αλληλεπίδρασης 

µε στόχο τη ρύθµιση της επιθυµητής σχέσης µεταξύ των 

µελών της επικοινωνίας20. Στο ευρύ αυτό πλαίσιο οι πε-

ρισσότεροι κώδικες συνδυάζονται αποδεικνύοντας ότι η 

µη λεκτική επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα το 

οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπί-

δραση επιτελώντας σηµαντικές επικοινωνιακές λειτουρ-

γίες όπως21: 

                                                 
19 Burgoon J., “Nonverbal communication”, στο: Burgoon M., 
Hunsaker F. & Dawson E., Human Communication, Sage, 
Thousand Oaks, 1994 (3rd ed.) 
 
20 ∆ύο διαστάσεις µπορούν να ορίσουν και να ερµηνεύσουν τις 
σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων: σχέσεις εξουσίας και σχέσεις 
οικειότητας. 
 
21 Οι λειτουργίες της µη λεκτικής επικοινωνίας µπορούν να 
αναπτυχθούν ανάλογα µε το χώρο που έχουµε στη διάθεσή 
µας. 
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0. η παραγωγή και επεξεργασία του µηνύµατος, 
1. η δηµιουργία και διαχείριση εντυπώσεων (βλ. εικόνα 

του εαυτού), 

2. ο ορισµός της σχέσης µεταξύ των µελών της επικοι-
νωνίας (α. θετική ή αρνητική στάση, β. σχέση εξου-

σίας),  

3. η έκφραση της συναισθηµατικής κατάστασης αυτών 
που επικοινωνούν, 

4. η διερεύνηση ή η προσπάθεια εξαπάτησης, 
5. η διαχείριση της αλληλεπίδρασης,   
1. η κοινωνική επιρροή (προσπάθεια αλλαγής στάσης 

αυτών που επικοινωνούν). 

 

Συνοπτικά 

 

• Κάθε άτοµο εκπέµπει συνεχώς ένα πολύπλοκο σύ-

στηµα µη λεκτικών σηµείων µέσω πολλαπλών µη 

λεκτικών καναλιών, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη 

την ανάγνωσή τους. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο στη 

µη λεκτική επικοινωνία και δεν υπάρχουν «µαγικές 

συνταγές» τόσο για την κωδικοποίηση όσο και για 

την αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων, καθώς δεν 

είναι όλες οι µη λεκτικές συµπεριφορές άµεσα και 

εύκολα προσβάσιµες.  
 

• Για να αποφύγουµε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιή-
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σουµε τις παρερµηνείες, ας θεωρούµε δεδοµένο ότι 

για να κωδικοποιήσουµε ή να αποκωδικοποιήσουµε 

ένα µη λεκτικό µήνυµα, οφείλουµε να λάβουµε 

υπόψη µας τις συνθήκες µέσα στις οποίες εκδηλώνε-

ται και να αναλύσουµε µε λεπτοµέρεια τις φυσικές 

και κοινωνικές παραµέτρους του πλαισίου. Η µη λε-

κτική συµπεριφορά, για παράδειγµα, έχει διαφορε-

τική σηµασία όταν εκδηλώνεται στο σπίτι ή στο 

δρόµο, ενώ το πόσο επίσηµο είναι το πλαίσιο καθο-

ρίζει κατά πόσο κάποιες µη λεκτικές συµπεριφορές 

θα εκδηλωθούν, ενώ κάποιες άλλες θα καταπιε-

στούν. Οφείλουµε επίσης να λάβουµε υπόψη την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτοµο, καθώς 

και αν αυτή η συµπεριφορά που εκδηλώνει είναι 

σταθερή ή παροδική. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης 

να αντιληφθούµε ότι όλα τα άτοµα δεν κωδικο-

ποιούν και αποκωδικοποιούν τα µη λεκτικά µηνύ-

µατα µε τον ίδιο τρόπο.  
 

• Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω οδηγούν στο συµπέ-

ρασµα ότι η µη λεκτική επικοινωνία είναι ένα σύ-

στηµα σηµείων ιδιαίτερα πολύπλοκο και ποικιλό-

µορφο, για να εµπιστευτούµε την ερµηνεία του στη 

διαίσθησή µας και στις υπερεκτιµηµένες µη λεκτικές 

δεξιότητές µας. Καθώς χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
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Johnson-Laird22: «Η επικοινωνία δεν είναι κάτι το 

απλό, είναι κάτι το ιδιαίτερα σύνθετο και η ανακά-

λυψη της κρυµµένης πολυπλοκότητάς της συνιστά 

µια από τις µεγαλύτερες ανακαλύψεις του 20ού αι-

ώνα. Το πιο σίγουρο στοιχείο αυτής της πολυπλοκό-

τητας είναι η άγνοιά µας». Αν µια πράξη επικοινω-

νίας µπορούσε να παροµοιαστεί µε ένα παιχνίδι πό-

κερ, ίσως όσοι αγνοούν τον καθοριστικό ρόλο της 

µη λεκτικής επικοινωνίας να έφευγαν από το παι-

χνίδι τις περισσότερες φορές χαµένοι.  

 

 

ΗΗ  µµηη  λλεεκκττιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
 

Επιστρέφοντας στα δύο παραδείγµατα, θα λέγαµε ότι η 

µη λεκτική συµπεριφορά αποτελεί την παράµετρο του 

«κρυφού» αναλυτικού προγράµµατος µε τις πιο αρνητι-

κές συνέπειες23. Ο Μehrabian διαπίστωσε, για παρά-

                                                 
22 Johnson-Laird P., “Introduction: What is communication”, 
στο: Mellor D.H. (ed.), Ways of communicating, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, σ. 1  
 
23 Βρεττός Ι., «Μη λεκτική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού 
κατά τη θέση ερωτήσεων: άσκηση µε µικροδιδασκαλία», στο: 
Πολεµικός Ν. & Κοντάκος Α. (επιµ.), Μη λεκτική επικοινωνία, 
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2002 
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δειγµα, ότι η µη λεκτική συµπεριφορά ευθύνεται σε µε-

γαλύτερο βαθµό για την καλλιέργεια αρνητικού συναι-

σθηµατικού κλίµατος στην τάξη (93%) σε σύγκριση µε 

τη λεκτική επικοινωνία (7%)24. Η επίγνωση του ρόλου 

της µη λεκτικής συµπεριφοράς στην αλληλεπίδραση µε 

τους µαθητές (γλώσσα του σώµατος/χωροχρόνος) συ-

νεισφέρει στη διαµόρφωση θετικού κλίµατος στην τάξη 

και στην επίδοση των µαθητών. Αν ο δάσκαλος του πα-

ραδείγµατός µας γνώριζε ότι η στάση του σώµατός του 

και η έλλειψη οπτικής επαφής µε το µαθητή λειτούργη-

σαν ως εµπόδια επικοινωνίας, καθώς ερµηνεύτηκαν από 

το µαθητή ως έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά 

του, ίσως να απέφευγε την παρατήρηση που έκανε. Αν 

η δασκάλα, επίσης, γνώριζε ότι η διαπροσωπική από-

σταση καθορίζεται από πολιτισµικά πρότυπα, ίσως να 

αντιλαµβανόταν ότι δεν υπήρξε ποτέ θέµα έλλειψης σε-

βασµού εκ µέρους του µαθητή και έτσι να απέφευγε την 

αποστασιοποίηση και το παράπονο του µαθητή. Η ελαχι-

στοποίηση των εµποδίων επικοινωνίας, τα οποία οφείλο-

νται πολύ συχνά στην άγνοια του ρόλου της µη λεκτικής 

επικοινωνίας, συνεισφέρει στη διαµόρφωση ενός κλίµα-

τος αποδοχής των µηνυµάτων και από τις δυο πλευρές. 

Ασφαλώς, όπως αναφέρθηκε, η µη λεκτική επικοινωνία 

                                                 
24 Βρεττός Ι., ό.π. 
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συνιστά έναν πολύπλοκο µηχανισµό, ο οποίος επιδέχεται 

πολλαπλές ερµηνείες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Παράλληλα, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ µη 

λεκτικής επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες, 

επιπλέον, αλληλεπιδρούν µε τις ειδικές ανάγκες επικοι-

νωνίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

 

Άρα, χρειάζεται ο εκπαιδευτικός όταν σκέφτεται και 

αναστοχάζεται πάνω στην εκπαιδευτική εµπειρία να έχει 

συνεχώς επίγνωση όχι µόνο των λεκτικών αλλά και των 

µη λεκτικών µηνυµάτων που εκπέµπουν όλοι οι εµπλε-

κόµενοι στη διαδικασία αυτή, καθώς και της πολυπλοκό-

τητάς της, για να την κατανοήσει καλύτερα και να πα-

ρέµβει πιο αποτελεσµατικά. 
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