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Σχεδιάγραμμα

▪ Κίνητρα για την εκδήλωση του φλερτ

▪ Παρερμηνεία ερωτικών μηνυμάτων

▪ Διαδικτυακό φλερτ

▪ Τρόποι προσέγγισης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος



Ορισμός του φλερτ

Το φλερτ είναι μία μορφή αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που συνοδεύεται από διάφορες 
χαρακτηριστικές συμπεριφορές.

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές:
▪ Λεκτικές/ άμεσος τρόπος
▪ Εξωλεκτικές/έμμεσος τρόπος
Διαχωρισμός συμπεριφορών εκδήλωσης φλερτ:
▪ Ερωτοτρόπες
▪ Ψευδοερωτοτρόπες



Κίνητρα του φλερτ

• Σεξουαλική επαφή
• Σύναψη ρομαντικής σχέσης
• Διερεύνηση ενδιαφέροντος του άλλου
• Επίτευξη στόχων
• Τόνωση αυτοεκτίμησης
• Διασκέδαση



Κίνητρα για εκδήλωση του φλερτ

Σεξουαλικό κίνητρο
Οι συμπεριφορές φλερτ συνδέονται, συχνά, με τη σεξουαλική πρόθεση.

• H σεξουαλική διεκδικητικότητα αναδύθηκε ως μία διάσταση, η οποία βοηθάει το 
άτομο να αντιληφθεί την ύπαρξη φλερτ (Abrahams, 1994) 

• H έλξη μεταξύ δύο ατόμων αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την εκδήλωση 
συμπεριφορών φλερτ στην αλληλεπίδραση τους (Messman, 2000)



Κίνητρο για σύναψη σχέσης

▪ Το φλερτ ως ένας τρόπος:

▪ Ανάπτυξης μίας νέας σχέσης

▪ Απόκτησης μεγαλύτερης εγγύτητας και οικειότητας σε μία υπάρχουσα 

σχέση (Downey και Damhave 1991)

▪ Διατήρησης της υπάρχουσας ερωτικής σχέσης (Messman και άλλοι 

2000)

▪ Εκδήλωση ζήλιας: το φλερτ προς άλλους ως απειλή για μία υπάρχουσα 

σχέση (Yarab et al.,1999)

▪ Το φλερτ προς άλλους: ως άπιστη συμπεριφορά όταν δύο άτομα βρίσκονται 

σε σχέση (Henningsen, 2004)



▪ Το φλερτ δε συνδέεται, κατά αποκλειστικότητα, με 

τη σύναψη ρομαντικής σχέσης ή την ανάγκη για 

σεξουαλική επαφή (Henningsen, 2004).



Διερεύνηση του ενδιαφέροντος

▪ Ανίχνευση-αξιολόγηση της προθυμίας του άλλου ατόμου για 

γνωριμία

▪ Πιθανότητα τερματισμού της αλληλεπίδρασης, αν δεν 

αναπτυχθεί η δεν διατηρηθεί το ενδιαφέρον



Κίνητρο για διασκέδαση

▪ Το φλερτ αποτελεί μια διασκεδαστική μορφή αλληλεπίδρασης

▪ Οι φίλοι φλερτάρουν ακόμη και αν η σχέση τους παραμένει 
φιλική

▪ Παρατηρούνται και στο εργασιακό περιβάλλον συμπεριφορές 
φλερτ, χωρίς το κίνητρο να είναι η σύναψη σχέσης ή η σεξουαλική 
επαφή. Αξιολογείται το φλερτ, συχνά, ως ευχάριστο από τους 
άντρες και τις γυναίκες όταν εμπλέκονται σε αυτή αμοιβαία.



Κίνητρο για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

▪ Οι άντρες και γυναίκες κολακεύονται όταν τους φλερτάρουν.

▪ Εάν η επιθυμία για φλερτ είναι αμοιβαία τότε το άτομο ίσως 

φλερτάρει με σκοπό να εισπράξει αυτή την κολακεία.

▪ Το άτομο θα νιώσει ελκυστικό και θα επιβεβαιώσει την 

αυτοεκτίμησή του.



Κίνητρο για επίτευξη στόχων

▪ Εξασφάλιση επιθυμητής βοήθειας ( π.χ. κέρασμα ποτού)

▪ Αύξηση κέρδους και αγορών σε εργασιακά πλαίσια (π.χ. ενθάρρυνση του 
προσωπικού να φλερτάρει με τους πελάτες ως μέρος της δουλειάς )

▪ Επιβράβευση και επιδίωξη επιθυμητής έκβασης (π.χ. βελτίωση βαθμού από 
το διδακτικό προσωπικό)



Παρερμηνεία ερωτικών μηνυμάτων

➢ Ερωτοτροπία: φλερτ με κίνητρο τη σεξουαλική επαφή

➢ Ψευδοερωτοτροπία: συμπεριφορές φλερτ χωρίς κίνητρο τη σεξουαλική
επαφή

Τα κίνητρα του κάθε ατόμου για την εκδήλωση συμπεριφορών φλερτ
μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε μία αλληλεπίδραση,
αν δεν είναι σαφή για το άλλο άτομο

(π.χ. το άτομο μπορεί να παρερμηνεύσει το φλερτ ως εκδήλωση
σεξουαλικού ενδιαφέροντος και να υπάρξει προσέγγιση με σκοπό την
συνεύρεση)



Εκτιμήσεις περί σεξουαλικότητας

▪ Οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να διακρίνουν στις αλληλεπιδράσεις τους, αν 
τους φλερτάρουν ή όχι.

▪ Όμως, είναι πιο πιθανό οι άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες να θεωρήσουν την
εκδήλωση φιλικής και διαχυτικής συμπεριφοράς των γυναικών ως έκφραση
σεξουαλικού ενδιαφέροντος.

▪ Αν όμως οι γυναίκες δεν επιδεικνύουν σαφή φιλική και διαχυτική συμπεριφορά, οι
άντρες έχει φανεί ότι δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν ως φλερτ τις πιο αδρές και 
ασαφείς εκδηλώσεις.

▪ Η παρερμηνεία των μηνυμάτων και από τα δύο φύλα εξηγείται ως συνέπεια μίας 
ατελούς επικοινωνίας



Μορφές ατελούς επικοινωνίας

• Λανθασμένη επικοινωνία

• Παρερμηνεία της επικοινωνίας

• Απόπειρα επικοινωνίας



Λανθασμένη επικοινωνία

▪ Η λανθασμένη επικοινωνία αφορά περιπτώσεις, στις οποίες ο 

αποστολέας του μηνύματος στέλνει εμπρόθετα κάποιο μήνυμα σε 

ένα άλλο άτομο μέσω συμπεριφορών φλερτ, αλλά ο αποδέκτης 

αποδίδει διαφορετικό νόημα στην πρόθεση του αποστολέα.

Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο φλερτάρει χωρίς σεξουαλική 

πρόθεση, αλλά εκλαμβάνεται ως σεξουαλική από τον αποδέκτη



Παρερμηνεία της επικοινωνίας

▪ Η παρερμηνεία της επικοινωνίας λαμβάνει μέρος, όταν ο αποστολέας 

στέλνει κάποιο μήνυμα ακούσια, το οποίο μεταφράζεται με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον αποδέκτη.

Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο μεταφράζει το κλείσιμο του ματιού του 

άλλου ως ένδειξη σεξουαλικού ενδιαφέροντος, ενώ ουσιαστικά ήταν 

απλώς ένας σπασμός του ματιού.



Απόπειρα επικοινωνίας

▪ Η απόπειρα επικοινωνίας είναι μία διαδικασία κατά την οποία ο 

αποστολέας μεταβιβάζει ένα μήνυμα που δεν εκλαμβάνεται από 

τον αποδέκτη.

Για παράδειγμα, η γυναίκα στέλνει το μήνυμα ότι έχει ερωτικό 

ενδιαφέρον προς τον άντρα και εκείνος δεν το λαμβάνει.



Το φλερτ στη σύγχρονη εποχή

Διαδίκτυο

Έχουν δημιουργηθεί πολλές ιστοσελίδες για ραντεβού, οι οποίες 

διευκολύνουν τη γνωριμία και την επαφή με άλλα άτομα.



Διαδικτυακό φλερτ

• Οι ιστοσελίδες για ραντεβού δημιουργήθηκαν ως κερδοφόρες 
επιχειρήσεις

• Προσφέρουν τη δυνατότητα για ρομαντικές σχέσεις

• Οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη τους τις θεωρίες που
ασχολούνται με τους παράγοντες έλξης και συμβατότητας μεταξύ
των ερωτικών συντρόφων (π.χ.εμφάνιση, ηλικία, ενδιαφέροντα)



Θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής

Τα άτομα δημιουργούν αμοιβαίες σχέσεις βασισμένες σε κοινούς στόχους και 
αντιλήψεις.
Διαμορφώνουν σχέσεις με άτομα, τα οποία θα τους ενισχύσουν ή θα τους 
επιβραβεύσουν με διάφορους τρόπους.
➢ Διαπροσωπική ελκυστικότητα:
Οι άνθρωποι ελκύονται ή ενδιαφέρονται για άτομα που ταιριάζουν με τους ίδιους και
που διαθέτουν κοινά στοιχεία (όπως εμφάνιση, σπουδές, εισόδημα και υγεία), τα
οποία στη συνέχεια μπορεί να μετατραπούν σε πιθανές ανταμοιβές. Αυτή η αρχή
αντανακλά την ανάγκη των ανθρώπων να λάβουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι
δίκαιο για τους ίδιους, η ύπαρξη αμοιβαιότητας μεταξύ των ατόμων, δηλαδή να
νιώθουν ότι “παίρνουν αυτό που τους αξίζει” σχετικά με την ελκυστικότητα,
προσωπικότητακαι τα υπόλοιπα κοινά στοιχεία.



Ψηφιακή διαπροσωπική επικοινωνία

▪ Μη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά συνύπαρξη στο ίδιο ψηφιακό

περιβάλλον (ιστότοπο, ψηφιακή αίθουσα συνομιλίας κ.α.)

▪ Ασύγχρονα και (μη) γραπτά μηνύματα (ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο, μηνύματα μέσω εφαρμογών, μέσα κοινωνικής

δικτύωσης, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης)

▪ Συχνότητα μηνυμάτων

▪ Διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα



Ιστοσελίδες για ραντεβού

• Άτομα με επιβαρυμένο πρόγραμμα

• Άτομα με κοινωνικό άγχος

• Εύχρηστος τρόπος επικοινωνίας 
και γνωριμίας με πολλές επιλογές 
πιθανών συντρόφων βάσει 
προσωπικών κριτηρίων

▪ Θετικά ▪ Αρνητικά

• Συνομιλία με αγνώστους

• Προσωπικά δεδομένα



Επιλογή συντρόφων

Οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους με κοινές 
συμπεριφορές, κοινά χαρακτηριστικά, κοινές 
επιθυμίες, γιατί τα κοινά στοιχεία με το άλλο άτομο 
επιβεβαιώνουν αυτά που πρεσβεύουν και οι ίδιοι ως
κατάλληλα.



Halo effect

• Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν θετικά χαρακτηριστικά 
στους εμφανισιακά ελκυστικούς ανθρώπους

• Το γνωστό στερεότυπο “ό,τι είναι ελκυστικό, είναι καλό”

• Τα ελκυστικά άτομα θεωρούνται ως πιο κοινωνικά επιθυμητοί 
άνθρωποι, πιο επιτυχημένοι επαγγελματικά, πιο πιθανό να 
βρίσκονται σε ευτυχισμένους γάμους και ως καλύτεροι γονείς σε 
σύγκριση με τα λιγότερο ελκυστικά άτομα



Αυθαίρετα συμπεράσματα

• Τα άτομα συμπεραίνουν αυθαίρετα ότι συνομιλούν με ένα ελκυστικό άτομο, 
ερμηνεύοντας την περιγραφή που δίνει ο υποψήφιος σύντροφος, περισσότερο 
σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και το κίνητρο παρά με τις 
πραγματικές πληροφορίες που λαμβάνει από το άλλο άτομο.

• Συνήθως, αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις σταματούν μετά την πρώτη διά 
ζώσης συνάντηση, καθώς καταστρέφεται η φαντασίωση που είχε χτίσει το 
άτομο για την εμφάνιση του συντρόφου.

• Οι χρήστες των ιστοσελίδων ραντεβού έχουν την τάση να αποδίδουν στους 
εαυτούς τους χαρακτηριστικά που, ίσως, δεν έχουν (όπως αίσθηση του χιούμορ, 
δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία), με σκοπό να φανούν πιο 
πολύτιμοι και να επικοινωνήσουν μαζί τους περισσότεροι πιθανοί σύντροφοι 
(Shtatfeld, & Barak, 2009).



Γραπτός λόγος

•Η επιδεξιότητα στο γραπτό λόγο προκαλεί έλξη 
και ερωτικό ενδιαφέρον
•Αποτελεί υποκατάστατο της εμφάνισης του ατόμου
λόγω ανωνυμίας και λόγω έλλειψης της φυσικής 
παρουσίας



Αρνητικά σημεία της επικοινωνίας μέσω γραπτών 
μηνυμάτων

• Απόκρυψη αδυναμιών (π.χ. υστέρηση στον 
προφορικό λόγο και σε κοινωνικές δεξιότητες 
προσέγγισης και εκδήλωσης του ενδιαφέροντος σε 
δια ζώσης επαφές)
•Αδυναμία πιστοποίησης της αλήθειας των 
λεγομένων
•Ανέφικτη η εξω-λεκτική επικοινωνία



Προτάσεις για αποφυγή ψευδούς 
επικοινωνίας και εντυπώσεων (Browne, 2006)

•Ανταλλαγή πρόσφατων φωτογραφιών.
•Η πρώτη συνάντηση καλό είναι να γίνεται σε δημόσιο
χώρο.
•Σύντομη η πρώτη δια ζώσης συνάντηση, εφόσον αναπτυχθεί
αμοιβαίο ενδιαφέρον, για πιστοποίηση του ενδιαφέροντος ή
της ελκυστικότητας.
•Επιλογή εφαρμογών τηλεδιάσκεψης για διαμόρφωση
εγγύτητας και οικειότητας



Τρόποι προσέγγισης στο φλερτ-
Αποτελεσματικότητα

Οι Bale, Morrison και Caryl (2006) αναφέρουν ότι οι άντρες,

συνήθως, προσεγγίζουν τις γυναίκες, χρησιμοποιώντας

εναρκτήριες φράσεις-κλειδιά. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες

αξιολογούν τους άντρες πιο θετικά, όταν ξεκινούν τη γνωριμία με

προσωπικές πληροφορίες και συζητούν για τα επιτεύγματα,

ενώ αξιολογούνται λιγότερο θετικά, όταν προτείνουν άμεσα

ερωτική επαφή ή χρησιμοποιούν χιούμορ με σεξουαλικό

περιεχόμενο.



Ρόλοι και συμπεριφορές των γυναικών στο 
φλερτ

▪ Φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι εκείνες συνήθως που ελέγχουν 

τη συνέχιση και την έκβαση του φλερτ ή της συζήτησης με 

τους άντρες.

▪ Οι γυναίκες συνήθως αφήνουν τους άντρες να αναρωτιούνται, 

αν το φλερτ θα προχωρήσει στην έναρξη μιας σχέσης 

(Grammer, Kruck, Juette και Fink, 2000;Wade, Butrie, & 

Hoffman, 2009).



Μύθοι Πραγματικότητα

❖Οι γυναίκες υιοθετούν τον 
παραδοσιακό παθητικό ρόλο 
αναφορικά με τα ραντεβού

❖Μόνο οι προοδευτικές γυναίκες 
φλερτάρουν, προτείνουν ραντεβού 
και πληρώνουν τα έξοδα του 
πρώτου ραντεβού

❖ Στηρίζονται στους άντρες για να 
τις φλερτάρουν

❖Οι γυναίκες χρησιμοποιούν ευθείς 
προσεγγίσεις

❖ Υπάρχει ισοτιμία στην έναρξη μιας 
σεξουαλικής σχέσης

❖Πολλές γυναίκες φλερτάρουν, προτείνουν 
ραντεβού

❖ Κοινοί λόγοι μεταξύ αντρών και γυναικών 
για σεξουαλική επαφή

(Perper & Weiss, 1987. Lottes, 1993) 



Μελέτες σε ετεροφυλόφιλες γυναίκες σχετικά με 
τις εναρκτήριες φράσεις

▪ Oι γυναίκες είναι λιγότερο επιθετικές στην προσέγγισή τους και, συνήθως, 
δεν προσεγγίζουν ευθέως τον άντρα, για να δηλώσουν ρομαντικό ή 
σεξουαλικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, φαίνεται πιθανό ότι η γυναίκα θα 
προσέγγιζε έναν άντρα για να δείξει ότι ενδιαφέρεται.
Μεταγενέστερες έρευνες αναδεικνύουν ότι οι γυναίκες προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τις εξω-λεκτικές ενδείξεις των αντρών και ίσως, τις 
χρησιμοποιούν ως κριτήριο επιλογής και στη συνέχεια, ως ερέθισμα για να 
ξεκινήσουν την αλληλεπίδραση (Bale et al., 2006. Wade, Butrie,& 
Hoffman, 2009).

▪ Δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι εναρκτήριες φράσεις 
προσέγγισης των γυναικών προς τους άντρες.



H έρευνα

Οι Wade, Butrie, και Hoffman (2009) μελέτησαν τρεις υποθέσεις:

1. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε το τι θα έλεγε μία γυναίκα για να δείξει το ενδιαφέρον της
και αν η γυναίκα θα προσέγγιζε έναν άντρα για να ξεκινήσει μία ρομαντική σχέση.

2. Στη δεύτερη υπόθεση ερευνήθηκε ποιες εναρκτήριες φράσεις-κλειδιά των γυναικών ήταν
πιο αποτελεσματικές και αν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για
την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα των φράσεων αυτών.

3. Στην τρίτη υπόθεση διερευνήθηκε ποιες φράσεις-κλειδιά θεωρούνται ότι φανερώνουν
περισσότερο άμεσα το ενδιαφέρον της γυναίκας για ραντεβού ή για να περάσει χρόνο με
έναν πιθανό σύντροφο



Αποτελέσματα

Δέκα κατηγορίες

➢ Να ζητήσουν απευθείας ραντεβού

➢ Να κάνουν υπαινιγμούς για ραντεβού

➢ Δηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος

➢ Ερωτήσεις για να ζητήσουν το τηλεφωνικό τους νούμερο ή πρόταση για να δώσουν το δικό τους

➢ Κομπλιμέντα

➢ Ερωτήσεις για την ερωτική τους κατάσταση

➢ Ερωτήσεις για τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα

➢ Σεξουαλικό χιούμορ

➢ Ερωτήσεις οικειότητας

➢ Να πουν ένα “γεια”



Αποτελέσματα

Οι γυναίκες φάνηκε ότι θα προσέγγιζαν κάποιο άντρα για ραντεβού.

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες συμφωνούν ότι 

οι πιο αποτελεσματικές εναρκτήριες φράσεις, που καλείται να χρησιμοποιήσει μία 

γυναίκα για την πρόκληση έλξης σε έναν άντρα είναι να ρωτήσει άμεσα έναν άνδρα 

για να βγουν ραντεβού, να κάνει υπαινιγμούς για ραντεβού, να δώσει τον αριθμό 

τηλεφώνου της / να ζητήσει το δικό του ή να απευθύνει ερωτήσεις για κοινά 

ενδιαφέροντα. 

Επιπλέον, και τα δύο φύλα αντιλαμβάνονται ως πιο άμεσες τις φράσεις που αφορούν 

προτάσεις για ραντεβού, ερωτήσεις για την ερωτική τους κατάσταση και το να δώσουν 

τον αριθμό τηλεφώνου.



Αποτελέσματα

Η άμεση ένδειξη για πρόταση ενδεχόμενου ραντεβού, καθώς και ο 

υπαινιγμός ενός πιθανού ραντεβού καθιστά πιο σαφές σε έναν άντρα ότι 

η γυναίκα ενδιαφέρεται ερωτικά για τον ίδιο αντί να εκδηλώνει πιο 

συγκεχυμένα μη λεκτικά σήματα που εκείνος θα πρέπει να 

αποκρυπτογραφήσει
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