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Sex & the Workplace
Το ένα αποκλείει το άλλο; Το ένα συνεπάγεται το άλλο; Επειδή µε τόσες ώρες που περνάµε στο χώρο 
εργασίας, το δεύτερο σενάριο µάλλον φαντάζει πιο ρεαλιστικό, και επειδή στόχος είναι το σενάριο να 

έχει happy end, ας κάνουµε µια SWOT analysis στο εργασιακό φλερτ, πλατωνικό ή µη.

Απλά µαθήµατα σεξουαλικής αγωγής
Επειδή απρόβλεπτος είναι ο έρωτας, όπως και η ζωή, αν 
µας τύχει στο γραφείο είναι σηµαντικό να διαχειριστούµε 
τη συµπεριφορά και τα συναισθήµατά µας προσεκτικά 
και µε αξιοπρέπεια. Επιβάλλεται:
  να διαχωρίσουµε την επαγγελµατική από την προ-

σωπική µας ζωή εν ώρα εργασίας
  να διατηρήσουµε αµείωτες τις επιδόσεις µας (σε ό,τι 

αφορά στα επαγγελµατικά µας καθήκοντα...)
   να είµαστε φιλικοί προς όλους, χωρίς να δείχνουµε 

συνεχή προτίµηση προς ένα πρόσωπο
   να διερευνήσουµε ότι το άλλο άτοµο µας βλέπει 

όντως ερωτικά και δεν µας συµπεριφέρεται απλώς 
φιλικά

  να έχουµε µελετήσει τα εταιρικά εγχειρίδια
   να είµαστε πληροφορηµένοι για τα υπάρχοντα ειδύλ-

λια του γραφείου (η ανώτατη ∆ιοίκηση διαλέγει 
πάντα πρώτη!)

  να έχουµε βεβαιωθεί ότι το άλλο άτοµο θα χειριστεί 
εξίσου διακριτικά το φλερτ και την πιθανή σχέση

  να έχουµε ζυγίσει το ρίσκο σε περίπτωση χωρισµού
  να χειριστούµε µε θάρρος και ειλικρίνεια την περί-

πτωση που το ειδύλλιο διαρρεύσει και κληθούµε 
στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης

Απαγορεύεται:
  να διατυµπανίζουµε τον έρωτά µας
  να χρησιµοποιούµε το γραφείο, οβάλ ή µη, για σκο-

πούς που αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη
  να µπερδέψουµε τις εταιρικές εκδηλώσεις χτισίµατος 

οµαδικότητας µε παρότρυνση προς φλερτ
  να το παρακάνουµε µε το ποτό σε εταιρικές εκδηλώ-

σεις
  να χρησιµοποιούµε το εταιρικό email για «εξωσχο-

λικά» µηνύµατα
  να µετατρέψουµε το φλερτ στο γραφείο σε κατά συρ-

ροήν συνήθεια
Υπάρχουν εταιρικές κουλτούρες που στηρίζουν τη 
συντροφικότητα και τις σοβαρές σχέσεις που δηµιουρ-
γούνται µεταξύ συναδέλφων, αποδεχόµενες το γεγονός 
ότι προκύπτει λόγω των τόσων ωρών κοινής εργασίας 
και της συχνής αδυναµίας γνωριµιών εκτός δουλειάς. 
Άλλες τάσσονται µε σαφήνεια κατά, διατηρώντας ακλό-
νητα τα όρια. Αν σας τεθεί πάντως το δίληµµα «διατή-
ρηση δουλειάς ή σχέσης», ίσως είναι µια καλή ευκαιρία 
να διερευνήσετε προτεραιότητες, να αναδιοργανωθείτε 
και να σκεφτείτε µε τη λογική και το συναίσθηµα πού και 
πώς θα θέλατε να φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 χρό-
νια από σήµερα... 

Το flirt or not to flirt?
Πραγµατικά περιστατικά:
  Η Χ. τα έχει µε τον Ψ., ο οποίος σηµειωτέον είναι και 

παντρεµένος. Το ενδοεταιρικό ειδύλλιο κυλάει 
όµορφα, χωρίς κανείς να υποψιάζεται τίποτα. Ώσπου 
η Ψ. πάνω στο ροµαντικό οίστρο, µπερδεύεται και 
στέλνει email µε την προσφώνηση «ζουζουνάκι 
µου» σε συνάδελφο, της οποίας το επίθετο τυγχάνει 
να έχει ίδια τα τρία πρώτα γράµµατα µε το λατρεµένο 
εντοµάκι. Καταραµένη mailing list! Η συνέχεια δεν 
θέλει ιδιαίτερη φαντασία...

  Ο Γενικός ∆ιευθυντής Χ. τα έχει µε τη γραµµατέα Ψ. 
Ξαφνικά η Ψ. αρχίζει να πληρώνεται υπερωρίες κατ’ 
εξαίρεση προς το υπόλοιπο προσωπικό και προτεί-
νεται για θέση manager. Και τη στιγµή που το Τµήµα 
Προσωπικού προσπαθεί να µαζέψει τα ασυµµάζευτα 
και ετοιµάζεται να στείλει, φορώντας κόσκινο, mail-
ανακοίνωση µε την προαγωγή της, µπαίνει ο Γενικός 
έξαλλος και προστάζει την απόλυσή της. Η Ψ. αντιµί-
λησε σε ∆ιευθυντή Τµήµατος και κολλητό του φίλο. 
Και ο αγώνας Φιλία - Σεξ έληξε 1-0.

Τα περιστατικά διάσηµων και άσηµων περιστατικών 
φλερτ και σεξ στον εργασιακό χώρο είναι άπειρα. Για να 
σκεφτούµε τα συν και πλην της όλης υπόθεσης:
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Strengths Weaknesses

  Επίτευξη office-bed balance και ψυχική 
ανάταση

  Κίνητρο για προσέλευση στην εργασία
  Καθηµερινή συνύπαρξη µε το/τη 

σύντροφο
  Ενίσχυση οµαδικού πνεύµατος
  Έκκριση ορµονών που µειώνουν το στρες 

και εντείνουν τη δηµιουργικότητα, την 
αυτοπεποίθηση και την επίλυση 
προβληµάτων

  ∆υνατότητα συζήτησης κοινών 
επαγγελµατικών προβληµατισµών

  Αδυναµία συγκέντρωσης
  Απαγορευτικός εταιρικός 

κανονισµός
  Άγχος µήπως µαθευτεί
  Πολύωρη συνύπαρξη µε το/τη 

σύντροφο
  Ανακύκλωση επαγγελµατικών 

θεµάτων και στην προσωπική 
ζωή

Opportunities Threats

  Συγκατοίκηση 
  Γάµος
  Οµαδική µεταγραφή και δηµιουργία 

κοινής επιχείρησης 

  Χωρισµός και καθηµερινή 
επικοινωνία µε τον/την πρώην 
σύντροφο

  Τροφή για ενδοεταιρικά 
κουτσοµπολιά

  Ερµηνεία φλερτ ως σεξουαλική 
παρενόχληση

  Επίπληξη από τη ∆ιοίκηση
  Αλλαγή Τµήµατος
  Παραίτηση
  Απόλυση


