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Πολλές φορές οι άντρες με της καλύτερες προθέσεις παρεξηγούνται όταν τολμούν να
προσεγγίσουν μια άγνωστη γυναίκα που τους άρεσε, καθώς αυτό δεν είναι πλέον κάτι που
συμβαίνει συχνά και σε πολλές γυναίκες μοιάζει ξένο και προσβλητικό.

Και ενώ οι γυναίκες μοιάζουν όλο και πιο ξιπασμένες στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν
κάθε αντρικό εγχείρημα απ΄το να γίνει γνήσιο φλερτ, οι άντρες γίνονται είτε πιο άτολμοι,
είτε πιο φαντασμένοι. Υπάρχει, ωστόσο, γενετική αιτιολόγηση για τον τρόπο που
αντιμετωπίζει το ένα φύλο το άλλο;

Υπάρχει μια εξελικτική θεωρία που ονομάζεται “Error Management Theory” (Θεωρία
Διαχείρισης Σφαλμάτων), η οποία υποστηρίζει ότι οι άντρες υπερεκτιμούν το ερωτικό
δυναμικό στη συμπεριφορά μιας γυναίκας , επειδή το ένστικτο της αναπαραγωγής είναι πιο
ισχυρό σε αυτούς απ’ότι στις γυναίκες και τους αναγκάζει να τσεκάρει κάθε μια τους
σχετικά με το αν είναι πρόθυμη να γίνει το ταίρι τους.

Απ’την άλλη, σύμφωνα με τη θεωρία, οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν το ερωτικό
δυναμικό στη συμπεριφορά ενός άντρα, καθότι οι γυναίκες όντας πιο συναισθηματικές,
διατρέχουν τον κίνδυνο να ‘κολλήσουν’ με το λάθος άντρα, ή, ακόμη, να φανταστούν κάτι
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που δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει, διότι, εξελικτικά, όταν μια γυναίκα μένει έγκυος, χάνει τη
δυνατότητα να αναζητήσει άλλο σύντροφο που να είναι πιο κατάλληλος για τις ανάγκες
επιβίωσης της.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η ζεστή συμπεριφορά μιας γυναίκας προς έναν άντρα μπορεί
να παρεξηγηθεί ως φλερτ από τον άντρα ακόμη και αν η εν λόγω γυναίκα δεν έχει κάποιο
συνειδητό ενδιαφέρον για εκείνον. Παρεξηγήσιμα στοιχεία στη γυναικεία συμπεριφορά
είναι συνήθως η ομιλητικότητα, η εξωστρέφεια, η διαχυτικότητα, καθώς και κάποια στοιχεία
στη γλώσσα του σώματος τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά από απόσταση, όπως η
οπτική επαφή, το χαμόγελο, ή, ακόμη, και η (ακούσια) στροφή του σώματος προς τον
ενδιαφερόμενο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο μόνος τρόπος για έναν άντρα να διαπιστώσει αν πράγματι
ενδιαφέρεται μια γυναίκα για εκείνον είναι να την προσεγγίσει, καθώς η γλώσσα του
σώματος είναι αναξιόπιστη για κάποιον που δεν ξέρει να την διαβάζει με ακρίβεια. Η κρίση
στην επικοινωνία και τη σεξουαλικότητα των δύο φύλων, ωστόσο, καθιστά λιγότερο πιθανό
να συμβεί κάτι τέτοιο στις μέρες μας ακόμη και από τους πιο ώριμους άντρες. Το πιο
πιθανό είναι ένας άντρας να τρέφει αυταπάτες σχετικά με τις διαθέσεις μιας γυναίκας η
οποία έδειξε ασυνήθιστα ευγενική συμπεριφορά προς εκείνον χωρίς κάποιον προφανή
λόγο.

Τα αρχέγονα ένστικτα του άντρα τον εξωθούν ακόμα περισσότερο στην παρερμηνεία των
σινιάλων του άλλου φύλου ούτως ώστε αυτός να προβεί κάποια στιγμή στην
αποτελεσματικότερη ικανοποίηση τους. Πολλές φορές τον αναγκάζουν να γίνει γλοιώδης
όταν προσεγγίζει μιας γυναίκα με την ελπίδα ότι μέσα απ’ την επιμονή και τον υπερβολικό
ζήλο θα πετύχει τον στόχο του. Άλλες φορές τον αφήνουν να γίνει ονειροπόλο και να
αναμένει εξελίξεις από μια γυναίκα που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Στις ιδανικές
περιπτώσεις τον οδηγούν κατευθείαν στη γυναίκα με την οποία μιλάει τον ίδιο κώδικα και
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του δίνουν πρόσφορο έδαφος να επενδύσει.
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